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NENOTIKS
Ir izveidota Tūrisma taka pa Viļānu
pilsētu, kas ir interesants veids, kā iepazīt
pilsētu no dažādiem skatupunktiem.
Īsumā par taku:
Kā doties? Pēc izvēles: kājām / velosipēdu.
Garums: virs 6 km
Loģistika: Maršruts ir apļveida, tādēļ to
var sākt/beigt jebkurā punktā.
Ceļa segums: pilsētvide, asfaltēti ceļi, veloceļš, grants ceļi, meža ceļš.
Cik ilgs laiks nepieciešam? Nesteidzīgai
atpūtai – gandrīz diena.
Vairāk informācijas: Viļānu Novadpētniecības muzejs (Kultūras laukums 2, Viļāni,
LV-4650, tel.(371) 26476570.
Videomateriālu varat apskatīt Viļānu
novada facebook lapā (drīzumā arī mājaslapas vilanunovads.lv sadaļā Tūrisms).
Taka sākas pie Viļānu novada pašvaldības, kur ir iespēja atstāt automašīnu stāvvietā (Kultūras laukums 1, Viļāni, LV-4650)
un doties tālāk sev ērtā veidā.
Maršruts ietver Viļānu Novadpētniecības muzeju, Ebreju kapus, Piemiņas
plāksni, veltītu 1941.gada 4.augustā nošautajiem ebreju tautības iedzīvotājiem;
Piemiņas plāksni, veltītu 1942.gada naktī no 5. uz 6.janvāri nošautajiem čigānu tautības iedzīvotājiem; Piemiņas krustu pretošanās kustības kritušajiem dalībniekiem Viļānu novadā 1946.-1948.g.; Piemiņas plāksni Viļānu atbrīvotājiem
no lieliniekiem 1920.gada 11.janvārī; Viļānu ezeriņu; Viļānu mežu; Maltas upi
ar peldvietu; Viļānu HES; Viļānu muižas ēku; Avotiņu „Miķelītis”; Lakstīgalu
salu/estrādi; ALA – aktīvās atpūtas laukumu; Veco kapsētu/poļu kapus; Sv.
Ercenģeļa Miķeļa Romas - katoļu baznīcu/Klostera mūra māju.
Informāciju sagatavoja: Margarita Skangale, Viļānu Novadpētniecības muzeja
vadītāja; Sintija Upeniece, Sabiedrisko attiecību speciāliste

Dekšāru pamatskola
aicina pievienoties
sportiskam,
radošam, zinošam
un draudzīgam
skolēnu kolektīvam!
Uzņemšana jaunajam mācību
gadam no 1. jūnija notiks attālināti,
sūtot iesniegumus uz skolas
e-pastu deksaruskola@inbox.lv
vai sazinoties pa tālruni
26142884, 64640146

Šī informācija ir aktuāla uz avīzes izdošanas brīdi un ir aktuāla kamēr
valstī nav noteikts savādāk.
Pašvaldība un iestādes darbu organizē pēc Ministru kabineta lēmumiem
par rīcību ārkārtējās situācijas laikā, lūgums sekot darba organizācijas
aktualitātēm novada mājaslapā.

Viļānu novada pašvaldības darbs valstī noteiktā
ārkārtas stāvokļa ietvaros līdz 2020.gada 9.jūnijam
Atsākta daļēja klientu apkalpošana klātienē, iepriekš piesakoties pie attiecīgā
speciālista.
Tiek nodrošināta iespēja veikt skaidras naudas norēķinus kasē, administrācijas ēkas 1.stāvā, 1.6.kabinetā, ieeja ēkā pa sānu durvīm.
Noteikumi:
l Ēkā drīkst ienākt tikai ar mutes un deguna aizsegu (respirators, maska,
šalle vai lakats), kurus nodrošina paši apmeklētāji;
l Pie ieejas jādezinficē rokas;
l Atrodoties ēkā, stingri jāievēro 2 metru distance;
l Bez iepriekšējā pieraksta un attiecīgā speciālista aicinājuma ēkā
ienākt kategoriski aizliegts!
l Apmeklētāji ar akūtiem elpceļu infekcijas slimību simptomiem netiek pieņemti!
Neskatoties uz klientu apkalpošanas atsākšanu, aicinām iedzīvotājus arī
turpmāk izvērtēt jebkuras publiskās iestādes apmeklējuma nepieciešamību
un, cik vien tas iespējams, izmantot elektroniskās saziņas līdzekļus un zvanīt, lai saņemtu konsultācijas.
Ir nodrošināta iespēja iedzīvotājiem iesniegumus atstāt slēgtā pastkastītē.
StruktǌrvienƯba

BƗriƼtiesa

Dzimtsarakstu nodaƺa

Nekustamo Ưpašumu
nodaƺa

Valsts un pašvaldƯbas
vienotais klientu
apkalpošanas centrs

SociƗlais dienests

Kase

Darbs ƗrkƗrtƝjƗs situƗcijas laikƗ no 27.maija lƯdz 9.jǌnijam
Pamatpakalpojumi tiek sniegti attƗlinƗti telefoniski vai
elektroniski, nepieciešamƯbas gadƯjumƗ nodrošinot to sniegšanu
klƗtienƝ, veicot iepriekšƝju pierakstu pie speciƗlista.
ApmeklƝtƗju pieƼemšana: pirmdienas, ceturtdienas 8.00 - 12.00,
12.30 - 16.30.
Ar bƗriƼtiesas priekšsƝdƝtƗju var vienoties arƯ par citu
apmeklƝtƗju pieƼemšanas laiku, darba dienƗs, darba laikƗ.
TƗlr.: 64628034, 22386435
E-pasts: barintiesa@vilani.lv
BƗriƼtiesas apliecinƗjumi un citas darbƯbas tiek veikti attƗlinƗti
telefoniski vai elektroniski, nepieciešamƯbas gadƯjumƗ tie tiks
veikti klƗtienƝ, veicot iepriekšƝju pierakstu pie speciƗlista.
ApmeklƝtƗju pieƼemšana: pirmdienas, ceturtdienas 8.00 - 12.00,
12.30 - 16.30.
TƗlr.: 64662089
E-pasts: barintiesa@vilani.lv
Pamatpakalpojumi tiek sniegti attƗlinƗti telefoniski vai
elektroniski, nepieciešamƯbas gadƯjumƗ nodrošinot to sniegšanu
klƗtienƝ, veicot iepriekšƝju pierakstu pie speciƗlista.
TƗlr.: 64662089
E-pasts: dzimtsaraksti@vilani.lv
Pamatpakalpojumi tiek sniegti attƗlinƗti telefoniski vai
elektroniski, nepieciešamƯbas gadƯjumƗ nodrošinot to sniegšanu
klƗtienƝ, veicot iepriekšƝju pierakstu pie speciƗlista.
TƗlr: 64662424
E-pasts: lidija.kuznecova@vilani.lv
Pamatpakalpojumi tiek sniegti attƗlinƗti telefoniski vai
elektroniski, nepieciešamƯbas gadƯjumƗ nodrošinot to sniegšanu
klƗtienƝ, veicot iepriekšƝju pierakstu pie speciƗlista.
TƗlr: 64662082, 27875773
E-pasts: vilani@pakalpojumucentri.lv
Pamatpakalpojumi tiek sniegti attƗlinƗti telefoniski vai
elektroniski, nepieciešamƯbas gadƯjumƗ nodrošinot to sniegšanu
klƗtienƝ, veicot iepriekšƝju pierakstu pie speciƗlista.
ApmeklƝtƗju pieƼemšana:
PirmdienƗs, ceturtdienƗs: 8.00-12.00, 12.30-16.30
OtrdienƗs: 8.00-12.00
KontakttƗlruƼu saraksts: ŠEIT
E-pasts: socialaisdienests@vilani.lv
AtsƗk darbu, pieƼemšanas laiks darba dienƗs no plkst. 9.00 lƯdz
12.00 un no 12.30 lƯdz 15.00
PieƼem pašvaldƯbas administratƯvajƗ ƝkƗ 1.stƗvƗ, 1.6.kabinetƗ,
ieeja ƝkƗ pa sƗnu durvƯm.
TƗlr.: 64628032

Informāciju sagatavoja: Sintija Upeniece, Sabiedrisko attiecību speciāliste
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Iestāžu
aktualitātes
l Viļānu pilsētas bibliotēkā pagaidām notiek tikai iespieddarbu apmaiņa, lietotājiem liegta piekļuve pie
datoriem un spēlēm bērnu nodaļā.
Līdz 30.jūnijam skatāma Andreja
Mālnieka gleznu izstāde „No visa
pa druskai“.
9.un 10.jūnijā visi bibliotēkas lasītāji aicināti uz Jauno grāmatu dienām.
16.un 17.jūnijā bērnu literatūras
nodaļa uz Jauno grāmatu dienām
aicina savus lasītājus.
26.06. Ivetas Dimzules dzejas
grāmatas „Pieskarties debesīm“ atvēršanas svētki.
l Sokolku bibliotēkā ir atsākta
klientu apkalpošana klātienē, ievērojot
sanitārā protokola prasības.
Skolēniem brīvā laika pavadīšana
bibliotēkā netiek piedāvāta līdz ārkārtējās situācijas atcelšanai, un ir
liegta iespēja lasīšanai uz vietas.
l Atpūtas un informācijas centrā "Kamenīte" darbs ir atjaunots no
2020.gada 18.maija.
Apmeklētāji tiek pieņemti pēc visiem valstī noteiktajiem noteikumiem
un prasībām.
Pasākumi pagaidām netiek rīkoti.
l Lai gan nodarbības klātienē
šobrīd nenotiek, Dadzis aktīvi darbojas sociālajā vidē, publicējot dažādus atjautības uzdevumus.
Pagājušajā nedēļā tie bija saistīti ar
cepumu “Cirks” dzīvnieciņiem, kur bija
loģiski jāizdomā, pēc kāda raksturlieluma tie ir sakārtoti.
Pamēģini arī tu! Atbildes vari meklēt Dadzis facebook lapā.

Informāciju sagatavoja:
Sintija Upeniece
Sabiedrisko attiecību speciāliste
VIÏÂNU NOVADA VÇSTNESIS

Pagarināta lokālplānojuma redakcijas publiskā apspriešana nekustamajam īpašumam Rēzeknes ielā
1B, Viļānos, Viļānu novadā.
Priekšlikumus var iesniegt līdz 2020.gada 27.jūnijam.
Vairāk informācijas: vilanunovads.lv

Svinīgie pasākumi, kuros tiks izsniegta apliecība par pamatizglītību, notiks šī gada 12.jūnijā.
Dekšāru pamatskolas zālē plkst. 15.00
Viļānu vidusskolas aktu zālē:
l 9.a klasei plkst. 10.00
l 9.b klasei plkst. 12.00
l 9.c klasei plkst. 14.00
! Izlaiduma norise notiks atbilstoši MK noteikumiem, ievērojot krīzes
situāciju valstī. Ja tiks atcelti ierobežojumi izlaiduma pasākumā varēs pievienoties arī vecāki.
No 15.jūnija līdz 15.septembrim Viļānu
Novadpētniecības muzejā būs skatāma Lianellas
Balabinas darbu izstāde “Balansējot”.
Par darbu autori:
Esmu dzimusi 1978. gada 16. novembrī. Mācījos Viļānu
vidusskolā. No 1996.–2001. gadam Rēzeknes Mākslas koledžā ieguvu mākslas skolas skolotājas kvalifikāciju ilustratores specialitāte. No 2001.–2005. gadam turpināju studēt, Latvijas Mākslas akadēmijas Latgales filiāles, glezniecības bakalaura studiju programmā. No 2002.-

VIÏÂNU NOVADA VÇSTNESIS

Viļānu novada pašvaldība aicina pieteikt 4-gadīgos bērnus
Bērnības svētkiem.
Zvanot pa tālr. 64628033.
Pasākuma norise, vieta un
laiks tiks paziņots novada mājaslapā vilanunovads.lv, pamatojoties
uz situāciju valstī.

2003. gadam strādāju par zīmēšanas skolotāju Kaunatas
vidusskolā. 2005. gadā pārcēlos uz dzīvi Itālijā, kur mācījos Mantovā, Santa Paola institūtā arhitektūras nodaļā par
sienu un fresku restauratori.
No 2012.–2013. gadam piedalījos kolektīvajā izstādē Neuro
– Net, galerijā Il Melone, Rovigo, Itālijā. Tāpāt piedalījos
izstādēs Vitebskā (Baltkrievijā), Viļānos un Kaunatā.
2019. gadā apguvu profesionālos kursus fresku restaurēšanā pie Mariani Affreschi, laboratorijā Brešā, Itālijā. No
2019. gada maija līdz decembrim kopā ar Mariani Affreschi
projekta ietvaros piedalījos dekorācijas darbos un apzeltīšanas procesā Irākas Kurdistanā, Erbilā.
2020. gadā Itālijas pilsētā Narni apguvu profesionālos
kursus mozaīkas darbu veikšanā In Tessere laboratorijā.
Laikā, kad dzīvoju Itālijā, veicu freskas un sienas apgleznojumus villās, kā arī gleznoju pēc pasūtījuma.
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Zemes vienību nomas tiesību izsoles
Viļānu novada pašvaldība nodod nomā pašvaldībai piekritīgās neapbūvētas zemes vienības vai to daļas:
N.P.K.

Zemes
vienƯbas
kadastra
apzƯmƝjums

Zemes
vienƯbas
platƯba (ha)

Zemes vienƯbas
atrašanƗs vieta

1.
2.
3.
4.

78980040182
78980010166
78980010304
78980010258

1,52
1,00
1,00
0,71

ViƺƗnu pagasts
ViƺƗnu pagasts
ViƺƗnu pagasts
ViƺƗnu pagasts

IzsolƝ
noteiktƗ
sƗkuma
nomas maksa
gadƗ
2,50%
5,00%
4,00%
6,00%

Izsoles
norises
laiks
14.00
14.10
14.20
14.30

Nomas tiesību izsoles solis – 0,5% (pus procents) no Valsts
zemes dienesta noteiktās zemes vienības kadastrālās vērtības attiecīgajā gadā.
Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli.
Izsoles dalībniekus reģistrē Viļānu novada pašvaldības
administratīvajā ēkā pēc adreses: Kultūras laukums 1A,
Viļāni, Viļānu novads, darba dienās, darba laikā, no sluViļānu novada pašvaldības saistošie noteikumi
Nr. 120
Viļānos,
2020.gada 26.martā (prot. Nr.5§31)

„Kārtība, kādā Viļānu novada pašvaldība
sedz transporta izdevumus vispārējās
pamatizglītības un vidējās izglītības
iestāžu izglītojamajiem”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43.panta
trešo daļu,
Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 21.punktu,
Ministru kabineta 2017.gada 27.jūnija noteikumu
Nr.371
“Braukšanas maksas atvieglojumu noteikumi”
13.punktu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā no pašvaldības budžeta tiek segti transporta izdevumi vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības iestāžu izglītojamajiem, kuri iegūst izglītību Viļānu novada
pašvaldības (turpmāk - pašvaldība) izglītības iestādēs.
2. Pašvaldība kompensē transporta izdevumus no izglītojamā faktiskās dzīvesvietas Latvijas Republikas teritorijā (turpmāk – dzīvesvieta) līdz pašvaldības vispārējās izglītības iestādei un atpakaļ.
3. Transporta izdevumu atlīdzināšanas kārtībai tiek noteikta šāda prioritārā secība:
3.1. sabiedriskā transporta biļešu kompensēšana;
3.2. personiskā transporta lietošanas izdevumu kompensēšana.
4. Saistošie noteikumi attiecas uz pamatizglītības un vidējās izglītības iestāžu izglītojamajiem par Ministru kabineta noteikto mācību gada laiku.
II. Pašvaldības transporta organizēšana
5. Pašvaldības transports tiek izmantots, ja nav iespējams izmantot sabiedrisko transportu.
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dinājuma publiskošanas brīža Viļānu novada pašvaldības
mājaslapā līdz 2020.gada 6.augusta plkst. 10.00.
Izsoles vieta un datums – Viļānu novada pašvaldības administratīvā ēka pēc adreses: Kultūras laukums 1A, Viļāni,
Viļānu novads, 2020. gada 6.augustā saskaņā ar tabulā norādīto laiku.
Nomas objekti apskatāmi to atrašanās vietā, darba dienās, darba laikā, iepriekš vienojoties pa tālruni: 64662424.
Ar izsoles norises kārtību un nomas līguma projektu var
iepazīties interneta vietnē www.vilanunovads.lv un
Viļānu novada pašvaldības administratīvajā ēkā, pēc adreses: Kultūras laukums 1A, Viļāni, Viļānu novads, 1.6.kabinetā, darba dienās, darba laikā.
Kontaktpersona – Viļānu novada pašvaldības nekustamā īpašuma speciāliste Lidija Kuzņecova, tālr.64662424,
e-pasts: lidija.kuznecova@vilani.lv.
Informāciju sagatavoja:
Lidija Kuzņecova
Nekustamo īpašumu speciāliste
6. Pašvaldības transports tiek nodrošināts atbilstoši pašvaldības apstiprinātajiem maršrutiem un pašvaldības
transporta lietošanas noteikumiem.
III. Transporta izdevumu atlīdzināšanas apjoms
7. Pašvaldība nekompensē transporta izdevumus maršrutos,
kuros tiek nodrošināts pašvaldības transports.
8. Izglītojamie ir tiesīgi saņemt transporta izdevumu kompensāciju par vienu braucienu dienā no dzīvesvietas uz izglītības iestādi un atpakaļ.
9. Sabiedriskā transporta izmantošanas kompensācijām
tiek noteikti šādi kompensāciju veidi:
9.1. iegādājoties braukšanas mēnešbiļeti;
9.2. iegādājoties braukšanas biļetes katru dienu.
10. Braukšanas izdevumi tiek kompensēti sekojošā apjomā:
10.1. Viļānu novada pašvaldības teritorijā deklarētajiem
vispārējās pamatizglītības iestādes (1.-9.klases) izglītojamajiem, kuri apmeklē pašvaldības izglītības iestādi ir
tiesības saņemt kompensāciju 100% apmērā par braukšanas izdevumiem, kas saistīti ar braucieniem mācību gada
laikā no dzīvesvietas līdz izglītības iestādei un atpakaļ,
ja izmanto sabiedrisko vai personisko transportu;
10.2. Viļānu novada pašvaldības teritorijā deklarētajiem
vispārējās vidējās izglītības iestādes (10.-12.klases) izglītojamajiem, kuri apmeklē pašvaldības izglītības iestādi,
ir tiesības saņemt kompensāciju 100% apmērā par braukšanas izdevumiem, kas saistīti ar braucieniem mācību gada
laikā no dzīvesvietas līdz izglītības iestādei un atpakaļ,
ja izmanto sabiedrisko vai personisko transportu.
10.3. Citu novadu teritorijā deklarētajiem vispārējās pamatizglītības iestādes (1.- 9.klases) izglītojamajiem, kuri
mācās pašvaldības izglītības iestādē, ir tiesības saņemt kompensāciju 100 % apmērā par braukšanas izdevumiem ,kas
saistīti ar braucieniem mācību gada laikā no dzīvesvietas
līdz izglītības iestādei un atpakaļ, ja izmanto sabiedrisko
vai personisko transportu.
10.4. Citu novadu teritorijā deklarētajiem vispārējās vidējās
izglītības iestādes (10.- 12.klases) izglītojamajiem, kuri mācās pašvaldības izglītības iestādē, ir tiesības saņemt kompensāciju 100 % apmērā par braukšanas izdevumiem ,kas
saistīti ar braucieniem mācību gada laikā no dzīvesvietas
līdz izglītības iestādei un atpakaļ, ja izmanto sabiedrisko
vai personisko transportu.
VIÏÂNU NOVADA VÇSTNESIS

IV. Nosacījumi personiskā transporta lietošanas
izdevumu kompensēšanai
11. Personiskā transportlīdzekļa lietošanas izdevumu kompensācija šajos saistošajos noteikumos noteiktajos gadījumos
attiecas uz Viļānu novadā faktiski dzīvojošajiem vispārējās izglītības iestāžu izglītojamajiem, kuri apmeklē pašvaldības izglītības iestādes.
12. Personiskā transportlīdzekļa lietošanas izdevumi netiek kompensēti, ja konkrētajā maršrutā pašvaldība nodrošina pašvaldības transportu vai ir iespējams izmantot
sabiedrisko transportu.
13. Personiskā transportlīdzekļa lietošanas izdevumu kompensācija attiecas uz izglītības iestāžu izglītojamajiem, kuri
apmeklē pašvaldības izglītības iestādi, nodrošinot izglītojamo
nokļūšanu līdz tuvākajai pašvaldības izglītības iestādei,
kurā realizē attiecīgā posma (pamatizglītības vai vidējās izglītības) izglītības programmu vai nodrošinot izglītojamo nokļūšanu līdz sabiedriskā vai pašvaldības transporta pieturvietai.
14. Personiskā transporta lietošanas izdevumi netiek kompensēti, ja attālums no faktiskās dzīvesvietas līdz sabiedriskā
transporta pieturai vai pašvaldības transporta pieturvietai vai izglītības iestādei ir mazāks:
14.1. par 2 km – izglītojamajiem no 5 gadu vecuma līdz
1.klasei;
14.2. par 3 km – 2. - 9.klašu izglītojamajiem;
14.3. par 5 km – 10. - 12.klašu izglītojamajiem.
15. Vienas ģimenes ietvaros personiskā transporta lietošanas izdevumi tiek kompensēti par vienu braucienu no
dzīvesvietas līdz sabiedriskā transporta pieturai vai pašvaldības transporta pieturvietai un atpakaļ dienā, ievērojot šo noteikumu 14.punktā noteiktos attālumus.
V. Transporta izdevumu atlīdzināšanas kārtība
16. Lai segtu transporta izdevumus, vecākiem pirms mācību gada sākuma līdz 20.augustam jāiesniedz pašvaldības izglītības iestādei iesniegumu (1.pielikums), norādot,
kāds braukšanas pakalpojuma veids ir nepieciešams.
Gadījumos, ja mācību gada laikā tiek mainīta izglītības iestāde, vai radusies pakalpojuma nepieciešamība,
iesniegums tiek iesniegts nekavējoties. Izglītības iestāde pārbauda iesniegumā minēto informāciju, saskaņo to un
iesniedz pašvaldībā.
17. Izglītojamo vecāki līdz katra mēneša 10.datumam iesniedz pašvaldībā iesniegumu par iepriekšējā mēneša
braukšanas izdevumu atlīdzināšanu (2.pielikums, 3.pielikums), pievienojot tam:
17.1. izziņu par izglītības iestādes apmeklējumu iepriekšējā mēnesī, kuru paraksta viens no vecākiem (aizbildņiem),
izglītības iestādes vadītājs vai viņa pilnvarota persona;
17.2. braukšanas biļetes vai degvielas čekus, pielīmētas uz
lapas hronoloģiskā secībā, norādot maršrutu un transporta
izmaksu kopējo summu. Biļetēm vai čekiem jābūt skaidri salasāmiem, kompensācija par nesalasāmām biļetēm vai
čekiem netiek izmaksāta. Uz čekiem par degvielas iegādi
jābūt iesnieguma iesniedzēja rekvizītiem.
18. Personiskā transportlīdzekļa lietošanas izdevumu (degvielas) kompensācijas saņemšanai, iesniedzot iesniegumu
pirmo reizi, jāiesniedz arī transporta līdzekļa reģistrācijas apliecības kopija, autovadītāja apliecības kopija, informācija par transporta līdzekļa degvielas patēriņa normu.
19. Pašvaldība pārbauda iesniegtajos izglītojamā likumisko
pārstāvju vai pilngadību sasniegušo izglītojamo iesniegumos norādītās informācijas patiesumu kompensācijas saņemšanai.
VIÏÂNU NOVADA VÇSTNESIS

20. Personiskā transportlīdzekļa lietošanas izdevumu (degvielas) kompensācijas apmērs tiek aprēķināts atbilstoši izglītojamā nogādāšanai no dzīvesvietas līdz iestādei vai pieturvietai un atpakaļ nobrauktajam kilometru skaitam vienu reizi dienā un reizinot to ar izglītības iestādes apmeklējumu skaitu mēnesī, kā arī ņemot vērā degvielas patēriņa normu. Degvielas patēriņa normai ir jāatbilst konkrētam transportlīdzeklim norādītajai normai, kas atrodama Ceļu satiksmes drošības direkcijas mājas lapā. Ja
minētajā mājas lapā nav atrodama informācija par konkrētu transportlīdzekli, degvielas norma tiek noteikta atbilstoši iesniegumā norādītajai, bet ne lielākai par 10 (desmit) litriem uz 100 km.
21. Attālums personiskā transportlīdzekļa kompensācijas
aprēķinam līdz sabiedriskā transporta vai pašvaldības transporta pieturvietai vai izglītības iestādei tiek mērīts, pārvietojoties pa māju ceļiem, pašvaldības ceļiem, valsts autoceļiem un ielām.
22. Kompensāciju par transporta izdevumiem izmaksā iesnieguma veidlapā norādītajai personai Viļānu novada pašvaldības kasē vai pārskaita uz norādīto bankas kontu.
Kompensācijas izmaksu veic līdz katra mēneša pēdējai darba dienai.
23. Kompensāciju par transporta izdevumiem neizmaksā:
23.1. par dienām, kad izglītojamais nav apmeklējis izglītības iestādi;
23.2. ja savlaicīgi, līdz katra mēneša 10.datumam netiek
iesniegts noteikumu 17.punktā norādītais iesniegums un
tam pievienotie dokumenti.
24. Pašvaldības pieņemtos lēmumus un/vai faktisko rīcību var apstrīdēt normatīvajos aktos noteiktā kārtībā pašvaldībā.
VI. Noslēguma jautājums
25. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc
to publicēšanas Viļānu novada pašvaldības bezmaksas izdevumā “Viļānu novada vēstnesis”.
26. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos dienu spēku zaudē
2011.gada 13.oktobra saistošie noteikumi Nr.34 “Kārtība,
kādā Viļānu novada pašvaldība sedz transporta izdevumus
vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības iestāžu izglītojamajiem.”.
Domes priekšsēdētāja
Jekaterina Ivanova
1.pielikums
saistošajiem noteikumiem Nr.___
Viļānu novada pašvaldībai
_______________________
(vecāka vārds, uzvārds)
_____________________________
(dzīves vietas adrese, tālrunis)
IESNIEGUMS
braukšanas izdevumu kompensācijas saņemšanai
Lūdzu kompensēt braukšanas izdevumus par mana
dēla/meitas __________________________________,
(skolēna vārds, uzvārds)
personas kods ______________________,
nokļūšanu uz _______________________
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___________________________________ un atpakaļ no tās
(izglītības iestādes nosaukums)
l pēc iesniegtajām braukšanas biļetēm;
l kompensējot degvielas izdevumus.
Sabiedriskā transporta maršruts:
________________________________.
Braukšanas attālums no dzīvesvietas līdz izglītības
iestādei/sabiedriskā transporta vai pašvaldības
transporta pieturvietai __________ km, maršrutā
(attāluma aprēķins) ____________________.

Paskaidrojuma raksts
ViƺƗnu novada pašvaldƯbas saistošajiem noteikumiem
„ KƗrtƯba, kƗdƗ ViƺƗnu novada pašvaldƯba sedz transporta izdevumus vispƗrƝjƗs
pamatizglƯtƯbas un vidƝjƗs izglƯtƯbas iestƗžu izglƯtojamajiem”
Paskaidrojuma raksta
sadaƺas
1. Projekta
nepieciešamƯbas
pamatojums

Likuma “Par pašvaldƯbƗm” 43.panta trešƗ daƺa nosaka, ka
dome var pieƼemt saistošos noteikumus, lai nodrošinƗtu
pašvaldƯbas autonomo funkciju un brƯvprƗtƯgo iniciatƯvu izpildi.
IzglƯtƯbas likuma 17.panta trešƗs daƺas 21.punkts nosaka
pašvaldƯbas kompetenci noteikt pabalstu un cita veida materiƗlƗs
palƯdzƯbas apmƝru un piešƷiršanas kƗrtƯbu izglƯtojamajiem tƗs
padotƯbƗ esošƗs izglƯtƯbas iestƗdƝs. SavukƗrt, Ministru kabineta
2017.gada 27.jǌnija noteikumu Nr.371 “Braukšanas maksas
atvieglojumu noteikumi” 13.punkts nosaka, ka MK noteikumu
9. un 10.punktƗ minƝto kategoriju pasažieri (Ɨrpus pilsƝtas
teritorijas dzƯvojošie vispƗrƝjƗs vidƝjƗs izglƯtƯbas iestƗdes
(klƗtienes 10.–12. klase) izglƯtojamie; Ɨrpus pilsƝtas teritorijas
dzƯvojošie izglƯtƯbas iestƗžu izglƯtojamie, kuru novada
pašvaldƯbas
administratƯvajƗ
teritorijƗ
nav
vispƗrƝjƗs
pamatizglƯtƯbas iestƗdes (1.–9. klase) vai vispƗrƝjƗs vidƝjƗs
izglƯtƯbas iestƗdes (klƗtienes 10.–12. klase)) biƺeti iegƗdƗjas par
pilnu maksu, un braukšanas izdevumus viƼiem pašvaldƯbas
noteiktajƗ kƗrtƯbƗ sedz no attiecƯgƗs pašvaldƯbas budžeta.
ŠobrƯd ViƺƗnu novada pašvaldƯbƗ ir spƝkƗ 2011.gada
13.oktobra saistošie noteikumi Nr.34 “KƗrtƯba, kƗdƗ ViƺƗnu
novada pašvaldƯba sedz transporta izdevumus vispƗrƝjƗs
pamatizglƯtƯbas un vidƝjƗs izglƯtƯbas iestƗžu izglƯtojamajiem.”,
kurus ir nepieciešams aktualizƝt, reglamentƝjot sƯkƗku kƗrtƯbu
transporta izdevumu segšanai. LƯdz ar to ir lietderƯgi izdot jaunus
saistošos noteikumus, nevis grozƯt esošos.

2. Ʈss projekta satura
izklƗsts

Saistošie noteikumi nosaka kƗrtƯbu, kƗdƗ no pašvaldƯbas
budžeta tiek segti transporta izdevumi vispƗrƝjƗs pamatizglƯtƯbas
un vidƝjƗs izglƯtƯbas iestƗžu izglƯtojamajiem, kuri iegǌst izglƯtƯbu
ViƺƗnu novada pašvaldƯbas izglƯtƯbas iestƗdƝs.
Saistošo noteikumu projekta Ưstenošana 2020.gadƗ bǌtiski
neietekmƝs. Ar saistošajiem noteikumiem pašvaldƯbas budžetam
var rasties papildus izdevumi, kurus uz šo brƯdi nevar prognozƝt.
Lai nodrošinƗtu saistošo noteikumu projekta izpildi, nav
nepieciešams veidot jaunas institǌcijas vai radƯt jaunas
darbavietas.

Braukšanas izdevumu kompensācijas saņēmējs:
___________________________________________________.
(vārds, uzvārds, personas kods)
Kompensāciju par braukšanas izdevumiem vēlos
saņemt: _____________
___________________________________________________.
(norādīt kasi vai norēķinu kontu
kredītiestādē)
Vecāka paraksts ____________________________
20__. gada __.____________________
Izglītības iestādes saskaņojums _______________
20__. gada __.____________________
3.pielikums
saistošajiem noteikumiem Nr.120
Viļānu novada pašvaldībai
_______________________________
(vecāka vārds, uzvārds)
______________________________
_______________________________
(dzīves vietas adrese)
IESNIEGUMS
Lūdzu atmaksāt braukšanas izdevumus par mana
dēla/meitas
_______________________________________, personas kods
(vārds, uzvārds)
nokļūšanu
uz _________________________________________________
(izglītības iestādes nosaukums, sabiedriskā vai
pašvaldības transporta pieturvieta)
un atpakaļ no tās, ņemot vērā nobraukto kilometru skaitu
maršrutā:
__________________________________________________.
Braukšanas izdevumu
saņēmējs: ________________________________
(vārds, uzvārds)
Kompensāciju par braukšanas izdevumiem vēlos
saņemt
____________________________________________________
____________________________________________________
(norādīt vietējās pārvaldes kasi vai norēķinu kontu
kredītiestādē)
Vecāka paraksts________________________________
_______.gada___._________________
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NorƗdƗmƗ informƗcija

3. InformƗcija par
plƗnoto projekta
ietekmi uz pašvaldƯbas
budžetu

4. InformƗcija par
plƗnoto projekta
ietekmi uz
uzƼƝmƝjdarbƯbas vidi
pašvaldƯbas teritorijƗ

UzƼƝmƝjdarbƯbas
noteikumi neskars.

5. InformƗcija par
administratƯvajƗm
procedǌrƗm

Personas saistošo noteikumu projekta piemƝrošanas jautƗjumos
var griezties ViƺƗnu novada pašvaldƯbƗ vai tƗs izglƯtƯbas iestƗdƝs.
Saistošo noteikumu projekts neskar administratƯvƗs procedǌras.

6. InformƗcija par
konsultƗcijƗm ar
privƗtpersonƗm

Nav veiktas.

vidi

pašvaldƯbas

teritorijƗ

saistošie

Domes priekšsēdētāja
Jekaterina Ivanova
Turpinās remontdarbi Brīvības ielā
470 m garumā, ceļa
posmā no Brīvības
ielas krustojuma ar
Mehanizatoru ielu
līdz Brīvības ielas
krustojumam ar
Latgales ielu, ietverot Viļānu HES tiltu.
Autotransporta satiksme ir novirzīta pa
jauno apvedtiltu;
Gājēju un velo braucēju kustība turpinās pa Brīvības ielu un esošo tiltu, vērīgi jāseko līdzi ceļazīmēm.
Aicinām aktuālo satiksmes organizācijas shēmu skatīt un jaunumiem sekot: vilanunovads.lv
VIÏÂNU NOVADA VÇSTNESIS

Piedzīvojumu velotrases projekts

ir 72 589.33 EUR, t.sk. attiecināmās izmaksas 35 000 EUR,
projekta publiskā finansējuma daļa veido 31 500 EUR.
Viļānu novada pašvaldība ir uzsākusi projekta
“Piedzīvojumu velotrases ierīkošana aktīvā laukuma
atpūtai “ALA” teritorijā” īstenošanu. Projekts ir saņēmis
ELFLA finansējumu Lauku attīstības programmas
2014.-2020. gadam pasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” konkursā aktivitātē “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”.
Projekta ietvaros Viļānos Raiņa ielā blakus stadionam tiks ierīkota piedzīvojumu velotrase 196 m2 platībā ar dabai un videi draudzīgām konstrukcijām.
Izmaiņas skars arī gājēju celiņu aktīvā laukuma atpūtai
teritorijā “ALA”. Projektā ir paredzēta vecā nokalpojušā
asfalta slāņa demontēšana un jauna seguma uzklāšana, kā arī apgaismojuma ierīkošana parka teritorijā.
Būvprojekta autors ir uzņēmums SIA “We Build Parks”.
Pašvaldība jau ir noslēgusi līgumu, ar uzņēmumu SIA
“Aļņi AS” par būvdarbu veikšanu. Līdz ko iestāsies labvēlīgāki klimatiskie apstākļi, uzņēmums pēc tehnoloģiskā pārtraukuma uzsāks infrastruktūras labiekārtošanas darbus.
Velotrases izmantošanai nebūs nepieciešamas īpašas sagatavošanās prasmes, jo tā būs piemērota dažāda vecuma
un prasmju lietotājiem: gan bērniem, lai uzlabotu koordināciju, līdzsvaru un velobraukšanas prasmes, gan pusaudžiem aktīvā dzīvesveida popularizēšanai. Savukārt profesionāļi velotrasi varēs izmantot treniņu un sacensību organizēšanai.
Mūsdienās, kad
vairums ģimeņu dod
priekšroku aktivitātēm svaigā gaisā un
brīvā dabā, piedzīvojumu velotrase organiski iekļausies
sportošanu veicinošā
un sakārtotā pilsētvides infrastruktūrā.
Atpūtas zonā “ALA”
bērni šobrīd var aktīvi izmantot šķēršļu joslas, savukārt jaunieši savas fiziskās spējas attīsta pārkūra laukumā.
Pašvaldība, īstenojot koncepciju par ģimenei draudzīgu,
sakoptu vidi un attīstītu infrastruktūru, vēlas iedzīvotājiem piedāvāt pēc iespējas kvalitatīvāk un pilnvērtīgāk izmantot aktīvās atpūtas iespējas. Projekta aktivitātes noslēgsies 2021. gada septembrī. Projekta kopējais budžets
VIÏÂNU NOVADA VÇSTNESIS

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa
vietnē:
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development2014-2020/index_lv.htm

Informāciju sagatavoja:
Karmena Kotāne
Projektu vadītāja
Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās
vai profesionālās izglītības iestādēs. Pasākuma mērķis ir veicināt skolēnu īslaicīgu nodarbinātību vasaras
brīvlaikā valsts līdzfinansētās darbavietās, nodrošinot
skolēniem iespēju iegūt prasmes, iemaņas un pieredzi.
Viļānu novada pašvaldības domes nolemj:
1) Piedalīties Nodarbinātības valsts aģentūras organizētajā aktīvā nodarbinātības pasākumā „Nodarbinātības
pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības
iestādēs”;
2) Pasākuma ietvaros izveidot 30 darbavietas, nosakot 0,5 likmi vienai darbavietai;
3) Atlases kārtību pasākumos noteikt pēc skolēnu gada
vidējās atzīmes, neņemot vērā 9. un 12.klašu noslēguma eksāmenus, jo apgūt zināšanas un saņemt teicamas
sekmes ir iespēja visiem bērniem, neatkarīgi no vecuma,
dzimuma, ģimenes ienākumu stāvokļa. Kā arī priekšroku
dot tiem skolēniem, kas dzīvo un mācās Viļānu novadā.
Elektroniski reģistrēties pasākumam, Latgales reģionā,
skolēni varēs no 2020.gada 10.jūnijā.
Lai pieteiktu dalību pasākumā ir jāreģistrējas
elektroniski, aizpildot pieteikuma anketu
Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapā.
Pieteikumā ir jānorāda informācija par reģionu, kurā
vēlies stādāt. Tomēr jāatceras, ka skolēna reģistrācija
vēl negarantē iesaisti pasākumā, jo valsts līdzfinansēto darbavietu skaits ir ierobežots, un iepriekšējo gadu
pieredze liecina, ka reģistrēto skolēnu daudzums pārsniedz
piedāvāto darbavietu skaitu.
Vairāk informācijas: www.nva.gov.lv
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Bērnu drošība vasarā: 5 jautājumi,
kas jāpārrunā ar bērniem
Lai vasara būtu piedzīvojumiem bagāta un tiktu aizvadīta
bez liekām rūpēm un raizēm, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) aicina vecākus pārrunāt ar bērniem
piecus jautājumus par drošību.
Kā uzvesties, atpūšoties pie ūdens?
Peldēties ieteicams tikai oficiālajās peldvietās (par to liecina zīme “Peldēties atļauts”). Ja tuvumā nav šādu peldvietu,
tad tādās peldvietās, kuru krasts ir lēzens, ar cietu pamatu,
bez lielas straumes un atvariem. Bērniem var ļaut rotaļāties ar piepūšamiem peldlīdzekļiem (riņķi, matracīši, bumbas u.c.), peldēties tik tālu, cik pieaugušais var labi redzēt
un nepieciešamības gadījumā var ātri piesteigties palīgā.
Visdrošāk būs, ja pieaugušais atradīsies ūdenī starp krastu un dziļumu. Nodarbojoties ar kādu no ūdens sporta veidiem vai vizinoties ar laivu, kuteri vai kādu citu peldlīdzekli,
bērniem obligāti jāvelk glābšanas vestes.
VUGD atgādina, ka pie ūdenstilpēm uz mirkli nepieskatīts bērns var pakļūt zem ūdens un noslīkt. Piemēram,
piemājas dīķi bieži kļūst par traģēdijas iemeslu, tāpēc bērnu nedrīkst atstāt pagalmā bez pieskatīšanas, ja tajā ir izveidots dīķis vai piepūšamais baseins. VUGD aicina vecākus
apzināties, ka atrašanās ar bērnu pie ūdens nav atpūta,
bet gan divkāršs darbs, jo bērni bez pārtraukuma ir jāuzmana visu laiku – pat uz minūti novēršot uzmanību no bērna, var notikt liela nelaime un viņš var iekrist ūdenī.
Kā rīkoties, ja notikusi nelaime, un kādos
gadījumos jāzvana uz tālruni 112!
Nereti brīžos, kad notikusi nelaime, ne tikai bērni, bet
arī pieaugušie apjūk un nezina, kā pareizi rīkoties un kur
ir zvanīt, lai saņemtu palīdzību. Pieaugušajiem ir jāpārrunā ar bērniem rīcība situācijās, kad ir notikusi nelaime
– jāpārrunā tas, kuros gadījumos ir jāzvana ugunsdzēsējiem glābējiem uz tālruni 112 un kāda informācija jāsniedz
piezvanot, kā arī jāpārrunā iespējamā rīcība situācijās, kad
ir notikusi nelaime, bet nav pieejams telefons – tad ir jāmeklē tuvākais pieaugušais un jāizstāsta par notikušo.
Ir svarīgi, lai bērniem tiktu izstāstīts un viņi apzinātos,
ka par katru nelaimi ir nekavējoties jāziņo, jo tad vēl ir iespējams glābt gan cilvēkus, gan īpašumus. Bērnam ir jāizskaidro, ka viņam par nelaimes izraisīšanu nedraudēs
sods, citādāk kritiskā brīdī bērns domās nevis par to, kā
izglābties pašam, bet gan par to, kā izvairīties no gaidāmā soda.
Kā droši lietot plītis un elektroierīces, paliekot
mājās bez pieaugušo klātbūtnes?
Vasarā noteikti būs arī dienas, kas jāpavada mājās bez
pieaugušo klātbūtnes. Atstājot vienatnē bērnus, aicinām
vecākus parūpēties, lai bērniem pašiem nav jāgatavo vai
jāsilda ēdiens uz plīts, jo, nepareizi darbojoties ar plīti vai
aizmirstot ēdienu uz tās un aizskrienot ar draugiem spēlēties, var izcelties ugunsgrēks.
Ne vienmēr bērnu izraisīto ugunsgrēku iemesls ir pārgalvība, jo ugunsgrēki nereti izceļas tieši no bērnu nezināšanas vai neprasmes veikt saimnieciskos darbus. Pirms

uzticēt bērniem patstāvīgi darboties ap plīti vai kādu citu
sadzīves tehniku, VUGD ierosina vecākiem kopā ar bērniem to izmēģināt, piemēram, gatavot ēdienu un tikai pēc
tam ļaut bērnam rīkoties virtuvē patstāvīgi.
Kāpēc jāinformē pieaugušais par to, kur plāno
doties un cik ilgi?
Vasaras brīvlaikā daudzi bērni mājās paliks vieni, tādēļ vecākiem būtu jāiemāca bērni regulāri pavēstīt, kurp
viņi nolēmuši doties un ar ko kopā, un cik ilgu laiku būs
prom.
Ikvienam vecākam būtu jābūt spējīgam atbildēt uz jautājumu, kur pašlaik atrodas un ar ko nodarbojas viņa nepilngadīgais bērns. Tas ir nepieciešams tādēļ, lai gadījumos, ja ar bērnu ir noticis kāds nelaimes gadījums, vecāki varētu palīdzēt un informēt par bērna atrašanās vietu.
Kāpēc nedrīkst atrasties un staigāt pa pamestām
ēkām un būvlaukumiem?
Ja bērni vasaras brīvlaiku pavada pilsētā, aiciniet viņus
neizvēlēties pamestas jaunceltnes un ēkas kā pastaigu un
rotaļu vietu. Tas var būt ļoti bīstami, jo ir iespējams nokrist no liela augstuma, iekrist bedrē ar būvgružiem, tādējādi gūstot nopietnas veselības problēmas un pat apdraudot savu dzīvību.
VUGD aicina vecākus pārrunāt ar bērniem viņu drošības jautājumus, lai bērni nekāptu uz ēku jumtiem un nestaigātu pa pamestām ēkām.
VUGD novēl saulainu un drošu vasaru!
Plašākai informācijai:
Agrita Vītola
VUGD Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļa
Tel.: 67075871, 27899657, prese@vugd.gov.lv
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