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ZIŅAS PAR PAŠVALDĪBU
Pašvaldības nosaukums

Viļānu novada dome

Pašvaldības juridiskā adrese
Nodokļa maksātāja reģistrācijas numurs

Kultūras laukums 1A, Viļāni, Viļānu novads,
LV-4650
90009114114

Finanšu gads

01.01.2014. – 31.12.2014.

Domes skaitliskais sastāvs

15 deputāti

Domes priekšsēdētājs

Jekaterina Ivanova

Domes priekšsēdētāja vietnieks

Arnolds Pudulis (līdz 01.09.2014.)

Domes izpilddirektore

Inga Strūberga

Galvenā grāmatvede

Irēna Stafecka

Zvērinātā revidente

Anita Kursīte
Sertifikāts
Nr.14,
SIA
„A.Kursītes
auditorfirmas”, sabiedrības licence Nr.20

Viļānu novadā ietilpst: Viļānu pilsēta, Dekšāres pagasts, Viļānu pagasts un Sokolku pagasts.
Viļānu novada pašvaldības teritorija aizņem - 286,7 km2
tai skaitā:
Viļānu pilsēta – 4,9 km2
Dekšāres pagasts – 104,6 km2
Viļānu pagasts – 120,4 km2
Sokolku pagasts – 56,8 km2
Viļānu novada pašvaldība ir vietējā pārvalde, kas ar pilsoņu vēlētas pārstāvniecības —
domes — un tās izveidoto institūciju un iestāžu starpniecību nodrošina likumos noteikto funkciju
un šo funkciju nodrošināšanai atbilstošu pamatdarbības virzienu izpildi, ievērojot valsts un
attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju intereses.
Novada pašvaldība atbilstoši kompetencei ir atbildīga par pašvaldības institūciju tiesisku
darbību un likumīgu finanšu līdzekļu izlietojumu.
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1.1. Novada iedzīvotāju skaits
Pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem 2015.gada 1.janvārī Viļānu novada
teritorijas deklarēto iedzīvotāju skaits bija 6496, kas ir par 2,06 % mazāk nekā gadu iepriekš, kad
iedzīvotāju skaits bija 6633. 2015.gada iedzīvotāju skaita samazināšanās ir nedaudz
palēninājusie salīdzinājumā ar 2014.gadu, kad iedzīvotāju skaits samazinājās uz 2,56% attiecībā
pret 2013.gadu.
Viļānu novada iedzīvotāju sadalījums pa vecuma un dzimuma grupām ir aplūkojams
1.attēlā.

1.attēls. Viļānu novada iedzīvotāju sadalījums pēc vecuma un dzimuma
Kā redzams 1. attēlā, vislielākā novada iedzīvotāju grupa ir darbspējas vecumā, savukārt
vismazākā ir līdz darbspējas vecumam. Vislielākā atšķirība starp dzimumu sadalījumu ir
vērojama pēc darbspējas vecuma, kur sieviešu dzimuma pārstāvju ir gandrīz uz pusi vairāk nekā
vīriešu, ko var izskaidrot ar sieviešu ilgo dzīves mūža garumu.
Kā redzams 1.tabulā, vecuma grupā no 0 līdz 6 gadiem ir 348 bērni (par 6 bērniem vairāk
nekā 2013. gadā), savukārt vecumā no 7 līdz 18 gadiem ir 646 bērni (par 46 bērnu mazāk nekā
2013. gadā). 2014.gadā bērni veidoja 15,31 % no kopējā Viļānu novada iedzīvotāju skaita.
1.tabula
Bērnu skaits Viļānu novadā
Vecuma robežas

Skaits

0–6
7 – 18(neieskaitot)

Dzimums
Meitenes

Zēni

348

180

168

646

342

304

4

2014.gadā Viļānu novada dzimtsarakstu nodaļā ir reģistrēti:
 29 jaundzimušie - tai skaitā 16 meitenes un 13 zēni (1.bērns mātei piedzima – 12
gadījumos, 2.bērns – 11 gadījumos, 3.bērns – 4 gadījumos, 5.bērns – 1
gadījumā);
 80 miršanas gadījumi - tai skaitā 45 sievietes un 35 vīrieši;
 27 laulības – tai skaitā 18 nodaļā (9 gadījumos abiem laulātajiem tās bija pirmās
laulības, 3 gadījumos – otrās, 1 gadījumā - trešās) un 9 baznīcā ( visiem pāriem
tās bija pirmās laulības).

1.2.

Novada iedzīvotāju nacionālais sastāvs

Iedzīvotāju nacionālais sastāvs Viļānu novadā ir plašs. Lielāko daļu iedzīvotāju veido
latvieši - to skaits ir 3325 jeb 51%, krievu tautības iedzīvotāju skaits ir 2947 jeb 42,97%, kas
veido otro lielāko iedzīvotāju grupu pēc nacionālā sastāva (skat. 2.attēlu).

2.attēls. Viļānu novada iedzīvotāju nacionālais sastāvs
Pēc nacionālā sastāva nākamās lielākās iedzīvotāju grupas ir baltkrievi ar 53 cilvēkiem
jeb 0,77%, ukraiņi - 46 cilvēki jeb 0,67% un poļi - 45 cilvēki jeb 0,65%.
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2. VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBA
2.1. Domes sastāvs
Viļānu novada pašvaldības darbu reglamentē likums „Par pašvaldībām” un Viļānu
novada pašvaldības Nolikums (apstiprināts domes 16.07.2009. sēdē un grozīts10.10.2013. un
18.12.2014) un citi normatīvie akti.
Viļānu novada domes vadību nodrošina 15 deputāti.
Viļānu novada domes sastāvs 2014.gadā
Jekaterina Ivanova - domes priekšsēdētāja (Politisko partiju apvienība „Saskaņas Centrs”)
Arnolds Pudulis - domes priekšsēdētājas vietnieks līdz 01.096.2014.-domes deputāts (Politisko
partiju apvienība „Saskaņas Centrs”)

Vasīlijs Arbidāns - domes deputāts (Politisko partiju apvienība „Saskaņas Centrs”)
Felicija Leščinska - domes deputāte (Politisko partiju apvienība „Saskaņas Centrs”)
Inna Ruba- domes deputāte (Politisko partiju apvienība „Saskaņas Centrs”)
Alla Stiuka - domes deputāte (Politisko partiju apvienība „Saskaņas Centrs”)
Jevdokija Šlivka - domes deputāte (Partija „Vienoti Latvijai”)
Leopolds Naglis-domes deputāts (Partija „Vienoti Latvijai”)
Juris Galerijs Vidiņš - domes deputāts (Parija „Vienotība”)
Inta Brence - domes deputāte (Parija „Vienotība”)
Inga Zunda-domes deputāte („Centriskā partija LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”)
Andris Kozulis- domes deputāts („Centriskā partija LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”)
Ilze Grolmusa- domes deputāte (Politiskā partija „Alternative”)
Daiga Ceipiniece- domes deputāte (Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija)
Ilze Valeniece- domes deputāte (LATGALES PARTIJA).
Viļānu novada pašvaldībā novada domes sēdes notiek ik pēc trim vai četrām nedēļām, kā
arī saskaņā ar noteikto kārtību

tiek sasauktas ārkārtas sēdes. 2014.gadā Viļānu novada

pašvaldībā notika 23 novada domes sēdes, no tām 10 bija ārkārtas sēdes. Savukārt finanšu
komitejas sēdes ir bijušas 13 un sociālā, izglītības un kultūras komitejas sēdes ir notikušas arī 13
reizes 2014.gada laikā.
Viļānu novada pašvaldībā 2014.gadā darbinieku skaits sasniedza 433 no tiem 397 ir
darbspējīgajā vecumā un 36 vecuma pensionārs.
Sadalījumā pa dzimumiem, starp Viļānu novadā pašvaldībā nodarbinātajiem ir 339
sievietes un 94 vīrieši (skat. 3.attēlu). Procentuālajā ziņā sieviešu dzimuma pārstāves starp
novada pašvaldībā nodarbinātajiem sastāda 76% savukārt vīrieši 24% no pašvaldībā nodarbināto
skaita.
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3.attēls. Viļānu novada pašvaldībā nodarbināto personu sadalījums pa dzimumiem
2.2. Komitejas un komisijas
Viļānu novada pašvaldībā darbojas divas pastāvīgās komitejas:
1. finanšu komiteja 13 locekļu sastāvā;
2. sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja 7 locekļu sastāvā.
Atsevišķu funkciju veikšanai novada dome no deputātiem un balsstiesīgajiem pašvaldības
iedzīvotājiem izveidoja sekojošas komisijas:
1. vēlēšanu komisija, kurā darbojas 7 locekļi;
2. administratīvā komisija - 5 locekļi;
3. iepirkumu komisija – 7 locekļi;
4. privatizācijas, pašvaldības īpašuma un zemes komisija – 5 locekļi;
5. sporta komisija – 5 locekļi;
6. sociālo un dzīvokļu komisija – 6 locekļi;
7. ārkārtas situāciju operatīvā komisija – 5 locekļi;
8. kultūras komisija- 5 locekļi;
9. saimnieciskā komisija-8 locekļi.
2.3.Pašvaldības pārvalde
Viļānu novada pašvaldība savā darbībā veic sekojošas funkcijas:
1. organizē iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus;
2. gādā par novada labiekārtošanu un sanitāro tīrību;
3. nodrošina iedzīvotājus ar izglītības pakalpojumiem;
4. rūpējas par kultūru un sekmē tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu;
7

5. nodrošina veselības aprūpes pieejamību;
6. nodrošina iedzīvotājiem sociālo palīdzību;
7. sniedz palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā;
8. sekmē saimniecisko darbību novadā;
9. piedalās sabiedriskās kārtības nodrošināšanā;
10. veic civilstāvokļa aktu reģistrāciju;
11. gādā par aizgādnību, aizbildnību un bērnu interešu aizstāvību.
Novada pašvaldības pārziņā ir 19 iestādes: Pašvaldības administrācija, kur darbojas četras
nodaļas – ekonomikas un grāmatvedības, attīstības, plānošanas un informācijas, saimniecības,
dzimtsarakstu nodaļas, kā arī pašvaldības policija; Viļānu pilsētas pirmskolas izglītības iestāde;
Viļānu vidusskola; Viļānu Mūzikas un mākslas skola; Viļānu kultūras nams; Viļānu
novadpētniecības muzejs; Viļānu pilsētas bibliotēka; Pirmsskolas izglītības iestāde „Bitīte”;
Viļānu pagasta Radopoles bibliotēka; Dekšāres pamatskola; Dekšāres pagasta bibliotēka;
Sokolku pagasta bibliotēka; Bāriņtiesa; Sociālais dienests; Dekšāres pagasta pārvalde; Sokolku
pagasta pārvalde; Dekšāru feldšeru-vecmāšu punkts; Atspukas feldšeru-vecmāšu punkts;
Sokolku pagasta feldšeru-vecmāšu punkts.
Pašvaldība iegulda līdzekļus sekojošas 4 kapitālsabiedrībās :
SIA “Viļānu namsaimnieks”;
SIA “Viļānu siltums”;
SIA „Viļānu slimnīca”;
SIA “Austrumlatgales atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība’.
Pašvaldības dalība biedrībās:
1. Latvijas Pašvaldību savienība;
2. „Ezeru zeme”.
2.4. Dekšāres pagasta pārvalde
Pagasta pārvalde darbojās Novada apstiprināta nolikuma ietvaros nodrošinot visu turpmāk
minēto:
 transporta nodrošināšanu skolēnu pārvadāšanai uz skolu un no skolas, dažādiem citiem
pasākumiem,
 pagasta ēkai veikta logu un vienu durvju nomaiņa, radiatoru maiņa zālē,
 ceļu uzturēšana- sniega tīrīšana, pagasta ceļu apļaušana, krūmu ciršana,
 pagasta iedzīvotāju apkalpošana,
 telpu nodrošināšana pasākumiem un pulciņu mēģinājumiem,
 tika organizēta pagasta teritorijas sakopšana,
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 sagatavota malka pašvaldības iestāžu apkures vajadzībām,
 sakopti pagasta teritorijā esošie kapi.
 Pagasta zemniekiem un piemājas saimniecību īpašniekiem sniegta informācija par
jaunumiem lauksaimniecības jomā, sniegta palīdzība veidlapu aizpildīšanā (krotāliju
saņemšanai, kvotu veidlapu aizpildīšana, lauku atbalsta karšu aizpildīšana u. c.).


Rīkoti semināri un sapulces pagasta iedzīvotājiem par aktuālajām un gaidāmajām
izmaiņām lauksaimniecībā (cūku mēri, vienoto platību maksājumiem, jauninājumiem
zaļināšanas programmā, izmaiņām likumos, izmaiņas mēslošanas līdzekļu lietošanas
prasībām u.t.t.;



Dekšāru FAP sniegta pirmā neatliekamā palīdzība iedzīvotājiem, pacientu novērošana un
izmeklēšana, ģimenes ārstu norādījumu izpilde, redzes pārbaude u.c. – bija 429
medpunkta apmeklējumu, 17 mājas izsaukumi, 103 profilaktiskās apskates)

 Divas reizes nedēļā notiek nodarbības jaunsargiem (kopā ap 20 jaunsairgiem vecumā no
13-21 gadam)
2.5.Sokolku pagasta pārvalde


Veikts pagastceļa Taukuļi – Antoniški – Rogoviki remounts,



Veikts kluba palīgtelpu remonts un iegādāti plaukti,



Sagatavota malka pašvaldības iestāžu apkures vajadzībām,



Sokopti pagasta teritorijā esošie kapi,



Pie daudzdzīvokļu mājām izremontēti soliņi un smilšu kastes,



Nopirkts datorkomplekts feldšerpunkta darba vajadzībām,



Tiek cirsti krūmi pagastceļu grāvjmalās,



Nodarbināti 12 bezdarbnieki,



Nodarbināti skolēni vasaras brīvlaikā,



Notika pagasta iedzīvotāju sapulce, kur lauku attīstības speciāliste sniedza jaunāko
informāciju saistībā ar lauksaimniecību. Informāciju sniedza pārvaldes vadītāja un
sociālā darbiniece,



Notika Strupļu ciema iedzīvotāju sapulce jautājumos par komunālajiem
Pakalpojumiem,

 Ierīkotas puķu dobes, sakopta ciemata Strupļi teritorija, saremontēti un
uzstādīti soliņi.
2.6.Dzīvesvietas deklarēšana
 Saņemti 212 iesniegumi dzīvesvietas deklarēšanai.
 Saņemti 104 iesniegumi izziņu saņemšanai par dzīvesvietas deklarēšanas faktu.
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 Saņemti 6 iesniegumi deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanai, tai skaitā:
 3 gadījumos – ziņas anulētas;
 3 gadījumā – atteikts anulēt ziņas;

2.7.Bāriņtiesa
2014.gadā Viļānu novada pašvaldības Bāriņtiesa ir pieņēmusi 43 lēmumus.
 Pārskata periodā bāriņtiesā pieņemto lēmumu skaits – 43 (t.sk.lietās par aizgādības
tiesībām - 17, lietās par vecāku un bērnu personiskām un mantiskām attiecībām – 4,
aizbildnības lietās – 11, audžuģimeņu lietās – 8, adopcijas lietās – 1,
aizgādnības lietās – 2).
 Pārsūdzēts Administratīvajā rajona tiesā 2014. gadā nav neviens lēmums.
 Ģimeņu skaits, kurās netiek pietiekami nodrošināta bērna attīstība un audzināšana un par
kurām bāriņtiesa pārskata periodā informējusi pašvaldības sociālo dienestu vai citu
atbildīgo institūciju - 18.
 Personu skaits, kurām pārskata periodā ar bāriņtiesas lēmumu pārtrauktas bērna
aizgādības tiesības – 5; bērnu skaits, kuru vecākiem pārskata periodā pārtrauktas bērna
aizgādības tiesības – 5.
 Personu skaits, kurām pārskata periodā ar bāriņtiesas lēmumu atjaunotas pārtrauktās
bērna aizgādības tiesības – 1; bērnu skaits, kuru vecākiem pārskata periodā atjaunotas
pārtrauktās bērna aizgādības tiesības – 1.
 Personu skaits, kurām pārskata periodā ar tiesas spriedumu atņemtas bērna aizgādības
tiesības – 6; bērnu skaits, kuru vecākiem pārskata periodā ar tiesas lēmumu atņemtas
bērna aizgādības tiesības – 9.
 Pārskata periodā bāriņtiesa sniegusi prasību tiesā par aizgādības tiesību atņemšanu
vecākiem – 4 gadījumos.
 Ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu skaits – 29 (no tiem - ievietoti audžuģimenē - 7,
ievietoti aizbildņa ģimenē – 20, ievietoti ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas
institūcijā - 2).
 Aizbildņu kopējais skaits -18; audžuģimeņu kopējais skaits – 2.
 Aizgādnībā esošo personu skaits – 3.


Pārskata periodā ierosināto lietu skaits bāriņtiesā – 28.
 Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu kopējais skaits – 244.
 Pārskata periodā bāriņtiesa informējusi prokuratūru par nepieciešamību nodibināt
aizgādnību personai ar garīga rakstura vai citiem veselības traucējumiem un ierobežot
rīcībspēju – 2 gadījumos.
 Pārskata periodā veiktas notariālās darbības (apliecināti pirkuma, pārdevuma un
dāvinājuma līgumi, nostiprinājuma lūgumi zemesgrāmatai, iesniegumi, pilnvaras,
dokumentu kopijas, sastādīti testamenti un citi dokumenti) – 483.
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2.8.Iepirkumu komisijas veiktie iepirkumi un noslēgtie līgumi
2.tabula
Viļānu novada pašvaldības veiktie iepirkumi 2014.gadā
Nr.p.k.
1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.

12.
13.

Iepirkuma priekšmets
Viļānu pilsētas tranzīta 1.šķiras autoceļa
P59 Viļāni – Ružina – Malta no 0 līdz
1,624 km (Ceriņu iela) vienkārtas virsmas
apstrāde
Kurināmā iegāde 2014./2015. gada apkures
sezonai Viļānu novada pašvaldības
iestādēm
Sporta aprīkojuma piegāde Viļānu novada
pašvaldības Sociālā dienesta vajadzībām
Apskaņošanas aparatūras un skatuves
mehānismu piegāde Viļānu novada
pašvaldības vajadzībām
Tranzītielas rekonstrukcija Viļānu pilsētas
teritorijā
Valsts 1.šķiras autoceļa maršrutā Viļāni –
Preiļi – Špoģi (P58), posmā Rīgas iela Kultūras laukums - Brīvības iela 2.kārta
Viļānu kultūras nama – bibliotēkas ēkas
rekonstrukcija labvēlīgas iekštelpu vides
un pievilcīga ārējā izskata nodrošināšanai,
kā arī energoefektivitātes uzlabošanai.
Atlikušie rekonstrukcijas darbi
Tranzītielas rekonstrukcijas Viļānu
pilsētas teritorijā valsts1.šķiras autoceļa
maršrutā Viļāni - Preiļi - Špoģi (P58),
posmā Rīgas iela, Kultūras laukums,
Brīvības iela (2.kārta) būvdarbu
uzraudzība
Būvprojekta „Poliklīnikas ēkas
rekonstrukcija par sociālās aprūpes centru,
Rīgas ielā 57A, Viļānos” izstrāde
Viļānu novada attīstības programmas
2015.-2022.gadam izstrāde un Viļānu
novada teritorijas plānojuma sagatavošana
ievietošanai TAPIS
Skatuves mehānismu piegāde Dekšāres
pamatskolas sporta zāles piemērošanai
kultūras pasākumu vajadzībām
Jaunas automašīnas iegāde Viļānu novada
pašvaldības policijas vajadzībām
Tranzītielas rekonstrukcijas Viļānu
pilsētas teritorijā valsts1.šķiras autoceļa
maršrutā Viļāni - Preiļi - Špoģi (P58),
posmā Rīgas iela, Kultūras laukums,
Brīvības iela (2.kārta) autoruzraudzība
Mēbeļu piegāde Viļānu pilsētas
pirmsskolas izglītības iestādei

Ar ko līgums
noslēgts
VAS „Latvijas autoceļu
uzturētājs”

Līgumcena
2,52 EUR par 1m2
iestrādātā materiāla

SIA : NOJAUTAS”
SIA „AKVARIUS”

24830,00 EUR
7305,75 EUR

SIA „Lāsa-100”

3439,60EUR

SIA”DJ PRO”
SIA “DIOGENS
audio”
SIA „Lemminkainen
Latvija”,

2907,41EUR
3968,04 EUR
EUR 517783,25

pilnsabiedrība „Latgales
būve”,

EUR 711555,52

SIA „Projekts 3” ,

EUR 26501,38

“BM Projekts”,

EUR 15000,00

SIA "Baltkonsults",

EUR 6800,00,

SIA „DIOGENS
audio” ,

EUR 3968,04

SIA „Tehauto Latgale” ,

EUR 14990,08

A/S "Ceļuprojekts",

EUR 4142,28

SIA „Inter Rino” ,

EUR 15015,97
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14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.

Viļānu novada pašvaldībai piekritīgo
zemes gabalu kadastrālā uzmērīšana
Jaunas automašīnas iegāde Viļānu novada
pašvaldības Sokolku pagasta pārvaldēs
vajadzībām
Degvielas iegāde Viļānu novada
pašvaldības vajadzībām
Mazlietota pasažieru autobusa iegāde
Viļānu novada pašvaldības vajadzībām
Viļānu pilsētas Raiņa ielas remontdarbi
Parka Kultūras laukumā 2, Viļānos
labiekārtošana
Bērnu rotaļu laukumu ierīkošana Viļānu
novadā
Skolas vecās piebūves trešā stāva
remontdarbi, halles – pārējas remontdarbi,
maģistrālā ūdensvada renovācija un
ugunsdzēšanas skapju montāža
Datortehnikas un programmatūras piegāde
un uzstādīšana Viļānu novada pašvaldības
vajadzībām
Mēbeļu piegāde Viļānu vidusskolai

SIA „Ametrs”,

EUR 19176,48

SIA “Tehauto Latgale”

EUR 12189,26

SIA „LUKoil Baltija R”

97139,00

SIA "M.E.LAT-LUX",

115 500,00 EUR

SIA "Krustpils",
SIA “Latgalija”,

EUR 24464,05
EUR 29629,68

SIA “MK Dizains”,

EUR 14 030,00

SIA “Latgalija”,

EUR 84 948,26

SIA „ATEA”
SIA „I-net”

5587,28EUR
20315,70EUR

SIA „Volken Berg”

3489,95

23.
24.

25.

26.

27.

28.

Mēbeļu piegāde Viļānu pilsētas
pirmsskolas izglītības iestādei
Ēkas vienkāršotā renovācija objektā
„Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta
gāzu emisiju samazināšanai Viļānu
pagasta pirmsskolas izglītības iestādē
„Bitīte”
Būvdarbu izpilde ūdenssaimniecības
attīstībai Viļānu novada Dekšāres pagasta
Dekšāres ciemā
Ģeoloģiskās izpētes veikšana, kūdras
krājumu aprēķins un krājumu
apstiprināšana LVĢMC, piešķirot
ģeoloģiskajai izpētei A kategoriju,
perspektīvajā kūdras ieguves atradnē
„Zvīdriņu purvs”
Skatuves apgaismojuma tehnikas piegāde
Viļānu kultūras nama vajadzībām

SIA”LIKRA”
SIA „Volken Berg”

5408,15EUR
EUR 10871,00

SIA “BORG”,

176 507,65 EUR

SIA "ĢL
KONSULTANTS",

119 700,00 EUR

VSIA “LVĢMC”

EUR 9937,75

SIA “AJV”

EUR 10041,44
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3.VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS BUDŽETS
Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Viļānu novada pašvaldības budžets ir
iedalīts pamatbudžetā, speciālajā budžetā un citos budžeta līdzekļos. Viļānu novada pašvaldība
arī turpmāk savā darbībā īstenos ilgtermiņa finanšu stabilitātes politiku, kas vērsta uz dinamisku
novada ekonomiskās attīstības tempu nodrošināšanu un labvēlīgu apstākļu radīšanu
uzņēmējdarbībai, lai sekmētu un pilnveidotu likumā „Par pašvaldībām” noteikto pašvaldību
autonomo funkciju nodrošināšanu. Viļānu novada pašvaldības darbības vispārīgos noteikumus,
ekonomisko pamatu, kompetenci, kā arī domes un tās institūciju tiesības un pienākumus
reglamentē Latvijas Republikas likums „Par pašvaldībām”. Saskaņā ar šo likumu un
pamatojoties uz Latvijas Republikas likumiem „Par pašvaldību budžetiem”, „Par budžetu un
finanšu vadību”, nodokļu likumiem, Ministru kabineta noteikumiem, ir izstrādāts Viļānu novada
pašvaldības budžets 2014.gadam.
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.
Budžeta izpildes pārskatā ir iekļauti visi Pašvaldības iestāžu un struktūrvienību ieņēmumi
un izdevumi.
3.1. Pamatbudžets
Ieņēmumi
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.
Informācija par pašvaldības budžeta ieņēmumiem 2013. gadā un 2014.gadā, kā arī
2015.gada apstiprinātais plāns ir atspoguļots 3. tabulā.
3.tabula
Viļānu novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 2013., 2014.gadā un 2015.gada
plāns (EUR)
Nr.p.k

Rādītājs

Budžeta izpilde
(EUR)

2015.gada
plāns

2013.gads 2014.gads (EUR)
1.
1.1.
1.2.

Ieņēmumi
Nodokļu ieņēmumi
Nenodokļu ieņēmumi

7053557 6665792
1815974 1 854 436
86 185
71 858

5547451
1957074
49492
13

1.3.
1.4.
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.2.

Maksas pakalpojumi un citi pašu
92 918
ieņēmumi
Transferti
5 058 480
Izdevumi
8362067
Uzturēšanās izdevumi (kopā)t.sk:
4360403
Kārtējie izdevumi
3540030
Procentu izdevumi
62207
Subsīdijas, dotācijas un sociālie
544613
pabalsti
Uzturēšanās izdevumu transferti
213555
Kapitālie izdevumi
4001664
Avots: Grāmatvedības un ekonomikas nodaļas dati

227 689

116372

4 511 809
6840454
4317832
3610819
55196
454832

3424513
7162631
4873159
4215172
56796
431191

196985
2522622

170000
2289472

Pamatbudžeta ieņēmumi 2014. gadā sastāda 6 665 792 EUR. Salīdzinot ar plānotajiem
ieņēmumiem 2014. gadā ieņēmumi ir par 1 284 546 EUR jeb 16.2 % mazāk nekā plānots un par
387 765 EUR jeb 5.5% mazāk nekā iepriekšējā pārskata gadā. 2014.gada ieņēmumu plāns ir
izpildīts par 83.8%.
4.tabula
Pašvaldības ieņēmumu struktūra un plāna izpilde 2014. gadā
Rādītājs

Iedzīvotāju ienākuma
nodoklis
Nekustamā īpašuma nodoklis
par zemi
Nekustamā īpašuma nodoklis
par ēkām
Nekustamā īpašuma nodoklis
par mājokļiem
Nenodokļu ieņēmumi
Maksas pakalpojumi un citi
pašu ieņēmumi
Transferti

2014. gads
Plāns
Izpilde
Ieņēmumu Plāna
Gada
(EUR)
(EUR)
struktūra, izpilde
plāna
%
+; izpilde,
(EUR)
%
1 612 843
1 686
25.3 + 74 089
104.6
932
122 211 132 400
2.0 + 10 189
108.3
21 310

20 340

0.3

- 970

95.4

15 148

14764

0.2

- 384

97.5

64 603
175 176

71 858
227 689

1.1
3.4

+ 7 255
+ 52 513

111.2
129.9

67.7

-1 427
238
-1 284
546

76.0

5 939 047

4 511
809
Kopā
7 950 338
6 665
792
Avots: Grāmatvedības un ekonomikas nodaļas dati

100

83.8

Būtiskākā ieņēmumu daļa - 67.7% jeb 4.511 miljoni EUR ir transfertu ieņēmumi un 27.8
% jeb 1.854 miljoni EUR – nodokļu ieņēmumi.
Nodokļu ieņēmumi 2014. gadā pamatbudžetā tika ieskaitīti 1 854 436 EUR apjomā, kas
ir par 82 924 EUR vairāk nekā plānots un par 38 462 EUR jeb 2.2% vairāk nekā 2013.gadā.
Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, pieaugums ir vērojams visu nodokļu ieņēmumos.
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Būtiskākais pašvaldības pastāvīgo ieņēmumu avots ir iedzīvotāju ienākuma nodoklis, kas
veido 25.3 % no kopējiem kārtējā gada ieņēmumiem. Pašvaldības ieņēmumi no iedzīvotāju
ienākuma nodokļa 2014.gadā sastāda 1,686 miljonus EUR, kas ir 30.9 tūkstošiem EUR jeb 1.8 %
vairāk nekā 2013.gadā.
Nekustamā īpašuma nodokļa (turpmāk – NĪN) ieņēmumi 2014. gadā ir 132 400 EUR, kas
ir par 8 835 EUR vairāk kā plānots. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, NĪN ieņēmumi saņemti par
7 531 EUR jeb 4.4% vairāk. Pamatojoties uz likumu „Par nekustamo īpašuma nodokli” un
pašvaldības saistošajiem noteikumiem, 2014.gadā piešķirti nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumi 613 EUR apmērā trūcīgām personām, politiski represētajām personām par 852
EUR apmērā, bet daudzbērnu ģimenēm un aizbildņu ģimenēm 85 EUR apmērā. Ieņēmumi no šī
nodokļa ir atkarīgi no zemes kadastrālo vērtību izmaiņām un reglamentējošās likumdošanas.
Nenodokļu ieņēmumus veido valsts un pašvaldību nodevas, naudas sodi un sankcijas,
ieņēmumi no pašvaldības īpašuma pārdošanas, kā arī ieņēmumi no depozītiem un kontu
atlikumiem. 2014.gadā šajā sadaļā tika iekasēti 71.8 tūkstoši EUR, kas ir par 7 255 EUR jeb
11.2% vairāk nekā plānots. Salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu (2013) nenodokļu
ieņēmumi ir iekasēti par 14.3 tūkstošiem EUR mazāk. Lielāko daļu šo ieņēmumu veido Valsts
(pašvaldību)

īpašuma

iznomāšanas

pārdošanas

un

nodokļu

maksājumu

pamatparāda

kapitalizācijas, kas 2014. gadā ir 29 893 EUR.
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 2014. gadā sastāda 227 689 EUR, kas ir par
52.5 tūkstošiem EUR jeb 29.9 % vairāk nekā plānots un par 134.7 tūkstošiem EUR vairāk nekā
iepriekšējā pārskata periodā. Lielāko daļu šo ieņēmumu veido citi iepriekš neklasificētie pašu
ieņēmumi, kas 2014. gadā ir 120.7 tūkstoši EUR.
Transfertu ieņēmumus veido maksājumi, kas veikti starp valsts, citas pašvaldības vai no
valsts budžeta daļēji finansētām atsavinātām publiskām personām. Saņemtie transferti 2014.
gadā ir 4.511 miljonu EUR apmērā. Salīdzinājumā ar plānotajiem ieņēmumiem izpilde ir par
1.427 miljoniem EUR jeb 24% mazāka nekā plānots. Transfertu ieņēmumi 2014. gadā
salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata gadu ir samazinājušies par 546,6 tūkstošiem EUR.
No kopējiem transfertu ieņēmumiem Valsts budžeta transferti sastāda 97.5% ( 4 398 786
EUR), bet pašvaldību budžetu transferti veido 2.5 % ( 113 023 EUR).
Pamatbudžeta 2014. gada ieņēmumu struktūra ir atspoguļota 4. attēlā.
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4.attēls. Viļānu novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu
struktūra 2014. gadā
Avots: Grāmatvedības un ekonomikas nodaļas dati
Izdevumi
Viļānu novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi 2014. gadā bija 6 840 454 EUR.
Salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata gadu pamatbudžeta izdevumi samazinājušies par 1.5
miljoniem EUR.

5.attēls. Viļānu novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi 2014. gada atbilstoši
funkcionālajām kategorijām
Avots: Grāmatvedības un ekonomikas nodaļas dati
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Visvairāk līdzekļu 2014. gada pamatbudžetā 34.5 % jeb 2.35 miljonus EUR no kopējiem
pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem tiek izlietots izglītībai.
34.7 % jeb 2.37 miljonus EUR no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem 2014. gadā ir
izlietoti ekonomiskai darbībai. Vispārējiem valdības dienestiem 2014. gadā izlietoti 967.8
tūkstošus EUR jeb 14.1 % no kopējiem pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem, sociālai
aizsardzībai izlietoti 7.9 % jeb 538.0 tūkstoši EUR, atpūta, kultūra un reliģija izlietoti 4.4 % no
kopējiem pašvaldības izdevumiem jeb 297.61 tūkstošus EUR, teritoriju un mājokļu
apsaimniekošanai izlietoti 3.4 % jeb 233.0 tūkstošus EUR, veselībai izlietoti 15.4 tūkstoši EUR
jeb 0.2 %, sabiedriskā kārtība un drošība 2014. gada no pamatbudžeta izlietoti 46.4 tūkstoši EUR
jeb 0.7 %, vides aizsardzībai izlietoti 5.3 tūkstoši EUR jeb 0.1% no kopējiem pamatbudžeta
izdevumiem.

6.attēls. Viļānu novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu
struktūra atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 2014.gadā
Avots: Grāmatvedības un ekonomikas nodaļas dati
Klasificējot pamatbudžeta izdevumus atbilstoši ekonomiskajā kategorijām, tad 2014.
gada pamatbudžetā 38.4 % jeb 2.6 miljoni EUR no visiem izdevumiem ir izlietoti atlīdzībai .
6.6% jeb 454.8 tūkstošus EUR no izdevumiem ir izlietoti subsīdijām dotācijām un sociāliem
pabalstiem, 14.4 % jeb 983.9 tūkstošus EUR no visiem izdevumiem ir izlietoti preču un
pakalpojumu apmaksai, 0.8 % jeb 55.4 tūkstošus EUR ir izlietoti procentu apmaksai, 2.9 % jeb
196.9 tūkstošus EUR uzturēšanās izdevumu transfertu apmaksai, bet kapitāliem izdevumiem
izlietoti 36.9 % jeb 2.5 miljonus EUR (skat. 3.attēlu).
Finansēšana
Finansēšanas daļa ietver pašvaldības aizņēmumus un to atmaksu, aizdevumus un to
atmaksu, un citu līdzdalību komersantu pašu kapitālā.
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2014.gadā pašvaldība parakstīja līgumu ar Valsts kasi par aizņēmuma saņemšanu
projekta "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Viļānu vidusskolā”
Nr.15.4/31 īstenošanai, aizņēmuma līguma summa EUR 285 533, izņemtā summa EUR 270 799,
atmaksas termiņš 15 gadi, kā arī turpināja realizēt ELFLA projektu "Viļānu kultūras namabibliotēkas ēkas rekonstrukcija labvēlīgas iekštelpu vides un pievilcīga ārējā izskata
nodrošināšanai, kā arī energoefektivitātes uzlabošanai", šī projekta īstenošanai tika izņemts
2013.gadā piešķirtā aizņēmuma daļa EUR 43 763 apmērā.
2014. gadā atmaksāti aizņēmumi par EUR 298661, saskaņā ar noslēgtajiem grafikiem.
Tika saņemta izsniegtā aizdevuma atmaksa no SIA „Viļānu siltums” par EUR 13468.
Pašvaldība 2014.gadā palielināja pamatkapitālu par EUR 5980, t.sk.:
-

Ieguldījums SIA „Viļānu siltums” par EUR 3980;

-

Ieguldījums SIA ‘’Viļānu namsaimnieks” par EUR 2000.

3.2. Viļānu novada speciālais budžets
Speciālais budžets ietver apropriācijas pašvaldības mērķiem gadījumos, kad likums
paredz izdevumu segšanu no īpašiem mērķiem iezīmētiem ieņēmumu avotiem vai, ja pašvaldība
ir saņēmusi ziedojumu vai dāvinājumu ar norādītu mērķi vai bez tā. Viļānu novada speciālo
budžetu veido autoceļu fonda līdzekļi, dabas resursu nodokļa, kā arī pašvaldības saņemtie
ziedojumu un dāvinājumu līdzekļi.
Viļānu novada pašvaldības speciālā budžeta 2015.gada apstiprinātais gada plāns un
2014., 2013. gadā speciālā budžeta izpildes rādītāji ir apskatāmi 5.tabulā.
5.tabula
2015.gada apstiprinātā budžeta plāns un 2014., 2013. gadu speciālā
budžeta izpildes rādītāji (EUR)
Rādītāju nosaukums
KOPĀ IEŅĒMUMI
Dabas resursu nodoklis
Mērķdotācijas pašvaldības autoceļu (ielu)
fondiem
Kopā izdevumi
Ekonomiskā darbība
Vides aizsardzība
Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām
kategorijām
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
Kapitālie izdevumi

2015.
gada
plāns
182 894
16 500

2014.
gada
izpilde
174 943
16 519

166 394

2013.gada
izpilde

Izmaiņas
+;-

139 302
16 813

+35 641
-294

158 424

122 489

+35 935

256 570
254 565
2 005

122 048
121 086
962

112 602
111 734
868

+9 446
+9 352
+94

256 570

122 048

112 602

+9 446

1 947
17 4700
79 923

0
94146
27902

630
68966
43006

-630
+25180
-15104
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Avots: Grāmatvedības un ekonomikas nodaļas dati
2014. gadā speciālā budžeta ieņēmumi sastādīja 174.9 tūkstošus EUR. Salīdzinājumā ar
iepriekšējo pārskata periodu speciālā budžeta ieņēmumi palielinājušies par 35.6 tūkstošiem EUR.
90.6 % no kopējiem speciālā budžeta ieņēmumiem veido mērķdotācijas ieņēmumi
pašvaldības autoceļu ( ielu) fondiem un 9.4% veido dabas resursu ieņēmumi.
Speciālā budžeta izdevumi 2014. gadā sastādīja 122.0 tūkstošus EUR. Salīdzinājumā ar
plānotajiem izdevumiem izpilde 51.8%. Salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata gadu izdevumi
speciālajā budžetā palielinājušies par 9.4 tūkstošiem EUR.

3.3. Viļānu novada domes saistību un garantiju apjoms
Viļānu novada pašvaldības saistību apjoms 2014.gada beigās bija 6.13 % 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.
2014.gadā pašvaldība parakstīja līgumu ar Valsts kasi par aizņēmuma saņemšanu
projekta "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Viļānu vidusskolā”
Nr.15.4/31 īstenošanai, aizņēmuma līguma summa EUR 285 533, izņemtā summa EUR 270 799,
atmaksas termiņš 15 gadi.
Tiek turpināts realizēt ELFLA projektu "Viļānu kultūras nama-bibliotēkas ēkas
rekonstrukcija labvēlīgas iekštelpu vides un pievilcīga ārējā izskata nodrošināšanai, kā arī
energoefektivitātes uzlabošanai", šī projekta īstenošanai 2014. gadā tika izņemts 2013.gadā
piešķirtā aizņēmuma daļa EUR 43 763 apmērā.
Informācija par Viļānu novada pašvaldības saņemtajiem un atmaksātajiem aizņēmumi ir
apkopota 6.tabulā.
6.tabula

Aizdevējs

1
Valsts
kase
Valsts
kase
Valsts
kase

Viļānu novada pašvaldības informācija par aizņēmumiem (EUR)
Līguma
parakstīša Aizņēm Pārskat
nas
uma
a
Mērķis
datums
līguma perioda
(dd.mm.g summa sākumā
ggg)
2
3
4
5
04.09.200
Apkures katla remontam
49 801 23 620
8
14.05.200
Pagalmu remonts
28 457 1 2749
8
01.06.200
142
Vidusskolas kabinetu remontam
59 403
7
272

Pārskata
perioda
beigās
6
18 383
9 562
42 431
19

Valsts
kase
Valsts
kase
Valsts
kase
Valsts
kase
Valsts
kase
Valsts
kase

Valsts
kase

Valsts
kase

Valsts
kase
Valsts
kase

Infrastruktūras attīstībai
Pilsētas ielu remonts
Sporta zāles celtniecība
Sporta zāles celtniecība
Ūdenssaimniecības sakārtošana
Strupļu ciema
SIA “Viļānu namsaimnieks”
pamatkapitāla palielināšanai
Kohēzijas fonda projekta
“Ūdenssaimniecības attīstība Viļānu
pašvaldībā, 3. Kārta”
Igaunijas–Latvijas-Krievijas
pārrobežu sadarbības programmas
projekta(Nr.ELRI-109)”Transporta
un loģistikas attīstības iespēju
paaugstināšana Latvijas-IgaunijasKrievijas 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"
Projekts "Kompleksi risinājumi
siltumnīcefekta
gāzu
emisiju
samazināšanai Viļānu vidusskolā"
Projekts „Kompleksi risinājumu
siltumnīcefekta
gāzu
emisiju
samazināšanai Viļānu vidusskolā”

Kopā

x

01.06.200
7
14.05.200
8
07.07.200
8
22.10.200
8
26.08.200
8

128
058
426
862
498
005
145
467

48 732
328
683
142
042
101
428

34 804
305 206
126 675
91 024

84 540

42 252

33 795

06.09.201
1

600
012

527
593

486 210

26.09.201
2

526
463

485
591

450 275

749
853

267
988

260 975

1 158 0
81

760
125

700 238

285
533

0

4 823
404

2 800
206

24.09.201
3

24.09.201
3
20.02.201
4
x

256 529
2 816
107

Avots: Grāmatvedības un ekonomikas nodaļas dati

3.4. Pašvaldības nekustamā īpašuma novērtējums
Pašvaldības nekustamo īpašumu veido zeme, ceļi, nedzīvojamās ēkas un garāžas, kā arī
dzīvojamās ēkas (neprivatizēto dzīvokļu daļa).
Ilgtermiņa ieguldījumu kopsumma 2014. gadā salīdzinājumā ar 2013.pārskata gadu
palielinājusies par EUR 1632913, tai skaitā:
Ilgtermiņa ieguldījumu vērtības izmaiņas 2014.gadā (EUR)
Aktīvi

31.12.20
14.

01.01.20
14.

Izmaiņas
(+,-)
20

Nemateriālie ieguldījumi
Pamatlīdzekļi

22903
1548110
4
1298558
18344

13012
1380211
6
1365331
7537

+9891
+1678988

1682090
9
Avots: Grāmatvedības un ekonomikas nodaļas dati

1518799
6

+1632913

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi
Ilgtermiņa prasības un uzkrājumi nedrošām
ilgtermiņa prasībā
Kopā

- 66773
+10807

Pamatlīdzekļu kopsumma 2014.gadā salīdzinājumā ar 2013.pārskata gadu palielinājusies
par EUR 1678988. Informācija par pamatlīdzekļiem ir apkopota 7.tabulā.
7.tabula
Pamatlīdzekļu vērtības izmaiņas 2014. gadā. (EUR)
Aktīvs

31.12.2014
12918470
12860
976454

01.01.2014

Zeme, ēkas un būves
8547372
Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas
18846
Pārējie pamatlīdzekļi
685858
Pamatlīdzekļu izveidošana un
1325115
4270422
nepabeigtā celtniecība
Turējumā nodotie valsts un pašvaldību
168871
244007
nekustāmie īpašumi
Bioloģiskie un pazemes aktīvi
74076
35610
Avansa maksājumi par
5258
0
pamatlīdzekļiem
Kopā
15481104
13802116
Avots: Grāmatvedības un ekonomikas nodaļas dati

Izmaiņas
(+,-)
+4371098
-5986
+290596
-2945307
-75136
+38466
+5258
1678988

Pašvaldība uz pārskata perioda beigām nav ierakstījusi visu pašvaldības īpašuma
zemesgrāmatā ( skat. 8. tabulu)
8.tabula
Nekustamo īpašumu reģistrācija zemesgrāmatā Viļānu novada pašvaldībā uz
31.12.2014
Bilances (atlikusī)
Bilances
Bilances (atlikusī)
vērtība
(atlikusī) vērtība
vērtība īpašumiem,
īpašumiem, kuri
īpašumiem, kuri
Īpašuma raksturojums
kuri ir ierakstīti
jāieraksta
nav ierakstīti
zemesgrāmatā
zemesgrāmatā
zemesgrāmatā
(EUR)
(EUR)
(EUR)
Zeme
1 495 330
226 856
1 268 474
Ēkas
3 003 867
2 817 266
186 601
Būves
8 543 827
17 207
8 526 620
Dzīvokļi
44 317
0
44 317
KOPĀ:
13 087 341
3 061 329
10 026 012
Avots: Grāmatvedības un ekonomikas nodaļas dati
Pašvaldība plāno ierakstīt visus īpašumus zemesgrāmatā līdz 31.12.2020.gadam.
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3.5. Pašvaldības kapitāla un materiālo vērtību ieguldījums
Viļānu novada uzņēmumos
Novada pašvaldības kapitāla ieguldījumus kapitālsabiedrību pamatkapitālā attēlots
9.tabulā.
9.tabula
Viļānu novada pašvaldības ieguldījums pamatkapitālā (EUR)
Kapitālsabiedrības
Ieguldījums uz Izmaiņas
Ieguldījums uz
% no
nosaukums
01.01.2014.
( +;-)
31.12.2013. EUR
kopapjoma
EUR
EUR
SIA Viļānu siltums
466 772
+ 1 879
468 651
100.0
SIA Viļānu namsaimnieks
597
9
-55
542 793
100.0
78
185
SIA ALAAS
32 080
-13
32 067
6.31
SIA Viļānu slimnīca

54 136

0

54 136

18.4

Avots: Grāmatvedības un ekonomikas nodaļas dati
Kā redzams tabulā, tad Viļānu novada pašvaldībai 100 % ieguldījums ir SIA Viļānu
siltums un SIA Viļānu namsaimnieks pamatkapitālā.
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.
Uz pārskata perioda beigām uzrādīts pašvaldības ieguldījums:
-

SIA „Viļānu namsaimnieks” EUR 542 793. Pārskata periodā pašvaldība veica finanšu
ieguldījumu kapitālsabiedrības pamatkapitālā par EUR 2000 . Aprēķinot ieguldījuma
apmēru, pēc pašu kapitāla metodes uzpārskata perioda beigām kopā ieguldījums
samazinājās par EUR 57 183. Novērtējums par 2014. gadu tika veikts uz
kapitālsabiedrības 2014. gada pārskata datiem.

-

SIA „Viļānu siltums” EUR 468 651 apmērā. Pārskata periodā pašvaldība veica finanšu
ieguldījumu kapitālsabiedrības pamatkapitālā par EUR 3980. Aprēķinot ieguldījuma
apmēru pēc pašu kapitāla metodes uz pārskata perioda beigām, kopā ieguldījums
samazinājās EUR 2101. Novērtējums par 2014. gadu tika veikts uz kapitālsabiedrības
2014. gada pārskata datiem.

Pašvaldības ieguldījums SIA „ALAAS” un SIA „Viļānu slimnīca” tiek uzskaitīts pēc izmaksu
metodes. Pārskata periodā pašvaldība nav veikusi ieguldījumu SIA „Viļānu slimnīca”
pamatkapitālā. Pašvaldības ieguldījumus SIA „ALAAS” pamatkapitālā samazinājies par EUR 13
kapitālsabiedrību pamatkapitāla daļu (akciju) denominācijas maiņas rezultātā (saskaņā ar euro
ieviešanas likuma kārtību).
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3.6. Zvērinātā 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./2015

Viļānu novada domei
Ziņojums par finanšu pārskatu
Mēs esam veikuši VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS (turpmāk tekstā „Pašvaldība”) 2014. gada finanšu pārskata revīziju.
Revidētais 2014. gada finanšu pārskats ietver:


2014. gada 31. decembra pārskatu par Pašvaldības finansiālo stāvokli – veidlapa Nr.1 "Bilance",



2014. gada pārskatu par Pašvaldības darbības finansiālajiem rezultātiem – veidlapa Nr.4-3,



Pašvaldības pašu kapitāla (neto aktīva) izmaiņu pārskatu par 2014. gadu – veidlapa Nr.4-1,



Pašvaldības naudas plūsmas pārskatu par 2014. 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 radniecīgie uzņēmumi nav konsolidēti šajā finanšu pārskatā.



Vadības atbildība par finanšu pārskata sagatavošanu
Vadība ir atbildīga par šī finanšu pārskata sagatavošanu un tajā sniegtās informācijas patiesu atspoguļošanu saskaņā ar Latvijas
Republikas Ministru kabineta 2013. gada 15.oktobra noteikumu Nr. 1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” nosacījumiem,
kā arī par tādu iekšējo kontroli, kādu vadība uzskata par nepieciešamu, lai nodrošinātu finanšu pārskata, kas nesatur ne
krāpšanas, ne kļūdu izraisītas būtiskas neatbilstības, sagatavošanu.

Revidentu atbildība
Mēs esam atbildīgi par atzinumu, ko, pamatojoties uz mūsu veikto revīziju, izsakām par šo finanšu pārskatu. Mēs veicām revīziju
saskaņā ar Starptautiskajiem revīzijas standartiem. Šie standarti nosaka, ka mums jāievēro ētikas prasības un jāplāno un jāveic
revīzija tā, lai iegūtu pietiekamu pārliecību par to, ka finanšu pārskatā nav būtisku neatbilstību.
Revīzija ietver procedūras, kas tiek veiktas, lai iegūtu revīzijas pierādījumus par finanšu pārskatā uzrādītajām summām un
atklāto informāciju. Procedūras tiek izvēlētas, pamatojoties uz revidentu profesionālu vērtējumu, ieskaitot krāpšanas vai kļūdu
izraisītu būtisku neatbilstību riska novērtējumu finanšu pārskatā. Veicot šo riska novērtējumu, revidenti ņem vērā iekšējo kontroli,
kas izveidota, lai nodrošinātu finanšu pārskata sagatavošanu un tajā sniegtās informācijas patiesu atspoguļošanu, ar mērķi
noteikt apstākļiem piemērotas revīzijas procedūras, bet nevis lai izteiktu atzinumu par kontroles efektivitāti. Revīzija ietver arī
pielietoto grāmatvedības uzskaites principu un vadības veikto grāmatvedības aplēšu pamatotības izvērtējumu, kā arī finanšu
pārskata vispārējā izklāsta izvērtējumu.
Uzskatām, ka mūsu iegūtie revīzijas pierādījumi ir pietiekami un atbilstoši mūsu revidentu atzinuma izteikšanai.
Atzinums
Mūsuprāt, iepriekš minētai finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS
darbības finansiālo stāvokli 2014. gada 31. decembrī, kā arī par tās darbības finanšu rezultātiem un naudas plūsmām 2014.
gadā, saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2013. gada 15.oktobra noteikumu Nr.1115 „Gada pārskata
sagatavošanas kārtība” nosacījumiem.
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Ziņojums par citu juridisko un regulējošo prasību izpildi
Mēs esam iepazinušies arī ar vadības ziņojumu par 2014. gadu, kas atspoguļots gada pārskata sadaļā Vadības ziņojums ZINO, un neesam atklājuši būtiskas neatbilstības starp šajā vadības ziņojumā un 2014. gada finanšu pārskatā atspoguļoto
finanšu informāciju.
SIA “A.Kursītes auditorfirmas”
(sabiedrības licence nr. 20.)
valdes locekle, zvērināta revidente

Šis dokuments ir elektroniski parakstīts ar drošu
elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

Anita
nr.14.)

Kursīte (sertifikāts

Anita Kursīte, tel.29483813
anita.kursite@inbox.lv
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4. INFORMĀCIJA PAR IZGLĪTĪBAS UN KULTŪRAS IESTĀŽU DARBU
VIĻĀNU NOVADĀ
4.1. Novada iestāžu darbība izglītības jomā

VIĻĀNU VIDUSSKOLA
Nozīmīgākie notikumi 2014.gadā:


Skola ierindojas 21.vietā Latvijas mazo skolu grupā pēc skolēnu skaita vidusskolas
klasēs.



20.02. Skolā notiek 4. starpnovadu skolēnu ZPD konference. Piedalās 20 darbu autori no
Viļānu, Varakļānu un Riebiņu vidusskolām.



Dalība Starptautiskajā vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursā „Lidice-2014”.



05.03. Skolā notiek Rēzeknes novada ķīmijas, bioloģijas un dabaszinību skolotāju
seminārs. Četri skolas skolotāji vada atklātās stundas.



Daugavpils Univesitātes ZPD konferencē divas skolas skolnieces iegūst 1.pakāpes
diplomus.



Latgales reģiona skolu jaunrades darbu konkursā L.Maļinovska iegūst 1. vietu, RA balvu
un žurnāla “A 12” balvu. E.M. Zeimule - atzinību.



Pieci skolotāji iziet PPDKN procedūru, lai iegūtu atbilstošo pakāpi. Viens skolotājs
pretendē uz 5. pakāpi, viens uz 2. pakāpi, bet trīs uz 3. pakāpi.



III Bērnu zīmējumu konkursā “Dažādā Spānija” laureātes titulu iegūst A.K.Broka.



15.05. Skolotājai L. Stramkalei ar Latvijas Zinātnes padomes lēmumu pieškirtas eksperta
tiesības pedagoģijā uz 3 gadiem.



2013/2014 mācību gada noslēgumā: 160 skolēnu vecāki saņem pateicības, 38 skolēni
saņem prēmijas no novada pašvaldības par kopējo summu EUR 822.



2013/2014 mācību gada noslēgumā: 94 skolēniem ( 18%) gada vērtējums ir 7-10 balles,
88 skolēniem ( 16%) gada vērtējums ir 8-10 balles, 22 skolēniem (4 %)noteikts
pagarinātais mācību gads.



Veikta skolas siltināšana, apkures un ventilācijas sistēmu renovācija, logu maiņa.
Izremontēts vecās piebūves 3.stāvs un pāreja uz veco piebūvi.



1.septembrī skolā mācības uzsāk 37 pirmklasnieki.



Septembri Viļānu vidusskolas jauno novada vēstures pētnieku pulciņš skolotājas
N.Jakušonokas vadībā kopā ar Viļānu novadpētniecības muzeju rīko izstādi „Viļāni
fotogrāfijās”.



12.09. Skolā viesojas Vides un reģionālās attīstības ministrs Romāns Naudiņš.
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 1. mācību semestra skolēnu mācību rezultāti: 505 skolēni.
*8.-10. balles-81( 16%) skolēni;
*7.-10. balles- 91 ( 18%) skolēni, jeb katrs trešais skolēns skolā mācās uz labi un teicami.

DEKŠĀRES PAMATSKOLA
Starpnovadu mācību olimpiādes:
 Matemātika 2.vieta – skolotāja Mārīte Nagle
 Starpnovadu deju skatē diviem deju kolektīviem iegūtas 1 pakāpes – skolotāja Mārīte
Nagle, 5.-9.kl.kolektīvs brauc uz Rīgu uz Dziesmu un Deju svētkiem
Skolas pasākumi: Zinību diena, Tēva diena, Dzejas dienas, Dārzeņu un ziedu izstāde,
Skolotājdienas pasākums, Lāčplēša dienas pasākums, Latvijas dzimšanas diena, Ziemassvētki,
Jaungada karnevāls, Barikāžu dienas atceres pasākums, Jaunsargu uzņemšana, Projektu nedēļa,
„Prāta banka”,, “Cipariņu pēcpusdiena”, Valentīndienas pasākums, Zvirbulis -2015, 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, Atvērto durvju dienas ietvaros Viļānu ugunsdzēsēju posteņa
apmeklējums, Sadraudzības vakari ar novada skolu, pārgājieni.
Piedalīšanās valsts projektos: projekts „Bērni bērniem”, Balticovo zīmējumu konkurss
„Lieldienu atklātnes”, Lattelecom senioru apmācības projekts „Pieslēdzies, Latvija”, konkurss
„Gribu būt mobils”, „Labo darbu nedēļa”, piedalīšanās„ERASMUS +” .
Labdarības pasākumi:
 Labdarības pasākums Rēzeknes veco ļaužu pansionātā un dzīvnieku patversmē
Starpnovadu un novada sadarbība:
 Drošības nedēļas ietvaros pasākums kopā ar valsts ugunsdzēsējiem, I.Valeniece


Seminārs pedagogiem „Sadarbība ar vecākiem un institūcijām” Narmandas tautas skolas
lektore A.Pēkšēna



Seminārs pedagogiem Viļānu vidusskolā



Daiļlasītāju konkurss „Zvirbulis -2015”, J.Vigupe

Sports: (Skolotāji A. Slavickis, L.Kāposte)
 Futbols: 2003.g.dz. un jaunāki – 2.vieta., 2001.-2002.dz.g. – 3.vieta., 1999.-2000.dz.g.3.vieta., 2001.-2002.dz.g. – 4.vieta,
 Rudens kross: 1995.-2004.dz.g. – 1.vieta, 2.vieta, 3.vieta,
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 Dambrete: 2001.-2002.dz.g. – 3.vieta., 1999.-2000.dz.g. -2.vieta., 1995.- 1998.dz.g. –
2.vieta
 Basketbols “Skolu kauss”:zēni – 2.vieta,
 Telpu futbols : 2003.dz.g. un jaunāki zēni – 1.vieta.,1999.-2000.dz.g. meitenes – 1.vieta,
 Vieglatlētika: 1999.-2000.dz.g.komandai 4.vieta., individuāli 1.vieta,
 Pavasara kross: 1995.-2004.dz.g.- 1.vieta
Latvijas ZA reģiona 2015.gada jauniešu skolu kauss telpu futbolā (4. -5. kl. – 2.vieta; 6. –
7.kl. – 1.vieta; 8. – 9.kl. – 3.vieta)

VIĻĀNU MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA
2014.gadā paveiktais: uzstādīta apsardzes signalizācija, iegādāti 4 čelli un akustiskās klavieres,
nomainīts jumta segums pamatēkas piebūvei, izstrādāts tehniskais projekts siltummezglu
sistēmas ierīkošanai skolā, veikts kāpņu telpas griestu un sienu remonts, nomainītas rezerves
ieejas un kāpņu telpas durvis.
Jauninājumi Izglītības programmu īstenošanā
1.Profesionālās ievirzes izglītības programma Stīgu instrumentu – čella spēle
2. Interešu izglītības programma – Vispusīgās attīstības studija
3. Interešu izglītības programma – Sagatavošanas klase
4. Interešu izglītības programma – Daudzveidīgu mūzikas žanru apguves studija Vokāli
instrumentālais ansamblis
5. Interešu izglītības programma – Vokāli instrumentālā ansambļa studija
6. Pieaugušo neformālās izglītības programma – Mūzikas instrumentu spēle
7. Pieaugušo neformālās izglītības programma – Mākslas studija
Paveiktais mūzikas programmās:


2014.gada 08.janvārī, Valsts konkurss Vokālās mūzikas, kora klases audzēkņiem
“Dziedāšanā”. Piedalās: Laura Svikša 3.kl.(sk.Biruta Mežatuča) – pateicība.



2014.gada 26.janvārī, XIX Latvijas Mūzikas skolu pūšaminstrumentu un
sitaminstrumentu izpildītāju konkurss. Piedalās: Edvards Brencis, klarnetes sp.5.kl.
(sk.Oļegs Koļesņičenko)



2014.gada 14.februārī, Valsts konkurss stīgu instrumentu spēles audzēkņiem.
Piedalās: Līga Strode, vijoļsp.6.kl.(sk.Zane Martinova) – pateicība.



2014.gada 12.martā, Latgales reģionamūzikas skolu un mūzikas vidusskolu
audzēkņu festivāls Vispārējās klavierēs. Piedalās: Amanda Zeimule, kora kl.5.kl.(
sk.Jeļena Vesnina), duets Marta Puzāka un Amanda Zeimule, kora kl. 5.kl. (sk.Jeļena
Vesnina) – pateicības.



2014.gada 12.martā, II Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu konkurss stīgu
instrumentu spēles audzēkņiem. Piedalās: Līga Strode, vijoļsp.6.kl. (sk.Zane
Martinova)
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2014.gada 13.martā, III Latgales Mūzikas skolu “Pūšaminstrumentu spēles”
audzēkņu konkurss. Piedalās: Edvards Brencis, klarnetes sp.5.kl. (sk.Oļegs
Koļesņičenko) – 2.vieta, Jekaterina Golovņova, fautas sp.5.kl. (sk.Silvija Slavika) –
3.vieta, Santa Lempa, saksofona sp. 5.kl. (sk.Silvija Slavika) – atzinības raksts.



2014.gada 02.aprīlī, Jāņa Ivanova Rēzeknes Mūzikas vidusskolas rīkotajs jauno
vokālistu konkurss “Skaņais bolss”. Piedalās: Laura Svikša 3.kl. - 2.vieta, Marta
Puzāka 5.kl. (sk.Biruta Mežatuča) - pateicība



2014.gada 04.aprīlī, IX Latgales jauno pianistu konkurss Balvos. Piedalās: Paula
Kalniņa 6.kl., Meldra Macāne 2.kl., (sk. Iveta Keiša), Kate Katarina Vinogradova 4.kl.
(sk.Jeļena Vesnina) - pateicības



2014.gada 11.aprīlī, Latvijas klasiskās ģitāras spēles konkurss “Latvijas gada
ģitārists 2014”. Piedalās: Dāvis Usāns (sk.Vjačeslavs Pilipovs)



2014.gada aprīlī, Ziemeļlatgales mūzikas skolu festivāls Rēzeknes Latgales
vēstniecībā “Gors”. Piedalās: Edvads Brencis, klarnetes sp.5.kl. (sk.Oļegs
Koļesņičenko), Jekaterina Golovņova, flautas sp.5.kl.(sk.Silvija Slavika).



2014.gada 09.maijā, IV Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu konkurss
pūšaminstrumentu spēles audzēkņiem. Piedalās: Edvards Brencis 5.kl. (sk.Oļegs
Koļesņičenko), Jekaterina Golovņova 5.kl., Santa Lempa 5.kl. (sk.Silvija Slavika)



2014.gada 14.maijā, XI Jauno vokālistu konkurss Aglonas bazilikā “Dziedu
Dievmātei”. Piedalās: Laura Svikša 3.kl. (sk.Biruta Mežatuča).



2014.gada 11., 12., 15., 21.maijā, VMMS Atvērto durvju dienu koncerts Dekšāru
pamatskolā, Galēnu pamatskolā, Viļānu vidusskolā un Rikavas pamatskolā.



2014.gada 27.maijā, VMMS mācību gada noslēguma koncerts, skolas zālē.



2014.gada 01.septembrī, VMMS skolotāju koncerts, Dana Podniekas darbu izstāde,
skolas zālē.



2014.gada 07.novembrī, Arvīda Žilinska V starptautiskais jauno vokālistu konkurss,
Jēkabpilī. Pateicība – Laurai Svikšai.



2014.gada 13.novembrī, VMMS audzēkņu koncerts/izstāde veltīts Latvijas valsts
Proklamēšanas 96.gadadienai.



2014.gada 28.novembrī, II Jāņa Ivanova jauno pianistu konkurss “Latgales
skicējums”. Pateicības – Neļa Kristīne Malahvska, Gunta Kroiča, Meldra Macāne.



2014.gada 12.decembrī, VMMS audzēkņu Ziemassvētku koncerts Dekšāru pamatskolā.



2014.gada 12.decembrī, VMMS audzēkņu Ziemassvētku koncerts Galēnu pamatskolā.



2014.gada 16.decembrī, Viļānu Mūzikas un māksla skolas prof.iev.izgl.programmas
pūšaminstrumentu spēles (koka pūšaminstrumenti un metāla pūšaminstrumenti)
audzēkņu valsts konkursa I kārta, VMMS zālē. Izvirzītie audzēkņi II kārtai – Jaroslavs
Pļašečniks (trompete, 1.kl.), Edvards Brencis (klarnete, 6.kl.), Ksenija Jakušonoka (fauta,
2.kl.), Viktorija Mosina (flauta, 2.kl.), Jekaterina Golovņova (flauta, 6.kl.), Santa Lempa
(Saksofons, 6.kl.).



2014.gada 18.decembrī, VMMS Adventes koncerts.

Paveiktais mākslas programmās:


2014.gada 24.janvārī, XIII starptautiskais konkurss “Es dzīvoju pie Jūras”, Jūrmalā.
Atzinības raksti – Santa Jūlija Malahovska, Kaspars Pigaškovs, Kristīne Zeimule.



2014.gada 31.janvārī, Latgales reģiona mākslas skolu noslēguma darbu izstāde
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Daugavpils Marka Rotko mākslas centrā. Piedalās: Aģita Sprindža,”Dzimtās mājas”
2012.gada absolvente.


2014.gada 17.martā, Latvijas profesionālās ievirzes Mākslas skolu audzēkņu valsts
konkurss “Es.Telpa.Vide”. Piedalās: Margarita Stepanova un Kaspars Pigaškovs –
pateicība; Anna Aksjonova un Jekaterina Čuhnova – atzinības raksts.



2014.gada 28.martā, Karikatūru konkurss “Runča piedzīvojumi Rīgā – Eiropas
kultūras galvaspilsētā”. Aizsūtīti 6 audzēkņu darbi.



2014.gada 03.maijā, rakstnieka Jāņa Klīdzēja 100.dzimšanas dienai veltītais bērnu
zīmējumu konkurss “Ar Boņuka acīm”. Atzinības raksti – Karīna Nadežņikova, Jurijs
Malahovskis, Kristīne Zeimule.



2014.gada 30.aprīlī, Latvijas Mākslas skolu audzēkņu vizuālo darbu konkurss “Jāņa
Cimzes Dziesmu rota”. Atzinības raksti – Alekss Korčagins, Kirils Kvasovs, Santa
Jūlija Malahovska, Jurijs Malahovskis, Viktorija Obžina, Anna Aksjonova, Romāns
Garšanovs, Karīna Nadežnikova, Kaspars Pigaškovs, Laima Rukmane, Ēriks Stirāns,
Kristīne Zeimule, Jaroslava Potapova.



2014.gada 20.maijā – Labestības dienas 2014, Viļāni – Afišu autori – Anna Aksjonova,
Jekaterina Čuhnova, Jurijs Malahovskis, Santa Jūlija Malahovska, Karīna Nadežnikova,
Kaspars Pigaškovs, Laima Rukmane, Aleksandra Sirjaka, Ēriks Stirāns, Deniss Vasiļjevs,
Kristīne Zeimule.



2014.gada 21.maijā, I международный конкурс юных художников «Творческий
свет» 2014 — Diploms Annai Aksjonovai, ped. Dana Podnieka



2014.gada 26.maijā – Vizuāli plastiskās mākslas konkurss 2014 “Priekules Ikars”.
Atzinības raksti – Santa Jūlija Malahovska, Kaspars Pigaškovs.



2014.gada 01.jūnijā – IX Starptautiskā bērnu un jauniešu mākslas izstāde “šodienas
stāsti”, tēma “skaņa”. 2.vieta – Jurijs Malahovskis.



2014.gada 01.jūlijā – Vizuālās mākslas konkurss “Jāzepa Vītola mūzika”, “Viļņu
dziesma” - 1.vieta – Kaspars Pigaškovs, 3.vieta – Kaspars Pigaškovs, atzinības raksts –
Anželika Laizāne



2014.gada 01.jūlijā – The XVI International Drawing and Paiting Competition Joy of
Europe, Belgrada, Serbia – Aizsūtīti 21 audzēkņa darbs.



Izstāde “Šlisseļburga 2014” - izstādi šādu audzēkņu darbi – Alekss Korčagins, Karīna
Nadežnikova, Laima Rukmane, Deniss Vasiļjevs, Amanda Zeimule.



VI starptautiskais glezniecības un grafikas konkurss “Saules krasts” - “Vēju stāsti”.
Atzinības raksts – Anna Aksjonova, Jolanta Skrauce, Edvards Brencis, Mārtiņš Putniņš;
Speciālais diploms no Latvijas Mākslas Akadēmijas ārzemju studentu “erasmus”grupas –
Kaspars Pigaškovs.



V International children's picture biennale “Joy of Tashkent” 2014. Aizsūtīti 18
audzēkņu darbi.



2014.gada 10.oktobrī – 18.Starptautiskais Vizuālās mākslas konkurss Japānā,
Kanagava. Aizsūtīti 25 audzēkņu darbi.
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VIĻĀNU PILSĒTAS PIRMSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE
Pirmsskolas izglītības iestādē 2014. gada laikā ir veikusi aktīvu un mērķtiecīgu pedagoģisko un
saimniecisko darbību, lai maksimāli nodrošinātu pilnvērtīgu vidi pirmsskolas iestādes audzēkņu
fiziskai un garīgai attīstībai.
Šajā gadā turpinājām pilnveidot integrētā mācību satura īstenošanu rotaļnodarbībās un
bērnu patstāvīgās darbības veidos.
Veicinājām audzēkņu izpratni par veselības un cilvēkdrošības jautājumiem un atbildīgu attieksmi
un rīcību ikdienas situācijās. Dienas ritmā lielāku uzmanību pievērsām kustību rotaļām un
fiziskām aktivitātēm.
Mazākumtautību grupā latviešu valodas apguvi organizējām bilingvāli ikdienas saskarsmē un
rotaļnodarbībās ar integrētu mācību saturu.
Pirmsskolas izglītības iestādē veiktie saimnieciskie darbi:
 Nokrāsotas un pārvietotas metāla konstrukcijas laukumos, atbilstoši drošības zonām starp
ierīcēm,
 izremontētas koka konstrukcijas laukumos, nomainītas smiltis 7 smilšu kastēs,
 Ierīkots jauns bērnu rotaļu laukums,
 Iestādīti jauni apstādījumi par summu 131 EUR.
 Nopirktas jaunas mēbeles 1 grupai,
 Nopirktas jaunas rotaļlietas, kancelejas preces, mācību materiāli, bērnu grāmatas,
 Iegādāts jauns mīkstais inventārs,
 Ierīkoti elektriskie durvju zvani un actiņas visu grupu ārdurvīm.
PII tika organizēti sekojoši svētki un jautrie brīži:
jautrais brīdis “Esmu drošs ziemā”, bērnu darbu izstāde par ziemu, Meteņi, Masļeņica, Lieldienu
pasākumi, PII 25 gadu jubilejas koncerts, Māmiņdiena, Sporta svētki, izlaidumi, Līgo svētki,
1.septembris kopā ar Pepiju, rudens paklāju veidošana, Rudens svētki, Mārtiņdienas pasākumi,
Latvijas dzimšanas diena, Ziemassvētki.

7.attēls. Rudens paklāju veidošanas pasākums Viļānu PII
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PIRMSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE „BITĪTE”
Uz 02.01.2014. iestādi apmeklē 90 audzēkņi, savukārt 01.09.2014. iestādi apmeklē 89
bērni, no kuriem 46 apgūst 5 un 6 gadīgo bērnu obligāto sagatavošanu skolai.
2014. gadā PII tika novadīti šādi pasākumi: vecmāmiņu un vectētiņu svētki,dzimtās valodas
diena, Masleņica, bērnu un skolotāju kopīgo zīda apgleznošanas darbu izstāde, pasākums
„Bitītes” mājai – 30 gadi, Lieldienu un Māmiņdienas svinēšana, izlaidumi, sporta svētki kopā ar
riebiņu PII bērniem, 1.septembrim veltīts pasākums „Kur palika vasariņa?”, Tēvu diena,

8.attēls. Sporta svētki kopā ar Riebiņu PII bērniem.
Zinību diena, Tēvu dienai veltīts pasākums, projektu nedēļa „Viss par āboliem”, Rudens svētki,
Latvijas dzimšanas dienas pasākums, Ziemassvētku pasākumi un citi.
2014. gadā PII tika veikti šādi saimnieciska rakstura darbi:
 Atjaunoti 2 rotaļu autobusi un krāsojums konstrukcijām rotaļu laukumā;
 Veikts grīdas remonts, nomainītas 2 grupas, nokrāsotas sienas „Skudriņas”grupā.
2014. gadā PII vajadzībām tikai iegādātas sekojošas preces:
 metodiskā un mācību literatūra, nopirkti mācību līdzekļi bērniem ;
 sporta inventārs , gultas veļa 2 grupām; rotaļlietas visām grupām.
4.2. Novada iestāžu darbība kultūras jomā

VIĻĀNU KULTŪRAS NAMS
2014. gadā Viļānu KN organizētie pasākumi:
15.01. Jaungada pasākums Viļānu vientuļajiem pensionāriem. Pasākums organizēts kopā ar
novada sociālo nodaļu.
18.01. Piensaimnieku biedrības VIĻĀNI jaungada pasākums Dekšāres hallē. Uzstājas
amatierteātris,Deju kopa „Austra” un lauku kapela „Bumburneicys”.
19.01. Viļānu novada senioru atpūtas vakars pie galdiņiem. Uzstājas senioru ansamblis „Rudens
ziedi”, krievu dziesmu vok.ans. „Sudaruški” un līnijdeju grupa „Bokōnu bryuklinis”.
20.01. 1991.gada barikāžu aizstāvju atceres dienā pasākums pilsētas stadionā. Uzrunas, Viļānu
jaunsargu demonstrējumi, dziesmas, ugunskurs un karsta zupa.
08.02. Ziņģētāju un stāstnieku vakars. Šogad pasākumu rīkojām Derkšarēs, kas sapulcināja kopā
vairāk kā 200 dalībniekus no visas Latvijas. Pasākumā piedalījās 23 ziņģētāji un 9 stāstnieki.
14.01. Valentīndienas Sirsniņballe pie galdiņiem kopā ar grupu „Nakts ekspresis”.
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15.01. Vidējās paaudzes deju kolektīvu sadancis Dekšāres hallē „Ar mīlestības pinekļiem”.
02.03. Masļeņicas svinības pilsētas stadionā kopā ar krievu kultūras biedrību „Očag”.
09.03. „Tik dēļ jums, daiļās dāmas” – sieviešu dienai veltīts atpūtas vakars pie galdiņiem.
Vakara gaitā – KN kolektīvu sveiciens – deju kopas „Juris” puiši un krievu dziesmu vokālais
ansamblis „Sudaruški”. Muzicē brāļi Puncuļi.
25.03. Komunistiskā genocīda upuru piemiņai – pasākums. Piedalās vidusskolas skolēni, Jura
Vidiņa atmiņu stāsti un režisores Dzintras Gekas jaunākās dokumentālās filmas „Maršruts:
Ķekava-Omskas apgabals 1949” demonstrēšana. Gājiens uz dzelzceļa staciju.
21.04. Lieldienu pasākums lieliem un maziem.Piedalās studija „Estepatās” ar rotaļu programmu
bērniem. Olu krāsošana, ripināšana, zīmējumi un asfalta.
26.04. Grāmatas „Krievu poēzija Latvijā: XX gs. Beigas XXI gs. sākums” prezentācija Viļānu
vidusskolas aktu zālē. Piedalās vok.ans. „Sudaruški”.
03. un 04. 05. Latvijas Republikas neatkarības deklarācijas atjaunošanas svētku pasākumi:
24.05. Ģimeņu sporta diena pilsētas stadionā. Ģimeņu gājiens ar ratiņiem.
31.05. Lakstīgalu salas vasaras sezonas atklāšanas pasākums. Koncerts „Par prieku sev, par
prieku tev”, kur piedalās KN amatierkolektīvi.
01.06. Bērnu , jauniešu un pieaugušo ar īpašās vajadzībām labdarības pasākums „Zilā cerību
puķe”. Ikgadējs pasākums organizēts kopā ar bērnu invalīdu biedrību „Saulstariņi”, kurā
piedalās cilvēki ar īpašām vajadzībām no daudzām Latvijas organizācijām.
06.06. Labestības dienu noslēguma pasākums Lakstīgalu salā ar koncertu, spēlēm un rotaļām.
07.06. Bērnības svētki Viļānu pilsētas un pagasta 4 un 5- gādniekiem Mūzikas skolas telpās.
Leļļu teātris „Kas mežā saka oi-oi” /teātra studija Estepatās.
07.06. Diskoritmi Lakstīgalu saliņā ar uguņošanu.
19.06. Folkloras ansambļa „Viļōnīši” un lauku kapelas uzstāšanās Sokolkos, brīvdabas estrādes
atklāšanā un ielīgošanā.
23.06. Līgošana Lakstīgalu salā
27.06. KN krievu amatierteātra izrāde Lakstīgalu salā ”Ļubovj zla iļi k godalke ne hodi”.
05.07. Vieskoncerts Lakstīgalu salā. Viktora Zemgala Koncerts.
12.07. Diskotēka jauniešiem brīvdabas estrādē.
19.07. Brīvdabas viesizrāžu vakars. Divas jautras komēdijas „Mīlestība līdz prāta zudumam” un
„Sieviņa uz stundu”.
25.07. Diskotēka „Bubble party” Lakstīgalu salā.
26.07. VII Līnijdeju nometne Viļānos Lakstīgalu salā. No dažādām Latvijas vietām sabrauc
līnijdejotāji. Dienas garumā notiek jaunu deju apgūšana profesionāla dejotāja pavadībā. Vakara
koncerts. Nakts dejas.
27.07. KN krievu amatierteātris ar 2 jautriem skečiem uzstājas Mūzikas skolā.
02.08. XIV Starptautiskie Tautas Muzikantu svētki. Svētku ieskaņu koncerti Sokolkos,
Jaunviļānos un Radopolē. Svētku koncerts Lakstīgalu salā. Večerinka.
09.08. Diskotēka Lakstīgalu salā.
10.08. Gadatirgus. ANDELE amatnieku gadatirgū ar izsoli un koncertu. Piedalās vpdk„Juris”,
ans. „Sudaruški”, līnijdeju gr. „Bokōnu bryukļiņis” un amatierteātris.
15.08. Viļānu novada svētku viesu sagaidīšana Dekšāres pagasta „Latgaļu sātā”. Kapela
„Bumburneicys”.
16.08. Viļānu novada svētki
23.08. Diskotēka jauniešiem.
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30.08. Viļānu KN folkloras kopas „Viļōnīši” 25 radošo darba gadu jubilejas koncerts „Dzīsmu
tolka” Lakstīgalu salā. Pasākumā piedalījās 10 vieskolektīvi no Rīgas, Rēzeknes un Riebiņu
novadiem. Lielais zupas katls. Zaļumballe.
4.10. Svecīšu vakari Viļānu un Tevenānu kapos.
25.10. Viļānu kultūras nama pašdarbnieku vakars. Gada pašdarbnieku sumināšana.
11.11. Lāčplēša dienas pasākums. Lāpu gājiens, svinīga jauno biedru uzņemšana jaunsargu
organizācijā un kust. „Vanadzēni” rindās. Ugunskurs, dziesmas.
23.11. Senioru vokālā ansambļa „Rudens ziedi” 10 radošo darba gadu jubilejas
pasākums.Koncerts.
14.12. „Ir viens vakars” – adventes laika koncerts. Rīgas saksofonu kvartets un soliste.
26.12. Ziemassvētku eglīte Viļānu pilsētas un pagasta pirmskolas vecuma bērniem „Sniega
puikas Ziemassvētki”.
27.12. Ziemassvētku atpūtas pasākums novada iedzīvotājiem. Piedalās līnijdeju grupa „Cherry
Lady”.
31.12. Jaungada sagaidīšana pilsētas stadionā pie lielās egles. Spēles. Diskotēka.
Visa gada garumā KN kolektīvi - jauniešu deju kolektīvs “AUSTRA”, lauku kapela
“BUMBURNEICYS”, līnijdeju grupa „CHERRY LADY”, amatierteātris “KAS IR, TAS IR” ,
KN krievu amatierteātris, krievu dziesmu vokālais ansamblis „SUDARUŠKI” , Vidējās
paaudzes deju kopa „JURIS”, folkloras ansamblis „Biteites”, skolēnu deju kolektīvi (1.-2.klašu,
3.-5.klašu, 7.-9.klašu), sieviešu koris “ALTA”, senioru vokālais ansamblis „Rudens ziedi” aktīvi piedalījās un uzstājās citu novadu rīkotajos pasākumos.
Saimnieciskā darbība: iegādāta un uzstādīta signalizācija, iegādāti 4 austie svāki, vestes,
bikses, apakšsvārki un 12 ņieburi skolēnu deju kolektīviem, iegādātas akustiskās sistēmas, skaņu
aparatūra KN skatuvei.

SOKOLKU PAGASTA KLUBS
2014.gadā notika šādi pasākumi:
21.02.2014.- Konkurss jauniešiem.
02.03.2014.- Masļenica -izrādi radīja amatierteātris ANALIZ.
14.04.-25.04.2014.- Lieldienu izstāde - konkurss
21.04.2014.- Amatierteātris ANALIZ piedalījās pasākumā Dekšārēs- „Smieklu vezums.”
07.06.2014.- Bērnības svētki- izrādi radīja amatierteātris, ciemos bija piepūšamās atrakcijas.
19.06.2014.- Ielīgošana Sokolku estrādē (piedalās: amatierteātris „ANALIZ”, folkloras kopa
"Viļonīši", kapela "Sovejī" no Dekšāres pag., Viļānu kultūras nama kapela "Bumburneicys").
24.07.2014.- Brīvdabas izrāžu vakars Strupļu estrādē (piedalās amatierteātris „ANLIZ” un deju
grupa „ABDG”).
16.08.2014.- Novada svētki - jautrās stafetes bērniem, koncertā piedalās viesi no Baltkrievijas un
Krievijas, klauns Boriks ar dzīvniekiem.
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16.09.2014.- 19.09.2014.- Ziedu izstāde.
18.09.2014.- Baltkrievu kultūras dienas - „Mīli Latviju, atceries savas kultūras mantojumu” viesojās Tautas folkloras ansamblis no Minskas ‘’Verbica’’ un Baltkrievu tautas dziesmu un
mūzikas jauniešu ansamblis’’Jarica’’.
17.10.2014.- VKN krievu amatierteātra izrāde - „Три красавицы”, „Женская доля”.
04.11.2014- 07.11.2014.- Konkurss saimniecēm „Gatavojam krājumus ziemai”.
08.11.2014.-21.11.2014.- Zīmējumu konkurss „Latvijas krāšņums”.
14.11.2014.- Rudens balle (piedalās: amatierteātris „ANALIZ”, deju grupa „ABDG”, VKN
amatierteātris „Kas ir, tas ir”).
26.12.2014.- Ziemassvētku atpūtas vakars pieaugušajiem (piedalās: amatierteātris „ANALIZ”).
29.12.2014.- Ziemassvētku eglīte pirmskolas vecuma bērniem - programma kopā ar Salaveci un
sirsnīgu izrādi-„ GLĀBJOT ZIEMASSVĒTKUS”.
29.12.2014.- Ziemassvētku izklaides pasākums bērniem 1-9.kl.

„Конфетная

вечеринка”

DEKŠĀRES TAUTAS NAMS
2014. gadā Dekšāres Tautas namā notika šādas aktivitātes:
 11.02.2014. Senioru atpūtas vakars”Pie Jaungada eglītes”,
 08.02.2014 Ziņģētāju un stāstnieku vakars,
 15.02.2014 Tautu deju kolektīvu sadancis „Ar mīlestību uz deju”,
 08.03.2014

„Pirmais pavasara zieds”,

 21.04.2014

„Smieklu vezums Lieldienās”,

 21.04.2014

„Lieldienu Zaķa skrējiens”,

 11.05.2014

Mātes dienas pēcpusdiena,

 08.06.2014

Vasarassvētki Dekšārēs,

 20.06.2014

Ielīgo Jāņus Dekšārēs,

 0207.2014

Koncerts ”Sapņu šūpolēs”,

 02.08.2014

Tautas muzikantu concerts,

 27.09.2014

Miķeļdienas tirgus un jampadracis Dekšārēs,

 18.10.2014

Svecīšu vakari Dekšāres pagasta kapsētās,

 15.11.2014

Latvijas Republikas Proklamēšanas gadadienai veltīts svinīgs pasākums,

 26.012.2014

Ziemassvētku koncerts „Kādas mīlas stāsts”,

 30.12.2014

Eglīte pirmskolas vecuma bērniem.
34

VIĻĀNU PILSĒTAS BIBLIOTĒKA
Viļānu pilsētas bibliotēka ir vietējās nozīmes bibliotēka ar bērnu literatūras nodaļu, kura
apkalpo Viļānu novada un arī tuvāko pagastu iedzīvotājus.Bibliotēkai ir noslēgts sadarbības
līgums ar Rēzeknes novadu. Bibliotēka ir vienīgā vieta, kur iespējams izmantot internetu bez
maksas, bibliotēka ir kā bankas un pasta filiāle. Bibliotēka piedāvā 55 nosaukumu preses
izdevumus, t.sk. – 14 bērniem.
10.tabula
Statistiskie rādītāji
Rādītājs

2013.gads
961
503
16200
33789
34378
67421 EUR

Lietotāju skaits
t.sk.bērni un jaunieši līdz 18.g.
Apmeklējumu skaits
Izsniegumu skaits
Bibliotēkas krājums
Pašvaldības finansējums
Nozīmīgākie notikumi 2014. gadā:

Bibliotēkas darba rādītājus ietekmēja tieši apstāklis,ka bibliotēka izvietota tālu no skolas divās
mazās telpās.
1.23 publikācijas bibliotēkas emuārā vilanubibl.blogspot.com un bibliotēku portālā biblioteka.lv.
2.Notikušas tikšanās un dzejas pēcpusdienas dzejnieku kopai „Atļaujies ienākt”.
3. Apmeklētāji apmācīti interneta, internetbankas lietošanā – 284 konsultācijas.
4.Bibliotēkā

sniegti

printēšanas,

kopēšanas,

skenēšanas

un

datu

bāžu

www.lursoft,www.letonika,NAIS izmantošanas pakalpojumi.
5.Bibliotēkā notikuši 22 tematiski pasākumi,8 informācijas dienas un piedāvātas lasītājiem 9
plauktu izstādes.
6. Interesantākie pasākumi: Pārruna “Zīļuka māmiņai – 100, veltīta Margaritai Stārastei,
Ziemeļvalstu nedēļas ietvaros notika pārruna “Troļļi – labākie draugi”, dzejas pēcpusdiena “”Es
– Viļāniem”u.c.
7. Projekta “Latvijas – Krievijas pierobežu pašvaldību vienotas kultūras informācijas telpas un
sadarbības tīkla veidošana izmantojot literāri māksliniecisko potenciālu” ietvaros bibliotēka
saņēma 5 jaunus datorus un video iekārtu, kā arī tika izdota grāmata “Aizmirsti steigu”, kurā
ievietota mūsu novadnieku dzeja un jauno mākslinieku darbi.
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VIĻĀNU PAGASTA RADOPOLES BIBLIOTĒKA
11.tabula
Statistiskie rādītāji
2014.gads
Lietotāju skaits
198
Apmeklējumu skaits
2436
Izsniegumu skaits
6274
Lasītājiem 2014.gadā bija pieejami 18 nosaukumu preses izdevumi latviešu un krievu
valodā. Lai tiktu apkalpota visa pagasta teritorija, bibliotēkai ir grāmatu izsniegšanas punkts
Jaunviļānos, atpūtas un informācijas centrā „Kamenīte”.
Nozīmīgākie notikumi 2014.gadā:
 Lasīšanas veicināšanai tika rīkotas 36 te,atieskās literatūras izstādes par gadskārtu un
valsts svētkiem, rakstnieku jubilejām;
 Iegādātas mēbels bērnu stūrītim un svītrkodu lasītājs.

SOKOLKU PAGASTA BIBLIOTĒKA
12.tabula
Statistiskie rādītāji
Lietotāju skaits
Apmeklējumu skaits
Izsniegumi
Sniegtas uzziņas
Jauniegūtās grāmatas
Prese izdevumi
Dāvinājumi

2014.gads
172
5884
8693
381
271
28 nosaukumi
10

Nozīmīgākie notikumi 2014.gadā:
 regulāra tiek rīkotas dažādas tematiskās izstādes (kopumā 42 izstādes) un grāmatu
apskati, informācijas diena un jaunieguvumu izstādes;
 pasākums bērniem – „Spēles bez datora”, Bibliotēkas nedēļā tika vadītas ekskursijas
skolēniem, lai iepazīstinātu ar bibliotēkas noteikumiem un piedāvātajām iespējām;
 patstāvīga iedzīvotāju konsultēšana elektronisko informācijas resursu izmantošanā;
 Iegādāti: dators ar programmām, skeneris, sekcija, 5 datorkrēsli, ventilators, signalizācija.
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9.attēls. Sokolku pagasta bibliotēkas statistika no 2012.g. līdz 2014.g.

DEKŠĀRES PAGASTA BIBLIOTĒKA
2014.gada bibliotēkā reģistrēti 218 lasītāji, t.sk.bērni un jaunieši līdz 18 gadiem 83.
Krājums – 5976 eksemplāri, pieejami 20 nosaukumu preses izdevumi.
Kopā 2014.gadā tika iegādātas178 grāmatas par 1350,27 EUR, elektroniskais kopkatalogs ir
papildināts ar 4627 iespiedvienībām.
Nozīmīgākie notikumi 2014.gadā:
 25 izstādes un sarīkoti 5 pasākumi.
 Veiktas 3 aptaujas, radošās darbnīcas, konkursi;
 Bibliotēkas darba uzlabošanai periodiski tika veiktas pagasta iedzīvotāju un bibliotēkas
lietotāju aptaujas.

VIĻĀNU NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS






LR Kultūras ministrija 2014.gada 24.februārī Viļānu novadpētniecības muzejam
izsniedza akreditācijas apliecību Nr. 59AA, muzejs tika akreditēts uz 5
gadi(23.02.2019.).
Projekta „MUSEUM GATEWAY” ietvaros gūta pieredze Latvijas, Lietuvas,
Baltkrievijas, Itālijas un Austrijas muzejos.
Izstrādāta 2 jaunu pamatekspozīciju koncepcija un dizains.
Interesentiem sniegta informācija par vēsturiskiem faktiem Viļānu novadā

Krājums
Kopējais krājuma vienību skaits – 3194,t. sk. pamatkrājuma vienību skaits – 1954.
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Izmantoto krājumu vienību kopskaits izstādēs - 40
Zinātniskā darbība
Pētnieciskā darba tēmas – 1, izstāžu un ekspozīciju plānu skaits – 3, no tiem realizēti – 1
Komunikācija ar sabiedrību
Muzeja telpās noris renovācijas darbi. Tāpēc tas ir pārcelts uz pagaidu telpām, kuras nav
piemērotas ekspozīcijas iekārtošanai un izstāžu organizēšanai. Šeit ir norādīts ārpus muzeja
telpām rīkoto izstāžu, pasākumu un ekskursiju pa Viļānu kultūrvēsturiskajiem objektiem
apmeklētāju skaits - 2452.
Muzeja darbinieku vadīto ekskursiju skaits – 7.
Novadītas ekskursijas 42 ārzemju viesiem.
Pasākumi un izstādes: 1991.gada barikāžu aizstāvju atceres pasākums, fotogrāfiju izstāde
”Mans novads manā Latvijā” ( PII „Bitīte”), fotogrāfiju izstāde „Viļāni 40. – 60.gados” svētku
„Viļānu novadam - 5” ietvaros, fotogrāfiju izstāde „Viļāni 40.–60.gados” (Viļānu vidusskolā),
Milanas Semeņukas gleznu izstāde „ Gleznošana, Zīmēšana” (Viļānu vidusskolā), fotogrāfiju
izstāde ”Mans novads manā Latvijā” (Viļānu vidusskolā), Lāčplēša dienai veltīts piemiņas
pasākums.

10.attēls. Fotogrāfiju izstāde „Viļāni 40.-60.gados”. Fotogrāfijas autors Ilze Sondore
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5. PAŠVALDĪBAS POLICIJAS INFORMĀCIJA PAR
VEIKUMIEM SABIEDRISKĀS KĀRTĪBAS NODROŠINĀŠANĀ
2014.gadā Viļānu novada pašvaldības policijā bija 3 darbinieki ( 1 pilna slodze un 2
slodzas 0,5).
Viļānu pilsētas un novada pašvaldības policijā no 01.01.2014 līdz 31.12.2014
piereģistrētas- 290 iedzīvotāju sūdzības.
2014. gadā pašvaldības policijā saņemti 23 iedzīvotāju un juridisko personu rakstiski
iesniegumi.
Viļānu novada teritorijā veikti 168 profilaktiskie reidi brīvdienās, svētku dienās- vakara
un nakts stundās (saskaņojot ar Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Rēzeknes iecirkņa
Operatīvās nodaļas dežurantu).
Sastādīts 16 - Administratīvā pārkāpuma protokols- paziņojums par apstāšanās un stāvēšanas
noteikumu neievērošanu.
10- personām, kas atradās sabiedriskā vietā alkohola reibuma stāvoklī veikta alkohola
koncentrācijas noteikšana organismā, pēc piederības materiāli nosūtīti Valsts policijas Latgales
reģiona pārvaldes Rēzeknes iecirknim administratīvā pārkāpuma protokola sastādīšanai;
4 - personas aizturētas vadot transportlīdzekli alkohola reibuma stāvoklī un nodotas VP LRP.
12- reizi izbraukts pēc VP LRP OVN dežūrdaļas lūguma apstākļu noskaidrošanai pēc dotās
adreses Viļānu novada teritorijā.
6- gadījumos izsaukts NMP dienests (persona atradās bezpalīdzīgā stāvoklī sabiedriskā vietā);
4- gadījumos PP sadarbojoties ar Valsts probācijas Rēzeknes teritoriālo dienestu veiktas
saskaņotas pārbaudes;
31- gadījumos PP sadarbībā ar Sociālo nodaļu veica apsekošanu pēc dzīvesvietas;
11- gadījumos PP sadarbībā ar Bāriņtiesu veica personu pārbaudi dzīvesvietā;
5- gadījumos PP izbrauca ar Nekustāmā īpašuma speciālistu apsekot privātīpašumus;
1-gadījumos PP veica izbraukumu kopā ar Veterinārārsti veicot slimu un neglābjamu
dzīvnieku (suņu) eitanāziju;
8-gadījumos pēc iedzīvotāju iesniegumiem, PP veica izbraukumu kopā ar DzP
„Mežavairogi” veicot klaiņojošo suņu un kaķu izķeršanu Viļānu pilsētas un novada teritorijā;
5-gadījumos veikta Viļānu pilsētas privātmāju un juridisku personu pārbaude, pēc
informācijas saņemšanas par CSA līgumu esamību no SIA „AALAS”.
Nodrošināta sabiedriskā kārtība 40 masu pasākumos: Kultūras nama rīkoto pasākumu
laikā, sporta svētkos, 9. un 12. klašu izlaidumos, Dekšāres un Sokolku pagastos, Līgo svētkos,
ikmēneša amatnieku gadatirgus dienās u.c.
39

6. PAŠVALDĪBAS DALĪBA PROJEKTOS UN SABIEDRĪBAS
INFORMĒŠANA
6.1. Pašvaldības dalība projektos 2014.gadā
ESTLATRUS TRAFFIC

Projekta
nosaukums

„Transporta sistēmas potenciāla pastiprināšana Igaunijas-LatvijasKrievijas starptautiskas nozīmes transporta koridors” (saīsinātais
nosaukums „ESTLATRUS TRAFFIC”)

Projekta Nr.

ELRI-109

Programma

Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta Igaunijas - Latvijas - Krievijas Pārrobežu
sadarbības programma

Īstenošanas vieta Viļānu novads
Īstenošanas laiks

2012.gada 1.aprīlis – 2014.gada 30.jūnijs Ilgums 27 mēneši

Mērķis

Transporta sistēmas ilgtspējas, pieejamības un konkurētspējas pastiprināšana IgaunijasLatvijas-Krievijas pierobežas reģionos kā nacionālo interešu sfēru ar vizuālu satiksmes drošības
risinājumu palīdzību un transporta infrastruktūras attīstību.
...

Galvenās
aktivitātes

Projekta partneri

1.
2.

Tranzītielas posma rekonstrukcija 495m Viļānos;
...



6 projekta partneriem Latvijā (Kārsava, Krāslava, Rēzekne, Preiļi, Ludza, Viļāni)

Projekta kopējais
budžets

1 876 570,00 EUR

ENPI
līdzfinansējums

1 688 913,00 EUR (90%)

Nacionālais
finansējums

187 657,00 EUR (10%)

Viļānu novada
pašvaldības
projekta budžets

165 759.00 EUR

Viļānu novada
pašvaldības
ieguldījums
infrastruktūrā

rekonstruēti 495 m ceļa:
1. tehniskā kategorija 1. šķira
2. posma garums 0.5 km
3. izbūvētais cietais segums 6878 m2
4. ceļa klātnes platums metros 10m
5. brauktuves platums metros 7 m
6. izbūvētās ceļa segas konstrukcija
4(AC11surfPMB)+4(AC16bin)+7(AC22base)+12(šķ.0/45)+18(šķ.0/56)+50(smilts)
Citi būvdarbi:
1. ielas, gājēju/veloceliņa un gājēju pārejas apgaismojums (39 gaismekļi);
2. divas autobusu pieturvietas ar paviljoniem
3. gājēju celiņi un apvienotais gājēju/veloceliņš
4. viena apgaismota gājēju pāreja
5. automašīnu stāvlaukums iebraucot pilsētā ar novada karti un informāciju par novadu
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FORGET A HURRY
Projekta nosaukums

„Latvijas – Krievijas pierobežas pašvaldību vienotas kultūras un informācijas
telpas un sadarbības tīkla veidošana izmantojot radošo literāri māksliniecisko potenciālu”/ „FORGET A HURRY”

Identifikācijas Nr.

ELRII - 359

Programma

Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta Igaunijas - Latvijas - Krievijas
Pārrobežu sadarbības programma

Īstenošanas vieta

Viļānu novada pašvaldība, Kārsavas novada pašvaldība, Šlisselburgas pašvaldība

Īstenošanas laiks

Uzsākts 08.05.2013. Ilgums - 18 mēneši

Mērķis

Attīstīt Viļānu, Kārsavas un Shlisselburgas, vienotu kultūras informācijas vidi un
sadarbības tīklu, ko izmanto cilvēki ar literāro un mākslas radošo potenciālu, lai
nodrošinātu ciešāku sadarbību starp Latvijas un Krievijas pierobežas pašvaldībām.
INFRASTRUKTŪRAS UN VIDES UZLABOŠANA:





Brīvdabas lasīšanas telpa- vieta pie Viļānu bibliotēkas
Brīvdabas estrāde Kārsavā
Renovēta bibliotēka Shlisselburgā

APRĪKOJUMA IEGĀDE:
Galvenās aktivitātes

datori un multimediju iekārtas bibliotēkas lietotājiem (vairāk kā 2600 cilvēku),
LITERATŪRAS UN MĀKSLAS GRUPU POTENCIĀLA STIPRINĀŠANA:






2 Starptautiskie konkursi
grāmata "Aizmirsti steigu".
5 dienu Vasaras nometne "Mākslai nav robežu"
3 starptautiskās literāru un mākslinieku tikšanās un 3 vietējās literātu
sanāksmes

Projekta kopējais
budžets

200 000,00 EUR

Programmas
līdzfinansējums:

171 000, 00 EUR (86%)

Projekta
līdzfinansējums

29 000, 00 EUR (14%)

Viļānu novada
pašvaldības projekta
budžets

70 000 EUR

Publicitāte

http://www.vilani.lv/lv/forget-a-hurry

„TRANZĪTIELAS REKONSTRUKCIJA VIĻĀNU PILSĒTAS TERITORIJĀ, A/C
P58 POSMS 0,5 – 2,5 KM”
Projekta nosaukums

„Tranzītielas rekonstrukcija Viļānu pilsētas teritorijā, a/c P58 posms 0,5 – 2,5
km”

Identifikācijas Nr.

3DP/3.2.1.2.0/12/APIA/SM/031

Programma

Eiropas Reģionālās attīstības fonds

Īstenošanas vieta

Viļānu pilsētas Rīgas ielas, Kultūras laukuma un Brīvības iela valsts reģionālā autoceļa P58
maršrutā Viļāni – Preiļi – Špoģi posmā 0,5-2,5 km un posmā 2,892-3,376 km

Īstenošanas laiks

22.06.2012. – 31.08.2015.

Mērķis

Projekta mērķis ir nodrošināt komfortablu un drošu satiksmi gan auto transportlīdzekļiem,
gan gājējiem un velosipēdistiem Viļānu pilsētas galvenajā ielā, kas vienlaikus ir tranzītiela
valsts reģionālā autoceļa P58 maršrutā Viļāni – Preiļi - Špoģi. Rekonstruējot tranzītielas
posmu 2,519 km garumā, uzlabojot vienlīmeņa ceļa mezglus, uzbūvējot apvienoto gājēju un
velo celiņu, atjaunot ielas apgaismojumu un uzstādot barjeras, tiks uzlabota satiksmes
kvalitāte un drošība pilsētas noslogotākajā ielā.
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INFRASTRUKTŪRAS UN VIDES UZLABOŠANA:
1. Rekonstruēti 2,519 km tranzītielas
2. Uzbūvēts apļveida krustojums
3. Uzstādītas 758 m barjeras
4. Ierīkotas 8 apgaismotas gājēju pārejas
Galvenās aktivitātes 5. Uzbūvēta 3,066 km gājēju ietve
6. Uzbūvēts 2,427
km gājēju/ velosipēdistu celiņš
7. Uzbūvētas divas autobusu pieturvietas ar paviljoniem
8. Izbūvēts ielas, gājēju/veloceliņa un gājēju pārejas apgaismojums
9. Izbūvēta slēgtā lietusūdens savākšanas sistēma
10. Izbūvēti 3 automašīnu stāvlaukumi
Projekta kopējais
budžets

5 078 646.39 EUR

Programmas
līdzfinansējums:

3 368 666.16 EUR (66.33%)

Valsts budžeta
dotācija

190 449.24 EUR (3.75%)

Viļānu novada
pašvaldības
līdzfinansējums

1 519 530.99 EUR (29.92%)

Publicitāte

http://www.vilani.lv/lv/tranzitielas-rekonstrukcija-vilanu-pilsetas-teritorija-auto-cela-p58posms-05-25-km

VIĻĀNU KULTŪRAS NAMA-BIBLIOTĒKAS ĒKAS REKONSTRUKCIJA LABVĒLĪGAS
IEKŠTELPU VIDES UN PIEVILCĪGA ĀRĒJĀ
IZSKATA
NODROŠINĀŠANAI, KĀ ARĪ
ENERGOEFEKTIVITĀTES UZLABOŠANAI
Projekta nosaukums

„VIĻĀNU
KULTŪRAS
NAMA-BIBLIOTĒKAS
ĒKAS
REKONSTRUKCIJA
LABVĒLĪGAS
IEKŠTELPU
VIDES
UN
PIEVILCĪGA
ĀRĒJĀ
IZSKATA
NODROŠINĀŠANAI, KĀ ARĪ ENERGOEFEKTIVITĀTES UZLABOŠANAI”

Identifikācijas Nr.

11-01-L32100-000152

Programma

Eiropas lauksaimniecības fonds lauku attīstībai: Eiropa investē lauku apvidos

Īstenošanas vieta

Viļānu kultūras nama-bibliotēkas ēka

Īstenošanas laiks

22.09.2011. – 30.06.2014.

Mērķis

Radīt optimālus apstākļus kultūras kā nacionālās identitātes uzturēšanai, attīstīšanai un
popularizēšanai gan pilsētas iedzīvotājiem, gan visa novada ļaudīm, nodrošinot atpūtas
un brīvā laika pavadīšanas iespējas.
INFRASTRUKTŪRAS UZLABOŠANA:

Galvenās aktivitātes

Rekonstruēta Viļānu kultūras nama – bibliotēkas ēka

Projekta kopējais
budžets

971595.98 EUR

Attiecināmo izmaksu
summa:

796798.10 EUR

Publiskais finansējums: 717118.29 EUR (90% no attiecināmajām izmaksām)
Viļānu novada
pašvaldības
līdzfinansējums

254477.69 EUR

KUSTĪBU PRIEKS
Projekta nosaukums

„KUSTĪBU PRIEKS”

Identifikācijas Nr.

13-01-LL23-L413101-000001

Programma

Eiropas lauksaimniecības fonds lauku attīstībai: Eiropa investē lauku apvidos

Īstenošanas vieta

Viļānos - Sociālā atbalsta centrā „Cerība”, Celtnieku iela 7 -31, Viļānos – 2 skrejceliņi un
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velotrenažieri;
Viļānu pagastā – Atpūtas centrā „Kamenīte”, Kalnu iela, Jaunviļāni, Viļānu pagasts – 2 skrejceliņi
un velotrenažieri;
Sokolku pagastā – Administrācijas ēkā, „Gaisma”, Strupļi, Sokolku pagasts - 2 skrejceliņi un
velotrenažieri;
Dekšāres pagastā – Dekšāru pagasta administratīvā ēka, Nākotnes iela 6, Dekšāres - 2 skrejceliņi
un velotrenažieri.
Īstenošanas laiks

01.05.2014. – 31.08.2014.

Mērķis

Uzlabot sociālo pakalpojumu klāstu Viļānu novada teritorijā un uzlabot vietējo iedzīvotāju
nodrošinājumu ar sociālajiem pakalpojumiem. Sniegt cilvēkiem iespēju tuvāk dzīvesvietai darboties
veselības grupās speciālista vadībā, tā saglabājot un uzlabojot savas funkcionēšanas spējas (dzīves
kvalitāti)

Galvenās aktivitātes

PAKALPOJUMA UZLABOŠANA:
Veselības grupu izveidošana
Aprīkojuma iegāde – Vingrošanas komplekti 8 gab., skrejceliņi – 8 gab., velotrenažieris – 8 gab.

Projekta kopējais
budžets

4161.92 EUR

Attiecināmo izmaksu
summa:

3439.60 EUR

Publiskais
finansējums:

3095.64 EUR (90% no attiecināmajām izmaksām)

Viļānu novada
pašvaldības
līdzfinansējums

1066.28 EUR

Publicitāte

http://www.vilani.lv

ATBALSTS SABIEDRISKO AKTIVITĀŠU
DAŽĀDOŠANAI VIETĒJIEM IEDZĪVOTĀJIEM VIĻĀNU
NOVADĀ
Projekta nosaukums

Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem Viļānu novadā

Identifikācijas nr.

14-01-LL23-L413201-000013

Programma

Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju
īstenošanas teritorijā

Īstenošanas vieta

Viļānu novada pašvaldība, Kultūras laukums 1A, Viļāni

Īstenošanas laiks

13.08.2014-30.05.2015

Mērķis

Atbalstīt sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem Viļānu novadā,
iegādājoties nepieciešamo infrastruktūru sabiedrisko aktivitāšu organizēšanai.

Galvenās aktivitātes

Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma
iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (t.sk. apmācību un
interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita brīvā laika pavadīšanas
aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem.

Projekta kopējais
budžets

2697,70 EUR

Attiecināmo izmaksu
summa

2044,50 EUR

Publiskais
finansējums

90% no attiecināmajām izmaksām -1840,05 EUR

Viļānu novada
pašvaldības
līdzfinansējums

10 % no attiecināmajām izmaksām – EUR 204,45
Neattiecināmās izmaksas – EUR 653,20
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www.vilani.lv
Publicitāte




Uzsākta projekta īstenošana modulāro telšu iegādei
Iegādātas modulārās teltis

“KOMPLEKSI RISINĀJUMI SILTUMNĪCEFEKTA GĀZU EMISIJU
SAMAZINĀŠANAI VIĻĀNU VIDUSSKOLĀ”
Projekta nosaukums

„KOMPLEKSI RISINĀJUMI SILTUMNĪCEFEKTA GĀZU EMISIJU
SAMAZINĀŠANAI VIĻĀNU VIDUSSKOLĀ”

Identifikācijas Nr.

KPFI-15.3/31

Programma

Klimata pārmaiņu finanšu instruments (KPFI)

Īstenošanas vieta

Viļānu vidusskola

Īstenošanas laiks

06.06.2014. – 31.01.2015.

Mērķis

Projekta mērķis ir siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana uzlabojot Viļānu
vidusskolas ēkas energoefektivitāti, īstenojot aktivitātes:
-ēkas vienkāršotās renovācijas darbi;
-rekuperācijas ventilācijas sistēmas izbūve;
-apgaismojuma, elektroapgādes un siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija;
Piegādātās enerģijas ietaupījums 1051021,27 kWh/gadā.
Projekta kopējais izmērāmais mērķis: oglekļa dioksīda emisiju samazinājums attiecībā
pret projektam pieprasīto finanšu instrumenta finansējumu 0,420978 kg CO2/euro
gadā.
CO2 ietaupījums 285867,27 kgCO2/ gadā.
INFRASTRUKTŪRAS UZLABOŠANA:

Galvenās aktivitātes

Rekonstruēta Viļānu vidusskolas ēka

Projekta attiecināmās
izmaksas:

1 329 227.85 EUR

Publiskais finansējums:

679 049.34 EUR (51.086 % no attiecināmajām izmaksām)

Viļānu novada pašvaldības
650 178.51 EUR (48.914% no attiecināmajām izmaksām)
līdzfinansējums
Publicitāte

http://www.vilani.lv

TREŠAIS SOLIS
Projekta nosaukums

„Trešais solis Eiroreģiona "Ezeru zeme" stratēģijai - kopīga nākotnes
plānošana ilgtspējīgai sociālajai un ekonomiskajai attīstībai Latvijas,
Lietuvas un Baltkrievijas pierobežas teritorijās”/ „3rd STEP”

Identifikācijas Nr.

LLB-1-083

Programma

Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta Latvijas – Lietuvas –
Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma

Īstenošanas vieta

Biedrības „Eiroreģions „Ezeru zeme” biedri

Īstenošanas laiks

2013.gada 1.marts – 2014.gada 31.augusts. Ilgums 18 mēneši.

Mērķis

Veicināt integrētu, koordinētu un harmonisku sociālo un ekonomisko attīstību un
stiprināt kopīgo stratēģisko attīstību un plānošanu Latvijas, Lietuvas un
Baltkrievijas pierobežas reģionos Eiroreģiona "Ezeru zeme" teritorijā.
EIROREĢIONA "EZERU ZEME" STRATĒĢIJA 2013-2018

Galvenās aktivitātes






Eiroreģiona "Ezeru zeme" Stratēģijas 2013-2018 izstrāde
Atklāšanas konference 60 dalībniekiem Visaginas, Lietuvā
Stratēģijas e-sabiedriskā apspriešana
Lielākie pasākumi:

1. Divu dienu Investīciju Forums 200 dalībniekiem Glubokoje, Baltkrievijā
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2. Dziesmu svētki 540 dalībniekiem Rēzeknē
3. Vides Forums 100 dalībniekiem Švenčionys, Lietuvā



Noslēguma konference Polockā 200 dalībniekiem, Baltkrievijā

EIROREĢIONA "EZERU ZEME" KAPACITĀTES STIPRINĀŠANA






Eiroreģiona "Ezeru zeme" biroja izveide Glubokoje, Baltkrievijā (telpu
remonts, biroja tehnikas iegāde)
Biroja tehnikas iegāde Eiroreģiona "Ezeru zeme" Latvijas birojam
5 Eiroreģiona "Ezeru zeme" Direktorāta darbinieku dalība OPENDAYS,
Briselē
4 dienu stažēšanās divās valstīs visu 28 Eiroreģiona "Ezeru zeme" biedru
darbiniekiem

Vadošais partneris: Eiroreģiona „Ezeru zeme” Latvijas birojs
Projekta partneri

Projekta partneris LIETUVĀ: Eiroreģiona „Ezeru zeme” Lietuvas birojs
Projekta partneris BALTKRIEVIJĀ: Glubokoje rajona izpildkomiteja

Projekta budžets

299 880,60 EUR

ENPI līdzfinansējums

269 892,54 EUR (90%)

Nacionālais finansējums

29 988,06 EUR (10%)

Nepieciešamais katra
Latvijas biedra
līdzfinansējums 2013.2014.g.

925,89 EUR (Biedrības 18.01.2012. lēmums Nr.2.)

Publikācijas

http://www.vilani.lv/lv/tresais-solis

ILGTSPĒJĪGI ENERĢIJAS RĪCĪBAS PLĀNI – VIENOTA
EIROPA ENERĢIJAS APSAIMNIEKOŠANĀ

Projekta

„Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāni - vienota Eiropa enerģijas apsaimniekošanā” (SEAP

nosaukums

PLUS)

Identifikācijas Nr.

IEE/11/978/SI2.61950

Programma

Intelligent Energy - Europe

Īstenošanas laiks

2012.gada aprīlis-2014.gada septembris
sekmēt ilgtspējīgas enerģijas pārvaldi reģionos, veicinot pašvaldības iesaistīti Pilsētu mēru paktu kustībā,

Mērķis

kā arī izstrādājot ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plānus. Latvijā projekta aktivitātes tiek īstenotas
Latgales plānošanas reģiona pašvaldībās
Projekta vadošais partneris ir Grieķijas Tehniskā kamera, un projektā apvienoti partneri no
11 Eiropas Savienības valstīm

Projekta partneri

Latvijā
SIA "Vides investīciju fonds”
Latgales plānošanas reģiona pašvaldības – Viļānu, Balvu, Līvānu, Ludzas un Kārsavas novadi
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Pasākuma
nosaukums
Īstenotāji

“Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību
vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs”
Skolēnu darbu organizē un īsteno Nodarbinātības valsts aģentūra sadarbībā ar
Viļānu novada pašvaldību

Īstenošanas
vieta

Viļānu novada pašvaldība, Kultūras laukums 1A, Viļāni

Īstenošanas
laiks

02.06.2014-31.08.2014

Mērķis

Pasākuma mērķis ir 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
Galvenās

Pasākuma ietvāros trīs mēnešu garumā pašvaldība kopumā nodrošina 21

aktivitātes

darbavietu skolēniem vecumā no 15 līdz 20 gadiem. Skolēni tiks nodarbināti vienu
mēnesi un darba laiks ir no četram līdz septiņam stundām katru darba dienu,
atkarībā no vecuma. Par nostrādāto laiku pašvaldība skolēnam izmaksās darba
algu valstī noteiktās minimālās darba samaksas apmērā, no kuras NVA piešķir
finansējumu 50% apmērā.
Galvenie darba pienākumi:
1.Strādā pašvaldībā vai pašvaldības iestādē/-s
2.Ir tiešais darba izpildītājs kvalificēta speciālista vadībā
3.Veic nelielus darbus organizācijā, lietojot fizisko spēku (pašvaldības organizācijas
telpu vai teritorijas sakopšana un uzturēšana kārtībā)
4.Veic intelektuālo darbu atbilstoši darba vadītāja norādēm
5.Strādā patstāvīgi un grupā
6.Ievēro profesionālās ētikas principus

Projekta

EUR 9778.98

kopējais budžets

t.sk. pašvaldības finansējums EUR 5746.98, valsts budžeta dotācija EUR 4032.00

Publicitāte

www.vilani.lv
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6.2.Pašvaldības komunikācija ar iedzīvotājiem
 Publicitātes nodrošināšana par aktuālo Viļānu novadā ik nedēļu novada mājaslapā
www.vilani.lv, interneta vietnēs, Latgales radio, kurā katru piektdienu plkst.14.05. tiek
translētas ziņas par Viļānu novadu, kā arī reģionālas nozīmes preses izdevumos
„Rēzeknes vēstis”, „Vietējā Latgales avīze”, „Viļānu novada vēstnesis”, kurā no
2014.gada septembra/oktobra numuru tiek veidots unikāls saturs, kurš ir atšķirīgs no
mājas lapā pieejamās informācijas, lai tas kļūtu interesantāks lasītājiem.
 Sadarbībā ar Latgales Reģionālo televīziju tika izveidoti 5 sižeti: par rekonstruētās
tranzītielas atklāšanu septembrī, Viļānu novada čempionātu basketbolā, par biedrības
„Kooltūras” aktivitātēm un NVO darbību novadā, par neformālās izglītības programmām
pieaugušajiem Viļānu Mūzikas un mākslas skolā, kā arī par grāmatas „Aizmirsti steigu!”
prezentāciju un projekta noslēgumu.
 Viļānu novadam tika izveidoti 2 konti sociālos tīklos: Facebook (180 sekotāji) un Twitter
(167 sekotāji). Mērķis bija pasniegt novada aktuālo informāciju un pašvaldības
administrācijas informāciju mūsdienīgā veidā un sasniegt pēc iespējas plašāku auditoriju,
jo līdz ar tehnoloģiju attīstību mainās arī process, kā auditorija saņem, meklē un uztver
informāciju.
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7. SOCIĀLĀ NODROŠINĀŠANA UN APRŪPE
Sociālais dienests organizē un sniedz pašvaldības teritorijā, kas aptver Viļānu pilsētu un
trīs pagastus, sociālos pakalpojumus un sociālos pabalstus. Viļānu novada pašvaldībā trūcīgas
ģimenes/personas statuss 2014.gadā bija spēkā 520 ģimenēm jeb 1156 personām, starp tām 573
ir pilngadīgās darbspējīgās personas, 343 bērni, 124 pensionāri un 116 personas ar invaliditāti.
Sociālos pabalstus ir saņēmušas 865 ģimenes jeb 1800 personas, tai skaitā GMI nodrošinājuma
pabalstu- 610 personas, šim pabalstam izlietoti EUR 150257.
Otrs pieprasītākais sociālais pabalsts ir bijis dzīvokļa pabalsts – saņēma 1348 personas,
izlietoti EUR 58824.
Pārējos pabalstos izlietoti EUR 63488. Viens no tiem ir pabalsts cilvēkam ārkārtas un
neparedzētās situācijās (ugunsgrēki, nelaimes gadījumi, bēres) – saņēmuši 118 iedzīvotāji,
izlietoti 6154 EUR. Pašvaldības atbalstu saņēmuši 16 bez vecāku gādības palikuši bērni un
bāreņi, izlietoti 21032 EUR. Pašvaldība ir atradusi iespēju palīdzēt ar pabalstiem veselības
aprūpei personām 100 personām ar smagām saslimšanām. Atbalsts tika sniegts arī 39 personām,
kurām piešķirts represētās personas statuss. Novada 58 ģimenes ir saņēmušas pabalstu bērnam
piedzimstot. Novada iedzīvotāji, kuri gada laikā sasniedza 90, 95 un 100 gadu slieksni, saņēma
sociālo pabalstu, tādas bija 12 personas.
Nozīmīga daļa pašvaldībā dzīvojošo iedzīvotāju ir pensionāri un cilvēki ar invaliditāti. Ne
visi spēj sevi aprūpēt. Šajos gadījumos cilvēkiem palīdz pašvaldība. Aprūpes mājās pakalpojumu
2014.gadā izmantoja 66 personas. Izmantojot iespēju piesaistīt pagaidu sabiedriskajos darbos
nodarbinātos bezdarbniekus, vēl tika sniegta dažāda veida palīdzība 38 personām.
Sociālais dienests rūpējas, lai novadā dzīvojošie varētu saņemt sociālās rehabilitācijas
pakalpojumu, aprūpi ilgstošās sociālās aprūpes institūcijās. Ieviests ir asistenta pakalpojums. Šo
pakalpojumu saņēma 10 personas.
Sociālo atbalsta centra „Cerība” ģimenes atbalsta nodaļu ik dienas apmeklēja 10-15 bērnu
no sociālā riska ģimenēm. Jūnijā tika organizēta bērnu vasaras grupa, kur viņi no 9:00- 15:00
interesanti, radoši pavadīja brīvo laiku. Centrā darbojās 3 atbalsta grupas.
Pirmo reizi Sociālais dienests organizēja Labestības dienu akciju, kuras laikā tika vākti
ziedojumi bērnam invalīdam, ar cienastu, kuru gatavoja centra bērni un darbinieki, apmeklēti
Viļānu slimnīcas sociālās aprūpes nodaļas pacienti, rīkotas atvērto durvju dienas SAC „Cerība”,
organizētas radošās meistarklases, rokdarbu izstāde. Labestības dienu noslēgumā notika
pasākums ģimenēm, kurā piedalījās ap 120 bērni un pieaugušie.
Gada nogalē tika nodibināti sakari ar bijušo Norvēģijas vēstnieku Latvijā, kā rezultātā
saņemta humānās palīdzības krava, kā arī decembrī saņemts sūtījums no Dānijas. Humānā
palīdzība bez maksas tika izsniegta trūcīgajiem un maznodrošinātajiem novada iedzīvotājiem.
Sociālā darba uzlabošanai un pilnveidošanai Sociālajam dienestam būtu nepieciešamas
savas telpas, kur izvietotu arī SAC “Cerība”, ieviestu jaunus sociālos pakalpojumus. Šīs telpas
būtu piemērotas arī cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Dekšārēs un Sokolkos būtu nepieciešams
izveidot dušas un veļas mazgāšanas pakalpojumu. Ir nepieciešamība izveidot mobilo brigādi
personu aprūpei mājās, lai šis pakalpojums būtu pieejams arī attālākajās novada viensētās
dzīvojošiem pensionāriem un cilvēkiem ar invaliditāti.
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