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9. februārī, tiešsaistes pasāku-
mā “Izaugsmes ceļojums”
Jaunatnes starptautisko pro-
grammu aģentūra (JSPA) godināja
aktīvākos jaunatnes jomas pro-
jektu īstenotājus, kas ar savu dar-
bu veicinājuši jaunatnes jomas iz-
augsmi. Laureāti 11 nominācijās
tika apbalvoti, noslēdzot pro-
grammu “Erasmus+: Jaunatne
darbībā” un “Eiropas Solidaritātes
korpuss” līdzšinējo un uzsākot jau-
nu programmu darbības periodu.

Jaunatnes jomas projektus īs-
tenojušas un atzinību guvušas arī
vairākas novadu pašvaldības. 

Tai skaitā arī Viļānu novada
pašvaldība, kura tika godinā-
ta kā organizācija, kas visak-
tīvāk iesaistījusies jauniešu no-
darbinātībā, iegūstot nominā-

ciju “Nodarbinātība”. Kopš
programmas “Eiropas Solidaritātes
korpuss” pirmsākumiem pašval-
dība ir aktīva jauniešu darba pro-
jektu īstenotāja un popularizētā-
ja. Pašvaldības darba projektos līdz
šim ir piedalījušies 8 novada dar-
ba devēji, risinot vietējo jauniešu
nodarbinātības izaicinājumus un
palīdzot jauniešiem iegūt pirmo
darba pieredzi.

Viļānu novada pašvaldība
pateicas Izglītības un kultūras
lietu speciālistei Ilgai
Morozovai par ieguldīto darbu
un Viļānu novada uzņēmējiem
par sadarbību.

Lasīt vairāk: 
www.vilanunovads.lv

Viļānu novada pašvaldība iegūst nomināciju
“Nodarbinātība”
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Viļānu novada pašvaldība projekta
“Green Palette” jeb “Zaļā palete” (Nr.
LV-RU-II-053) ietvaros sadarbībā ar
Vidzemes Augstskolu ir veikusi pētī-
jumu ar mērķi noskaidrot Viļānu no-
vada iedzīvotāju atkritumu šķirošanas
paradumus. Projekta eksperti PhD
I.Belousa, Dr. sc. soc. A.Saulītis un Dr.
sc. ing. J.Simanovska analizēja esošo
situāciju atkritumu apsaimniekošanas
jomā Viļānu novadā, pamatojoties uz
iedzīvotāju sniegtajiem aptaujas datiem,
apkopoja informācija par saražoto at-
kritumu sastāvu un daudzumu, kā arī
izstrādāja rekomendācijas par pasā-
kumiem, kas varētu sekmēt Viļānu no-
vada iedzīvotāju aktīvāku pievēršanos
atkritumu šķirošanai, mājsaimniecībās
radītā atkritumu daudzuma samazi-
nāšanu un apsaimniekošanu.

Kopumā laika posmā no 2020. gada
3. decembra līdz 23. decembrim no ie-
dzīvotājiem tika saņemtas 182 atbil-
des, no tām 55% aizpildītas drukātā vei-
dā, savukārt 45% izmantoja informā-
ciju novada mājas lapā, lai iesniegtu
atbildes tiešsaistē. Teju ikviens uzskata,
ka atkritumu šķirošana ir nepiecie-
šama. Tomēr liela daļa respondentu at-
kritumus nešķiro, tāpat nav pietieko-
ši informēti, kur un kā tos šķirot.
Saskaņā ar aptaujas datiem katrs ot-
rais respondents Viļānu novadā šķiro
baterijas, organiskos atkritumus (dār-
za lapas, nopļauto zāli, augļu un dār-

zeņu atliekas komposta kaudzē), kā arī
stikla pudeles un burkas. Salīdzinoši
retāk Viļānu novada iedzīvotāji šķiro
papīru un kartonu, kā arī nolietotās
elektropreces. Visretāk tiek šķiroti pār-
tikas atkritumi, PET pudeles, bet vēl
mazāk respondentu šķiro skārdenes.

Nākotnē prasības dalītai atkritumu
vākšanas sistēmas ieviešanai Eiropas
Savienībā kļūs arvien stingrākas, jo
paš reiz dalītās vākšanas efektivitāte
un attīstība ir nepietiekoša. Kā lieci-
na pētījumā iegūtie dati, Viļānu novadā
savāktais atkritumu daudzums uz vie-
nu iedzīvotāju, salīdzinoši ar vidējiem
Latvijas rādītājiem, ir mazāks nekā cit-
viet: 2019. gada rādītāji - 161 kg uz ie-
dzīvotāju, kamēr Latvijā 2018. gadā
tika savākti 407 kg sadzīves atkritu-
mu uz vienu iedzīvotāju, bet Eiropā tie
bija vidēji 492 kg uz iedzīvotāju (EU-
ROSTAT dati). Eksperti lēš, ka tas va-
rētu būs saistīts gan ar iedzīvotāju ma-
zāku pirktspēju attālākajos reģionos,
gan ar to, ka daļa no radītajiem at-
kritumiem nenonāk atkritumu ap-
saimniekotāja plūsmā, bet gan tiek
kompostēti, aprakti, nelegāli sadedzi-
nāti vai izvesti uz nelegālās izgāztu-
ves vietām. Atkritumu apsaimnieko-
tājs norāda, ka daļai privātmāju ie-
dzīvotāju joprojām nav noslēgts līgums
par atkritumu izvešanu. Šeit der gan
atcerēties - ja pārtikas un bioloģisko at-
kritumu kompostēšana ir atbalstāma,

tad pārējie pašrocīgie atkritumu ap-
saimniekošanas veidi noteikti ir nele-
gāli un videi kaitīgi. 

Šķirot vai nešķirot atkritumus, ir
mūsu katra izvēle, kas sakņojas zi-
nāšanās par atkritumu apsaimnie-
košanas iespējām, personīgajā at-
tieksmē un motivācijā saudzēt ap-
kārtējo vidi, kā arī atbildības sajūtā
un vērtību sistēmā, kas nosaka, cik-
tāl mēs dzīvosim dabai draudzīgi un
kādu vidi pēc sevis atstāsim nāka-
majām paaudzēm. Vairāk par pētī-
jumu: vilanunovads.lv

Projekta vadības grupa pateicas ap-
taujas dalībniekiem, kas atsaucās ai-
cinājumam piedalīties anketēšanā.
Īpašu paldies vēlamies teikt Viļānu vi-
dusskolas pedagogiem I.Stabulniecei,
S.Seržanei, N.Volkovai, I.Valeniecei,
I.Straujupei, J.Tarasovai, Viļānu pa-
gasta pirmsskolas izglītības iestādes
„Bitīte” vadītājai Ā.Strupišai, Viļānu
pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes
vadītājai J.Mičulei un abu iestāžu ko-
lektīviem un audzēkņu vecākiem par
atsaucību anketēšanā.

Projekts noslēgsies šī gada 31. au-
gustā. Viļānu novada projekta budžets
ir 68 000,00 EUR, līdzfinansējums no
Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības
programmas 2014 – 2020. gadam ir 64
600,00 EUR (90 % no projekta budžeta).

Latvijas-Krievijas pārrobežu sadar-
bības programmu 2014.– 2020. gadam
līdzfinansē Eiropas Savienība, Latvijas
Republika un Krievijas Federācija.
Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbī-
bas programma 2014.– 2020. gadam fi-
nansiāli atbalsta vienotas pārrobežu at-
tīstības aktivitātes ar mērķi uzlabot re-
ģionu konkurētspēju, izmantojot to po-
tenciālu un atrašanās priekšrocības
krustcelēs starp Eiropas Savienību un
Krievijas Federāciju. Programmas
mājas lapa ir www.latruscbc.eu.

Informāciju sagatavoja:
Projekta vadītāja
Karmena Kotāne

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības pro-
grammas 2014.- 2020. gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā at-
bild Viļānu novada pašvaldības dome un tā var neatspoguļot Programmas,
Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības vie-
dokli.

Pētījums par atkritumu
šķirošanas ieradumiem

SIA ,,ALAAS’’ aicina iedzīvotājus atkritumus šķirot pa-
reizi un ar izpratni, lai sašķirotos materiālus pēc tam va-
rētu pārstrādāt tālāk. Atkritumu šķirošana ir neatņema-
ma mūsdienīgas atkritumu apsaimniekošanas sastāvda-
ļa - tā ir sadzīves atkritumu atdalīšana no tiem at-
kritumu veidiem, kurus iespējams nodot otrreizējai
pārstrādei. 

Šobrīd SIA “ALAAS” piedāvā šķirot atkritumus 2 vei-
du konteineros  - vieglā iepakojuma un stikla kon-
teinerā.

Uzskates materiālā parādīts, ko var šķirot vieglā ie-
pakojuma konteinerā, ko var šķirot stikla iepakoju-
ma konteinerā, bet kādus atkritumus pārstrādāt nevar,
tāpēc tie jāizmet sadzīves atkritumu konteinerā.

Sašķirotajam materiālam nav jābūt ideāli tīram, bet tam
jābūt tīram no iepriekšējā pildījuma atliekām. Lai to no-
drošinātu, iepakojums pēc lietošanas pāris reizes jāizska-
lo ar nelielu ūdens daudzumu, etiķetes nav jānokasa. PET
pudeles vēlams saplacināt. Cietā plastmasa jāsaplacina ie-
spēju robežās.

Lai sāktu šķirot, nav nepieciešama nedz liela virtuve vai
cita telpa, nedz vairāki konteineri – pilnīgi pietiek ar vie-
nu maisu, kasti vai spaini, kurā krājams viss šķirojamais
materiāls. Tā kā šķirojamajam iepakojumam ir jābūt sa-
placinātam un tīram no pārtikas atliekām, tas neaizņems
daudz vietas, kā arī neradīs smakas. Kad maiss vai spai-
nis pilns, uzkrātais materiāls jānogādā līdz šķiroto atkri-
tumu savākšanas laukumam vai šķirošanas punktam.

Šķirojam pareizi!
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Atgādinām, ka:
1. šķirošanas konteineros nedrīkst mest sadzīves at-

kritumus, tāpat arī baterijas, medikamentus un elek-
tropreces;

2. sašķirotajam materiālam nav jābūt ideāli tīram, bet
tam jābūt tīram no iepriekšējā pildījuma atliekām. Lai
to nodrošinātu, iepakojums pāris reizes jāizskalo ar nelielu
ūdens daudzumu, etiķetes nav jānokasa;

3. iespēju robežās jāveic saplacināšana. Saplacinot
atkritumus, tiek ieekonomēta vieta konteineros, līdz ar to
konteineros var ielikt vairāk sašķirotā materiāla;

4. stikla konteinerā nedrīkst mest stikla traukus, spo-
guļus, logu stiklu;

5. pirms stikla iepakojuma ievietošanas konteinerā, to
nepieciešams izņemt no plastikāta vai papīra maisa;

6. vieglā iepakojuma konteinerā nedrīkst mest celt -
niecības un mājokļa iekārtošanas materiālus, dažādus
automašīnu piederumus, rotaļlietas, tekstil atkri-
tumus;

7. uz šķirošanas konteineriem ir informatīvas uzlīmes,
lūdzu, ievērojiet norādes uz tām.

Lai visiem iedvesma dzīvot zaļi! Lai mūsu visu ceļazī-
me ir zaļais dzīvesveids, atbildīga rīcība, rūpes par  vidi
un pasauli, kurā mēs dzīvojam.

Informāciju sagatavoja:
SIA “ALAAS”

Projekts “Viļānu Novadpētniecības muzeja
krājuma un ekspozīcijas bagātināšana
“Pagātnē rodam nākotni”” noslēdzies

Valsts kultūrkapitāla fonds (VKKF)
šī gada janvārī izsludināja mērķpro-
grammas MUZEJU NOZARES AT-
TĪSTĪBAS PROGRAMMA projektu
konkursu. Finansiālu atbalstu saņēma
arī Viļānu Novadpētniecības muzeja iz-
strādātais projekta pieteikums „Viļānu
Novadpētniecības muzeja krājuma un
ekspozīcijas bagātināšana „Pagātnē ro-
dam nākotni ””.

Viļānu Novadpētniecības muzeja pie-
teikums izsludinātajā projektu kon-
kursā tika iesniegts ar mērķi, balsto-
ties uz zinātniskās izpētes rezultātiem,
celt Viļānu novada iedzīvotājos pa-
šapziņu, kas kalpos par pamatu ik-
vienam sava tautastērpa komplekta iz-
veidošanā, kurš ir piesaistīts noteiktai
vietai un laikam. Projekta kopējais bu-
džets bija 1800.00 EUR, tai sk. VKKF
budžeta finansējums 1440.00 EUR.

Projekta īstenošanas rezultātā
Viļānu Novadpētniecības muzejs ieguva

konkrētu laika posmu un konkrētu te-
ritoriju raksturojošu apģērbu zināt-
niskus aprakstus un vizuālos attēlus
- 19.gs. pirmās puses sievietes un 19.gs.
80.-90.gadu sievietes un vīrieša ap-
ģērbs. Projekta gaitā iegūtie apģērbu
vizualizētie attēli tiks izmantoti pa-
stāvīgās ekspozīcijas „Latgale un tās
iedzīvotāji XIX gadsimtā poļu pētnie-
ces Stefānijas Uļanovskas etnogrāfis-
kajos darbos” izglītojošajā un vizuālajā
pilnveidošanā. Pētījuma rezultātā ie-
gūtie materiāli būs pieejami intere-
sentiem. Skaisti un pareizi tērpi nav
izšķērdība, bet cieņas izrādīšana vie-
tai, tradīcijām, kurā tu dzīvo.

Attēlā māksliniece Laura Pīgozne, vei-
ca 19.gs. apģērbu vizualizāciju.

Informāciju sagatavoja:
Viļānu Novadpētniecības 

muzeja vadītāja 
Margarita Skangale

Katru gadu Sokolku pagastā plaši tika atzīmēta
Masļeņica (atvadīšanās no ziemas un pavasara sa-
gaidīšana). Šogad sakarā ar epidemioloģisko situāciju val-
stī, nesanāks tikties klātienē. Taču mēs viens otru varam
iepriecināt attālināti.

No 8. marta līdz 14. martam Sokolku pagasta klubs
izsludina konkursu par skaistāko pankūku.

Konkursa noteikumi:
l Izcept pankūkas, skaisti noformēt un nofotografēt.

l Nosūtīt vienu bildi uz WhatsApp, uz numuru 26027843.
Žūrija izvērtēs visas fotogrāfijas un izvēlēsies 3 labākās.

Uzvarētājus gaida vērtīgas balvas!
Fotogrāfijas varēs aplūkot Sokolku pagasta klubs Facebook lapā.
Vēlam veiksmi un gaidām jūsu fotogrāfijas no šī

gada 8.marta līdz 14.martam.
Informāciju sagatavoja: 

Sokolku pagasta kluba vadītāja 
Aleksandra Bistrova

Sokolku pagasta klubs izsludina KONKURSU
par skaistāko pankūku
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Viļānu novada pašvaldības saistošie noteikumi
Nr.132                                                                                     

Viļānos, 2020.gada 29.decembrī (prot. Nr.17, 28§)   

“Par krīzes pabalstu piešķiršanu Viļānu novadā
ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar Covid-19 

izplatību”

Izdoti saskaņā ar likuma ‘Par pašvaldībām” 
43.panta trešo daļu.

Sociālo pakalpojumu un Sociālās palīdzības likuma
pārejas noteikumu 37.punkta  1.apakšpunktu. Covid – 19

infekcijas izplatības pārvaldības likums.

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka krī-
zes pabalsta piešķiršanas kārtību Viļānu novadā valstī iz-
sludinātās ārkārtējās situācijas laikā saistība ar Covid-19
izplatību (turpmāk – krīzes pabalsts), tā apmēru, perso-
nu loku, kuras ir tiesīgas saņemt šo pabalstu, pabalsta pie-
prasīšanas, piešķiršanas un saņemšanas kārtību.

2. Pabalstu piešķir ģimenēm (personām), kuras savu dzī-
vesvietu ir deklarējušas Viļānu novada administratīvajā
teritorijā.

3. Pabalstu krīzes situācijā piešķir laika posmā, kad val-
stī ir izsludināta ārkārtējā situācija saistībā ar Covid-19
izplatību un vienu kalendāro mēnesi pēc ārkārtējās situācijas
beigām, ja persona no tās gribas neatkarīgu apstākļu dēļ
pati saviem spēkiem nespēj nodrošināt savas pamatvaja-
dzības, tā nesaņem valsts dīkstāves pabalstu un tā atbilst
kādam no šādiem kritērijiem:

3.1. ģimenei (personai) saistībā ar ārkārtējo situāciju
nav ienākumu (piemēram, persona ir bezalgas atvaļinājumā,
ne mazāk kā vienu mēnesi ārkārtējās situācijas periodā,
personai ir piešķirts bezdarbnieka statuss, bet tai nepie-
nākas bezdarbnieka pabalsts vai saņemšanas laiks ir bei-
dzies, nesaņem bezdarbnieka palīdzības pabalstu,  pa-
šnodarbinātas personas, kurām nepienākas dīkstāves pa-
balsts, vai uz uzņēmuma līguma, vai uz cita veida līguma
pamata nodarbinātas personas – pakalpojumu sniedzēji,
kas zaudējuši ienākumu avotu, galvenais ģimenes pelnī-
tājs zaudējis darbu u.c.) kas dokumentāli tiek apliecināts;

3.2.  ģimenei (personai) ir radušies papildus izdevumi,
ko tā pati nespēj segt, atrodoties pašizolācijā saistībā ar
atgriešanos no COVID-19 skartajām valstīm/šobrīd jebkuras
citas valsts (piemēram, ienākumi un uzkrājumi iztērēti pa-
pildus mājoklim, viesnīcai, transportam, u.c.) kas doku-
mentāli tiek apliecināts;

3.3.  ģimene (persona) atrodas vai ir atradusies karantīnā
un tai nav iztikas līdzekļu, kas dokumentāli tiek apliecināts;

4. Pabalsts krīzes situācijā vienai personai jeb vienam
ģimenes loceklim ir 80,00 euro (astoņdesmit euro 00 cen-
ti) mēnesī.

5. Ģimenēm vai personām, kurām tiek piešķirts krīzes
pabalsts, krīzes pabalsta apmērs tiek palielināts par 50,00
euro (piecdesmit euro 00 centi) apmērā par katru aprūpē
esošu bērnu līdz 18 gadu vecumam.

6. Lai saņemtu krīzes pabalstu, pabalsta pieprasītājs ie-
sniedz sociālajam dienestam iesniegumu (Pielikums Nr.1)
un krīzes situāciju apliecinošus dokumentus. Persona do-
kumentus var iesniegt sociālajam dienestam attālināti vai
klātienē ievietojot tos aizlīmētā aploksnē un atstājot slēg-
tā pastkastītē, kas izvietota domes ēkā (adrese: Kultūras
laukums 1A, Viļāni, Viļānu novads);

7. Ģimenes (personas) atbilstību pabalstu krīzes situācijā
piešķiršanai noteiktajiem kritērijiem izskata un krīzes pa-
balstu piešķir Viļānu novada sociālais dienests, saņemot per-
sonas iesniegumu par pabalsta krīzes situācijā izmaksu.

Viļānu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja
Jekaterina Ivanova

Paskaidrojuma raksta 
sada as 

Nor d m  inform cija 

1. Projekta nepieciešam bas 
pamatojums 

Soci lo pakalpojumu un soci l s pal dz bas 
likuma p rejas noteikumu 37.punkta 1.apakšpunkt  

“37. Laik , kam r vis  valst  ir izsludin ta 
rk rt j  situ cija sakar  ar Covid-19 izplat bu, un 

vienu kalend ra m nesi p c rk rt j s situ cijas 
beig m: 

1) pašvald ba pieš ir imenei (personai), kura 
rk rt j s situ cijas d  nesp j nodrošin t savas 

pamatvajadz bas, š  likuma 35. panta otraj  da  
noteikto pabalstu kr zes situ cij , kas tiek izmaks ts 
no pašvald bas budžeta l dzek iem” 
L dz ar to ir nepieciešams normat vais regul jums, 
kas preciz  atbalsta sniegšanu iedz vot jiem, kuri 
non kuši kr zes situ cij  valst  izsludin t s 
rk rt j s situ cijas d  saist b  ar Covid-19 

infekcijas izplat bu. 
2. ss projekta satura 

izkl sts 
Saistošie noteikumi paredz pabalsta kr zes  situ cij  
sakar  ar valst  izsludin to rk rt ju situ ciju 
saist b  ar Covid-19 izplat bu.   

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

Šobr d nav iesp jams paredz t, cik Vi nu novada 
iedz vot ju var tu v rsties pašvald b  ar l gumu 
pieš irt pabalstu kr zes situ cij  saist b  ar Covid-
19. Tie b s iedz vot ji, kuri nesa em valsts sniegto 
atbalstu (d kst ves pabalstu) vai tas ir nepietiekams 
pamatvajadz bu nodrošin šanai.  

Valsts da ji kompens s izdevumus, kas izlietoti no 
pašvald bas budžeta pabalstu kr zes situ cij  
nodrošin šanai. Soci lo pakalpojumu un soci l s 
pal dz bas likuma p rejas noteikumu 37.punkt  
noteikts, ka: 

“2) lai da ji kompens tu pašvald bu izdevumus par 
pabalstu kr zes situ cij  nodrošin šanu, valsts 
nodrošina m r dot ciju pašvald b m izdevumu 
segšanai 50 procentu apm r  no imenei (personai) 
izmaks t  pabalsta kr zes situ cij  apm ra, bet ne 
vair k k  40 euro m nes  vienai personai triju 
m nešu period ” 

Soci lo pakalpojumu un soci l s pal dz bas likuma 
p rejas noteikumu 39.punkt  noteikts, ka: 

“39. Ja imene (persona), tai skait  audžu imene un 
aizbildnis, kam ir ties bas uz šo p rejas noteikumu 
37. punkta 1. apakšpunkt  min to pabalstu kr zes 
situ cij , apr p  b rnu l dz 18 gadu vecumam, 
pašvald ba palielina izmaks jam  pabalsta apm ru 
par 50 euro m nes  katram b rnam un valsts to 
pašvald bai kompens  100 procentu apm r ” 

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 

Dokumentus iesniedz, izskata un l mumu par 
soci l s pal dz bas pabalstiem pie em Vi nu 
novada pašvald bas soci lais dienests. 

6. Inform cija par 
konsult cij m ar 
priv tperson m 

Konsult cijas ar Vi nu novada pašvald bas soci l  
dienesta darbiniekiem un citiem pašvald bas 
speci listiem. 

Paskaidrojuma raksts
Viļānu novada pašvaldības saistošajiem 

noteikumiem Nr.132
“Par krīzes pabalstu piešķiršanu Viļānu novadā

ārkārtējās situācijas laikā saistībā 
ar Covid-19 izplatību”

Viļānu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja
Jekaterina Ivanova
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1. pielikums  
saistošajiem noteikumiem Nr.132 

 
                                                               VI NU NOVADA PAŠVALD BAS  
                                                                     SOCI LAJAM DIENESTAM 

 
                            _____________________________________________ 

(v rds, uzv rds) 
                                ______________________________________________________ 

(personas kods) 
                 _____________________________________________ 

(deklar t  dz ves vietas adrese, pasta indekss) 
                                     _____________________________________________ 

 (e-pasts, kontaktt lrunis) 
 

IESNIEGUMS 
 
L dzu pieš irt pabalstu kr zes situ cij , kura izveidojusies valst  izsludin t s 
rk rt j s situ cijas laik . 

 
_____________________________________________________________________ 
   (detaliz ti j apraksta izveidojuš s kr zes situ cijas saist ba ar valst  izsludin to rk rt jo situ ciju)  
_____________________________________________________________________ 
              
_____________________________________________________________________ 
              
_____________________________________________________________________ 
            
_____________________________________________________________________ 
              
 
Iesniegumam pievienoju sekojošus dokumentus, kas apliecina kr zes situ cijas 
izveidošanos: 
1)_________________________________________________________ 
2)_________________________________________________________ 
3)_________________________________________________________ 
 

 Apliecinu, ka visa iesniegum  sniegt  inform cija ir patiesa. 
 Apliecinu, ka nav sa emts atbalsts par d kst vi vai bezdarbnieka pabalsts. 
 At auju soci l  darba speci listiem izmantot pašvald bas un valsts datu 

re istros pieejamo inform ciju. 
Banka:____________________________________ 
 
Konta Nr.: _________________________________ 
 

__________                                                 ________________________ 
     datums                                                                                                  iesniedz ja paraksts*  
* fizisks paraksts nav nepieciešams ja iesniegums tiek parakst ts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika 

z mogu vai ar  tiek iesniegts izmantojot port lu  www.latvija.lv. 

Valsts ieņēmumu dienests aicina

uzņēmējus pieteikties valsts noteiktajiem

atbalsta instrumentiem, Covid-19

izraisītās krīzes pārvarēšanai

1. Dīkstāves atbalsts. Pieejams uzņēmējiem, kuru ie-
ņēmumi salīdzinājumā ar 2020. gada augusta, septembra,
oktobra vidējiem ieņēmumiem samazinājušies vairāk nekā
20 % apmērā un kuru darbinieki (visi vai daļa) atrodas dīk-
stāvē. Šis atbalsts pieejams arī pašnodarbinātajiem un pa-
tentmaksātājiem, kuru ieņēmumi salīdzinājumā ar 2020.
gada augusta, septembra, oktobra vidējiem ieņēmumiem sa-
mazinājušies vairāk nekā 20 % apmērā.

2. Atbalsts algu subsīdijai. Pieejams uzņēmējiem, kuru
ieņēmumi salīdzinājumā ar 2020. gada augusta, septemb -
ra, oktobra vidējiem ieņēmumiem samazinājušies vairāk
nekā 20 % apmērā un kuru darbinieki (visi vai daļa) strā-
dā nepilnu darba laiku. Uz atbalsta izmaksas brīdi uz-
ņēmumam nedrīkst būt nodokļu parāds, kas pārsniedz 1000
eiro, ja par to nav noslēgts grafiks.

3. Grants apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodroši-
nāšanai. Valsts atbalsta programma, kam varēs pieteikties,
tiklīdz Eiropas Komisija būs pieņēmusi lēmumu par at-
balsta saderību ar Eiropas Savienības iekšējo tirgu.

4. Atbalsts skaistumkopšanas pakalpojumu snie-
dzējiem. Pieejams pašnodarbinātajiem, patentmaksātā-
jiem, darbiniekiem (gan skaistumkopšanas speciālistiem,
gan viņu atbalsta un administrācijas personālam), kas ir
vai 2020. gada oktobrī vai novembrī, vai decembrī bija no-
darbināti pie darba devēja skaistumkopšanas nozarē.

5. Nodokļu samaksas termiņa pagarināšana.
Uzņēmēji un pašnodarbinātie, kam krīzes ietekmē radu-
šās nodokļu nomaksas grūtības, var lūgt nodokļu mak-
sājumus sadalīt vai atlikt uz laiku līdz trim gadiem.

Papildus informāciju varat meklēt: www.vid.gov.lv vai
www.vilanunovads.lv

Informāciju sagatavoja: Valsts ieņēmumu dienests

PUTNU GRIPA
Putnu gripa ir akūta, lipīga putnu in-

fekcijas slimība. Galvenie vīrusa pār-
nesēji un izplatītāji ir savvaļas putni,
īpaši ūdensputni.

MĀJPUTNI
Mājputni var inficēties, kontaktējo-

ties ar inficētiem savvaļas putniem, uz-
ņemot vīrusu ar barību vai ūdeni, kā
arī uzturoties inficētā (aptraipītā) ār-
ējā vidē. Vīrusu var izplatīt arī ar ap-
traipītu aprīkojumu, olu kastēm,
transportlīdzekļiem, apaviem un ap-
ģērbu, pakaišiem, u.c.

Ja kaut viens mājputns Tavā saim-
niecībā saslims ar putnu gripu, slimības
apkarošanas procesā būs jālikvidē un jā-
iznīcina pilnīgi viss mājputnu ganām-
pulks. Ap Tavu saimniecību 3 kilomet-
ru rādiusā tiks noteikta aizsardzības
zona un 10 kilometru rādiusā - uzrau-
dzības zona. Tas nozīmē, ka visām kai-
miņu saimniecībām un uzņēmumiem,
kas ietilpst šajā teritorijā, būs ierobe-
žojumi mājputnu un no tiem iegūtu pro-
duktu tirdzniecībai un pārvietošanai.

Ja Tavi mājputni (arī tad, ja tas ir ti-
kai viens) nebūs reģistrēti Lauksaim -
niecības datu centrā (LDC), Tu nevarēsi
saņemt kompensāciju par likvidēto ga-
nāmpulku slimības dēļ.

Ja novēro, ka Tavi mājputni mazāk
patērē barību un ūdeni, strauji sama-
zinās olu dējība, tie izskatās savārgu-
ši vai pat nobeidzas, nekavējoties ziņo
veterinārārstam vai tuvākajai PVD te-
ritoriālajai pārvaldei, lai pēc iespējas
ātrāk noteiktu, vai mājputni ir inficē-
jušies ar putnu gipas vīrusu un novērstu
iespējamu slimības izplatīšanu.

BIODROŠĪBA
Visu gadu, lai pasargātu māj-

putnus no saslimšanas ar putnu gri-
pu, ievēro biodrošību:

l ierobežo nepiederošu personu pie-
kļūšanu mājputnu turēšanas vietām;

l ievēro higiēnas pasākumus, veicot
darba pienākumus (mazgā rokas ar zie-
pēm un karstu ūdeni, dezinficē apavus
un rokas);

lglabā mājputnu barību un pakaišus
savvaļas putniem nepieejamās vietās;

l mājputnu barošanu un dzirdinā-
šanu organizē iekštelpās vai norobe-
žotā teritorijā, nepieļaujot savvaļas
putnu piekļūšanu;

l ziņo praktizējošam veterinārārstam
vai PVD par visiem gadījumiem, kad
ir aizdomas par mājputnu saslimšanu.

Laikā no 2021. gada 26. februāra
līdz pastiprinātu biodrošības pa-
sākumu atcelšanai:

l mājputnus turi slēgtās telpās, no-
vēršot to kontaktu ar savvaļas put-
niem un dzīvniekiem.

Par   slēgtu telpu uzskatāma kūts vai
vieglākas konstrukcijas būve ar pa-
matiem vai bez tiem, kura no augšas
un sāniem ir pietiekami labi pasargā-
ta no savvaļas putnu, īpaši ūdensput-
nu, kā arī citu dzīvnieku piekļūšanas
mājputnu turēšanas, dzirdināšanas un
barošanas vietai. Tā var būt slēgta no-
jume vai ar smalku sietu norobežota tel-
pa, ko sedz drošs, ūdensizturīgs jumts;

l neveic izbraukuma tirdzniecību ar
mājputniem un inkubējamām olām;

l nepiedalies tirgos, izstādēs, skatēs
un citos pasākumos ar mājputnu pie-
dalīšanos; to norise ir aizliegta;

l neizmanto putnu dzirdināšanā virs-
zemes ūdenskrātuvēs iegūtu ūdeni;

l nodrošini, ka darbiniekiem ir dar-
ba vai maiņas apģērbs un apavi.

Mājputnu turēšanas ierobežojumi,
kā arī biodrošības pasākumi attiecas
uz pilnīgi visām mājputnu saimnie-
cībām. Arī tādām, kurās tiek turēti
tikai viens vai divi mājputni.

PVD aicina ziņot par atrastiem
beigtiem savvaļas ūdensputniem
vai vairākiem vienkopus (vairāk
par 3-5) mirušiem savvaļas put-
niem, zvanot uz PVD uzticības tāl-
runi - automātisko atbildētāju
67027402 vai informējot tuvāko
PVD teritoriālajā pārvaldi.
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Atbildīgais par izdevumu: Viļānu novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Sintija Upeniece, e-pasts - sintija.upeniece@vilani.lv 

VI NU NOVADA PAŠVALD BA INFORM  PAR DARBA ORGANIZ CIJU RK RT J S 
SITU CIJAS IETVAROS L DZ 2021.GADA 6.APR LIM  

Pašvald bas administr cija un pagastu p rvaldes str d  ATT LIN TI 

Nepieciešam bas gad jum  aicin m sazin ties pa 

vienoto t lruni iedz vot ju komunik cijai: 64628033 

e – pastu: novads@vilani.lv 

vai atst t iesniegumu pastkast t  s t jumu nodošanai Vi nu novada pašvald bas administr cijas kas 
vestibil  (Kult ras laukums 1A, Vi nos) 

Domes priekšs d t ja: 26472531 

Izpilddirektors: 20228843 

Inform jam, ka IZ MUMU GAD JUMOS apmekl t ji tiks ielaisti pie speci listiem, (bet aicin m stingri 
izv rt t, kl tienes apmekl juma nepieciešam bu!!), t.sk. uz kasi (8:00 – 12:00; 12:30 – 16:00) un klientu 
apkalpošanas centru (8:00 – 12:00; 12:30 – 16:30), piesakoties pie speci lista telefoniski uz zem k norad tajiem 
t lru iem: 

Valsts un pašvald bas vienotais klientu apkalpošanas centrs: 27875773 

! Lai mazin tu Covid-19 kr zes laik  noteikto ierobežojošo pas kumu negat vo ietekmi, valst  tiek nodrošin ti daž di atbalsta pas kumi 
soci li maz k aizsarg taj m grup m - slim bas pal dz bas pabalsts, atbalsts vec ku pabalsta sa m jiem, atbalsts cilv kiem ar 
invalidit ti, bezdarbnieka pal dz bas pabalsts, u.c. 

Kase: 64605831 

Dzimtsarakstu noda a: 64662089 

Soci l  dienesta vad t ja: 64605830 

! Pabalstu kr zes situ cij  ir iesp ja sa emt imenei (personai), kurai saist b  ar rk rt jo situ ciju nav ien kumu, ir radušies papildus 
izdevumi, ko t  pati nesp j segt, atrodoties pašizol cij , atrodas vai ir atradusies karant n . 

imenes atbalsta noda a: 26599237 

! Gad jum , ja vec ki ir saslimuši ar COVID-19 un nesp j nodrošin t nepilngad ga b rna apr pi drošos apst k os, pal dz bu sniegs SAC 
“Cer ba”, nodrošinot ar naktsm tni, din šanu un uzraudz bu. 

Soci lo pakalpojumu noda a: 64628036  

Vi nu pils ta - Soci l s pal dz bas organizatore: 64615171 

Vi nu pagasts - Soci lo pakalpojumu noda a: 26695551  

    Soci l s pal dz bas organizatore: 26680014  

Sokolku un Dekš res pagasti – Soci lais darbinieks: 28633504 

! Psiholo isku un emocion lu atbalstu gr t bu p rvar šan  sniegs psihologs: 26440955 

B RI TIESA: 64628034 vai 22386435 

! Atg din m, ka rpus b ri tiesas darba laika un br vdien s, par b rnu ties bu p rk pumiem, apdraud jumiem un vardarb bas 
gad jumiem pret b rniem vai person m ar ierobežotu r c bsp ju, l dzam inform t  Valsts policiju zvanot pa t lruni – 110! Gad jumos, 
kad tiek apdraud ta b rna vesel ba, dz v ba vai droš ba, Vi nu novada b ri tiesa r kosies likum  noteiktaj  k rt b . 

PAŠVALD BAS POLICIJA: 27124976; 29689874 
Sīkāka informācija mājas lapā: www.vilanunovads.lv


