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1. Viļānu novads - „Lauku zinātnieku novads”.
2. Viļānu novada pašvaldības ikdienas rīcības un attīstības projekti virzīti uz

Viļānu novada ekonomisko attīstību, izmantojot Viļānu novada potenciālu,
veidojot pievilcīgu dzīves un investīciju vidi, saglabājot dabas un kultūras
vērtības nākamām paaudzēm.

/Viļānu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014.-2030.gadam/
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1. ZIŅAS PAR PAŠVALDĪBU
3. Viļānu novads atrodas Eiropas Savienībā, Latvijā, Latgales reģionā, pie Rīgas-Rēzeknes
A12/E22 automaģistrāles, 30 km attālumā līdz republikas pilsētai Rēzeknei.
4. Viļānu novada novietojums nacionālas (Rēzekne) un reģionālas (Preiļu) nozīmes centru
sasniedzamībā sniedz darba iespējas, saglabājot dzīves vietu Viļānu novadā, un iespējas saņemt
daudzveidīgus un labas kvalitātes pakalpojumus.
5. Apkārtējās pilsētas ir labi sasniedzamas pa galvenajiem un reģionālajiem valsts ceļiem.
Viļānu novadu šķērso A12/E22 automaģistrāle Jēkabpils-Rēzekne-Ludza-Krievijas robeža
(Terehova) un reģionālie valsts ceļi P58 Viļāni-Preiļi-Špoģi un P59 Viļāni-Ružina-Malta.
6. Viļānu novada administratīvi teritoriālo iedalījumu veido Viļānu pilsēta un Dekšāres, Sokolku
un Viļānu pagasti. Viļānu novads robežojas ar Rēzeknes, Varakļānu, Riebiņu novadiem un
Madonas novadiem.
1.1.att. Viļānu novada teritoriālās vienības un kaimiņu pašvaldības
Avots: Viļānu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.-2030.gadamdati

7. Teritorijas platība – 287 km2.
8. 2018.gadā Viļānu novadā dzīvoja 5890 iedzīvotāji (PMLP dati, 01.01.2019.), kas ir par 2.6%
mazāk nekā iepriekšējā gadā. Uz 2018.gada 1. janvāri iedzīvotāju skaits bija 6045.
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9. Viļānu novada iedzīvotāju sadalījums pa vecuma un dzimuma grupām ir attēlots 1.2.att.
1.2.attēls. Viļānu novada iedzīvotāju sadalījums pēc vecuma un dzimuma
Avots: LR Pilsonības un migrāciju lietu pārvaldes dati

10. Uz 01.01.2019 Viļānu novadā bija 892 bērni vecumā līdz 18 gadiem. Informācija par bērnu
skaita sadalījumu pa vecumiem ir apkopots 1.1. tabulā.
1.1.tabula Bērnu skaits Viļānu novadā uz 01.01.2018
Avots: LR Pilsonības un migrāciju lietu pārvaldes dati

Vecuma robežas

Dzimums

Skaits

0–6
7 – 18 (neieskaitot)

308
584

Meitenes
152
305

Zēni
156
279

11. Vecuma grupā no 0 līdz 6 gadiem salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu bērnu skaits
samazinājies par 8, savukārt vecumā no 7 līdz 18 gadiem bērnu skaits ir samazinājies par 26
bērniem.
12. Viļānu novada dzimtsarakstu nodaļā ir reģistrēti 35 jaundzimušie, t. sk. 15 meitenes un 20
zēni: 1.bērns mātei piedzima – 9 gadījumos, 2.bērns – 13 gadījumos, 3.bērns – 6 gadījumos,
4.bērns – 2 gadījumos, 5.bērns – 1 gadījumā, 7. bērns – 2 gadījumos, 8.bērns – 2 gadījumos,
salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu jaundzimušo skaits samazinājies par 15%.
13. Reģistrēto laulību skaits 15, t. sk. Viļānu novada dzimtsarakstu nodaļā 8 un baznīcā 7,
savukārt šķirto laulību skaits 10, t. sk. 3 tiesā un 7 pie notāra.
14. Miršanas reģistra ierakstu skaits
99, t. sk. 50 sievietes un 49 vīrieši, salīdzinājumā ar
iepriekšējo gadu par 2 miršanas gadījumiem mazāk.
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2. VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS JURIDISKAIS STATUSS,
STRUKTŪRA UN PĀRVALDE
15. Viļānu novada pašvaldības darbu reglamentē likums „Par pašvaldībām” un Viļānu novada
pašvaldības ar Viļānu novada pašvaldības domes 2018.gada 29.marta sēdes lēmumu,
protokola Nr.4 25§ apstiprinātie Viļānu novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.106
“Viļānu novada pašvaldības nolikums” un citi normatīvie akti.
16. Pašvaldības iedzīvotāju pārstāvību nodrošina to ievēlēts pašvaldības lēmējorgāns –
pašvaldības dome (turpmāk Dome), kas pieņem lēmumus; nosaka pašvaldības institucionālo
struktūru; lemj par autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu īstenošanu un par kārtību,
kādā nodrošina pašvaldībai deleģēto valsts pārvaldes funkciju un pārvaldes uzdevumu izpildi;
izstrādā un izpilda pašvaldības budžetu. Dome atbilstoši kompetencei ir atbildīga par
pašvaldības institūciju tiesisku darbību un finanšu līdzekļu izlietojumu.
17. Dome atbilstoši Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumam sastāv no
15 deputātiem.
18. Viļānu novada pašvaldības domes sastāvs 2018.gadā no 01.01.2018. līdz 31.12.2018.
Jekaterina Ivanova - domes priekšsēdētāja (“Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija)
Daiga Ceipiniece - domes priekšsēdētājas vietniece (Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija)
Guna Popova - domes deputāte (“Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija)
Vasīlijs Arbidāns - domes deputāts (“Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija)
Felicija Leščinska - domes deputāte (“Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija)
Inna Ruba - domes deputāte (“Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija)
Alla Stiuka - domes deputāte (“Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija)
Lūcija Veselova - domes deputāte (“Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija)
Jevdokija Šlivka - domes deputāte (Latvijas Reģionu apvienība, Latgales partija)
Rūdolfs Beitāns - domes deputāts (Latvijas Reģionu apvienība, Latgales partija)
Juris Galerijs Vidiņš - domes deputāts (Partija „Vienotība”) līdz 2018.gada 24.maijam
Māris Klaučs – domes deputāts (Partija „Vienotība”) no 2018.gada 25.maija
Inta Brence - domes deputāte (Partija „Vienotība”)
Inga Zunda - domes deputāte („LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”)
Artūrs Ornicāns - domes deputāts („LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”)
Indra Šarkovska - domes deputāte (Partija „Vienoti Latvijai”).

19. Domes sēdes notiek vienu reizi mēnesī, kā arī saskaņā ar noteikto kārtību tiek sasauktas
ārkārtas sēdes. 2018.gadā Viļānu novada pašvaldībā notika 16 novada domes sēdes, no tām 4
bija ārkārtas sēdes. Savukārt finanšu komitejas sēdes ir bijušas 12, kā arī sociālās, izglītības un
kultūras komitejas sēdes ir notikušas 12 reizes.
20. Lai nodrošinātu savu darbību un izstrādātu Domes lēmumprojektus, Dome no pašvaldības
deputātiem ievēl:
Finanšu komiteju 15 locekļu sastāvā;
Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteju 7 locekļu sastāvā.
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21. Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai Dome no deputātiem un attiecīgās pašvaldības
iedzīvotājiem ir izveidojusi komisijas:
Dzīvokļu jautājumu komisiju 5 cilvēka sastāvā;
Sporta komisiju 3 cilvēku sastāvā;
Ārkārtas situāciju komisiju 5 cilvēku sastāvā;
Pašvaldības īpašuma komisiju 5 cilvēku sastāvā;
Kultūras komisiju 5 cilvēku sastāvā;
Iepirkumu komisiju 5 cilvēku sastāvā;
Administratīvo komisiju 5 cilvēku sastāvā;
Komisiju lēmumu pieņemšanai darījumiem ar lauksaimniecības zemi 5 cilvēku sastāvā;
Saimniecisko lietu komisiju 5 cilvēku sastāvā;
Ētikas komisiju 5 cilvēku sastāvā;
Vēlēšanu komisiju 7 cilvēku sastāvā;
Medību koordinācijas komisiju 6 cilvēku sastāvā;
Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisiju 5 cilvēku sastāvā;
Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisiju 5 cilvēku sastāvā.

22. Viļānu novada pašvaldība savā darbībā veic sekojošas funkcijas: organizē iedzīvotājiem
komunālos pakalpojumus; gādā par novada labiekārtošanu un sanitāro tīrību; nodrošina
iedzīvotājus ar izglītības pakalpojumiem; rūpējas par kultūru un sekmē tradicionālo kultūras
vērtību saglabāšanu; nodrošina veselības aprūpes pieejamību; nodrošina iedzīvotāju sociālo
palīdzību; sniedz palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā; sekmē saimniecisko
darbību novadā; piedalās sabiedriskās kārtības nodrošināšanā; veic civilstāvokļa aktu
reģistrāciju; gādā par aizgādnību, aizbildnību un bērnu interešu aizstāvību.
23. Pašvaldības dome ir izveidojusi šādas iestādes:
Dekšāres pagasta pārvalde;
Sokolku pagasta pārvalde;
Viļānu vidusskola;
Bērnu un jauniešu centrs;
Dekšāru pamatskola;
Viļānu Mūzikas un mākslas skola;
Sporta skola;
Viļānu pilsētas pirmskolas izglītības iestāde;
Pirmskolas izglītības iestāde ”Bitīte”;
Viļānu pilsētas bibliotēka;
Viļānu pagasta Radopoles bibliotēka;
Dekšāres pagasta bibliotēka;
Sokolku pagasta bibliotēka;
Viļānu novadpētniecības muzejs;
Viļānu kultūras nams;
Atspukas feldšeru – vecmāšu punkts;
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Sokolku pagasta feldšeru – vecmāšu punkts;
Dekšāru feldšeru – vecmāšu punkts;
Sociālais dienests;
Sociālās palīdzības centrs „Cerība”;
Bāriņtiesa;
Dabas draugu radošās pētniecības centrs „Dadzis”.

24. Iestāde „Viļānu novada pašvaldība” ir pašvaldības administrācijas iestāde, kas nodrošina
Domes pieņemto lēmumu izpildi, kā arī darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu, un
tās sastāvā ir: Ekonomikas un grāmatvedības nodaļa; Attīstības, plānošanas un informācijas
nodaļa; labiekārtošana; dzimtsarakstu nodaļa; pašvaldības policija; klientu apkalpošanas
centrs.
25. Administrācija, darbojas, uz Domes apstiprināta nolikuma pamata. Pašvaldības iestādes un
to struktūrvienības darbojas uz iestāžu un struktūrvienību nolikumiem, kurus apstiprinājusi
Dome.
26. Viļānu novada pašvaldībā 2018.gadā vidēji tika nodarbināti 425 darbinieki, no tiem 337
sievietes un 88 vīrieši. Informācija par nodarbināto sadalījumu pēc dzimumiem ir attēlota
2.3.attēlā.
2.3.att. Viļānu novada pašvaldībā nodarbināto sadalījums pa dzimuma veidiem
Avots: Grāmatvedības un ekonomikas nodaļas dati

27. Pašvaldība ir kapitāla daļu turētājs sekojošās kapitālsabiedrībās:
SIA “Viļānu namsaimnieks”;
SIA “Viļānu siltums”;
SIA „Viļānu slimnīca”;
SIA “ALAAS”.

28. Pašvaldības dalība biedrībās:
Biedrība „Latvijas Pašvaldību savienība”;
Biedrība „Eiroreģions „Ezeru zeme””;
Biedrība “Latgales reģionālā attīstības aģentūra”;
Biedrība “Rēzeknes rajona kopienu partnerība”.
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3. PAŠVALDĪBAS FINANSES
29. Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Viļānu novada pašvaldības budžets ir
iedalīts pamatbudžetā, speciālajā budžetā un citos budžeta līdzekļos. Pašvaldības budžets
veido pašvaldības darbības finansiālo ietvaru un ir būtisks līdzeklis pašvaldības politikas
realizācijai ar finanšu metodēm, lai nodrošinātu pašvaldības ilgtspējīgu administratīvās
teritorijas attīstību, vienlaicīgi sabalansējot saimniecisko un ekonomisko attīstību ar
iedzīvotāju sociālajām interesēm.
30. Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus veido nodokļu ieņēmumi – iedzīvotāju ienākuma,
nekustamā īpašuma nodoklis, nenodokļu ieņēmumi, kuros ietilpst pašvaldību nodevas,
naudas sodi, ieņēmumi no pašvaldības īpašuma pārdošanas, kā arī citi nenodokļu ieņēmumi;
transfertu ieņēmumi (maksājumi) no valsts un pašvaldību budžetiem un budžeta iestāžu
ieņēmumiem.
31. Informācija par pašvaldības budžeta ieņēmumiem 2017. gadā un 2018. gadā, kā arī 2019.
gada apstiprinātais plāns ir atspoguļots 3.2. tabulā.
3.2.tabula Pamatbudžeta ieņēmumi 2017., 2018. gadā un 2019. gada plāns
Avots: Grāmatvedības un ekonomikas nodaļas dati
Nr.
p.k.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.2.

Rādītājs
Ieņēmumi
Nodokļu ieņēmumi
Nenodokļu ieņēmumi
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi
Transferti
Izdevumi
Uzturēšanas izdevumi (kopā) t. sk.:
Kārtējie izdevumi
Procentu izdevumi
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
Uzturēšanās izdevumu transferti
Kapitālie izdevumi

Budžeta izpilde (EUR)
2017.gads
2018.gads
5 982 120
7 798 318
2 294 314
2 506 908
196 085
185 303
103 294
112 700
3 388 427
4 993 407
6 165 565
7 374 283
4 848 471
5 068 345
4 251 135
4 455 194
30 369
13 488
393 563
413 983
173404
185 680
1 317 094
2 305 938

2019.gada
plāns (EUR)
5 718 562
2 309 019
145 700
87 597
3 176 246
6 613 868
5 374 664
4 568 443
11 835
598 988
195 398
1 239 204

3.4.attēls Viļānu novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 2018. gadā (EUR)
Avots: Grāmatvedības un ekonomikas nodaļas dati
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32. Pamatbudžeta ieņēmumi 2018. gadā sastāda 7 798 318 EUR. Salīdzinot ar plānotajiem
ieņēmumiem, 2018. gadā ieņēmumi ir par 255 263 EUR jeb 3.2 % mazāk nekā plānots un par
1 816 198 EUR jeb 30.4% vairāk nekā iepriekšējā pārskata gadā, jo palielinājās pašvaldības
transfertu ieņēmumi, no citām pašvaldībām, sakarā ar projekta realizāciju. 2018. gada
ieņēmumu plāns ir izpildīts par 96.8%.
33. Būtiskākā ieņēmumu daļa – 64% jeb 4.993 miljoni EUR ir transfertu ieņēmumi un 29.02 %
jeb 2.262 miljoni EUR – nodokļu ieņēmumi.
34. Nodokļu ieņēmumi 2018. gadā pamatbudžetā ir 2 506 908 EUR apjomā, kas ir par 5 278
EUR vairāk nekā plānots un par 212 594 EUR jeb 9.3% vairāk nekā 2017. gadā. Salīdzinot ar
iepriekšējo gadu, pieaugums ir vērojams visu nodokļu ieņēmumos.
35. Būtiskākais pašvaldības pastāvīgo ieņēmumu avots ir iedzīvotāju ienākuma nodoklis, kas
veido 29.02 % no kopējiem kārtējā gada ieņēmumiem. Pašvaldības ieņēmumi no iedzīvotāju
ienākuma nodokļa 2018.gadā ir 2.262 miljoni EUR, kas ir 202.4 tūkstošiem EUR jeb 9.8 %
vairāk nekā 2017.gadā.
36. Nekustamā īpašuma nodokļa (turpmāk – NĪN) ieņēmumi 2018. gadā ir 244 116 EUR, kas ir
par 16 798 EUR vairāk kā plānots. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, NĪN ieņēmumi saņemti par
10 100 EUR jeb 4.3% vairāk. Pamatojoties uz likumu „Par nekustamo īpašuma nodokli” un
pašvaldības saistošajiem noteikumiem, 2018. gadā piešķirti nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumi 3 094 EUR apmērā - politiski represētajām personām par 1068 EUR, trūcīgām
personām 375 EUR, bet daudzbērnu ģimenēm un aizbildņu ģimenēm 1 081 EUR apmērā,
savukārt maznodrošinātām personām līdz 90%, kurā nodokļa maksātājs atbilst trūcīgās vai
maznodrošinātās personas statusam 570 EUR. Ieņēmumi no šī nodokļa ir atkarīgi no zemes
kadastrālo vērtību izmaiņām un reglamentējošās likumdošanas.
37. Nenodokļu ieņēmumus veido valsts un pašvaldību nodevas, naudas sodi un sankcijas,
ieņēmumi no pašvaldības īpašuma pārdošanas, kā arī ieņēmumi no depozītiem un kontu
atlikumiem. 2018.gadā šajā sadaļā tika iekasēti 185.3 tūkstoši EUR, kas ir par 35 470 EUR
vairāk nekā plānots. Salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu (2017) nenodokļu
ieņēmumi ir iekasēti par 10.7 tūkstošiem EUR mazāk. Lielāko daļu šo ieņēmumu veido Valsts
(pašvaldību) īpašuma iznomāšanas pārdošanas un nodokļu maksājumu pamatparāda
kapitalizācijas, kas 2018. gadā ir 127 347 EUR.
38. Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem 2018. gadā tika iekasēti
112 700 EUR apmērā, kas ir par 28.4 tūkstošiem EUR jeb 33.8 % vairāk nekā plānots un par
9.4 tūkstošiem EUR vairāk nekā iepriekšējā pārskata periodā. Lielāko daļu šo ieņēmumu veido
ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi, kas 2018.
gadā ir 63.1 tūkstoši EUR.
39. Transfertu ieņēmumus veido maksājumi, kas veikti starp valsts, citas pašvaldības vai no
valsts budžeta daļēji finansētām atsavinātām publiskām personām. Saņemtie transferti 2018.
gadā ir 4.993 miljonu EUR apmērā. Salīdzinājumā ar plānotajiem ieņēmumiem izpilde ir par
324.7 tūkstošiem EUR mazāka, nekā plānots. Transfertu ieņēmumi 2018. gadā salīdzinājumā
ar iepriekšējo pārskata gadu, ir palielinājušies par 1 604 980 EUR.
40. No kopējiem transfertu ieņēmumiem - Valsts budžeta transferti veido 69.7% jeb 3 481
147 EUR, pašvaldību budžetu transferti veido 30.2 % jeb 1 509 789 EUR, savukārt ieņēmumi
no valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu
transfertiem 2 471 EUR, kas ir 0.1%.
41. Pamatbudžeta izdevumi 2018.gadā bija 7 374 283 EUR. Salīdzinājumā ar iepriekšējo
pārskata gadu pamatbudžeta izdevumi palielinājušies par 1 208 718 EUR.
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3.5. attēls Pamatbudžeta izdevumi 2018. gada atbilstoši funkcionālajām kategorijām
Avots: Grāmatvedības un ekonomikas nodaļas dati

42. Visvairāk līdzekļu 2018. gada pamatbudžetā 38.2 % jeb 2.819 miljonus EUR no kopējiem
pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem tiek izlietots izglītībai.
43. Ekonomiskai darbībai izlietoti 31.3% jeb 2.311 milj EUR, 11.7 % jeb 862.1 tūkstoti EUR no
kopējiem pamatbudžeta izdevumiem 2018. gadā ir izlietoti vispārējiem valdības dienestiem,
savukārt sociālai aizsardzībai izlietoti 7 % jeb 518.2 tūkstoši EUR. 2018. gadā no kopējiem
pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem atpūta, kultūra un reliģija izlietoti 5.6 % jeb 414.5
tūkstošus EUR, teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai izlietoti 5.2 % jeb 386.3 tūkstošus
EUR, veselībai izlietoti 16.9 tūkstoši EUR jeb 0.2 %, sabiedriskā kārtība un drošība 2018. gada
no pamatbudžeta izlietoti 45.3 tūkstoši EUR jeb 0.6 % no kopējiem pamatbudžeta
izdevumiem.
3.6.attēls Pamatbudžeta izdevumu struktūra atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 2018. gadā
Avots: Grāmatvedības un ekonomikas nodaļas dati

44. Klasificējot pamatbudžeta izdevumus atbilstoši ekonomiskajā kategorijām, tad 2018. gada
pamatbudžetā 44.9 % jeb 3,3 miljoni EUR no visiem izdevumiem ir izlietoti atlīdzībai.
Kapitāliem izdevumiem izlietoti 31.3 % jeb 2,3 milj. EUR, 15.5 % jeb 1,1 milj. EUR no visiem
izdevumiem ir izlietoti preču un pakalpojumu apmaksai, 5.6% jeb 413.9 tūkstošus EUR no
izdevumiem ir izlietoti subsīdijām dotācijām un sociāliem pabalstiem, 0.2 % jeb 13.4
tūkstošus EUR ir izlietoti procentu apmaksai, 2.5 % jeb 185.6 tūkstošus EUR uzturēšanas
izdevumu transfertu apmaksai (skat. 3.6.attēlu).
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45. Pārskata periodā pašvaldība saskaņā ar Viļānu novada domes un Pašvaldību aizņēmumu
un galvojumu kontroles un pārraudzības padomes lēmumiem parakstīja līgumus ar Valsts
kasi par aizņēmumu saņemšanu:
Projekts "Viļānu vidusskolas stadiona pārbūve", par pārbūves darbu pabeigšanu, vienošanās par
aizņēmuma līguma summas palielinājumu EUR 201 150, izņemtā summa EUR 183 054,
atmaksas termiņš 15 gadi;
Projekts “Viļānu novada pašvaldības administrācijas ēkas pārbūve, siltuma zudumu
samazināšanai EUR 192 060, izņemtā summa EUR 155 383, atmaksas termiņš 20 gadi;
Projekts “Viļānu novada pašvaldības līdzfinansējuma nodrošināšana projekta “Viļānu
ūdenssaimniecības attīstība 4.kārta. Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu
kvalitātes attīstīšana un uzlabošana, un pieslēgšanas iespēju nodrošināšanai”’ īstenošanai EUR
200 000, izņemtā summa EUR 200 000, atmaksas termiņš 20 gadi.
46. Aizņēmumi atmaksāti par EUR 1 128 573. Pārskata periodā pašvaldība, lai ekonomētu
finanšu resursus saskaņā ar 27.12.2018 domes lēmumu Nr. 26, sēdes protokols Nr.16
atmaksāja pirms termiņa aizņēmumu par summu EUR 411 296. Pārējo aizņēmumu atmaksa
veikta saskaņā ar atmaksas grafikiem.
47. Saņemta izsniegtā aizdevuma atmaksa no SIA „Viļānu siltums” par EUR 13 468.
48. Pašvaldība palielināja pamatkapitālu par EUR 231 007, t.sk.:
Ieguldījums SIA „Viļānu slimnīca” par EUR 28 228;
Ieguldījums SIA ‘’Viļānu namsaimnieks” par EUR 202 779.
49. Samazināts pamatkapitāls SIA “Viļānu namsaimnieks” par EUR 191 833, sakarā ar to, ka
netika atbalstīta projekta realizācija.
50. Viļānu novada speciālo budžetu veido autoceļu fonda līdzekļi, dabas resursu nodokļa, kā
arī pašvaldības saņemtie ziedojumu un dāvinājumu līdzekļi. Speciālā budžeta 2019.gada
apstiprinātais gada plāns un 2018., 2017. gadā speciālā budžeta izpildes rādītāji ir apskatāmi
3.3.tabulā.
3.3.tabula 2019.gada apstiprinātā budžeta plāns un 2018., 2017. gadu speciālā budžeta izpildes rādītāji
Avots: Grāmatvedības un ekonomikas nodaļas dati
2019.gada
plāns

2018.gada
izpilde

2017.gada
izpilde

Izmaiņas
+;-

198 155

206 498

192 939

+13 559

13 429

21 722

13 430

+8 292

184 726

184 726

179 509

+5 217

Kopā izdevumi

215 896

342 434

170 222

Ekonomiskā darbība
Vides aizsardzība
Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām
kategorijām
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
Kapitālie izdevumi

205 711
10 185

212 715
2 683

81 178
938

215 896

342 434

170 222

4 021
183 865
28 010

0
129 719
212 715

0
89 044
81 178

Rādītāju nosaukums
KOPĀ IEŅĒMUMI
Dabas resursu nodoklis
Mērķdotācijas pašvaldības autoceļu (ielu)
fondiem

+172
212
+131 537
+1744
+172
212
0
+40 675
+131 537
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51. Speciālā budžeta ieņēmumi bija 206.4 tūkstoši EUR. Salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata
periodu, speciālā budžeta ieņēmumi palielinājušies par 13.5 tūkstošiem EUR. 89.5 % no
kopējiem speciālā budžeta ieņēmumiem veido mērķdotācijas ieņēmumi pašvaldības autoceļu
( ielu) fondiem un 10.5% veido dabas resursu ieņēmumi.
52. Speciālā budžeta izdevumi sastādīja 342.4 tūkstošus EUR. Salīdzinājumā ar plānotajiem
izdevumiem izpilde 76.4%. Salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata gadu izdevumi speciālajā
budžetā palielinājušies par 172.2 tūkstošiem EUR.
53. Saņemtie ziedojumi – dāvinājumi kopā par summu EUR 2 952, t.sk. no juridiskas personas
Biedrības “Biedrība Latvijas saule”, reģ.nr. 40008250942, naudu EUR 1447 ar mērķi Viļānu
Mūzikas un mākslas skolas mūzikas Mācību kvalitātes uzlabošanai un ziedojumi no
juridiskām personām natūrā EUR 277, skat. 3.4.tabulu un ziedojumi no fiziskām personām
natūrā EUR 1 228, skat. 3.5.tab.
3.4.tabula Ziedojumi no juridiskām personām natūrā

Avots: Grāmatvedības un ekonomikas nodaļas dati
Juridiskās personas
nosaukums
SIA “Tehauto
Latgale”

Nodokļa
Saņemtā Dāvinājuma
maksātāja
dāvinājuma vērtība EUR
reģ.Nr.
nosaukums
41503027578 Dīzeļdegviel
20
a

SIA „Xnet”

40003612435 Krūmgriezis

Ziedo.lv
struktūrvienība:
atbalsta
programma
„PLECS”
Kopā

40008078226 Dators

100

157

Mērķis
Bonuss iegādājoties jaunu
automašīnu pašvaldības
vajadzībām
Viļānu vidusskolai Dāvinājums
pērkot komplektu
Efektivizēt institūciju savstarpējo
sadarbību, veicinātu informācijas
apmaiņu un komunikāciju ar
bērnus uzņemošajām ģimenēm

277
3.5.tabula Ziedojumi no fiziskām personām natūrā
Avots: Grāmatvedības un ekonomikas nodaļas dati

Juridiskās
personas
nosaukums
Fiziska persona

Nodokļa
maksātāja
reģ.Nr.
X

Fiziska persona

X

Fiziska persona
Kopā

X

Saņemtā
Dāvinājuma
dāvinājuma vērtība EUR
nosaukums
Dīzeļdegviela
19
Lietoti
apģērbi
grāmatas

28
1 170
1228

Mērķis
Pašvaldības automašīnas
vajadzībām
Novada maznodrošinātām un
trūcīgām personām
Bibliotēku fonda papildināšanai

54. Viļānu novada pašvaldības saistību apjoms 2018. gada beigās bija 5.61% no pamatbudžeta
ieņēmumiem (bez mērķdotācijām), kas norāda uz to, ka pašvaldībai ir pietiekama finanšu
kapacitāte, lai piesaistītu aizņēmuma līdzekļus novada attīstībai svarīgu un neatliekamu
investīciju projektu līdzfinansēšanai (3.6.tabula).
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3.6.tabula Viļānu novada pašvaldības informācija par aizņēmumiem (EUR)
Avots: Grāmatvedības un ekonomikas nodaļas dati
Aizdevējs

Mērķis

1
Valsts kase
Valsts kase

Apkures katla remontam
Pilsētas ielu remonts

Valsts kase

Ūdenssaimniecības sakārtošana Strupļu ciema

Valsts kase
Valsts kase
Valsts kase

2

SIA “Viļānu namsaimnieks” pamatkapitāla palielināšanai Kohēzijas fonda projekta
“Ūdenssaimniecības attīstība Viļānu pašvaldībā, 3. Kārta”
Igaunijas–Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta (Nr.ELRI109)”Transporta un loģistikas attīstības iespēju paaugstināšana Latvijas-Igaunijas-Krievijas
starptautiskas nozīmes stratēģiskajos transporta koridoros”īstenošanai.
ELFLA projekts "Viļānu kultūras nama-bibliotēkas ēkas rekonstrukcija labvēlīgas iekštelpu vides
un pievilcīga ārējā izskata nodrošināšanai, kā arī energoefektivitātes uzlabošanai"

Valsts kase

Projekts "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Viļānu vidusskolā"

Valsts kase

Projekts „Kompleksi risinājumu siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Viļānu vidusskolā”

Valsts kase
Valsts kase
Valsts kase
Valsts kase
Valsts kase
Valsts kase
Valsts kase
Kopā

ERAF projekts (Nr.3DP/3.2.1.2.0/12/APIA/SM/031 “Tranzītielas rekonstrukcija Viļānu pilsētas
teritorijā, a/c P58 posms 0.5-2.5km”
KPFI projekts (Nr. KPFI-15.4/58) “Kompleksi risinājumu siltumnīcefekta gāzu emisiju
samazināšanai Viļānu pagasta PII Bitīte” īstenosanai
Projekts “Viļānu vidusskolas stadiona pārbūve”
Projekts “Sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu Viļānu pilsētas pirmskolas izglītības
iestādē” īstenošanai
Projekts “Sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu Viļānu mūzikas un mākslas skolā”
īstenošanai
Prioritārais investīciju projekts “Viļānu novada pašvaldības līdzfinansējuma nodrošināšana
projekta “Viļānu ūdenssaimniecības attīstības 4. kārta. Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas
pakalpojumu kvalitātes attīstīšana un uzlabošana, un pieslēgšanas iespēju nodrošināšana”
īstenošanai, palielinot SIA “Viļānu namsaimnieks” pamatkapitālu
Prioritārais investīciju projekts “Viļānu novada pašvaldības administrācijas ēkas pārbūve,
siltuma zudumu samazināšana” īstenošanai
x

Līguma
parakstīšanas
datums
(dd.mm.gggg)
3
04.09.2008
14.05.2008

Aizņēmuma
līguma
summa

Pārskata
perioda
sākumā

Pārskata
perioda
beigās

4
49 801
426 862

5
2675
234 774

26.08.2008

84 540

8 422

0

06.09.2011

600 012

362 062

320 679

26.09.2012

526 463

344 328

309 012

749 853

546 552

1 158 081

547 476

20.02.2014

285 533

202 545

27.01.2015

878 000

615 184

579 384

19.03.2015

202 588

98 943

98 943

02.08.2017

341 402

140 252

312 304

02.08.2017

631 855

521 065

165 988

04.10.2017

284293

179 446

194283

07.05.2018

200 000

27.07.2018

192 000

24.09.2013
24.09.2013
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6 611 343

6
0
0

495 710
496 548
184 541

155 383
3 803 724

3 312 775

55. Pašvaldības nekustamo īpašumu veido zeme, ceļi, nedzīvojamās ēkas un garāžas, kā arī
dzīvojamās ēkas (neprivatizēto dzīvokļu daļa).
56. Ilgtermiņa ieguldījumu kopsumma 2018.gadā salīdzinājumā ar 2017.pārskata gadu
palielinājās par EUR 1 722 152 skat.3.7.tabulu.
3.7.tabula Ilgtermiņa ieguldījumu vērtības izmaiņas 2018. gadā (EUR)
Avots: Grāmatvedības un ekonomikas nodaļas dati
Aktīvi
Nemateriālie ieguldījumi
Pamatlīdzekļi
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi
Ilgtermiņa prasības un uzkrājumi nedrošām
ilgtermiņa prasībām
Kopā

31.12.2018.
13 186
17 306 169
1 534 962

01.01.2018.
15 723
15 545 466
1 571 818

Izmaiņas (+,-)
-2 537
1 760 703
-36 856

35 492

34 650

842

18 889 809

17 167 657

1 722 152

57. Pamatlīdzekļu kopsumma 2018.gadā salīdzinājumā ar 2017.pārskata gadu palielinājās
par EUR 1 760 703. Informācija par pamatlīdzekļiem ir apkopota 3.8.tabulā.
3.8.tabula Pamatlīdzekļu vērtības izmaiņas 2018. gadā (EUR)
Avots: Grāmatvedības un ekonomikas nodaļas dati
Aktīvi
Zeme, ēkas un būves
Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas
Pārējie pamatlīdzekļi
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā celtniecība
Turējumā nodotie valsts un pašvaldību nekustāmie
īpašumi
Bioloģiskie un pazemes aktīvi
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem
Kopā:

31.12.2018

01.01.2018

13 169 780
105 233
1 156 146
2 320 023

13 318 465
63 024
1 130 774
636 103

Izmaiņas (+,)
-148 685
42 209
25 372
1 683 920

116 378

124 315

-7 937

438 609
0
17 306 169

200 976
71 809
15 545 466

237 633
-71 809
1 760 703

58. Pašvaldība uz pārskata perioda beigām nav ierakstījusi visu pašvaldības īpašuma
zemesgrāmatā, skat. 3.9. tabulu.
3.9.tabula Nekustamo īpašumu reģistrācija zemesgrāmatā uz 31.12.2018
Avots: Grāmatvedības un ekonomikas nodaļas dati

Īpašuma raksturojums
Zeme
Ēkas
Būves
Dzīvokļi
KOPĀ:

Bilances (atlikusī)
vērtība īpašumiem,
kuri jāieraksta
zemesgrāmatā
(EUR)
1 395 589
5 288 865
4 327 595
33 506
11 045 555

Bilances (atlikusī)
vērtība īpašumiem,
kuri ir ierakstīti
zemesgrāmatā (EUR)
527 515
5 288 092
2 780 215
5 161
8 600 983

Bilances (atlikusī)
vērtība īpašumiem,
kuri nav ierakstīti
zemesgrāmatā
(EUR)
868 074
773
1 547 380
28 345
2 444 572

59. Zemes grāmatā ierakstīti 157 nekustamie īpašumi. Pašvaldība plāno ierakstīt visus
īpašumus zemesgrāmatā līdz 31.12.2030.gadam.
60. Noslēgti nomas līgumi: Dekšāres pagasts - 10; Sokolku pagasts – 32; Viļānu pagasts –
22; Viļānu pilsēta –25.
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61. Noslēgti 47 nekustamo īpašumu pirkuma līgumi, par kopējo summu EUR 125 545.
62. Novada pašvaldības kapitāla ieguldījumus kapitālsabiedrību pamatkapitālā attēlots
3.10.tabulā.
3.10.tabula Viļānu novada pašvaldības ieguldījums pamatkapitālā (EUR)
Avots: Grāmatvedības un ekonomikas nodaļas dati
Kapitālsabiedrības
nosaukums
SIA Viļānu siltums
SIA Viļānu namsaimnieks
SIA ALAAS
SIA Viļānu slimnīca

Ieguldījums uz
31.12.2018 EUR

Izmaiņas
( +;-) EUR

Ieguldījums uz
01.01.2018. EUR

% no
kopapjoma

597 172
385 146
32 067
373 551

-9 232
-50 378
0
36 222

606 408
435 524
32 067
337 329

100.0
100.0
6.31
100.0

63. Lai nodrošinātu precīzāku ilgtermiņa finanšu ieguldījumu uzskaiti 2011.gada
13.oktobrī novada dome nolēma ar 2011.gadu mainīt uzskaites kārtību no izdevumu
metodes uz pašu kapitāla metodi kapitālsabiedrībās, kur domes līdzdalība ir 100% no
pamatkapitāla.
64. Iestādes līdzdalības radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā izmaiņas iekļautas
pašvaldības 2018.gada pārskatā pēc pašu kapitāla metodes ir attēlota 3.11.tabulā.
3.11.tabula Radniecīgo kapitālsabiedrību kapitāla izmaiņas 2018. gadā
Avots: Grāmatvedības un ekonomikas nodaļas dati
Nr.
p.
k.

Pamatkapitāls Pamatkapitāls Ilgtermiņa
Iepriekšējo Pārskata
pēc LR
pēc Kapitāl- ieguldījumu
Kapitālsabiedrība
Pārējās
gadu
gada
Uzņēmumu
sabiedrību
pār(100%)
rezerves nesadalītā nesadalītā
reģistra
gada pārskata vērtēšanas
peļņa
peļņa
datiem
datiem
rezerve

SIA Viļānu siltums, 42403003341
Iestādes pārskatā
1.
iekļautie dati uz
622 947
01.01.2018.
Iestādes pārskatā
2.
iekļautie dati uz
622 947
31.12.2018.
SIA Viļānu namsaimnieks, 52403003451
Iestādes pārskatā
1.
iekļautie dati uz
1027281
01.01.2018.
Iestādes pārskatā
2.
iekļautie dati uz
1035448
31.12.2018.
SIA Viļānu slimnīca, 40003235190
Iestādes pārskatā
1.
iekļautie dati uz
347482
01.01.2018.
Iestādes pārskatā
2.
iekļautie dati uz
366482
31.12.2018.

Pašu
kapitāls
kopā

622 947

-9877

-6 666

606 404

622 947

-16 543

-9232

597 172

1027281

-537 372

-54 385

435 524

1038227

-591757

-61324

385 146

338 254

-15 871

14 946

337 329

366 482

-925

7 994

373 551

65. Pašvaldības ieguldījums SIA „ALAAS” tiek uzskaitīts pēc izmaksu metodes. Pārskata
periodā pašvaldība nav veikusi ieguldījumu SIA „ALAAS” pamatkapitālā.
66. Zvērinātā revidenta atzinumu par 2018.gada pārskatu skat. pielikumā Nr.1.
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4. IZGLĪTĪBAS UN KULTŪRAS IESTĀŽU DARBĪBA
67. Viļānu vidusskolā aktīvi organizēti dažādi pasākumi, sacensības, konkursi, konferences,
lasījumi, pārgājieni, interesantas tikšanās, labdarības akcijas un citas aktivitātes sniedzot
iespēju audzēkņiem iegūt, attīstīt, parādīt savas zināšanas un prasmes, apzināt valstisko
piederību un sociālo atbildību.
68. Aktīvi vidusskolā darbojas dažādi interešu izglītības pulciņi: Skolas avīzes
„Kaleidoskops” veidošanas pulciņš, Krievu literārais klubs, Intelektuālo klubu „Intelekts”,
Viļānu vidusskolas jauno novadpētnieku pulciņš, interešu pulciņš „Radošā darbnīca”,
Skolēnu teātra pulciņš, Interesanto tikšanos klubs, Kvilinga pulciņš, Šaha pulciņš,
Elektronikas un robotikas pulciņš, Dambretes pulciņš, Basketbola pulciņš, Volejbola
pulciņš, Florbola pulciņš, Fotomākslas pulciņš, Vanadzēnu kopa, Interešu izglītības
nodarbību programma „Erudīts”, Radošās literārās grupa, Folkloras pulciņš, Meiteņu
vokālais ansamblis, Jauno ģeogrāfu skola, Kristīgās mācības pulciņš, Skolēnu mācību
uzņēmumu programma, Panākumu Universitāte, kas savukārt ir nodrošinājuši interešu
izglītības skolēnu sasniegumus starpnovadu, Latgales reģiona un valsts līmenī Mūzikas
jomā, Teātra mākslas jomā, Vizuālās vizuāli lietišķās mākslas jomā, Šahs, Dambrete.
69. Viļānu vidusskolas skolēni labus rezultātus uzrāda skolas, reģiona, valsts un
starptautiskās olimpiādēs, konkursos un sacensībās.
70. Darbu vidusskolā uzsāka jauni 6 skolotāji un 2 jauni tehniskie darbinieki.
71. Viļānu vidusskolas dienas izglītības programmas apgūst 469 skolēni. No tiem
1.semestri pabeidza – ar vērtējumu “8- 10” balles 74 skolēni (16%); ar vērtējumu “7- 10”
balles 84 skolēni (18%); ar kritiskiem vērtējumiem 36 skolēni ( 7%).
72. Dekšāres pamatskolā jau tradicionāli tiek rīkoti pasākumi: Zinību diena, Tēva diena,
Dzejas dienas, Miķeļdienas tirdziņš, Dārzeņu izstāde, Skolotājdienas pasākums, Lāčplēša
dienas pasākums, Latvijas dzimšanas diena, Ziemassvētki, Jaungada karnevāls, Barikāžu
dienas atceres pasākums, Jaunsargu uzņemšana, „Prāta banka”, “Mini manu mīkliņu”,
Valentīndienas pasākums, Skatuves runas konkurss, Lieldienu pasākums, Lielā sakopšanas
talka, „Ašie prāti 1.-4.klasēm”, Māmiņdienas pasākums, Zvaniņa svētki, Sporta diena skolas
noslēgumā, Viļānu un Rēzeknes novadu dziesmu un deju svētki,
Izlaidumi
–
pirmsskolai, 9.klasei, Dalība bērnu žūrijā pagasta bibliotēkā, Zinātnieku nakts
apmeklējums, „Latvju bērni danci veda”, Skolas noslēguma pasākums, Mācību ekskursijas,
Pārgājieni, Teātra un kino apmeklējumi.
73. Starpnovadu mācību olimpiādēs un sporta sacensībās Pamatskolas audzēkņi startējuši
ar labiem rezultātiem: Latvijas 45.atklātā matemātikas olimpiāde Daugavpilī, atzinības
raksti; Rēzeknes un Viļānu novadu apvienības 8.-9.kl.skolēnu 2. atklātā angļu valodas
olimpiāde, atzinības raksti un 2.vieta, Rēzeknes un Viļānu novadu apvienības matemātikas
olimpiāde, atzinības raksts un 1.vieta, Starpnovadu deju skatē diviem deju kolektīviem
iegūti 1. pakāpes diplomi, Rēzeknes un Viļānu novadu apvienības 8.-9.kl.skolēnu bioloģijas
olimpiāde, 1.vieta, izvirzīts uz valsts olimpiādi, Futbols: 2003.g.dz. un jaunāki – 1.vieta,
Rudens kross: 1995.-2004.dz.g. – 1.vieta, 2.vieta, 3.vieta, Dambrete: 2003.-2004.dz.g. –
3.vieta, Basketbols “Skolu kauss” zēni – 2.vieta, Telpu futbols: 2003.dz.g. un jaunāki zēni –
1.vieta, Vieglatlētika: 1999.-2000.dz.g.komandai 4.vieta., individuāli 1.vieta, Pavasara kross:
1995.-2004.dz.g.- 1.vieta.
74. Dekšāres pamatskola piedalās arī valsts projektos: Projekts „Skolas soma”, Konkurss
„Esi mobils”, LATO un Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas eseju rīkotais konkurss,
Starptautiskais informātikas konkurss „Bebrs”, „Drošs internets”, Panākumu Universitāte,
Konkurss „Gribu būt mobils”, „Labo darbu nedēļa”.
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75. Dekšāru pamatskolas dienas izglītības programmas apgūst 67 audzēkņi pamatskolas
programmu un 13 – pirmsskolas izglītības programmu.
76. Viļānu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē organizēti dažādi tematiskie pasākumi:
Pasaules sniega diena, Jautrais brīdis ar vecvecākiem “Paldies tev vecmāmiņ, paldies tev
vectētiņ”, Starpnovadu pirmsskolas bērnu konkurss “Kāpēcīši” kas veltīts Latvijas 100gadei, Meteņdiena, Sirsniņdiena, Pasākums ģimenēm ”Pasaciņa, pasaciņa tevī vienmēr
gudra ziņa”, Vecmāmiņu un vectētiņu pasākums, Teātra dienas „ Labo tikumiņu zemē”,
Lieldienas, Izbraukuma mācību ekskursijas, Māmiņu dienas pasākumi, Sporta svētki, Līgu
svētki, Tēvu diena, Zinību diena, Miķeļi, Ziemassvētki.
77. Pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņi piedalās izglītojamo apmācībās
“Džimbas 9 soļu drošības programmā” ar mērķi izglītot bērnus par personisko drošību,
tādejādi mazinot vardarbības riskus šo bērnu dzīvē, Valsts policijas Latgales reģiona
pārvaldes Rēzeknes iecirkņa izsludinātajā bērnu zīmējumu konkursā par godu Valsts
policijas simtgadei par tēmu “Bērns un drošība uz ceļa”, Viļānu novada svētku gājienā,
Sporta svētkos stadionā, “Baltā galdauta svētkos”, kopā ar vecākiem skriešanas
pusmaratonā Rēzeknē.
78. Audzēkņu skaits Viļānu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē 01.01.2018. – 108,
01.09.2018. – 97. 2018. gadā uz skolu ir aizgājuši 23 audzēkņi, sakarā ar dzīves vietas
maiņu no iestādes ir aizgājuši 14 audzēkņi, uz iestādi ir atnākuši 26 audzēkņi.
79. Viļānu pagasta pirmsskolas izglītības iestādē „Bitīte” uz 01.01.2018. iestādē ir 88 bērni,
uzsākot jauno 2018./2019. m. g. izglītības iestādi apmeklē 95 bērni.
80. Pasākumi pirmsskolas izglītības iestādē „Bitīte”: Starpnovadu pasākums, Galēnu
pamatskolā veltīts Latvijas 100gadei „ Kāpēcīši”, „Viļāniem – 90”, konkurss „Skolas piens un
augļi” ar „ Saulītes” grupas darbu, kas gatavots no izlietotajām piena paciņām, Vecvecāku
pasākumi grupās, Teātra pēcpusdiena, Teātra dienai veltīts pasākums Viļānu pilsētas PII,
Starpnovadu mazo dziedātāju pasākums iestādē, Tulpju karogs (250 tulpju sīpolus
uzdāvina audzēkņu ģimene) – veltījums Latvijas 100gadei, Baltā galdauta svētki, Mātes
dienas koncerti, Izlaidums, Starpnovadu sporta pasākums, Zinību diena, Tēvu dienas
pasākums, Rudens svētki grupās, Latvijas 100 gadu dzimšanas dienas svinības Viļānu
Kultūras namā kopā ar novada pirmsskolas izglītības iestādēm, Ziemassvētku pasākumi.
81. Viļānu mūzikas un mākslas skolā akreditētas un tiek īstenotas 12 profesionālās ievirzes
izglītības programmas: „Klavierspēle” „Akordeona spēle”, „Vijoļspēle”, Čella spēle”, „Ģitāras
spēle”, „Flautas spēle”, „Klarnetes spēle”, „Saksofona spēle”, „Trompetes spēle”, „Vokālā
mūzika” - „Kora klase”, “Vizuāli plastiskā māksla”, “Deja” – “Dejas pamati”. Īstenotas
interešu izglītības programmas: maksas -Sagatavošanas klase, Instrumentu spēle,
Dziedāšana, Vizuāli plastiskā māksla, Dejas pamati; bezmaksas (IZM dotācija) Saksofonistu kvartets, Grafika, Garīgās mūzikas vokāli instrumentālais ansamblis,
Animācijas darbnīca: Animācijas veidošanas pamati, Skaņas apstrādes pamati, Mūzikas
kompozīcija, Runas darbnīca.
82. Izglītojamo skaits Viļānu mūzikas un mākslas skolā uz 2018.gada 1.janvāri – 142.
Profesionālās ievirzes izglītības programmās – 111, no valsts budžeta dotācijas pieteikti 93,
Interešu izglītības programmās – 31. Darbinieku skaits: Pedagogi:21,
Tehniskais
personāls:4.
83. Viļānu mūzikas un mākslas skolā veikti dažādi remontdarbi: siltināšanas projekts
“Sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu Viļānu mūzikas un mākslas skolā”, “Mākslas
šķūņa” remonts, ugunsdzēsības un apsardzes signalizācijas ierīkošana, ūdensvada un
kanalizācijas izveide, Parketa grīdas remonts, slīpēšana, lakošana.
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84. Dalība projektos un dažādu aktivitāšu īstenošana nodrošinājusi Viļānu mūzikas un
mākslas skolas attīstību: Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas Mūzikas un dejas
mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana, projekts Viļānu Mūzikas un
mākslas skolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošana Mūzikas programmās, finansējums
alta saksofona iegādei. Viens no 6 saksofona spēles audzēkņiem skolā muzicēs uz jauna
Yamaha Alta saksofona. Kopējais finansējums – 999,00 EUR, VKKF atbalsta apjoms 90,09%,
900,00 EUR, Viļānu novada pašvaldības finansējums 99,00 EUR, Iesaistījāmies (telpas,
interešu izglītības skolotāji, Animācijas darbnīca) Viļānu Mūzikas un mākslas skolas
atbalsta biedrības organizētajā “Skaņas un vizuālā materiāla apstrādes darba stacijas
iegāde animācijas darbnīcas izveidei”, finansētājs LEADER; Izveidota skolas mājas lapa
http://bit.ly/vilanumms; Izstrādāts skolas logo; Izstrādāts un sašūts skolas karogs;
Izgatavots kokā un piestiprināts pie ieejas durvīm Skolas nosaukums.
85. Materiāltehniskās bāzes papildināšana Viļānu mūzikas un mākslas skolas: 4
pārvietojamie spoguļi Dejas pamatu programmai, klavieru krēsls skatuvei, kahons, plaukti
3.klasei, Kopētājs (A3), Dators ar programmatūrām Mākslas šķūnim.
86. Viļānu mūzikas un mākslas skolas audzēkņi piedalās skolas, reģiona, valsts un
starptautiska mēroga pasākumos – izstādēs, konkursos, festivālos, koncertos, kopā 56
pasākumos gada laikā.
87. Dabas draugu radošās pētniecības centrā “Dadzis” darbs uzsākts 2018.gada maijā,
sakārtota apkārtne un ēka, veikta mēbeļu, aprīkojumu un iekārtu iegāde.
88. Pasākumi „Dadzī” – Tēva diena, Orientēšanas pasākums jauniešiem; Rožu diena Dadzī;
Pokrova svētki un dārzeņu izstāde kopā ar krievu biedrību OČAG, Ķīnas pēcpusdiena Dadzī
kopā ar RA Konfūcijas klases pasniedzējiem, Vasaras dabas draugu skola sākumskolas
vecuma bērniem, Izglītojošās nodarbības pirmsskolas un skolas vecuma bērniem –
nodarbība par kokiem (Viļānu vidusskolas sākumskolas klases, Viļānu pagasta PII);
nodarbība par putniem barotavās ziemā (Viļānu vidusskolas sākumskolas klases);
Nodarbības vidusskolas vecuma bērniem – bioekonomikas pamati; Nodarbības
sākumskolas vecuma bērniem par dabu un procesiem vidē – katru otrdienu; Sestdienas
nodarbības pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem – Cūkmena detektīvi; Tematiskās
darbnīcas katru piektdienu.
89. Viļānu kultūras namā un Lakstīgalu salā notika 98 dažādi pasākumi, semināri,
konferences, prezentācijas, koncerti, izrādes, izstādes, atpūtas pasākumi, tradicionālie
svētki utt. Sadarbībā ar biedrību KULTŪPUNKTS, demonstrētas 9 Latvijas simtgades filmas
un iegūta Nacionālā kino centra pateicību par nozīmīgo ieguldījumu filmu programmas
“Latvijas filmas Latvijas simtgadei” popularizēšanu un izrādīšanu.
90. Attīstību Viļānu kultūras namā nodrošina dalība projektos: Tradicionālais XVI Ziņģētāju
un stāstnieku vakars – Latvijas Kultūkapitāla fonda finansējums- projekts sadarbībā ar
Tautas muzikantu biedrību, kur piedalījās apmēram 200 dalībnieki no dažādiem Latvijas
novadiem; ELFLA finansētā projekta „KUR BITIS, TĪ MADS” noslēguma pasākums Viļānu 90
gadu jubilejas svinībām; ELFLA finansētā projektā „VIĻĀNU NOVADA PROJEKCIJA” iegādāts
Lāzertehnoloģijas projektors SONY VPL-PHZ10 un motorizēts nolaižams ekrāns Adeo Max
One LAD; Latvijas Kultūkapitāla fonda finansētā projekta „APLAIK SAULE KOLNU TAK”
ietvaros Folkloras kopas BITEITES un VIĻŌNĪŠI, deju kopa KŪMYS ar koncertprogrammu,
kurā tika iekļautas S.Uļanovskas pierakstītās dziesmas, rotaļdejas, mīklas un pasakas devās
ekspedīcijā Stefanijas Uļanovskas pēdām uz Poliju; Tautas muzikantu svētki – Latvijas
kultūrkapitāla fonda atbalstītais projekts, sadarbībā ar Tautas muzikantu biedrību un
Latvijas Simtgades biroja Simtgades Zaļumballe finansējums.
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90. Viļānu kultūras nama kolektīvi devās izbraukumos 38 reizes, piedaloties skatēs,
sniedzot koncertus un izrādes.
91. Latvijas simtgades Dziesmu svētkos no 1.jūlija līdz 8.jūlijam Rīgā piedalījās 6 Viļānu
kultūras nama kolektīvi, pirms tam sasniedzot augstus rezultātus Dziesmu svētku
dalībnieku atlases skatēs. Augstākā pakāpe: Jauniešu deju kopa AUSTRA; Senioru deju kopa
KŪMYS; Folkloras kopa VIĻŌNĪŠI; Lauku kapela BUMBURNEICYS; Pirmā pakāpe: Sieviešu
koris ALTA, Otrā pakāpe: Krievu dziesmu vokālais ansamblis SUDARUŠKI.
92. Dekšāres pagasta pārvaldē organizēti 15 Kultūras pasākumi un kolektīvi devās
izbraukumos 56 reizes.
93. Sokolku pagasta pārvaldē organizēti 30 Kultūras pasākumi 30 pasākumi Atpūtas
vakari, svētki visai ģimenei, svinīgi pasākumi stafetes un spēles, radošo darbnīcu
nodarbības, teātra izrādes.
94. Viļānu novadpētniecības muzejs LEADER projekta ietvaros - iegādājās tuvās distances
projektora, pārvietojama trijkāja statīva ekrāna un portatīvā datoru.
95. Novadītas 87 ekskursijas, informācija sniegta - 37 cilvēkiem, ārzemju viesi – 9 (Izraēla,
Somija, Polija), kopā Viļānu novadpētniecības muzeju apmeklēja: 2146 cilvēki.
96. Viļānu novadpētniecības muzeja kopējais krājuma vienību skaits – 3329, tai skaitā
pamatkrājuma vienību skaits – 1986.
97. Izstrādātas Viļānu novadpētniecības muzejā Muzejpedagoģiskās nodarbības: „Lina
sēkliņas stāsts”; „Senlatviešu spēka zīmes”; „Pa Stefānijas Uļanovskas pēdām”, izveidotas
10 izstādes un pasākumi.
98. Dekšāres pagasta muzeju apmeklēja 52 cilvēki.
99. Viļānu pilsētas bibliotēka ir vietējās nozīmes bibliotēka ar bērnu literatūras nodaļu,
kura apkalpo Viļānu novada un arī tuvāko pagastu iedzīvotājus. Pirmskolas iestādē
bibliotēkai ir izsniegšanas punkts, kur bibliotekārs reizi nedēļā izsniedz grāmatas
sagatavošanas grupas bērniem. Bibliotēkai ir noslēgts sadarbības līgums ar Rēzeknes
novadu un Rēzeknes pilsētas centrālo bibliotēku metodiskās un praktiskās palīdzības
sniegšanā.
100. Bibliotēka ir vienīgā vieta, kur iespējams izmantot internetu bez maksas, taču ņemot
vērā, ka daudziem tagad ir telefoni ar interneta pieslēgumu, datorlietotāju skaits ir
samazinājies. Varbūt cilvēki kļuvuši turīgāki – ir iegādājušies mājās datoru, tāpat, sakarā ar
e-klasi, vecāki ir spiesti sekot bērna sekmēm caur internetu.
101. Bibliotēkas uzdevums – ieinteresēt bibliotēkas neizmantojošo sabiedrības daļu
nepaiet garām grāmatai. Bibliotēkā iedzīvotāji cenšas samaksāt rēķinus, izdrukāt vēstules,
biļetes, nokopēt materiālus. Darbā ar datoru sniegtas 417 konsultācijas. Nemazinās
periodikas lasītāju skaits, jo cilvēki vienkārši nav spējīgi nopirkt vai pasūtīt sev preses
izdevumus. Bibliotēka cenšas parakstīt presi un žurnālus atbilstoši savu lasītāju interesēm.
Bibliotēkas lietotājiem tika piedāvāti 67 nosaukumu preses izdevumi, t.sk.- 14 -bērniem.
102. Viļānu pilsētas bibliotēkas lietotāju kopskaits – 1112, no tiem jaunieši līdz 18 gadiem –
560, apmeklējumu kopskaits – 20250, izsniegumu kopskaits – 37183, bibliotēkas krājums –
32763, krājums 2018.gadā papildinājās par 1236 eks iespieddarbu, 5 rotaļlietām;
norakstīts bija 1562 eks. iespieddarbu. Krājuma apgrozība bija 1,1. Bibliotēkas emuārs
vilanubibl.blogspot.com.
103. Bibliotēkā sniegti printēšanas, kopēšanas, skenēšanas un datu bāžu www.lursoft,
www.letonika, NAIS izmantošanas pakalpojumi. Letoniku izmantoja 351 lietotājs, NEWS –
49 lietotāji.
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104. Bibliotēkā notikuši 74 tematiski pasākumi, 12 informācijas dienas un piedāvātas
lasītājiem 86 plauktu izstādes. Nozīmīgākie notikumi Viļānu pilsētas bibliotēkā: Tikšanās
un dzejas pēcpusdienas dzejnieku kopai „Atļaujies ienākt”.
105. Bibliotekāri piedalījās pieredzes apmaiņas braucienos uz Igaunijas un Lietuvas
pierobežu bibliotēkām, uz Valmieras, Kocēnu, Madonas un Barkavas bibliotēkām; piedalījās
Silmalā grāmatu svētkos; KM rīkotājā seminārā “Latgales kultūras attīstība”; inovāciju
seminārā “Lasīšanas veicināšanas programmas”; atmiņu stāstu seminārā “100 no mums”;
pabeidza digitālo aģentu kursus un citus Nacionālās bibliotēkas rīkotos kursus.
106. Īstenots NB projekts - programma “Nacionālā skaļās lasīšanas sacensība 5.-6.klašu
skolēniem”.
107. Par godu Latvijas 100-gadei, sadarbībā ar Viļānu MMS un Viļānu novada pašvaldību
tika izdota bibliotēkas radošās kopas “Atļaujies ienākt” dalībnieku un mākslas skolas
audzēkņu grāmata “Dvēseles valoda”.
108. Dekšāres pagasta bibliotēka ir izglītības un informācijas iestāde, kuras darbības
mērķis ir attīstīt bibliotēku par izglītības, informācijas, kultūras un sabiedriskas
saskarsmes centru, nodrošināt operatīvus un kvalitatīvus vietējās sabiedrības vajadzībām
atbilstošus informācijas pakalpojumus, nodrošināt pilnvērtīgu un kvalitatīvu krājumu
attīstību un komplektēšanu, pilnveidot un attīstīt elektronisko resursu izmantošanu.
109. Dekšāres pagasta bibliotēka 2018. gadu ir noslēgusi ar 161 lasītājiem, t.sk. bērni un
jaunieši līdz 18 gadiem 58. Apmeklējumi – 5539. Izsniegto eksemplāru skaits – 3368.
Starpbibliotēku abonements – 3. Sniegta – 201 uzziņa. Dekšāres pagasta bibliotēka saviem
lietotājiem piedāvā bezmaksas pieeju un piekļuvi datubāzēm www.letonika.lv,
www.lursoft.lv
110. Bibliotēkā tika iegādātas un saņemtas dāvinājumā 161 grāmatas un 456
seriālizdevumi par 567 eiro. Krājums uz 2018. gada 30.decembri – 6295 eksemplāri.
Bibliotēkā pieejami 21 preses izdevumi, dažādām vēlmēm.
111. Tradicionāli bibliotēkas pasākumi katru gadu ir: jaunieguvumu izstādes; tematiskās
izstādes; latvisko tradīciju iedzīvināšana - telpu rotāšana un svētku atmosfēras radīšana
saulgriežu svētkos; dažādi konkursi; videofilmu skatīšanas pēcpusdienas; iepazīšanās
pasākums pirmās klases skolēniem; tematiskie pasākumi; aptaujas; radošās darbnīcas, 39
izstādes, 15 pasākumi, 4 radošo darbnīcu nodarbības, 4 rīta stundas bērniem, 2 aptaujas.
Dekšāres pagasta bibliotēka ik gadu aktīvi ņem dalību Grāmatu svētkos.
112. Viļānu pagasta Radopoles bibliotēkas lietotāju skaits ir 152 cilvēki, no tiem ir 28 bērni,
gada lakā tika izsniegti 4531 iespieddarbi, t.sk. 2777 grāmatas un 1754 preses izdevumi,
iegādātas 154 grāmatas, pasūtīti 20 nosaukumu žurnāli un avīzes, saņemti 7 dāvinājumi,
iegūta 21 grāmata. Uz citām bibliotēkām starpbibliotēku abonementa kārtā (SBA) tika
aizsūtītas 13 grāmatas un no citām bibliotēkām pasūtītas un saņemtas 8 grāmatas.
113. Krājuma popularizēšanai bibliotēkā tika izveidotas 41 tematiskās izstādes, sniegtas
atbildes uz dažādiem jautājumiem, kas interesē bibliotēkas apmeklētājus, reģistrēti
apmēram 40 uzziņu pieprasījumi.
114. Sokolku pagasta bibliotēkas lietotāju skaits – 163, apmeklējumi – 3454, izsniegto
eksemplāru skaits – 5966, sniegta 114 uzziņa, SBA (Starpbibliotēku abonements) – 12,
pasākumi – 47 (literatūras izstādes, radošas darbnīcas, jauno grāmatu diena, apskati,
tematiska pēcpusdiena, iespieddarbu izstādes), iegādātas par pašvaldības līdzekļiem 213
grāmatas, dāvinājumi – 22 grāmatas.
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5. VESELĪBA, SOCIĀLĀ NODROŠINĀŠANA UN APRŪPE
115. Trūcīgo personu skaits novadā bija 560, par 83 personām mazāk kā 2017.gadā:
Viļānos 220 personas, Dekšāres pagastā 81 personas, Sokolku pagastā 95 personas, Viļānu
pagastā 164 personas. Pozitīvā tendence samazināties Viļānu novadā dzīvojošo trūcīgo
personu skaitam, kas aizsākās 2015.gadā, turpinās (2014.gadā trūcīgas personas statuss
tika piešķirts 1156 personām). Viļānu novadā ir noteikts arī maznodrošināto ģimeņu
(personu) statuss, kas ir 75% no valstī noteiktās minimālās darba algas. 2018.gadā tas bija
322,50 EUR. Maznodrošināto statuss tika piešķirts 368 personām: Viļānos 225 personām,
Dekšāres pagastā 24 personām, Sokolku pagastā 23 personām, Viļānu pagastā 96
personām.
116. Lai palīdzētu iedzīvotājiem viņu pamatvajadzību nodrošināšanu sociālajos un
pašvaldības brīvās iniciatīvas pabalstos tika izmaksāti 212 024,75 EUR (sociālajos
pabalstos 165 162,32 EUR, pašvaldības pabalstos 46 862,43 EUR).
117. GMI pabalsts sastāda 47% jeb 99 364,34 EUR no visiem pabalstiem (no tiem Viļānos
izmaksāti 30 713,68 EUR 102 personām, Dekšāres pagastā izmaksāti 20 579,18 EUR 50
personām, Sokolku pagastā - 28 844,97 EUR 67 personām, Viļānu pagastā 19 226,51 EUR
97 personām). Šo pabalstu kopā saņēma 316 personas. Viļānu novada pašvaldība ir viena
no nedaudzajām pašvaldībām, kura rada iespēju un paaugstināja pabalstu garantētā
minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai tieši ģimenēm ar nepilngadīgajiem bērniem( no
53 EUR līdz 70 EUR).
118. Otrs pieprasītākais pabalstu veids Viļānu novadā ir bijis dzīvokļa pabalsts – izlietoti
41728 EUR (no tiem Viļānos 22 627 EUR, saņēma 360 personas, Dekšāres pagastā 3 639
EUR, saņēma 79 personas, Sokolku pagastā 5 147 EUR, saņēma 116 personas, Viļānu
pagastā 10 315 EUR, saņēma 223 personas).
119. Pārējos sociālajos un pašvaldības pabalstos izlietoti 80 932,41 EUR. Palīdzēts
cilvēkiem ārkārtas un neparedzētās situācijās – ugunsgrēki, nelaimes gadījumi, smagas
slimības, bēres, sniegta palīdzība ģimenēm bērniem skolas gaitas uzsākot. Veselības
pabalstu saņēma 83 personas, izlietoti 11462,57 EUR (no tiem Viļānos 6 211,37 EUR,
saņēma 44 personas, Dekšāres pagastā 1 980,97 EUR, saņēma 13 personas, Sokolku
pagastā 1 002,35 EUR, saņēma 7 personas, Viļānu pagastā 2 267,88 EUR, saņēma 20
personas).
120. Pašvaldības atbalstu ik mēnesi saņēma 17 bez vecāku gādības palikuši bērni un bāreņi
(izlietoti 29 627,94 EUR). Tika piešķirti un izmaksāti arī pabalsti, sniedzot palīdzību
ģimenēm bērnus sagatavojot jaunajam mācību gadam, 96 skolēniem izlietojot 2198,94
EUR), pabalsti 45 daudzbērnu ģimenēm (6640 EUR), 54 ģimenēm bērnam piedzimstot
(8250 EUR), 30 represētajiem (2250 EUR), 17 pensionāriem 90 un 95 gadu jubilejās
(2100,00EUR). Pašvaldībā tika piešķirtas brīvpusdienas visiem bērniem līdz 7.klasei
ieskaitot kā arī visiem skolēniem no trūcīgām ģimenēm, kuri mācās no 8.līdz 12. klasei, un
ēdināšanas maksas atvieglojumi novada pirmskolas izglītības iestādēs. Apbedīšanas
pabalstam tika novirzīti 4 925, 43 EUR par 26 personām.
121. Bez sociālajiem pabalstiem novada iedzīvotājiem tika sniegti vai apmaksāti personu
vajadzībām atbilstoši sociālie pakalpojumi. Nozīmīga daļa pašvaldībā dzīvojošo iedzīvotāju
ir pensionāri un cilvēki ar invaliditāti. Ne visi spēj sevi aprūpēt vai nodrošināt pilnvērtīgu
savu aprūpi, šajos gadījumos iedzīvotājiem palīdz pašvaldība. Aprūpes mājās pakalpojumu
2018.gadā izmantoja 58 personas. Gada laikā 26 personām tika sniegta palīdzība daļēji
apmaksājot sociālo aprūpi SIA “Viļānu slimnīcā” un Varakļānu veselības aprūpes centrā, bet
15 personām nodrošināta uzturēšanās ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas
institūcijās. Pašvaldības izveidotajos sociālajos dzīvokļos izmitinātas 42 personas, kuras
Viļānu novada pašvaldības 2018.gada publiskais gada pārskats

22

saņem ik mēnesi dzīvokļu maksas atvieglojumus. No pašvaldības budžeta līdzekļiem tika
apmaksāti sociālajiem pakalpojumiem par 46135,95 EUR. Arvien vairāk tiek nodrošināti
asistenta pakalpojumi 1. un 2.grupas invalīdiem (pakalpojumu saņem 25 personas).
2018.gada oktobrī pašvaldība iegādājās invalīdu mobilo pacēlāju “LG2004” par 2300 EUR.
Šo mobilo pacēlāju izmanto ne tikai personas ar invaliditāti, bet arī citas personas, kurām ir
pārvietošanās grūtības.
122. Pašvaldība tajā skaitā sociālais dienests ir iesaistīts DI projektā, kas aptver gandrīz
visas valstī esošās pašvaldības. Tika sastādīti individuālie atbalsta plāni 18 bērniem ar
funkcionāliem traucējumiem un 19 personām ar GRT. Šīs personas varēja saņemt masāžas,
fizioterapeita un psihologa pakalpojumus. Pakalpojumi tiek nodrošināti arī bērnu
likumiskajiem pārstāvjiem. 2018.gadā tika sniegti pakalpojumi par 7 544 EUR.
123. Lai novada iedzīvotāji saņemtu daudzveidīgākus, viņu vajadzībām atbilstošus sociālos
pakalpojumus, Viļānos darbojas pašvaldības finansētais sociālais atbalsta centrs „Cerība”.
Tas gada laikā sniedzis atbalstu 286 personām. Tā ir gan ēdināšana, gan brīvā laika
lietderīga pavadīšana, gan sniegts veļas mazgāšanas pakalpojums, gan personām
sociālpsiholoģiskais atbalsts. Centrā darbojas senioru ansamblis “Rudens ziedi”, kurš bieži
kuplina sociālā dienesta rīkotos pasākumus. Piekto gadu aktīvi darbojās 3 veselības grupas,
tā personām uzturot un uzlabojot savu veselību. Centru ik dienu apmeklē 6 līdz 12 bērni no
sociālā atstumtības riska zonā esošajām ģimenēm, kur viņiem tiek nodrošināta droša vide,
mājīgums un sociālpsiholoģiskais atbalsts.
2018.gadā Viļānu novada pašvaldības
Sociālajā dienestā un tā struktūrvienībā SAC “Cerība” strādāja 12 darbinieki, no tiem 8
sociālā darba speciālisti, 33 aprūpētāji un 25 asistenti.
124. Izprotot sarežģīto sociālo situāciju valstī, novadā sociālajā jomā aktīvi darbojas
vairākas nevalstiskās organizācijas, kas, izmantojot sev pieejamos resursus, palīdz
daudziem trūcīgiem un maznodrošinātiem iedzīvotājiem, iesaistot savu organizāciju
aktivitātēs, tā mazinot personu sociālo izolētību un atstumtību.
125. Sokolku pagasta feldšeru un vecmāšu punkta darbības rādītāji: 15- pieņemšana ar
slimībām pirmoreiz vai atkārtoti, 76- Injekcijas ( 40 -iestādē, 36-mājās), 2- svaru mērīšana,
30- receptes izrakstīšana, 10- pierakstīšana pie ģimenes ārsta pa telefonu, 5- cukura līmeņa
mērīšana (apmācība), 14- asins spiediena mērīšana, 12- izziņas izrakstīšana, 7- brūces
apstrāde, 10- vizītes mājās, Dziesmu un deju svētki Rīgā-11 pacienti, Lauku diena Viļānos-1
pacients.
126. Dekšāru pagasta feldšeru un vecmāšu punkta darbības rādītāji: veikti ārsta palīga
pienākumi sniedzot neatliekamo med. palīdzību, pagasta iedzīvotājiem- 462-medpunkta
apmeklējumi; 16- mājas izsaukumi; 200-profilaktiskās apskates, (ieskaitot PII); Tiek veikta
visu vecuma grupu pacientiem izmeklēšanu elektrokardiogrāfiju, glikometriju, a/s
mērīšanu un citas medicīniskās manipulācijas; Veikta pedikulozes un kašķis pārbaude
Dekšāru pamatskolā; Tiek sniegta pacientiem informāciju par attiecīgajā teritorijā
esošajam ārstniecības iestādēm, kuras sniedz med. palīdzību; Katru mēnesi tiek uzlabota
un atjaunota informācija par prof. potēm, apskatēm; Katru mēnesi Dekšāru FVP pieņem
ģimenes ārsts R.Latkovska; Pastāvīgi tiek paaugstināta profesionālā kvalifikācija (jūlijā un
augustā tika apmeklēti EKG kursi un nokārtots eksāmens, semināri); Medpunktā bērniem
tika veikta redzes pārbaude. Tika izstrādāts pretepidēmijas pasākumu plāns. Septembra
mēnesī Dekšāres pagasta iedzīvotājiem tika noorganizēta iespēja pārbaudīt redzi sadarbībā
ar firmu SIA ‘’Elegantas brilles’’. Oktobra mēnesī tika organizēta lekcija par veselīgu
dzīvesveidu Dekšāres pagasta iedzīvotājiem.
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6. VIĻĀNU NOVADA BĀRIŅTIESA
127. Pārskata periodā bāriņtiesā pieņemto lēmumu skaits – 49. Tajā skaitā: lietās par
aizgādības tiesībām - 11, lietās par vecāku un bērnu personiskām un mantiskām attiecībām
– 10, aizbildnības lietās – 10, audžuģimeņu lietās – 9, aizgādnības lietās – 7.
128. Ģimeņu skaits, kurās netiek pietiekami nodrošināta bērna attīstība un audzināšana
un par kurām bāriņtiesa pārskata periodā informējusi pašvaldības sociālo dienestu vai citu
atbildīgo institūciju -12.
129. Personu skaits, kurām pārskata periodā ar bāriņtiesas lēmumu pārtrauktas bērnu
aizgādības tiesības – 3.
130.
– 3.

Bērnu skaits, kuru vecākiem pārskata periodā pārtrauktas bērna aizgādības tiesības

131. Personu skaits, kurām pārskata periodā ar bāriņtiesas lēmumu atjaunotas
pārtrauktās bērna aizgādības tiesības – 1.
132. Bērnu skaits, kuru vecākiem pārskata periodā atjaunotas pārtrauktās bērna
aizgādības tiesības – 1.
133. Personu skaits, kurām pārskata periodā ar tiesas spriedumu atņemtas bērna
aizgādības tiesības - 4.
134. Bērnu skaits, kuru vecākiem pārskata periodā ar tiesas lēmumu atņemtas bērna
aizgādības tiesības – 4.
135. Pārskata periodā bāriņtiesa sniegusi prasību tiesā par aizgādības tiesību atņemšanu
vecākiem – 3 gadījumos.
136.

Bērnu un personu ar rīcībspējas ierobežojumu pārstāvība tiesās - 12 tiesas sēdēs.

137. Pēc tiesas pieprasījuma pieņemti lēmumi un atzinumi par saskarsmes tiesību
izmantošanas kārtību, bērnu dzīvesvietas noteikšanu - 2 gadījumos.
138. Ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu skaits – 23. No tā bērnu skaits, kuri ievietoti
audžuģimenē - 6, ievietoti aizbildņa ģimenē – 16, ievietoti ilgstošas sociālās aprūpes un
sociālās rehabilitācijas institūcijā - 1.
139. Aizbildņu kopējais skaits -13; Audžuģimeņu kopējais skaits – 2; Aizgādnībā esošo
personu skaits – 4; Pārskata periodā ierosināto lietu skaits bāriņtiesā – 22.
140. Bāriņtiesas pārraudzībā esošās aizbildnības un aizgādnības lietas no citām
bāriņtiesām – 7 lietas.
141.

Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu kopējais skaits – 250.

141. Pārskata periodā veiktas notariālās darbības (apliecināti pirkuma, pārdevuma un
dāvinājuma līgumi, nostiprinājuma lūgumi zemesgrāmatai, iesniegumi, pilnvaras,
dokumentu kopijas, sastādīti testamenti un citi dokumenti) – 419.
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7. DROŠĪBA UN SABIEDRISKĀ KĀRTĪBA
142. Viļānu novada pašvaldības policijas pasākumi sabiedriskās kārtības nodrošināšanā
atspoguļoti 7.12.tabulā.
7.12.tabula Sabiedriskās kārtības nodrošināšana
Avots: Viļānu novada pašvaldības dati
Nr.
p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
13.1
13.2.
13.3.
13.4.
13.5.
13.6.
14.
14.1.
14.2.
15.
16.

Pasākums

Skaits

Piedalījās noziedzīgu nodarījumu atklāšanā (CSN) bojāts pašvaldības īpašums
Dienesta ziņojumu PA skaits (nosūtīti izskatīšanai VP- LAPK171.pants)
Reģistrēti NŽ (notikuma žurnālā) notikumi
Izskatīja iesniegumus (atbildes uz iesniegumiem)
Mutiski iesniegumi (telefoniskas sūdzības) no iedzīvotājiem
Uzsākta administratīvā lietvedība
Pieņemti lēmumi par administratīvas lietvedības izbeigšanu
Nosūtītie materiāli (iesniegumi) pēc piekritības ( VP, Prokuratūra, Vides dienests,
VUGD, Probācijas dienests, Pašvaldības Administratīvā komisija)
Par pašvaldības saistošo noteikumu neievērošanu ( teritorijas uzturēšana) PA
Izpildīja atsevišķus uzdevumus( no VP LRP Rēzeknes iecirkņa) Prokuratūra
Dienesta ziņojumi- par transportlīdzekļa vadītāja aizturēšanu alkohola reibumā
Darbs ar dzīvnieku ( suņu) īpašniekiem, bez aprūpes palikušajiem dzīvniekiem
Sastādīja protokolus par administratīvajiem pārkāpumiem (tajā skaitā):
LAPK 171.panta 1.daļa
LAPK 171.pants 2.daļa
LAPK 106.panta 2.daļa
LAPK 58.panta 1.daļa
LAPK 173.panta 1.daļa
LAPK 167.pants
Piedalījās sabiedriskās kārtības nodrošināšanā un prevencijas pasākumos (tajā
skaitā):
Publisko pasākumu laikā
Reidu laikā
Darbs ar Bāriņtiesu
Darbs ar sociālo dienestu ( Rēzeknes probācijas struktūrvienību)

20
6
65
23
85
6
6
6
22
17
7
15
13
5
2
1
1
1
3
49
35
14
25
11

143. Nepārtraukti tiek veikta sadarbība un informācijas apmaiņa ar VPLRP Rēzeknes
iecirkņa vadību, Valsts probācijas dienestu, Novada pašvaldības Bāriņtiesu un sociālo
dienestu.

Viļānu novada pašvaldības 2018.gada publiskais gada pārskats

25

8. PUBLISKĀS UN PRIVĀTĀS INVESTĪCIJAS INFRASTRUKTŪRĀ
144. Viļānu novadā (laika periodā no 30.05.2018. – 31.12.2018.) ekspluatācijā nodoto
objektu būvniecības kopējo izmaksu investīcijas sastāda 2 090 062.58 EUR, tai skaitā
Viļānu pilsētā - 47 850.69 EUR, Viļānu pagastā - 1 663 599.76 EUR un Dekšāres pagastā 378 612.13 EUR.
145. Būvniecības izmaksas Viļānu pilsētā, Viļānu pagastā, Dekšāres pagastā miljonos eiro
(laika periodā no 30.05.2018. – 31.12.2018.), 8.7.attēls.
8.7.attēls Būvniecības izmaksas
Avots: Rēzeknes pilsētas Būvvalde Viļānu novads
1.8
1.6
1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0

1.7

0.38
0.05
Viļānu
pilsēta

0
Viļānu
pagasts

Dekšāru
pagasts

Sokolku
pagasts

146. Ekspluatācijā pieņemto objektu skaits Viļānu pilsētā un Viļānu novada pagastos (laika
periodā no 30.05.2018. – 31.12.2018.), 8.8.attēls.
8.8.attēls Ekspluatācijā pieņemto objektu skaits
Avots: Rēzeknes pilsētas Būvvalde Viļānu novads
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

3
2

2

0
Viļānu
pilsēta

Viļānu
pagasts

Dekšāru
pagasts

Sokolku
pagasts

147. Kopumā (laika periodā no 30.05.2018. – 31.12.2018.) būvvaldē par Viļānu novadu ir
izskatīti 7 būvniecības ieceres iesniegumi, izsniegtas 16 būvatļaujas, akceptēti 23
būvprojekti, 18 apliecinājuma kartes, paskaidrojuma raksti un tehniskās shēmas.
148. Izsniegto būvatļauju skaits Viļānu pilsētā un Viļānu novada pagastos (laika periodā no
30.05.2018. – 31.12.2018.), 8.9.attēls.
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8.9.attēls Ekspluatācijā pieņemto objektu skaits
Avots: Rēzeknes pilsētas Būvvalde Viļānu novads
14

12

12
10
8
6
3

4
2

1

0

0
Viļānu
pilsēta

Viļānu
pagasts

Dekšāru
pagasts

Sokolku
pagasts

149. Akceptēto būvprojektu skaits Viļānu pilsētā un Viļānu novada pagastos (laika periodā
no 30.05.2018. – 31.12.2018.), 8.10.attēls.
8.10.attēls Akceptēto būvprojektu skaits
Avots: Rēzeknes pilsētas Būvvalde Viļānu novads
13

14
12
10

8

8
6
4
1

1

Dekšāru
pagasts

Sokolku
pagasts

2
0
Viļānu
pilsēta

Viļānu
pagasts

150. Akceptēto tehnisko shēmu, paskaidrojuma rakstu, apliecinājuma karšu skaits Viļānu
pilsētā un Viļānu novada pagastos (laika periodā no 30.05.2018. – 31.12.2018.), 8.10.attēls.
8.10.attēls Akceptēto būvprojektu skaits
Avots: Rēzeknes pilsētas Būvvalde Viļānu novads
7

6

6

5

5
4
3

2

2

Dekšāru
pagasts

Sokolku
pagasts

2
1
0
Viļānu
pilsēta

Viļānu
pagasts
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151. Nozīmīgu būvniecības pieaugumu (laika periodā no 30.05.2018. – 31.12.2018.)
uzrādīja lauksaimniecības objektu un inženierbūvju (meliorācijas sistēmas, hidrobūves,
tilts) būvniecība.
152. Pārskats par (laika periodā no 30.05.2018. – 31.12.2018.) ekspluatācijā pieņemtajiem
objektiem pēc to klasifikācijas (eiro), 8.13.tabula, 8.11.attēls.
8.13.tabula Ekspluatācijā pieņemtie objekti pēc to klasifikācijas
Avots: Rēzeknes pilsētas Būvvalde Viļānu novads
Objektu iedalījums
Atpūtas ēkas
Dzīvojamo māju palīgēkas
Lauksaimniecības objekti
Inženierbūves
Kopā:

Skaits,
gab.
1
1
1
4
7

%
14.3%
14.3%
14.3%
57.1%
100.0%

Izmaksas,
tūkst. EUR
46 850.7
1 000.0
1 378 282.0
663 929.9
2 090 062.6

%
2.2%
0.0%
65.9%
31.8%
100.0%

8.11.attēls Ekspluatācijā pieņemtie objekti
Avots: Rēzeknes pilsētas Būvvalde Viļānu novads

153. Nozīmīgāko objektu uzskaitījums pēc to klasifikācijas, kas nodoti ekspluatācijā (laika
periodā no 30.05.2018. – 31.12.2018.) atbilstoši būvniecības izmaksām:
154. Lauksaimniecības objekti: Kompleksa „Druvas” pārbūve: kūts jaunbūve, šķūņa un
barības noliktavas pārbūve, skābbarības tranšeju un šķidrmēslu krātuves jaunbūve
(2.kārta - atnešanās un teļu kūts, skābbarības tranšeju ar pievadceļiem un laukumiem
būvniecība) „Latgale 9”, Radopole, Viļānu pagasts, Viļānu novads. Objekta pasūtītājs: Akciju
sabiedrība "LOPKOPĪBAS IZMĒĢINĀJUMU STACIJA LATGALE". Būvprojekta izstrādātājs:
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ceturtais stils". Būvdarbu veicējs: Sabiedrība ar
ierobežotu atbildību "LATGALIJA". Būvniecības kopējās izmaksas sastādīja € 1 378 282.
155. Inženierbūvju objekti: Tilta pār Maltu pie Ornicāniem atjaunošana Viļānu pagasta,
Viļānu novadā. Objekta pasūtītājs: VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBA. Būvprojekta
izstrādātājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PROJEKTS 3". Būvdarbu veicējs: LatvijasLietuvas kopuzņēmums "Viadukts" SIA. Būvniecības kopējās izmaksas sastādīja €
285 317.76.; Valsts nozīmes ūdensnotekas Varakļānu upe, ŪSIK kods42349242:01,
pik.00/00-102/40 pārbūve Dekšāres pagastā, Viļānu novadā. Objekta pasūtītājs: Valsts
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sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi".
Būvprojekta izstrādātājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BAUSTELLE". Būvdarbu
veicējs: Pilnsabiedrība "Latvijas lauku meliorācija". Būvniecības kopējās izmaksas sastādīja
€ 193 997.45. Meliorācijas sistēmu pārbūve/atjaunošana zemes gabalos "Lazdu mājas",
kad.Nr.78480030147,
"Misiņu
lejas",
kad.Nr.78480030154,
"Pienenes",
kad.Nr.78480030546,
"Dvietieši",
kad.Nr.78480030034,
"Dvietieši
1",
kad.Nr.78480030177, "Varavīksne", kad.Nr.78480030207, "Laši 1", kad.Nr.78480030713
Dekšāres pagasta, Viļānu novadā. Objekta pasūtītājs: Rēzeknes rajona Dekšāru pagasta
zemnieku saimniecība "LAZDU MĀJAS". Būvprojekta izstrādātājs: Sabiedrība ar ierobežotu
atbildību "JOE". Būvdarbu veicējs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Austrumu būvnieks".
Būvniecības kopējās izmaksas sastādīja € 134 736.02.
156. Būvvaldes kompetencē esošie Viļānu novadā veiktie darbi (laika periodā no
30.05.2018. – 31.12.2018.): Pirms būvatļauju izdošanas tika apsekoti objekti un sastādīti
18 atzinumi par būvju pārbaudi; Izsniegtas 6 izziņas par būves neesamību dabā; Izskatīti
12 fizisko un juridisko personu iesniegumi.
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9. IEDZĪVOTĀJU INFORMĒTĪBA PAR PAŠVALDĪBAS DARBĪBU
157. Iedzīvotāju informētības nodrošināšanai pašvaldība izmanto izveidoto Viļānu novada
pašvaldības tīmekļa vietni, sociālos kontus, informatīvo izdevumu, sapulces, anketēšanu un
iespēju ne tikai klausīties Domes sēžu ierakstu, bet arī piedalīties sēdēs klātienē.
158. Viļānu novada pašvaldības tīmekļa vietnes apmeklējumu skaits: Kopējais
apmeklējumu skaits: 87 696; Mājas lapas apmeklētāju skaits: 27 659, 9.12.attēls.
9.12.attēls Tīmekļa vietnes apmeklējumu skaits
Avots: Google Analytics

159. Valstis, no kurām tiek apmeklēta mājas lapa, 9.13.attēls.
9.12.attēls Tīmekļa vietnes apmeklējumu skaits
Avots: Google Analytics

1. Latvija (93,32% - 25 842
skatījumi)
2. Francija (1.09% - 301
skatījumi)
3. Apvienotā Karaliste (0.97%
- 257 skatījumi)
4. ASV (0.93% - 235
skatījumi)
5. Vācija (0,50% - 138
skatījumi)
6. Lietuva (0.44% - 123
skatījumi)
7. Norvēģija (0,23% - 65
skatījumi)
8. Citas valstis – Krievija,
Zviedrija, Polija.
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160. Viļānu novada lapas sociālajos tīklos: Facebook lapa: Sekotāju skaits.: 995 (uz
01.01.2019.) + 250 sekotāju salīdzinājumā ar pagājušo gadu; Instagram lapa: Sekotāju skaits:
543 (uz 01.2019.) + 92 sekotāju salīdzinājumā ar pagājušo gadu;
161. Bezmaksas informatīvais izdevums „Viļānu Novada Vēstnesis”: 6 numuri, tirāža – 1500
eksemplāri.
162.

„Latgales radio”: 48 ziņu raidījumi.

163.

„Latgales Reģionālā televīzija”: 24 video sižeti.

164. Tiek nodrošināta Iedzīvotāju pieņemšanas pie amatpersonām Viļānu novada
pašvaldības domes deputātiem un atbildīgajiem administrācijas darbiniekiem.
165. Jaunatnes stratēģijas izstrādes darba grupā iekļauti iedzīvotāji, organizēts jauniešu
forums.
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10. PAŠVALDĪBAS PROJKETI, T.SK. SADARBĪBAS PROJEKTI
166.

Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (2007-2013): Uzraudzībā 6 projekti.

167. Lauku attīstības programmas (LAP) investīciju pasākumi 2014-2020: Īstenoti 5
projekti.
Iesnieguma
numurs

Projekta nosaukums

Īstenošanas
termiņš

Projekta
kopējais
budžets, EUR

2018. gadā
piesaistītais ES
finansējums, EUR

17-01-AL15A019.2201000006

Esi aktīvs un vesels

16.05.2017.
29.06.2018.

46,852.36

27,000.00

17-01-AL15A019.2202000017

Kur bitis, tī mads

30.06.2017.
30.01.2018.

7,341.59

6,175.42

16-01-AL15A019.2201000008

Dabas draugu radošās pētniecības
centra "Dadzis" izveidošana Viļānu
novadā

20.05.2016.
31.08.2018.

77,324.71

44,087.79

17-01-AL15A019.2202000034

Tautas tērpu iegāde Dekšāres
pagasta jauniešu deju kolektīvam

30.06.2017.
30.01.2018.

4,951.32

4,456.19

17-01-AL15A019.2202000058

Viļānu novada projekcija

27.02.2018.
27.07.2018.

9,093.78

6,300.00

Iesniegšanas
datums

Projekta
kopējais
budžets, EUR

ES
finansējums, EUR

21.11.2018
14:04:27

2,588,317.31

720 000

168.Iesniegts 1 projekts.
Iesnieguma
numurs

Projekta nosaukums

18-01-A0070200010

Viļānu novada lauku ceļu
infrastruktūras pārbūve

169. Eiropas teritoriālās sadarbības programmas Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības
programma - tiek ieviesti 2 projekti.
Iesnieguma
numurs
LLI-82

LLI-402

Projekta nosaukums
Creation of a synergy platform for the public security in the
Latvian and Lithuanian Eastern border territories
(SYNERGY FOR SECURITY)/ Sinerģiskas drošības
platformas izveide Austrumlatvijas un Lietuvas pierobežā
Sports for Social Inclusion of At-risk Teenagers (RISK FREE)
/ Sports riska pusaudžu sociālajai integrācijai

Īstenošanas
termiņš
17.03.2017 16.11.2019
01.04.2018 31.03.2020

Projekta
budžets, EUR
-

30,000.00

170. Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra Europe goes local - Supporting Youth
Work at the Municipal Level.
Iesnieguma
numurs
Nr. 6-2018

Projekta nosaukums
Darba ar jaunatni kvalitātes celšana pašvaldībās

Iesniegšanas
datums

Īstetenošanas
termiņš

03.2018.

24.04.2018.
01.03.2019.
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171. Valsts programma „Atbalsts darba ar jaunatni sistēmas izveidei vietējā līmenī”.
Iesnieguma
numurs

Nr. 2-25/12

Projekta nosaukums
Atbalsta sistēmas darbam ar
jaunatni izveidošana Viļānu
novada pašvaldībā

Iesniegšanas
datums

Īstenošanas
termiņš

Projekta
kopējais
budžets,
EUR

2018. gadā
piesaistītais
finansējums,
EUR

16.03.2018.

01.05.2018.
01.11.2018.

1,982.17

1,982.17

172. Eiropas Savienības programma izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā
„Erasmus+”.
Iesnieguma
numurs
2018-2LV02KA105002207

Projekta nosaukums
Nākotnes tilti caur
kultūrvēsturisko mantojumu /
Future bridges through our
heritage

Iesniegšanas
datums

Īstenošanas
termiņš

Projekta
kopējais
budžets,
EUR

2018. gadā
piesaistītais
finansējums,
EUR

26.04.2018.

01.08.2018.
31.10.2018.

21,070.00

21,070.00

173.Eiropas solidaritātes korpuss
Iesnieguma
numurs

Projekta nosaukums

2018-1-LV02-ESC31002405

Pakāpieni attīstībai

Iesniegšanas
datums

Īstenošanas
termiņš

Projekta
kopējais
budžets, EUR

16.10.2018.

01.04.2019.
31.03.2020.

6,888.00

174. Kultūrkapitāla fonds. Sadarbībā ar pašvaldības iestādēm sagatavoti 5 projektu
pieteikumi. Apstiprināts un ieviests 1 projekts.
Iesnieguma
numurs

Projekta nosaukums

Iesniegšanas
datums

Īstenošanas
termiņš

2018. gadā
piesaistītais
finansējums, EUR

2018-1--STPM05050-P

Latvijas simtgades stāsts caur Latgales
tradicionālo kultūru starptautiskajā
sadarbības projektā ar Poliju "Apleik
saule kolnu tak"

23.11.2017.

01.03.2018.
29.06.2018.

3,000.00

175. ERAF. Ieguldījumi infrastruktūrā. Ieviesti 2 projekti. 1 projekta ieviešana turpinās
2019.gadā.
SAM

5.6.2.

Iesnieguma
numurs

5.6.2.0/16/I
/018

Projekta
kopējais
budžets,
EUR

2018. gadā
piesaistītais
finansējums,
EUR

Projekta nosaukums

Iesniegšanas
datums

Īstenošanas
termiņš

Industriālo teritoriju
tīklojuma izveide
uzņēmējdarbības
veicināšanai Rēzeknes
pilsētas, Rēzeknes un
Viļānu novados

01.12.2017.

15.09.2017.
1,964,459.54 1,902,407.45
14.06.2019.
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4.2.2.

4.2.2.0/17/I
/036

4.2.2.

4.2.2.0/17/I
/014

Sekmēt
energoefektivitātes
paaugstināšanu Viļānu
Mūzikas un mākslas
skolā
Sekmēt
energoefektivitātes
paaugstināšanu Viļānu
pilsētas
pirmsskolas izglītības
iestādē

14.07.2017.

21.12.2017.
20.03.2018.

279,976.66

82,213.13

31.05.2017.

03.10.2017.
02.01.2018.

631,855.47

379,176.47

176.Sagatavots un iesniegts vērtēšanā 1 projekts.
SAM

9.3.1.1.

Projekta nosaukums
Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu
infrastruktūras izveide un attīstība Viļānu
novada pašvaldībā

Iesniegšanas
datums

Īstenošanas
termiņš

Projekta
kopējais
budžets, EUR

28.12.2018.

21.12.2017.
20.03.2018.

994,856.00

177.Programma „Eiropa pilsoņiem”.
Iesnieguma
numurs
600906

Iesniegšanas
datums

Projekta nosaukums
Active Dialogue on Cultural Heritage for the Future Europe –Futur@ /
Aktīvais dialogs caur kultūrvēsturisko mantojumu rītdienas nāktones
kontekstā

09/201809/2020

178. WiFi4EU.
Iesnieguma
numurs
25607

Projekta nosaukums
Publisku bezmaksas bezvadu interneta (Wi-Fi) tīklāju
ierīkošana publiskās vietās Viļānu novadā

Īstenošanas
termiņš

Projekta
kopējais
budžets, EUR

12/2018

15,000.00

Projekta
kopējais
budžets, EUR

2018. gadā
piesaistītais
finansējums,
EUR

15,531.96

15,531.96

179. ESF
Iesnieguma
numurs

Projekta nosaukums

Īstenošanas
termiņš

9.2.4.2/16/I/
106

"Slimības profilakses un kontroles centra
organizēti vietēja mēroga pasākumi
sabiedrības veselības veicināšanai un slimību
profilaksei 14 pašvaldībās"

30.10.2017.
31.12.2018.

180. LPS programma „Mežu dienas 2018”
Iesnieguma
numurs

Projekta nosaukums

09.05.2018.10.10.2018.

"Pašvaldību labie darbi parkos Latvijas
simtgadei"

Īstenošanas
termiņš
09.05.2018.
01.10.2018.

Projekta
kopējais
budžets, EUR
550.00
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181. LRAA Latvijas valsts budžeta finansēta mērķprogramma "Veselīga dzīvesveida
aktivitāšu veicināšana Latgalē".
Iesnieguma
numurs

2/VESEL/18/002

Projekta nosaukums
"Latgales reģiona iedzīvotāju aktīvu
dzīvesveida iespēju paplašināšana Aktīvs Latgalei"

Īstenošanas
termiņš

Projekta
kopējais
budžets, EUR

2018. gadā
piesaistītais
finansējums,
EUR

03.05.2018.
30.11.2018.

2,000.00

2,000.00

182.NVA. Vērtēšanā viens projekts.
Iesnieguma
numurs

Projekta nosaukums

Iesniegšanas
datums

7.3.2.0/16/I/002

Projekts „Atbalsts ilgākam darba mūžam” / „Darba vides un
cilvēkresursu potenciāla izvērtējums”

17.10.2018

183.Īstenots viens projekts.
Iesnieguma
numurs

1APSD-34-2018

Projekta nosaukums

aktīvā nodarbinātības pasākuma „Algoti pagaidu
sabiedriskie darbi”

Īstenošanas
termiņš

16.01.2018.
31.12.2018.

2018. gadā
piesaistītais
finansējums,
EUR
154864.73

184.. Sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru īstenoti divi aktīvās nodarbinātības
pasākumi:
185. Pasākums „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” nodrošinot bezdarbniekiem darba iemaņu
iegūšanu un uzturēšanu, veicot sociāla labuma darbus ar mērķi veicināt bezdarbnieku
aktivitāti sabiedrības labā un dot bezdarbniekiem iespēju iegūt vai uzturēt darba iemaņas.
Pasākuma īstenošanas gaitā tika nodarbināti 190 bezdarbnieki. Pasākuma īstenošanai
saņemts finansējums EUR 131 788 apmērā.
186. Pasākums „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību
vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs”” ar mērķi veicināt pasākumā
iesaistīto skolēnu vecumā no 15 gadiem līdz 20 gadiem (ieskaitot), kuras iegūst izglītību
vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs, nodarbinātību vasaras brīvlaikā
valsts līdzfinansētās darba vietās, nodrošinot iespēju iegūt darba pamatprasmes, iemaņas un
darba pieredzi. Pasākuma ietvaros trīs mēnešu garumā pašvaldība kopumā nodrošināja 15
darbavietas skolēniem vecumā no 15 līdz 20 gadiem. Pasākuma īstenošanas gaitā tika
nodarbināti 30 jaunieši. Projekta īstenošanai saņemts finansējums EUR 3 933 apmērā.
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11. ZVĒRINĀTA REVIDENTA ATZINUMS
SIA “A.KURSĪTES AUDITORFIRMA”
Vienotais reģistrācijas Nr.45402005304

Raiņa iela 13-2, Madona, LV-4801, tālrunis: +371 29 48 38 13, fakss: 648-60497, e-pasts: anita.kursite@inbox.lv

NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS
Madonā
Dokumenta datums ir tā
elektroniskās parakstīšanas
laiks

Nr. 5.1./2019

Viļānu novada domei
Mūsu atzinums par finanšu pārskatu
Mēs esam veikuši VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS (turpmāk tekstā „Pašvaldība”) 2018. gada
finanšu pārskata revīziju. Revidētais 2018. gada finanšu pārskats ietver:


2018. gada 31. decembra pārskatu par Pašvaldības finansiālo stāvokli – veidlapa Nr.1 "Bilance",



2018. gada pārskatu par Pašvaldības darbības finansiālajiem rezultātiem – veidlapa Nr.4-3,



Pašvaldības pašu kapitāla (neto aktīva) izmaiņu pārskatu par 2018. gadu – veidlapa Nr.4-1,



Pašvaldības naudas plūsmas pārskatu par 2018. gadu – veidlapa Nr.2-NP,



finanšu pārskata pielikumus, kas noteikti Latvijas Republikas Ministru kabineta 2013.gada
15.oktobra noteikumu Nr. 1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” 4.5. punktā,
grāmatvedības uzskaites pamatprincipu aprakstu, finanšu pārskata skaidrojumu.

Pašvaldības radniecīgās sabiedrības nav konsolidētas šajā finanšu pārskatā.
Mūsuprāt, pievienotais finansu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par VIĻĀNU NOVADA
PAŠVALDĪBAS finanšu stāvokli 2018. gada 31. decembrī un par tās darbības finanšu rezultātiem un
naudas plūsmu gadā, kas noslēdzās 2018. gada 31. decembrī saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru
kabineta 2013.gada 15.oktobra noteikumu Nr. 1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība”
nosacījumiem.

Atzinuma pamatojums
Atbilstoši LR Revīzijas pakalpojumu likumam (“Revīzijas pakalpojumu likums”) mēs veicām revīziju
saskaņā ar Latvijas Republikā atzītiem finanšu revīzijām piemērojamiem Starptautiskajiem Augstāko
revīzijas iestāžu standartiem (turpmāk ISSAI). Mūsu pienākumi, kas noteikti šajos standartos, ir
turpmāk aprakstīti mūsu ziņojuma sadaļā Revidenta atbildība par finanšu pārskata revīziju.
Mēs esam neatkarīgi no Pašvaldības saskaņā ar Starptautiskās Grāmatvežu ētikas standartu padomes
izstrādātā Profesionālu grāmatvežu ētikas kodeksa (SGĒSP kodekss) prasībām un Revīzijas
pakalpojumu likumā iekļautajām neatkarības prasībām, kas ir piemērojamas mūsu veiktajai finanšu
pārskata revīzijai Latvijas Republikā. Mēs esam ievērojuši arī SGĒSP kodeksā un LR Revīzijas
pakalpojumu likumā noteiktos pārējos profesionālās ētikas principus un objektivitātes prasības.
Mēs uzskatām, ka mūsu iegūtie revīzijas pierādījumi dod pietiekamu un atbilstošu pamatojumu mūsu
atzinumam.
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Ziņošana par citu informāciju
Par citu informāciju atbild Pašvaldības vadība. Cita informācija ietver Vadības ziņojumu, kas
atspoguļots gada pārskata sadaļā Vadības ziņojums – ZINO.
Mūsu atzinums par finanšu pārskatu neattiecas uz gada pārskatā ietverto citu informāciju, un mēs
nesniedzam par to nekāda veida apliecinājumu, izņemot to kā norādīts mūsu ziņojuma sadaļā Citas
ziņošanas prasības saskaņā ar LR tiesību aktu prasībām.
Saistībā ar finanšu pārskata revīziju mūsu pienākums ir iepazīties ar citu informāciju un,
izvērtēt, vai šī cita informācija būtiski neatšķiras no finanšu pārskata informācijas vai no informācijas,
kuru mēs ieguvām revīzijas gaitā, un vai tā nesatur cita veida būtiskas neatbilstības.
Ja balstoties uz veikto darbu, un ņemot vērā revīzijas laikā gūtās zināšanas un izpratni par Pašvaldību
un tās darbības vidi mēs secinām, ka citā informācijā ir būtiskas neatbilstības, mūsu pienākums ir
ziņot par šo apstākli.
Mūsu uzmanības lokā nav nākuši apstākļi, par kuriem būtu jāziņo.

Citas ziņošanas prasības saskaņā ar LR tiesību aktu prasībām
Papildus tam, saskaņā ar LR revīzijas pakalpojumu likumu, mūsu pienākums ir sniegt viedokli, vai
Vadības ziņojums ir sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2013.gada
15.oktobra noteikumu Nr. 1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” prasībām.
Pamatojoties vienīgi uz mūsu revīzijas ietvaros veiktajām procedūrām, mūsuprāt:


Vadības ziņojumā par pārskata gadu, par kuru ir sagatavots finanšu pārskats, sniegtā
informācija atbilst finanšu pārskatam, un



Vadības ziņojums ir sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2013.gada
15.oktobra noteikumu Nr. 1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” prasībām.

Turklāt, ņemot vērā revīzijas laikā gūtās zināšanas un izpratni par Pašvaldību un tās vidi, mūsu
pienākums ir ziņot, ja mēs vadības ziņojumā esam identificējuši būtiskas neatbilstības. Mūsu
uzmanības lokā nav nonācis nekas, par ko šajā sakarā būtu jāziņo.

Vadības un personu, kurām uzticēta Pašvaldības pārraudzība, atbildība par finanšu
pārskatu
Vadība ir atbildīga par tāda finanšu pārskata sagatavošanu, kas sniedz patiesu un skaidru priekšstatu
saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2013.gada 15.oktobra noteikumu Nr. 1115 „Gada
pārskata sagatavošanas kārtība” nosacījumiem, kā arī par tādas iekšējās kontroles sistēmas
uzturēšanu, kāda saskaņā ar vadības viedokli ir nepieciešama, lai būtu iespējams sagatavot finanšu
pārskatu, kas nesatur ne krāpšanas, ne kļūdu izraisītas būtiskas neatbilstības.
Sagatavojot finanšu pārskatu, vadības pienākums ir izvērtēt Pašvaldības spēju turpināt darbību, pēc
nepieciešamības sniedzot informāciju par apstākļiem, kas saistīti ar Pašvaldības spēju turpināt
darbību un darbības turpināšanas principa piemērošanu, ja vien vadība neplāno Pašvaldības
likvidāciju vai tās darbības izbeigšanu, vai arī tai nav citas reālas alternatīvas kā Pašvaldības likvidācija
vai darbības izbeigšana.
Personas, kurām uzticēta Pašvaldības pārvalde, ir atbildīgas par finanšu pārskata sagatavošanas
pārraudzību.

Revidenta atbildība par finanšu pārskata revīziju
Mūsu mērķis ir iegūt pietiekamu pārliecību par to, ka finanšu pārskats kopumā nesatur kļūdu vai
krāpšanas izraisītas būtiskas neatbilstības, un izsniegt revidentu ziņojumu, kurā izteikts atzinums.
Pietiekama pārliecība ir augsta līmeņa pārliecība, bet tā negarantē, ka, revīzijā, kas veikta saskaņā ar
ISSAI, vienmēr tiks atklāta būtiska neatbilstība, ja tāda pastāv. Neatbilstības var rasties krāpšanas vai
kļūdu rezultātā, un tās ir uzskatāmas par būtiskām, ja var pamatoti uzskatīt, ka tās katra atsevišķi vai
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visas kopā varētu ietekmēt saimnieciskos lēmumus, ko lietotāji pieņem, balstoties uz šo finanšu
pārskatu.
Veicot revīziju saskaņā ar ISSAI, visa revīzijas procesa gaitā mēs izdarām profesionālus spriedumus un
ievērojam profesionālo skepsi. Mēs arī:
•

identificējam un izvērtējam riskus, ka finanšu pārskatā varētu būt krāpšanas vai kļūdas dēļ
izraisītās būtiskas neatbilstības, izstrādājam un veicam revīzijas procedūras šo risku
mazināšanai, kā arī iegūstam revīzijas pierādījumus, kas sniedz pietiekamu un atbilstošu
pamatojumu mūsu atzinumam. Risks, ka netiks atklātas būtiskas neatbilstības krāpšanas dēļ, ir
augstāks nekā risks, ka netiks atklātas kļūdas izraisītas neatbilstības, jo krāpšana var ietvert
slepenas norunas, dokumentu viltošanu, informācijas neuzrādīšanu ar nodomu, informācijas
nepatiesu atspoguļošanu vai iekšējās kontroles pārkāpumus;

•

iegūstam izpratni par iekšējo kontroli, kas ir būtiska revīzijas veikšanai, lai izstrādātu
konkrētajiem apstākļiem atbilstošas revīzijas procedūras, bet nevis, lai sniegtu atzinumu par
Pašvaldības iekšējās kontroles efektivitāti;

•

izvērtējam pielietoto grāmatvedības politiku atbilstību un grāmatvedības aplēšu un attiecīgās
vadības uzrādītās informācijas pamatotību;

•

izdarām secinājumu par vadības piemērotā darbības turpināšanas principa atbilstību, un,
pamatojoties uz iegūtajiem revīzijas pierādījumiem, par to, vai pastāv būtiska nenoteiktība
attiecībā uz notikumiem vai apstākļiem, kas var radīt nozīmīgas šaubas par Pašvaldības spēju
turpināt darbību. Ja mēs secinām, ka būtiska nenoteiktība pastāv, revidentu ziņojumā tiek
vērsta uzmanība uz finanšu pārskatā sniegto informāciju par šiem apstākļiem, vai, ja šāda
informācija nav sniegta, mēs sniedzam modificētu atzinumu. Mūsu secinājumi ir pamatoti ar
revīzijas pierādījumiem, kas iegūti līdz revidentu ziņojuma datumam. Tomēr nākotnes
notikumu vai apstākļu ietekmē Pašvaldība savu darbību var pārtraukt;

•

izvērtējam vispārēju finanšu pārskata struktūru un saturu, ieskaitot atklāto informāciju un
skaidrojumus pielikumā, un to, vai finanšu pārskats patiesi atspoguļo pārskata pamatā esošos
darījumus un notikumus;

•

iegūstam pietiekamus un atbilstošus revīzijas pierādījumus par Pašvaldības iestāžu finanšu
informāciju ar mērķi sniegt atzinumu par finanšu pārskatu. Mēs esam atbildīgi par Pašvaldības
revīzijas vadību, pārraudzību un veikšanu. Mēs paliekam pilnībā atbildīgi par mūsu revidentu
atzinumu.

Mēs sazināmies ar personām, kurām uzticēta Pašvaldības pārraudzība, un, cita starpā, sniedzam
informāciju par plānoto revīzijas apjomu un laiku, kā arī par svarīgiem revīzijas novērojumiem, tajā
skaitā par būtiskiem iekšējās kontroles trūkumiem, kādus mēs identificējam revīzijas laikā.
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12. DOMES LĒMUMS PAR IEPRIEKŠĒJĀ SAIMNIECISKĀ GADA PĀRSKATU
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