
2018. gads aprīlis/maijs Nr. 8/9 (50/51)

www.vilani.lv

Latvijas valsts simtgades pasākumu ie-
tvaros Viļānu novadpētniecības muzejs sa-
darbībā ar Viļānu novada pašvaldību rīko
foto konkursu „Mēs esam daļa no tevis,
Latvija”. Konkursā aicinām piedalīties ikvienu personu, ne-
atkarīgi no dzīvesvietas, fotografēšanas iemaņām un pie-
redzes. Fotogrāfijām jābūt uzņemtām Viļānu novada teri-
torijā 2018. gadā, kurās var būt attēloti cilvēki (portreti),
ainavas, pasākumi (svētki, sporta sacensības, aktivitātes
brīvā dabā, u.c.), mācību un darba process, ikdienas dzīves
ainas.

Konkursa mērķis ir izcelt un parādīt to, kas liek justies

laimīgiem Viļānu novadā. Labākās fotogrāfijas tiks izman-
totas Viļānu novada mārketinga aktivitātēm – tūrisma ma-
teriāliem, mājaslapai un citu sociālo tīklu noformēšanai.

Konkursa uzvarētāji tiks paziņoti, un labākie konkursa
darbi izstādīti foto izstādē „Mēs esam daļa no tevis, Latvija”
Viļānu novadpētniecības muzejā 2018.gada novembra mē-
nesī.

Pieteikties konkursam var no 2018.gada 1.aprīļa līdz 2018.gada
26.oktobrim iesūtot uz e-pastu: muzejs-vilani@inbox.lv, personīgi
vai pa pastu Viļānu novadpētniecības muzejam, Kultūras lau-
kums 2, Viļāni.

Plašāka informācija pa tel. 26476570 vai e-pastu: muzejs-
vilani@inbox.lv.

Nolikums un pieteikuma anketa Viļānu novada pa-
švaldības mājas lapā- www.vilani.lv

Foto konkurss „Mēs esam daļa no tevis, Latvija”

Tēvam Rinaldam Stankēvičam piešķīra 
Triju Zvaigžņu ordeni

Sirsnīgi sveicam un patiesi le-
pojamies ar augsto novērtējumu
mariāņu tēvam Benediktam
(Rinaldam Stankevičam), Viļānu
Svētā Alberta Lielā mariāņu klos-
tera priekšniekam, Viļānu,
Ostrones, Rikavas un Nagļu drau-
džu prāvestam, kā arī Latvijas
Konsekrētās dzīves institūtu
konferences viceprezidentam.

Ordeņu kapituls 2018. gada 27.
martā nolēma piešķirt Tēvam
Rinaldam Stankēvičam Triju
zvaigžņu ordeni par sevišķiem no-
pelniem Latvijas valsts labā, ko
3. maijā svinīgā ceremonijā

Rīgas pilī Valts prezidents Raimonds Vējonis pasniedza. Tēvs Rinalds Stankevičs
tika iecelts par Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieri par “pašaizliedzīgo ieguldījumu
pastorālajā kalpošanā, nesavtīgo ieguldījumu baznīcu un kultūras pieminek-
ļu saglabāšanā un renovācijā Latgales reģionā”. 

Ikviens Tēvu Benediktu pazīst kā atsaucīgu personu, kas jebkurā situācijā
rada draudzīgu, pozitīvu emociju piesātinātu atmosfēru. Priecājamies, ka Viļānu
novadu rotā sakopts, labiekārtots klosteris un baznīca ar tās skaisto teritoriju.
Viļānos bieži ierodas svētceļnieki un tūristi, gan no Latvijas, gan ārzemēm, lai
apskatītu klosteri un baznīcu, kurā mēs vienmēr esam gaidīti. Izsakām patei-
cību Tēvam Rinaldam Stankevičam par ilggadējo darbu, pūlēm un paveikto!

Sabiedrisko attiecību speciāliste
Jeļena Litvjakova

Sakarā ar vasaras tūrisma se-
zonas tuvošanos ir mainījies
Viļānu novadpētniecības muzeja
darba laiks – jūnijs, jūlijs, augusts:

Pirmdiena: Brīvdiena 
Otrdiena: 8.00-12.00, 13.00-17.00 
Trešdiena: 8.00-12.00, 13.00-17.00 
Ceturtdiena: 8.00-12.00, 13.00-17.00 
Piektdiena: 8.00-12.00, 13.00-17.00 
Sestdiena: 8.00-16.00 
Svētdiena: Brīvdiena

Paliec jauna, tikpat skaista 
paliec,

Tādai sirdij lemts nav novecot,
Kura, dāsni labestību dalot,
Saules mirkli katram

dāvāt prot.
/K. Apškrūma/

Viļānu novada pašvaldība
sirsnīgi sveic 

visas māmiņas 
Mātes dienā, 

vēlot saulainu 
un mīļuma pilnu 

svētku dienu 
un ikdienu!



2 Viïânu noVada VçstnesisViïânu noVada Vçstnesis

Ceļā uz Latvijas simtgadi, kā arī gatavojoties Viļānu
pilsētas 90 gadu jubilejas svinībām un Viļānu novada 10.
gadadienai, Viļānu novada pašdarbības kolektīvi laika
posmā no 7.maija līdz 12.maijam ciemosies pie sadarbī-
bas partneriem Polijā (Krakovā, Ponicē). Viļānu novada
folkloras kopas “Biteites” un “Viļōnīši”, lauku kapela
“Bumburneicys” un senioru deju kopa “Kūmys” ir saga-
tavojušas koncertprogrammu “Apleik saule kolnu tak”.
Programma balstās uz poļu izcelsmes pētnieces, etnog-
rāfisko un folkloras materiālu vācējas, Stefānijas
Uļanovskas atstāto zinātniski pētniecisko mantojumu par
senajiem Latgales iedzīvotājiem 19. gs. beigās un to caur-
vij dejas, dziesmas, rotaļas, pasakas, meistarklases.
Pasākums tiek īstenots Latvijas valsts simtgades pro-
grammas ietvaros saskaņā ar projektu “Latvijas simtgades
stāsts caur Latgales tradicionālo kultūru starptautiskajā
sadarbības projektā ar Poliju “Apleik saule kolnu tak””.
Projektu atbalsta Valsts kultūrkapitāla fonds. 

Viļānu novada aktīvākajiem iedzīvotājiem tā ir iespēja
būt vieniem no pirmajiem vēstnešiem sava stāsta par Latviju
prezentēšanā poļu sadarbības partneriem: caur saules ri-
tējumu un gadskārtu ieražām izgaismojot latviešu mīles-
tību pret savu dzimteni un folkloru, kā arī godinot un at-
zinīgi novērtējot poļu zinātnieces S.Uļanovskas ieguldīju-

mu latviešu daudzveidīgā mutvārdu folkloras mantojuma
apzināšanā.

Projekta ietvaros latviešu delegācija ir sagatavojusi pre-
zentāciju “Es esmu Latvija, es dzīvoju Latgalē”, savukārt
Viļānu Mūzikas un mākslas skola Latvijas valsts simtga-
des programmas ietvaros organizē bērnu zīmējumu kon-
kursu.

Projekts tiek īstenots sadarbībā ar Viļānu kultūras
namu, Viļānu novadpētniecības muzeju, Rēzeknes
Tehnoloģiju akadēmijas asociēto profesori Dr.philol.
Angeliku Juško-Štekeli, Polijas Zinātņu akadēmijas
Slāvistikas institūta zinātnieci Dr.hab.prof. Dorotu
Kristīnu Rembiševsku.

Projektu vadītāja
Karmena Kotāne

Esam ceļā uz Latvijas valsts simtgadi

Gundega Rancāne ir dzimusi
Makašānu pagastā, kas atrodas
Rēzeknes novada teritorijā. Māksliniece
ir pabeigusi Rēzeknes mākslas un di-
zaina vidusskolu un Latvijas Mākslas
akadēmijas glezniecības nodaļu, kur ie-
guva maģistra grādu. Pirmā G.
Rancānes personālizstāde notika 1990.
gadā Rēzeknes Kultūrvēstures muze-
jā. Tai sekoja daudz citu izstāžu Rīgā,
Rēzeknē, Daugavpilī, Krāslavā, Preiļos,

Helsinkos, Briselē, Varšavā.
Mākslinieces darbi atrodas ne tikai
Latvijā, bet arī citās valstīs - ASV,
Austrālijā, Vācijā, Zviedrijā, Francijā,
Beļģijā, Polijā, Kanādā, Somijā, Izraēlā. 

Pati māksliniece par sevi un māk-
slu: “Māksla ir darbs, profesija, bau-
da, pienākums, dzīvesveids, liktenis,
mīlestība, apsēstība, reliģija. Tai nav
robežu. Nereti pārņem sajūta, ka esi no-
maldījies, mēģinot atklāt glezniecības
patiesos uzdevumus un šī procesa jēgu.
Tomēr allaž atrodas kāda nenosakāma
motivācija šo ceļu turpināt. Ceļu, kurš
sākās agrā bērnībā, kad tēvs mudinā-
ja darboties ar krāsām. Drīz vien ne-
šaubīgi zināju, ka glezniecība būs ma-
nas dzīves pamatsastāvdaļa. Katrs iz-
dzīvojamais mirklis iztēlē transformē-
jas par krāsu un ritmu kombinācijām,
kas tur mitinās, kādu laiku briest, līdz
beidzot pārtop par gleznu. Katrs solis
ir dzinulis nākamajam, kas aizved mek-
lējumos, liek radīt kaut ko jaunu un šajā
procesā izjust pilnveidošanos.”

Gundega Rancāne ir ne tikai māk-
sliniece, bet arī grāmatu ilustrātore.
Viņa glezno to, kas ir skaists. Lai pa-
manītu šo skaistumu, ir jātrenējas.
Māksliniece aicina paskatīties uz ap-
kārtējām lietām, kurām katru dienu
ejam garām, un pamanīt šo skaistumu.

Dabai un priekšmetiem skaistumu pie-
šķir gaisma un attieksme, ar kādu to
uzlūkojam un novērtējam. Iedvesmu
gleznot māksliniece rod darbā ar cil-
vēkiem. Viņa ir skolas direktore, ku-
ras gādībā ir dažāda vecuma bērni.
Skolā viņa arī kā gleznošanas pulciņa
skolotāja, ļauj bērniem eksperimentēt
ar krāsām. Gundega Rancāne uzsver,
ka nozīmīga loma viņas   darbos ir
Latvijas ainavai. Daba māksliniecei
sniedz plašu  toņu gammu, veidojot ne-
skaitāmas krāsu kombinācijas. Viņai
ir svarīgi sasaistīt acīm redzamo ar in-
tuitīvo, veidojot īpašu   vizuālās ko-
munikācijas veidu starp mākslinieku
un skatītāju. Bērnībā māksliniecei pa-
tika gleznot ar akvareli, patika krāsu
pludināšana un gleznu caurspīdīgums,
bet tagad savos darbos viņa pārsvarā
izmanto eļļas krāsas.

Gundegai Rancānei Viļānu novad-
pētniecības muzejs bija patīkams at-
klājums, tā gaišuma un labās atmos-
fēras dēļ, jo tā ir brīnišķīga vieta, kur
bērni un pieaugušie var izglītoties un
baudīt mākslu. Gleznu izstāde
“Glezniecība” Viļānu novadpētniecības
muzejā būs skatāma līdz 31. maijam. 

Sabiedrisko attiecību speciāliste
Jeļena Litvjakova

Viļānu novadpētniecības muzejā Gundegas Rancānes
gleznu izstāde “Glezniecība”
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Ar šādu devīzi sestdien 28. aprīlī noritēja
kopējā Lielā Talka, kuras ietvaros tika sakopts
Viļānu novads, tīrot ceļmalas, upes krastus,
piemājas teritorijas, kā arī Raiņa ielas garā-
žu piegulošās teritorijās. Šogad pulcējāmies
Sokolku pagastā, Dekšāres pagastā, Atspukā,
Jaunviļānos un Viļānu pilsētā.

Šī sestdiena vēl ilgi paliks atmiņā mums
visiem kā saulaina, brīnišķīga un pozitīvām
emocijām pilna diena. Nogurums, protams,
bija jūtams... Bet emocijas bija brīnišķīgas! 

Pēc labi padarīta darba mūs visus gaidī-
ja garšīga zupa ar gaļu un dārzeņiem, ko sa-
rūpēja Viļānu kultūras nama darbinieki. 

Uz tikšanos nākamgad!

Sabiedrisko attiecību speciāliste 
Jeļena Litvjakova

Mēs mīlam savu novadu!

Paziņojums par

lokālplānojuma

publisko apspriešanu

nekustamajā īpašumā

Rēzeknes ielā 1b,

Viļānos, Viļānu novadā

Viļānu novada dome 2018.gada
29.martā pieņēma lēmumu par lokāl-
plānojuma projekta nekustamajā īpa-
šumā Rēzeknes ielā 1b, Viļānos,
Viļānu novadā nodo-
šanu publiskajai ap-
spriešanai un atzi-
numu saņemšanai
(protokols Nr. 4, 28.§). 

Lokālplānojuma
projekta publiskās
apspriešanas laiks
noteikts no 2018.gada
17.aprīļa līdz
2018.gada 15.mai-
jam. Sabiedriskās ap-
spriešanas sanāksme
notika 2018.gada 27.
aprīlī plkst. 18.00
Viļānu novada pa-

švaldības administrācijas ēkas zālē,
Kultūras laukumā 1A, Viļānos.

Publiskās apspriešanas laikā ar lo-
kālplānojuma projekta materiāliem var
iepazīties Viļānu novada pašvaldības
administrācijas ēkas 2.stāvā 2.7.kab.
darba laikā, tīmekļa vietnē www.vi-
lani.lv, kā arī valsts vienotajā ģeotel-
piskās informācijas portālā  www.geo-
latvija.lv. 

Rakstiskus priekšlikumus un ie-
teikumus lokālplānojuma projekta iz-
strādei publiskās apspriešanas laikā
var iesniegt (vai nosūtot pa pastu)
Viļānu novada domē (adrese:

Kultūras laukums 1a, Viļāni, Viļānu
novads).

Jautājumu vai apmeklētāju pie-
ņemšanas saskaņošanas laika gadī-
jumā aicinām sazināties ar lokālplā-
nojuma projekta izstrādes vadītāju
Ivetu Piziču, tālrunis 64628031, e-pa-
sts iveta.pizica@vilani.lv.

Sanāksme, kurā tiks izskatīti pub-
liskās apspriešanas laikā saņemtie
priekšlikumi un institūciju atzinumi
tiks organizēta 2018.gada 22.maijā
18.00 Viļānu novada pašvaldības ad-
ministrācijas ēkas zālē, Kultūras lau-
kumā 1A, Viļānos.

Izsole

Viļānu novada pašvaldība pārdod otrajā atklātā mutiskā
izsolē ar augšupejošo soli, dzīvokļa īpašumu – Nākotnes
ielā 9-18, Dekšāres, Dekšāres pag., Viļānu nov., kadastra
Nr.78489000038 – 68,10 m2 platībā, kurš sastāv no
615/13467 domājamām daļām no ēkas ar kadastra apzī-
mējumu 78480060429001 un zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 78480060429. Izsole notiks 2018.gada 12.jū-
nijā plkst.16.00, Viļānu novada pašvaldības ēkā Kultūras
laukums 1A, Viļāni. Izsoles nosacītā sākumcena – EUR
1280,00. Izsoles solis – EUR 50,00. Dalībniekiem, lai pie-
dalītos izsolē, līdz 2018.gada 12.jūnija plkst. 10.00 jāre-
ģistrējas Viļānu novada pašvaldībā 1.6.kabinetā un jāie-
sniedz izsoles noteikumos noteiktie dokumenti. 

Nodrošinājuma nauda EUR 130,00 un reģistrācijas nau-
da EUR 50,00 līdz 2018.gada 12.jūnija plkst.10.00 jāpār-
skaita uz Viļānu novada pašvaldības, reģ.Nr.90009114114,
AS Swedbank kontu Nr. LV73HABA0551026165229, ar no-
rādi „Nodrošinājuma nauda un reģistrācijas nauda izso-
lei Nākotnes iela 9-18, Dekšāres, Dekšāres pag.”, vai jā-
iemaksā Viļānu novada pašvaldības kasē. 

Nosolītā cena nosolītajam jāsamaksā 30 dienu laikā,
pārskaitot to uz pašvaldības kontu vai jānoslēdz nomaksas
līgums.

Izsolāmais īpašums apskatāms tā atrašanās vietā, lai-
ku iepriekš saskaņojot pa tālr. 64662486. Ar izsoles no-
teikumiem var iepazīties mājas lapā www.vilani.lv un
Viļānu novada pašvaldības 1.6.kabinetā darba dienās dar-
ba laikā. 
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Viļānu vidusskolas jaunie
literāti atceras 

Ivanu Koraļkovu
Viļānos jau trešo gadu norisinājās rakstnieka Ivana

Koroļkova piemiņai veltīti literāri lasījumi, kurus rīko-
ja Viļānu vidusskolas jauno literātu pulciņa pedagogi un
dalībnieki. Savā daiļradē Ivans Koroļkovs ir atspoguļo-
jis Viļānu dabu, iedzīvotājus, pilsētu un tās apkārtni. Par
dzejnieka iedvesmas avotiem kalpoja viņa draugi, līdz-
gaitnieki un paši viļānieši. Tieši tāpēc, pēc pasākuma or-
ganizētāju domām, viņa daiļradi ir svarīgi iepazīt arī jau-
najai paaudzei. Par pasākuma norises vietu tika izvēlē-
ta Viļānu pilsētas bibliotēka, ņemot vērā tās iepriekšējo
ciešo saistību ar rakstnieku. Pasākuma laikā literārā klu-
ba dalībnieki lasīja arī pašu sacerētu dzeju. Jaunieši Ivanu
Koroļkovu atceras kā cilvēku ar labu humora izjūtu, kas
jokoja un lasīja dzeju. 

Šogad lasījuma laikā literāti ieskatījās arī citu dzejnieku
darbos. Bērni zīmēja ilustrācijas, atspoguļojot savas emo-
cijas. Lasījuma dalībnieki pētīja un analizēja četru Latgales

dzejnieču Jekaterinas Kalvānes, Janīnas Dukules,
Nataljas Jakušonokas un Jeļenas Tarasovas daiļradi. Autoru
dzejas rindās dominē laime, prieks, mīlestība, cilvēka po-
zitīvā attieksme pret dzīvi un līdzcilvēkiem. Dzejas ie-
dvesmoti bērni zīmēja ilustrācijas, atspoguļojot dabu un savu
dzimto pilsētu.

Sabiedrisko attiecību speciāliste 
Jeļena Litvjakova

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” Lauku atbalsta dienests 2017.
gadā apstiprināja Viļānu Mūzikas un
mākslas skolas atbalsta biedrības iz-
strādāto projektu “Skaņas un vizuālā
materiāla apstrādes darba stacijas ie-
gāde animācijas darbnīcas izveidei”.
Projekta kopējā summa: 8737,51
EUR, publiskais (ELFLA) finansējums:
6498, 97 EUR, Viļānu novada pašval-

dības finansējums: 722,11 EUR, pa-
šfinansējums: 1516,43 EUR.

Šī projekta rezultātā Viļānu Mūzikas
un mākslas skolas atbalsta biedrība ie-
gādājās nepieciešamo aparatūru un
programmatūru animācijas filmu vei-
došanai: specializēto datoru, skaņas ie-
rakstīšanas pakotni, divus tuvā lauka
ierakstīšanas monitorus, USB MIDI
klaviatūru, datorprogrammas Steinberg
Cubase Pro 9 un Dragonframe 4. Ar šo
aparatūru un programmatūru darbo-
jas Viļānu Mūzikas un mākslas skolas
interešu izglītības programma
“Animācijas darbnīca”. Tās ietvaros bēr-
ni un jaunieši apgūst animācijas vei-
došanas un skaņas ieraksta, apstrādes
prasmes, mūzikas kompozīciju un ska-
tuves runu latgaliešu valodā.
“Animācijas darbnīcā” iesaistījušies 28
izglītojamie un četri pedagogi.
Animācijas veidošanas pamatus vada
skolotājs Dainis Poikāns, Skaņas ap-

strādes pamatus – Juris Ruļuks, Runas
darbnīcu – Anita Vulāne un Mūzikas
kompozīciju – Inta Brence. Jau tapu-
ši pirmie vizuālie un muzikālie tēli un
foni. Izglītojamie turpina apgūt dator-
zinības un prasmes Steinberg Cubase
Pro 9 un Dragonframe 4 programmās.
2017./2018. mācību gada laikā plānots
izveidot Marutas Latkovskas animācijas
filmiņu latgaliešu - angļu valodā Vinnejs
Pūks Viļānūs...

Animācijas filmiņas prezentācija
paredzēta 2018. gada 30. maijā, mā-
cību gada noslēguma pasākumā. Tā
būs pirmā filmiņa, kura būs tapusi
saviem spēkiem – uzzīmēta, sakom-
ponēta, ierunāta ieskaņota, iekusti-
nāta, samontēta un salikta, dāvana
Viļāniem – 90 un Latvijai 100 gadu
jubilejā.

Viļānu Mūzikas 
un mākslas skolas direktore

Inta Brence

Viļānu Mūzikas un mākslas skolā top animācijas filma
“Vinnejs Pūks Viļānūs”

Projekta Nr. 5.6.2.0/16/I/018
“Industriālo teritoriju tīklojuma izveide
uzņēmējdarbības veicināšanai
Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes un Viļānu

novados” norisinās būvdarbi Centrālajā
ielā Viļānos. Projekta mērķis ir, bal-
stoties uz komersantu vajadzībām, ko-
mercdarbībai nepieciešamās publiskās
infrastruktūras sakārtošana privāto in-
vestīciju apjoma pieaugumam un uz-
ņēmējdarbības attīstībai Rēzeknes pil-
sētā, Rēzeknes un Viļānu novados, re-

ģenerējot degradētās teritorijas.
Projekts paredz industriālo teritoriju
tīklojuma izveidi uzņēmējdarbības
veicināšanai Rēzeknes pilsētas,
Rēzeknes un Viļānu novados, sakārtojot
degradētās teritorijas un rekonstruē-
jot vai uzbūvējot ielas un ceļus ar pa-
zemes inženierkomunikāciju izbūvi.

Turpinās darbi Centrālās ielas pārbūves
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Viļānu pilsētas Centrālajā ielā kopš
būvdarbu uzsākšanas ir izbūvēts ma-
ģistrālais ūdensvads ar pieslēgumiem

un izbūvēta sadzīves kanalizācija ar
pieslēgumiem no Skolas ielas līdz
Jersikas ielai, izbūvēta lietus kana-
lizācija ar drenāžu Kaupres un
Jersikas ielas krustojumā kā arī ir uz-
sākta kanalizācijas spiedvadu izbūve.
Šobrīd tiek veikta ūdensvada un sa-
dzīves kanalizācijas atvadu izbūve pie
Liepu ielas.

Plānots uzsākt arī pašas ielas se-
guma rekonstrukcijas un labiekārto-

juma darbus, kā arī plānots uzsākt dar-
bus Tevenānu ielā.

Projekta attiecināmo izmaksu sum-
ma Viļānos plānotajiem būvdarbiem  -
1 902 407,45 EUR, tai skaitā ERAF fi-
nansējums 1 617 046,33 EUR, pa-
švaldības budžeta finansējums (ie-
skaitot valsts budžeta dotāciju) 285
361,12 EUR.

Plānošanas inženiere 
Līga Strode

Baltā galdauta svētki Viļānu pagasta PII “Bitīte”

Baltā galdauta svētku mērķis ir stiprināt tradīciju pul-
cēties pie viena galda ģimenes, draugu, kaimiņu vai kopie-

nas lokā.  Arī mēs pirmsskolas izglītības iestādē ”Bitīte” 2.
maijā visi pirmo reizi pulcējāmies, lai svinētu Latvijas otro
dzimšanas dienu. Pasākums sākās ar valsts himnas dziedā-
šanu. Nelielas pateicības balvas saņēma tie bērni, kuri pie-
dalījās makulatūras vākšanas konkursā. Bet pēc tam seko-
ja kopīgas rotaļas un protams cienāšanās pie balti klātā gal-
da. Cienastā bija rupjmaize ar medu, LPSK “Viļāni” garšīgais
siers un pašu bērnu atnestie augļi un saldumi. Gan bērnus,
gan viņu vecākus šajā rītā priecēja jaunā tulpju dobe Latvijas
karoga krāsās. Rudenī bērni paši kopā ar skolotājām šīs tul-
pes iestādīja. Savukārt tulpju sīpolus sarūpēja Šarkovsku ģi-
mene. Bērnudārza zālē var apskatīt bērnu un viņu ģimenes
locekļu dažādās tehnikās veidotos darbus “Mana Latvija”. 

Viļānu pagasta PII “Bitīte” metodiķe 
Rita Damba

Deju un koru skates rezultāti 
Gatavojoties XXVI Vispārējo latviešu

Dziesmu un XVI Deju svētku
lieluzvedumam „Māras zeme” un
noslēguma koncertam „Zvaigžņu ceļā”,
visā Latvijā norisinājās svētku
dalībnieku atlases skates. Rēzeknes
apriņķa deju skatē savu gatavību
svētkiem apliecināja 2 Viļānu novada
deju kolektīvi, un koru skatē, Viļānu
kultūras nama sieviešu koris.

3. martā Rēzeknes deju apriņķa deju
skate notika Rēzeknes pilsētas kultūras
namā. Piedalījās deju kolektīvi no
Rēzeknes pilsētas, kā arī no Rēzeknes
un Viļānu novadiem. Varam būt ļoti
lepni, gandarīti un priecīgi par to, ka
22 kolektīvu vidū, gan vadītājas Lūcijas
Kukaines Viļānu novada Viļānu
kultūras nama jauniešu deju kopa
“Austra”, gan vadītāja Ilmāra Dreļa
Viļānu novada Viļānu kultūras nama
senioru deju kolektīvs “Kūmys”,
ieguva augstākās pakāpes diplomus,
kā arī iespēju, ar godu pārstāvēt mūsu
novadu un pilsētu XXVI Vispārējos
latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos,
kas šogad Rīgā norisināsies no 30.
jūnija līdz 8. jūlijam.

Mūsu deju kolektīvus vērtēja žūrijas
komisija: Zanda Mūrniece – komisijas
priekšsēdētāja, horeogrāfe; Dejas
nozares konsultatīvās padomes
vadītāja, Dziesmu svētku māksli -
nieciskās padomes locekle, deju svētku
virsvadītāja; Jānis Purviņš – horeogrāfs,

deju lieluzveduma „Māras zeme”
mākslinieciskais vadītājs, deju svētku
virsvadītājs, Liepājas deju apriņķu
virsvadītājs; Jānis Ērglis – horeogrāfs,
deju lieluzveduma „Māras zeme”
mākslinieciskais vadītājs, deju svētku
virsvadītājs; Agris Daņiļevičs –
horeogrāfs, deju svētku virsvadītājs;
Ilmārs Dreļs – horeogrāfs, deju svētku
virsvadītājs, Rēzeknes deju apriņķa
virsvadītājs; Taiga Ludborža –
horeogrāfe, deju svētku virsvadītāja,
Limbažu deju apriņķa virsvadītāja;
Gunta Skuja – horeogrāfe, deju svētku
virsvadītāja, koncerta „Vēl simts gadi
dejai” mākslinieciskā vadītāja.

Savukārt, 15. aprīlī aizvadīta arī
Rēzeknes koru apriņķa skate, kurā visi
dalībnieki uzrādījuši augstus
rezultātus. Tostarp arī mūsu, Birutas
Vigupes vadītais Viļānu kultūras nama
sieviešu koris “Alta”, ieguvis augsto I
pakāpi.

Liels paldies dejotājiem, dziedātājiem,
kolektīvu vadītājiem un visiem
atbalstītājiem par ieguldīto darbu,
emocijām, neatlaidību un sasniegtajiem
rezultātiem.

Lai raits solis un skanīgas balsis
XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un
XVI Deju svētkos!

Daugavpils Universitātes studente
Viktorija Indāne

Viļānu novada

pašvaldība informē –

tiks slēgts tilts 

pār Maltu 

pie Ornicāniem

Viļānu novada pašvaldība un
Latvijas-Lietuvas Kopuzņēmums
“Viadukts” Sabiedrība ar ierobežotu
atbildību (LL KU “Viadukts” SIA)
2018. gada 20. martā ir noslēguši sav-
starpēju līgumu par tilta pār Maltu
pie Ornicāniem atjaunošanu.
Būvdarbos plānota tilta pārsegumu
atjaunošana.

Būvdarbus plānots uzsākt pēc
15.05.2018. un būvdarbu laikā ne-
būs iespējama satiksmes kustība
pār šo tiltu. Veiksmīgai satiksmes
organizācijai, lūdzam izmantot til-
tu pār Maltu Jaunviļānos (uz A12).
Gājēju kustības nodrošināšanai
tiks uzstā-
dīts pagai-
du gājēju
tilts uz pon-
toniem bla-
kus esoša-
jam tiltam
pār Maltu
Ornicānos.

Plānošanas
inženiere

Līga Strode
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Viļānu novada pašvaldība, pateicoties Lauku atbalsta
dienesta (LAD) atbalstam un Eiropas Savienības Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) snieg-
tajam finansējumam, ir sekmīgi uzsākusi projekta
“Viļānu novada projekcija” īstenošanu. Projekta pieteikums
tika atbalstīts Latvijas Lauku attīstības programmas
2014.–2020. gadam apakšpasākumā „Darbības īstenoša-
na saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stra-
tēģiju”.

Projekts tiks īstenots sešu mēnešu garumā. Tā ietvaros
drīzumā tiks noslēgti līgumi par lāzertehnoloģijas projektora
un nolaižama ekrāna piegādi un uzstādīšanu Viļānu kul-
tūras namā, kā arī tuvās distances projektora, statīva ek-
rāna un portatīvā datora iegādi Viļānu novadpētniecības
muzeja vajadzībām.

Pateicoties iegādātai multimediju aparatūrai Viļānu kul-

tūras nama un Viļānu novadpētniecības muzeja darbinieki
sadarbībā ar vietējiem iedzīvotājiem, izglītības iestādēm,
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju ilgtermiņā plāno organizēt
nacionāla, reģionāla un vietēja līmeņa pasākumus, iz-
strādājot kultūras pasākumu programmu un organizējot
muzejpedagoģiskās stundas: „Viļānu mūzikas un mākslas
skolas audzēkņu animācijas darbu pirmizrāde” Viļānu kul-
tūras nama lielajā zālē, pasākums „Caurskatot viļānieša
V.Utināna videoarhīvus „Viļāni no Atmodas laikiem līdz
mūsdienām””, muzejpedagoģiskās stundas Viļānu novad-
pētniecības muzejā, izmantojot Nacionālā muzeju krāju-
mus, atspoguļojot poļu pētnieces Stefānijas Uļanovskas pēt-
niecisko darbu.

Projekta rezultātā Viļānu novada pašvaldība Viļānu no-
vada iedzīvotājiem un viesiem spēs piedāvāt pilnvērtīgu
un kvalitatīvu kultūras pasākumu pakalpojumu klāstu.

Kopējās projekta izmaksas veido EUR 7205.80, tai skai-
tā ELFLA finansējums EUR 6300.00.

Projektu vadītāja 
Karmena Kotāne

Sekojot Dekšāres pagasta jauniešu iniciatīvai, 2017. gada
sākumā Viļānu novada Dekšāres pagastā tika izveidots jau-
niešu deju kolektīvs. Dejošana kolektīvā uztur dzīvu saiti
ar dzimto pusi tiem jauniešiem, kuri jau pabeiguši Dekšāru
pamatskolu un aizgājuši mācīties tālāk. Daudzi no viņiem
atzīst, ka dejošana ir atraktīvs brīvā laika pavadīšanas veids.
Gandrīz visi kolektīva jaunieši ir dejojuši Dekšāru pa-
matskolas deju kolektīvā jau no 1. klases, pabijuši divos
Dziesmu un Deju svētkos. Tāpēc jauna repertuāru apgū-
šana viņiem nesagādā problēmas.

Tautas tērpu iegāde projekta ietvaros nodrošinās Dekšāres
pagasta jauniešu kolektīva darbību, īpaši piedaloties ska-
tēs, Dziesmu un Deju svētkos, sadančos un citos kultūras

pasākumos. Kolektīvs godam varēs kuplināt Viļānu novada
svētkus un nest Dekšāres un Viļānu novada vārdu Latvijā. 

Pirmais pasākums, ko jaunieši ar nepacietību gaida, ir
»Vārda ielīgošana!«. Projekta ietvaros tiks slēgti līgumi par
tautas tērpu izgatavošanu. Kamēr meistari darinās tērpus,
tikmēr jaunieši  radoši domās par kolektīva vārdu, kuru
plānots ielīgot Jāņu dienā Dekšāres pagasta estrādē. 

Projekta pieteikums tika atbalstīts Lauku atbalsta die-
nesta (LAD) Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības
fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības
programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākumā „Darbības
īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīs-
tības stratēģiju”. 

Kopējās projekta izmaksas veido EUR 4951.32, tai skai-
tā Viļānu novada pašvaldības līdzfinansējums EUR 495,13.

Projektu vadītāja 
Karmena Kotāne

Multimediju aparatūras iegāde 
kultūras pasākumu organizēšanai

Tautas tērpu iegāde Dekšāres pagasta 
jauniešu deju kolektīvam

APSTIPRINĀTS:
Ar Viļānu novada pašvaldības domes
2018.gada 22.februāra sēdes lēmumu

protokola Nr.3 13§ 

Viļānu novada pašvaldības saistošie noteikumi
Nr.103

„Par tirdzniecību Viļānu novadā”

Izdoti saskaņā ar 
likuma „Par nodokļiem un nodevām”

10.panta trešo daļu un 12.panta pirmās daļas 4.punktu,  
Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumu Nr.480

„Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var 
uzlikt pašvaldības nodevas” 16.1punktu un Ministru kabineta 

2010.gada 12.maija noteikumu Nr.440 „Noteikumi par tirdzniecības veidiem, 
kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību”

9.punktu.

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka Viļānu novada pašvaldības

(turpmāk tekstā - pašvaldība) ielu tirdzniecības nodevu (tur-

pmāk tekstā – nodeva) objektus, apmērus un piemērošanas kār-
tību, kā arī ielu tirdzniecības (turpmāk tekstā - tirdzniecība) kār-
tību Viļānu novadā.

2. Nodevas maksātāji ir fiziskas vai juridiskas personas, kuras
veic tirdzniecību Viļānu novada administratīvajā teritorijā.

3. Tirdzniecība Viļānu novada administratīvajā teritori-
jā ir atļauta tikai ar pašvaldības izsniegtu atļauju. 

4. Saistošajos noteikumos lietotie termini:
4.1. Abonements – dokuments, kas par maksu piešķir tiesī-

bas veikt tirdzniecību Viļānu novada administratīvajā teritorijā
laika periodu, kurš ir viens vai vairāki kalendārie mēneši. 

4.2. Ikmēneša ielu tirdzniecība – tirdzniecība, kura notiek
ik mēnesi, katra mēneša otrajā svētdienā, laika posmā no
plkst.7.00-14.00, Brīvības, Raiņa, Ziedu, Centrālā, Lauku un
Rēzeknes ielā, Viļānos.

4.3. Ikdienas ielu tirdzniecība – tirdzniecība, kura notiek
katru dienu Brīvības ielā 21, Viļānos.

5. Viļānu novadā ir noteiktas sekojošas pašvaldības iekārto-
tas tirdzniecības vietas (www.vilani.lv pieejama karte un plāns): 

5.1. Ikdienas tirdzniecība Brīvības ielā 21, Viļānos,;
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5.2. Ikmēneša tirdzniecība -Brīvības, Raiņa, Lauku,
Centrālā, Ziedu, Rēzeknes ielā Viļānos; 

5.3. Tirdzniecība pašvaldības rīkotā publiskā pasāku-
ma laikā Kultūras laukums 2, Raiņa iela 2 B (Lakstīgalu
sala), Brīvības iela 28 (stadions) Viļānos; šoseja Viļāni –
Rēzekne 3.km (Lauku diena). 

6. Tirdzniecības vietas var tikt mainītas vai uz laiku slēg-
tas, sakarā ar remontdarbu veikšanu, pasākumu īsteno-
šanu vai citu apstākļu iestāšanos. Par tirdzniecības vie-
tu slēgšanu vai maiņu paziņojums tiek publicēts pašval-
dības mājas lapā www.vilani.lv.

7. Tirdzniecības atļauju (1. pielikumā paraugs) var saņemt,
iesniedzot pašvaldībā iesniegumu vai aizpildītu iesnieguma
veidlapu (pieejama: www.vilani.lv), tajā norādot: tirdznie-
cības dalībnieka rekvizītus; realizējamo preču grupu; ne-
pieciešamo tirdzniecības vietas metrāžu (m2).

8. Tirgotāja pienākums ir saskaņot tirdzniecības vietu ar
tirdzniecības organizatoru pie atļaujas izdošanas, nodevas ap-
maksas un vietas ieņemšanas  rakstiski vai klātienē. 

9. Tirgotājiem ir pienākums uzturēt un pēc sevis atstāt kār-
tībā savu tirdzniecības vietu, ievērot kārtības noteikumus un
vispārpieņemtās uzvedības normas publiskās vietās, sadarboties
ar pašvaldības atbildīgajām personām, pašvaldības adminis-
trāciju, pašvaldības policiju. Ziņot pašvaldības pārstāvim, kurš
ir atbildīgs par tirdzniecības organizēšanu, pašvaldības admi-
nistrācijai vai pašvaldības policijai par konfliktsituācijām, ne-
kārtībām vai noteikumu neievērošanu tirdzniecības laikā.

10. Pašvaldība ir tiesīga anulēt tirdzniecības atļauju, ja tir-
gotājs ir sniedzis nepatiesas ziņas, bez saskaņošanas ir mainī-
ta tirdzniecības vieta un preču grupa vai netiek ievērotas Pārtikas
un veterinārā dienesta prasības un tirdzniecības kārtība.

11. Sūdzības par tirdzniecības norisi un nodevas iekasēšanas
kārtību izskata pašvaldības administrācija, Kultūras laukums
1A, Viļāni, Viļānu novads, LV-4650. 

III. Nodevas maksāšanas kārtība un kontrole
12. Pašvaldības nodevas apmaksas kārtība:
12.1.  Katru dienu ikdienas ielu tirdzniecības vietā vai

ik mēnesi ikmēneša ielu tirdzniecības vietā skaidrā naudā
pret izsniegtu stingrās uzskaites kvīti, nodevu iekasē pa-
švaldības pilnvarots darbinieks;

12.2. Veicot priekšapmaksas maksājumu ne vēlāk kā 3
darba dienas pirms tirdzniecības dienas. Maksājumu vei-
cot pašvaldības kasē skaidrā vai bezskaidrā naudā pret mak-
sājumu apstiprinošu dokumentu – kvīti vai maksājuma uz-
devumu vai ar bankas pārskaitījumu 

13. Pašvaldības rekvizīti ir pieejami pašvaldības mājas lapā
www.vilani.lv. 

14. Pirms veikt nodevas priekšapmaksas maksājumu, no-
devas summa jāsaskaņo rakstiski ar atbildīgo personu, kura
organizē pašvaldības rīkotu publisku pasākumu vai tirdzniecību,
balstoties uz saistošo noteikumu izcenojumu un aizņemto tird-
zniecības teritoriju – metrāžu vai kvadratūru. 

15. Ja tiek veikta nodevas apmaksa 12.2. minētajā gadī-
jumā, tad maksājuma uzdevumā obligāti ir šāda informāci-
ja: Tirdzniecības dalībnieks, preču grupa, metrāža, tirdznie-
cības vieta un laiks.

16. Ja ir izsniegts vai pieteikts tirdzniecības abonements,
atļauja, kā arī ja ir veikta tirdzniecības vietas rezervācija ar
nodevas apmaksu, tad norādītajai informācijai abonementā,
atļaujā ir jāsakrīt ar maksājumā uzrādīto informāciju.

17. Tirdzniecības vietā, konstatējot datu un summas ne-
sakritību ar jau veikto nodevas apmaksu, pašvaldības atbil-
dīgajai personai ir tiesības veikt nodevas pārrēķinu. 

18. Nodeva netiek atmaksāta vai pārcelta uz citu analogu
periodu gadījumā, ja tirgotājs ir priekšapmaksā samaksājis
nodevu un rezervējis tirdzniecības vietu, bet uz tirdzniecību
neierodas. Tas attiecas arī uz gadījumiem, kad tirdzniecība
tiek pārtrauktu vai nenotiek tirgotāja vainas dēļ. Savukārt
gadījumā, ja pašvaldības rīkots publisks pasākums tiek at-
celts – samaksātā nodeva tiek pārcelta vai atgriezta. 

19. Tirgotājam pēc pieprasījuma ir pienākums uzrādīt node-
vas apmaksas apstiprinošo dokumentu vai tirdzniecības atļau-
ju pašvaldības atbildīgajai personai un citām instancēm, kurām
ir tiesisks pamats pieprasīt minēto informāciju.

20. No nodevas un maksas par tirdzniecību ir atbrīvoti: Viļānu
novada mājražotāji un amatnieki, tirgotāji ar pašu ievāktu vai
izaudzētu preci, kuru aizņemtā teritorija nepārsniedz 1 m2; lab-
darības organizācijas un labdarības pasākuma dalībnieki.

21. Nodeva tiek ieskaitīta pašvaldības budžeta ieņēmumos.
22. Kontroli par nodevas iekasēšanas likumību veic pašval-

dības Grāmatvedības un ekonomikas nodaļa.
IV. Ikdienas tirdzniecība

23. Ikdienas tirdzniecība atļauta tikai tai paredzētā vietā
– Brīvības ielā 21, Viļāni. 

24. Tirdzniecības nodevas apmēri:
24.1. tirdzniecības vieta no 1 m2 līdz 3 m2 – 1.00 EUR;
24.2. tirdzniecības vieta no 1 m2 līdz 3 m2 ar elektrības pie-

slēgumu – 3.00 EUR;
24.3. tirdzniecības vieta no 4 līdz 8 m2 – 2.00 EUR;
24.4. tirdzniecības vieta no 4 līdz 8 m2 ar elektrības pie-

slēgumu – 4.00 EUR;
24.5. tirdzniecības vieta no 9 m2 līdz 20 m2 – 3.00 EUR;
24.6. tirdzniecības vieta no 9 m2 līdz 20 m2 ar elektrības

pieslēgumu – 5.00 EUR.
25. Pēc tirdzniecības dalībnieka pieprasījuma, ikdienas

tirdzniecībai var tikt izsniegts abonements vienam vai vai-
rākiem mēnešiem: 

25.1. Abonements tirdzniecībai tirgus laukumā par ka-
lendāro mēnesi (2.pielikumā paraugs) tiek izsniegts pa-
švaldībā, Kultūras laukums 1A, Viļānos, uz tirdzniecības
dalībnieka iesnieguma pamata. 

25.2. Iesniegumu var iesniegt elektroniski vai klātienē, tajā
norādot: tirdzniecības dalībnieka rekvizītus un realizējamo
preču grupu un tās izcelsmi; tirdzniecības abonementa mē-
nesi/-šus; nepieciešamo tirdzniecības vietas platību (m2).

25.3 Abonementu izsniedz 3 darba dienu laikā pēc node-
vas apmaksas, kuras apmērs tiek noteikts, balstoties uz no-
teiktajiem izcenojumiem. 

25.4. Abonementā ir iekļauta dalība arī ikmēneša ielu tird-
zniecībā un tirdzniecībai publiskā pasākumā, kur aizņemtajai
faktiskajai metrāžai un dalībniekam ir jāatbilst abonemen-
tā norādītajai informācijai.

26. Abonementa nodevas apmērs ikdienas ielu tird-
zniecībā mēnesī: 

26.1. tirdzniecības vieta no 1 m2 līdz 3 m2 – 10.00 EUR;
26.2. tirdzniecības vieta no 1 m2 līdz 3 m2 ar elektrī-

bas pieslēgumu – 15.00 EUR;
26.3. tirdzniecības vieta no 4 m2 līdz 8 m2 – 20.00 EUR;
26.4. tirdzniecības vieta no 4 m2 līdz 8 m2 ar elektrī-

bas pieslēgumu – 25.00 EUR;
26.5. tirdzniecības vieta no 9 m2 līdz 20 m2 – 40.00 EUR;
26.6. tirdzniecības vieta no 9 m2 līdz 20 m2 ar elek-

trības pieslēgumu – 45.00 EUR.
27.Viļānu novada administratīvajā teritorijā reģistrē-

tam uzņēmumam, saimnieciskās darbības veicējam vai dek-
larētam tirgotājam tiek piemērota atlaide tirdzniecības no-
devas abonementam 50 % apmērā.

V. Ikmēneša ielu tirdzniecība 
28.Tirdzniecības vietas ikmēneša ielu tirdzniecībā ierāda pa-

švaldības atbildīgais darbinieks, šāda kārtība saglabājas arī pie
vietu saskaņošanas. Priekšroka ir tirgotājam ar saskaņotu un
apmaksātu vietu, otrkārt - tirgotājam ar saskaņotu tirdznie-
cības vietu. Par saskaņotām un apmaksātām tirdzniecības vie-
tām informē tirdzniecības vietu plāns sektoros vai norāde ar
fiziskas vai juridiskas personas datiem tirdzniecības vietā.

29. Saskaņotās vietas atļauts ieņemt tikai norādītajā vie-
tā ar atzīmēto metrāžu paredzētājā tirdzniecības dienā.

30. Vietas ieņemšana, kas ir pretrunā ar pašvaldības no-
teikto kārtību, ir administratīvi sodāma.



31. Vietu sadales kārtība ikmēneša ielu tirdzniecībā:
31.1.Vietu sadale notiek klātienē tirdzniecības dienā vai rak-

stiski ne vēlāk kā 3 dienas līdz tirdzniecības veikšanai. 
31.2.Tirdzniecības vietas atļauts ieņemt tikai norādītajā vie-

tā ar atzīmēto metrāžu (pēc izvietotā tirdzniecības vietu plā-
na tirdzniecības ielā vai pie norādes ar fiziskas vai juridiskas
personas datiem) tirdzniecības dienā:

31.2.1.aprīlis – septembris līdz plkst. 6.00,
33.2.2. oktobris – marts līdz plkst. 7.00.
31.3.Pēc norādītā vietu ieņemšanas laika, brīvās vietas at-

ļauts ieņemt citam tirgotājam, klātienē saskaņojot ar pa-
švaldības atbildīgo personu.

32.Trešajai personai ir aizliegts ieņemt, rezervēt, liegt vai
traucēt izvietot preci tirgotājiem, kā arī veikt citas prettiesiskas
un noteiktajai kārtībai neatbilstošas darbības.

33.Nodevas apmēri: 
33.1. tirdzniecība no vieglās automašīnas – 3 EUR; 
33.2. tirdzniecība no smagās automašīnas, autobusa – 5 EUR; 
33.3. tirdzniecība ar alu un citu alkoholisko dzērienu - 10 EUR; 
33.4. pārtikas tirdzniecība līdz 10 m2 – 10 EUR;
33.5. pārtikas tirdzniecība ar elektrības pieslēgumu līdz

10 m2 – 13EUR;
33.6. ēdināšanas pakalpojuma sniedzējiem (bez alkohola)

līdz 10 m2 10 EUR;
33.7. ēdināšanas pakalpojuma sniedzējiem (bez alkohola)

ar elektrības pieslēgumu līdz 10 m2 13 EUR;
33.8. ēdināšanas pakalpojuma sniedzējiem (bez alkohola)

11-30 m2 15 EUR;
33.9. ēdināšanas pakalpojuma sniedzējiem (bez alkohola)

ar elektrības pieslēgumu 11-30 m2 15 EUR;
33.10. tirdzniecība ar pašu izgatavotiem amatniecības priekš-

metiem, mājražotāju precēm par 1 m2 – 1 EUR;
33.11. tirdzniecība ar pašu izaudzēta un ievākta produkcija

– stādi, dārzeņi, graudaugi, augļi, meža veltes 1 m2 – 1 EUR;
33.12. tirdzniecība ar dzīvniekiem par 1 m2 – 1 EUR; 
33.13. tirdzniecība ar lietotiem sadzīves priekšmetiem, me-

tālu un detaļām par 1 m2 – 1 EUR;
33.14. tirdzniecība ar lietotu apģērbu, apaviem par 3 m2

– 1 EUR;
33.15. tirdzniecība ar preci novietotu uz galda, saliekamās

gultas, plauktiem, statīviem vai brīvi izliktu preci (uz zemes)
par 1 m2 – 1 EUR;

33.16.  tirdzniecība no telts, nojumes par 1 m2 – 1 EUR,
kur noteicošais ir tirdzniecības vietas garums, m:

33.16.1. no 1 līdz 2 m - 3 EUR;
33.16.2. no 3 m līdz 4 m - 5 EUR;
33.16.3. no 5 m līdz 6 m - 7 EUR;
33.16.4. no 7 m līdz 8 m  - 10 EUR;
33.16.5. no 9 m līdz 10 m - 12 EUR;
33.16.6. no 11 m līdz 13 m - 15 EUR;
33.16.7. no 14 m līdz 18 m - 20 EUR;
33.16.8. no 19 m līdz 25 m - 25 EUR;
34.Veicot tirdzniecības nodevas apmaksu par vismaz se-

šiem mēnešiem ar vietas saskaņošanu pie pašvaldības at-
bildīgās personas, tiek piemērota atlaide nodevai 20 %.

35. Ja tirgotājs atbilst vairākām nodevas kategorijām – tiek
piemērota augstākā.

VI. Tirdzniecība publiskā pasākuma laikā
36. Tirdzniecības nodevas tiek iekasētas arī publiskā pa-

sākuma laikā, ja tajā notiek tirdzniecība.
37. Tirdzniecībai publiska pasākuma laikā tiek piemēro-

ti nodevas apmēri, kuri noteikti  V. nodaļā
VII. Noslēguma jautājumi

38. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma „Par pašval-
dībām” noteiktajā kārtībā.

39. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē 2014.gada
1. janvāra Viļānu novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 60
„Par pašvaldības nodevu tirdzniecībai publiskās vietās”.

1.pielikums
Atļaujas paraugs

2.pielikums
Abonementa paraugs
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                                               ____paraksts  
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Jekaterina Ivanova                                                            __________________ 
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projekta ietekmi 

  

 

 
 

. 

 

         Jekaterina Ivanova 
Viļānu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja

Jekaterina Ivanova

Paskaidrojuma raksts 
Viļānu novada pašvaldības Saistošajiem

noteikumiem Nr.103
„Par tirdzniecību Viļānu novadā”
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APSTIPRINĀTI
ar Viļānu novada pašvaldības domes 

2018.gada 22.oktobra
lēmumu (prot. Nr.3 ___§)

Viļānu novada pašvaldības saistošie noteikumi
Nr.104

„Grozījumi Viļānu novada pašvaldības
2015.gada 24.septembra saistošajos noteikumos

Nr.76 „Sociālās palīdzības pabalsti un to
piešķiršanas kārtība Viļānu novadā””

Izdoti saskaņā ar 
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 
3.panta otro daļu, 35.panta ceturto un piekto daļu, 

Izdarīt 2015.gada 24.septembra Viļānu novada pa-
švaldības saistošajos noteikumos Nr.76 „Sociālās palīdzī-
bas pabalsti un to piešķiršanas kārtība Viļānu novadā” šā-
dus grozījumus:

1. Aizstāt noteikumu 8.2.4.punktā skaitli „250” ar
skaitli „280”.

2. Aizstāt noteikumu 8.2.5.punktā skaitli „290” ar
skaitli „300”.

3. Aizstāt noteikumu 8.3.6.punktā skaitli „250” ar
skaitli „280”.

4. Aizstāt noteikumu 8.3.7.punktā skaitli „290” ar
skaitli „300”.

5. Aizstāt noteikumu 8.4.4.punktā skaitli „250” ar
skaitli „280”.

6. Aizstāt noteikumu 8.4.5.punktā skaitli „290” ar
skaitli „300”.

7. Izteikt noteikumu 11.2.punktu šādā redakcijā:
„11.2. Pabalsts audžuģimenē ievietotā bērna uzturam

sastāda divkāršu Ministru kabineta noteikto minimālo
uzturlīdzekļu apmēru bērnam”.

Viļānu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja
Jekaterina Ivanova
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Paskaidrojuma raksts

Viļānu novada pašvaldības saistošajiem 
noteikumiem Nr.104

„Grozījumi Viļānu novada pašvaldības 2015.
gada 24.septembra saistošajos noteikumos Nr.76„

Sociālās palīdzības pabalsti un to piešķiršanas
kārtība Viļānu novadā””

Viļānu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja
Jekaterina Ivanova

APSTIPRINĀTI
ar Viļānu novada pašvaldības

domes 2018.gada 29.marta sēdes
lēmumu, protokola Nr.4 22§

PRECIZĒTS: 
Ar Viļānu novada pašvaldības domes 

2018.gada
26.aprīļa

sēdes protokola Nr.
6 22§ lēmumu

Saistošie noteikumi Nr.105
„Par interešu un pieaugušo neformālās izglītī-

bas programmu licencēšanu”

Izdoti saskaņā ar 

Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 16.punktu, 

un 47.panta trešo daļu

I.VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

1. Saistošie noteikumi (turpmāk - noteikumi) nosaka kār-
tību, kādā Viļānu novada pašvaldība izsniedz licences in-
terešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu īs-
tenošanai, kā arī kārtību, kādā tiek pagarināts licenču de-
rīguma termiņš un kādā tās tiek anulētas.

2. Licenci interešu izglītības programmu īstenošanai
un pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanai
izsniedz Viļānu novada pašvaldības (turpmāk – pašval-
dība) izveidota Interešu un pieaugušo neformālās izglī-
tības programmu licencēšanas komisija (turpmāk–
Komisija).

3. Komisiju piecu cilvēku sastāvā izveido ar Viļānu no-
vada domes priekšsēdētāja rīkojumu. Komisijai adresētie
iesniegumi un dokumenti iesniedzami pašvaldībā.
Komisijas piešķirtās licences tiek izsniegtas Viļānu nova-
da pašvaldībā.

II. KOMISIJA UN TĀS KOMPETENCE

4.Komisjas sastāvā tiek iekļauti pieci kvalificēti noza-
res speciālisti. Komisija no sava vidus ievēl komisijas priekš-
sēdētāju, vietnieku un sekretāru.

5. Komisijas sēdes notiek pēc nepieciešamības, ņemot vērā
iesniegtos pieteikumus, iesniegumus. Komisijas sēdes sa-
sauc komisijas priekšsēdētājs. 

6. Komisijas sekretārs protokolē komisijas sēdes. Protokolu
paraksta visi komisijas locekļi un komisijas sekretārs.

7. Lēmumi tiek pieņemti ar vienkāršu balstu vairāku-
mu, bet, ja balsu skaits sadalās vienādi, tad izšķirošā ir ko-
misijas priekšsēdētāja balss.

8. Komisijas pienākums ir izskatīt iesniegtos pieprasī-
jumus un tiem pievienotos dokumentus licences saņemšanai



10
Viïânu noVada VçstnesisViïânu noVada Vçstnesis

un pārbaudīt šo dokumentu atbilstību normatīvajiem ak-
tiem.

9. Komisija pieņem lēmumus par:
9.1. licences izsniegšanu;
9.2. atteikumu izsniegt licenci;
9.3.izsniegtās licences anulēšanu;
9.4. izsniegtās licences pārreģistrāciju un/vai pagari-

nāšanu.

III. LICENCES SAŅEMŠANAS KĀRTĪBA

10.Licences saņemšanai juridiska vai fiziska persona pa-
švaldībā iesniedz: 

10.1. aizpildītu pieteikumu atbilstoši noteikumu 2.pie-
likumā norādītajai veidlapai;

10.2. dokumenta, kas apliecina nodrošinājumu ar vie-
tu un telpām licencējamās programmas īstenošanai, kopiju
(uzrādot oriģinālu);

10.3. licencējamo programmu datorrakstā valsts valodā;
10.4.izziņas kopija no Sodu reģistra saskaņā ar Bērnu

tiesību aizsardzības likuma 72.panta piektajā daļā noteikto
personām, kuras īstenos interešu izglītības programmas
(uzrādot oriģinālu);

10.5.Veselības inspekcijas atzinuma kopiju par vietas un
telpu atbilstību noteiktām sanitārajām prasībām licencē-
jamajam darbības veidam (uzrādot oriģinālu), izņemot ga-
dījumus, kad izglītības programmu īstenos izglītības iestādes
telpās.

11.Licencējamā programma sastāv no:
11.1. programmas nosaukuma;
11.2. programmas mērķa un uzdevumiem;
11.3. programmas mērķauditorijas;
11.4. programmas īstenošanas ilguma (akadēmiskajās

stundās);
11.5. plānoto rezultātu apraksta;
11.6. satura izklāsta;
11.7. dokumenta (apliecības) parauga, kas tiks izsniegts

pēc sekmīgas programmas apguves;
11.8. programmas īstenošanai nepieciešamā personāla

saraksta un lektoru parakstīts dzīves un darba gājums (CV);
īstenojot interešu izglītības programmu, papildus jāpievieno
pedagoģisko izglītību apliecinoša dokumenta valsts valo-
dā kopija vai notariāli apstiprināta tulkojuma kopija, uz-
rādot oriģinālu. 

12.Iesniegumu par licences pagarināšanu vai pārreģis-
trāciju, gadījumā, ja licencē ir nepieciešams izdarīt izmaiņas,
personas iesniedz pašvaldībā iesniegumu brīvā formā. 

IV.LICENCES IZSNIEGŠANAS, ANULĒŠANAS,
PAGARINĀŠANAS VAI PĀRREĢISTRĀCIJAS

KĀRTĪBA

13. Komisija, izskatot iesniegto pieteikumu vai iesnie-
gumu un tam pievienotos dokumentus, pieņem lēmumu par: 

13.1.licences izsniegšanu uz laiku līdz trīs gadiem; 
13.2. atteikumu izsniegt licenci;
13.3. atteikumu pagarināt vai pārreģistrēt licenci;
13.4. papildus informācijas pieprasīšanu; 
13.5. izsniegtās licences anulēšanu.
14. Komisijai saņemtais iesniegums vai pieteikums ir jā-

izskata viena mēneša laikā.
15. Komisijai ir tiesības atlikt jautājuma izskatīšanu,

par to informējot iesnieguma vai pieteikuma iesniedzē-

ju, un pieprasīt papildu informāciju vai dokumentus. Šādā
gadījumā iesnieguma vai pieteikuma iesniedzējam pa-
pildus dokumenti vai informācija jāiesniedz 10 darba die-
nu laikā. Jautājums par licences piešķiršanu tiek izskatīts
pēc pieprasītās informācijas vai dokumentu saņemšanas.

16. Komisija, pēc pieteikuma vai iesnieguma izskatīša-
nas un lēmuma pieņemšanas 10 (desmit) darba dienu lai-
kā izsniedz licenci (Pielikums Nr.1). 

17. Komisija pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt li-
cenci, ja: 

17.1. iesniegtie dokumenti vai tajos norādītās ziņas ne-
atbilst normatīvo aktu vai šo noteikumu prasībām;

17.2. licences pieteicējs ir sniedzis nepatiesas ziņas.
18. Ja Komisija pieņem lēmumu atteikt programmas li-

cencēšanu, pēc Komisijas lēmumā norādīto trūkumu no-
vēršanas, licences pieprasītājs ir tiesīgs atkārtoti iesniegt
pieteikumu attiecīgās programmas īstenošanai.

19. Komisija jebkurā laikā ir tiesīga pārbaudīt pro-
grammas īstenošanu, ja tiek saņemtas sūdzības par pro-
grammas īstenošanu vai ja ir pamatotas šaubas par īste-
notās programmas atbilstību pieteikumā norādītajiem mēr-
ķiem, kvalitatīvu programmas realizēšanu, normatīvo aktu
ievērošanu.

20. Komisija pieņem lēmumu par izsniegtas licences anu-
lēšanu, ja: 

20.1. licences saņēmējs gada laikā pēc tās saņemšanas
nav uzsācis īstenot programmu; 

20.2. programmas īstenošanā konstatēti normatīvo aktu
pārkāpumi;

20.3. programmas īstenošanas laikā ir konstatēts, ka li-
cences saņēmējs sniedzis nepatiesas ziņas;

20.4. materiāli tehniskā bāze, finansiālie resursi vai dar-
binieku kvalifikācija nenodrošina kvalitatīvu programmas
realizēšanu;

20.5. licences saņēmējs miris (fiziska persona), likvidēts
(juridiska persona).

21. Par licences anulēšanu licences saņēmējs 20.1, 20.2.,
20.3., 20.4. punkta gadījumos tiek informēts rakstiski ne
vēlāk kā piecu darba dienu laikā pēc attiecīgā Komisijas
lēmuma pieņemšanas. Licences anulēšanas gadījumā pro-
grammas īstenošana nekavējoties jāpārtrauc.

22. Pirms licences saņemšanas licences pieprasītājs sa-
maksā nodevu par licences izsniegšanu 15 EUR apmērā,
par ko tiek uzradīts atbilstošs maksājuma uzdevums. 

23. Komisijas pieņemto lēmumu licences pieprasītājs
var apstrīdēt Administratīvā procesa likuma noteikta-
jā kārtībā.

NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI

24. Komisija apkopo informāciju par programmu īste-
nošanu pašvaldības teritorijā. Informācija par licencēta-
jām programmām tiek publiskota pašvaldības tīmekļa viet-
nē www.vilani.lv.

25. Licences, kuras izsniegtas līdz šo saistošo noteiku-
mu spēkā stāšanās dienai, ir derīgas līdz tajās norādītā de-
rīguma termiņa beigām.

26. Saistošie noteikumi publicējami, un stājas     spēkā
likuma     “Par pašvaldībām”45.pantā noteiktajā kārtībā.

27. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē
2010.gada 03.marta Viļānu novada  pašvaldības  saisto-
šie  „Par interešu un pieaugušo neformālās izglītības pro-
grammas licencēšanu”.

Domes priekšsēdētāja
Jekaterina Ivanova 
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Pielikums Nr.1

Licence Nr. 
interešu izglītības vai pieaugušo neformālās

programmas īstenošanai

izdota 

JURIDISKĀS PERSONAS NOSAUKUMS VAI

FIZISKĀS PERSONAS VĀRDS UN UZVĀRDS
Reģistrācijas numurs vai personas kods

par interešu izglītības vai pieaugušo neformālās
izglītības programmas

“Programmas nosaukums”

īstenošanu X akadēmisko stundu apjomā 

Programmas īstenošanas vieta:
____________________________________________________

Licence derīga līdz 20__.gada __.________________ 

Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu
licencēšanas komisijas priekšsēdētājs

_________________________________
/ vārds, uzvārds/

/paraksts/

Viļānos,
20__.gada __.________________    
/vieta un izsniegšanas datums/

Pielikums Nr.2

Viļānu novada pašvaldībai  
____________________________________________________

/Vārds, uzvārds, juridiskai personai – nosaukums, 
ieņemamais amats /

PIETEIKUMS

Lūdzu izsniegt licenci pieaugušo neformālās izglītības/in-
terešu izglītības programmai (programmām):

_____________________________________________________
/Programmas nosaukums/

_____________________________________________________
/ Programmas nosaukums/

_____________________________________________________
/ Programmas nosaukums/

Fiziskās personas vārds, uzvārds /
juridiskās personas nosaukums________________________

Personas kods / reģistrācijas numurs __________________                                   

Deklarētā dzīves vietas adrese/ 
juridiskā adrese _____________________________________
Programmas realizēšanas vieta (adrese)________________

Kontaktpersona (pilnvarotā persona)__________________

Tālruņa Nr._________________________________________

e-pasta adrese ______________________________________    

Sniegto ziņu pareizību 
apstiprinu ar parakstu (datums) ______________________

Paskaidrojuma raksts  
 

 

1. 
raksturojums 

 

2. 

raksturojums  

 

 

 

3. 
 s programmu 

 

4. 

  

5. 

  

6. 

 

izveidota 
 

 

 

Paskaidrojuma raksts 
Viļānu novada pašvaldības saistošajiem 

noteikumiem Nr.105 „Par interešu 
un pieaugušo neformālās izglītības

programmu licencēšanu“

Viļānu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja
Jekaterina Ivanova
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Maija beigās Viļānu novada paš -
valdība sadarbībā ar novada jauniešiem
un Biedrību “Dzīvot radoši” Viļānu kul-
tūras namā organizēs divu dienu jau-
niešu forumu. Pasākums ir iespējams,
pateicoties Izglītības un zinātnes mi-
nistrijas finansiālajam atbalstam, kuru
Viļānu novada pašvaldība saņēma, pie-
sakoties Jaunatnes starptautisko pro-
grammu aģentūras organizētajā pro-
jektu konkursā “Jaunatnes politikas
valsts programma 2018. gadam”.
Projekta mērķis ir izveidot sistēmu dar-
bam ar jaunatni Viļānu novada pa-
švaldībā un noteikt prioritārās jomas un
stratēģiskos virzienus jaunatnes poli-
tikas plānošanas dokumenta izstrādei.

Ideja par jauniešu foruma organi-
zēšanu radās Viļānu novada pašval-
dības trim speciālistēm, piedaloties pro-
jekta “Europe Goes Local: Supporting
Youth Work in Municipal Level” ap-
mācībās: Izglītības un kultūras lietu
speciālistei Ilgai Morozovai, Attīstības,
plānošanas un informācijas nodaļas va-
dītājai Ivetai Pizičai un projektu va-
dītājai Karmenai Kotānei.  Apmācību
laikā nostiprinājās pārliecība, ka
Viļānu novada pašvaldībai būtu jāiz-
strādā plānošanas dokuments darbam
ar Jaunatni Viļānu novadā, lai rosinātu
jauniešus aktīvāk izrādīt pašiniciatī-
vu, drosmīgāk paust argumentētu vie-
dokli, aktīvāk viņus iesaistīt domu un
ideju apmaiņā, nākotnē viest viņos pār-
liecību par patstāvīgu dalību projektos
un finansējuma piesaistīšanu savu ide-
ju veiksmīgai realizēšanai. 

Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, tika no-
lemts radīt vidi un apstākļus, kuros
jaunieši brīvi varētu paust savu ini-
ciatīvu, izrādīt uzņēmību un aplieci-
nāt radošumu. Jauniešu sapulcināšana
vienuviet tika atzīta par efektīvāko vei-
du, kā uzrunāt pēc iespējas plašāku au-
ditoriju. Foruma ietvaros Viļānu no-
vada pašvaldība nodrošinās platformu
neformālām sarunām starp jauniešiem
un lēmuma pieņēmējiem (uzņēmējiem,
deputātiem, pašvaldības darbiniekiem,
iestāžu vadītājiem). Jauniešiem tā būs
pirmā iespēja tieši un nepastarpinā-
ti uzrunāt politiķus, izstāstīt par sev
svarīgo un uzdot jautājumus, savukārt,
politiķiem tā būs iespēja uzklausīt jau-
niešu viedokli un kopā radīt jaunas ide-
jas vai meklēt risinājumus jau esošām
problēmām.

Foruma dalībnieki darba grupās
spriedīs par jauniešu vajadzībām, no-
teiks stratēģiskos ilgtermiņa mērķus,

uzdevumus un virzienus darbā ar jau-
niešiem: Jauniešu nodarbinātība un uz-
ņēmējdarbība, Jauniešu informētība,
Jauniešu sociālā drošība un veselība,
Jauniešu neformālā izglītība un brīv-
prātīgais darbs,  Jauniešu līdzdalība
un brīvprātīgais darbs.

Projekta tiešā mērķa grupa ir Viļānu
novada pašvaldībā deklarētie jaunie-

ši vecumā no 13 līdz 25 gadiem.
Programmā ir paredzētas radošās sta-
cijas, praktiskais seminārs
“Produktīvas izaugsmes atslēga – Tava
emocionālā veselība”, zibakcijas, ak-
tivitātes foto stūrītī. Foruma organi-
zētāji sagaida no jauniešiem aktīvu līdz-
dalību visos tā sagatavošanas un īs-
tenošanas posmos.

Viļānu novada jaunieši gatavojas forumam


