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“Mūsdienās, māksla ir visietekmīgākais manipulācijas
veids, kas tieši un netieši atstāj iespaidu uz cilvēku. Balstoties
uz monotīpijas tehnikas principu, grafiski stiklā tiek in-
terpretēta tēma par manipulāciju ar apziņu. Laikmetīgās
grafikas kontekstā veidoti telpiski objekti, kas atspoguļo gra-
fikas un stikla simbiozi.”   

2020.gada 26.septembrī, Viļānu Novadpētniecības
muzejā tika atklāta Danas Podniekas personāliz-
stāde manipulācija. Izstāde tika atklāta ar muzikālu pār-
steigumu, māksliniecei muzicējot kopā ar Viļānu Mūzikas
un mākslas skolas pūtēju orķestri.  Starp pasākuma vie-
siem bija gan viņas draugi un mākslas mīļotāji, atbalstī-
tāji, gan arī radošas personības.

Par mākslinieci:
Dana Podnieka

- beigusi Rēzeknes
Mākslas un dizai-
na vidusskolu spe-
cializācijā Reklāmas dizainere, Daugavpils Universitātē ie-
guvusi bakalaura grādu Fotomākslā un maģistra grādu
Grafikā, turklāt arī apmeklēti neskaitāmi profesionālās piln-
veides kursi un semināri. Profesionālo darbību jau gandrīz
10 gadus turpina, strādājot Viļānu Mūzikas un mākslas
skolā kā Vizuāli plastiskās mākslas pedagogs, un no
2011.gada ir arī Viļānu Mūzikas un mākslas skolas di-
rektores vietniece, papildus arī valdes locekle Viļānu Mūzikas
un mākslas skolas atbalsta biedrībā. Māksliniece ir īste-
nojusi vairākus projektus, organizējusi nometnes, vadīju-
si lekcijas un prezentācijas. Kopumā ļoti aktīva un rado-
ša personība, ar lielu un neatlaidīgu tieksmi uz izaugsmi
un sevis pilnveidošanu.

Izstāde būs skatāma Viļānu Novadpētniecības mu-
zejā līdz 30.oktobrim, muzeja darba laikā. Laipni gai-
dīts ikviens interesents.
Māksliniece vēlas pateikties katram apmeklētājam
par atbalstu un kopā būšanu, un īpašu paldies velta

atbalstītājam - mākslas galerija, vīna bārs -
“Albrecht” art & wine (Daugavpils).

Informāciju sagatavoja:
Sintija Upeniece

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Danas Podniekas
personālizstāde manipulācija
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Ar rudens lapu krāsām iekrāsotā sestdienas pēc-
pusdienā  Viļānu kultūras nama līnijdeju grupa
“Cherry Lady” svinēja savu piecpadsmito kolektīva
pastāvēšanas jubileju.

Līnijdeju grupa “Cherry Lady” savu pirmo soli līnijde-
jās uzsāka 2005.gadā, pašlaik kolektīvā dejo 5 sievie-
tes. Visas dejotājas ir radošas un atraktīvas, kuras spēj
nolikt malā ikdienas rūpes, darbus un steigu, lai ļautos
dejai un mūzikas ritmiem. Šo prieku viņas aizrautīgi un
ļoti labprāt dāvā arī skatītājiem koncertos. Grupas va-
dītāja Anita Sārne apveltīta ar neizsīkstošu enerģiju un
harizmu spēj aizraut līdzi ritmiskiem deju soļiem visas
līnijdeju grupas dāmas. Tāpēc arī kolektīva misija ir –
“Kustēties, lai dzīvotu!”

Pozitīvu emociju gaisotnē noritēja arī šis
2020.gada 19.septembra koncerts, kurā ne vien līnij-
deju grupa “Cherry Lady” dāvāja skatītājiem savu ener-
ģiju un dejotprieku, bet arī ciemiņi no Rīgas ar grupu
“Nevermind”, no Madlienas grupa “Kaprīze” un “Dejo visi”,
no Dzelzavas grupa “Silver step”, no Sauleskalna grupa
“Rainbow”, no Seces grupa “Balzāms dvēselei”, no Rožupes
grupa “Rosse river”, no Aizkraukles grupa “Silver line”, no

Dekšārēm grupa “Bokonu Bryuklenes”, no Varakļāniem gru-
pa “Četras debespuses”, no Vārkavas grupa “Pašām patīk”,
no Zaubes grupa “Tik un tā” un no Salaspils grupa “Lucia’s
linedancer’’. Kā jaukā tradīcija neizpalika arī šoreiz kolektīvu
kopīgā sadancošana.

Svētki noritēja jautrā un vieglā gaisotnē, visi smēlās
enerģiju no katra izdejotā deju soļa, no krāšņajiem tēr-
piem un atraktīvās mūzikas. Neskatoties uz to, ka tas bija
līnijdeju sadancis, laiks tika veltīts ne tikai dejām, bet arī
dziesmām, koncertu ar liriskumu piepildīja Viļānu sie-
viešu koris “Alta” un Viļānu sieviešu ansamblis
“Sudaruški”, bet vēlāk arī ikviens koncerta dalībnieks va-
rēja minēt dziesmas un kopā sadziedāties. Humoristisko
pieskaņu pasākumam piešķīra Viļānu aktīvās dāmas Roza
un Miļa.

Vēlreiz sveicam deju grupu “Cherry Lady” 15 gadu ju-
bilejā un vēlam spožus panākumus turpmākajā darbībā!
Lai kolektīva dalībnieces un vadītāja gūst gandarījumu par
ieguldīto darbu un ar dejām priecē skatītājus vēl daudzus
gadus!

Kā arī sirsnīgs paldies ikvienam, kas piedalījās
pasākumā! Mēs radījām šos skaistos svētku kopā!

Līnijdeju grupai “Cherry Lady” 15

Senioru līnijdeju grupai 
“Bokonu Bryuklenes” 15

Ir daži visīsākie ceļi uz laimi, un dejošana ir viens
no tiem.. 

Šo ceļu jau 15 gadus iet senioru līnijdeju grupa “Bokonu
Bryuklenes”. Kolektīvs sācis darboties 2005. gadā, Bokonu
saietu namā, aizrautīgās kolektīva vadītājas Dzidras
Bruzgules vadībā. Visu gadu garumā kolektīvs ar lielu en-
tuziasmu mācās dejas, piedalās līnijdeju festivālos, jubile-
jās, tematiskos saietos un labdarības pasākumos. Kopā piec-
padsmit gadu laikā ir uzstājušās apmēram 250 koncertos.

”Bokonu bryuklenes” uzskata, ka līnijdejas ir lielisks veids,
kā uzlabot un saglabāt veselību. Kas acīmredzami arī strā-
dā, jo savos gados spēt izdejot tik daudzus koncertus un spēt
ieguldīt lielo darbu un laiku, lai tiem sagatavotos, visnotaļ va-
jag daudz enerģijas. Būt aktīvām arī visās citās dzīves jomās
- darboties Biedrībā “Bokonu Bryuklenes”, rakstīt projektus,
rūpēties par savu vizuālo tēlu, pasākumu kvalitāti un rast
iespēju palīdzēt citiem – lūk, tas ir par kolektīva dāmām!

Saulaini, rudenīgo svētdienas pēcpusdienas kon-
certu, kurš notika 2020.gada 26.septembrī, Dekšāres
pamatskolas zālē, ievadīja Roza un Miļa, kā viņas pa-

šas teic, ka esot atbraukušas apsveikt savu klasesbiedre-
ni Dzidru. Nākamais uznāciens bija svētku gaviļniecēm,
ar kurām visi tika vēlreiz iepazīstināti un tālāk “Bokonu
Bryuklenes” ievijās deju ritmos.

Jubilejas pasākumā kopā ar gaviļniecēm uzstājās arī vai-
rāki vieskolektīvi, ar kuriem senioru līnijdeju grupu ”Bokonu
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bryuklenes” vieno draudzības saites: līnijdeju grupa “Čet-
ras debesspuses” no Varakļāniem, “Cherry Lady” no Viļāniem,
“Rose River” no Rožupes, senioru deju kopa “Dzīves virpu-
lis” no Rožkalniem, senioru dāmu deju grupa “Draiskās peo-
nijas” no Rubeņiem, ritma deju grupa un senioru deju gru-
pa “Pagrieziens” no Sīļukalna, Nagļu seniori, folkloras kopa
“Skreine” no Nagļiem, duets “Sen projām dienas” no
Varakļāniem. Un, protams, no sveicēju loka neizpalika arī
vietējie Dekšāres pagasta kolektīvi: dziedošo jauniešu ap-
vienība, vīru folkloras kopa “Kūzūls”, pūtēju orķestris

“Dekšāres”, lauku kapela “Sovejī” un dramatiskā kopa “Kūpā”.
Katrs kolektīvs, kurš uzstājās, tika izcelts un par katru

no tiem ”Bokonu bryuklenēm” bija, ko teikt, kāds amizants
atgadījums vai kāda skaista atmiņa. Dāvanas saņēma ne
tikai jubilāres, bet arī viņas bija padomājušas par katru cie-
miņu, katram pateicās un pasniedza ko jauku piemiņai.

“Bokonu Bryuklenes” apsveikt bija ieradusies ar Viļānu
novada domes priekšsēdētāja J.Ivanova, Attīstības, plā-
nošanas un informācijas nodaļas vadītāja I.Piziča,
Dekšāres pagasta pārvaldes vadītāja Z.Žugunova un dau-
dzi citi, kuriem kolektīvs ir kļuvis īpaši mīļš.

Svētku sveicieni ieskāva senioru līnijdeju grupas “Bokonu
Bryuklenes” dejotājas skaistos rudens ziedos, brūkleņogu
lietū un pozitīvām emocijām pārpildītā atmosfērā.

Prieks bija redzēt tik daudz smaidu, prieka un dzīvīguma..
Paldies, senioru līnijdeju grupai “Bokonu

Bryuklenes” par to, ka viņas ir, par to, ko viņas
dara, par to, kā viņas to dara un par šiem brīnišķī-
gajiem svētkiem! Lai vēl ilgus gadus deja jūs vieno!

Tāpat liels paldies ikvienam, kas piedalījās šo
svētku organizēšanā un tapšanā, kas uzstājās 

koncertā, atbalstīja un vienkārši bija klāt!

Informāciju sagatavoja:
Sintija Upeniece

Sabiedrisko attiecību speciāliste

22. septembrī atklāta pieteikšanās piektajai mācību kār-
tai Eiropas Savienības (ES) fondu pieaugušo izglītības pro-
jektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences piln-
veide”, kuru īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA).
Šajā kārtā strādājošajiem vecumā no 25 gadiem ir iespēja
izvēlēties mācības vairāk nekā 500 izglītības programmās.
Pieteikšanās mācībām notiek līdz 22. oktobrim.

Piektajā mācību kārtā mācības 11 tautsaimniecības no-
zarēs piedāvā 57 izglītības iestādes visā Latvijā. “Šajā kār-
tā mācību piedāvājums tiek paplašināts ar 196 profesio-
nālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības
programmām uzņēmējdarbības nozarē. Aicinām arī šajā
nozarē strādājošos izmantot iespēju stiprināt savu kon-
kurētspēju, pilnveidojot profesionālo kompetenci”, stāsta
VIAA direktore Dita Traidās.

Sākot ar piekto pieteikšanās kārtu ir mainījušies līdz-
finansējuma nosacījumi un, apgūstot kādu no profesionā-
lās tālākizglītības programmām, kuru noslēgumā var iegūt
profesiju, iedzīvotājiem būs jāmaksā tikai 5% līdzmaksā-
jums, jo 95% sedz ES fondi un valsts. Turklāt pēc programmas
apgūšanas iedzīvotājs varēs saņemt arī ceļa izdevumu kom-
pensāciju līdz 30 eiro mēnesī, kas iztērēti, dodoties uz prak-
ses vietu un atpakaļ. Pārējo izglītības programmu veidos
iedzīvotāju līdzfinansējuma apjoms paliek nemainīgi 10%,
ES fondu un valsts – 90%. Maznodrošinātajiem un trūcī-
gajiem mācības ir bez maksas, savukārt strādājošie ar in-
validitāti var pretendēt uz asistenta vai surdotulka izmaksu
kompensāciju mācību laikā.

Tāpat kā iepriekš pieteikšanās mācībām norit tiešsais-
tē mājaslapā www.macibaspieaugusajiem.lv, izmantojot lat-
vija.lv autentifikāciju un e-pakalpojumu jebkurā diennakts
laikā.

Mācībām var pieteikties strādājoši un pašnodar-
bināti iedzīvotāji vecumā no 25 gadiem līdz neiero-
bežotam vecumam, tostarp jaunie vecāki bērna kopšanas
atvaļinājumā, saglabājot darba attiecības, un strādājoši pen-

sionāri. Katrs strādājošais projekta laikā var mācīties divas
reizes neatkarīgi no pieteikšanās kārtu skaita, taču vienlaicīgi
iespējams mācīties tika vienā izglītības programmā. Mācību
grupu komplektēšana un mācības tiem, kas pieteiksies piek-
tajā mācību kārtā, sāksies 2020. gada novembrī. Plašāka in-
formācija par uzņemšanas nosacījumiem, mācību un atbalsta
iespējām, kā arī visu mācību saraksts ir publicēts projekta
tīmekļa vietnē www.macibaspieaugusajiem.lv 

Gadījumos, ja strādājošajiem nepieciešams informatīvs
atbalsts piemērotāko mācību izvēlei vai nav iespēju pie-
teikties mācībām tiešsaistē, aicinām vērsties pie pieaugušo
izglītības koordinatoriem 81 VIAA sadarbības pašvaldībā.
Mācību pieteikumu var noformēt arī klātienē VIAA, iepriekš
piesakoties un uzrādot personu apliecinošu dokumentu.
Savukārt 28 Nodarbinātības valsts aģentūras filiālēs var
saņemt karjeras konsultāciju.

Kopš projekta uzsākšanas 2017. gadā noritējušas jau pie-
cas pieteikšanās kārtas, kurās mācības uzsākuši vairāk nekā
34 000 strādājošo, no kuriem vairāk nekā 23 000 izglīto-
šanos jau pabeiguši. 31% visu mācību dalībnieku ir vecu-
mā no 45 gadiem, savukārt 19% – vecumā virs 50 gadiem.
51% mācību dalībnieku ir rīdzinieki, bet 49% dzīvo ārpus
galvaspilsētas. Kopumā projektā līdz 2023. gadam plānots
iesaistīt 53 tūkstošus nodarbināto.

ES fondu pieaugušo izglītības projektu “Nodarbināto per-
sonu profesionālās kompetences pilnveide” īsteno VIAA, lai
pilnveidotu nodarbināto personu profesionālo kompeten-
ci un novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību dar-
ba tirgus pieprasījumam, kā arī veicinātu gan strādājošo
konkurētspēju, gan darba produktivitātes pieaugumu.
Projektu finansē Eiropas Sociālais fonds un Latvijas valsts,
ieguldot tajā gandrīz 47 miljonus eiro.

Papildu informācijai:
Projekta koordinatore Baiba Uzulnīka

+37129447595
baiba.uzulnika@saskarsme.lv

Uzsākta pieteikšanās 5. kārtas mācībām
pieaugušajiem
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2020.gada 4.septembrī Kokneses sporta centra sta-
dionā notika “Kokneses sporta centra atklātās viegl -
atlētikas sacensības U10 un U12 grupām daudzcīņā”.
Viļānus uz Koknesi devās pārstāvēt: Linda Malinovska,
Liene Malinovska, Selīna Marija Astašova, Vladislava
Brovčenko, Darja Konstantinova un trenere Ksenija Orlova.
Daudzcīņas veidi, kuros startēja vieglatlētes: 60m skrē-
jiens, 400m skrējiens, tāllēkšana un bumbiņas mešana.

Selīna Marija Astašova izcīnīja godpilno 2.vietu čet-
rcīņas kopvērtējumā, tikai vienu punktu zaudējot pir-
mās vietas ieguvējai. Linda Malinovska bija vadība pēc trīm
disciplīnām, bet neveiksmīgi noskrēja 400 m distanci, un
kopvērtējumā ieguva 4.vietu, pēc papildus radītājiem zau-
dējot 3.vietai.

Atsevišķas disciplīnas:
Lindai Malinovskai – labākais rezultāts bumbiņas me-

šanā (27,00m) un 3.rezultāts tāllēkšanā (3,41m).
Selīnai Marijai Astašovai - labākais rezultāts 400m

skrējienā (1:18,71 min.) un 2.rezultāts 60m skrējienā
(9,7sek.). 

Pateicamies vieglatlētēm par dalību sacensībās un
gūtajām godalgotām vietām, kā arī trenerei Ksenija
Orlovai par ieguldīto darbu sportistu sagatavošanā.

2020. gada 19. septembrī Vārkavas vidusskolas sta-
dionā notika Vārkavas novada 12. atklātais čem-
pionāts vieglatlētikā.

Sacensības notika 4 vecuma grupās un Viļānus pārstāvēja:
l2007. gadā dzimušie un jaunāki (Alīna Saprovska, Liāna

Smirnova, Madara Skangale, Oļesja Petrova, Nika
Markelova, Arvis Betlers, Valters Malta, Eduards Fomins);

l 2005. – 2006. gadā dzimušie;
l 2003. – 2004. gadā dzimušie (Simona Prikule, Marita

Vulāne, Adriāna Tumane);
l 2002. gadā dzimušie un vecāki (Alevtīna Tarasova,

Viktorija Sidorova, Megija Gunda Broka).
100m skrējienā savā vecuma grupā 1.vieta Simonai

Prikulei (13,57 sek.) un Alevtīnai Tarasovai (13,03sek.)
savukārt 2.vieta Viktorijai Sidorovai (13,87 sek.).

800m skrējienā savā vecuma grupā 1.vieta Valteram
Maltam (2.34,86 sek.)

1000m soļošanā1.vieta Eduardam Fominam (6:11.89 min.).
Augstlēkšanā savā vecuma grupā  1.vieta Simonai

Prikulei (1,4 m),  2.vieta Madarai Skangalei (1,3
m),  Maritai Vulānei (1,35 m) un  3.vieta Liānai
Smirnovai (1,3 m).

Savā vecumā grupā  tāllēkšanā 1.vieta Simonais
Prikulei (5,27 m), Viktorijai Sidorovai (4,72 m) savu-
kārt  3.vieta Alīnai Saprovskai (4,41 m) un  Megijai
Gundai Brokai (4,28 m).

Šķēpa mešanā 1.vieta Simonai Prikulei (31,49 m)
un 3.vieta Alīnai Saprovskai (21,61 m).

Lepojamies un sveicam godalgoto vietu ieguvējus!

Sportistu sasniegumi Septembrī

2020. gada 28. septembrī Viļānu vidusskolas sta-
dionā notika Viļānu novada skrējiens, skrējēji, ne-
skatoties uz laikapstākļiem, pulcējās uz distanci 1000
m. Skrējiens norisinājās piecās vecuma grupās: U-10, U-
12, U-14, U-16 un pieaugušo vecuma grupa.

Starp zēniem U-10 vecuma grupā 1.vietu izcīnīja
Samuels Timofejevs (4.25,2 min.), 2.vieta Markam
Markusam Straujupam (4.38,1 min.) un 3.vieta
Rihardam Meņšikovam (5.01,6 min.).

Meiteņu konkurencē U-10 vecuma grupā 1.vieta
Selīnai Marijai Astašovai (4.12,3 min.), 2.vieta Karīnai
Solovjovai (4.36,2 min.) un 3.vieta Darjai
Konstantinovai (4.56,3 min.).

U-12 vecuma grupā starp zēniem 1.vieta Markam Trusovam
(4.08,9 min.), 2.vieta Viktoram Menšikovam (4.10,7 min.)
un 3.vieta Deividam Nilam Timofejevam (4.25,1 min.).

Starp meitenēm U-12 vecuma grupā 1.vietu izcīnīja Evita
Kalniša (4.14,5 min.), 2.vieta Engelīnai Brencei (4.47,9
min.) un 3.vieta Elīnai Čeirānei (5.40,8 min.).

Starp zēniem U-14 vecuma grupā 1.vieta Valteram
Maltai (3.19,2 min.), 2.vieta Artim Zvīdriņam (3.43,6
min.) un 3.vieta Aidim Mironovam (3.56,9 min.).

Meiteņu konkurencē U-14 vecuma grupā 1.vieta Alīnai
Saprovskai (3.43,7 min.), 2.vieta Olgai Dobrecovai (4.14,8
min.) un 3.vieta Olesjai Petrovai (5.18,7 min.).

U-16 vecuma grupā 1.vieta Jeļizavetai Gusarevai
(4.02,2 min.).

Pieaugušo vecuma grupā 1.vieta Simonai Prikulei
(3.24,6 min.), savukārt vīriešu konkurencē 1.vieta
Raivim Patmalniekam (3.24,6 min.), 2.vieta Rihardam
Pilienam (3.41,7 min.) un 3.vieta Jegoram Čakovam
(3.50,7 min.).
Sveicam godalgoto vietu ieguvējus un viņu trenerus!

Informāciju sagatavoja:
Viļānu novada Sporta skola
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Viļānu novadā noslēdzies Latvijas
Zaļā punkta kopā ar partneriem rīko-
tās kampaņas Vislatvijas “Elektronikas
šķiratlons” 2.posms. Tā laikā tika no-
drošināta elektroiekārtu izvešana ie-
dzīvotāju pieteiktajās adresēs. Kopumā
Viļānu novadā elektroiekārtu izveša-
nu bija pieteikta 47 adresēs, kurās kopā
pārstrādei nodoti 3850 kilogrami da-
žāda veida tehnikas.

Katrs kampaņas dalībnieks elek-
tronikas nodošanas brīdī tika reģistrēts
izlozei par veikalu tīkla “top!” dāvanu
karti 20 eiro vērtībā, ko ieguva Edvīns.
Savukārt lielāko iekārtu apjomu (~ 750
kg) Viļānu novadā sašķiroja Andrejs,
kurš iegūs “top!” dāvanu karti 30 EUR

vērtībā. Ar uzvarētājiem kampaņas rī-
kotāji sazināsies individuāli tuvākajā
laikā.

Vislatvijas “Elektronikas šķiratlona”
otrais posms vairāk nekā 20 Latvijas
novados notiek no šā gada jūnija līdz
novembrim, kad nolietotās elektroie-
kārtas bezkontakta veidā var nodot
mājsaimniecību un uzņēmumu adre-
sēs. Plašāka informācija par kampa-
ņu, novadiem, kuros notiek reģistrē-
šanās, un balvu fondu pieejama:
http://www.zalais.lv/lv/jaunumi/akci-
jas/vislatvijas-elektronikas-skiratlo-
na-otrais-posms.

Kampaņas organizētāji pateicas
Viļānu novada iedzīvotājiem par pla-

šo atsaucību un dalību projektā, aici-
not turpināt šķirot mājsaimniecībā uz-
krātos atkritumus un tādējādi rūpēties
par tīru vidi novadā un zaļu Latviju ko-
pumā.

Vislatvijas “Elektronikas šķiratlonu”
no šā gada aprīļa rīko Latvijas Zaļais
punkts sadarbībā ar SIA “Eco Baltia
vide” un veikaliem “top!”. 20.maijā no-
slēdzies kampaņas pirmais posms, kurā
iedzīvotāji nolietoto elektroniku varē-
ja nodot vairāk nekā 40 atkritumu šķi-
rošanas laukumos visā Latvijā.
Kopumā 1.posmā tika sašķirotas
142,72 tonnas elektroiekārtu, savukārt
kopumā kampaņā pārstrādei jau no-
dotas vairāk nekā 300 tonnas tehnikas.

Viļānu novadā “Elektronikas šķiratlona”
2.posmā sašķiroti 3850 kilogrami elektroiekārtu

Par dabas lieguma “Lubāna mitrājs” dabas
aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanu

Līdz ar īpaši aizsargājamās dabas un Natura 2000
teritorijas dabas lieguma ”Lubāna mitrājs” (Lubāna
mitrājs) dabas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanu
šī gada 12.novembrī plkst. 17.00 notiks videokonfe-
rence, kurā būs iespēja tiešsaistē uzdot jautājumus
plāna izstrādātājiem un iesaistītajām valsts institū-
cijām. No 9. līdz 13.novembrim ikvienam būs iespē-
ja iepazīties ar dabas aizsardzības plāna izstrādes kār-
tību un mērķiem, Lubāna mitrāja vispārējo infor-
māciju, kā arī iesūtīt jautājumus. 

Plānu Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā izstrā-
dā SIA “Enviro projekts” (Mazā Nometņu iela 31, Rīga, LV-
1002, tālrunis 25641455, www.enviro.lv).  

Videokonferencei pievienoties tiek aicināti visi zemju īpaš-
nieki, kas saņems arī  individuālu uzaicinājumu uz sanāksmi,
kā arī pieguļošo teritoriju īpašnieki un citi interesenti. 

Ikviens aicināts pirms videokonferences iepazīties ar in-
formatīvajiem materiāliem plāna izstrādātāja tīmekļvietnē
(sadaļā “Dabas liegums “Lubāna mitrājs””) un iesūtīt jau-
tājumus, izteikt priekšlikumus un ieceres attiecībā uz te-
ritorijas un sava īpašuma apsaimniekošanas perspektīvām,
rakstot ziņu uz lubans@enviro.lv.

Sīkāka informācija par videokonferences norisi un pie-
slēgšanās iespējām arī pieejama vietnē www.enviro.lv un
www.daba.gov.lv.

Dabas aizsardzības plāna izstrāde tiek veikta dabas skai-
tīšanas, jeb Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta
“Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzvei-
dības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā” Nr.
5.4.2.1/16/I/001 ietvaros.

Informāciju sagatavoja: SIA “Enviroprojekts”

No 24.septembra Rēzek -
nes ielas posms, no Augļu
ielas līdz Centrālajai ielai,
ir slēgts - ūdens un kana-
lizācijas tīklu remont -
darbu dēļ (skatīt shēmu).

Iedzīvotājus aicinām būt
uzmanīgiem un pacietīgiem
būvdarbu laikā un sekot līdzi
jaunākajai informācijai
Viļānu novada mājaslapā.

Informāciju sagatavoja:
Sintija Upeniece

Sabiedrisko attiecību
speciāliste
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Viļānu novada pašvaldība aicina darbā
pašvaldības policijas inspektoru uz pilnu

slodzi, kura pienākums ir nodrošināt
Viļānu novada pašvaldības saistošo

noteikumu izpildi un sabiedrisko kārtību
novada administratīvajā teritorijā

Prasības pretendentiem (-ēm):
l Atbilstība likuma “Par policiju” 21.panta pirmās daļas pra-

sībām;
l Darbības sfērai atbilstoša augstākā izglītība ( vēlams juri-

diskā);
l Zināšanas un izpratne par Latvijas Administratīvās atbil-

dības likumu;
l Zināšanas lietvedībā un dokumentu noformēšanā;
l Vēlama pieredze ar amata pienākumiem saistītā darbā vai

administrējošā darbā pašvaldības vai valsts iestādē;
l Nepieciešama komunikācijas un argumentācijas prasme un

spēja patstāvīgi organizēt un veikt sava amata pienākumu izpildes
ikdienas un operatīvo darbību.

Galvenie pienākumi:  
l Pārzināt spēkā esošos normatīvos aktus amata kompeten-

ces ietvaros; kontrolēt normatīvo aktu un pašvaldības saistošo no-
teikumu ievērošanu Viļānu novada administratīvajā teritorijā;

l Nodrošināt sabiedrisko kārtību un organizēt tās ievērošanu
atbilstoši amata kompetencei;

l Veikt likumpārkāpumu profilaksi, novērtēt un prognozēt ope-
ratīvo rīcību;

l Veikt transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteiku-
mu ievērošanas kontroli;

l Pārkāpumu gadījumos veikt pārkāpumu novērošanu, vainīgo
personu noskaidrošanu, pierādījumu savākšanu un fiksēšanu, pre-
cīzu pārkāpumu kvalificēšanu un dokumentēšanu, ievērojot un
nodrošinot spēkā  esošo normatīvo aktu prasības; 

l Sniegt neatliekamu palīdzību personām, kuras cietušas li-
kumpārkāpuma rezultātā, nelaimes gadījumos vai atrodas bez-
palīdzības stāvoklī;

l Darbs kopā ar sociālajiem darbiniekiem. 

Iesniedzamie dokumenti:
l Dzīves apraksts (CV) un motivācijas vēstule;
l Nolikuma prasībām atbilstošas izglītības dokumentu kopijas;
l B kategorijas autovadītāja apliecības kopija;
l Pretendents var iesniegt amata pienākumu izpildei atbilstošu

papildus apmācību apliecinošu dokumentu kopijas, atsauksmes
vai rekomendācijas.

Alga bruto: 668.00 EUR

Pieteikumu, kam jāsatur visi iesniedzamie dokumenti,
var iesūtīt pa pastu, e-pastu vai iesniegt personīgi slēgtā
aploksnē, Viļānu novada pašvaldības  2.7 kabinetā Kultūras lau-
kums 1A, Viļāni, Viļānu novads, LV-4650, vai sūtot elektronis-
ki  novads@vilani.lv Uz aploksnes vai e-pastā jābūt norādei
“Konkursam uz pašvaldības policijas inspektora amatu”.

Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina tā iesūtīšana
līdz 2020.gada 16.oktobrim  pēc šī termiņa iesniegtie, iesūtī-
tie vai saņemtie pieteikumi netiek izvērtēti.

Konkursa komisija sazināsies tikai ar tiem pretendentiem, kuri
tiks uzaicināti darba intervijai.  

Sokolku pagasta pārvalde 
aicina pieteikties uz vakanto

amatu: 
apkures kurinātājs

Prasības pretendentiem:
l Vismaz vidējā vai vidējā profesionālā iz-

glītība;
l Latviešu un krievu valodas zināšanas;
l Jāzina profesionālās darbības metodes un

paņēmieni (vajadzīgs apkures krāšņu kurinā-
tāja sertifikāts);

l Labas komunikācijas prasmes, augsta at-
bildības sajūta;

l Spēja pastāvīgi plānot sava darba izpildi.

Galvenie pienākumi:
l Veikt apkures iekārtu uzturēšanu pastā-

vīgā darba kārtībā;
l Veikt zemspiediena ūdens apkures iekār-

tas kurināšanu ar cieto kurināmo – malku, ak-
meņoglēm;

l Sekot apkures iekārtu kontroles aparatū-
ras rādītājiem saskaņā ar katlu ekspluatācijas
noteikumiem un instrukcijām;

l Sekot apkures iekārtu armatūru, cirkulā-
cijas sūkņu, dūmsūkņa, skursteņa un dūmva-
du tehniskajam stāvoklim un to drošai eks-
pluatācijai.

Piedāvājam:
l Interesantu un atbildīgu darbu;
l Stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;
l Pilna slodze, darbs saskaņā ar grafika;
l Darba līgums uz noteiktu laiku – apkures

sezonu;
l Iespēju pilnveidot profesionālo pieredzi.

Iesniedzamie dokumenti:
l Dzīves apraksts (CV);
l Vakances prasībām atbilstošas izglītības do-

kumentu kopijas;
l Pretendents var iesniegt amata pienāku-

mu izpildei atbilstošu papildus apmācību ap-
liecinošu dokumentu kopijas, atsauksmes vai re-
komendācijas;

l Atzinums par personas veselības stāvokļa
atbilstību (OVP).

Pieteikumu, kam jāsatur visi iesniedzamie do-
kumenti, var iesniegt personīgi slēgtā aplok-
snē Sokolku pagasta pārvaldē pie pārvaldes
vadītājas vai  sekretāres “Gaisma”, Strupļi,
Sokolku pagasts, Viļānu novads, LV-
4640.

Pieteikums jāiesniedz  līdz 2020.gada 12.ok-
tobrim  plkst.17.00, pēc šī termiņa iesnieg-
tie, iesūtītie vai saņemtie pieteikumi netiek iz-
vērtēti.

Sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuri
tiks uzaicināti darba intervijai.

VAKANCES
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Viļānu novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.124 
Viļānos, 2020.gada 30.jūlijā  (prot. Nr.10, §12)

„Grozījumi Viļānu novada pašvaldības 2017. gada
10. augusta saistošajos noteikumos Nr.94

„Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu
sniegšanas un lietošanas kārtība 

Viļānu novadā””

Izdoti saskaņā ar 
Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma

6.panta ceturto daļu

Izdarīt Viļānu novada pašvaldības 2017. gada 10. au-
gusta saistošajos noteikumos Nr.94 „Sabiedrisko ūdens-
saimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kār-
tība Viļānu novadā” šādus grozījumus:

1. Izteikt noteikumu 72.punktu šādā redakcijā:
“72. Par noteikumos ietverto prasību pārkāpumiem per-

sonas var tikt administratīvi sodītas piemērojot brīdinā-
jumu vai naudas sodu fiziskām personām līdz 70 naudas
soda vienībām, bet juridiskām personām līdz 280 naudas
soda vienībām.”

2. Izteikt noteikumu 73.punktu šādā redakcijā:
“73. Administratīvā pārkāpuma procesu par saistoša-

jos noteikumos minētajiem pārkāpumiem līdz administratīvā
pārkāpuma lietas izskatīšanai veic: 

73.1. Pašvaldības policijas amatpersonas; 
73.2. Pakalpojumu sniedzēja amatpersonas, ja tiesības

sastādīt administratīvo lēmumu viņiem noteiktas pa-
švaldības iekšējos normatīvajos aktos.”

3. Izteikt noteikumu 74.punktu šādā redakcijā:
“74. Administratīvās lietas izskatīšanu veic pašvaldības

Administratīvā komisija.”
Viļānu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja

Jekaterina Ivanova

Paskaidrojuma raksts 

Vi nu novada pašvald bas saistošajiem noteikumiem Nr.124 
„Groz jumi Vi nu novada pašvald bas 2017. gada 10. augusta saistošajos noteikumos 
Nr.94 „ Sabiedrisko denssaimniec bas pakalpojumu sniegšanas un lietošanas k rt ba 

Vi nu novad ”” 

Paskaidrojuma raksta sada as Nor d m  inform cija 

1. Projekta nepieciešam bas 
pamatojums 

emot v r , ka 2020. gada 1. janv r  st jas 
sp k  Administrat v s atbild bas likums, kas 
paredz izmai as administrat vo sodu sist m  
un administrat vo sodu piem rošanas proces , 
ir atbilstoši j nodrošina ar  Vi nu novada 
domes 2017. gada 10. maija saistošo 
noteikumu Nr. 94 „Sabiedrisko 

denssaimniec bas pakalpojumu sniegšanas un 
lietošanas k rt ba Vi nu novad ” regul jums 
ar Administrat v s atbild bas likuma 
ietvertaj m norm m. 

2. ss projekta satura izkl sts Ar saistošajiem noteikumiem tiek groz ti  
2017. gada 10. maija saistošie noteikumi Nr. 
94 „Sabiedrisko denssaimniec bas 
pakalpojumu sniegšanas un lietošanas k rt ba 
Vi nu novad ”, nodrošinot to atbilst bu 
Administrat v s atbild bas regul jumam, tai 
skait  mainot naudas soda izteiksmi, k  ar  
veicot citus nepieciešamos groz jumus. 

3. Inform cija par pl noto 
projekta ietekmi uz pašvald bas 

budžetu 

Nav ietekmes.  

4. Inform cija par pl noto 
projekta ietekmi uz 

uz m jdarb bas vidi 
pašvald bas teritorij  

Nav attiecin ms. 

5. Inform cija par 
administrat vaj m proced r m 

Atbilstoši saistošajiem noteikumiem. 

6. Inform cija par konsult cij m 
ar priv tperson m 

Nav notikušas. 

Viļānu novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.125 
Viļānos, 2020.gada 30.jūlijā (prot. Nr.10, §9)

„Grozījumi Viļānu novada pašvaldības 2019. gada
30. maija saistošajos noteikumos Nr.113 „Par decent -
ralizētās kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un

uzskaites kārtību Viļānu novada pašvaldībā””

Izdoti saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma
6.panta ceturtās daļas 5. punktu un piekto daļu,

Ministru kabineta 2017.gada 27.jūnija noteikumu Nr.384
„Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu 

apsaimniekošanu un reģistrēšanu” 6.punktu

Izdarīt Viļānu novada pašvaldības 2019. gada 30. mai-
ja saistošajos noteikumos Nr.113 „Par decentralizētās ka-
nalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību
Viļānu novada pašvaldībā” šādus grozījumus:

Izteikt noteikumu 16.punktu šādā redakcijā:
“16. Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu snieg-

šanas un uzskaites kārtības noteikumu pārkāpšanu — pie-
mēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajām personām
līdz 70 naudas soda vienībām, bet juridiskajām personām
— līdz 280 naudas soda vienībām.”

Izteikt noteikumu 17.punktu šādā redakcijā:
“17. Administratīvā pārkāpuma procesu par saistoša-

jos noteikumos minētajiem pārkāpumiem līdz adminis-
tratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Viļānu nova-
da pašvaldības policija.”

Izteikt noteikumu 18.punktu šādā redakcijā:
“18. Administratīvos pārkāpumu lietas izskata Viļānu

novada pašvaldības Administratīvā komisija.”
Viļānu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja

Jekaterina Ivanova

Paskaidrojuma raksts 
Vi nu novada pašvald bas saistošajiem noteikumiem Nr.125 

„Groz jumi Vi nu novada pašvald bas 2019. gada 30. maija saistošajos noteikumos 
Nr.113 „Par decentraliz t s kanaliz cijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites 

 k rt bu Vi nu novada pašvald b ”” 

                              Vi nu novada pašvald bas domes priekšs d t ja Jekaterina Ivanova 

Paskaidrojuma raksta sada as Nor d m  inform cija 

1. Projekta nepieciešam bas 
pamatojums 

emot v r , ka 2020. gada 1. janv r  st jas 
sp k  Administrat v s atbild bas likums, kas 
paredz izmai as administrat vo sodu sist m  
un administrat vo sodu piem rošanas proces , 
ir atbilstoši j nodrošina ar  2019. gada 30. 
maija saistošo noteikumu Nr.113 „Par 
decentraliz t s kanaliz cijas pakalpojumu 
sniegšanas un uzskaites k rt bu Vi nu novada 
pašvald b ” regul jums ar Administrat v s 
atbild bas likuma ietvertaj m norm m. 

2. ss projekta satura izkl sts Ar saistošajiem noteikumiem tiek groz ti 
2019. gada 30. maija saistošie noteikumi 
Nr.113 „Par decentraliz t s kanaliz cijas 
pakalpojumu sniegšanas un uzskaites k rt bu 
Vi nu novada pašvald b ”, nodrošinot to 
atbilst bu Administrat v s atbild bas 
regul jumam, tai skait  mainot naudas soda 
izteiksmi, k  ar  veicot citus nepieciešamos 
groz jumus. 

3. Inform cija par pl noto 
projekta ietekmi uz pašvald bas 

budžetu 

Nav ietekmes.  

4. Inform cija par pl noto 
projekta ietekmi uz 

uz m jdarb bas vidi 
pašvald bas teritorij  

Nav attiecin ms. 

5. Inform cija par 
administrat vaj m proced r m 

Atbilstoši saistošajiem noteikumiem. 

6. Inform cija par konsult cij m 
ar priv tperson m 

Nav notikušas. 

Saistošie noteikumi

                                 Vi nu novada pašvald bas domes priekšs d t ja Jekaterina Ivanova 
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Viļānu novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.126
Viļānos, 2020.gada 30.jūlijā (prot. Nr.10 §11)

Precizēts ar Viļānu novada pašvaldības domes
2020.gada 27.augusta lēmumu (prot.Nr.11 §18)

2020.gada 24.septembra lēmumu (prot.Nr.13 §17)

“Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi
Viļānu novadā”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
43.panta pirmās daļas 10.punktu,

Dzīvnieku aizsardzības likuma 8.panta trešo un ceturto daļu,
Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumu Nr.491

“Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība” 3.punktu,
Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumu Nr.266
“Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai,

tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs,
kā arī suņa apmācībai” 13.punktu,

Ministru kabineta 2012.gada 2.oktobra noteikumu Nr.678
“Klaiņojošu suņu un kaķu izķeršanas prasības” 16.punktu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosa-

ka suņu, kaķu un mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas
kārtību, klaiņojošu, bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušu un
agresīvu dzīvnieku izķeršanas kārtību, mājas dzīvnieku
īpašnieka tiesības un pienākumus Viļānu novada pa-
švaldībā.

2. Noteikumi ir saistoši visām fiziskajām un juridis-
kajām personām Viļānu novada pašvaldībā, kuru īpašumā
vai valdījumā ir mājas (istabas) dzīvnieki.

3. Noteikumu mērķis ir nodrošināt veselīgu un tīru vidi
Viļānu novada pašvaldībā, lai mājas (istabas) dzīvnieku
turēšana neradītu draudus cilvēkiem un dzīvniekiem, sa-
mazināt mājas dzīvnieku radīto traumu skaitu, kā arī
novērst dzīvnieku klaiņošanu.

4. Par klaiņojošiem mājas (istabas) dzīvniekiem vai par
ievainotu dzīvnieku vai dzīvnieka līķi sabiedriskajās vie-
tās Viļānu novada administratīvajā teritorijā jāziņo Viļānu
novada pašvaldības policijai.

5. Rodoties nelabvēlīgai epizootiskai situācijai vai epi-
dēmijai, dzīvnieka īpašniekam ir pienākums ievērot Pārtikas
un Veterinārā dienesta attiecīgās iestādes un Viļānu no-
vada pašvaldības noteiktos norādījumus.

II. Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas 
noteikumi

6. Viļānu novadā esošie suņi, kam implantēta mik-
roshēma ir jāreģistrē Latvijas Republikā spēkā esošajos
normatīvajos aktos (turpmāk – normatīvie akti) noteik-
tajā kārtībā, savukārt kaķa vai mājas (istabas) seska īpaš-
niekam ir tiesības reģistrēt šos mājas (istabas) dzīvnie-
kus datubāzē, ja tiem implantēta mikroshēma.

7. Mājas (istabas) dzīvnieku īpašnieks vai turētājs no-
drošina mājas (istabas) dzīvnieku turēšanu atbilstoši nor-
matīvo aktu prasībām.

8.Mājas (istabas) dzīvnieku, kuriem nav implantēta
mikroshēma, ieteicams nodrošināt kakla siksnu ar tai pie-
stiprinātu norādi par suņa īpašnieka vai turētāja kon-
taktinformāciju, kad tas atrodas ārpus dzīvokļa vai mā-
jas (vai mājas iežogota pagalma);

9.Mājas (istabas) dzīvnieka īpašniekam vai turētājam
ir pienākums:

9.1. nodrošināt mājas dzīvnieku vakcināciju atbilsto-
ši normatīvo aktu prasībām;

9.2.pilsētās un ciemos ārpus norobežotās teritorijas bez
pavadas suni atļauts palaist īpašnieka uzraudzībā un re-
dzeslokā tādā attālumā, kādā īpašnieks spēj kontrolēt suņa
rīcību;

9.3. nepieļaut dzīvnieku klaiņošanu;
9.4. nodrošināt, ka mājas (istabas) dzīvnieki daudz-

dzīvokļu dzīvojamo māju koplietošanas telpās un Viļānu
novada publiskajās vietās, tostarp privātmājām pieguļo-
šajās teritorijās nenokārto savas dabiskās vajadzības.
Gadījumā, ja tas notiek, mājas (istabas) dzīvnieka īpaš-
nieks nekavējoši sakopj attiecīgo vietu.

Paskaidrojuma raksts 
Vi nu novada pašvald bas saistošajiem noteikumiem Nr.126 

“M jas (istabas) dz vnieku tur šanas noteikumi Vi nu novad ” 

                             Vi nu novada pašvald bas domes priekšs d t ja Jekaterina Ivanova 

Paskaidrojuma raksta sada as Nor d m  inform cija 

1. Projekta nepieciešam bas 
pamatojums 

Sp k  esošie Vi nu novada pašvald bas 2012.gada 9.febru ra 
saistošie noteikumi Nr.45 "M jas (istabas) dz vnieku re istr cijas 
k rt ba Vi nu novada pašvald b " p c satura neatbilst attiec go 
jomu regul jošiem normat viem aktiem, jo ir b tiski main jies 
tiesiskais regul jums par m jdz vnieku tur šanu. K  ar  2020.gada 
1.j lij  st jies sp k  Administrat v s atbild bas likums, kas paredz 
izmai as administrat vo sodu sist m  un administrat vo sodu 
piem rošanas proces . 

Noteikumu m r is ir nodrošin t vesel gu un t ru vidi Vi nu 
novada pašvald b , lai m jas (istabas) dz vnieku tur šana nerad tu 
draudus cilv kiem un dz vniekiem, samazin t m jas dz vnieku 
rad to traumu skaitu, k  ar  nov rst dz vnieku klai ošanu. 

2. ss projekta satura izkl sts Noteikumi izdoti saska  ar likuma „Par pašvald b m” 43.panta 
pirm s da as 10.punktu, 44.panta pirm s da as 1.punktu; 
Dz vnieku aizsardz bas likuma 8.panta trešo un ceturto da u; 
Ministru kabineta 2012.gada 2.oktobra noteikumu Nr.678 
“Klai ojošu su u un ka u iz eršanas pras bas” 16.punktu; 
Ministru kabineta 2011.gada 21.j nija noteikumu Nr.491 “M jas 
(istabas) dz vnieku re istr cijas k rt ba” 11.punktu; Ministru 
kabineta 2006.gada 4.apr a noteikumu Nr.266 „Labtur bas 
pras bas m jas (istabas) dz vnieku tur šanai, tirdzniec bai un 
demonstr šanai publisk s izst d s, k  ar  su a apm c bai” 
13.punktu. 

Saistošie noteikumi nosaka pras bas, k das j iev ro, turot su us 
un ka us, m jas (istabas) dz vnieku pašnieka un tur t ja ties bas 
un pien kumus, atbild bu par šo noteikumu neiev rošanu Vi nu 
novada pašvald b .

3. Inform cija par pl noto 
projekta ietekmi uz pašvald bas 

budžetu 

Ar saistošajiem noteikumiem pašvald bas budžetam nerad sies 
papildus izdevumi.  

4. Inform cija par pl noto 
projekta ietekmi uz 

uz m jdarb bas vidi pašvald bas 
teritorij  

Nav attiecin ms. 

5. Inform cija par 
administrat vaj m proced r m 

Atbilstoši saistošajiem noteikumiem. 

6. Inform cija par konsult cij m 
ar priv tperson m 

Nav notikušas. 

10. Nekustamā īpašuma īpašniekam piederošajā teritorijā ir at-
ļauts uzturēties sterilizētiem kaķiem, ja tas netraucē apkārtējo īpa-
šumu īpašniekus, ir ievērotas labturības prasības un apzīmēšana.

III. Klaiņojošo mājas (istabas) dzīvnieku izķeršana, 
izmitināšana un aprūpēšana

11. Klaiņojošu vai bezpalīdzības stāvoklī nonākušu mājas (is-
tabas) dzīvnieku izķeršanu Viļānu novada pašvaldībā veic persona,
ar kuru Pašvaldība ir noslēgusi līgumu par mājas (istabas) dzīv-
nieku izķeršanu un nogādāšanu patversmē, un kurš to var veikt
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

12. Pēc dzīvnieka identifikācijas datiem (kakla siksna ar kon-
taktinformāciju, mikroshēma vai tetovējums), nosakot mājas (is-
tabas) dzīvnieka īpašnieku, dzīvnieku ķērājs rīkojas atbilstoši nor-
matīvajos aktos noteiktajam. Izmaksas, kas saistītas ar dzīvnie-
ka ķeršanu, transportēšanu, izmitināšanu un aprūpi sedz mājas
(istabas) dzīvnieka īpašnieks (turētājs).

IV. Administratīvā atbildība un kompetence 
sodu piemērošanā

13. Par šo noteikumu 9.4. prasību neievērošanu piemēro brī-
dinājumu vai naudas sodu fiziskajām personām līdz 20 naudas
soda vienībām un juridiskajām personām līdz 40 naudas soda vie-
nībām.

14. Kontroli par noteikumos noteikto prasību izpildi un admi-
nistratīvā pārkāpuma procesu par noteikumu pārkāpumiem līdz
administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Viļānu nova-
da pašvaldības policija. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata
Viļānu novada administratīvā komisija.

V. Noslēguma jautājumi
15. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Viļānu

novada pašvaldības 2012. gada 9. februāra noteikumi Nr.45 “Mājas
(istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība Viļānu novada pašvaldībā”.

Viļānu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja
Jekaterina Ivanova


