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2017. gads

decembris

Lai ziemas saulgriežu zvaigznes,
ikvienam nes debesu gaišumu.
Lai nākamais gads ir bagāts ar labām
domām, darbīgām dienām un
priecīgiem atelpas brīžiem.
Lai mūsos mājo un valda godaprāts,
neatlaidīga griba saprasties,
paciest un palīdzēt.
Būs arī Jaunā gadā rūpju stundas garas
Un laimes mirkļi aši aizzibēs.
Un sapņi būs un darbs, kas jāpadara,
Bet tāpēc dzīvojam zem saules mēs.
/K.Apšukrūma/
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Ir pienācis gaišs un sirsnīgs svētku laiks,
svētku tuvošanās laiks. Tas ved mūs pretim
baltam Ziemassvētku klusumam un Jaungada
brīnumam, kam tic gan bērni, gan pieaugušie.
Novēlam, lai piepildās Jūsu vēlēšanās,
paveicas iesāktie darbi, gaišas domas pavada
Jūs katru dienu! Kopā mēs panāksim
vairāk un īstenosim idejas.
Līksmu Ziemassvētku sagaidīšanu
un veiksmes pilnu Jauno gadu!
Viļānu novada pašvaldības vārdā
Domes priekšsēdētāja Jekaterina Ivanova

Pasākumu kalendārs
Ziemas saulgriežu svinības
22. decembrī, plkst. 17:30 aicinām ikvienu nākt MASKĀ pie Viļānu pilsētas stadiona un piedalīties gājienā ar bluķa vilkšanu līdz Lielajai Ziemassvētku eglei (laukumā pie kultūras nama).
Pie lielās egles būs dziesmas un dejas, jautras izdarības un silta tēja. Dalība bez maksas.

Eglīte Viļānu pilsētas un pagasta pirmsskolas vecuma bērniem
Pirmsskolas vecuma bērni ar vecākiem tiek aicināti uz “Eglītes” pasākumu, kas notiks
26. decembrī, plkst. 12:00 Viļānu kultūras namā. Pieteikšanās pasākumam Viļānu novada pašvaldībā, 2. stāvā pie lietvedes vai pa tel. 64628033.

Pasākums „Ziemassvētki turpinās“
Notiks 27.decembrī, plkst. 17:00, Viļānu kultūras namā. Pasākuma apmeklētājus ar savu
uzstāšanos priecēs Viļānu mūzikas un mākslas skolas audzēkņi un Viļānu kultūras nama kolektīvu dalībnieki. Pasākuma apmeklētājus izklaidēsim ar jautrām aktivitātēm un cienāsim
ar tēju un piparkūkām. Ieeja bez maksas.

Vecgada atpūtas pasākums
Vecgadu pavadīsim 30. decembrī, plkst. 19:00 Viļānu kultūras namā. Uz Vecgada atpūtas pasākumu pie galdiņiem tiek aicināti Viļānu novada iedzīvotāji un viesi.
Apmeklētājus izklaidēs Viļānu kultūras nama pašdarbnieki. Spēlēs grupa „Lifc“. Galdiņus
pietiekt līdz 22. decembrim Viļānu kultūras namā personīgi ar priekšapmaksu - 2 Eur/ pers.
30. decembrī plkst. 19:00 Dekšāru pamatskolas zālē notiks koncerts ”Klāt ir atkal Jaunais
gads”, kurā uzstāsies Dekšāru amatierkolektīvi. Pēc koncerta balle ar grupu “Nakts ekspresis”.
Ieeja uz pasākumiem brīva.

Jaunā gada sagaidīšana
31. decembrī plkst. 23:00 aicinām uz kopīgu Jaunā gada sagaidīšanu Viļānu kultūras nama
laukumā. Turpinājumā 00:30 Viļānu kultūras namā visus izklaidēs DJ Arnis.

Sporta laureāts 2017
Nākamā gada 27. janvārī Viļānu novada Sporta skola aicina uz svinīgu pasākumu - Viļānu
novada sporta laureāts 2017. Pasākuma mērķis ir apzināt un godināt novada komandas, sportistus, trenerus, sporta dzīves aktīvistus un iedzīvotājus, kuri veicinājuši sporta attīstību
Viļānu novadā 2017. gadā. Šoreiz pasākums norisināsies īpašā svētku atmosfērā, jo svinēsim arī Viļānu novada pašvaldības Sporta skolas piecu gadu jubileju.

Rudens balle Sokolkos
Sokolku pagasta klubā notika tradicionālā Rudens balle. Parasti tā notiek novembra pēdējā piektdienā, arī šogad balle notika 24. novembrī. Rudens balles Sokolku pagastā tika rīkotas vēl kolhoza “Avangards” pastāvēšanas
laikos un tika dēvētas par Zemnieku ballēm, no 2011. gada
tās tika pārdēvētas par Rudens balli. Gadiem ejot ir mazinājies zemnieku skaits, bet apmeklētāju skaits – nē.
Sokolku pagasta iedzīvotāji tika aicināti uz balli, lai atpūstos un satiktos pēc rudens darbiem, kā arī izteiktu pateicības vārdus šī gada čaklākajiem zemniekiem. Šogad
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atzinības raksti par ieguldīto darbu bioloģiskās saimniecības attīstībā saņēma Ludmila Solovjova (piemājas saimniecība “Belkovskije”), Praskovija Gavrilova par neatlaidību un izturību zemnieku saimniecības ”Rozes” attīstībā, Olga un Kārlis Zvīdriņi par estētisko un darba tikumisko vērtību saglabāšanu lauku sētā (piemājas saimniecība “Akmeņtači”), Lilita un Jemeļjans Čulkovi par mērķtiecīgu sākumu piemājas saimniecības “Lilijas” attīstībā,
Vijai un Georgijam Zavjaloviem par tradicionālo lauku sētas vērtību saglabāšanu (piemājas saimniecība “Leiči”), kā
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arī SIA ”Per Fransen” kolektīvam par ilggadējiem sasniegumiem un ieguldījumu graudkopībā un tehnisko kultūru audzēšanā.
Kā katru gadu Rudens balles apmeklētājus Sokolku pa-

gastā priecē ar teatralizētiem priekšnesumiem, kas balles
dalībniekiem liek pasmieties ikdienas sadzīviskajām problēmām. Izrādēs savu aktiermākslu demonstrēja sieviešu
klubs “Odziņa” un amatierteātris “Analiz” (vadītāja
Aleksandra Bistrova). Savukārt par vakara muzikālo noskaņu bija parūpējies Ainārs Lipskis.

Rudens ballē parasti mēdz pateikties arī cilvēkiem, kuri aktīvi iesaistās pagasta kultūras dzīvē. Siltus pateicības
vārdus par aktīvu līdzdalību Sokolku pagasta kultūras dzīvē saņēma Kaspars Saprovskis, Aleksandra Tihomirova un
Kira Ragozina.

Sokolku pagasta pārvalde pateicības vārdus izsaka pasākuma atbalstītājiem- SIA”TASS”, SIA”DAR-VIK”, LPKS
„Viļāni ” un kooperatīvajai sabiedrībai „Sokolki 2”.
Rudens balle ir pasākums, kas apvieno vairākas paaudzes. To var spriest ne tikai pēc pasākuma dalībniekiem,
bet arī pēc teātra kolektīviem, kas uzstājās uz skatuves. Vēlētos, lai arī turpmāk Rudens balle saglabātu savas tradīcijas.
VIÏÂNU NOVADA VÇSTNESIS
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Sokolku pagasta aktīvie jaunieši
Atrast savu īsto hobiju, tas ir atrast savu
dzīves aicinājumu. Laimīgs cilvēks ir tas,
kurš prot apvienot mācības un hobijus, kas
Sokolku jauniešiem izdodas brīnišķīgi.
Bērnībā jaunieši spēlēja teātros, gadiem
ejot, mainījās amatierteātra stils. ANALIZ draudzīgajam kolektīvam nav līdera,
bet ir labākā teātra vadītāja - Aleksandra
Bistrova. Kurai jaunieši saka lielu paldies,
ka gada laikā ir kļuvusi ne tikai par labu
teātra vadītāju, bet arī lielisku draugu.

Kaspars pagājušajā gadā absolvēja
12.klasi un sāka studēt medicīnu, konkrētāk - ārsta palīga programmā
Daugavpils Medicīnas koledžā. Studijas aizņem ļoti daudz laika, tāpēc jau no bērnības iekārotais amatierteātris ir lieliska iespēja justies brīvi un darīt to, ko gribi.
Amatierteātra kolektīvā Kaspars arī ir jau
kopš agras bērnības. Pirmās lomas bija Ancītis un kaķis, kas šķiet bija tik nesen.

Svetlana šobrīd studē Latvijas
Universitātē Sociālo zinātņu fakultātē Sabiedriskās attiecības.
Studijas viņa apvieno ar palīgstrādnieka amatu Sokolku pagasta klubā un brīvajā laikā arī fotografēšanu.
Kopš bērnības Svetlana ir iesaistījusies vietējā amatierteātrī.
Šobrīd amatierteātris ir kā aktīvs
brīvā laika pavadīšanas veids, kur
tajā pašā laikā var satikt draugus,
kurus attāluma dēļ diemžēl nesanāk tik bieži redzēt.

Aleksandra jeb Saša, kā viņu
draugi mēdz dēvēt ir Viļānu vidusskolas 11.klases skolniece.
Viņa kopā ar pārējiem komandas
biedriem ir piedalījusies gan pasākumu organizēšanā, gan vadīšanā.
Amatierteātrī
ANALIZ
Aleksandra ir jaunākā dalībniece,
kaut arī spēlē teātrī jau gandrīz 10
gadus.

Šajā ziemā Viļānu pilsētas pirmsskolas
izglītības iestādes audzēkņi svētkus svinēs
jau siltā un skaistā mājā!
Viļānu novada
pašvaldība ir saņēmusi finansējumu projekta
"Sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu
Viļānu pilsētas
pirmsskolas izglītības iestādē" ietvaros. Projektā tika veikti uzlabojumi un siltināšanas darbi ēkas norobežojošās konstrukcijās, tika mainīti
logi un durvis, kā arī uzlabota ēkas apkures sistēma. Projekta mērķis
ir sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un samazināt siltumapgādes
primārās enerģijas patēriņu Viļānu novada pašvaldībā par 256 508
kWh/gadā.
Projekta ietvaros vasaras beigās pilsētas PII notika izglītojošā vides
diena, kurā bērniem tika stāstīts par vidi, siltumnīcefekta veidošanos un
to, kā dzīvot videi draudzīgāk. Divi ieguvumi no viena projekta - silta un
skaista ēka, kā arī zinoši bērni!
Paldies visiem par ieguldīto darbu!
Lai skaisti un silti!
Plānošanas inženiere
Līga Strode
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Dekšāres pagasta amatierkolektīvu
saime aicina pieteikties šādos kolektīvos:
Pūtēju orķestrī “Dekšāres” - dažāda vecuma dalībnieki, spēlēt varoši un griboši.
Mēģinājumi notiek otrdienās, pagasta pārvaldes zālē plkst. 19.00. Vadītājs Andris
Vīksna, tel. nr.: 28682023.
Dramatiskā kopa “Kūpā” - visu vecumu
teātri mīlošus dalībniekus (īpaši vīriešus).
Mēģinājumi notiek pēc vienošanās ar dalībniekiem, (tāpēc labāk iepriekš piezvanīt), pagasta pārvaldes zālē. Vadītāja Anna Šperga,
tel. nr.: 26420680.
Lauku kapela “Sovejī” - dziedošus un spēlējošus dalībniekus. Mēģinājumi notiek pagasta
pārvaldes zālē, trešdienās plkst. 14.00.
Vadītāja Janīna Juste, tel.nr.: 29355486.
Jauniešu deju kolektīvs - deju mīlošus
un dejot gribošus jauniešus un jaunietes līdz
25 gadu vecumam. Mēģinājumi notiek nedēļas
nogalēs, pagasta pārvaldes zālē. Vadītāja
Anita Upeniece, tel.nr.: 26557803.
Kultūras darba organizatore Emerita
Bondare. Tel.nr.: 29330716; 27874853
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APSTIPRINĀTI
ar Viļānu novada pašvaldības domes
2017.gada 14.septembra
lēmumu (prot. Nr.7 26§)
PRECIZĒTS:
Ar Viļānu novada pašvaldības domes
2017.gada 23.novembra
lēmumu (prot. Nr.10 27§)
Viļānu novada pašvaldības saistošie noteikumi
Nr.97
„Grozījumi Viļānu novada pašvaldības 2013.gada
5.decembra saistošajos noteikumos Nr.62
„Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša
persona Viļānu novadā atzīstama
par maznodrošinātu vai trūcīgu.””
Izdoti saskaņā ar
Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumu Nr.299
„Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas
atzīšanu par trūcīgu” 17.un 19.4.punktu
Izdarīt 2013.gada 05.decembra Viļānu novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.62 „Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona Viļānu novadā atzīstama par maznodrošinātu vai trūcīgu” šādus grozījumus:
1. Izteikt noteikumu tiesisko pamatojumu sekojošā redakcijā:
„Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada
30.marta noteikumu Nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai
atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” 17.un
19.4.punktu”.
2. Aizstāt noteikumu 1.1.punktā vārdus „par uzturu” ar
vārdiem „pamatvajadzību apmierināšanai”.
3. Noteikumu 2.1.punktu izteikt šādā redakcijā:
„2.1. Ģimene (persona) atzīstama par maznodrošinātu,
ja tās vidējie ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 75% no attiecīgā kalendārā
gada 1.janvārī spēkā esošās minimālās darba algas valstī
mēnesī (euro); ģimene (persona) atzīstama par trūcīgu, ja
tās vidējie ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 128,06 EUR, un ja:”
4. Noteikumu 2.1.1.apakšpunktā svītrot vārdu „vērtspapīri”.
5. Papildināt noteikumu 2.2.punktu ar 2.2.1.1apakšpunktu šādā redakcijā:
„2.2.11. zemes īpašums, kas kopā ar šo noteikumu 2.2.1.
apakšpunktā minētā nekustāmā īpašuma sastāvā esošo zemi
nepārsniedz 5 (piecus) ha ģimenei (personai), kā arī šim
īpašumam funkcionāli piederīgas saimniecības ēkas vai ne
vairāk kā divas saimniecības ēkas uz nomātās zemes; ”
6. Noteikumu 2.2.4.apakšpunktā svītrot frāzi „un akcijas”.
7. Svītrot noteikumu 2.2.5. un 2.2.6.apakšpunktu.
8. Izteikt noteikumu 2.2.7.apakšpunktu šādā redakcijā:
„2.2.7. viena automašīna, ja tā ir personas īpašumā vai
tā ir turējumā, vai motocikls, motorollers un/vai traktors
(ja ar to negūst papildus ienākumus), kas iegādāta 12 mēnešus un agrāk no iesnieguma iesniegšanas dienas Sociālajā
dienestā attiecīgā statusa piešķiršanai.”
9. Papildināt noteikumu 2.2.punktu ar 2.2.9. apakšpunktu
sekojošā redakcijā:
„2.2.9. Skaidras naudas līdzekļu uzkrājums un naudas
līdzekļu uzkrājums vai atlikums kredītiestādē vai pasta
norēķinu sistēmā, kas pārskata perioda beigās nepārsniedz
128,06 euro ģimenei (personai);”.
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10. Papildināt noteikumu 3.nodaļu ar 3.6. apakšpunktu
sekojošā redakcijā:
„3.6 Trūcīgas ģimenes (personas) statusu nepiešķir, ja
persona vai kāds no ģimenes locekļiem sešu mēnešu periodā
pirms iesnieguma iesniegšanas par statusa piešķiršanu ir
uzdāvinājis savu nekustāmo īpašumu citai personai.”
11. Izteikt noteikumu 3.3.punktu šādā redakcijā:
„3.3. Lai izvērtētu ģimenes (personas) atbilstību maznodrošinātas vai trūcīgas ģimenes/personas statusam, palīdzības pieprasītājs iesniedz Sociālajā dienestā rakstveida
pamatotu un deklarē savus ienākumus un citus materiālos resursus iztikas līdzekļu deklarācijā, kura sadarbībā ar
sociālā darba speciālistu tiek sagatavota elektroniski.”
12. Izteikt noteikumu 3.4.punktu šādā redakcijā:
„3.4. Iesniedzējs paraksta deklarācijas izdruku tā apliecinot deklarācijā sniegtās informācijas patiesumu.”
13. Papildināt noteikumu 4.nodaļu ar 4.6.punktu šādā
redakcijā”
„4.6. Ja ģimenes (personas) vidējie ienākumi nepārsniedz
ienākumu līmeni 128,06 euro, bet nav ievēroti citi šajos noteikumos minētie nosacījumi, sociālais dienests var pieņemt
lēmumu par atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam
uz laiku- viens kalendāra mēnesis.”
14. Aizstāt noteikuma 53. punkta numerāciju no „53.” uz „5.3.”.
15. Aizstāt noteikuma 54. punkta numerāciju no „54.” uz „5.4.”.
16. Noteikumu 5.3. punktu izteikt šādā redakcijā:
„5.3. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma “Par pašvaldībām “45.panta noteiktajā kārtībā.”
Viļānu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja
Jekaterina Ivanova
Viļānu novada pašvaldības saistošo noteikumu
Nr.97„Grozījumi Viļānu novada pašvaldības
2013.gada 05.decembra saistošajos noteikumos
Nr.62 „Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi
dzīvojoša persona Viļānu novadā atzīstama
par maznodrošinātu vai trūcīgu””
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta
sadaƺas

NorƗdƗmƗ informƗcija

1. Projekta nepieciešamƯbas
pamatojums

ViƺƗnu novadƗ ir spƝkƗ saistošie noteikumi Nr. 62
„KƗrtƯba, kƗdƗ Ƨimene vai atsevišƷi dzƯvojoša persona
ViƺƗnu novadƗ atzƯstama par maznodrošinƗtu vai trǌcƯgu”
(apstiprinƗti ar ViƺƗnu novada pašvaldƯbas domes 2013.
gada 5. decembra sƝdes protokola lƝmumu (prot. Nr.16).
SakarƗ ar 2017.gada 20.jǌnija MK noteikumiem Nr.356
“GrozƯjumi Ministru kabineta 2010.gada 30.marta
noteikumos Nr.299 “Noteikumi par Ƨimenes vai atsevišƷi
dzƯvojošas personas atzƯšanu par trǌcƯgu”, kas paredz
normas attiecƯbƗ uz kustƗmo un nekustƗmo Ưpašumu, kas
var piederƝt trǌcƯgai Ƨimenei (personai), kƗ arƯ virkni citu
precizƝjumu, ir nepieciešamas izmaiƼas pašvaldƯbas
saistošajos noteikumos.
GrozƯjumi jƗveic tajos saistošo noteikumu punktos, kas
galvenokƗrt ir attiecinƗmi uz ienƗkumu un materiƗlƗ
stƗvokƺa lƯmeƼa izvƝrtƝšanu, kuru Ƽem vƝrƗ atzƯstot
Ƨimeni (personu) par maznodrošinƗtu vai trǌcƯgu.
Saistošo noteikumu grozƯjuma projekts paredz paplašinƗt
to Ưpašumu veidu uzskaitƯjumu, kuri nav uzskatƗmi par
Ưpašumu pašvaldƯbas saistošo noteikumu izpratnƝ.
Papildus finansƝjums nebǌs nepieciešams.

2. Ʈss projekta satura izklƗsts

3. InformƗcija par plƗnoto
projekta ietekmi uz
pašvaldƯbas budžetu
4. InformƗcija par plƗnoto
projekta ietekmi uz
uzƼƝmƝjdarbƯbas vidi
pašvaldƯbas teritorijƗ
5. InformƗcija par
administratƯvajƗm procedǌrƗm

6. InformƗcija par
konsultƗcijƗm ar
privƗtpersonƗm

Nav attiecinƗms.

Jaunas struktǌras nav jƗveido. Dokumentus iesniedz,
izskata un lƝmumus par attiecƯgƗ statusa piešƷiršanu
pieƼem ViƺƗnu novada pašvaldƯbas SociƗlais dienests.
ApstrƯdƝšana notiek likumƗ noteiktajƗ kƗrtƯbƗ ViƺƗnu
novada pašvaldƯbas domƝ.
KonsultƗcijas ar ViƺƗnu novada pašvaldƯbas SociƗlo
dienestu, pašvaldƯbas speciƗlistiem, pagastu pƗrvalžu
vadƯtƗjiem.
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APSTIPRINĀTI
ar Viļānu novada pašvaldības domes
2017.gada 14.septembra
lēmumu (prot. Nr.7 25§)
PRECIZĒTS:
Ar Viļānu novada pašvaldības domes
2017.gada 23.novembra
lēmumu (prot. Nr.10 26§)
Viļānu novada pašvaldības saistošie noteikumi
Nr.98
„Grozījumi Viļānu novada pašvaldības 2015.gada
24.septembra saistošajos noteikumos Nr.76
„Sociālās palīdzības pabalsti un to piešķiršanas
kārtība Viļānu novadā””
Izdoti saskaņā ar
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
3.panta otro daļu, 35.panta ceturto un piekto daļu,
Izdarīt 2015.gada 24.septembra Viļānu novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.76 „Sociālās palīdzības pabalsti un to piešķiršanas kārtība Viļānu novadā” šādus grozījumus:
1. Izteikt noteikumu tiesisko pamatojumu šādā redakcijā:
„Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3.panta otro daļu, 35.panta ceturto un piekto daļu.”
2. Izteikt noteikumu 1.6.2.punktu šādā redakcijā:
„1.6.2. pabalsts krīzes situācijā”.
3. Papildināt noteikumu 1.6.punktu ar
1.6.9.apakšpunktu šādā redakcijā:
„1.6.9. pabalsts veselības aprūpei”.
4. Izteikt noteikumu 2.1.punktu šādā redakcijā:
„2.1. Sociālajā dienestā pabalsta saņemšanai persona
(ģimene), uzrādot personu apliecinošu dokumentu,
iesniedz:”
5. Svītrot noteikumu 2.3.5.apakšpunktu.
6. Izteikt noteikumu IV. nodaļu šādā redakcijā:
„IV. Pabalsts krīzes situācijā
4.1. Tiesības saņemt pabalstu ir personai (ģimenei),
kura katastrofas vai citu no personas gribas neatkarīgu
apstākļu dēļ pati saviem spēkiem nespēj nodrošināt savas
pamatvajadzības.
4.2. Pabalstu krīzes situācijā piešķir ņemot vērā
iepriekš neparedzamo apstākļu radīto zaudējumu sekas
un tikai tajos gadījumos, ja personai nepienākas cits
valsts noteiktais pabalsts vai tas ir nepietiekams
APSTIPRINĀTI
ar Viļānu novada pašvaldības domes
2017.gada 14.septembra
lēmumu (prot. Nr.7 27§)
PRECIZĒTS:
Ar Viļānu novada pašvaldības domes
2017.gada 23.novembra
lēmumu (prot. Nr.10 25§)
Viļānu novada pašvaldības saistošie noteikumi
Nr.99
„Grozījumi Viļānu novada pašvaldības
2016.gada 19.maija saistošajos noteikumos Nr.84
„Sociālie pakalpojumi un to piešķiršanas kārtība
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minimālo izdevumu segšanai.
4.3. Pabalsta apmērs ir:
4.3.1. ugunsgrēka, plūdu, vētru un citu katastrofu
gadījumā līdz 500 EUR apmērā;
4.3.3. citu no personas gribas neatkarīgu apstākļu dēļ
piešķir līdz 150 EUR gadā.
4.4. Persona sociālajā dienestā kopā ar iesniegumu
iesniedz dokumentu (ja tāds ir), kas apliecina krīzes
situācijas faktu ne vēlāk kā viena mēneša laikā no krīzes
situācijas rašanās.
4.5. Ja personai( ģimenei) nepieciešams pabalsts, kura
apmērs pārsniedz 4.3. punktā noteikto pabalstu apmēru,
par to tiek lemts pašvaldības domes sēdē, ja tam piekrīt
pabalsta pieprasītājs.”
Viļānu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja
Jekaterina Ivanova
Paskaidrojuma raksts
Viļānu novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.98
„Grozījumi Viļānu novada pašvaldības 2015. gada
24.septembra saistošajos noteikumos Nr.76„
Sociālās palīdzības pabalsti un to piešķiršanas
kārtība Viļānu novadā””
Paskaidrojuma raksta sadaƺas


NorƗdƗmƗ informƗcija

1. Projekta nepieciešamƯbas
pamatojums

ViƺƗnu novada pašvaldƯbƗ ir spƝkƗ 2015. gada 24.septembra
saistošie noteikumi Nr.76„ SociƗlƗs palƯdzƯbas pabalsti un to
piešƷiršanas kƗrtƯba ViƺƗnu novadƗ”. NorƗdƯtie noteikumi
paredz vienu no sociƗlƗ pabalsta veidiem – pabalsts ƗrkƗrtas
situƗcijƗ. 2017.gada 9.februƗrƯ stƗjƗs spƝkƗ grozƯjumi SociƗlo
pakalpojumu un sociƗlƗs palƯdzƯbas likumƗ, paredzot, ka
pašvaldƯba, neizvƝrtƝjot Ƨimenes (personas) ienƗkumus, var
piešƷirt Ƨimenei (personai) pabalstu krƯzes situƗcijƗ. TurklƗt
pƗrejas noteikumu 32.punktƗ ir norƗdƯts, kƗ pašvaldƯbas lƯdz
saistošo noteikumu par pabalsta krƯzes situƗcijƗ apmƝru un
piešƷiršanas kƗrtƯbu spƝkƗ stƗšanƗs dienai, bet ne ilgƗk kƗ lƯdz
2017.gada 31.decembrim piemƝro pašvaldƯbas saistošos
noteikumus, kuros noteikts vienreizƝja pabalsta ƗrkƗrtas
situƗcijƗ apmƝrs un tƗ piešƷiršanas kƗrtƯba. LƯdz to, ir
jƗizstrƗdƗ un jƗpieƼem regulƝjums par sociƗlƗ pabalsta
piešƷiršanu krƯzes situƗcijƗ – ne vƝlƗk kƗ lƯdz 2017.gada
31.decembrim. ƻemot vƝrƗ iepriekš minƝto, ir nepieciešams
veikt grozƯjumus pašvaldƯbas saistošajos noteikumos, aizstƗjot
pabalstu ƗrkƗrtas situƗcijƗ pret pabalstu krƯzes situƗcijƗ.
Ar norƗdƯtƗjiem grozƯjumiem tiks grozƯta saistošo noteikumu
IV. nodaƺa, paredzot regulƝjumu sociƗlajam pabalstam krƯzes
situƗcijƗ. Ar norƗdƯtƗjiem grozƯjumiem tiks aizstƗts sociƗlais
pabalsts ƗrkƗrtas situƗcijƗ.
Nav attiecinƗms.

2. Ʈss projekta satura izklƗsts

3. InformƗcija par plƗnoto
projekta ietekmi uz pašvaldƯbas
budžetu
4. InformƗcija par plƗnoto
projekta ietekmi uz
uzƼƝmƝjdarbƯbas vidi pašvaldƯbas
teritorijƗ
5. InformƗcija par
administratƯvajƗm procedǌrƗm

6. InformƗcija par konsultƗcijƗm
ar privƗtpersonƗm

Nav attiecinƗms.

Jaunas struktǌras nav jƗveido. Dokumentus iesniedz, izskata
un lƝmumus par sociƗlajiem pabalstiem pieƼem ViƺƗnu novada
pašvaldƯbas SociƗlais dienests. ApstrƯdƝšana notiek likumƗ
noteiktajƗ kƗrtƯbƗ ViƺƗnu novada pašvaldƯbas domƝ.
Nav notikušas.

Viļānu novadā””
Izdoti saskaņā ar
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
3.panta otro un trešo daļu
Izdarīt 2016.gada 19.maija Viļānu novada pašvaldības
saistošajos noteikumos Nr.84 „Sociālie pakalpojumi un to
piešķiršanas kārtība Viļānu novadā” šādus grozījumus:
1. Izteikt noteikumu tiesisko pamatojumu šādā redakcijā:
„Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3.panta otro un trešo daļu”.
2.Izteikt noteikumu 1.5.6.apakšpunktu šādā redakcijā:
„1.5.6. ēdināšanas pakalpojums”.
VIÏÂNU NOVADA VÇSTNESIS

Noteikumu IX nodaļu izteikt šādā redakcijā:
„IX. Ēdināšanas pakalpojums
9.1. Ēdināšanas pakalpojuma mērķi un uzdevumi:
9.1.1. veicināt pensionāru, personu ar invaliditāti dzīves kvalitātes uzlabošanos vai saglabāt esošo dzīves
kvalitāti;
9.1.2. sniegt materiālu atbalstu krīzē nonākušām personām un bērniem no sociālā riska ģimenēm;
9.1.3. ievērojot personu pamatvajadzības, nodrošināt ēdināšanas pakalpojumu iespējami tuvu personas dzīvesvietai.
9.2. Pakalpojumu var saņemt sekojošas pašvaldības iedzīvotāju grupas: pensionāri, kuriem nav apgādnieku, personas ar invaliditāti, personas, kuriem ir piešķirta pašvaldības aprūpe mājas, bērni, kuri apmeklē SAC “Cerība”,
krīzes situācijā nonākušās personas.
9.3. Ēdināšanas pakalpojumu sniedz SAC “Cerība”.
9.4. Pakalpojuma pieprasīšanas un piešķiršanas kārtība:
9.4.1. lai saņemtu pakalpojumu, persona iesniedz iesniegumu pakalpojumasniedzējam;
9.4.2. krīzes situācijā nonākušās personas griežas pēc
palīdzības sociālajā dienestā, kur pēc sociālo situācijas noskaidrošanas, sociālais darbinieks izsniedz nosūtījumu ēdināšanas pakalpojuma saņemšanai;
9.4.3.bērni, kuri apmeklē SAC “Cerība”, saņem ēdināšanas pakalpojumu-launagu.
9.5. Ēdināšanas pakalpojums (launags) bērniem no sociālā riska un trūcīgām ģimenēm,
kuri apmeklē SAC “Cerība”, ir bezmaksas.
9.6. Pārējām personām, kuras izmanto ēdināšanas pakalpojumu, maksa par pusdienām tiek aprēķināta katra
mēneša beigās pēc izlietoto produktu vērtības.
9.7. Ēdināšanas pakalpojumu persona var saņemt vie-

nu reizi dienā no pirmdienas līdz piektdienai.”
Viļānu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja
Jekaterina Ivanova
Paskaidrojuma raksts
Viļānu novada pašvaldības saistošajiem
noteikumiem Nr.99
„Grozījumi Viļānu novada pašvaldības 2016.
gada 19.maija saistošajos noteikumos Nr.84„
Sociālās pakalpojumi un to piešķiršanas kārtība
Viļānu novadā””
Paskaidrojuma raksta sadaƺas


NorƗdƗmƗ informƗcija

1. Projekta nepieciešamƯbas
pamatojums

ViƺƗnu novada pašvaldƯbƗ ir spƝkƗ 2016. gada 19.maija
saistošie noteikumi Nr.84„ SociƗlie pakalpojumi un to
piešƷiršanas kƗrtƯba ViƺƗnu novadƗ”. Noteikumi reglamentƝ
pašvaldƯbƗ sniegtos sociƗlos pakalpojumus, vienu no tiem ir
sociƗlƗs virtuves pakalpojums, ko sniedz SociƗlƗ atbalsta
centrs “CerƯba”. ViƺƗnu novada pašvaldƯbas domes 2017.gada
19.janvƗra lƝmums Nr.1, 14§ paredz SociƗlƗ atbalsta centra
“CerƯba” klientiem paredzƝto Ɲdienu gatavošanu ViƺƗnu
pirmskolas izglƯtƯbas iestƗdƝ. LƯdz ar to jƗveic izmaiƼas
saistošajos noteikumos Nr.84„ SociƗlie pakalpojumi un to
piešƷiršanas kƗrtƯba ViƺƗnu novadƗ”.
Ar norƗdƯtƗjiem grozƯjumiem tiks grozƯta saistošo noteikumu
IX. nodaƺa un sociƗlƗs virtuves pakalpojums tiks aizstƗts ar
ƝdinƗšanas pakalpojumu.

2. Ʈss projekta satura izklƗsts

3. InformƗcija par plƗnoto
projekta ietekmi uz pašvaldƯbas
budžetu
4. InformƗcija par plƗnoto
projekta ietekmi uz
uzƼƝmƝjdarbƯbas vidi pašvaldƯbas
teritorijƗ
5. InformƗcija par
administratƯvajƗm procedǌrƗm

6. InformƗcija par konsultƗcijƗm
ar privƗtpersonƗm

Nav attiecinƗms.

Nav attiecinƗms.

Jaunas struktǌras nav jƗveido. Dokumentus iesniedz, izskata
un lƝmumus par sociƗlajiem pabalstiem pieƼem ViƺƗnu novada
pašvaldƯbas SociƗlais dienests. ApstrƯdƝšana notiek likumƗ
noteiktajƗ kƗrtƯbƗ ViƺƗnu novada pašvaldƯbas domƝ.
Nav notikušas.

Skaļās lasīšanas konkurss Viļānu pilsētas
bibliotēkā
30.novembrī Viļānu
pilsētas bibliotēkas
bērnu literatūras nodaļā izskanēja nacionālās skaļās lasīšanas sacensību pirmā
kārta. Tās mērķis bija
izvirzīt vienu labāko
dalībnieku 5. un 6. klašu grupā uz tālāku dalību nākošajam konkursa etapam, kurš
tiks rīkots Rēzeknē
2018. gada martā.
Bērniem, gatavojot
savu priekšnesumu, nācās pieturēties pie izvirzītiem svarīgiem kritērijiem, kurus žūrija stingri
ņēma vērā, vērtējot viņu
uzstāšanos. Skolēni paši
izvēlējās fragmentus no
savām iemīļotākajām
grāmatām.
Apkopojot rezultātus, tika nolemts, ka uz reģionālo konkursu brauks 5.b klases skolēns Kristiāns Zaķēns.
Zēns skaļi, ar izteiksmi nolasīja savu izvēlēto fragmentu no Rutas Skrebeles grāmatas „Palaidnību karaļa Jāņa B.
dienasgrāmata“ un pārliecinoši ieguva galveno balvu.
Godalgotās vietas saņēma arī divas meitenes no 5.a un 5.b klasēm-Marta Vulāne un Samanta Laizāne.
Pirmais darbiņš ir paveikts. No sirds vēlam Kristiānam gūt panākumus nākošajā konkursa kārtā!
VIÏÂNU NOVADA VÇSTNESIS
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DZIMTSARAKSTU NODAĻAS INFORMĀCIJA

Oktobrī dzimšanas dienu svinēja:
a Jūlija Piziča 91 gadu dzimšanas dienu
a Malvīne Molnika, Anna Vasiļjanova un Antoņina Masaļska 90 gadu jubileju
a Agnese Mickeviča, Jevgēnija Žgute, Genovefa Latkovska, Leonīds Kovalevskis
un Zinaida Fomina 85 gadu jubileju
a Ādolfs Samiņš un Staņislavs Kozlovs 80 gadu jubileju
a Alberts Īrists, Jefrosinija Beļajeva, Genovefa Kanča, Rūdolfs Seržants,
Nazarijs Ribakovs, Jāzeps Ugainis un Zenaida Petrova 75 gadu jubileju
a Vladimirs Zaicevs, Fjodors Travkins, Janīna Golubeva, Broņislava Saprovska,
Pelageja Piziča, Pelageja Sorokina, Olimpiada Latkovska un Antonijs Mičulis
70 gadu jubileju
a Ludmila Garšanova, Jefrosinja Laškova, Ludmila Vasiļkova, Rima Holma,
Nadežda Cvetkova, Ārija Trūpa, Valentīna Sondore 65 gadu jubileju

Novembrī dzimšanas dienu svinēja:
a Vanda Gladilina 95 gadu dzimšanas dienu
a Olga Ludženika 94 gadu dzimšanas dienu
a Jefrosinija Ahverdjancs 93 gadu dzimšanas dienu
a Stepanida Ļebedeva 92 gadu dzimšanas dienu
a Mihails Titovs 91 gadu dzimšanas dienu
a Jānis Tučs, Valentīna Bogdanova un Antoņina Geduševa 80 gadu jubileju
a Aleksandra Šekšujeva, Seklitinija Suhanova, Arnolds Pudulis,
Antoņina Kluša, Veronika Latkovska un Matvejs Orlovs 75 gadu jubileju
a Aleksandrs Matvejavs, Alīda Lauzinieka, Praskovja Beļusova
un Lilija Zenovjeva 70 gadu jubileju
a Genovefa Greivule un Juris Vovks 65 gadu jubileju

Oktobrī
Viļānu novada dzimtsarakstu
nodaļā laulību reģistrēja
EVA un IVANS
JEĻENA un SANDRS

Novembrī
Viļānu novada dzimtsarakstu
nodaļā laulību reģistrēja
SVETLANA un JURIJS
DIANA un ATRŪRS
Viļānu novada pašvaldība sveic
jaunlaulātos.

OKTOBRĪ piedzima
ILZE
MARKS
KATRĪNA
MAKSIMS
ŅIKITA
DMITRIJS
SOFIJA
TIMURS
NOVEMBRĪ piedzima
TIMURS
KIRILS
ADRIĀNA
KIRIANA
Viļānu novada pašvaldība sveic
jaundzimušo vecākus.

OKTOBRĪ mūžībā ir aizgājuši novada iedzīvotāji
ANFIJA MEĻEHOVA
ĻUBOVA MITROFANOVA
AKULINA AMOSOVA
JEVGENIJA VIžENE
FJOKLA PAURA
VITĀLIJS ČERNOVS
NOVEMBRĪ mūžībā ir aizgājuši
novada iedzīvotāji
GENOVEFA ORNICĀNE
MARIJA KRIŠTOPĀNE
ARKĀDIJS DONCIS
ANATOLIJS TRUSOVS
VASILIJS KAĻIŅINS
ANATOLIJS JURČENKO
ALEKSANDRS RUSAKOVS
BAŅUTA KOROĻKOVA
PĒTERIS UTINĀNS
Viļānu novada pašvaldība izsaka
līdzjūtību mirušo tuviniekiem.

Liāna Čertogonova
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
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