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Viļānu Velotūre 2020
Velobrauciena 2 posmi notiks 2020.gada jūlijā – augustā, katra mēneša

2. sestdienā. Reģistrēšanās no plkst. 11.30 Viļānu pilsētas stadionā. Starts
plkst. 12.00.

Viļānu Velotūres 2020 1.posms tiek rīkots 11.jūlijā.
Pasākumā drīkst piedalīties ikviens interesents, bet 2007.gada dzimu-

šie un jaunāki tikai pilngadīgas personas pavadībā. 
Obligāti jābūt aizsargķiverei!
Velobrauciens notiks pa dažādas nozīmes, seguma un kvalitātes koplieto-

šanas ceļiem. Maršruta garumi posmos dažādi un vidējais posma garuma ap
20km, kurš tiks izbraukts 3 – 4 stundās.

Braucienu organizē un vada: Viļānu novada Sporta skola sadarbībā ar Viļānu
novada pašvaldību un Viļānu velobrauciena entuziastiem. 

Informācijai: t.29422155 (Juris), t.28646365 (Aleksejs).
Nolikumu skatīt www.vilanunovads.lv.
Katrs pasākuma dalībnieks personīgi uzņemas atbildību par savu veselības

stāvokli un spējām piedalīties pasākumā, apliecinot to ar savu parakstu
reģistrācijas lapā, kā arī atļauj izmantot personas datus un uzņemtās fo-
togrāfijas Sporta skolas un Viļānu novada pašvaldības informatīvajiem mēr-
ķiem.

Informāciju sagatavoja:
Viļānu novada Sporta skola

UZMANĪBU! Gājēju tilta uz
Lakstīgalu salu

konstrukcija ir nestabila –
no 1.jūlija tilts slēgts!
Iedzīvotāju kustībai

lūdzam izmantot Viļānu
HES tiltu.

Drīzumā tiks veikta gājēju tilta
pārbūve uz Lakstīgalu salu

2020.gada 8.jūnijā tika noslēgts
līgums ar Latvijas-Lietuvas kop -
uzņēmumu “”Viadukts” SIA par gā-
jēju tilta pārbūvi uz Lakstīgalu salu,
saskaņā ar SIA “Projekts 3” izstrā-
dāto būvprojektu. Būvdarbus uz-
raudzīs uzņēmums SIA “KEM”.

Būvdarbu laikā iedzīvotājus aici-
nām būt pacietīgiem un saprotošiem.

Lūdzam sekot informācijai par
būvdarbu uzsākšanu un gaitu
Viļānu novada mājaslapā.

Projekts “Būvdarbi “Gājēju tilta
uz “Lakstīgalu salu” pārbūve” tiek
finansēts no pašvaldības līdzekļiem.

Informāciju sagatavoja:
Sintija Upeniece

Sabiedrisko attiecību speciāliste
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2020. gada 25. jūnijā tika uzsākti būvdarbi aktīvā
laukuma atpūtai “ALA” teritorijā (Viļānos, Raiņa ielā
2) projekta “Piedzīvojumu velotrases ierīkošana aktīvā
laukuma atpūtai “ALA” teritorijā Viļānos, Raiņa ielā 2”
ietvaros.  

Viļānu novada pašvaldības dome informē, ka būvdar-
bu laikā ir slēgts gājēju celiņš un norobežots viens no šķērš -
ļu joslas laukumiem. Aicinām iedzīvotājus būt saprotošiem
un pacietīgiem, ievērot būvdarbu laikā uzstādītās zīmes
un norobežojumus, kā arī sekot līdzi jaunākajai informā-
cijai par būvdarbiem Viļānu novada mājaslapā www.vi-
lanunovads.lv.

Iedzīvotājiem kustībai uz Lakstīgalu saliņu būs jāizvēlas
Raiņa iela, tāpēc arī autobraucējiem lūgums būt vērīgiem
un pacietīgiem.

Projektā ir paredzēta gājēju celiņa seguma nomaiņa, ve-
lotrases izbūve un apgaismojuma uzstādīšana. Būvdarbus
veiks uzņēmums SIA “AĻŅI AS”, bet apgaismojumu ierī-
kos SIA “Affix”. Projekta izmaksas ir 72 589.33 EUR, t.sk.

attiecināmās izmaksas 35 000 EUR, ELFLA finansējums
31 500 EUR. 

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fon-
du lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa viet-
nē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-
2020/index_lv.htm

Informāciju sagatavoja:
Karmena Kotāne
Projektu vadītāja

PAZIŅOJUMS PAR BŪVDARBIEM

SIA “Profilaktisko higiēnisko pakalpojumu labo-
ratorija” veica Viļānu novada peldvietu peldūdens
testēšanu Maltas upē un Radopoles ezerā, kā rezul-
tātā zilaļģu un citu fitoplanktona aļģu ziedēšana, naftas
produktu raksturīgas smakas un peldošas plēves, virsmas
aktīvās vielas ilgnoturīgas putas un piesārņojums ar pel-
došiem un citiem atkritumiem nav konstatētas.

Atbilstoši testējamo rādītāju rezultātiem - peldēties
atļauts.

Novada mājaslapā var iepazīties ar peldvietu peldūdens la-
boratorijas testēšanas rezultātiem.

Informāciju sagatavoja:
Sintija Upeniece

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Iedzīvotāji, kuriem ir parāds par SIA “VIĻĀNU
NAMSAIMNIEKS” sniegtajiem pakalpojumiem
(īre, apsaimniekošana, komunālie pakalpojumi), tiek
aicināti līdz 2020.gada 15.jūlijam samaksāt visu
parāda summu.

Informējam, ka, samaksājot visu parāda summu
līdz 2020.gada 15.jūlijam, no kopējās parāda sum-
mas tiks atrēķināta, uz šo brīdi esošā, kavējuma
nauda.

Parāda summu, bez kavējuma naudas, var pre-
cizēt, ierodoties grāmatvedībā, Liepu ielā 2C, Viļānos.

Kontakttālruņi: 646 62289, 26135252.    

Informāciju sagatavoja: 
SIA “VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS”

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.384 “Noteikumi par de-
centralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un re-
ģistrēšanu”, mājsaimniecību īpašniekiem decentra-
lizēto kanalizācijas sistēmu: izsmeļamās krājtvertnes,
septiķa vai lokālo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu, ar jau-
du līdz 5 m3/diennaktī, un, kuras nav pievienotas centra-
lizētajai kanalizācijas sistēmai, reģistrācija jāpabeidz
līdz 2021.gada 31.decembrim.

Saskaņā ar Viļānu novada pašvaldības Saistošajiem no-
teikumiem Nr.113 “Par decentralizētās kanalizācijas pa-
kalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Viļānu novada
pašvaldībā” (publicēti “Viļānu novada Vēstnesis” janvā-
ra Nr.1 un Viļānu novada mājaslapā: www.vilanunovads.lv),
kas stājās spēkā 2020.gada 4.februārī, Viļānu novadā de-
centralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra izveide un uz-
turēšana, informācijas apkopošana un aktualizācija, kā
arī kontroles un uzraudzības īstenošana decentralizēto
kanalizācijas sistēmu ekspluatācijā, deleģēta attiecīgās
teritorijas sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu
sniedzējam – SIA “VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS”.

SIA “VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” lūdz neatlikt uz
pēdējo brīdi un aicina, decentralizēto kanalizācijas

sistēmu īpašniekus, savlaicīgi uzsākt reģistrāciju.
Reģistrēšanas kārtība:
Decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašniekam

(īpašumtiesības reģistrētas zemesgrāmatā) jāaizpilda
decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģis-
trācijas apliecinājums (Saistošo noteikumu Nr.113,
2.pielikums). Reģistrācijas formu var saņemt perso-
nīgi SIA “VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS”, 4.kabinets,
Liepu ielā 2C, Viļānos vai elektroniski Viļānu novada mā-
jaslapā: www.vilanunovads.lv (meklēt pie saistošajiem no-
teikumiem), vai arī, piesakot asenizācijas pakalpojumu.

Aizpildīto reģistrācijas apliecinājumu jāiesniedz per-
sonīgi SIA “VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS”, 4.kabinets, Liepu
ielā 2C, Viļānos vai elektroniski, sūtot uz SIA “VIĻĀNU NAM-
SAIMNIEKS” e-pastu: vilanu.namsaimnieks@inbox.lv.

SIA “VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” atbildīgie darbinieki,
pēc iesniegumā sniegto datu apstrādes, reģistrēs Jūsu iz-
smeļamo krājtvertni, septiķi vai lokālās notekūdeņu attī-
rīšanas iekārtas decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrā.

Informāciju sagatavoja:
SIA “VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS
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Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra (turpmāk
- Aģentūra) ir Aizsardzības ministrijas pārraudzībā eso-
ša valsts pārvaldes iestāde, kas saskaņā ar Ģeotelpiskās
informācijas likumu un Ministru kabineta 2013. gada
9. jūlija noteikumos Nr.384  „Latvijas Ģeotelpiskās infor-
mācijas aģentūras nolikums” noteiktajām funkcijām un uz-
devumiem iegūst, sagatavo un atjaunina ģeotelpiskās in-
formācijas pamatdatus, tai skaitā uztur valsts ģeodēzisko
tīklu, kas iet ver valsts ģeodēziskā tīkla punktu apsekošanu
apvidū.

Informējam, ka Aģentūras darbinieki minētā uz-
devuma ietvaros laika periodā no 2020.gada jūlija līdz
novembrim, veiks valsts ģeodēziskā tīkla punktu apse-
košanas un sakārtošanas darbus Latgales reģionā, tai skai-
tā Viļānu novada teritorijā.  

Vēlamies norādīt, ka saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas
likuma 9.panta pirmo daļu, nekustamā īpašuma īpašnieks,
tiesiskais valdītājs vai lietotājs neierobežo ģeodēzisko un
kartogrāfisko darbu veikšanu savā īpašumā esošajā vai pār-
valdāmajā teritorijā. 

Aģentūras darbiniekiem ir darba apliecības, kuras ne-
pieciešamības gadījumā var uzrādīt. Pārvietošanās no-
tiek tikai ar Nacionālo bruņoto spēku automašīnām, ku-
ras var atpazīt pēc valsts reģistrācijas numura zīmēm,
kas sākas ar burtiem LA. Aģentūras darbinieki ir tērp -

ti darba apģērbā, uz kura ir atpazīšanas zīmes - Aģentūras
logo, ieņemamais amats un vārda iniciālis un uzvārds.

Valsts ģeodēziskā tīkla uzturēšanas darbus veic ģeodē-
zistu grupa divu cilvēku sastāvā, kuri izpilda šādus darbus:

1. Veic ģeodēziskā punkta meklēšanu apvidū;
2. Atrastai grunts zīmei atrok punkta centru un veic fo-

tografēšanu;
3. Veic ģeodēziskos mērījumus punktā;
4. Grunts zīmei izveido aprakumu (kupicu) un ierīko no-

rādītājstabu;
5. 5 m rādiusā no punkta centra veic krūmu un koku līdz

12 cm diametrā nociršanu;
6. Fotografē sakārtoto ģeodēzisko punktu un sagatavo

punkta abrisu;
7. Atrastas sienas zīmes attīra no rūsas un citiem uz-

slāņojumiem;
8. Virs sienas zīmes piestiprina informējošo plāksnīti;
9. Fotografē sakārtoto ģeodēzisko punktu un sagatavo

punkta abrisu.
Lauka apsekošanas darbi var skart jebkuru vietu novada

teritorijā.
Informācija par Aģentūru atrodama interneta vietnēs

www.lgia.gov.lv un  http://map.lgia.gov.lv
Valsts ģeodēziskā tīkla punktu saraksts Viļānu no-

vadā ir apskatāms novada mājaslapā.

No 30.jūnija ESF projekta “Nodarbināto personu
profesionālās kompetences pilnveide” ietvaros,  no-
darbinātās personas uzsāka pieteikšanos attāli-
nātajām mācībām. Pieteikšanās notiks līdz 2020. gada
15. jūlijam, bet mācību grupu komplektēšana un mācības
jūlija beigas/augusta sākums.

Atšķirīgi no ierastajām pieteikšanās kārtām, šajā kār-
tā mācības notiks tikai attālināti. 

Izglītības programmu piedāvājumā būs profesionālās piln-
veides izglītības programmas, moduļi (īsākas izglītības prog -
rammas), kas ir nepieciešami profesionālajai darbībai iz-
vēlētajā nozarē, kā arī augstākās izglītības iestādes stu-
diju kursi vai studiju moduļi no akreditēta studiju virzie-
na licencētas studiju programmas. Izglītības programmu
saturā būs norādītās galvenās mācību tēmas un risināju-
mi kādā plānots organizēt mācību darbu, kā arī perso-
nai nepieciešamie tehnoloģiskie rīki, ierīces un pro-
grammatūras izglītības programmas apguvei,  izglītības
programmas stundu skaits un izglītības programmas īs-
tenošanas periods (nedēļās).

Arī attālināto mācību kārtā mācībām varēs pieteikties
strādājoši un pašnodarbinātās personas, tai skaitā jaunie
vecāki, kas atrodas darba attiecībās un bērna kopšanas at-
vaļinājumā, kuri ir vecumā no 25 gadiem ar nepabeigtu vai
pabeigtu izglītību.

Mācību izmaksas 90% apmērā sedz ES fondi un valsts,
10% ir strādājošā līdzmaksājums, kuru var segt arī dar-

ba devējs. Mācības bez maksas ir strādājošajiem ar maz-
nodrošinātās vai trūcīgās personas statusu.

Šobrīd tiek slēgti līgumi ar izglītības iestādēm un mā-
cību programmu saraksts būs publiski pieejams mājasla-
pā www.macibaspieaugusajiem.lv.

Svarīgi! Apstiprināti 2016.gada 15. jūlija Ministru ka-
bineta noteikumu Nr. 474 “Darbības programmas
„Izaugsme un nodarbinātība“ 8.4.1. specifiskā atbalsta mēr-
ķa „Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompe-
tenci“ īstenošanas noteikumi” grozījumi: 

l strādājošais projekta laikā mācīties varēs divas rei-
zes (iepriekš bija tikai vienu reizi) neatkarīgi no pieteik-
šanās kārtu skaita;

l ja mācības uzsāktas un pārtrauktas, atkārtoti varēs
pieteikties ne ātrāk kā 6 mēnešus pēc mācību pārtrauk-
šanas dienas (iepriekš bija 12 mēneši). Šis ierobežojums ne-
attiecas uz tiem strādājošajiem, kuri mācībām pieteicās,
bet mācības neuzsāka;

l ja strādājošais izvēlēsies mācīties profesionālās tā-
lākizglītības programmu (neattiecas uz attālināto mācību
kārtu), personai jāveic 5% līdzmaksājums (iepriekš bija 10%).

Pieteikšanās piektajai mācību kārtai arī notiks tiešsaistē,
un mācības norisināsies kā ierasts - klātienē. Mācību klāsts
piektajai un attālināto mācību kārtai būs atšķirīgs.

Pielikumus skatīt novada mājaslapā: “Sadarbības part -
nera atskaites veidlapu par atbalstu saņēmušajiem pie-
augušajiem nodarbinātajiem” un personas iesniegumu mā-
cībām projekta Attālinātās mācību kārtas ietvaros. 

Līgo 2020
22.jūnijā Dekšāres pagasta est rādē notika

Ielīgošanas koncerts. Šogad tajā sadziedājās folkloras
kopas „Viļõnīši“ un „Kūzuls“, dejoja Sīļukalna vidējās pa-
audzes TDK, skanēja Dekšāru dziedošo jauniešu balsis. Īpašu
publikas mīlestību izpelnījās kapela „Bumburneicys“ no
Viļāniem un pūtēju orķestris „Dekšāres“.

Informāciju sagatavoja:
Emerita Bondare

Kultūras darba organizatore Dekšārēs
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Viļānu novada pašvaldība ir uzsākusi deinstitucionali-
zācijas projekta “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu
infrastruktūras izveide un attīstība Viļānu novada pa-
švaldībā” (Nr. 3.1.1/18/I/030) īstenošanu Eiropas Reģionālā
attīstības fonda programmā. Šobrīd ir izsludināts iepirku-
mu konkurss par būvprojekta izstrādi ēkas pārbūvei, kas
atrodas Viļānos, Mehanizatoru ielā 24A. Projekta ietvaros
pašvaldība cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem (GRT)
veidos dienas aprūpes centru, specializētās darbnīcas un gru-
pu dzīvokļus, sniedzot iespēju dzīvot patstāvīgi, vienlaikus
saņemot nepieciešamo atbalstu. Projekts paredz arī izvei-
dot sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centru bērniem ar
funkcionāliem traucējumiem (FT) un viņu likumiskajiem
pārstāvjiem vai audžuģimenēm. Pēc sabiedrībā balstītu so-
ciālo pakalpojumu (SBSP) infrastruktūras izveides mērķa
grupas varēs saņemt gan atbalstu dažādās dzīves situāci-
jās no atbalsta personāla, gan dažādu speciālistu konsul-
tācijas.                    

Deinstitucionalizācija (DI) ir Labklājības ministrijas vir-
zīts iekļaujošas sabiedrības veidošanas process, kas tiek
īstenots projektu ietvaros kopā ar 115 pašvaldībām visā
Latvijā un paredz cilvēku ar GRT iekļaušanu sabiedrībā
un iesaisti darba tirgū, tādējādi veicinot viņu neatkarību
un patstāvību. Tostarp tiek radīts plašs pakalpojumu klāsts,
lai arī bērni, kas dzīvo sociālās aprūpes centros, varētu augt
ģimeniskā vidē un bērni ar FT varētu saņemt sociālo ap-
rūpi un rehabilitāciju savā pašvaldībā. “Pēdējos gados pub-
liskajā telpā arvien aktuālāki kļūst jautājumi, kas skar sa-

biedrības vismazāk aizsargāto daļu (bērnunamu bērnus un
cilvēkus ar dažāda veida invaliditāti) un šo grupu iespē-
jām integrēties sabiedrībā – atrast darbu, nejusties izsmietam
vai atstumtam un, kas visbūtiskāk, nedzīvot “izolēti” (bēr-
nunamā vai psihiskās aprūpes iestādē). Nereti lielākie šķērš -
ļi ir nevis institucionāli, bet gan emocionāli, proti, bieži tu-
vinieki, kuru aprūpē bijuši cilvēki ar garīga rakstura trau-
cējumiem, neuzticas sabiedrībai un neatbalsta šo cilvēku
patstāvīgu dzīvi, jo sabiedrībā iesakņojušies aizspriedumi
pret noteiktu sabiedrības grupu, kas līdzāspastāvēšanu pa-
dara ļoti apgrūtinātu vai pat neiespējamu,” stāsta
Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu departamenta
vecākā eksperte Kristīne Lasmane. Latvijā 21 992 piln-
gadīgiem iedzīvotājiem ir noteikta 1. vai 2. grupas invali-
ditāte garīga rakstura traucējumu dēļ. No tiem 4 496 šo b rīd
saņem pakalpojumus ilgstošas sociālās aprūpes institūci-
jās, kur viņiem ir ļoti ierobežotas pašnoteikšanas iespējas
pār savu dzīvi. Projekta ietvaros paredzēts paplašināt šiem
cilvēkiem nepieciešamo pakalpojumu pieejamību gan ģeog-
rāfiski, gan saturiski. Tādējādi SBSP īpatsvars tiks būtiski
palielināts, bet aprūpe institūcijās – samazināta. 

Projektu finansiāli atbalsta Eiropas Savienības struk-
tūrfondi. DI projektam kopumā atvē-
lēts finansējums aptuveni 91 miljona
eiro apmērā. DI projektu paredzēts no-
slēgt 2022. gada pavasarī.

Plašāk par projektu: www.cilvek-
snevisdiagnoze.lv
https://lpr.gov.lv/lv/regionalie_pro-
jekti/di/apraksts/#.XucoK0UzaUk

Informāciju sagatavoja:
Karmena Kotāne
Projektu vadītāja

Sabiedrībā balstīti sociālie pakalpojumi
Viļānu novadā
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23. jūnijā pie Viļānu KN norisinājās Līgo svētku
pasākums visai ģimenei. Bija iespēja iegādāties sierus,
mājas alu, Obelisk Farm kaņepju produkciju, visiem ap-
meklētājiem bija iespēja arī radoši darboties - pinot Jāņu

vainagu, veidojot savu sapņu ķērāju. Bērnus iepriecināja
Mārtiņa burbuļu atrakcija un pārējos lustīgs pašdarbnie-
ku koncerts.
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