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Jauniešu fo-
rums Viļānos tiek
organizēts jau tre-
šo gadu pēc kārtas,
šoreiz ESK pro-
jekta “Pakāpieni
attīstībai” ietva-
ros. Forums tiek
rīkots ar mērķi, lai
Viļānu novada jau-
nieši kopīgās sa-
runās ar vienau-
džiem no citiem
Latgales novadiem
diskutētu par
Eiropas mērķiem
un vērtībām un
savu lomu sabied-
rībā. Šogad foru-
ma moto ir “Stay
local to grow glo-

bal” - izmantojot dažādas uz sadarbību vērstas metodes,
pasākuma organizatori vēlas veicināt jauniešu integrāci-
ju, mudināt jauniešus aizdomāties par pilsoniskās aktivi-
tātes nozīmi, kā arī iedvesmot nebaidīties paust savu līdz-
dalību sabiedriskajos procesos. 

Kā palīdzēt jauniešiem izprast globālās un lokālas jau-
niešu vērtības? Vai un kā viņi redz savu vietu sabiedrībā?
Vai jaunieši prot un vēlas izmantot iespējas iesaistīties sa-
biedriskajos procesos? Šie un vēl citi jautājumi brīvā un ne-

piespiestā gaisotnē tiks skatīti jauniešu forumā, mudinot
viņus domāt, būt zinošiem, apzināties savas stiprās puses,
kļūt par aktīvu sabiedrības daļu, kura mērķtiecīgi veido
vidi sev apkārt un iniciē pozitīvas pārmaiņas. 

Foruma laikā dalībnieki tiks iepazīstināti ar projekta
“Pakāpieni attīstībai” rezultātiem, ar iedvesmas stāstiem
un savā pieredzē par jauniešu iniciētajām aktivitātēm da-
līsies pasākuma moderatori A.Bačkurs un J.Dobkevičs, da-
lībnieki tiks iepazīstināti ar lokālā vidē veiksmīgi īsteno-
tiem sabiedrības saliedēšanas un aktivizēšanas projektiem.
Un pats galvenais, foruma laikā jauniešiem būs iespēja pie-
dalīties mini projektu konkursā un iegūt 100,00 eiro gran-
tu savas idejas realizēšanai klasē, skolā, pagalmā, ciema-
tā, pagastā vai novadā.

Dalība pasākumā no 13 gadu vecuma. Dalība Forumā ir
bez maksas. Pasākumu rīko Viļānu novada jauniešu iniciatīvu
grupa sadarbībā ar biedrībām "Dagne" un "New East".

Dalībniekiem pašiem jāparūpējas par nokļūšanu uz pa-
sākuma vietu. Pasākuma norises adrese: Kultūras laukums
2. Viļāni. Laiks: 14.30-21.00, pēc foruma sekos diskotēka.

Reģistrācija dalībai ir obligāta.
Aktuālā informācija: www.vilanunovads.lv, https://www.face-
book.com/vilanunovads/ un https://www.facebook.com/ VilanuJauniesi

Informāciju sagatavoja:
Karmena Kotāne
Projektu vadītāja

28.martā Viļānu kultūras namā norisināsies
Viļānu novada jauniešu Forums

U-10 grupas
sasniegumi

vieglatlētikā
2020. gada 10. februārī Ogres no-

vada sporta centra hallē notika Ogres
novada sporta centra atklātās sa-
censības vieglatlētikā U10 grupai, ku-
rās Viļānus pārstāvēja Linda
Malinovska, Liene Malinovska un
Selīna Marija Astašova. Jaunās
vieglatlētes piedalījās 30m skrējiena,

300 m skrējiena un pildbumbas me-
šanas disciplīnās. Katrā no disciplīnām
dalībnieku skaits bija ap 50. 

Pildbumbas mešanā (2kg) starp mei-
tenēm 2.vietu izcīnīja Linda
Malinovska (7,75m).

Sveicam Lindu un Lindas treneri
Kseniju Orlovu, kā arī pateicamies

pārējām vieglatlētēm par dalību 
un labiem rezultātiem!

Informāciju sagatavoja: 
Guna Popova 

Viļānu sporta skolas metodiķe
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15.februārī, Viļānu kultūras namā norisinājās ik-
gadējais ziņģētāju un stāstnieku vakars ‘’Mūsu ziņ-
ģei - 18’’, kurā piedalījās kupls skaits dalībnieku no
visas Latvijas.

Par godu šādai skaistai pilngadības dzimšanas dienai,
koncertā piedalījās tieši 18 dalībnieki, 15 ziņģētāju kolektīvi
un 3 stāstnieki, kuri skatītājus uzjautrināja ar interesantiem
stāstiem un jautrām, skaistām dziesmām, kurām līdzi dzie-
dāja visa skatītāju un dalībnieku piepildītā zāle.

Ziņģētāju un stāstnieku vakars jau kļuvis par tradicio-
nālu pasākumu, uz kuru katru gadu izdziedāt ziņģes un
padalīties ar interesantiem stāstiem iz dzīves  ierodas ap
200 dalībnieku.

Pasākuma svarīgākais uzdevums visus šos gadus ir po-
pularizēt mūsdienu folkloru kā sabiedrības kultūras sa-
stāvdaļu, veicināt tautas tradīciju saglabāšanu un pār-
mantojamības procesu, kā arī nodrošināt izglītošanas un
pieredzes apmaiņas procesu starp ziņģētājiem un stāst-
niekiem un kopā būšanas prieku.

Ziņģē šogad piedalījās: Kapela ‘’Aizezeres muzikanti’’,
Folkloras kopa ‘’Sēlene’’, Voldemārs Džigurs, Kalsnavas pa-
gasta folkloras kopa ‘’Vesetnieki’’, Salnavas kultūras nama
kapela ‘’Sābri’’, Zvirgzdenes lauku kapela, Vokālais ansamblis

‘’Kombinācija’’, Krāslavas novada Izvaltas tautas nama ap-
vienotais sieviešu un vīriešu ansamblis, Tukuma kultūras
nama folkloras un ziņģu kopa ‘’Avots’’, Salnavas kapela,
Folkloras kopa ‘’Trejteka’’, Folkloras kopa ‘’Krauklēnieši’’,
Vilhelmīne Jakimova, Tautas mūzikas kopa ‘’Sēļu muižas
muzikanti’’, Mārcienas pagasta senioru ziņģu ansamblis
‘’Trizulis’’, Isnaudas folkoras kopa, Sandra Zondaka un vie-
tējā Viļānu kultūras nama folkloras kopa ‘’Viļonīši’’.

Skatītājiem bija iespēja balsot par labāko ziņģētāju - sim-
pātiju balvu ieguva ‘’Salnavas kapela’’.

Pasākuma laikā apmeklētājiem un dalībniekiem bija ie-
spēja arī nofotografēties foto stūrītī, kurš bija noformēts
atbilstoši Valentīndienas noskaņām un ziņģētāju vakaram.
Bija iespēja baudīt gan siltu tēju, kafiju, gan iekost kādu
cepumu, konfekti, kas nu kuram labāk tīk. Tāpat arī va-
rēja iegādāties kādu interesantu vai siltu rokdarbu.

Savukārt pasākuma otrajā daļā viesi tika cienāti ar svēt-
ku kūku, kā arī lustīgi dancoja un spēlēja daņčus.

Informāciju sagatavoja:
Sintija Upeniece

Sabiedrisko attiecību speciāliste



3VIÏÂNU NOVADA VÇSTNESISVIÏÂNU NOVADA VÇSTNESIS

Ikgadējais Viļānu novada uzņēmēju apbalvošanas
pasākums “Viļānu novada uzņēmums 2019” ir aiz-
ritējis. Nominētos uzņēmumus ar svinīgo uzrunu Viļānu
novada pašvaldības vārdā sveica domes priekšsēdētāja
Jekaterina Ivanova, ar skaistām un skanīgām dziesmām
sveica arī Viļānu jauniešu grupa “Bez nosaukuma” un Gunta
Rasima vadītā bērnu un jauniešu grupa “Žvūrgzdyni”. 

Uzņēmumi tika nominēti astoņās no desmit nominācijām:
Gada uzņēmums titulu ieguva AS “Lopkopības un

izmēģinājumu stacija Latgale”, uzņēmums ir arī otrais
lielākais nodokļu maksātājs un otrs lielākais valsts sociālās
apdrošināšanas obligāto iemaksu veicējs Viļānu novadā.
Akciju sabiedrība „LIS LATGALE“ ir lielākais Viļānu no-
vada uzņēmums, kas nodarbojas ar piena lopkopību.
2019.gada jūlijā uzņēmums nodeva ekspluatācijā lopbarības
pārstrādes līniju, kuras ietvaros tika uzbūvēta graudu pie-
ņemšanas bedre, kalte, graudu uzglabāšanas bunkuri, uz-
stādīta kombinētās lopbarības mini rūpnīca.  

Kā Gada darba devējs tika nominēta AS “Stružānu
kūdras fabrika”, uzņēmums ir lielākais nodokļu maksātājs
Viļānu novadā, 3.lielākais valsts sociālās apdrošināšanas
obligāto iemaksu veicējs un sociāli atbildīgs uzņēmums. AS
“Stružānu kūdras fabrika” reģistrēta 1991.gadā, tā no-
darbojas ar frēzkūdras ieguvi, frakcionētas kūdras ražo-
šanu, kā arī vaļējas un fasētas kūdras realizāciju. Regulāri
tiek veikti ieguldījumi kūdras lauku apguvē, traktorteh-
nikas iegādē un uzlabojumos, ražošanas līniju uzlabojumos
un ieguldījumi purvos.

Gada produkts un trešais lielākais nodokļu maksātājs
Viļānu novadā ir Lauksaimniecības pakalpojumu koo-
peratīvā sabiedrība “VIĻĀNI”, kas ir Latgales piena ra-
žotāju uzņēmums, kas apvieno mazos un vidējos piena ra-
žotājus. 2015.gada sākumā kooperatīvā sabiedrība radīja
savu mājražotāju statusā pārstrādāto bioloģiskās produkcijas
klāstu un zīmolu Bryunaļa, uz šo brīdi jau tiek ražoti 15
bioloģiski sertificēti piena produkti. Ikdienā savāc pienu

no 324 piena ražotājiem, kuri ir kooperatīva biedri.
Zemkopības ministrijas rīkotajā konkursā „Sējējs 2019“
LPKS „Viļāni“ ieguva veicināšanas balvu.

Gada sociāli atbildīgākais uzņēmums un ceturtais
lielākais nodokļu maksātājs Viļānu novadā AS “Viļānu
selekcijas un izmēģinājumu stacija”. Šobrīd uzņēmu-
ma galvenie darbības virzieni ir augkopība, lopkopība un
elektroenerģijas ražošana no atjaunojamiem energore-
sursiem. Uzņēmums turpina pilnveidoties savā nozarē un
meklē jaunas iespējas, lai sekmētu uzņēmuma izaugsmi
un saglabātu darbavietas Viļānu novadā.

Nominācijā Gada izaugsme tika apbalvota saimniecī-
ba “Obelisk Farm”, kura sniedz iespēju apmeklētājiem
savām acīm redzēt, kā aug kaņepes, ko no tām var izga-
tavot, un sniedz iespēju iegūt jaunas zināšanas par kaņepju
pozitīvo ietekmi uz cilvēku ikdienu. Obelisk Farm stāsts
sākas ar to, ka jauna ģimene - Andris, Debora, Gabriela
un Fredis, no Londonas pārcēlās uz dzīvi Latvijas laukos
ar saujiņu sēklu un lieliem sapņiem. 

Gada pakalpojumu sniedzējs nomināciju ieguva
Kafejnīca “Pie Kaupra” (SIA “Silgali-I”). Kafejnīca dar-
bojas no 1997. gada, sākotnēji kā Viļānu selekcijas un iz-
mēģinājumu stacijas struktūrvienība. Sākot ar 2016. gadu
tā ir patstāvīgs uzņēmums- SIA Silgali-I. No 2018. gada
līdz 2020. gadam notika ēkas renovācija, siltināšana un pie-
būves celtniecība kā rezultātā uzņēmums saviem klientiem
piedāvā plašu pakalpojumu klāstu.

Gada mazais uzņēmējs - SIA “Cerība II”. Uzņēmums
veic savas saimnieciskās darbības modernizāciju atbilstoši
mūsdienu tehnoloģiskajām prasībām, uzlabo darba apstākļus
saviem darbiniekiem (iekštelpas remonts, iegādāts jauns
inventārs), katru gadu piesaista jaunus darbiniekus, dar-
bojas projektos, piesaistot darbiniekus ar invaliditāti.

Gada ģimenes uzņēmums - piemājas saimniecība
“Akmeņtači”. Piemājas saimniecība Sokolku pagasta te-
ritorijā, kura gūst ienākumus no lauksaimniecības pro-
dukcijas ražošanas un realizācijas, veic savas saimniecis-
kās darbības modernizāciju atbilstoši mūsdienu tehnolo-
ģiskajām prasībām, sakopta apkārtējā vide un teritorija.
Nodarbojas ar jaukto lauksaimniecību - piena ražošana, lop-
kopība, graudkopība.

Atzinības rakstu kā Lielākais valsts sociālās apdrošinā-
šanas iemaksu veicējs saņēma SIA Vlakon, un Pateicības
rakstu par piedalīšanos ieguva SIA Viļānu Slimnīca.

Ar jautriem deju ritmiem grupas “Miggla” pavadībā un
aktivitātēm vadītājas Antras Skuteles vadībā tika atzīmēts
2019.gadā paveiktais. 

Viļānu novada pašvaldība pateicas visiem novada uz-
ņēmējiem par darbu, centību, izaugsmi, par to, ka strādā
ne vien paši, bet arī citiem sniedz šādu iespēju un aicina
arī nākamajā gadā būt aktīviem un piedalīties konkursā
“Viļānu novada uzņēmums 2020”.

Informāciju sagatavoja:
Sintija Upeniece

Sabiedrisko attiecību speciāliste
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No 07.-08.februārim Kuldīgas vieglatlētikas manēžā no-
risinājās Latvijas U18 un U20 čempionāts telpās vieglatlē-
tikā, uz kuru no Viļāniem devās: Marks Cviks, Simona
Prikule, Marita Vulāne un Viktorija Sidorova. 

Kopumā visās disciplīnās bija
reģistrēti 880 dalībnieki. Spraigās
cīņās mūsu vieglatlētes no čem-
pionāta atgriezās ar godalgota-
jām vietām un gandarījumu par
sasniegtiem rezultātiem.

Viktorija Sidorova no čem-
pionāta atgriezās ar divām me-
daļām, jo 1500m skrējienā izcī-
nīja 2.vietu (5:14.13 min.) un
800m skrējienā izcīnīja 3.vietu
(2:28.38 min.).

Savukārt Simona Prikule sīvā

konkurencē 800m skrējienā iz-
cīnīja 3.vietu (2:21.10 min.).
Simona ne tikai Kuldīgas čem-
pionātā ieguva godalgoto tre-
šo vietu, bet arī 400m skrējienā
(1:01.58 min.) Rīgas atklātajā
čempionātā vieglatlētikā tel-
pās, kurš notika 31.01.2020.
Rīgas Nacionālajā manēžā.
Esam lepni par mūsu vieglat-
lētu augstajiem sasniegumiem,
kā arī paldies trenerei Jeļenai

Tarasovai par ieguldīto 
darbu sportistu sagatavošanas procesā!

Informāciju sagatavoja: Guna Popova
Sporta skolas metodiķe

Viļāniešu sasniegumi Latvijas čempionātā vieglatlētikā

Sākot no 1.marta, varēs iesniegt gada ienākumu dek-
larāciju par 2019.gadu un atgūt pārmaksāto iedzīvo-
tāju ienākuma nodokli par attaisnotajiem izdevumiem
(izglītību, ārstnieciskajiem pakalpojumiem u.c.). 

Gada laikā pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli,

iesniedzot gada ienākumu deklarāciju (GID), šī gada lai-
kā var pieprasīt ne vien par 2019.gadu, bet arī par 2018.un
2017.gadu. Savukārt deklarāciju par 2016.gadu var iesniegt
līdz 2020.gada 17.jūnijam. Arī 2019.gada deklarāciju va-
rēs iesniegt trīs gadus, tāpēc var nesteigties ar iesniegša-
nu marta sākumā.

Gada ienākumu deklarācija ir obligāti jāiesniedz ne ti-
kai tām personām, kas veic saimniecisko darbību, bet jeb-
kuram iedzīvotājam, kurš iedzīvotāju ienākuma nodokli nav
samaksājis pilnā apmērā, tāpēc jāveic nodokļa piemaksa.
Uzzināt, ir vai nav izveidojies parāds, iespējams, aizpildot
savu gada ienākumu deklarāciju elektroniski - VID EDS.
Piemaksas summu var samazināt vai dzēst, pievienojot do-
kumentus par attaisnotajiem izdevumiem. Ja ir izveido-
jusies nodokļu piemaksa, tad GID jāiesniedz taksācijas gadā
no 1.marta līdz 1. jūnijam.

Attaisnoto izdevumu kopējā summa taksācijas gadā ne-
drīkst pārsniegt 600 eiro. Valsts apmaksā 20% no iesniegto
čeku vērtības. 

Savai gada ienākumu deklarācijai var pievienot attais-
notos izdevumus par ārstniecību un izglītību par sevi un
saviem ģimenes locekļiem (laulāto, vacākiem, vecvecākiem,
bērniem un mazbērniem) neatkarīgi no tā, vai viņi ir mak-
sātāja apgādībā.

Lai ātrāk, ērtāk un izdevīgāk saņemtu pakalpojumus,
ņemiet līdzi autentificēšanās līdzekļus – pieejas kodus in-
ternetbankai vai VID EDS pieslēgšanās kodus.

Viļānu pašvaldības VPVKAC darba laiks:
Katru darba dienu no 8.00 – 12.00 un 13.00-17.00
Visi tiks laipni gaidīti!

Informācija: VID mājaslapa, Viļānu pašvaldības VKAC
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APSTIPRINĀTI
ar Viļānu novada pašvaldības domes 

2020.gada 23.janvāra 
lēmumu (prot. Nr.2 §21)

Viļānu novada pašvaldības saistošie noteikumi
Nr.119

„Grozījumi Viļānu novada pašvaldības
2015.gada 24.septembra saistošajos noteikumos
Nr.77 „Pašvaldības pabalsti un to piešķiršanas

kārtība Viļānu novadā””

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 
15.panta pirmās daļas 7.punktu, 43.panta trešo daļu

Izdarīt 2015.gada 24.septembra Viļānu novada pašval-
dības saistošajos noteikumos Nr.77 „Pašvaldības pabalsti
un to piešķiršanas kārtība Viļānu novadā” šādus grozīju-
mus:

1. Papildināt noteikumu 1.4.punktu ar
1.4.13.apakšpunktu šādā redakcijā:

„1.4.13. Pabalsts 1991.gada barikāžu dalībniekiem;”
2. Papildināt noteikumu 1.4.punktu ar

1.4.14.apakšpunktu šādā redakcijā:
„1.4.14. Pabalsts bērna ēdināšanai pirmsskolas

izglītības iestādē;”
3. Papildināt noteikumu 1.4.punktu ar

1.4.15.apakšpunktu šādā redakcijā:
„1.4.15. Pabalsts bērna ēdināšanai pamatskolā.”
3. Papildināt noteikumus ar XII2 nodaļu šādā

redakcijā:
„XII2 Pabalsts 1991.gada barikāžu dalībniekiem
12.2 1. Tiesības reizi gadā saņemt pabalstu 30 EUR

apmērā ir Latvijas neatkarības aizstāvēšanas barikāžu
dalībniekiem, kuri deklarēti pašvaldības administratīvajā
teritorijā.

12.2 2. Pabalsta saņemšanai sociālajā dienestā
iesniedzams iesniegums un uzrādāma 1991.gada
barikāžu dalībnieka apliecība.”

4. Papildināt noteikumus ar XII3 nodaļu šādā redakcijā:
„XII3 Pabalsts bērna ēdināšanai pirmsskolas izglītības

iestādē
12.3 1. Katram daudzbērnu ģimenes bērnam, kurš ap-

meklē Viļānu novada pirmsskolas izglītības iestādi, pie-
šķirams ikmēneša pabalsts ēdināšanas izdevumu kom-
pensācijai 100% apmērā no ēdināšanas maksas.

12.3   2.  Pabalsta saņemšanai sociālajā dienestā ie-
sniedzams iesniegums.”

5. Papildināt noteikumus ar XII4 nodaļu šādā redakcijā:
„XII4 Pabalsts bērna ēdināšanai pamatskolā

12.4 1. Katram daudzbērnu ģimenes bērnam, kurš ie-
gūst pamatizglītību Viļānu novada izglītības iestādē, pie-
šķirams ikmēneša pabalsts ēdināšanas izdevumu kom-
pensācijai 100% apmērā no ēdināšanas maksas. 

12.4 2.    Pabalsta saņemšanai sociālajā dienestā ie-
sniedzams iesniegums.”

Viļānu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja
Jekaterina Ivanova

Paskaidrojuma raksts
Viļānu novada pašvaldības saistošajiem

noteikumiem Nr.119
„Grozījumi Viļānu novada pašvaldības 2015.

gada 24.septembra saistošajos noteikumos Nr.77
„Pašvaldības pabalsti un to piešķiršanas 

kārtība Viļānu novadā””
Paskaidrojuma raksta sada as Nor d m  inform cija 

1. Projekta nepieciešam bas 
pamatojums 

Vi nu novada pašvald b  ir sp k  2015. gada 24.septembra 
saistošie noteikumi Nr.77 „Pašvald bas pabalsti un to 
pieš iršanas k rt ba Vi nu novad ”, kuri nosaka Vi nu 
novada pašvald bas papildus pabalstu veidus 
person m/ imen m, kuru pamata dz ves vieta deklar ta 
pašvald bas administrat vaj  teritorij , šo pabalstu apm ru, 
pieš iršanas k rt bu un to personu loku, kur m ir ties bas 
sa emt noteikumos min tos pabalstus. 
 
Ar saistošajiem noteikumiem paredz ts paplašin t 
pašvald bas pabalstu veidus, papildus paredzot sekojošus 
pabalstus:  

1) Pabalsts 1991.gada barik žu dal bniekiem. Ar 
pabalstu paredz ts nodrošin t pašvald bas atbalstu 
person m, kuras piedal j s barik d s par Latvijas 
neatkar bu; 

2) Pabalsts b rnam no daudzb rnu imenes, kurš 
apmekl  Vi nu novada pašvald bas pirmskolas 
izgl t bas iest di. Ar pabalstu paredz ts nodrošin t 
pašvald bas atbalstu daudzb rnu imen m.  

3) Pabalsts b rnam no daudzb rnu imenes, kurš 
ieg st pamatizgl t bu Vi nu novada pašvald bas 
izgl t bas iest d . Ar pabalstu paredz ts nodrošin t 
pašvald bas atbalstu daudzb rnu imen m. 

 
2. ss projekta satura izkl sts Ar nor d t jiem saistošajiem noteikumiem tiks papildin ts 

saistošo noteikumu Nr.77„Pašvald bas pabalsti un to 
pieš iršanas k rt ba Vi nu novad ” 1.4. punkts un saistošie 
noteikumi tiks papildin ti ar tr s jaun m noda m – XII2, 
XII3  un  XII4 noda a.   

3. Inform cija par pl noto 
projekta ietekmi uz pašvald bas 

budžetu 

Ar saistošajiem noteikumiem pašvald bas budžetam rad sies 
papildus izdevumi.  

4. Inform cija par pl noto 
projekta ietekmi uz 

uz m jdarb bas vidi 
pašvald bas teritorij  

Nav attiecin ms. 

5. Inform cija par 
administrat vaj m proced r m 

Jaunas strukt ras nav j veido. Dokumentus iesniedz, izskata 
un l mumus par soci lajiem pabalstiem pie em Vi nu 
novada pašvald bas Soci lais dienests. Apstr d šana notiek 
likum  noteiktaj  k rt b  Vi nu novada pašvald bas dom . 

Viļānu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja
Jekaterina Ivanova

17.februārī, Viļānu novada paš -
valdībā viesojās  British Council pār-
stāve Kristīne Ļeontjeva,  Daugavpils
pilsētas jauniešu lietu speciālisti un
jaunieši. Kopā apspriedām aktuālas
jauniešu darba problēmas un turp -
mākās sadarbības iespējas. Viļānu no-
vada pašvaldību pārstāvēja izglītības
lietu speciāliste Ilga Morozova un pro-
jektu vadītāja Karmena Kotāne.

Informāciju sagatavoja:
Ilga Morozova

Izglītības un kultūras lietu 
speciāliste
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Pasākumi
Viļānu 
novada 

bibliotēkā
Bērnu nodaļā:
Literatūras izstādes:

l „Vārnu ielas republikas iemītniekam
Jānim Grīziņam-120”,

l „Ko bēdāt man, kad atnāks rīts,
Ko bēdāt vakariņa”- 
(Aspazijai-155).

Derīgo padomu stunda „Tu un drošs
internets” ar Viļānu novada dator-
speciālistu Vasīliju Soloveiko.

Informācijas dienas „Jaunumi” 10.-11.
martā.

Nacionālās Skaļās lasīšanas sacensība
Reģionālā līmenī Rēzeknē, pusfināls
26. martā.
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Sociālajā atbalsta centrā „Cerība”,
Celtnieku ielā 7- 36 Viļānu novadā
dzīvojošiem pensionāriem, personām
ar invaliditāti, trūcīgam ģimenēm
(personām) un krīzes situācijā no-
nākušām personām ir pieejams ve-
ļas mazgāšanas un žāvēšanas pa-
kalpojums. Viena mazgāšanas reize
(veļa līdz 8kg) izmaksā 1,85 EUR, Žā-
vēšana (veļa līdz 6 kg) – 0,70 EUR.

Veļas mazgāšanas pakalpojuma
maksas atlaidi vienu reizi mēnesī 50% apmērā var saņemt
trūcīgās personas, ģimenes ar bērnu, kuram noteikta in-
validitāte vai celiakiju slimu bērnu.

Veļas mazgāšanas pakalpojuma pieprasīšanas un pie-
šķiršanas kārtība:

l lai saņemtu pakalpojumu, persona, viņas likumīgais
pārstāvis vai pilnvarotā persona SAC darbiniekam uzrā-

da dokumentu, kas apliecina viņa tiesības saņemt veļas maz-
gāšanas pakalpojumu:

l invaliditātes apliecību;
l izziņa par trūcīgas ģimenes (personas) statusa pie-

šķiršanu;
l pensionāra statusa apliecinošu dokumentu;

l personai krīzes situācija - SAC vadītāja pēc sarunas
ar personu konstatē, ka ir krīzes situācija, fiksē to saru-
nas protokolā un pieņem lēmumu par pakalpojuma ne-
pieciešamību, par to ierakstot sarunas protokola beigās;

l veļas mazgāšanas pakalpojums ir maksas pakalpojums,
pakalpojuma izcenojums noteikts ar pašvaldības domes lē-
mumu;

l veļas mazgāšanas pakalpojuma maksas atlaidi vienu
reizi mēnesī 50% apmērā var saņemt trūcīgās personas, ģi-
menes ar bērnu, kuram noteikta invaliditāte vai celiaki-
ju slimu bērnu.

Informāciju sagatavoja: Rita Ruba
SAC “Cerība”vadītāja

Viļānu novada pašvaldība īsteno projektu “Zaļā
palete” (projekta nr. LV-RU-II-053 “Vides pār-
valdības pilnveidošana, īstenojot kopējus pasā-
kumus RU-LV pārrobežu reģionos”). Projektu

līdzfinansē Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības pro-
gramma 2014.–2020. gadam.

2020.gada 21.februārī skaistajā, saulainajā dienā viļā-
niešiem bija iespēja iepazīties ar atkritumu apsaimnieko-
šanas procesu nedaudz tuvāk. Pateicoties projekta finan-
sējumam devāmies apmeklēt sadzīves atkritumu apglabā-
šanas poligonu “Križevnīki”, kur katru dienu brauc mašī-
nas, vedot iedzīvotāju saražotos atkritumus. Labi – ja tie ir
sašķiroti, bet… Pilnīgi visus atkritumus, arī no kopējiem kon-
teineriem, uz vietas šķiro poligona darbinieki, atdalot pār-
strādei derīgus materiālus – metālu, stiklu, plastmasu, kar-
tonu, kas ir roku darbs. Apskatījām šķirošanas līniju, at-
kritumu blietēšanas mašīnu, izzinājām, kas ir infiltrāts, kā
tas smird un kā to attīra. Likumdošana paredz, ka poligo-

nā apglabājamo atkritumu
daudzumam jāsamazinās,
līdz tiek sasniegts radītājs
– 10% no kopējā atkritumu
daudzuma. Padomājiet, ko
no savas miskastes jau ta-
gad var likt pie sašķirotiem
atkritumiem? Jo lielās lietas
sākumā ir mazas un neiz-
teiksmīgas un ir pienācis
laiks spert pirmos soļus at-
kritumu daudzuma sama-
zināšanā.

Pasākuma otrajā, radošajā
daļā, tika runāts par papīra

atkritumiem, par papīra ražošanu no koksnes un no pārstrādāta
materiāla, papīra ražošanas resursietilpību un ietekmi uz vidi. 

SIA “Puordare” pārstāves Ingūnas Semules vadībā no sa-
smalcinātiem biroju dokumentiem ikviens interesents varē-
ja izgatavot unikālās papīra loksnes, krāsojot tās ar garšvie-
lām un papildinot ar kaltētām piparmētrām un ziedlapiņām. 

Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmu
2014.– 2020.gadam līdzfinansē Eiropas Savienība, Latvijas
Republika un Krievijas Federācija. Latvijas-Krievijas pārro-
bežu sadarbības programma 2014.– 2020.gadam finansiāli at-
balsta vienotas pārrobežu attīstības aktivitātes ar mērķi uzlabot
reģionu konkurētspēju, izmantojot to potenciālu un atrašanās
priekšrocības krustcelēs starp Eiropas Savienību un Krievijas
Federāciju. Programmas mājas lapa ir www.latruscbc.eu.

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu
sadarbības programmas 2014.-2020.gadam finansiālu at-
balstu. Par tās saturu pilnībā atbild Viļānu novada dome
un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu
Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli.

Informāciju sagatavoja: Irina Klimanova
Dabas draugu centra “Dadzis” vadītāja

21. februārī Daugavpils novada kultūras centrā “Vārpa”
notika Latgales skolēnu pašpārvalžu un konsultantu forums
“Skolas parlaments – pilsoniskas sabiedrības pamats”, kas pul-
cēja vairāk nekā 230 skolēnus un pedagogus no 18 Latgales
pašvaldībām.

Par foruma galveno tēmu šogad kļuva skolēnu pašpārval-
žu darbības nozīme pilsoniskajā līdzdalībā. Visas dienas garumā
par to diskutēja pašpārvalžu prezidenti, viceprezidenti, ministri,
skolu direktori, to vietnieki, pedagogi un pašvaldību jaunatnes
lietu speciālisti. Viņus uzrunāja valsts pārvaldes un Eiropas
Parlamenta pārstāvji, pašvaldību un biedrību vadītāji.

Pasākuma otrajā daļā foruma dalībnieki sadalījās vai-
rākās darba grupās, kur diskutēja par atbalstu skolēnu pa-
špārvaldēm, brīvprātīgo darbu, jauniešu iespējām Eiropā,
pašpārvalžu sadarbības iespējām un izaicinājumiem, mā-
cību uzņēmumu veidošanu un daudzām citām tēmām.

Forumu no Viļānu vidusskolas pārstāvēja Jūliāna Tamane,
Anželika Tamane, Sintija Pokšāne un direktora vietniece Ilze
Valeniece. Kopumā meitenes forumu vērtēja kā ļoti noderīgu
un idejām bagātu. Paldies par to organizētājiem un O.Zuģickim!

Informāciju sagatavoja: Ilze Valeniece
Viļānu vidusskolas direktora vietniece
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