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Klimata pārmaiņas pēdējā laikā ir
aktualizējušas problemātiku, kas skar
ikvienu no mums, un mēs arvien vai-
rāk sākam aizdomāties par pamatlie-
tu kvalitāti – svaigs gaiss, ekoloģiska
pārtika, sakopta apkārtējā vide. Arī cil-
vēku, kuri šķiro atkritumus un atsa-
kās no plastmasas iepakojumiem, kļūst
aizvien vairāk. Zaļā un bezatkritumu
dzīvesveida idejas kļūst par sava vei-
da tendenci, lai kaut nedaudz mazinātu
apkārtējās vides piesārņojumu un sau -
dzīgi apietos ar dabas resursiem. 

Viļānu novada pašvaldība kopš pa-

gājušā gada augusta projekta “Zaļā pa-
lete” (projekta nr. LV-RU-II-053) iet -
va ros organizē vairākas aktivitātes, lai
izglītotu vietējos iedzīvotājus atkritu-
mu šķirošanas jautājumos: radošās
meistarklases auduma maisiņu šūša-
nā un bišu vaskadrānu pagatavošanā,
kapsulas garderobes lekcija, atkritu-
mu poligona apskate, sakopšanas tal-
ka, vasaras nometne. Aktuāli projek-
ta vadības komanda sadarbībā ar
Vidzemes Augstskolu veic pētījumu par
viļāniešu atkritumu šķirošanas iera-
dumiem. Priecāsimies, ja būsiet at-

saucīgi un aizpildīsiet šajā izdevumā
klāt pievienoto anketu. Anketas Jūs va-
rat iesniegt līdz šī gada 18. decembrim
domē (Kultūras laukums 1A, Viļāni,
Viļānu nov.) un pagastu pārvaldēs
(Nākotnes iela 6, Dekšāres un Strupļi,
Sokolku pagasts) slēgtās paskastītēs.
Tāpat anketu ir iespēja aizpildīt tieš-
saistē: ej.uz/vilani.

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

Pateicamies par sadarbību!

Projekta darba grupas vārdā,
projekta vadītāja Karmena Kotāne

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

Zaļās idejas mūsu ikdienā



2 VIÏÂNU NOVADA VÇSTNESISVIÏÂNU NOVADA VÇSTNESIS

Stefānejis Uļanovskys latgalīšu dzīsmeišu
gaismys ceļš

Pateicoties “Latvijas valsts mežu” un
Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstī-
tās  Latgales kultūras   programmas
2020  projektu konkursa finansiālajam
atbalstam, tapa 25 latgaliešu tautas-
dziesmu apdares instrumentiem un solo
balsij. Jāpiebilst, ka apdares ir kom-
ponētas un paredzētas izpildīšanai mū-
zikas skolu vidējo klašu audzēkņiem.
Ar mīlestību un dziļu sapratni par da-
žādu instrumentu specifiku, audzēk-
ņu spēju līmeni un “latgaliskā” izjūtu,
šos skaņdarbus komponēja mūsu
Sandra Mežore, Latgales komponiste
un mūzikas pedagoģe. Neizmērojami
sarežģīts uzdevums bija jāveic Sandrai
– vienkāršās, īsās, Viļānos pierakstī-
tās latgaliešu tautasdziesmas bija jā-
pārvērš par mākslinieciski un tehnis-
ki pilnvērtīgiem darbiem, turklāt tā-
diem skaņdarbiem, kuri var aizraut un
ieinteresēt mūsu jaunāko paaudzi.

Kāpēc vispār tapa šis projekts?
Ļoti pieticīgs ir latgalisku skaņdarbu

repertuārs mūzikas skolās. Varētu
teikt, niecīgs. Latgaliešu tautasdzies-
ma “dzīvo” vien folkloras kopu reper-
tuāros, to nepazīst mūzikas skolu au-
dzēkņi. Līdz šim reti mūsu dziesma ir
ietērpusies profesionālajai izpildītāj-
mākslai raksturīgajā skaņurakstā.
Tagad gan, 10 tautasdziesmu melodi-
jas ir pārvērtušās par 25 skaņdarbiem
klavierēm, akordeonam, ģitārai, vijo-
lei, flautai, klarnetei, marimbai un bal-
sij. Tautā iemīļotā “Kur ta tu nu beji”

ir sacerēta 6 variantos, klavierēm (2 va-
rianti), akordeonam, flautai, marimbai
un solo. Sandra Mežore šiem skaņ-
darbiem par pamatu ir  ņēmusi Viļānos
19. gadsimtā dziedātās tautasdziesmu
melodijas, kuras pierakstījusi pirmā
Latgales tradīciju pētniece, poļu zi-
nātniece Stefānija Uļanovska.  Kopš
2020. gada Viļānos ir piemiņas plāk-
sne izcilajai pētniecei, Viļānu novad-
pētniecības muzejā ir izveidota pie-
miņas istaba šai poļu sievietei, nova-
da saimnieces gatavo ēdienus, kuru re-
ceptes zinātniece aprakstījusi jau tā-
lajā 19. gs., folkloras kopas dzied un po-
pularizē Stefānijas pierakstītās melo-
dijas. Kopš 2021. gada, Viļānos,
Latgalē un Latvijā, iespējams arī ār-
pus valsts robežām, skanēs Latgaliešu
tautasdziesmu apdares jauno profe-
sionālo mūziķu izpildījumā. Latgales
kongresa dienā, 2021. gada 27. aprīlī
Viļānu Mūzikas un mākslas skolas zālē
klātienē vai neklātienē, bet  norisinā-
sies pirmais Ziemeļlatgales mūzikas un
mākslas skolu konkurss “Muna dzīs-
meite”: koncerts, kurā mūzikas dalīb-
nieki atskaņos latgaliešu tautas-
dziesmu apdares un izstāde, kurā tiks
eksponētas mākslas programmas au-
dzēkņu latgaliešu tautas dziesmu ilust -
rācijas.

Arī mums, profesionālās mūzikas
veidotājiem un izpildītājiem, jārūpējas
par sava novada, vietas kultūras man-
tojumu. Ne jau, lai ievietotu plauktā,

bet gan saglabātu un “valkātu”, valkātu
modernā, gaumīgā, mākslinieciskā vei-
dā, nenodarot pāri tā autentiskajam
veidolam. Dodam dziesmiņām otru dzī-
vi. Lai skan!

Paldies, Viļānu novada pašvaldībai
par finansiālu atbalstu!

Informāciju sagatavoja:
Viļānu Mūzikas un mākslas skolas

atbalsta biedrības valdes locekle
Inta Brence

Projektu finansēja:

Atbalstīja:

Par pagaidu tirdzniecības
laukumu Viļānos

SESTDIENĀS Viļānos, Brīvības
ielā 23, stāvlaukums tiks izmantots kā
pagaidu tirdzniecības laukums!

Automašīnas lūdzam novietot citur.
TIRDZNIECĪBA ATĻAUTA TIKAI

NUMURĒTAJĀS VIETĀS, saskaņojot ar
tirdzniecības administratoru.

Tirgus laukums adresē Brīvības iela
21 - paredzēts rūpniecības preču tirdz -
niecībai.

!!! Atrodoties tirdzniecības vietās IE-
VĒRO VISMAZ 2 METRU DISTANCI
UN LIETO SEJAS UN DEGUNA AIZ-
SARGMASKU!!!

Cita svarīga informācija par tirdznie-
cību: www.vilanunovads.lv

Informāciju sagatavoja:
Ielu tirdzniecības administratore

Ērika Jermanova

Maksas
pakalpojums:
Aprūpe mājās
Viļānu novada pašvaldības

Sociālajā dienestā turpmāk
varēs saņemt maksas pakalpo-
jumu Aprūpe mājās. Pakal -
pojumam var pieteikties per-
sonas, kuras nesaņem Viļānu
novada pašvaldības apmaksā-
tu pakalpojumu aprūpe mājās.

Ar 29.10.2020. Viļānu no-
vada pašvaldības domes lē-
mumu Nr.14 “Par Viļānu no-
vada pašvaldības Sociālā die-
nesta maksas pakalpojumu
cenrāža apstiprināšanu” ir no-
teikta aprūpes mājās pa-
kalpojuma maksa - 5.00
EUR par 1 stundu.

Informāciju sagatavoja:
Sociālais dienests
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Viļānu novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.123 

Viļānos, 2020.gada 24.septembrī (prot.Nr.13, 15§)

Viļānu novada pašvaldības
sabiedriskās kārtības noteikumi

Izdoti saskaņā ar likuma 
,,Par pašvaldībām” 43.panta 

pirmās daļas 4. punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Viļānu novada pašvaldības sabiedriskās kārtības no-
teikumi (turpmāk tekstā noteikumi) nosaka kārtību, kāda
jāievēro Viļānu novada pašvaldības administratīvajā te-
ritorijā un atbildību par tās neievērošanu.

2. Noteikumi ir saistoši visām fiziskām un juridiskām
personām, kuras uzturas vai kuru īpašums atrodas Viļānu
novada pašvaldības administratīvajās robežās.

3. Viļānu novada pašvaldības budžetā ieskaitītās soda
naudas izlietošanas kartība tiek noteikta ar Viļānu nova-
da pašvaldības domes iekšējo normatīvo aktu. 

II. Aizliegumi un ierobežojumi

4. Par nakšņošanu koplietošanas telpā un publiskās, tam
īpaši neparedzētās vietās, piemēro brīdinājumu vai nau-
das sodu līdz 6 naudas soda vienībām.

5. Par uzmākšanos ar zīlēšanu, buršanu vai ubagoša-
nu sabiedriskā vietā – piemēro brīdinājumu vai naudas sodu
līdz 6 naudas soda vienībām.

6. Par sabiedriskā inventāra patvaļīgu pārvietošanu (at-
kritumu konteineri, pagaidu ceļa zīmes u.c.), kā arī uzrakstu,
izkārtņu un reklāmas, ēku numuru un ielu nosaukuma plāk-
snīšu noņemšanu bez saskaņošanas, piemēro brīdinājumu
vai naudas sodu fiziskajām personām līdz 14 naudas soda
vienībām, juridiskajām personām līdz 37 naudas soda vie-
nībām.

7. Par pilsētas apstādījumu (kokiem, dekoratīviem krū-
miem, sēto zāli un puķēm apstādīto laukumu) bojāša-
nu, ziedu plūkšanu un tamlīdzīgām darbībām, piemē-
ro brīdinājumu vai  naudas sodu līdz 14 naudas soda vie-
nībām.

8. Par peldēšanos, makšķerēšanu, mazgāšanos, dzīvnieku
peldināšanu, veļas mazgāšanu dīķos, ezeros un upēs, kur
tas nav paredzēts vai aizliegts, piemēro brīdinājumu vai
naudas sodu līdz 6 naudas soda vienībām.

9. Par mehānisko transporta līdzekļu mazgāšanu un pro-
filaktisko apkopi ielās, publiskās vietās, apstādījumos, kā
arī tuvāk par 20 metriem no ūdenstilpnēm, piemēro nau-
das sodu 3-14 naudas soda vienībām.

10. Par braukšanu ar transportlīdzekli un vai/to novie-
tošanu stāvēšanai zaļajā zonā piemēro naudas sodu līdz
14 naudas soda vienībām.

11. Par ietvju, laukumu, namu pagalmu, peldvietu un
citu publisko vietu piegružošanu ar sīkiem sadzīves at-
kritumiem (izsmēķiem, papīriem, saulespuķu sēklām, pu-
delēm u.tml.), piemēro brīdinājumu vai soda naudu līdz 6
naudas soda vienībām. 

12. Par jebkāda veida darbību, kas rada troksni (pie-
mēram, skaņu ierakstu atskaņošanas aparatūras lieto-
šana, bļaustīšanās, remontdarbu veikšana, u.t.t.) uz ie-
lām un izklaides vietās, dzīvokļos, uz balkoniem, lodži-
jām un tamlīdzīgās vietās, kur tas traucē iedzīvotāju nakts-
mieru laikā no plkst. 23:00 līdz 7:00, izņemot darbības,
kas saskaņotas ar Pašvaldību, piemēro brīdinājumu vai

naudas sodu fiziskajām personām līdz 14 naudas soda
vienībām, juridiskajām personām līdz 50 naudas soda vie-
nībām.

III. Saistošo noteikumu izpildes kontrole

13. Administratīvā pārkāpuma procesu par saistošajos
noteikumos minētajiem pārkāpumiem līdz administratī-
vā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Viļānu novada paš -
valdības policija.

14. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Viļānu no-
vada pašvaldības Administratīvā komisija Administratīvās
atbildības likuma noteiktajā kārtībā.

15. Administratīvo komisiju lēmumu var pārsūdzēt ra-
jona (pilsētas) tiesā atbilstoši Administratīvās atbildības
likumā noteiktajai kārtībai.

VI. Noslēguma jautājumi

16. Saistošie noteikumi stājas spēkā likumā „Par paš -
valdībām” 45.pantā noteiktajā kārtībā.

17. Ar saistošo noteikumu stāšanos spēkā zaudē spēku
Viļānu novada pašvaldības 2014.gada 7.augusta saistošie
noteikumi Nr.71 “Viļānu novada pašvaldības teritorijas uz-
turēšanas un sabiedriskās kārtības noteikumi”.

Viļānu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja
Jekaterina Ivanova

 

 
                                        Vi nu novada pašvald bas domes priekšs d t ja  Jekaterina Ivanova 

Paskaidrojuma 
raksta sada as 

Nor d m  inform cija 

1. Projekta 
nepieciešam bas 

pamatojums 

Vi nu novada pašvald bas domes 2014. gada 07. augusta saistošie 
noteikumi Nr. 71 “Vi nu novada pašvald bas teritorijas uztur šanas un 
sabiedrisk s k rt bas noteikumi” ir k uvuši neatbilstoši pašreiz jai 
situ cijai. Nepieciešams noš irt atbild bas jomas, sabiedrisk s k rt bas 
jaut jumus iek aujot saistošajos noteikumos par sabiedrisko k rt bu, kas 
izdoti pamatojoties uz likuma “Par pašvald b m” 43.panta pirm s da as 
4.punktu.  
Saistošo noteikumu m r is ir nodrošin t Vi nu novada pašvald bas 
teritorij  sabiedrisko mieru un droš bu. 
K  ar  lai nodrošin tu Vi nu novada pašvald bas saistošo noteikumu 
atbilst bu Administrat v s atbild bas likuma regul jumam. 

emot v r , ka j groza vair k par pusi ties bu aktu, iev rojot Ministru 
kabineta 2009. gada 3. febru ra noteikumu Nr. 108 "Normat vo aktu 
projektu sagatavošanas noteikumi" 140. punkt  noteikto, ka "groz jumu 
noteikumu projektu nesagatavo, ja t  normu apjoms p rsniegtu pusi no 
sp k  esošo noteikumu normu apjoma. Š d  gad jum  sagatavo jaunu 
noteikumu projektu", lietder gi ir aizst t Vi nu novada pašvald bas domes 
2014. gada 07. augusta saistošos noteikumus Nr. 71 “Vi nu novada 
pašvald bas teritorijas uztur šanas un sabiedrisk s k rt bas noteikumi” ar 
jauniem Vi nu novada pašvald bas domes saistošajiem noteikumiem Nr. 
123 “Vi nu novada pašvald bas sabiedrisk s k rt bas noteikumi”, paturot 
iepriekš jos Noteikumos esoš s ties bu normas (ar nepieciešamiem 
groz jumiem) un papildinot saturu ar aktu l m ties bu norm m. 

2. ss projekta satura 
izkl sts 

Atbilstoši likuma "Par pašvald b m" 43. panta pirm s da as 4. punktam 
pašvald ba ties ga izdot saistošos noteikumus par sabiedrisko k rt bu. 
Saistošajos noteikumos tiek paredz ta administrat v  atbild ba par 
saistošajos noteikumos noteikto sabiedrisk s k rt bas noteikumu 
(ierobežojumu) neiev rošanu;  iev rota pašvald bas saistošo noteikumu 
atbilst ba Administrat v s atbild bas likum  ietvertaj m norm m. 

3. Inform cija par 
pl noto projekta 

ietekmi uz 
pašvald bas budžetu 

Nav ietekmes.  

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 

Atbilstoši saistošajiem noteikumiem. 

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

Nav notikušas. 

Paskaidrojuma raksts
Viļānu novada pašvaldības saistošajiem 

noteikumiem Nr.123
Viļānu novada pašvaldības sabiedriskās kārtības

noteikumi
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SIA “VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” informē
No 30.novembra, administrācijas (Liepu ielā 2C,

Viļānos) darba laiks ir no 8.00 līdz 16.00, bez pusdienu
pārtraukuma.

SIA “VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” informē, ka, pa-
matojoties uz Viļānu novada pašvaldības saistošajiem no-
teikumiem Nr.94 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakal-
pojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Viļānu novadā”
(turpmāk – Noteikumi), tiek uzsākta Viļānu pilsētas cen-
tralizēto ūdensvada un kanalizācijas tīklu pieslēgumu
inventarizācija.

Viļānu pilsētas iedzīvotājiem, kuri ir pieslēgušies cen-
tralizētajiem ūdensvada un kanalizācijas tīkliem un lieto
ūdenssaimniecības pakalpojumus, bet līdz šim nav noslē-
guši līgumu ar SIA “VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” par ūdens-
saimniecības pakalpojumu lietošanu, nesaņem rēķinus un

neveic apmaksu par saņemtajiem pakalpojumiem, lūgums
sniegt kontaktinformāciju par sevi, rakstot uz e-pas -
tu: vilanu.namsaimnieks@inbox.lv, vai zvanot: 26135252,
29427755, vai,  iepriekš piesakoties (pa tālr.: 646
62756), lūgums ierasties SIA „VIĻĀNU NAMSAIM-
NIEKS” Liepu ielā 2C, Viļānos, katru darba dienu no 8.00
līdz 12.00; 13.00 līdz 16.00, līdzi ņemot personu un īpa-
šumtiesības apliecinošus dokumentus,  lai noslēgtu lī-
gumu ar SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” par ūdens-
saimniecības pakalpojumu saņemšanu.

Pretējā gadījumā, par Noteikumos ietverto prasību pār-
kāpumiem, personas var tikt administratīvi sodītas, saskaņā
ar Noteikumu 72.punktu.

Informāciju sagatavoja:
SIA “VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS”

Ziemassvētku gaidīšanas laiks PII “Bitīte”
Šogad Ziemassvētku gaidīšanas

laiks ir savādāks nekā citus gadus, taču
mazajiem bērnudārzniekiem nevar pa-
teikt, ka Ziemassvētku rūķis šogad ne-
būs. Un tā PII “Bitīte” skolotājas rea-
lizē dažādas idejas svētku gaidīšanas
laikā. 

Darbi ir tikko sākušies, bet logā jau
redzami bērnu gatavoti rūķi, 2.de-
cembra vakarā šie rūķi bija parūpē-
jušies, lai ārā iedegtos krāsainās
Ziemassvētku gaismiņas. Zālē spīgu-
ļo bumbuļi eglītē. 

“Rūķīšu” grupas bērni mājās kopā ar
vecākiem ir sagatavojuši visdažādākās

eglītes kā rezultātā tapis egļu mežs.
Grupās ir gan pašu gatavoti Adventes
kalendāri, gan labo darbu eglīte. 

Labo darbu mēnesī decembrī, bēr-
ni zīmē apsveikumus Ziemassvētkos
Viļānu slimnīcas sociālo gultu iemīt-
niekiem. Visās grupās notiek aktīva
sirs niņu krāsošana un līmēšana lielajai
pilsētas eglei. 

Visiem vēlam jauku svētku gaidī-
šanas laiku!

Viļānu pagasta PII “Bitīte”


