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2017. gads

Uzsākti būvdarbi
dabas draugu radošās
pētniecības centrā
“Dadzis”
Viļānu novada Tevenānu ciemā (bijušās mežniecības ēkā) ir uzsākti būvdarbi ar mērķi šajā
ēkā izveidot Dabas draugu radošās pētniecības
centru “Dadzis”. Projekts tiek īstenots ar Eiropas
Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansiālu atbalstu.
Projekta mērķis ir uzlabot Tevenānu ciema sabiedrisko infrastruktūru, veicot degradētās
ēkas pārbūvi un izveidojot tajā Dabas draugu radošo pētniecības centru “Dadzis”. Īstenojot projektu, pētniecības centrā bērniem un jauniešiem
būs nodrošinātas jaunas un daudzveidīgas sabiedrisko aktivitāšu pakalpojumu iespējas, nodrošinot aktīvas un informētas sabiedrības attīstības potenciālu.
Projekta kopējais budžets ir 77324,71 EUR tai
skaitā ELFLA finansējums ir 44087,79 EUR.
Līga Strode
Projektu vadītāja

JŪLIJS

Energoefektivitātes paaugstināšana
Viļānu pilsētas izglītības iestādē ir
uzsākta projekta “Sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu Viļānu
pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē”
īstenošana.
Projekta mērķis ir samazināt primārās
enerģijas patēriņu par 254751kWh/gadā, veicot ieguldījumus Viļānu pilsētas PII ēkā
(Raiņa ielā 33B) atbilstoši Viļānu novada
Attīstības programmas prioritātēm, panākt
energoefektivitātes paaugstināšanu un samazināt Viļānu novada pašvaldības siltumapgādes izdevumus.
Iepirkumu procedūras rezultātā līgums
par būvdarbu veikšanu tika noslēgts ar būvuzņēmēju SIA “Latgalija” (EUR 516 681,86
bez PVN), par būvuzraudzības veikšanu ar SIA “RS Property”, par autoruzraudzības veikšanu ar SIA “Proenergo”. Plānotie darbi: fasādes sienu un cokola sienu siltināšana, jumta pārseguma siltināšana, logu un ārdurvju nomaiņa un siltumapgādes sistēmas iekšējo tīklu cauruļvadu siltumizolācijas uzlabošana. Būvdarbus ir paredzēts veikt līdz septembrim.
Projekta kopējās izmaksas ir 631 855,47 EUR, no tām Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) finansējums projekta īstenošanai ir 322 300,00 EUR.
Līga Strode, Projektu vadītāja

Iespēja iegūt profesiju
Viļānos
Rēzeknes Tehnikuma Viļānu filiālē jaunieši vecumā no 17 līdz 29 gadiem tiek
aicināti apgūt divas mācību programmas
un iegūt attiecīgu profesiju: Autotransports
(profesija - autoatslēdznieks) un administratīvie un sekretāra pakalpojumi (profesija - lietvedis).

Viļānu novada
svētki
18. augustā
Grāmatu svētki

19. augustā
Sporta svētki
Šķirnes medību suņu izstāde
Svētku gājiens uz
Lakstīgalu salu
Gada lasītāju godināšana
Svētku koncerts
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Sociālā atbalsta centrā
“Cerība” tiks izveidota
sadzīves prasmju
istaba
Lauku atbalsta dienestā tika atbalstīts
projekta iesniegums sadzīves prasmju istabas ierīkošanai Sociālā atbalsta centrā
“Cerība”.
Īstenojot šo projektu, SAC “Cerība”
piedāvās jaunu pakalpojumu – “Sadzīves
prasmju istabu”. Pakalpojumu varēs izmantot jaunieši, jaunās māmiņas un citi
cilvēki no sociālā riska grupām, lai pilnveidotu savas sadzīves un saskarsmes
prasmes. Izmantojot Eiropas Lauksaim-

Mācību ilgums abās programmās – viens
gads, stipendija no 70 līdz 115 EUR mēnesī.
Tu vari pieteikties, ja:
l esi vecumā no 17 līdz 29 gadiem
(ieskaitot);
l ir iegūta vismaz pamata, vidējā vai
profesionālā vidējā izglītība.
Dokumentus pieņem Viļānu filiālē,
Kultūras laukums 1. Tālrunis uzziņām:
64662150; 29338430.
niecības fonda lauku attīstībai finansējumu
un Viļānu novada pašvaldības līdzfinansējumu, tiks iegādāta sadzīves tehnika
(multivārāmais katls, mikroviļņu krāsns,
vafeļu panna, cepeškrāsns un elektriskā
virsma, ūdens filtrs, tējkanna, kafijas automāts, tosteris, mikseris, blenderis, gaļas maļamā mašīna, virtuves kombains,
augļu žāvētājs un sulu spiede) un mēbeles (gludināmais dēlis, šujmašīna, gludeklis, virtuves krēsli un galds).
Publiskais finansējums projekta īstenošanai – EUR 2 334,20 EUR.
Margarita Isajeva, sabiedrisko
attiecību speciāliste
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XVII Tautas muzikantu svētki folkloristes Stefānijas Uļanovskas zīmē
Jau daudzus gadus augusta pirmajā sestdienā Viļānos norisinās Tautas muzikantu
svētki. Šogad tie norisināsies 5. augustā poļu
folkloristes Stefānijas Uļanovskas zīmē, kas
19. gs. otrajā pusē pētīja Viļānu apkaimes
folkloru un tradīcijas.
XVII Tautas muzikantu svētki folkloristes
Stefānijas Uļanovskas zīmē ir Tautas muzikantu biedrības, Viļānu novada pašvaldības un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas sadarbības projekts, kurā ir apvienoti gan zinātniskie pētījumi, gan šo pētījumu praktiska
pielietošana kultūras norisēs, kas nodrošina zinātnes integrāciju nemateriālās kultūras mantojuma pārmantošanas un saglabāšanas procesā. Tautas muzikantu svētku no-

rise poļu folkloristes Stefānijas Uļanovskas
zīmē nodrošina tieši Viļānos pierakstītā mūzikas materiāla (dejas, rotaļas u.c.) aktualizēšanu un nodošanu nākamajām paaudzēm.

Svētku programma
F 10:00 – 13:00 Zinātniskie lasījumi brīvā dabā (āra lasītavā pie Viļānu kultūras nama)
Piedalās zinātnieki no Latvijas, Polijas,
Vācijas, Krievijas. Muzicē Latvijas individuālie tautas muzikanti (repertuārā 19.gs.beigu - 20.gs.sākuma mūzika)
F 13:00 – 14:00 2016.gada ekspedīcijas
fotogrāfiju izstādes “Pa Stefānijas Uļanovskas
pēdām” atklāšana Viļānu novadpētniecības

muzejā
F 13:00-22:00 Amatnieku darbu tirgus
un radošās darbnīcas. Muzicē Latvijas individuālie tautas muzikanti (Laukumā pie
kultūras nama un Viļānu novada domes)
F 16:30 -17:00 Amatnieku prezentācijas,
godināšana
F 17:00 – 17:30 S.Uļanovskas pierakstīto
mīklu konkurss (vada Ilmārs Dreļs)
F 17:30 – 18:30 S.Uļanovskas pierakstīto
rotaļu meistarklase (vada Ilmārs Dreļs)
F 19:00 – 22:30 XVII Tautas muzikantu svētku dižais koncerts/zaļumballe.
Piedalās viesi no Lietuvas, Igaunijas,
Baltkrievijas, Latvijas muzikantu grupas un
muzikanti-vecmeistari.

Jauna koncertprogramma “Kur bitis, tī mads” un
etnogrāfiskie Viļānu apkaimes tautastērpi
iesniegumu. Īstenojot šo projektu, Viļānu kultūras nama deju kopa
“Kūmys” iegūs 20 etnogrāfiskus sieviešu un vīriešu tautas tērpu komplektus, ko valkāja Viļānu apkaimes iedzīvotāji 18.-19.gs., lauku kapela “Bumburneicys” un bērnu folkloras kopas “Biteites” tiks nodrošinātas ar tradicionāliem mūzikas instrumentiem – vijoli un cītaru, kas ir nepieciešami kolektīvu kvalitatīvai darbībai un tradicionālā
mantojuma saglabāšanai.
Izmantojot gan tautu tērpus, gan mūzikas instrumentus, nākamā
gada februārī tiks izveidota jauna, unikāla koncertprogramma “Kur
bitis, tī mads”. Šī koncertprogramma būs veltīta Viļānu pilsētas dzimšanas dienai – tieši nākamā gada februārī aprit 90 gadi kopš Viļāniem
tika piešķirts pilsētas statuss.
Projekta kopējā summa: 7395,44 EUR. Projekts tiks īstenots no
2017. gada jūlija līdz 2018. gada jūlijam.
Margarita Isajeva
sabiedrisko attiecību speciāliste

Lauku atbalsta dienests apstiprināja Viļānu kultūras nama kolektīva
un Viļānu novada pašvaldības izstrādātā projekta “Kur bitis, tī mads”

Valsts iestāžu pakalpojumi klientu apkalpošanas centrā Viļānos
Lai saņemtu vairāku valsts iestāžu pakalpojumus, Viļānu novada iedzīvotājiem
vairs nav jādodas uz atsevišķām valsts iestādēm, jo daudzus pakalpojumus var saņemt
vienuviet – Valsts un pašvaldības vienotājā
klientu apkalpošanas centrā (VPVKAC), kas
atrodas Viļānu novada pašvaldības telpās
2.stāvā (Kultūras laukumā 1a, Viļāni).
Līdz šim brīdim VPVKAC pakalpojumus
ir izmantojuši vairāk nekā 3600 Viļānu pilsētas un novada iedzīvotāju. Vērtējot
VPVKAC darbu šī gada pirmajos četros mēnešos, Viļānu novada VPVKAC ieņem augsto 5.vietu ar 157,1 sniegtajiem pakalpojumiem vidēji mēnesī. Visvairāk pieprasītie pakalpojumi Viļānu novada VPVKAC ir Valsts
sociālās apdrošināšanas pakalpojumi (pie-

mēram, darbnespējas situācijas pabalsti, dzimšanas situācijas pabalsti, miršanas situācijas
pabalsti) un Valsts ieņēmumu dienesta pakalpojumi (gada ienākumu deklarācijas pieņemšana, elektroniskā algas nodokļa grāmatiņa, pieteikšanās EDS lietošanai, VID konsultācijas). Vērtējot Viļānu novada VPVKAC
darbu 2017.gadā, mūsu klientu apkalpošanas centrs tiek atzīts par reģiona līderi sniegto pakalpojumu skaita ziņā.
Apmeklētāji augstu novērtē šī centra darbības priekšrocības, ātrumu un ērtību.
Aicinām visus Viļānu novada iedzīvotājus izmantot šo iespēju arī turpmāk. Plānojot savu
vizīti, jāņem vērā ka vislielākais klientu pieplūdums ir vērojams mēneša sākumā un beigās, kā arī nedēļas sākumā un beigās. Līdz

ar to lūdzam apmeklētājus būt pacietīgiem.
Lūdzam pievērst uzmanību tam, ka
VPVKAC nenodrošina eksperta konsultācijas.
Īpaši sarežģīto jautājumu risināšanai būs iespējams pieteikt klātienes konsultācijas laiku noteiktajā valsts iestādes filiālē vai sazināties ar valsts iestādes pārstāvi telefoniski.
Lai izmantotu valsts iestāžu e-pakalpojumus portālā www.latvija.lv, būs nepieciešama autorizācija, izmantojot klienta internetbanku. Veiksmīgu autorizāciju nodrošina arī drošs elektroniskais paraksts vai e-ID.
Pieteicoties klātienes pakalpojumiem, līdzi
ir jāņem personu apliecinošs dokuments.
Jūlija Krilkova
klientu apkalpošanas speciāliste

AKTUALITĀTES LAUKSAIMNIEKIEM
Būs pieejams atbalsts ar lauksaimniecību nesaistītām
saimnieciskajām aktivitātēm
Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu “Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstības” apakšpasākuma “Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā” otrās kārtas trim aktivitātēm:
l “Ar lauksaimniecību nesaistītu darbību attīstība”,
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“Ar lauksaimniecību nesaistītu saimniecisko darbību dažādošana”,
“Tūrisma aktivitāšu veicināšana”.
Projektu iesniegumu pieņemšana aktivitātēs notiks no 2017. gada
1. augusta līdz 31.augustam.
Pasākuma mērķis ir veicināt ar lauksaimniecību nesaistītu saimniecisko darbību un nodarbinātību lauku teritorijās, dodot iespēju īstenotās dažādas ar lauksaimniecību nesaistītas, kā arī tūrisma aktil
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vitātes, tādējādi palielinot ienākumu līmeni lauku reģionos.
Pieejamais publiskais finansējums aktivitātēm
“Ar lauksaimniecību nesaistītu darbību attīstība” un “Ar lauksaimniecību nesaistītu saimniecisko darbību dažādošana” ir desmit miljoni
eiro; aktivitātei “Tūrisma aktivitāšu veicināšana”
– arī desmit miljoni eiro. Pieejamais finansējums visās aktivitātēs ir sadalīts pēc reģionalizācijas principa.
Plašāka informācija par atbalsta pasākumiem
ir lasāma LAD mājaslapā www.lad.gov.lv izvēlnē “Atbalsta pasākumi”. Pasākumi tiek īstenoti Eiropas Savienības Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un
Lauku attīstības programmas ietvaros.
Svarīgākie datumi
lauksaimniekiem
Pavasaris, vasara un rudens ir laiks, kad
lauksaimniekiem jāievēro vairāki nozīmīgi

datumi, lai saņemtu atbalsta maksājumus.
Līdz 25. jūnijam laukiem jābūt apsētiem
vai apstādītiem ar vienotajā platību maksājuma pieteikumā norādīto kultūru, nodrošinot kultūraugu biezību vismaz 60% apmērā no laukā augošajiem augiem. Līdz 31. augustam LAD jāspēj konstatēt audzētais kultūraugs vai tā atliekas uz lauka.
l Līdz 15. augustam ir jābūt noganītiem
vai nopļautiem un novāktiem zālājiem, kas
nav ES nozīmes zālāju biotopi un kas nav zālāji, ko izmanto biškopībā nektāra vākšanai
vai ārstniecības augu vākšanai.
l Līdz 15. septembrim ir jābūt noganītiem vai nopļautiem un novāktiem zālājiem,
kas ir ES nozīmes zālāju biotopi vai tie zālāji, ko izmanto biškopībā nektāra vākšanai
vai ārstniecības augu vākšanai.
l 15. septembris ir arī termiņš, kad papuvēm jābūt mehāniski apstrādātām; rind-

starpām, kuru platums pārsniedz vienu metru, jābūt izpļautām vai mehāniski apstrādātām, nokaltušie ilggadīgo stādījumu koki vai
krūmi jāaizvāc.
l Līdz 15. septembrim jāsaglabā platības ar stiebrzāļu pasēju, kas bija sēta zem vasarājiem.
l Līdz 1. oktobrim jābūt nokultiem zālājiem, kas izmantojami sēklaudzēšanai.
l Šajā gadā kā ekoloģiski nozīmīgas platības zaļināšanas prasību ievērošanai tiek uzskatītas arī starpkultūras, bet tām jābūt iesētām līdz 1. septembrim un uz lauka jābūt vismaz līdz 31. oktobrim.
Plašāk par svarīgiem datumiem lauksaimniecībā var lasīt LAD mājaslapā materiālā “Svarīgi datumi un izmaiņas platību
maksājumu saņemšanai 2017. gadā”.
Zoja Golovļova
Lauku attīstības speciāliste

APSTIPRINĀTS:
Ar Viļānu novada pašvaldības domes
2017.gada 25.maija sēdes lēmumu
protokola Nr.8 16§

5.1. valsts institūciju sarīkotajiem pasākumiem, kuri tiek finansēti no valsts budžeta;
5.2. pašvaldības izklaidējošajiem pasākumiem;
5.3. pasākumiem labdarības mērķiem.
6. Kontroli par nodevas iekasēšanas likumību veic pašvaldības Grāmatvedības un
ekonomikas nodaļa.
7. Sūdzības par nodevas apmēru izskata
pašvaldības administrācija, Kultūras laukums
1A, Viļāni, LV-4650.

Viļānu novada pašvaldības
Saistošo noteikumu Nr.93
„Nodeva par izklaidējoša rakstura
pasākumu rīkošanu publiskās vietās
Viļānu novadā”
paskaidrojuma raksts
1. Projekta nepieciešamības pamatojums.
1.1. Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta trešā daļa nosaka, ka savu funkciju izpildes nodrošināšanai likumā noteiktajos gadījumos pašvaldības izdod saistošus noteikumus, savukārt 21.panta pirmās daļas 15.punkts – domei
ir tiesības pieņemt saistošus noteikumus par
pašvaldības nodevu ieviešanu ir likumā noteiktajos gadījumos noteikt nodokļu apmērus.
1.2. Šobrīd Viļānu novadā nav saistošo noteikumu, kas regulētu pašvaldības nodevu apmērus par izklaidējoša rakstura pasākumu rīkošanu publiskās vietās Viļānu novada administratīvajā teritorijā.
2. Īss projekta satura izklāsts.
2.1. Noteikumi nosaka pašvaldības nodevas
apmēru un maksāšanas kārtību par izklaidējoša rakstura pasākumu rīkošanu publiskās vietās Viļānu novada administratīvajā teritorijā.
2.2. Šie noteikumi ir saistoši visām fiziskām un juridiskām personām, kuras vēlas rīkot izklaidējoša rakstura pasākumus
Viļānu novada administratīvajā teritorijā.
3. Informācija par projekta ietekmi
uz pašvaldības budžetu.
3.1. Var paredzēt, ka ir iespējami papildu ieņēmumi pašvaldības budžetā, kurus šobrīd nevar prognozēt.
4. Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā.
4.1. Saistošie noteikumi var ietekmēt uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā, jo mērķa grupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais regulējums, ir personas, kuras
galvenokārt nodarbojas ar uzņēmējdarbību vai
saimniecisko darbību. Kopumā saistošie noteikumi nebūtiski ietekmē uzņēmējdarbības vidi
Viļānu novada administratīvajā teritorijā.
5. Informācija par administratīvajām
procedūrām.
5.1. Saistošo noteikumu izpildi nodrošina
Viļānu novada pašvaldības administrācija.
6. Informācija par konsultācijām
ar privātpersonām.
6.1.Konsultācijas ar privātpersonām netika veiktas.
Viļānu novada pašvaldības domes
priekšsēdētāja Jekaterina Ivanova

PRECIZĒTS:
Ar Viļānu novada pašvaldības domes
2017.gada 06.jūlija sēdes lēmumu
protokola Nr.3 12§

Viļānu novada pašvaldības
Saistošie noteikumi Nr.93
„Nodevas par izklaidējoša rakstura
pasākumurīkošanu publiskās vietās
Viļānu novadā”
Izdoti saskaņā ar Likuma „Par nodokļiem un nodevām”
12.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta
2005.gada 28.jūnija noteikumu Nr.480
“Noteikumi par kārtību, kādā ašvaldības
var uzlikt pašvaldību nodevas” 3.punktu

I. Vispārīgie jautājumi
1 . Saistošie noteikumi nosaka Viļānu novada pašvaldības (turpmāk tekstā – pašvaldība) nodevas par izklaidējoša rakstura pasākumu rīkošana publiskās vietās Viļānu novadā samaksas kārtību un apmēru.
2. Nodevas maksātāji ir fiziskas un juridiskas personas, kuras rīko izklaidējoša rakstura pasākumus pašvaldības administratīvajā
teritorijā.
II. Nodevas maksāšanas kārtība
3.Nodeva tiek ieskaitīta pašvaldības budžeta ieņēmumos.
4. Pašvaldības nodevas apmaksas kārtība:
4.1. Izklaidējošā rakstura pasākuma laikā skaidrā naudā pret izsniegtu stingrās uzskaites kvīti, nodevu iekasē pašvaldības pilnvarots darbinieks, ja nav veikts nodevas priekšapmaksas maksājums;
4.2. Viļānu novada pašvaldības kasē, veicot priekšapmaksas maksājumu, skaidrā vai
bezskaidrā naudā pret maksājuma apstiprinošu
dokumentu – kvīti vai maksājuma uzdevumu;
4.3. Ar bankas pārskaitījumu, veicot priekšapmaksas maksājumu, uz pašvaldības norēķinu kontu, bet ne vēlāk kā 3 darba dienas
pirms attiecīgā pasākuma dienas.
5. Pašvaldības nodeva netiek iekasēta sekojošiem izklaidējošā rakstura pasākumiem:
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III. Nodevas apmērs par izklaidējoša
rakstura pasākumu rīkošanu
Viļānu novadā
8. Pašvaldības nodeva par izklaidējoša rakstura pasākumu rīkošanu publiskās vietās
Viļānu novadā ir:
Nodevas likme
Nr.

Nodevas objekts

MƝrvienƯba

Izklaides pasƗkumu un atrakciju rƯkošana:



1.
1.1.

euro


p.k.



Koncerti, uzvedumi

diennaktƯ

1.2.

Deju pasƗkumi

diennaktƯ

10,00

1.3.

cirka viesizrƗdes

diennaktƯ

15,00

1.4.

10,00

15,00

LielƗs maksas atrakcijas, kur aizƼemtƗ
platƯbƗ pƗrsniedz 100m2

diennaktƯ

MazƗs maksas atrakcijas, kur aizƼemtƗ
platƯbƗ ir lƯdz 100m2

diennaktƯ

10,00

diennaktƯ

7,00

0
2.
3.

AtsevišƷu ƯslaicƯgu atrakciju vai izklaides
pasƗkumu rƯkošana pašvaldƯbas organizƝtajos
publiskajos pasƗkumos (tirgos, sporta
svƝtkos, pilsƝtas svƝtkos, izstƗdƝs u.c.)

9. Šo noteikumu 8.punktā minētos pasākumus var rīkot tikai pēc rakstiskas atļaujas
saņemšanas pašvaldībā.
9.1. atļauju izsniedz pašvaldība;
9.2. pamats atļaujas saņemšanai ir pašvaldībā iesniegtais pasākuma rīkotāja iesniegums atbilstoši Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likuma prasībām.
IV. Noslēguma jautājums
10. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma
“Par pašvaldībām” 45.panta noteiktajā kārtībā.
Viļānu novada pašvaldības domes
priekšsēdētāja Jekaterina Ivanova
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DZIMTSARAKSTU NODAĻAS INFORMĀCIJA

Dzimšanas dienu svinēja:
Martā dzimšanas dienu svinēja:
a Jāzeps Piļpuks, Antoņina Novika, Viktorija Zepa un Darja Molčanova 90 gadu jubileju
a Lilija Skarbinika 85 gadu jubileju
a Domna Astratova, Eleonora Sermais, Juzefa Tihomirova, Aleksejs Carjovs,
Anastasija Čakova 80 gadu jubileju
a Zinaida Murāne un Aleksandra Zinovjeva 75 gadu jubileju
a Antons Noviks, Zinaīda Jenuļova, Jurijs Haritonovs, Aleksejs Golovļovs un Zenta Ādmine
70 gadu jubileju
a Larisa Lipina, Ļubova Skubilina, Emerita Sondore, Jadviga Mileiko un Imants Balodis
65 gadu jubileju
Aprīlī dzimšanas dienu svinēja:
a Eleonora Tuča 93. dzimšanas dienu
a Anna Tuča 92. dzimšanas dienu
a Anna Laguna 91. dzimšanas dienu
a Fevrusa Ivanova, Pēteris Justs, Jūlija Repša un Hionija Cvetkova 85 gadu jubileju
a Marija Smirnova, Inga Kakabadze, Irina Orlova, Valentīns Mazurs, Monika Strušele,
Eleonora Ornicāne, Akulina Amosova un Leontina Ladusāne 80 gadu jubileju
a Paulīna Stafecka, Marija Solovjova, Marianna Nagle, Jāzeps Garančs 75 gadu jubileju
a Semjons Solovjovs, Feodora Solovjova un Valerijs Bondarevs 70 gadu jubileju,
a Viktors Petrovs, Baņuta Koroļkova, Andrejs Sperga, Vladimirs Kandera un Evalds Kromāns
65 gadu jubileju
Maijā dzimšanas dienu svinēja:
a Anastasija Meļehova 97. dzimšanas dienu
a Jūlija Eriņa 92. dzimšanas dienu
a Jepifans Goršanovs 91. dzimšanas dienu
a Lidija Urtāne 85 gadu jubileju
a Irinija Pankova, Genovefa Latkovska, Vasilijs Kuprenovs, Leontīna Ceļapītere,
Mefodijs Markovs, Klavdija Kozlova un Zoja Turka 80 gadu jubileju
a Pelageja Cvetkova, Anna Desaine, Jānis Vulāns un Leontīna Duļbinska
75 gadu jubileju
a Aleksandra Šlapakova, Irina Zeimule, Pelageja Rusova, Ivans Markelovs, Lidija Kursīte,
Aleksandrina Čajenkova, Kornelijs Lipins 70 gadu jubileju
a Aleksandra Pudule, Zofija Saprovska, Galina Ponomarjova un Fjodors Aleksejevs
65 gadu jubileju
Viļānu novada pašvaldība sveic gaviļniekus!

Martā Viļānu novada dzimtsarakstu nodaļā laulību reģistrēja

Benita un Jānis
Oksana un Pāvels
Aprīlī Viļānu Sv. Erceņģeļa Miķeļa Romas katoļu baznīcā laulājās

Viktorija un Jānis
Viļānu novada pašvaldība sveic jaunlaulātos!

Viļānu novada
pašvaldība sveic
martā dzimušo Emīla
un Gabrielas vecākus;
aprīlī dzimušo: Edgara
un Viktorijas vecākus;
maijā dzimušo: Lindas,
Ilmāra, Jēkaba, Nikitas
un Valērijas
vecākus!

Martā mūžībā aizgājušie Viļānu novada
iedzīvotāji:
Juris Zeps
Olga Tumane
Ulita Krilova
Genovefa Verpakovska
Pēteris Belogrīvs
Ivans Kozlovs
Aprīlī mūžībā aizgājušie novada iedzīvotāji:
Semjons Burovs
Antoņina Puzaka
Severjans Černovs
Genovefa Ruža
Pjotrs Kudrjavcevs
Veronika Strode
Agafons Mironovs
Marfa Birova
Ludvigs Romanovskis
Filips Cvetkovs
Timofejs Vasiļkovs
Jūlija Brivce
Ananijs Cvetkovs
Maijā mūžībā aizgājušie
novada iedzīvotāji
Mirdza Ansberga
Broņislava Deksne
Pēteris Soboļevs
Vitālijs Sprukts
Anna Kunčerova
Vladimirs Cvetkovs
Eļvina Ikovnieka
Vits Malahovskis
Viļānu novada pašvaldība izsaka līdzjūtību mirušo tuviniekiem.
Liāna Čertogonova
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
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