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„Viļānu novada uzņēmums 2017”

Viļānu kultūras namā 9. februārī plkst. 19.00 norisi-
nāsies Viļānu novada pašvaldības rīkotā konkursa labā-
ko uzņēmumu un zemnieku saimniecību godināšana.
Pasākuma programmā: laureātu sumināšana, koncertiz-
rāde „Paldies Tev, Draugs“ un balle pie galdiņiem kopā ar
grupu „Lifc”.

Izstāde „Eņģeļu salidojums“

Ar Latvijas Mākslinieku savienības atbalstu SIA „ART
LIGHTS“ organizē ceļojošo mākslas izstādi „Eņģeļu sali-
dojums“, kura veltīta arī Viļānu pilsētas 90 gadu jubilejai
un tiks atklāta 10. februārī plkst. 17.00 Viļānu novad-
pētniecības muzejā. Izstādē piedalīsies Latvijas mākslinieki. 

Pensionāru vakars

Viļānu kultūras namā 11. februārī plkst. 14.00 notiks
atpūtas vakars Viļānu novada pensionāriem. Interesenti
aicināti pieteikties Viļānu KN vai, pa tālr. 28662346,
28734984. Pēc nepieciešamības tiks nodrošināts transports!

XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un

XVI Deju svētku Tautas mūzikas

ansambļu un kapelu skate

Aicinām ikvienu interesentu piedalīties pasākumā un
nākt atbalstīt vienam otru 17. februārī plkst. 12.00 Viļānu
kultūras namā.

Ziņģētāju un stāstnieku vakars

17. februārī plkst. 15:00 Viļānu kultūras namā notiks
Ziņģētāju un stāstnieku vakars.  Tas kļuvis par tradicio-
nālu pasākumu, uz kuru ziņģēt un stāstīt ierodas ap 200
dalībnieku. Šī gada tēma ir „Redz, kā dzīvo...“ Ziņģēt tiek
aicināti  individuālie  izpildītāji, ģimeņu ansambļi, vokā-
lie ansambļi, folkloras kopas, lauku kapelas, tautas mū-
zikas ansambļi, nacionālo biedrību kolektīvi un citi inte-
resenti vecumā no 16 gadiem.

Veselīga dzīvesveida diena 

„Sāc ar sevi!”

Fizioterapeits Māris Klaučs un jogas pasniedzēja Iveta
Babre aicina tikties 18. februārī plkst. 10.30 Viļānu kul-
tūras namā uz lekciju „Unikālais cilvēks”, cigun vingrošanu,
lekciju „Kas ir joga?”, Hatha un krēslu jogas nodarbību un
tējas pauzi. Uz nodarbību jāģērbjas ērtā apģērbā, līdzi jā-
ņem vingrošanas paklājiņš un veģetāru uzkodas kopīgam
galdam. Dalības maksa 5 eur.

Viļānu pilsētas 90 gadu jubilejai

veltītais pasākums „Kur bitis, tī mads“

Pasākums notiks 24. februārī plkst. 18.00 Viļānu kul-
tūras namā. Koncertā ar priekšnesumiem uzstāsies Viļānu
kolektīvi. Plkst. 21.00 balle kopā ar grupu „Nakts pastaiga“.
Ieeja bez maksas.

Pasākumu kalendārs

Janvārī Viļānu novada pašvaldība aicināja novada uz-
ņēmumus un zemnieku saimniecības pieteikties konkur-
sam „Viļānu novada uzņēmums 2017”. Tas ir viens no uz-
ņēmējdarbības pasākumiem, kas tiek īstenots, lai veicinātu
uzņēmējdarbības vides attīstību, ražošanas teritoriju pie-
vilcību, nodarbinātību, sabiedrisko aktivitāti, publisko un
privāto sadarbību, darba vides pievilcību.

Lai noteiktu labākos, komisija izvērtēja pieteikto uz-
ņēmumu darbību un izvirzīja konkursa „Viļānu novada uz-
ņēmums 2017” laureātus:

l A/S „Lopkopības izmēģinājumu stacija LATGALE”
l SIA „Per Frandsen”
l IK „JB 2”
l SIA „TASS”

l Saimnieciskās darbības veicējs Andris Višņevskis 
l LPKS „Viļāni”
l Z/S „Zelta kalns”
l A/S „Viļānu selekcijas un izmēģinājumu stacija”
l Amatnieks Jānis Mālnieks
l SIA „Latgales granulas”
Pateiksimies arī A/S „Strūžānu kūdras fabrika”, A/S

„Latgales CMAS” un „LG HOLZ”.
Viļānu novada pašvaldība izsaka pateicību visiem kon-

kursa pretendentiem un aicina nākamajā gadā piedalīties
konkursā „Viļānu novada uzņēmums 2018”!

Jeļena Litvjakova
sabiedrisko attiecību speciāliste

Konkursa „Viļānu novada uzņēmums 2017” laureāti
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Viļānu novada pašvaldība ar Lauku
atbalsta dienesta (LAD) atbalstu un
Eiropas Savienības Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīs-
tībai (ELFLA) sniegto finansējumu sek-
mīgi īsteno projektu „Dabas draugu ra-
došās pētniecības centra „Dadzis“ iz-
veidošana”, kas tika iesniegts Latvijas
Lauku attīstības programmas
2014.–2020. gadam apakšpasākumā
„Darbības īstenošana saskaņā ar sa-
biedrības virzītas vietējās attīstības
stratēģiju”.

Projekta ietvaros tika veikta ēkas,
kas atrodas Viļānu pagasta Teveņānos
„Mežniecība”, vienkāršota atjaunoša-
na un iekšējo inženiertīklu izbūve: jum-
ta seguma un veco koka logu nomai-
ņa, ūdensvada un kanalizācijas, elek-
trības sistēmas sakārtošana, telpu re-
monts. Kopējās projekta izmaksas vei-
do EUR 77 324,71 EUR, tai skaitā EL-
FLA finansējums EUR 44 087,79.

Pašvaldība aktīvi plāno turpmāko in-
vestīciju piesaisti, kas nodrošinātu ēkā
zinātniski pētnieciskā centra darbību,
kā arī pieguļošās teritorijas sakārto-
šanu – dabas takas izveidi, āra labo-
ratorijas ierīkošanu praktiskām izglī-

tojošām nodarbībām un eksperimen-
tu veikšanai.

Viens no projekta uzdevumiem ir ne
tikai veikt degradētās ēkas pārbūvi,
bet arī izveidot tajā Dabas draugu ra-
došo pētniecības centru „Dadzis”, tā-
dējādi Viļānu novada bērniem un jau-
niešiem piedāvājot jaunas un daudz-

veidīgas sabiedriskās aktivitātes.
Jau šobrīd norit pārrunas ar poten-
ciālajiem sadarbības partneriem,
piemēram, Rēzeknes Tehnoloģiju
akadēmiju par piemērota aprīkojuma
izvēli iecerēto aktivitāšu īstenošanai
un lektoru piesaisti to realizēšanai.
Centra darbība būs vērsta uz bērnu
un jauniešu eksakto zināšanu un pras-
mju attīstīšanu, bāzējoties uz zinā-
šanām fizikā, ķīmijā un bioloģijā.

Projektu vadītāja 
Karmena Kotāne

Dabas draugu radošās pētniecības centrs „Dadzis”

Viļānu kultūras namā notiek cī-
tīga gatavošanās projekta pasā-
kumam „Kur bitis, tī mads”, kas top
ar Latvijas Lauku attīstības pro-
grammas atbalstu un būs kā viļā-
niešu sveiciens Latvijai simtgadē.  

Kultūras nams ir iegādājies projektā
paredzētos instrumentus – vijoli (SIA
„Rīgas Senās mūzikas centrs”) un kom-
pakto 5 dūru cītaru (biedrība
„Skaņumāja”). Kapelu „Biteites” un
„Bumburneicys” dalībnieki atzīst, ka
instrumenti ir skanīgi un parocīgi. Arī
deju kopas „Kūmys” dejotāji priecājas
par uzšūtajiem tērpiem. Deju kopas va-
dītājs Ilmārs Dreļs saka – par tērpu pa-
reizumu grūti spriest, jo pat lielākie tēr-
pu pazinēji strīdas savā starpā par tēr-
pu niansēm, par to, kas ir pareizi vai
nepareizi. Ideāli būtu, ja katrai dejo-

tājai būtu savs tērps, ko viņa ir apda-
rinājusi savām rokām, ar ne tik lielu
atkāpi no Viļānu tērpa. 

Jaunie instrumenti un tautastērpi
pirmo reizi tiks atrādīti 24. februārī
Viļānu jubilejai veltītajā koncertā. Tajā
piedalīsies ne tikai Viļānu kultūras
nama kolektīvi, bet arī Viļānu bērnu-
dārzu dejotāji un Viļānu mūzikas un
mākslas skolas audzēkņi. Pašlaik tiek
strādāts pie pasākuma programmas,
koncerta horeogrāfs Ilmārs Dreļs vei-
do unikālu dejisko noformējumu. 

Viļānu kultūras nama vadītāja
Margarita Cakula stāsta, ka Viļānu
mazajā novadā bieži tiek aizmirsts par
pašu Viļānu pilsētu. Tāpēc šogad ir vēl-
me sveikt tieši Viļānu pilsētu 90. ju-
bilejā. Projekta un pasākuma nosau-
kumam „Kur bitis, tī mads” ir sena vēs-

ture un tas jau vairākus gadus ir Viļānu
novada moto. Tas sasaucas ar pilsētas
ģerboni – bite un bišu šūnas. 

Koncertā tiks atsaukti atmiņā vēs-
turiski notikumi, kā veidojusies pilsēta
šo 90 gadu laikā, kā arī izpildīta Viļānu
himna. Kā jau īstā jubilejā, būs arī svēt-
ku kūka. Aicinām ikvienu nākt un ko-
pīgi svinēt Viļānu jubileju!

Projekts „Kur bitis, tī mads” nori-
sinās Latvijas Lauku attīstības pro-
grammas 2014. - 2020. gadam apakš-
pasākuma 19.2 „Darbības īstenošana
saskaņā ar sabiedrības virzītas vietē-
jās attīstības stratēģiju” aktivitātē
19.2.2 „Vietas potenciāla attīstības ini-
ciatīvas” ietvaros. 

Projekta kopējā summa ir 7341.59
EUR, publiskais (ELFLA) finansējums
- 6175, 42 EUR. Projekts tiek īstenots
no 2017. gada jūlija līdz 2018. gada jū-
lijam.

Agita Vigupe, 
Viļānu kultūras nama 

mākslinieciskās daļas vadītāja 

Viļānieši gatavojas Viļānu pilsētas 90. jubilejai
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Ir noslēgusies iepirkuma procedūra
projektā Nr. 17-01-AL15-A019.2201-
000006 „Esi aktīvs un vesels”, kas tika
iesniegts Eiropas Savienības Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstī-
bai (ELFLA) atklāta projektu iesnie-
gumu konkursa. Latvijas Lauku attīs-
tības programmas 2014.-2020. gadam
19.2 apakšpasākuma „Darbības īste-
nošana saskaņā ar sabiedrības virzītas
vietējās attīstības stratēģiju“ 19.2.2 ak-
tivitātē „Vietas potenciāla attīstības ini-
ciatīvas“.

2017. gada 18. decembrī tika noslēgts
līgums ar uzņēmumu SIA „MK Dizains”

par aktīvā laukuma atpūtai ierīkošanas
darbiem pašvaldībai piederošajā ne-
kustamajā īpašumā teritorijā starp
Viļānu pilsētas stadionu un brīvdabas

atpūtas vietu „Lakstīgalu sala”. Projekta
ietvaros paredzēta šķēršļu joslas kons-
trukciju uzstādīšana, kas domāta gan
bērniem, gan arī jauniešiem vecumā no
2 gadiem līdz 25 gadiem.

Aktīvās atpūtas laukuma ierīkošanas
darbu veikšana ir plānota laika posmā no
2018.gada marta līdz 2018. gada maijam.

Projektu vadītāja 
Karmena Kotāne

Aktīvā laukuma atpūtai „ALA” ierīkošana projekta 

„Esi aktīvs un vesels” ietvaros

31. janvārī Viļānu Mūzikas un mākslas skolā no-
risinājās izglītojošs pasākums, kas veicina izpratni
par vides jautājumiem pasaules mērogā, par sil-
tumnīcas efekta veidošanos un to, kā dzīvot videi
draudzīgāk, pievēršot uzmanību atkritumu šķirošanai
un to mazināšanai. 

Viļānu Mūzikas un mākslas skolas direktore Inta Brence
ar kolēģiem sarīkoja bērniem izglītojoša rakstura nodarbību,
ietverot to svinīgā pasākumā, kur bērni priecēja viens otru
un viesus ar akordeona krāsainu skanējumu. Bērni skatī-
jās filmiņas par klimata pārmaiņām, analizēja redzēto, at-
bildēja uz izglītojošiem jautājumiem un dalījās ar saviem
priekšlikumiem. Tāda veida pasākumi palīdz bērniem la-
bāk apgūt svarīgu informāciju, jo grupas darbs ar pašu dar-
bošanos ir efektīvāks mācīšanās veids. Maijas Podniekas
vadībā bērni radoši darbojās, veidojot no makulatūras pa-
pīra puķes. Šīs meistarklases galvenais mērķis bija paskaidrot
bērniem, ka nevajadzīgām lietām, var dot „otro dzīvi”.

Pasākums tika organizēts projekta Nr. 4.2.2.0/17/I/036
„Sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu Viļānu
Mākslas un mūzikas skolā” ietvaros. Projektā tika veikti
uzlabojumi un siltināšanas darbi ēkas norobežojošo kons-
trukciju siltumnoturības uzlabošanā un siltumapgādes in-
frastruktūras pārbūvē. Projekta kopējās izmaksas ir
176780,00 EUR, no tām Eiropas Reģionālās attīstības fon-
da (ERAF) finansējums projekta īstenošanā ir 70430 EUR.

Jeļena Litvjakova
sabiedrisko attiecību speciāliste

Vides diena Viļānu Mūzikas un mākslas skolā

Pasākums vientuļajiem pensionāriem, invalīdiem 

un to aprūpētājiem
Mēs bieži aizmirstam par mūsu radiniekiem, kurus sen

neesam redzējuši, aizmirstam rūpēties par vecmammām
un vectēviem, kuriem tik ļoti būtiska mūsu palīdzība. Tāpēc
Viļānu novada Sociālais dienests, ne tikai sniedz sociālo
palīdzību un sociālos pakalpojumus iedzīvotājiem, bet arī
organizē pasākumus pensionāriem un invalīdiem, šāds pa-
sākums notika janvāra sākumā, kas tika organizēts ar mēr-
ķi atbalstīt, radīt svētku sajūtu, veidojot dzīvesprieku un
enerģiju katrā, kas bija ieradies. Laimei vajag, kādu sa-
ulainu dienu, kādu cilvēku, kas ir blakus, tāpēc šajā die-
nā bijām kopā. 

Diena bija pozitīvu emociju bagāta, mājīgu un siltu at-
mosfēru radīja sociālā dienesta darbinieki, sociālā atbal-
sta centra „Cerība” vadītāja Rita Ruba, krievu amatierteātris
„Horoshee nastroenie”, bērnu un jauniešu folkloras drau-
gu kopa „Biteites” ar vadītāju Ingu Stafecku un senioru an-
sambli „Rudens ziedi”. Atbilstoši krievu amatierteātra no-
saukumam, tika radīts labs garastāvoklis, baudot izrādes
par sadzīviskām, smieklīgām dzīves situācijām. Bērnu un
jauniešu folkloras draugu kopa „Biteites” pasākumā dzie-
dāja, spēlēja mūzikas instrumentus, dancoja un iesaistī-
ja rotaļās visus klātesošos. Īpaši siltu, izjustu noskaņu un
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APSTIPRINĀTI
Viļānu novada pašvaldības domes 

2018. gada 25. janvāra sēdē
(protokols Nr.1, §2)

Viļānu novada pašvaldības saistošie 
noteikumi Nr.102

„Par Viļānu novada pašvaldības

pamatbudžeta 

un speciālā budžeta kopsavilkumu

2018. gadam”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 46. pantu un
likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16. pantu

1. Noteikt novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmu-
mus 2018. gadam sadalījumā pa ieņēmumu klasifikācijas
kodiem 9653715 eiro apmērā (tai skaitā: naudas līdzekļu
atlikums uz 01.01.2018. – 977990 eiro apmērā, aizdevumi
– 13468 eiro apmērā, aizņēmumi – 1485047 eiro apmērā),
saskaņā ar 1.pielikumu.

2. Noteikt novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumus
2018. gadam, atbilstoši funkcionālajām kategorijām 9632592
eiro apmērā, saskaņā ar 2.pielikumu un saskaņā ar Viļānu
novada pašvaldības attīstības programmas 2015.-2022. ga-
dam, sadaļu Investīciju plāns.

3. Noteikt novada pašvaldības speciālā budžeta ieņē-
mumus 2018. gadam sadalījumā pa ieņēmumu klasifikā-
cijas kodiem 918156 eiro apmērā, naudas atlikumu uz
01.01.2018. - 313194 eiro apmērā, un aizņēmumi – 1637361
eiro apmērā, saskaņā ar 3.pielikumu.

4. Noteikt novada pašvaldības speciālā budžeta izdevumus
2018. gadam, atbilstoši funkcionālajām kategorijām 2805724

eiro apmērā, saskaņā ar 4.pielikumu un saskaņā ar Viļānu
novada pašvaldības attīstības programmas 2015.-2022. ga-
dam, sadaļu Investīciju plāns.

5. Apstiprināt Viļānu novada pašvaldības aizņēmumus
un galvojumus saskaņā ar 5. pielikumu un 6. pielikumu.

6. Noteikt, ka nodokļu maksājumi (IIN, VSAOI, PVN)
ir uzskatāmi par prioritātēm, un tiek garantēti ar attiecī-
gās iestādes budžetu.

7. Budžeta izpildītāji drīkst izdarīt grozījumus pro-
grammu finansēšanas plānos un tāmēs ar domes lēmu-
mu apstiprināto budžeta līdzekļu ietvaros, iesniedzot to
apstiprināšanai Viļānu novada domes Grāmatvedības un
Ekonomikas nodaļā. Grozījumi neattiecas uz sadaļu
„Atalgojums”.

8. Budžeta izpildītāji ir atbildīgi par to, lai izdevumi pēc
naudas plūsmas nepārsniedz attiecīgajai programmai tāmē
apstiprinātos, plānotos budžeta izdevumus atbilstoši eko-
nomiskajām kategorijām.

9. Budžeta izpildītājiem, veicot grozījumus, naudas lī-
dzekļus sāk tērēt pēc, tā, kad iesniegtie budžeta grozīju-
mi tiek apstiprināti.

10. Noteikt, ka budžeta izpildītāji pieprasījumus 2018.
gada budžeta galīgajiem grozījumiem, iesniedz ne vēlāk kā
līdz 01.12.2018.

11. Noteikt, ka struktūrvienību vadītāji atbild par to, lai
rīcība ar pašvaldības mantu un finanšu līdzekļiem būtu li-
kumīga, lietderīga un pareiza.

12. Noteikt, ka budžeta izpildītāji ir atbildīgi par „Publiskā
iepirkuma likuma” ievērošanu to vadītajā iestādē.

13. Noteikt, ka visi Viļānu novada pašvaldības iestāžu
vadītāji ir personīgi atbildīgi par šo saistošo noteikumu ie-
vērošanu.

14. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc
to parakstīšanas.

Viļānu novada pašvaldības priekšsēdētāja
Jekaterina Ivanova
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prieka pilnu gaisotni ar savu dziedāšanu radīja senioru an-
samblis „Rudens ziedi”. Pasākuma beigās pensionāri, in-
valīdi un to aprūpētāji tika cienāti ar konfektēm, cepumiem
un mandarīniem, un katram tika uzdāvināta dāvana.

Liels paldies visiem, kas organizēja šo pasākumu un pie-
pildīja mazos sapnīšus!

Jeļena Litvjakova
sabiedrisko attiecību speciāliste


