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2020.gada 10.maijā
Viļānu 
amatnieku 
gadatirgus 
NENOTIKS
Saistībā ar COVID-19 12. martā val-
dība pieņēma lēmumu par ār-
kārtējās situācijas izsludināšanu
Latvijā. Ārkārtējā situācija ir spē-
kā no lēmuma pieņemšanas brī-
ža līdz šī gada 12.maijam ar mēr-
ķi šajā laikā ierobežot Covid-19
izplatību, ir aizliegta visa pub-
liskā pulcēšanās. 

ATGĀDINAM! COVID-19 ierobežojumi spēkā līdz šī gada 12.maijam

Cie. vecāki,
Viļānu vidusskola 

aicina reģistrēt 
skolēnus, kuri šī

gada 1. septembrī 
uzsāks mācības 

Viļānu vidusskolā, 1. klasē.
Iesnieguma forma ir atrodama 

skolas mājaslapā.
Iesniegumi tiks gaidīti 

līdz 31. maijam uz e-pastu 
tretjuks@inbox.lv 

vai varat personīgi atstāt skolā 
pie sarga.

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



2 VIÏÂNU NOVADA VÇSTNESISVIÏÂNU NOVADA VÇSTNESIS

Viļānu novada
pašvaldība pie-
dalās iniciatīvā
WiFi4EU, kuras
mērķis ir visā
Eiropā stimulēt

bezvadu interneta pieejamību publiskās vietās - parkos,
laukumos, sabiedriskajās ēkās, bibliotēkās, veselības ap-
rūpes centros un muzejos. Uzņēmums SIA “Goodman Group”
15 Wi-Fi bezvadu interneta punktos Viļānu novadā 15 000
eiro vaučera vērtībā ir uzstādījis atbilstošu aprīkojumu tīk-
lāja darbības nodrošināšanai. Interneta savienojumu ša-
jos punktos turpmāk iedzīvotājiem piedāvās uzņēmums SIA
“Starnet”. 

Ar programmas WiFi4EU starpniecību finansētais in-
terneta tīkls Viļānu novadā būs bez maksas, bez reklā-
mām, un tajā netiks ievākti personas dati. Digitālās eko-
nomikas un sabiedrības komisāre Marija Gabriela atzīst:
“Ar iniciatīvas WiFi4EU palīdzību tūkstošiem eiropiešu
bez maksas būs pieejams internets publiskās vietās visā
ES. Pateicoties programmai WiFi4EU, vietējās pašval-
dības varēs iedzīvotājiem nodrošināt savienotību, kas tiem
ļaus pilnībā izmantot digitalizācijas bezgalīgās iespējas.
Tas ir konkrēts solis virzībā uz digitālā vienotā tirgus iz-
veidi.”

Šobrīd tīklājs darbojas testēšanas režīmā. Aicinām ie-
dzīvotājus bez maksas izmantot digitālās iespējas WiFi pun-
ktos un neaizmirst par drošības pasākumiem un pulcēšanās
ierobežojumiem publiskās vietās, kas ir noteikti valstī sa-
karā ar vīrusa Covid-19 izplatību.

Informāciju sagatavoja:
Karmena Kotāne
Projektu vadītāja

15 bezmaksas bezvadu
interneta piekļuves

punkti Viļānu novadā

WiFi t kla nosaukums Caurlaides lapas vietr de URL eolok cija 

WiFi4EU Ala https://wifi4eu.vilani.lv/0/ 56.545093, 26.922663 

WiFi4EU Dadzis r  https://wifi4eu.vilani.lv/1/ 56.552106, 26.943082 

WiFi4EU Dadzis 1st vs https://wifi4eu.vilani.lv/2/ 56.552165, 26.943184 

WiFi4EU Dadzis 2st vs https://wifi4eu.vilani.lv/3/ 56.552165, 26.943184 

WiFi4EU Dekš res ieeja https://wifi4eu.vilani.lv/4/ 56.571548, 26.805625 

WiFi4EU Dekš res 1st vs https://wifi4eu.vilani.lv/5/ 56.571657, 26.805526 

WiFi4EU Dekš res 2st vs https://wifi4eu.vilani.lv/6/ 56.571657, 26.805526 

WiFi4EU KN Balkons https://wifi4eu.vilani.lv/7/ 56.550845, 26.923446 

WiFi4EU KN Skatuve https://wifi4eu.vilani.lv/8/ 56.550794, 26.92328 

WiFi4EU KN ieeja https://wifi4eu.vilani.lv/9/ 56.550754, 26.92327 

WiFi4EU KN Aizskatuve https://wifi4eu.vilani.lv/10/ 56.550845, 26.923446 

WiFi4EU Sali a aizskatuve https://wifi4eu.vilani.lv/11/ 56.54201, 26.918813 

WiFi4EU Sali a https://wifi4eu.vilani.lv/12/ 56.541993, 26.918616 

WiFi4EU Sokolki skatuve https://wifi4eu.vilani.lv/13/ 56.514013, 26.986923 

WiFi4EU Sokolki pagasts https://wifi4eu.vilani.lv/14/ 56.514369, 26.987493 

No šī gada 8.aprīļa līdz 1.jūnijam dienesta
klienti var pieteikties marķētās dīzeļdegvielas
ar samazinātu akcīzes nodokļa likmi saņemšanai
– ir jāaizpilda Akcīzes degvielas iesniegums Elektroniskajā
pieteikšanās sistēmā. Iesniegumā jānorāda ieņēmumi no
lauksaimnieciskās ražošanas par 2019.gadu. 

Viļānu novada pašvaldība aicina darbā juristu/i
uz noteiktu laiku.

Galvenie pienākumi:
1. Sniegt juridiskas konsultācijas pašvaldības dar-

biniekiem darba jautājumos;
2. Izstrādāt un līdzdarboties tiesiska rakstura do-

kumentu izstrādē;
3. Veikt pašvaldībā tiesiskā darba metodisko vadī-

bu, sniegt struktūrvienībām juridisku palīdzību;
4. Kopā ar citām struktūrvienībām sagatavot priekš-

likumus spēkā esošo rīkojumu, nolikumu, instrukciju,
kā arī citu pašvaldības iekšējo normatīvo aktu grozī-
šanu vai spēku zaudējušo atcelšanu;

5. Veikt citus līdzīga satura pienākumus, kas sais-
tīti ar juridiska rakstura darbu;

6. Veikt ienākošo un sagatavoto dokumentu juridisko
analīzi;

7. Izstrādāt tipveida līgumus, izskatīt un rediģēt iesniegtos
līgumu projektus, u.c. juridiskos dokumentus;

8. Veikt lēmumu projektu izskatīšanu, nepieciešamības
gadījumā, sniedzot atzinumu par to atbilstību/neatbilstību
Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;

9. Kontrolēt lēmumu, līgumu un citu dokumentu at-
bilstību Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatī-
vajiem aktiem;

10. Kārtot Viļānu novada pašvaldības jautājumus, ie-
sniegt prasības tiesā un sūdzības administratīvajās ie-
stādēs, uz pilnvaras pamata un pilnvarojuma ietvaros
pārstāvēt novada paš valdību tiesā kā prasītāju, atbil-
dētāju vai trešo personu;

11. Piedalīties Iepirkumu komisijas darbā, konsultēt
Iepirkumu komisiju par iepirkumu veikšanas juridis-
kajiem aspektiem;

12. Sagatavot iepirkuma dokumentāciju un līgumu pro-
jektus atbilstoši Publisko iepirkumu likuma prasībām;

13. Sagatavot likumdošanas prasībām atbilstošus lī-
gumus, koplīgumu, noteikumus, nolikumu, instrukci-
jas u.c. juridiska rakstura dokumentus, kā arī piedalī-
ties ar spēkā esošo likumdošanu saskaņotu vadības rī-
kojumu, personāllietu u.c. dokumentu sagatavošanā;

14. Veikt citus pienākumus saskaņā ar vadītāja mu-
tiskiem un rakstiskiem rīkojumiem.

Prasības:
l Augstākā juridiskā izglītība;
l Teicamas latviešu valodas zināšanas;
l Darba pieredze juridiskā darbā tiks uzskatīta par

priekšroku;
l Spēja analizēt un piemērot tiesību normas, izstrādāt

un analizēt tiesiskos darījumus un normatīvo aktu projektus;
l Precizitāte, augsta atbildības sajūta par veicama-

jiem pienākumiem, patstāvība;
l Labas komunikācijas un argumentācijas prasmes;
l Prasmes strādāt ar Microsoft Word, Excel u.c.
Mēs piedāvājam:
l Interesantu un dinamisku darbu;
l Stabilu atalgojumu;
l Profesionālās pilnvidošanas iespējas un personīgo

izaugsmi.
CV un motivācijas vēstuli līdz 2020.gada 15.maijam

lūdzam sūtīt uz e-pastu: novads@vilani.lv ar norādi
“JURISTS”.
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Ņemot vērā, pašreizējo situāciju Latvijā un visā pa-
saulē, kā arī paaugstinātas drošības un sociālās dis-
tancēšanās apstākļus, Lielā Talka šogad tiek orga-
nizēta, lielāku uzsvaru liekot uz individuālo talko-
šanu. Kā iepriekš tika ziņots, talka norisināsies 16.mai-
jā, taču visus talkotājus aicinām izvēlēties vienu no
sev piemērotākajiem un pašreizējos apstākļos pie-
ļaujamajiem talkošanas formātiem. 

Arī šogad Lielās Talkas moto ir “Mēs piederam nākot-
nei - Latvija pieder nākotnei!” un šogad šim sauklim ir
arī papildus vēstījums: “Sakop savu sētu, Tava sēta –
Latvija”. Tā mērķis ir veicināt izpratni, ka mums jārūpē-
jas par savu sētu un pagalmu, kas veido valsti kopumā, jo
visa Latvija ir mūsu kopīgā dzīves telpa. Šogad visus aici-
nām vairāk pievērsties savas apkārtnes sakārtošanai, ievē-
rojot visus sociālās distancēšanās noteikumus, un izvēloties
kādu no sekojošajiem formātiem: 

SOLO talkas: talkojiet vienatnē, pastaigājoties pa mežu
vai gar jūru, sakopjot savas mājas apkārti;

DUO talkas: talkojiet divatā. Ja esat vienas māj-

saimniecības pārstāvji, tad talkojiet droši kopā, ja esat drau-
gi vai paziņas, ievērojiet vismaz divu metru distanci;

ĢIMENES talkas: talkojiet visa ģimene kopā, bet ievē-
rojiet, ka jums jābūt vienas mājsaimniecības pārstāvjiem. 

Vita Jaunzeme, Lielās Talkas vadītāja: “Esmu gan-
darīta, ka neskatoties uz sarežģītajiem apstākļiem, mēs to-
mēr esam spējuši turpināt gadiem ilgo tradīciju un arī šogad
aicinām cilvēkus uz Lielo Talku. Uzsvars tomēr tiek likts uz
individuālajām talkām, lai cilvēki varētu justies droši, ne-
apdraudētu ne sevi, ne citus. Mūsu pienākums ir būt vese-
liem, pietiekami daudz laika pavadīt svaigā gaisā, kā arī sa-
glabāt Latviju tīru un zaļu nākamajām paaudzēm. Būsim
piesardzīgi un atbildīgi, bet nezaudēsim optimismu.
16.maijā Lielā Talka notiks, ievērojot tā brīža piesardzī-
bas apstākļus, ja tādi uz talkas brīdi joprojām būs aktuāli.
Bet gatavojamies arī talkot kopā ar visu pasauli š.g.19.sep-
tembrī Pasaules talkā!”

Tas, ka lielākoties cilvēki talkos pa pāriem ar ģimeni
vai individuāli, nozīmē arī vairāk individuālo talkas vie-
tu pieteikumu. Tāpēc visus talkotājus aicinām atzīmēt sa-
vas talkošanas vietas interaktīvajā kartē, kuru atradīsiet
Lielās Talkas mājas lapā https://talkas.lv/pieteikt-talku/,
kurā šogad ir notikušas izmaiņas:

Labiekārtošanas talkas var pieteikt ikviens talkotājs,
neatkarīgi, vai talkošanas notiek privātajā vai publiska-
jā sektorā. Tās var būt talkas, kuras notiek uz privātas
zemes un kurām nav vajadzīgs saskaņojums ar pašvaldību,
un kurās atkritumus, ja tādi ir radušies, aizved paši rī-
kotāji; 

Uzkopšanas talkas ir tās, kuras notiek publiskās teri-
torijās un kurām ir nepieciešams pašvaldības saskaņojums,
lai saņemtu bezmaksas maisus un kurās tiek nodrošinā-
ta savākto atkritumu izvešana.

Līdz ar labiekārtošanas vai uzkopšanas talkas vietas at-
zīmēšanu kartē, cilvēks saņems pieeju savam talkas profi-
lam, kas ļaus dalīties ar informāciju par konkrēto talkoša-
nas vietu sociālajos tīklos. Tas arī koordinatoriem ļaus labāk
komunicēt talkošanas vietas, kā arī apzināt potenciālo tal-
kotāju skaitu tajās.

Savukārt, ja 16. maijā joprojām būs jāievēro visi valstī pa-
šreiz noteiktie, vai jebkādi citi piesardzības pasākumi – ie-
vērosim tos. Cilvēkiem, kuri izvēlēsies talkot, būs iespējams
pieteikties bezmaksas talkas atkritumu maisu saņemšanai
savā pašvaldībā, tur informēs arī par atkritumu savākšanas
vietām un iespējām. Tāpat kā pagājušajā gadā, būs pieeja-
mi divu krāsu atkritumu maisi – balti un zili. Zilie maisi ir
paredzēti visa veida plastmasas atkritumiem, kur vēlāk no-
nāks otrreizējā pārstrādē, bet baltie maisi – pārējiem atkri-
tumiem.

Esiet veseli, uzturiet možu garu, rūpējieties par sevi
un saviem tuvākajiem, kā arī rīkojieties atbildīgi pret
līdzcilvēkiem. 

Vairāk informācijas: 
www.talkas.lv

No 2020.gada tiek palielinātas prasības attiecībā uz
ieņēmumiem no lauksaimnieciskās ražošanas vai ak-
vakultūras produkcijas ražošanas atbilstoši Valsts ie-
ņēmumu dienestā iesniegtajai gada ienākumu deklarācijai
vai uzņēmuma gada pārskatam par iepriekšējo taksā-
cijas gadu. Ja līdz šim piesakoties dīzeļdegvielai ar sa-
mazināto akcīzes nodokļa likmi, bija jānodrošina vismaz
285 eiro par ha, tad 2020.gadā tie ir 350 eiro par ha.
Savukārt, sertificētām bioloģiskajām saimniecībām - 210
eiro par ha līdzšinējo 200 eiro vietā.

Svarīgi! Lai atvieglotu Covid-19 radītās īstermiņa eko-
nomiskās grūtības lauksaimniecības produkcijas ražotā-
jiem, dienests tiem lauksaimniekiem, kas būs iesnieguši

iesniegumus vienotā platību maksājuma un akcīzes deg-
vielas saņemšanai 2020.gadā, sākot ar šā gada 1.maiju ir
tiesīgs piešķirt dīzeļdegvielu 50% apmērā no 2019./2020
saimnieciskajā gadā piešķirtā marķētās dīzeļdegvielas ko-
pējā daudzuma. Šis daudzums pēc tam tiks atrēķināts no
piešķirtā dīzeļdegvielas daudzuma 2020./2021.saimnie-
ciskajam gadam.

Dīzeļdegvielu var izmantot tikai lauksaimniecības teh-
nikā – traktortehnikā un lauksaimniecības pašgājējmašī-
nās lauksaimniecības produkcijas ražošanai, kā arī kravas
pašpārvadājumiem.

Informāciju sagatavoja:
Lauku atbalsta dienests



4 VIÏÂNU NOVADA VÇSTNESISVIÏÂNU NOVADA VÇSTNESIS

VIÏÂNU NOVADA VÇSTNESISVIÏÂNU NOVADA VÇSTNESIS

2020. gads Nr. 4  (63)  5.maijs. Iz de vçjs: Vi ïâ nu no va da pað val dî ba. Re ìis trâ ci jas nu murs 00740136 Kul tû ras lau kums 1A, Vi ïâ ni,  
Vi ïâ nu no vads, LV-4650. Tel.: 64662086. www.vilani.lv. Ie spiests: SI A ”Lat ga les Dru ka”. Ti râ þa 1500 eks. 

Atbildīgais par izdevumu: Viļānu novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Sintija Upeniece, e-pasts - sintija.upeniece@vilani.lv 

Viļānu novada pašvaldība atgādina un lūdz ie-
dzīvotājus turpināt ievērot visus ārkārtas situācijā
pieņemtos ierobežojumus. Ārkārtas situācija turpi-
nās līdz šī gada 12.maijam, kamēr valstī nav noteikts
savādāk.

Aicinām stingti ievērot 2 metru distanci un ne-
pulcēties publiskās vietās vairāk par 2 cilvēkiem! Tas
attiecas uz bērnu rotaļu laukumiem, sporta laukumiem un
citām sabiedriskajām vietām. Piemēram, ja bērnu rotaļu
laukumā jau ir divas personas, tad citām personām tur iet
ir stingri aizliegts!

Lūdzam iedzīvotājus ar sapratni attiekties pret
šiem ierobežojumiem un paskaidrot bērniem ne-
pieciešamību ievērot fiziskās distancēšanās notei-
kumus.

Aicinām pēc iespējas atturēties no publisku vietu ap-
meklēšanas vispār vai darīt to tikai ārkārtējas nepiecie-
šamības gadījumā.

Neievērojot divu metru distanci, vienlaicīgi pul-
cēties publiskās iekštelpās un publiskās ārtelpās var: 

- ne vairāk kā divas personas;
- personas, kas dzīvo vienā mājsaimniecībā;
- vecāks un viņa nepilngadīgie bērni, ja viņi nedzīvo vie-

nā mājsaimniecībā;
- personas, kuras veic darba vai dienesta pienākumus.

Viļānu pilsētā, Raiņa ielā 14A,
ir novietots lielgabarīta atkritumu konteiners,

kurā drīkst likt tikai MĒBELES
Konteiners būs pieejams līdz 

2020.gada 24.maijam.


