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ZIĽAS PAR PAŠVALDĪBU 

 

Pašvaldības nosaukums Viļānu novada dome 

Pašvaldības juridiskā adrese Kultūras laukums 1A, Viļāni, Viļānu novads, 

LV-4650 

Nodokļa maksātāja reģistrācijas numurs 90009114114 

Finanšu gads 01.01.2012. – 31.12.2012. 

Domes skaitliskais sastāvs 15 deputāti 

Domes priekšsēdētājs Jekaterina Ivanova 

Domes priekšsēdētāja vietniece Arnolds Pudulis 

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 aizľem - 286,7 km
2 

tai skaitā:  

Viļānu pilsēta – 4,9 km
2 

Dekšāres pagasts – 104,6 km
2 

Viļānu pagasts – 120,4 km
2 

Sokolku pagasts – 56,8 km
2 

 

Viļānu novada pašvaldība ir vietējā pārvalde, kas ar pilsoľu vēlētas pārstāvniecības — 

domes — un tās izveidoto institūciju un iestāţu 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.  



 4 

1.1. Novada iedzīvotāju skaits 

Pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem 2013.gada 1.janvārī Viļānu novada 

teritorijas deklarēto iedzīvotāju skaits bija 6633, kas ir par 2,56 % mazāk nekā gadu iepriekš, kad 

iedzīvotāju skaits bija 6807. Lielais iedzīvotāju skaita samazinājums ir izskaidrojams ar to, ka 

šajā laika periodā daudzi Viļānu novada iedzīvotāji piedeklarēja savu dzīves vietu Rīgas pilsētā 

saistībā ar jauno nodokļu un izmaksu politiku pilsētas Rīgas iedzīvotājiem. 

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 mūţa garumu. 

Kā redzams 1.tabulā, vecuma grupā no 0 līdz 6 gadiem ir 342 bērni (par 47 bērniem 

vairāk nekā 2012. gadā), savukārt vecumā no 7 līdz 18 gadiem ir 692 bērni (par 71 bērnu mazāk 

nekā 2012. gadā). 2013.gadā bērni veidoja 15,59 % no kopējā Viļānu novada iedzīvotāju skaita. 

1.tabula 

Bērnu skaits Viļānu novadā 

Vecuma robeţas Skaits 
Dzimums 

Meitenes Zēni 

0 – 6 342 184 158 

7 – 18  692 361 331 

 

2013.gadā Viļānu novada dzimtsarakstu nodaļā ir reģistrēti: 
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 30 jaundzimušie - tai skaitā 16 meitenes un 14 zēni; 

 71 miršanas gadījumi - tai skaitā 34 sievietes un 37 vīrieši; 

 18 laulības – tai skaitā 12 nodaļā un 6 baznīcā. 

 

1.2. Novada iedzīvotāju nacionālais sastāvs 

Iedzīvotāju nacionālais sastāvs Viļānu novadā ir plašs. Lielāko daļu iedzīvotāju veido 

latvieši - to skaits ir 3406 jeb 50%, krievu tautības iedzīvotāju skaits ir 3006 jeb 44%, 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 57 cilvēkiem 

jeb 0,83%, ukraiľi - 50 cilvēki jeb 0,7% un poļi - 48 cilvēki jeb 0, 7%. Pārējās iedzīvotāju grupas 

Viļānu novada teritorijā, katra atsevišķi veido mazāk par 0,1%. Šo grupu iedzīvotāji pieder pie 

lietuviešu, vāciešu, čigānu, gruzīnu, igauľu, moldāvu, ebreju, ēģiptiešu, jakutu un osetīnu 

tautībām.  
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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 grozīts 10.10.2013.) un 

citi normatīvie akti. 

Viļānu novada domes vadību nodrošina 15 deputāti. 

Viļānu novada domes sastāvs 2013.gadā no 01.01.2013.līdz 13.06.2013. 

Arnolds Pudulis - domes priekšsēdētājs (Zaļo un Zemnieku savienība)  

Jekaterina Ivanova - domes priekšsēdētāja vietniece (Politisko partiju apvienība „Saskaľas Centrs‖) 

Vasīlijs Arbidāns - domes deputāts (Partija „LPP/LC‖) 

Artūrs Ornicāns - domes deputāts (Politisko partiju apvienība „Saskaľas Centrs‖) 

Jevdokija Šlivka - domes deputāte (Politisko partiju apvienība „Saskaľas Centrs‖) 

Inta Brence - domes deputāte („Pilsoniskā savienība‖, „Tautas partija‖) 

Juris Galerijs Vidiľš - domes deputāts („Pilsoniskā savienība‖, „Tautas partija‖) 

Felicija Leščinska - domes deputāte (Politisko partiju apvienība „Saskaľas Centrs‖) 

Alla Stiuka - domes deputāte (Zaļo un Zemnieku savienība)  

Juris Tučs - domes deputāts (Zaļo un Zemnieku savienība)  

Jānis Stafeckis - domes deputāts („Jaunais laiks‖) 

Konrāds Kalniľš - domes deputāts (Zaļo un Zemnieku savienība)  

Aivars Strods - domes deputāts (Zaļo un Zemnieku savienība)  

Irina Šekšujeva - domes deputāte (Politisko partiju apvienība „Saskaľas Centrs‖) 

Ivans Popovs - domes deputāts („PCTVL – Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā‖) 

 

Viļānu novada domes sastāvs 2013.gadā no 13.06.2013.līdz 31.12.2013. 

Jekaterina Ivanova - domes priekšsēdētāja (Politisko partiju apvienība „Saskaľas Centrs‖) 

Arnolds Pudulis - domes priekšsēdētājas vietnieks (Politisko partiju apvienība „Saskaľas Centrs‖) 

Vasīlijs Arbidāns - domes deputāts (Politisko partiju apvienība „Saskaľas Centrs‖) 

Felicija Leščinska - domes deputāte (Politisko partiju apvienība „Saskaľas Centrs‖) 

Ārija Moisejeva- domes deputāte (Politisko partiju apvienība „Saskaľas Centrs‖) 

Alla Stiuka - domes deputāte (Politisko partiju apvienība „Saskaľas Centrs‖) 

Jevdokija Šlivka - domes deputāte (Partija „Vienoti Latvijai‖) 

Leopolds Naglis-domes deputāts (Partija „Vienoti Latvijai‖) 

Juris Galerijs Vidiľš - domes deputāts (Parija „Vienotība‖) 

Inta Brence - domes deputāte (Parija „Vienotība‖) 
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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 saskaľā ar noteikto kārtību tiek sasauktas ārkārtas sēdes. 2013.gadā Viļānu novada pašvaldībā 

notika 24 novada domes sēdes, no tām 11 bija ārkārtas sēdes. Savukārt finanšu komitejas sēdes ir 

bijušas 13, bet sociālā, izglītības un kultūras komitejas sēdes ir notikušas 12 reizes 2013.gada 

laikā. 

Viļānu novada pašvaldībā 2013.gadā darbinieku skaits sasniedza 417 no tiem 386 ir 

darbspējīgajā vecumā un 31vecuma pensionārs.  

 

3.attēls. Viļānu novada pašvaldībā nodarbināto personu sadalījums pa dzimumiem 

Sadalījumā pa dzimumiem, starp Viļānu novadā pašvaldībā nodarbinātajiem ir 320 

sievietes un 97 vīrieši (skat. 3.attēlu). Procentuālajā ziľā sieviešu dzimuma pārstāves starp 

novada pašvaldībā nodarbinātajiem sastāda 76%, savukārt vīrieši 24% no pašvaldībā nodarbināto 

skaita. 

 

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: 
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1. vēlēšanu komisija, kurā darbojas 7 locekļi; 

2. administratīvā komisija - 5 locekļi; 

3. iepirkumu komisija – kuras locekļi katram iepirkumam tiek norīkoti ar rīkojumu; 

4. privatizācijas, pašvaldības īpašuma un zemes komisija – 5 locekļi; 

5. sporta komisija – 5 locekļi; 

6. sociālo un dzīvokļu komisija – 5 locekļi; 

7. ārkārtas situāciju operatīvā komisija – 5 locekļi; 

8. kultūras komisija- 12 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; 

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 pārziľā 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; Bāriľtiesa; 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‖; 
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SIA „Viļānu slimnīca‖; 

SIA ―Austrumlatgales atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība‘. 

 

Pašvaldības dalība biedrībās: 

1. Latvijas Pašvaldību savienība;  

2. „Ezeru zeme‖. 

2.4. Dekšāres pagasta pārvalde 

 

 Pagasta teritorijas sakopšana; 

 Salabots pagasta administrācijas ēkas jumts, nomainīt 8 logi; 

 Sagatavota malka; 

 Nodarbināti 10 algotie bezdarbnieki; 

 Ierīkots bērnu rotaļu laukums; 

 Pagasta zemniekiem un piemājas saimniecību īpašniekiem sniegta informācija par 

jaunumiem lauksaimniecības jomā, sniegta palīdzība veidlapu aizpildīšanā (krotāliju 

saľemšanai, kvotu veidlapu aizpildīšana, lauku atbalsta karšu aizpildīšana u. c.). 

 Rīkoti semināri un sapulces pagasta iedzīvotājiem par aktuālajām un gaidāmajām 

izmaiľām lauksaimniecībā; 

 Dekšāru FAP sniegta pirmā neatliekamā palīdzība iedzīvotājiem, pacientu novērošana un 

izmeklēšana, ģimenes ārstu norādījumu izpilde, redzes pārbaude u.c. 

 2013.gadā divas pagasta saimniecības apmeklē lauksaimniecības ministre L.Straujuma. 

 

2.5.Sokolku pagasta pārvalde 

 

 Notikušas trīs pagasta iedzīvotāju kopsapulces - divas ar novada vadības un deputātu 

piedalīšanos (gada atskaites sapulce un novada attīstības stratēģijas apspriešanas sapulce) 

un viena sapulce, kur lauku attīstības speciāliste sniedza jaunāko informāciju saistīto ar 

lauksaimniecību. Informāciju sniedza arī pārvaldes vadītāja un sociālā darbiniece; 

  Ierīkots bērnu rotaļu laukums c.Skudnovka; 

 Veikts kluba telpu remonts; 

 Veikts kluba un bibliotēkas jumta  remonts; 

 Nopirkts  datorkomplekts  pārvaldes vajadzībām un mēbeles feldšerpunktam;  

 Izcirsti krūmi pagastceļu  grāvjmalās; 

 Nodarbināti  25 bezdarbnieki; 

 Ierīkotas puķu dobes un sakopta Strupļu ciemata teritorija; 
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 Sagatavota malka  pašvaldības iestāţu apkures vajadzībām; 

 Sokopti pagasta teritorijā esošie kapi; 

 Pie daudzdzīvokļu mājām salaboti soliľi. 

 

2.6.Dzīvesvietas deklarēšana 

 

 Saľemti 222 iesniegumi dzīvesvietas deklarēšanai. 

 Saľemti 173 iesniegumi izziľu saľemšanai par dzīvesvietas deklarēšanas faktu. 

 Saľemti 5 iesniegumi deklarētās dzīvesvietas ziľu anulēšanai, tai skaitā: 

 4 gadījumos – ziľas anulētas; 

 3 gadījumā – atteikts anulēt ziľas; 

 

2.7.Bāriľtiesa 

 

2013.gadā Viļānu novada pašvaldības Bāriľtiesa ir pieľēmusi 46 lēmumus. 

 

Ģimeľu skaits, kurās netiek pietiekami nodrošināta bērna  

attīstība un audzināšana un par kurām bāriľtiesa pārskata  

gadā informējusi pašvaldības sociālo dienestu  

vai citu atbildīgo institūciju  18 

 

Personu skaits, kurām pārskata gadā ar bāriľtiesas lēmumu  

atľemtas bērna aprūpes tiesības        6 

 

Bērnu skaits, kuru vecākiem pārskata gadā atľemtas bērna  

aprūpes tiesības          11 

 

Bērnu skaits, par kuriem pieľemti lēmumi par ārpusģimenes aprūpi   7 

 

Aizbildľu kopējais skaits         17 

 

Audţuģimeľu kopējais skaits         2 

 

Bērnu skaits, kuri atradās ārpusģimenes aprūpē       29 

tai skaitā:                                                                                                             

audţuģimenē           9 

 

No jauna ierosināto lietu skaits        38 

 

Bāriľtiesas lietvedībā esošo lietu kopējais skaits      228 

 

. 

Veiktas notariālās darbības (apliecināti pirkuma, pārdevuma un dāvinājuma līgumi, 

nostiprinājuma lūgumi zemesgrāmatai, iesniegumi, pilnvaras, dokumentu kopijas, sastādīti 

testamenti, un citi dokumenti)       608 
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2.8.Iepirkumu komisijas veiktie iepirkumi un noslēgtie līgumi 

2.tabula 

Viļānu novada pašvaldības veiktie iepirkumi 2013.gadā 

Nr.p.k. Iepirkuma priekšmets Ar ko līgums noslēgts Līgumcena 

1. 

„Tranzītielas rekonstrukcija Viļānu 

pilsētas teritorijā posmā Rīgas iela, 

Kultūras laukums, Brīvības iela valsts 

reģionālā autoceļa P58 maršrutā Viļāni 

– Preiļi – Špoģi 0,500 – 2,500 km 

atbilstoši sagatavotajam tehniskajam 

projektam‖ 

SIA "Lemminkainen 

Latvija" 
2503062.90 Ls 

2. 

„Tranzītielas rekonstrukcijas Viļānu 

pilsētas teritorijā posmā Rīgas iela, 

Kultūras laukums, Brīvības iela valsts 

reģionālā autoceļa P58 maršrutā Viļāni 

– Preiļi – Špoģi 0,500 – 2,500 km 

būvdarbu uzraudzība atbilstoši 

sagatavotajam tehniskajam projektam‖ 

„Tranzītielas 

rekonstrukcijas Viļānu 

pilsētas teritorijā posmā 

Rīgas iela, Kultūras 

laukums, Brīvības iela 

valsts reģionālā autoceļa 

P58 maršrutā Viļāni – Preiļi 

– Špoģi 0,500 – 2,500 km 

būvdarbu uzraudzība 

atbilstoši sagatavotajam 

tehniskajam projektam‖ 

33392,00 Ls 

3. 

„Tranzītielas rekonstrukcijas Viļānu 

pilsētas teritorijā posmā Rīgas iela, 

Kultūras laukums, Brīvības iela valsts 

reģionālā autoceļa P58 maršrutā Viļāni 

– Preiļi – Špoģi 0,500 – 2,500 km 

autoruzraudzība atbilstoši 

sagatavotajam tehniskajam projektam‖ 

„Tranzītielas 

rekonstrukcijas Viļānu 

pilsētas teritorijā posmā 

Rīgas iela, Kultūras 

laukums, Brīvības iela 

valsts reģionālā autoceļa 

P58 maršrutā Viļāni – Preiļi 

– Špoģi 0,500 – 2,500 km 

autoruzraudzība atbilstoši 

sagatavotajam tehniskajam 

projektam‖ 

22535,00 Ls 

4. 
„Pārtikas produktu piegāde Viļānu 

pirmsskolas izglītības iestādē‖ 

 

1.daļa „Maize‖ - SIA „Balvu maizīte‖ - Ls 

2578.80; 

2.daļa „Dzīvnieku valsts produkti, gaļa un gaļas 

produkti‖ - SIA „Rēzeknes gaļas - Ls 16269,00; 

3.daļa „Akvakultūras produkti‖ - SIA „Marijas 

centrs‖ - Ls 859.40; 

4.daļa „Vistu olas‖ - SIA „Kabuleti Fruit- Ls 

666,00; 

5.daļa „Putnu gaļas produkti‖ - SIA „Sanitex 

Baltic Distribution‖ - 2843,00; 

6.daļa „Dārzeľi un sakľaugi‖ - SIA „Sanitex 

Baltic Distribution‖ - 936,00 

7.daļa „Pārtikas kartupeļi‖ - SIA „Ruģēni‖-Ls 

1605,15; 

8.daļa „Tomāti, gurķi‖ - SIA „Sanitex Baltic 

Distribution‖ - 825,00; 

9.daļa „Augļi‖-SIA „Kabuleti Fruit‖-Ls 2493,50; 

10.daļa „Piens un piena produkti‖ - A/S „Preiļu 

siers‖ - 8211,50 

11.daļa „Graudaugi pākšaugi un to produkti‖ -

SIA „Aţiľa komercfirma „Markets‖‖- Ls 

1660,70; 

12.daļa „Daţādi pārtikas produkti - Bakaleja‖ -
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SIA „Kabuleti Fruit‖ - Ls 9657,10 (bez PVN); 

13.daļa „Raugs‖ - „Sanitex Baltic Distribution‖ - 

39,60; 

14.daļa „Konservēti, skābēti produkti‖ - 

SIA„Futurus Food‖ - Ls 547,16 (bez PVN) 

5. 
Skrituļošanas rampas iegāde Viļānu 

novada jauniešu brīvā laika 

pavadīšanas iespēju uzlabošanai 

SIA "MK Dizains 4701,40 Ls 

6. 
Autobusa iegāde Viļānu novada 

pašvaldības vajadzībām 

IK Gints Segliľš 17000,00 Ls 

7. 
Malkas iegāde 2013./2014. gada 

apkures sezonai Viļānu novada 

pašvaldības Dekšāres pagasta pārvaldei 

SIA „KV Meţinieks‖ 2227,50 

8. 
Malkas iegāde 2013./2014. gada 

apkures sezonai Viļānu novada 

pašvaldības Dekšāres pamatskolai 

SIA „KV Meţinieks‖ 2430,00 

9. 
Malkas iegāde 2013./2014. gada 

apkures sezonai Viļānu pilsētas 

pirmsskolas izglītības iestādei 

SIA „KV Meţinieks‖ 8100,00 

10. 
Kurināmā iegāde 2013./2014. gada 

apkures sezonai Viļānu novada 

pašvaldības Sokolku pagasta pārvaldei 

SIA „KV Meţinieks‖ 810,00 Ls 

11. 

Kurināmā iegāde 2013./2014. gada 

apkures sezonai Viļānu novada 

pašvaldības pirmsskolas izglītības 

iestādei „Bitīte‖ 

SIA „KV Meţinieks‖ 2700,00 Ls 

 

12. 

Malkas iegāde 2013./2014. gada 

apkures sezonai Viļānu Mūzikas un 

mākslas skolai 

SIA „KV Meţinieks‖ 1080,00 Ls 

13. 

Būvuzraudzība Viļānu kultūras nama- 

bibliotēkas ēkas rekonstrukcijai 

labvēlīgas iekštelpu vides un pievilcīga 

ārējā izskata nodrošināšanai, kā arī 

energoefektivitātes uzlabošanai 

SIA „Baltic Construction 

Consulting‖ 
16150,00 

14. 

Būvdarbu „Kompleksi risinājumi 

siltumnīcefekta gāzu emisiju 

samazināšanai Viļānu vidusskolā‖ 

Pilnsabiedrība „Latgales 

būve‖ 

 

699908,83 

15. 
Kurināmā - ogļu iegāde 2013./2014. 

gada apkures sezonai Viļānu novada 

pašvaldības Sokolku pagasta pārvalde 

SIA „LATC ogles‖ 3600,00 

16. 

Kurināmā - ogļu iegāde 2013./2014. 

gada apkures sezonai Viļānu novada 

pašvaldības pirmsskolas izglītības 

iestādei „Bitīte‖ 

SIA „LATC ogles‖ 1152,00 

17. 

Degvielas iegāde Viļānu novada 

pašvaldības vajadzībām: 

1.daļa – Viļānu novada pašvaldībai 

2.daļa – Sokolku pagasta pārvaldei 

SIA „LUKOIL Baltija‖ 

1.daļa – 42215,36 
Ls; 

2.daļa – 6550,66Ls 

18. 
Remontdarbu veikšanu Dekšāres 

pamatskolā 
SIA „LATREKO‖ 

15345,85 Ls 

19. 
Remontdarbu veikšana Viļānu pilsētas 

pirmsskolas izglītības iestādē 

SIA „Meistars JVK‖ 10608,42 Ls 

20. 
Datortehnikas, biroja tehnikas un 

aprīkojuma iegāde Viļānu vidusskolai 

SIA „AXEL‖ 9040,30 Ls 

21. Bērnu rotaļu laukumu ierīkošana SIA „MK Dizains‖ 8035,00 Ls 
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Viļānu novadā 

22. 
Degvielas iegāde Viļānu novada 

Dekšāres pagasta pārvaldes vajadzībām 

SIA „EAST WEST 

TRANZIT‖ 
15663,92 Ls 

23. 

Sokolku kluba un Dekšāres pagasta 

pārvaldes ēku jumtu remontdarbi: 

1.daļa – Sokolku kluba ēkas jumts 

2.daļa – Dekšāres pagasta pārvaldes 

jumts 

SIA „Jumtu segumu centrs‖ 

1.daļa – 6469,71 Ls, 
2.daļa – 8292,85 Ls 

24. 

Papildus būvdarbi Viļānu vidusskolas 

ēkas, Rēzeknes ielas 1A, Viļāni, 

renovācijas un energoefektivitātes 

paaugstināšanas būvdarbiem 

Pilnsabiedrība „Latgales 

būve‖ 
72146,26 Ls 

25. 
Papildus darbi „Viļānu kultūras nama – 

bibliotēkas rekonstrukcijai‖ 

SIA „Rēzeknes celtniecības 

raţotne Nr.5‖ 
15169,74 Ls 

26. 

Būvdarbiem nepieciešamās projekta 

dokumentācijas aktualizēšana, izdalot 

no kopējā būvprojekta posmu: 

„Latgales ielas pieslēgums – pilsētas 

robeţa‖ 

AS „Ceļuprojekts‖ 5000,00 Ls 

27. 
Mēbeļu iegāde Viļānu pilsētas 

pirmsskolas izglītības iestādei 

SIA „VITRUM iekārta‖ 3769,47 Ls 

28. 

Komplekso risinājumu siltumnīcefekta 

gāzu emisiju samazināšanai Viļānu 

vidusskolā ietvaros veikto būvdarbu 

būvuzraudzību 

SIA „MM61‖ 11500,00 Ls 

29. 

Iesēdumu un bedru labošana 

autoceļiem ar grants segumu Taukuļi – 

Antoľišķi, Antoľišķi – Rogoviki, 

Rogoviki – Komplekss 

SIA „Krustpils‖ 16,16 Ls par m3 
(Kopējā līgumcena 

15236.00 Ls)  

30. 
Papildus darbi „Viļānu kultūras nama – 

bibliotēkas rekonstrukcijai‖ 

SIA „Rēzeknes celtniecības 

raţotne Nr.5‖ 
4993,77 Ls 
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3.VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS BUDŢETS 

Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Viļānu novada pašvaldības budţets ir 

iedalīts pamatbudţetā, speciālajā budţetā un citos budţeta līdzekļos. Viļānu novada pašvaldība 

arī turpmāk savā darbībā īstenos ilgtermiľa finanšu stabilitātes politiku, kas vērsta uz dinamisku 

novada ekonomiskās attīstības tempu nodrošināšanu un labvēlīgu apstākļu radīšanu 

uzľēmējdarbībai, 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‖. Saskaľā ar šo likumu un 

pamatojoties uz Latvijas Republikas likumiem „Par pašvaldību budţetiem‖, „Par budţetu un 

finanšu vadību‖, nodokļu likumiem, Ministru kabineta noteikumiem, ir izstrādāts Viļānu novada 

pašvaldības budţets 2013.gadam. 

Pašvaldības budţets 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. 

Budţeta izpildes pārskatā ir iekļauti visi Pašvaldības iestāţu un struktūrvienību ieľēmumi 

un izdevumi. Budţeta izpildes rādītāji salīdzināti ar budţeta plānu 2013.gadam, kā arī ar budţeta 

izpildi 2012.gadā. 

3.1. Pamatbudţets 

Ieľēmumi 

Pašvaldības pamatbudţeta ieľēmumus veido nodokļu ieľēmumi – iedzīvotāju ienākuma, 

nekustamā īpašuma nodoklis, azartspēļu nodoklis; nenodokļu ieľēmumi, kuros ietilpst 

pašvaldību nodevas, naudas sodi, ieľēmumi no pašvaldības īpašuma pārdošanas, kā arī citi 

nenodokļu ieľēmumi; transfertu ieľēmumi (maksājumi) no valsts un pašvaldību budţetiem un 

budţeta iestāţu ieľēmumiem.  

Pamatbudţeta ieľēmumi 2013. gadā sastāda 4 957 268 latus. Salīdzinot ar plānotajiem 

ieľēmumiem 2013. gadā ieľēmumi ir par 19 362 latiem jeb 0.01% mazāk nekā plānots un par 

1 508 741 latiem jeb 43.8% vairāk nekā iepriekšējā pārskata gadā. 2013.gada ieľēmumu plāns ir 

izpildīts par 99.61%. Ieľēmumu plāna izpilde ir atspoguļota 3.tabulā. 

3.tabula 

Pašvaldības ieľēmumu struktūra un plāna izpilde 2013. gadā 

 

Rādītājs 

2013. gads 

Plāns 

(LVL) 

Izpilde 

(LVL) 

Ieľēmumu 

struktūra, 

% 

Plāna 

izpilde 

+; - 

Gada 

plāna 

izpilde, 
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(LVL) % 

Iedzīvotāju ienākuma 

nodoklis 

1 163 843 1 163 

844 

23.48 + 1 100.00 

Nekustamā īpašuma nodoklis 

par zemi 

88 239 88 376 1.78 + 137 100.16 

Nekustamā īpašuma nodoklis 

par ēkām 

13 199 14 039 0.28 + 840 106.36 

Nekustamā īpašuma nodoklis 

par mājokļiem 

10 508 10 015 0.20 - 493 95.31 

Nenodokļu ieľēmumi 67 907 60 571 1.22 -7 336 89.20 

Maksas pakalpojumi un citi 

pašu ieľēmumi 

75 779 65 303 1.32 -10 476 86.18 

Transferti 3 557 155 3 555 

120 

71.72 -2 035 99.94 

Kopā 4 976 630 4 957 

268 

100 -19 362 99.61 

 

Būtiskākā ieľēmumu daļa - 72% jeb 3,55 miljoni latu ir transfertu ieľēmumi un 26 % jeb 

1, 27 miljoni latu – nodokļu ieľēmumi. 

Nodokļu ieľēmumi 2013. gadā pamatbudţetā tika ieskaitīti 1 276 274 latu apjomā, kas ir 

par 485 latiem vairāk nekā plānots un par 133 tūkstošiem latu jeb 11.6% vairāk nekā 2012.gadā. 

Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, pieaugums ir vērojams visu nodokļu ieľēmumos. 

Būtiskākais pašvaldības pastāvīgo ieľēmumu avots ir iedzīvotāju ienākuma nodoklis, kas 

veido 23.48 % no kopējiem kārtējā gada ieľēmumiem. 2013. gadā, salīdzinot ar 2012.gadu, tika 

saglabāts iedzīvotāju ienākuma nodokļa neapliekamais minimums (LVL 45 mēnesī), minimālā 

darba alga (LVL 200), savukārt sākot ar 1.jūliju tika palielināts nodokļa atvieglojums par 

apgādībā esošām personām no LVL 70 mēnesī uz LVL 80, kā arī sākot ar 2013.gada 1.janvāri 

tika samazināta iedzīvotāju ienākuma nodokļa likme no 25 uz 24|%. Saskaľā ar likumu „Par 

valsts budţetu 2013.gadam‖ iedzīvotāju ienākuma nodokļa procentuālais sadalījums starp 

pašvaldību un valsts pamatbudţetiem noteikts attiecīgi 80% un 20% apmērā. Pašvaldības 

ieľēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa 2013.gadā sastāda 1,16 miljonus latu, kas ir 127,0 

tūkstošiem latu jeb 12.36 % vairāk nekā 2012.gadā. 

Nekustamā īpašuma nodokļa (turpmāk – NĪN) ieľēmumi 2013. gadā ir 112430 Ls, kas ir 

par 484 Ls vairāk kā plānots. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, NĪN ieľēmumi saľemti par 4,921 

tūkstotim latu jeb 4.58% vairāk. Saskaľā ar veiktajiem grozījumiem likumā „Par nekustamā 

īpašuma nodokli‖ 2013.gadā, salīdzinot ar 2012.gadu, nemainījās nodokļa likmes, tās saglabājās 

esošā apmērā – zemei, ēkām, inţenierbūvēm -1.5% apmērā un mājokļiem – 0.2%, 0.4% un 0.6% 

apmērā atkarībā no kadastrālās vērtības uz 2013.gada 1.janvāri. Atsevišķu likuma normu 

piemērošanas nosacījumus no 2013.gada deleģēts pieľemt pašvaldībām, un Pašvaldības dome 

lēma par 25% NĪN pieauguma ierobeţojuma pret 2012.gadu saglabāšanu zemei.  
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2013.gadā saskaľā ar grozījumiem likumā „Par nekustamo īpašuma nodokli‖ tika 

noteikta jauna nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorija, kura varēja saľemt NĪN 

atvieglojumus – 50% apmērā no NĪN summas atvieglojumus var saľemt nodokļa maksātājs, ja 

tam pašam vai kopā ar laulāto taksācijas gada 1.janvārī ir 3 vai vairāk bērnu vecumā līdz 18 

gadiem un ja nodokļa maksātājam vai tās laulātajam šajā objektā ir deklarēta dzīvesvieta kopā ar 

vismaz trim no minētajiem bērniem. Šo atvieglojumu piemēroja par kopējo atvieglojuma summu 

341 Ls. Pamatojoties uz likumu „Par nekustamo īpašuma nodokli‖ un pašvaldības saistošajiem 

noteikumiem, 2013.gadā piešķirti nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi Ls 627 apmērā 

trūcīgām personām, bet politiski represētajām personām par 590 Ls. Ieľēmumi no šī nodokļa ir 

atkarīgi no zemes kadastrālo vērtību izmaiľām un reglamentējošās likumdošanas. 

Nenodokļu ieľēmumus veido valsts un pašvaldību nodevas, naudas sodi un sankcijas, 

ieľēmumi no pašvaldības īpašuma pārdošanas, kā arī ieľēmumi no depozītiem un kontu 

atlikumiem. 2013.gadā šajā sadaļā tika iekasēti 60.57 tūkstoši lati, kas ir par 7.33 tūkstošiem latu 

jeb 10.8% mazāk nekā plānots. Salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu (2012) nenodokļu 

ieľēmumi ir iekasēti par 4.3 tūkstošiem latu mazāk. Lielāko daļu šo ieľēmumu veido Valsts 

(pašvaldību) īpašuma iznomāšanas pārdošanas un nodokļu maksājumu pamatparāda 

kapitalizācijas, kas 2013. gadā ir 33.47 tūkstoši latu.  

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieľēmumi 2013. gadā sastāda 65,3 tūkstošus latu, kas ir 

par 10.47 tūkstošiem latu jeb 13.8 % mazāk nekā plānots un par 51.26 tūkstošiem latu mazāk 

nekā iepriekšējā pārskata periodā. Lielāko daļu šo ieľēmumu veido ieľēmumi par pārējiem 

budţeta iestāţu sniegtajiem maksas pakalpojumiem, kas 2013. gadā ir 51.3 tūkstoši latu. 

Transfertu ieľēmumus veido maksājumi, kas veikti starp valsts, citas pašvaldības vai no 

valsts budţeta daļēji finansētām atsavinātām publiskām personām. Saľemtie transferti 2013. 

gadā ir 3.555 miljonu latu apmērā. Salīdzinājumā ar plānotajiem ieľēmumiem izpilde ir par 2.03 

tūkstošiem latu jeb 0.01% mazāka nekā plānots. Transfertu ieľēmumi 2013. gadā salīdzinājumā 

ar iepriekšējo pārskata gadu ir palielinājušies par 1.43 miljoniem latu.  

No kopējiem transfertu ieľēmumiem, Valsts budţeta transferti sastāda 97.2% ( Ls 3 455 

158), bet pašvaldību budţetu transferti veido 2.8 % ( Ls 99 962). 

Pamatbudţeta 2013. gada ieľēmumu struktūra ir atspoguļota 4. attēlā. 
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4.attēls. Viļānu novada pašvaldības pamatbudţeta ieľēmumu 

 struktūra 2013. gadā 

Izdevumi 

Viļānu novada pašvaldības pamatbudţeta izdevumi 2013. gadā bija 5 876 894 Ls. 

Salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata gadu pamatbudţeta izdevumi palielinājušies par 2,0 

miljoniem latu.  

 

5.attēls Viļānu novada pašvaldības pamatbudţeta izdevumi 2013. gada atbilstoši 

funkcionālajām kategorijām 

 Visvairāk līdzekļu 2013. gada pamatbudţetā 40.5 % jeb 2.38 miljonus latu no kopējiem 

pašvaldības pamatbudţeta izdevumiem tiek izlietots izglītībai. Salīdzinājumā ar iepriekšējo 

pārskata gadu izdevumi izglītībai palielinājušies par 537.1 tūkstoti latu.  

37 % jeb 2.17 miljonus latus no kopējiem pamatbudţeta izdevumiem 2013. gadā ir 

izlietoti ekonomiskai darbībai. Salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata gadu izdevumi ekonomiskai 

darbībai palielinājušies par 1.5 miljoniem latu.  
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Vispārējiem valdības dienestiem 2013. gadā izlietoti 575, 7 tūkstošus latu jeb 9.8 % no 

kopējiem pašvaldības pamatbudţeta izdevumiem.  

Sociālai aizsardzībai 2013. gadā izlietoti 6.2 % jeb 364.3 tūkstoši lati no kopējiem 

pašvaldības pamatbudţeta izdevumiem. Salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata gadu izdevumi 

sociālai aizsardzībai samazinājušies par 35.7 tūkstošiem latu. 

Atpūta, kultūra un reliģija 2013. gadā izlietota 3.9 % no kopējiem pašvaldības 

izdevumiem jeb 226.1 tūkstoti latu. Salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata gadu izdevumi atpūta, 

kultūra un reliģija samazinājusies par 16.3 tūkstošiem latu. 

Teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai izlietoti 2.1 % jeb 124.8 tūkstošus latu no 

kopējiem pamatbudţeta izdevumiem 2013. gadā. Salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata gadu 

izdevumi pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošana palielinājusies par 12.1 tūkstotim 

latu. 

Veselībai pašvaldības pamatbudţetā izlietoti 10.7 tūkstoši latu jeb 0.2 %. Salīdzinājumā 

ar iepriekšējo pārskata gadu izdevumi veselībai palielinājušies par 1.6 tūkstošiem latu.  

Sabiedriskajai kārtībai un drošībai 2013. gadā no pamatbudţetā izlietoti 20.2 tūkstoši latu 

jeb 0.3 % no kopējiem pamatbudţeta izdevumiem.. Salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata gadu 

izdevumi sabiedriskajā kārtībā un drošībā palielinājušies par 1,1 tūkstoti latu. 

 

6.attēls Viļānu novada pašvaldības pamatbudţeta izdevumu 

 struktūra atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 2013.gadā 

Klasificējot pamatbudţeta izdevumus atbilstoši ekonomiskajā kategorijām, tad 2013. 

gada pamatbudţetā 29.2 % jeb 1,71 miljonu latu no visiem izdevumiem ir izlietoti atlīdzībai. 

6.5% jeb 382,7 tūkstošus latu no izdevumiem ir izlietoti subsīdijām dotācijām un sociāliem 

pabalstiem, 13.2 % jeb 774.0 tūkstošus latu no visiem izdevumiem ir izlietoti preču un 

pakalpojumu apmaksai, 0.7 % jeb 43.7 tūkstošus latu ir izlietoti procentu apmaksai, 2,6% jeb 
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150.0 tūkstoši latu uzturēšanas izdevumi transfertu apmaksai, bet visvairāk līdzekļu 47.8 % jeb 

2.812 miljonus latu tika izlietoti kapitāliem izdevumiem (skat. 3.attēlu). 

Finansēšana 

Finansēšanas daļa ietver pašvaldības aizľēmumus un to atmaksu, aizdevumus un to 

atmaksu, un citu līdzdalību komersantu pašu kapitālā. 

Pārskata periodā ľemts aizľēmums Valsts kasē par kopējo summu Ls 722 562, tai skaitā: 

1. projekta "Viļānu kultūras nama-bibliotēkas ēkas rekonstrukcija labvēlīgas iekštelpu 

vides un pievilcīga ārējā izskata nodrošināšanai, kā arī energoefektivitātes 

uzlabošanai" realizācijai, aizľēmuma summa Ls 188 343 apmērā; 

2.  projekta "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Viļānu 

vidusskolā" īstenošanai Ls 534 219 apmērā. 

2013.gadā tika atmaksāti aizľēmumi 122 089 latu apmērā, kas atbilst noslēgtajiem 

līgumiem ar Valsts kasi. 

Pārskata periodā tika saľemta aizdevuma atmaksa no SIA ―Viļānu siltums‖ 9585 latu 

apmērā. 

3.2. Viļānu novada speciālais budţets 

Speciālais budţets ietver apropriācijas pašvaldības mērķiem gadījumos, kad likums 

paredz izdevumu segšanu no īpašiem mērķiem iezīmētiem ieľēmumu avotiem vai ja pašvaldība 

ir saľēmusi ziedojumu vai dāvinājumu ar norādītu mērķi vai bez tā. Viļānu novada speciālo 

budţetu veido autoceļu fonda līdzekļi, dabas resursu nodokļa, kā arī pašvaldības saľemtie 

ziedojumu un dāvinājumu līdzekļi. 

Viļānu novada pašvaldības speciālā budţeta 2013.gada apstiprinātais gada plāns un 

2013., 2012. gadā speciālā budţeta izpildes rādītāji ir apskatāmi 4.tabulā. 

4.tabula 

2013.gada apstiprinātā budţeta plāns un 2013., 2012. gadu speciālā 

 budţeta izpildes rādītāji (Ls) 

Rādītāju nosaukums 

2013. 

gada 

plāns  

2013. 

gada 

izpilde  

2012.gada 

izpilde  
Izmaiľas +;- 

KOPĀ IEĽĒMUMI  91086 97902 86680 +11222 

Dabas resursu nodoklis 5000 11816 5441 +6375 

Mērķdotācijas pašvaldības autoceļu (ielu) 

fondiem 
86086 86086 81239 +4847 

Kopā izdevumi 123496 79137 45141 +33996 

Ekonomiskā darbība 122296 78527 44582 +33945 

Vides aizsardzība 1200 610 559 +51 

Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām 

kategorijām 
123496 

 

79137 
45141 +33996 

Atlīdzība 620 443 96 +347 

Preces un pakalpojumi 92651 48469 45045 +3424 
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Kapitālie izdevumi 30255 30225  +30225 

Ieľēmumu pārsniegums (+) vai deficīts 

(-) 
-32410 18765 41539  

Finansēšana  32410 -18765 -41539  

2.1. Budţeta līdzekļu atlikums gada 

sākumā 
41592 41592 53  

2.2. Budţeta līdzekļu atlikums perioda 

beigās 
9182 60357 41592  

 2013. gadā speciālā budţeta ieľēmumi sastādīja 97.9 tūkstošus latus. Salīdzinājumā ar 

iepriekšējo pārskata periodu speciālā budţeta ieľēmumi palielinājušies par 11.2 tūkstošiem latu. 

Salīdzinājumā ar plānotajiem speciālā budţeta ieľēmumiem tika, saľemts par 6.8 tūkstošiem latu 

vairāk, nekā tika plānots. 

87.9 % no kopējiem speciālā budţeta ieľēmumiem veido mērķdotācijas ieľēmumi 

pašvaldības autoceļu ( ielu) fondiem un 12.1% veido dabas resursu ieľēmumi. 

Speciālā budţeta izdevumi 2013. gadā sastādīja 79.13 tūkstošus latu. Salīdzinājumā ar 

plānotajiem izdevumiem izpilde 64.08%. Salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata gadu izdevumi 

speciālajā budţetā palielinājušies par 33.99 tūkstošiem latu. Pārskata gadā tika veikti plānotie 

remontdarbi uz Kaupres ielas, Viļānos par 30225 Ls, kurus bija plānots veikt iepriekšējā pārskata 

gadā.  

 

3.3. Viļānu novada domes saistību un garantiju apjoms 

 Viļānu novada pašvaldības saistību apjoms 2013.gada beigās bija 4.55 % no 

pamatbudţeta ieľēmumiem (bez mērķdotācijām), kas norāda uz to, ka pašvaldībai ir pietiekama 

finanšu kapacitāte, lai piesaistītu aizľēmuma līdzekļus novada attīstībai svarīgu un neatliekamu 

investīciju projektu līdzfinansēšanai. 

2013. gadā tika saľemti kredīta līdzekļi Valsts kasē 1 340 904 latu apmērā pašvaldības 

līdzfinansējuma nodrošināšanai: 

 - ELFLA projektam "Viļānu kultūras nama-bibliotēkas ēkas rekonstrukcija labvēlīgas 

iekštelpu vides un pievilcīga ārējā izskata nodrošināšanai, kā arī energoefektivitātes uzlabošanai" 

līguma summa 527 000 LVL, saľemts 2013. gadā 188 343 LVL; 

- projektam "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Viļānu 

vidusskolā" īstenošanai līguma summa 813 904 LVL, saľemts 2013. gadā 534 219 LVL. 

Informācija par Viļānu novada pašvaldības saľemtajiem un atmaksātajiem aizľēmumi ir 

apkopoti 5.tabulā. 

5.tabula 

Viļānu novada pašvaldības informācija par aizľēmumiem (LVL) 

Aizdevējs Mērķis 
Līguma 

parakstīšanas 

Aizľēmu

ma līguma 
Pārskata 

perioda 

Pārskata 

perioda 
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datums  

(dd.mm.gggg) 

summa  sākumā beigās 

1 2 3 4 5 6 

Valsts 

kase 

Apkures katla 

remontam 
04.09.2008 35 000 20280 16600 

Valsts 

kase 
Pagalmu remonts 14.05.2008 20 000 11200 8960 

Valsts 

kase 

Vidusskolas 

kabinetu remontam 
01.06.2007 99 989 53677 41749 

Valsts 

kase 

Infrastruktūras 

attīstībai 
01.06.2007 90 000 44037 34249 

Valsts 

kase 

Pilsētas ielu 

remonts 
14.05.2008 300 000 247500 231000 

Valsts 

kase 

Sporta zāles 

celtniecība 
07.07.2008 350 000 110628 99828 

Valsts 

kase 

Sporta zāles 

celtniecība 
22.10.2008 102 235 78596 71284 

Valsts 

kase 

Ūdenssaimniecības 

sakārtošana Strupļu 

ciema 

26.08.2008 59 415 35639 29695 

Valsts 

kase 

SIA ―Viļānu 

namsaimnieks‖ 

pamatkapitāla 

palielināšanai 

Kohēzijas fonda 

projekta 

―Ūdenssaimniecība

s attīstība Viļānu 

pašvaldībā, 3. 

Kārta‖ 

06.09.2011 421691 399878 370794 

Valsts 

kase 

Igaunijas – 

Latvijas-Krievijas 

pārrobeţu 

sadarbības 

programmas 

projekta(Nr.ELRI-

109)‖Transporta un 

loģistikas attīstības 

iespēju 

paaugstināšana 

Latvijas-Igaunijas-

Krievijas 

starptautiskas 

nozīmes 

stratēģiskajos 

transporta 

koridoros‖īstenošan

ai. 

26.09.2012 370000 366088 341275 

Valsts 

kase 

ELFLA projekts 

"Viļānu kultūras 

nama-bibliotēkas 

ēkas rekonstrukcija 

24.09.2013 527000 0 188343 
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labvēlīgas iekštelpu 

vides un pievilcīga 

ārējā izskata 

nodrošināšanai, kā 

arī 

energoefektivitātes 

uzlabošanai" 

Valsts 

kase 

Projekts 

"Kompleksi 

risinājumi 

siltumnīcefekta 

gāzu emisiju 

samazināšanai 

Viļānu vidusskolā"  

24.09.2013 813904 0 534219 

Kopā x x 1848330 1367523 1967996 

 

3.4. Pašvaldības nekustamā īpašuma novērtējums 

 Pašvaldības nekustamo īpašumu veido zeme, ceļi, nedzīvojamās ēkas un garāţas, kā arī 

dzīvojamās ēkas (neprivatizēto dzīvokļu daļa).  

 Pārskata gadā, salīdzinot ar iepriekšējo periodu, pamatlīdzekļu kopsumma palielinājusies 

par Ls 2 473 129. Informācija par pamatlīdzekļiem ir apkopota 6.tabulā. 

6.tabula 

Pamatlīdzekļu vērtības izmaiľas 2013. gadā. (LVL) 

AKTĪVS 

Uz pārskata 

perioda 

beigām 

Uz pārskata 

gada 

sākumu 

Izmaiľas  

(+,-) 

1 4 5 6 

Pamatlīdzekļi - kopā  9 700 182 7 227 053 + 2 473 129 

Zeme, ēkas, būves 6 007 127 6 520 072 - 512 945 

Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 13 245 4 913 + 8 332 

Pārējie pamatlīdzekļi  482 024 445 005 + 37 019 

Pamatlīdzekļu izveidošana un 

nepabeigtā būvniecība 
3 001 270 82 791 + 2 918 479 

Turējumā nodotie valsts un pašvaldību 

nekustamie īpašumi 
171 489 148 766 + 22 723 

Bioloģiskie un pazemes aktīvi 25 027 24 561 + 466 

Avansa maksājumi par 

pamatlīdzekļiem 
0 945 -945 

Zeme, ēkas un būves 

 Zeme, ēkas, būves uz pārskata perioda beigām salīdzinājumā ar pārskata perioda sākumu 

samazinājušās par Ls 512 945. 

Dzīvojamās ēkas uz pārskata perioda beigām salīdzinājumā ar pārskata perioda sākumu 

palielinājušās par Ls 3 835. Pēc salīdzināšanas ar Valsts zemes dienestu tika ľemta uzskaitē 

dzīvojamā māja Brīvības iela 36 kadastrālajā vērtībā par Ls 2 196. Tika saľemta bez atlīdzības 
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no Zemkopības ministrijas Valsts meţa dienesta dzīvojamā māja „Meţniecība‖ par sākotnējo 

vērtību Ls 2 727, aprēķinātais nolietojums Ls 60. 

 

Dzīvojamās ēkas 31.12.201

3. 

01.01.2

013 

Izmaiľa

s 

(+,-) 

 kopā 98402 94567 +3835 

Nedzīvojamās ēkas uz pārskata perioda beigām salīdzinājumā ar pārskata perioda sākumu 

samazinājušās par Ls 116 610. Iegrāmatotas pašvaldībai piekritīgās ēkas kadastrālajā vērtībā par 

Ls 737 un izslēgtas no uzskaites ēkas par Ls 5 836. Pārvietots uz krājumiem Viļānu vidusskolā 

demontētie radiatori un logi par Ls 37.  

Aprēķināts nolietojums Ls 89428. 

Bez atlīdzības saľemts no Zemkopības ministrijas Valsts meţa dienesta nedzīvojamās ēkas: 

- Šķūnis „Meţniecība‖  par sākotnējo vērtību Ls 4, aprēķinātais nolietojums Ls 2; 

- Kūts „Meţniecība‖  par sākotnējo vērtību Ls 143, aprēķinātais nolietojums Ls 9; 

- Pirts „Meţniecība‖  par sākotnējo vērtību Ls 161, aprēķinātais nolietojums Ls 2; 

Turējumā SIA‖ Viļānu slimnīca‘‘ tika nodotas ēkas par Ls 28 753. 

 

Nedzīvojamās ēkas 31.12.20

13 

01.01.20

13 

Izmaiľas 

(+,-) 

 kopā 1206275 1322885 -116610 

Transporta būves uz pārskata perioda beigām salīdzinājumā ar pārskata perioda sākumu 

samazinājušās par Ls 368 739. Pārskata periodā tika atjaunots asfalta segums Kaupres ielai 

Viļānos par kopējo summu Ls 30 225. Pārvietots uz krājumiem frēzētais asfalts, grunts un 

demontētais bruģis par Ls 301. Aprēķināts nolietojums Ls 398663. 

 

Transporta būves 31.12.201

3 

01.01.20

13 

Izmaiľa

s (+,-) 

 kopā 3285905 3654644 -

368739 

Zeme zem ēkām un būvēm uz pārskata perioda beigām salīdzinājumā ar pārskata perioda 

sākumu palielinājies par Ls 5 346.  

Pēc salīdzināšanās ar Valsts zemes dienestu tika ľemta uzskaitē neuzskaitītā zeme zem ēkām un 

būvēm pēc to kadastrālās vērtības par Ls 3 612.  

Nodota zeme atsavināšanai par Ls 4615.  

Bez atlīdzības no Zemkopības ministrijas Valsts meţa dienesta  tika saľemta zeme „Meţniecība‖ 

par summu Ls 6 349. 

Zeme zem ēkām un būvēm 31.12.201

3 

01.01.20

13 

Izmaiľa

s (+,-) 

kopā 413428 408082 +5346 
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Kultivētā zeme uz pārskata perioda beigām salīdzinājumā ar pārskata perioda sākumu 

palielinājusies par Ls 8 795. Pēc salīdzināšanās ar Valsts zemes dienestu tika ľemta uzskaitē 

neuzskaitītā zeme pēc to kadastrālās vērtības par Ls 16 839, izslēgta no uzskaites kultivētā zeme 

par Ls 2 999. Nodota atsavināšanai zeme par Ls 5 045. 

  

Kultivētās zemes 31.12.20

13 

01.01.20

13 

Izmaiľas 

(+,-) 

Kopā 462556 453761 +8795 

Atpūtai un izklaidei izmantojamā zeme uz pārskata perioda beigām salīdzinājumā ar pārskata 

perioda sākumu palielinājusies par Ls 3 049. Pēc salīdzināšanas ar Valsts zemes dienestu ľemta 

uzskaitē neuzskaitītā zeme pēc to kadastrālās vērtības par Ls 3 049. 

 

Atpūtai un izklaidei izmantotā zeme 31.12.20

13 

01.01.20

13 

Izmaiľas 

(+,-) 

Kopā 44409 41360 +3049 

Pārējā zeme uz pārskata perioda beigām salīdzinājumā ar pārskata perioda sākumu 

samazinājusies par Ls 89. Pēc salīdzināšanās ar Valsts zemes dienestu tika ľemta uzskaitē 

neuzskaitītā zeme tās kadastrālajā vērtībā par Ls 1. Nodota zeme atsavināšanai par Ls 90.   

 

Pārējās zemes 31.12.20

13 

01.01.20

13 

Izmaiľas 

(+,-) 

Kopā 41357 41`446 -89 

Inţenierbūves uz pārskata perioda beigām salīdzinājumā ar pārskata perioda sākumu 

samazinājušās par Ls 46 210. Tika uzbūvēta gājēju laipa – pārejai pār Maltas upi uz Ūgriniekiem 

par summu Ls 769. 

 Iepriekšējos periodos nepareizajos kontos kļūdaini iegrāmatojot pamatlīdzekļos tika pārvietots 

no inţenierbūvēm uz  saimnieciskajiem pamatlīdzekļiem par summu Ls 764, uz pārējiem 

pamatlīdzekļiem par summu Ls 363 un uz tehnoloģiskajām iekārtām par Ls 18 650. Aprēķināts 

nolietojums Ls 36820. 

 

Inţenierbūves 31.12.20

13 

01.01.20

13 

Izmaiľa

s (+,-) 

 kopā 434842 481052 -46210 

Pārējais nekustamais īpašums uz pārskata perioda beigām salīdzinājumā ar pārskata perioda 

sākumu samazinājies par Ls 2 322 par aprēķinātā nolietojuma daļu.  

 

Pārējais nekustāmais īpašums 31.12.20

13 

01.01.20

13 

Izmaiľa

s (+,-) 

 kopā 19953 22275 -2322 

Zeme zem ēkām un būvēm 1214 pēc Valsts zemes dienesta datiem uz inventarizācijas sākumu 

1.11.2013 sastāda 3072320 m2, pēc grāmatvedības datiem 3081536 m2, starpība 5634 m2. 
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 Datu starpība radās sakarā ar to, ka saskaľā ar domes lēmumu zeme par platību 5634 m2 tika 

nodoti atsavināšanai, bet atsavināšanas process līdz galam vēl nav pabeigts, līdz ar to rodas 

starpība starp grāmatvedības datiem un Valsts zemes dienesta datiem. Kā rezultātā, Valsts zemes 

dienesta datiem NĪ nav izľēmis no kadastra reģistra, jo jaunais īpašnieks vēl nav veicis iegādātā 

īpašuma reģistrēšanu zemesgrāmatā. Izmaľas laika periodā starp pārskata gada beigām un 

inventarizācijas datumu 1.11.2013 nav notikušas. 

Atlikums uz 31.12.2013 sastāda 3081536 m2. 

Kultivētā zeme 1215 pēc Valsts zemes dienesta datiem uz inventarizācijas sākumu 01.11.2013 

sastāda 19552116 m2, pēc grāmatvedības datiem 19308818 m2, starpība 243298 m2. 

Inventarizācijas rezultātā tika : 

- norakstīta 984 m2 kļūdaini iegrāmatota zeme; 

-  ľemta uzskaitē 44600 m2 neprivatizēta zeme.  

Saskaľā ar domes lēmumu zeme par 199682 m2 nodoti atsavināšanai, bet no VZD kadastra 

reģistra nav izľemti, jo jaunais īpašnieks vēl nav veicis iegādātā īpašuma reģistrēšanu 

zemesgrāmatā. Atlikums uz 31.12.2013 sastāda 19352434 m2.  

 

Zeme atpūtai un izklaidei 1216 pēc Valsts zemes dienesta datiem uz inventarizācijas sākumu 

01.11.2013 sastāda 1399638 m2, pēc grāmatvedības datiem 1399638 m2. Inventarizācijas 

rezultātā datu starpība netika konstatēta. Atlikums uz 31.12.2013 sastāda 1399638 m2. 

 

Pārējā zeme 1217 pēc Valsts zemes dienesta datiem uz inventarizācijas sākumu 01.11.2013 

sastāda 2255599 m2, pēc grāmatvedības datiem 2242399 m2. Datu starpība radās sakarā ar to, ka 

13200 m2 zemes ar domes lēmumu tika nodoti atsavināšanai. VZD NĪ nav izľēmis no kadastra 

reģistra, jo jaunais īpašnieks vēl nav veicis iegādātā īpašuma reģistrēšanu zemesgrāmatā. 

Izmaľas laika periodā starp pārskata gada beigām un inventarizācijas datumu 1.11.2013 nav 

notikušas.. Atlikums uz 31.12.2013 sastāda 2242399 m2. 

 

Dzīvojamās ēkas 1211 pēc Valsts zemes dienesta datiem uz inventarizācijas sākumu 01.11.2013 

sastāda 11749.00 m2, pēc grāmatvedības datiem 6741.40 m2, starpība 5007,6 m2. 

Inventarizācijas rezultātā tika: 

- ľemts uzskaitē nekustamais īpašums 151.60 m2; 

- 4856 m2 starpībai nepiekrītam, jo ēkas ir privatizētas, bet no Valsts zemes dienesta kadastra 

reģistra nav izľemtas, jo nav noformēts akts par ēkas nodošanu īpašniekiem. Atlikums uz 

31.12.2013 sastāda 6893.00 m2. 
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Nedzīvojamās ēkas 1212 pēc Valsts zemes dienesta datiem uz inventarizācijas sākumu 

01.11.2013 sastāda 38917.30 m2, pēc grāmatvedības datiem 27276.60 m2, starpība – 11640,70 

m2. Inventarizācijas rezultātā tika ľemts uzskaitē nekustamais īpašums 277.50 m2; 1242 m2 - 

starpību neatzīstam, jo ēkas ir pašvaldības piekritīgais īpašums, kas tiek rakstītas zemesgrāmatā; 

9400.60 m2 - starpību neatzīstam, jo VZD noradīta visa ēkas kopējā platība, bet pašvaldībai 

bilancē ir uzskaitītas domājamās daļas. 

Laika periodā starp pārskata gada beigām un inventarizācijas datumu (01.11.-31.12),tika nodotas 

apsaimniekošanā SIA ‗‘Viļānu slimnīca‘‘ ēkas un būves 4785.40 m2 par vērtību LVL 28753.00 

un Viļānu vidusskolā demontēti radiatori par kopējo summu LVL 11.55. Atlikums uz 31.12.2013 

sastāda 22768.70 m2. 

 

Turējumā nodotās ēkas un būves 1252 pēc Valsts zemes dienesta datiem uz inventarizācijas 

sākumu 01.11.2013 sastāda 69699.60 m2, pēc grāmatvedības datiem 42447.49 m2, starpība – 

27252,11m2. Datu starpību mēs neatzīstam, jo Valsts zemes dienests norāda ēkas kopējo platību, 

bet grāmatvedības uzskaitē tiek uzskaitītas domājamās daļas. Laika periodā starp pārskata gada 

beigām un inventarizācijas datumu (01.11.-31.12) tika saľemtas turējumā ēkas un būves 4785.40 

m2 par vērtību LVL 28753.00 Atlikums uz 31.12.2013 sastāda 47232.89 m2. 

 

Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas  

Uz pārskata perioda beigām salīdzinājumā ar pārskata perioda sākumu palielinājušās par Ls 

8332.  

Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 31.12.20

13 

01.01.20

13 

Izmaiľa

s (+,-) 

 kopā 13245 4913 +8332 

Viļānu pirmsskolas izglītības iestādes saimnieciskajai darbībai iegādāts ģenerators par 

summu Ls 399, izslēgtas no uzskaites nolietojušās iekārtas par summu Ls 807. Iepriekšējos 

periodos nepareizajos kontos kļūdaini iegrāmatojot pamatlīdzekļos tika pārvietots no 

tehnoloģiskajām iekārtām par Ls 15715. Saľemts no saimnieciskajiem pamatlīdzekļiem par 

summu Ls 18650, no pārējiem pamatlīdzekļiem saľemts medicīnas inventārs par Ls 421 un 

pārējās iekārtas par Ls 1237. Pārgrāmatots uz saimnieciskajiem pamatlīdzekļiem par kopējo 

summu Ls 2612 un uz pārējiem pamatlīdzekļiem Ls 1981. Aprēķināts nolietojums par Ls 1 233. 

   

Pārējie pamatlīdzekļi  

Uz pārskata perioda beigām salīdzinājumā ar pārskata perioda sākumu palielinājušies par Ls 37 

019.  

Pārējie pamatlīdzekļi 31.12.20 01.01.20 Izmaiľa



 27 

13 13 s (+,-) 

Pārējie pamatlīdzekļi 482024 445005 +37019 

 

Transportlīdzekļi uz pārskata perioda beigām salīdzinājumā ar pārskata perioda sākumu 

palielinājušies par Ls 4 188.  

Transportlīdzekļi 31.12.20

13 

01.01.20

13 

Izmaiľa

s (+,-) 

Pavisam kopā 107771 103583 +4188 

Pārskata periodā tika iegādāts autobuss Iveco par Ls 23 323, Dekšāru pārvaldes 

autobusam Ford Transit tika uzstādīts digitālais tahogrāfs par summu Ls 918. Atsavināšanai 

nodoti transportlīdzekļi par summu Ls 6 030. Izslēgts traktors par bilances vērtība Ls 457, 

uzkrātais nolietojums Ls 457, kas netika uzrādīts inventarizācijas laikā un par kuru ierosināta 

krimināllieta. 

 

Saimniecības pamatlīdzekļi uz pārskata perioda beigām salīdzinājumā ar pārskata perioda 

sākumu palielinājušies par Ls 52 152.  

Saimniecības pamatlīdzekļi 31.12.20

13 

01.01.20

13 

Izmaiľa

s (+,-) 

Kopā 95162 43010 +52152 

Pārskata periodā iegādāti jauni saimniecības pamatlīdzekļi par Ls 26 056, pēc avansa 

maksājumiem iepriekšējos periodos saľemti saimnieciskie pamatlīdzekļi par Ls 945, izslēgti no 

uzskaites saimnieciskie pamatlīdzekļi par Ls 2 579. Pārskata laikā pārgrāmatoti saimnieciskie 

pamatlīdzekļi par summu Ls 193 471. Saľemts no tehnoloģiskajām iekārtām par summu Ls 

2612, no biroja tehnikas par Ls 145 un no pārējiem pamatlīdzekļiem par Ls 191 548. 

Pārgrāmatots uz inţenierbūvēm par summu Ls 764 un uz pārējiem pamatlīdzekļiem par Ls 70. 

 

Bibliotēkas fondi uz pārskata perioda beigām salīdzinājumā ar pārskata perioda sākumu 

palielinājušies par Ls 11 779. 

Bibliotēkas fondi 31.12.20

13 

01.01.20

13 

Izmaiľa

s (+,-) 

Kopā 133488 121709 +11779 

Tika iegādātas jaunas grāmatas par Ls 17000, dāvinājumā saľemtas grāmatas par Ls 848. 

Izslēgtas no uzskaites saturiski novecojušas grāmatas par Ls 6 069. 

 

Skaidrojums par saľemtajiem ziedojumiem-dāvinājumiem: 

a) no fiziskajām personām 

Fiziskās persona Saľemtā 

dāvinājuma 

nosaukums 

Dāvinājuma 

vērtība LVL 

Dāvinājuma mērķis 

Fiziskas personas Grāmatas 35 Radopoles bibliotēkai 



 28 

Fiziskas personas Grāmatas 57 Dekšāres pamatskolai 

Fiziskas personas Grāmatas 74 Dekšāres bibliotēkai 

Fiziskas personas Grāmatas 40 Sokolku bibliotēkai 

Fiziskas personas Grāmatas 467 Viļānu pilsētas bibliotēkai 

Fiziska persona Grāmata 4 Viļānu vidusskolas 

bibliotēkai 

Kopējā summa  677  

 

b) no juridiskajām personām 

Juridiskās 

personas 

nosaukums 

Nodokļa 

maksātāja 

reģistrācijas 

numurs 

Saľemtā 

dāvinājuma 

nosaukums 

Dāvinājuma 

vērtība LVL 

Dāvinājuma 

mērķis 

Latgales kultūras 

centra 

izdevniecība 

40008007882 Grāmatas 8 Viļānu pilsētas  

bibliotēkai 

Latgales kultūras 

centra 

izdevniecība 

40008007882 Grāmatas 8 Dekšāres  

bibliotēkai 

Latgales kultūras 

centra 

izdevniecība 

40008007882 Grāmatas 3 Radapoles 

bibliotēkai 

Latgales kultūras 

centra 

izdevniecība 

40008007882 Grāmatas 14 Viļānu vidusskolas  

bibliotēkai 

SIA Zvaigzne 

ABC 

40003154167 Grāmatas 4 Viļānu vidusskolas  

bibliotēkai 

Fonds „Sibīrijas 

bērni‖ 

40008057169 Grāmatas 50 Viļānu pilsētas  

bibliotēkai 

LNB bibliotēku 

konsultatīvais 

centrs 

90000057827 Grāmatas 5 Dekšāres 

pamatskolai 

Latvijas Banka 90000158236 Grāmatas 8 Radopoles 

bibliotēkai 

Latvijas Banka 90000158236 Grāmatas 4 Sokolku 

bibliotēkai 

Kopējā summa   104  

Bezatlīdzībā saľemtās grāmatas no citām budţeta iestādēm 

Juridiskās 

personas 

nosaukums 

Nodokļa 

maksātāja 

reģistrācijas 

numurs 

Saľemtā 

dāvinājuma 

nosaukums 

Dāvinājuma 

vērtība LVL 

Dāvinājuma 

mērķis 

Rēzeknes novada 

dome 

90009112679 Grāmatas 12 Radopoles 

bibliotēkai 

Rēzeknes novada 

dome 

90009112679 Grāmatas 31 Dekšāres 

bibliotēkai 

Rēzeknes novada 

dome 

90009112679 Grāmatas 12 Sokolku 

bibliotēkai 
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Rēzeknes novada 

dome 

90009112679 Grāmatas 12 Viļānu pilsētas 

bibliotēkai 

Kopējā summa   67  

Antīkie un citi kultūras un mākslas priekšmeti uz pārskata perioda beigām salīdzinājumā ar 

pārskata perioda sākumu palielinājušies par Ls 474. 

Antīkie un citi mākslas priekšmeti 31.12.20

13 

01.01.20

13 

Izmaiľas 

(+,-) 

kopā 8342 7868 +474 

 Dekšāru muzeja krājumu kolekcija palielināta par summu Ls 454 un pieľemts 

dāvinājums Viļānu novadpētniecības muzejam no privātpersonas Ls 20. 

Skaidrojums par saľemtajiem ziedojumiem-dāvinājumiem: 

 

Fiziskās persona Saľemtā 

dāvinājuma 

nosaukums 

Dāvinājuma 

vērtība LVL 

Dāvinājuma mērķis 

Fiziskas personas Auţamās stelles 20 Viļānu novadpētniecības 

muzejam – vēsturiskās 

nozīmes saglabāšanai 

 

Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika uz pārskata perioda beigām salīdzinājumā ar 

pārskata perioda sākumu palielinājusies par Ls 7650.  

 

Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika 31.12.20

13 

01.01.20

13 

Izmaiľa

s (+,-) 

 kopā 66095 58445 +7650 

Pārskata periodā iegādāta jauna datortehnika un biroja tehnika par Ls 19 052, saľemts 

dāvinājums no juridiskas par summu Ls 299. Izslēgta no uzskaites nolietojusies datortehnika un 

biroja tehnika, kuras atjaunošana nav ekonomiski izdevīga par Ls 19 314. Pārgrāmatota biroja 

tehnika par kopējo summu Ls 12 235. Saľemts no pārējiem pamatlīdzekļiem - biroja tehnika par 

Ls 12380 un pārgrāmatots uz saimnieciskajiem pamatlīdzekļiem par summu Ls 145. 

Skaidrojums par saľemtajiem ziedojumiem-dāvinājumiem: 

 

Juridiskās 

personas 

nosaukums 

Nodokļa 

maksātāja 

reģistrācijas 

numurs 

Saľemtā 

dāvinājuma 

nosaukums 

Dāvinājuma 

vērtība LVL 

Dāvinājuma 

mērķis 

SIA „Firma L4‖ 40003236001 Portatīvais dators 

Acer 
299 Viļānu bērnu un 

jauniešu centram 

 

Iepriekš neklasificētie pārējie pamatlīdzekļi uz pārskata perioda beigām salīdzinājumā ar 

pārskata perioda sākumu samazinājušies par Ls 39 224.  

Iepriekš neklasificētie pārējie pamatlīdzekļi 31.12.201

3 

01.01.2

013 

Izmaiľa

s (+,-) 
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 kopā 71166 110390 -39224 

 

Iestāţu darbības nodrošināšanai iegādāti jauni pārējie pamatlīdzekļi par Ls 12 585, izbūvēti 

bērnu rotaļu laukumi par Ls 11 377. Izslēgts no uzskaites pārējie pamatlīdzekļi par Ls 1 894. 

Pārskata laikā pārgrāmatoti pārējie pamatlīdzekļi par summu Ls 203 172. Saľemts no 

inţenierbūvēm par Ls 363, no tehnoloģiskajām iekārtām par Ls 1981 un no saimnieciskajiem 

pamatlīdzekļiem saľemts par Ls 70. Pārgrāmatots uz tehnoloģiskajām iekārtām par Ls 421 un 

pārējās iekārtas par Ls 1237. Uz saimnieciskajiem pamatlīdzekļiem pārgrāmatots par kopējo 

summu Ls 191548 un uz biroja tehniku pārgrāmatots par Ls 12380. 

Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība  

Uz pārskata perioda beigām salīdzinājumā ar pārskata perioda sākumu palielinājušies par Ls 

2 918 479. 

Pārskata gada laikā šajā kontu grupā uzskaitītas pamatlīdzekļu izveidošanas un 

nepabeigtās celtniecības – projektēšanas, celtniecības, būvuzraudzības darbu un citas izmaksas 

līdz objektu nodošanai ekspluatācijā.  

 31.12.201

3 

01.01.2

013 

Izmaiľas 

(+,-) 

 kopā 3001270 82791 +2918479 

 

Pamatlīdzekļu izveidošana  -  pārskata periodā tika izveidoti: 

1)      bērnu rotaļu laukumi par Ls 11 377, kas pēc nodošanas ekspluatācijā tika pārvietots uz 

iepriekš neklasificētie pārējie pamatlīdzekļi. 

Nepabeigtā būvniecība – pārskata periodā tika realizēti sekojoši būvdarbi: 

1) projekta Nr.3DP/3.2.1.2.0/12/APIA/SM031 „Tranzītielas rekonstrukcija Viļānu pilsētas 

teritorijā, a/c P58 posms 0,5-2,5 km‖ ietvaros veikti tranzītielas Viļānos rekonstrukcijas darbi par 

kopējo summu Ls 1 693 286; 

2) ELFLA projekta Nr.11-01-L32100-000152 „Viļānu kultūras nama-bibliotēkas ēkas 

rekonstrukcija labvēlīgas iekšējās vides un pievilcīga ārējā izskata nodrošināšanai, kā arī 

energoefektivitātes uzlabošanai‖ ietvaros tika veikti būvdarbi darbi par kopējo summu Ls 

428 732; 

3) Tika uzsākts realizēt projektu „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju 

samazināšanai Viļānu vidusskolā‖ izpildītie darbi pārskata periodā sastāda Ls 795 748; 
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4) Uzsākts izstrādāt tehnisko projektu „Dekšāres pamatskolas ēdnīcas būvniecībai‖ - 

izdevumi sastāda Ls  714 

Nepabeigtā būvniecība uz pārskata perioda beigām uzrādīts: 

1) Būvprojekta „Tranzītielas rekonstrukcijai Viļānu pilsētā, maršrutā P58 Viļāni – Preiļi - Špoģi, 

posmā Rīgas iela - Kultūras laukums - Brīvības iela (3,5 km)‖ izdevumi par Ls 59 788; 

2) Eiropas Savienības fonda darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi‖ 

papildinājuma 3.2.prioritātes „Teritoriju pieejamības un sasniedzamības veicināšana‖ 

3.2.1.pasākuma „Pieejamības un transporta sistēmas attīstība‖ 3.2.1.2.aktivitātes „Tranzītielu 

sakārtošana pilsētu teritorijās‖ ietvaros projekta Nr.3DP/3.2.1.2.0/12/APIA/SM031 „Tranzītielas 

rekonstrukcija Viļānu pilsētas teritorijā, a/c P58 posms 0,5-2,5 km‖ izdevumi par Ls 1 697 827. 

3) Projekta „Viļānu kultūras nama - bibliotēkas ēkas rekonstrukcija labvēlīgas iekšējās vides un 

pievilcīga ārējā izskata nodrošināšana, kā arī energoefektivitātes uzlabošana‖ izmaksas par Ls 

429 306. 

4) Tehniskā projekta „Parka Kultūras laukumā 2, Viļānos labiekārtošana‖ izmaksas par Ls 1984. 

5)Projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcas gāzu emisijas samazināšanai Viļānu vidusskolā‖ 

izdevumi par Ls 811 651. 

6) darba uzdevums tehniskā projekta izstrādei Dekšāres pamatskolas ēdnīcas būvniecībai Ls 714. 

 31.12.201

3 

01.01.2

013 

Izmaiľa

s (+,-) 

 kopā 3001270 82791 +29184

79 

 

Turējumā nodotie valsts un pašvaldību nekustamie īpašumi 

 Uzrādīts SIA „Viļānu namsaimnieks‖ un SIA ‗‘Viļānu slimnīca‘‘ turējumā nodotās pašvaldības 

ēkas un būves. Uz pārskata perioda beigām salīdzinājumā ar pārskata perioda sākumu tie ir 

palielinājušies par Ls 22 723.  

Turējumā nodotās valsts un pašvaldību ēkas un būves uz pārskata perioda beigām 

salīdzinājumā ar pārskata perioda sākumu palielinājušies par Ls 24 410. Pārvietotas turējumā 

SIA ‗‘Viļānu slimnīca‘‘ nodotās ēkas un būves par summu Ls 28 753. Pārskata periodā izslēgtas 

ēkas sakarā ar atsavināšanu par Ls 1 441, izslēgts no uzskaites par Ls 643.  
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Turējumā nodotās valsts un pašvaldību citi nekustamie īpašumi uz pārskata perioda beigām 

salīdzinājumā ar pārskata perioda sākumu samazinājušies par Ls 1 687, izslēgts no uzskaites 

turējumā nodotais īpašums par summu Ls 2403.  

Pašvaldībai nav ieķīlātu īpašumu. 

Bioloģiskie un pazemes aktīvi 

Uz pārskata perioda beigām salīdzinājumā ar pārskata perioda sākumu palielinājušies par Ls 466. 

Bioloģiskie un pazemes aktīvi 31.12.20

13 

01.01.20

13 

Izmaiľa

s (+,-) 

Bioloģiskie un pazemes aktīvi 25027 24561 +466 

 

Meţaudzes - uz pārskata perioda beigām salīdzinājumā ar pārskata perioda sākumu 

palielinājušies par Ls 222. Pārskata periodā iegrāmatotas meţaudzes 0,9 ha pēc Valsts Meţa 

dienesta datiem par Ls 396, izslēgta kļūdaini iegrāmatots meţs par Ls 174. 

Meţa zemes platībā 37.20 ha uz kuras atrodas meţs, kas ir inventarizēts un iekļauts bilancē LVL 

21 919. 

Uz pārskata perioda beigām bilancē nav inventarizētas meţaudzes, kuras atrodas uz zemes ar 

kopējo platību 98.36 ha.  Kopējā zemes platība uz, kuras atrodas meţaudzes ir 135,56 ha. 

Pazemes aktīvi uz pārskata perioda beigām salīdzinājumā ar pārskata perioda sākumu 

palielinājušies par Ls 244. Pārskata periodā iegādāti aktīvi par Ls 268, izslēgti no uzskaites par 

Ls 24. 

Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra atradľu reģistrā ir reģistrēts Viļānu novada 

Sokolku pagasta Strupļu purvs. 2014. gadā purvam tiks veikta uzmērīšana, sagatavots zemes 

robeţu plāns un ierakstīts zemesgrāmatā, jo budţetā šim mērķim tika iedalīti finanšu resursi, bet 

2015. gadā tiks pasūtīts vērtējums un novērtēts. Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas 

centra atradľu reģistra datu bāzē nav norādīts kūdras apjoms purvā, līdz ar to grāmatvedības 

uzskaitē nav iespējams līdz novērtēšanas brīdim uzskaitīt kūdras apjomu daudzuma vienībās, kā 

tas paredzēts LR MK noteikumu Nr.1484 ― Kārtība, kādā budţeta iestādes kārto grāmatvedības 

uzskaiti‖ 18.
1
 punktā. 

 Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra atradľu reģistrā nav reģistrēti 

Zvīdriľu purvs un divi Sokolku karjeri. Zvīdriľu purvam un Sokolku karjerām uzmērīšana un 

zemes robeţu plāni ir jau sagatavoti. Sokolku karjeras jau uzsākts process ierakstīšanai 

zemesgrāmatā, 2014. gadā tiks pasūtīts vērtējums. Savukārt Zvīdriľu purvs zemesgrāmatā tiks 

ierakstīts, un vērtējums pasūtīts 2015. gadā. 

Tā kā nav zināms šo pazemes aktīvu daudzums, tad līdz ar to grāmatvedības uzskaitē nav 

iespējams līdz novērtēšanas brīdim uzskaitīt kūdras apjomu daudzuma vienībās, kā tas paredzēts 

LR MK noteikumu Nr.1484 
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 ― Kārtība, kādā budţeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti‖ 18.
1
 punktā. 

Purvi 2.gb atrodas platībā 102,9 ha, bet 2 gb.karjeri platībā 5,8 ha. 

Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem  

Uz pārskata perioda beigām samazinājušies par Ls 945. 

Pārskata periodā tika samaksāts avanss SIA Celtniecības raţotne N5 Ls 64 392 apmērā Viļānu 

kultūras nama-bibliotēkas renovācijas darbiem. Līdz pārskata perioda beigām dzēst avanss par 

summu Ls 39 350. Avansa atlikums uz pārskata perioda beigām Ls 25 042. 

Sakarā ar to, ka ar SIA Celtniecības raţotne N5 tika pārtraukts līgums tika izveidots uzkrājums 

100% apmērā, jo samaksātais avanss ir klasificējams kā nedrošs (šaubīgs). Paredzams 

tiesvedības process. 

Pašvaldība uz pārskata perioda beigām nav ierakstījusi visu pašvaldības īpašuma 

zemesgrāmatā (skat.7. tabulu) 

7.tabula 

Nekustamo īpašumu reģistrācija zemesgrāmatā Viļānu novada pašvaldībā uz 

31.12.2013 

Īpašuma raksturojums 

Bilances (atlikusī) 

vērtība 

īpašumiem, kuri 

jāieraksta 

zemesgrāmatā 

(Ls) 

Bilances (atlikusī) 

vērtība īpašumiem, 

kuri ir ierakstīti 

zemesgrāmatā (Ls) 

Bilances 

(atlikusī) vērtība 

īpašumiem, kuri 

nav ierakstīti 

zemesgrāmatā 

(Ls) 

Zeme 961750 159372 802378 

Ēkas 1427202 1064424 362778 

Būves 3720747 0 3720747 

Dzīvokļi 68917 0 68917 

KOPĀ: 6178616 1223796 4954820 

Pašvaldība plāno ierakstīt visus īpašumus zemesgrāmatā līdz 31.12.2020.gadam. 

3.5. Pašvaldības kapitāla un materiālo vērtību ieguldījums  

Viļānu novada uzľēmumos 

Novada pašvaldības kapitāla ieguldījumus kapitālsabiedrību pamatkapitālā attēlots 

8.tabulā. 

8.tabula 

Viļānu novada pašvaldības ieguldījums pamatkapitālā (LVL) 

Kapitālsabiedrības 

nosaukums 

Ieguldījums uz 

01.01.2013. Ls 

Izmaiņas  

( +;-) Ls 

Ieguldījums uz 

31.12.2013. Ls 

% no 

 kopapjoma 

SIA Viļānu siltums 345 899 -11 817 328 049 100 

SIA Viļānu namsaimnieks 625 768 -137 437 420 261 100 

SIA Austrumlatgales 

atkritumu 

apsaimniekošanas 

sabiedrība 

22 546 0 22 546 6.31 



 34 

SIA Viļānu slimnīca 38047 0 38047 18 

Kā redzams tabulā, tad Viļānu novada pašvaldībai 100 % ieguldījums ir SIA Viļānu 

siltums un SIA Viļānu namsaimnieks pamatkapitālā.  

Lai nodrošinātu precīzāku ilgtermiľa  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: 

1) SIA „Viļānu namsaimnieks” Ls 420 261. Pārskata periodā pašvaldība veica mantisku 

ieguldījumu kapitālsabiedrības pamatkapitālā par Ls 3 538. Aprēķinot ieguldījuma apmēru, pēc 

pašu kapitāla metodes uz pārskata perioda beigām kopā ieguldījums samazinājās par Ls 137 437, 

tai skaitā : 

- tika samazināts pašvaldības ieguldījums par 2012. gadu par Ls 64 677,  

- par 2013. gada zaudējumiem Ls 72 760. Novērtējums par 2012. gadu tika veikts, jo uz 

domes 2012. gada pārskata sastādīšanas dienu kapitālsabiedrības 2012. gada pārskats vēl 

nebija sastādīts. 

2) SIA „Viļānu siltums” Ls 328 049 apmērā. Aprēķinot ieguldījuma apmēru pēc pašu 

kapitāla metodes uz pārskata perioda beigām, kopā ieguldījums samazinājās Ls 11 817, tai 

skaitā: - 

- tika samazināts pašvaldības ieguldījums par 2012. gada zaudējumiem par Ls 9 000,  

- par 2013. gada zaudējumiem Ls 2 817 

 Novērtējums ieguldījumam 2013. gadā tika veikts par diviem gadiem 2012. un 3013.gadu, jo, 

sagatavojot pašvaldības 2012. gada pārskats, kapitālsabiedrību pārskati par 2012. gadu vēl nebija 

sagatavoti. 

Kapitālsabiedrības finansiālās darbības ietekmes izvērtējums uz iestādes budţeta 

izdevumiem nākotnē 

Izvērtējums par kapitālsabiedrības finansiālās darbības ietekmi uz budţeta iestādes izdevumiem 

tiek veikts saskaľā ar 2012. gada 25. septembra LR MK noteikumu Nr.643 ―Kārtība, kādā 

ministrijas un centrālās valsts iestādes, kā arī pašvaldības apkopo kapitālsabiedrību finanšu 

pārskatus un finanšu informāciju‖ nosacījumiem. Izvērtējuma gaitā par kapitālsabiedrību 

finansiālās darbības ietekmi uz budţeta iestādes izdevumiem  tiek noteikts nepieciešamais 

finansējums trīs gadiem sadalījumā pa finansējuma avotiem, lai segtu kapitālsabiedrību negatīvo 

naudas plūsmu vai deleģēto funkciju veikšanai nepieciešamā finansējuma apmēru. 

Pašvaldības dome 2014. gada 13. marta domes sēdē izvērtēja iesniegtos kapitālsabiedrību gada 

pārskatus un iepazinās ar zvērinātā revidenta atzinumiem par kapitālsabiedrību 2013. gada 

pārskatiem, kā arī izvērtēja kapitālsabiedrību sagatavotās anketas par kapitālsabiedrības darbības 
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turpināšanas principu piemērošanu. Par SIA Viļānu namsaimnieks zvērināts revidents bija 

sniedzis negatīvu atzinumu, norādot, ka Sabiedrības 2013. gada finansiālās darbības rezultāts ir 

zaudējumi Ls 72 760. Kopējais zaudējumu apmērs 2013. gada 31. decembrī sasniedz LVL 

271958 vai 39,29% no sabiedrības pamatkapitāla. 2013.gada 31.decembrī sabiedrības finansiālās 

neatkarības koeficients ir pārsniedzis kritisko robeţu un sastāda 1,61(kopējās saistības LVL 

674683 pret pašu kapitālu LVL 420261).Sabiedrības 2013.gada zaudējumu apmēru ietekmēja 

lielie ūdens zudumi, kas sastādīja 35,58% no kopējā urbumos iegūtā ūdens daudzuma. 2014.gada 

plānotā naudas plūsma norāda uz to, ka sabiedrības nākamo 12 mēnešu saimnieciskās darbības 

nodrošināšanai nav skaidrs finansējuma apjoms EUR 175 463 (LVL 123316) apmērā.  Vadībai 

nav ekonomiski pamatota turpmākās rīcības plāna kā rīkoties šai situācijā, lai nodrošinātu 

sabiedrības darbības turpināšanas principus 2014. gadā. Līdz ar to sastādot 2013. gada finanšu 

pārskatu pieľēmums par sabiedrības darbības turpināšanu nav atbilstīgi izmantots un sniegtā 

informācija par darbības turpināšanas principu nodrošināšanu nav atbilstīgi skaidrota par to, kā 

vadība plāno rīkoties nākotnē un kāpēc darbības turpināšanas pieľēmums ir pamatots šī finanšu 

pārskata sastādīšanā.  

Pašvaldība nevar sniegt finansiālu atbalstu šai kapitālsabiedrībai, tādēļ 2014. gada 13. marta 

domes sēdē deputāti nolēma: 

1.SIA „Viļānu namsaimnieks‖ esošā finansiālā stāvokļa izvērtēšanai un tālākas darbības virziena 

noteikšanai, uz 3 mēnešiem izveidot komisiju trīs pašvaldības deputātu sastāvā. 

2.Iecelt domes priekšsēdētājas vietnieku uz 3 mēnešiem par atbildīgo darbinieku, kas sniegs 

pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvim nepieciešamās ziľas un sagatavos dokumentus, lai 

viľš varētu pildīt kapitāla daļu turētāja funkcijas kapitālsabiedrībā vai pieľemt dalībnieku 

sapulces lēmumu. 

Komisija izvērtēs šīs kapitālsabiedrības finansiālo stāvokli un sniegs savus ieteikumus pēc 

trijiem mēnešiem, līdz ar to uz šo brīdi nav zināma šīs kapitālsabiedrības finansiālās darbības 

ietekme uz iestādes budţeta izdevumiem nākotnē. 

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./2014 

Viļānu novada domei 

Ziņojums par finanšu pārskatu 
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Mēs esam veikuši VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS (turpmāk tekstā „Pašvaldība”) 2013. gada finanšu pārskata revīziju. 
Revidētais 2013. gada finanšu pārskats ietver: 

 2013. gada 31. decembra pārskatu par Pašvaldības finansiālo stāvokli – veidlapa Nr.1 "Bilance",  

 2013. gada pārskatu par Pašvaldības darbības finansiālajiem rezultātiem – veidlapa Nr.4-3,  

 Pašvaldības pašu kapitāla (neto aktīva) izmaiņu pārskatu par 2013. gadu – veidlapa Nr.4-1, 

 Pašvaldības naudas plūsmas pārskatu par 2013. 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 uzľēmumi 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 2013. gada 31. decembrī, kā arī par tās darbības finanšu rezultātiem un naudas plūsmām 2013. 
gadā, saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2013. gada 15.oktobra noteikumu Nr.1115 „Gada pārskata 

sagatavošanas kārtība” nosacījumiem. 
 

Ziľojums par citu juridisko un regulējošo prasību izpildi 

Mēs esam iepazinušies arī ar vadības ziņojumu par 2013. gadu, kas atspoguļots gada pārskata sadaļā Vadības ziņojums - 
ZINO, un neesam atklājuši būtiskas neatbilstības starp šajā vadības ziņojumā un 2013. 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  Kursīte (sertifikāts 
nr.14.) 

 
 
 

Anita Kursīte, tel.29483813 
anita.kursite@inbox.lv 
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4. INFORMĀCIJA PAR IZGLĪTĪBAS UN KULTŪRAS IESTĀŢU DARBU 

VIĻĀNU NOVADĀ 

4.1. Novada iestāţu 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 Riebiľu 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 ţurnāla ―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 ―Daţādā Spānija‖ laureātes titulu iegūst A.K.Broka. 

 15.05. Skolotājai L. Stramkalei ar Latvijas Zinātnes padomes lēmumu pieškirtas eksperta 

tiesības pedagoģijā uz 3 gadiem. 

 Gada noslēgumā: 160 skolēnu vecāki saľem pateicības, 38 skolēni saľem prēmijas no 

novada pašvaldības par kopējo summu EUR 822. 

 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. 

 

DEKŠĀRES  PAMATSKOLA 

 
Sekmības līmeľi pamatskolā: 

2013./2014.m.g. – kopējais skolēnu skaits 78  

Skolēnu sekmju līmeľi: 

Augsts līmenis - (6%) Optimāls līmenis - (24%) Nepietiekams līmenis -  (6%) 

Piedalīšanās olimpiādēs: 
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Rēzeknes un Viļānu novada fizikas olimpiāde 2.vieta  (sk. I.Meţatuča)  

Valsts pārbaudes darbu rezultāti: 

Latviešu valodā 3.kl.(vid. 70%), - A.Šperga 

Matemātikā 3.kl.(vid.vērt. 66%), - A.Šperga  

Matemātikā 6.kl.(vid.vērt. 54%), - A.Šperga 

Dabaszinībās 6.kl.(vid.vērt. 57%) – A.Seile 

Latviešu valoda 6.kl.(vid.vērt.61%) J.Vigupe 

Piedalīšanās valsts projektos: 

 ,,Gribu būt mobils‘‘ I.Valeniece, I.Senkāne 

 ,,Zaļā josta‘‘-  Ilze Valeniece 

 Bateriju vākšanas konkurss – I.Valeniece 

 Zīmējumu konkurss ,,Balticovo‘‘ (Lieldienu atklātnes) – I.Valeniece 

 ZZ čempionāts piedalīšanās pusfinālā Daugavpilī – A.Sondore 

 Piedalīšanās Rēzeknes novada rīkotajā konkursā „Vēstule smēķētājiem‖ I.Senkāne 

 Spānijas rīkotais konkurss ‖Iepazīsti Spāniju‖ I.Valeniece 

 Labo darbu nedēļa – I.Valeniece, klašu audzinātāji 

 Konfekšu fabrikas „Laima‖ labo vārdu izsludinātajā konkursā I.Senkāne, I. Valeniece 

 R.Mūka literārais konkurss – Pateicība A.Sondore 

 Vides eksperiments 11.vieta Latgales reģionā I.Meţatuča 

Piedalīšanās Rēzeknes novada pasākumos: 

 Konkurss,, Mana Latvija‘‘ Z. Šperga 

 Skatuves runas konkurss ,,Zvirbulis 2014‘‘ J.Vigupe 

 Mīklu konkurss ,,Mini manu mīklu‘‘ A.Šperga 

 Muzikālā prāta banka 3.vieta I.Valeniece 

Sports: 

Rēzeknes un Viļānu novada skolu spartakiādēs iegūta 2.vieta (A. Slavickis, A.Strods). 

 

VIĻĀNU MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA 

 
2013.gadā tika iegādāti: 2 portatīvie datori, interaktīvā tāfele, datorprogramma FINALE mācību 

priekšmetam Mūzikas mācība, alta saksofons, klarnete, ziľojumu dēlis, aizkari un ţalūzijas. 

Izremontētas 3 klašu telpas, izgatavotas durvis un izveidota nojume galvenajai skolas ieejai. 

Paveiktais mūzikas programmā: 

 2013.gada 6.martā – Latvijas mūzikas skolu un mūzikas vidusskolu izglītības 

programmas „Taustiľinstrumentu spēle – klavierspēle‖ audzēkľu Valsts konkurss 
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„Jaunais pianists‖ Jāľa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolā, piedalījās un saľēma 

pateicības rakstu: Marita Vulāne 3.kl., ped. Biruta Vigupe; Kate Katerīna Vinogradova 

3.kl., ped. Jeļena Vesnina; Paula Kalniľa 5.kl., ped. Iveta Keiša. 

 2013.gada 13.martā – II Latgales mūzikas skolu Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu 

spēles audzēkľu konkurss Jāľa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolā, piedalījās: 

Klarnetes spēle, 3.klase – Edvards Brencis, ped. Olegs Kolesľičenko; Saksofona spēle, 

5.klase – Viktorija Guda, ped. Silvija Slavika. 

 2013. gada 11. maijā – III Mazpilsētu un lauku Mūzikas skolu konkurss 

Pūšaminstrumentu spēles audzēkľiem Ozolniekos, diploms par iegūto III vietu – 

Klarnetes spēles 3. klases audzēknim Edvardam Brencim, ped. Olegs Kolesľičenko. 

 2013.gada 15.maijā – Aglonas Bazilikas Kora skolas X Jauno vokālistu konkurss 

„Dziedu Dievmātei‖, piedalījās: Laura Svikša un Elīna Spridzāne, ped. Biruta Meţatuča. 

 2013.gada 29.novembrī – Ģitāras spēles konkurss ―Latgales stīga‖ Jāľa Ivanova 

Rēzeknes mūzikas vidusskolā. Dāvis Usāns 3.vieta. 

 

Paveiktais mākslas programmā: 

 2013.gada 8.februārī – 12. Starptautiskais vizuālās mākslas konkurss „Es dzīvoju pie 

jūras‖ Atzīnības rakstus ieguva – Elvīra Vasiļjeva un Karīna Nadeţnikova. Ceļojošajā 

izstādē no 2600 darbiem tika atlasīti 170, to starpā mūsu audzēkľu darbi – Alekss 

Korčagins, Jaroslava Potapova, Viktorija Donce, Margarita Stepanova, Elvīra Vasiļjeva, 

Karīna Nadeţnikova. 

 2013.gada 20.februārī – Bērnu un jauniešu vizuālo darbu konkurss „Blaumaľa 

brīnumzālītes‖ piedalījās: Anna Aksjonova, Alekss Korčagins, Jaroslava Potapova, 

Jolanta Skrauce. 

 2013.gada 28.februārī – Profesionālās ievirzes mākslas programmas audzēkľu Valsts 

konkurss, piedalījās: Alekss Korčagins, Jolanta Skrauce, Margarita Stepanova ( 1.vieta – 

republikā, savā vecuma grupā) 

 2013.gada 22.marts - Dabas aizsardzības pārvaldes rīkotais radošo darbu konkurss 

„Mitrāji manām acīm‖ piedalījās: Anna Aksjonova, Viktorija Donce, Alekss Korčagins, 

Kirils Kvasovs, Artis Laizāns, Laura Lukaševa, Jurijs Malahovskis, Santa Jūlija 

Malahovska, Edīte Meikulāne, Viktorija Obţina, Kaspars Pigaškovs, Ēriks Stirāns, 

Artjoms Tarasovs, Elvīra Vasiļjeva, 3.vieta – Reinis Noviks.  

 2013.gada 31.marts – III Starptautiskais vizuālās mākslas konkurss „Daţādā pasaule‖ 

2013, tēma „Putnu pasaule‖ piedalās: Anna Aksjonova, Viktorija Donce, Olita Juste, 

Alekss Korčagins, Kirils Kvasovs, Laura Lukaševa, Edīte Meikulāne, Karīna 
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Nadeţnikova, Reinis Noviks, Viktorija Obţina, Laima Rukmane, Aleksandra Sirjaka, 

Jolanta Skrauce, Margarita Stepanova, Ēriks Stirāns, Elvīra Vasiļjeva, Jānis Visockis, 

Justīne Zavjalova, Amanda Zeimule, Kristīne Zeimule.  

 41.Starptautiskais bērnu mākslas izstāde „LIDICE 2013‖ piedalījās: Anna Aksjonova, 

Kirils Kvasovs, Laura Lukaševa, Santa Jūlija Malahovska, Jurijs Malahovskis 

 Starptautiskais vizuļālās mākslas konkurss ―Tavas sirds mīlestības māja‖ Ludza, aizsūtīti 

– 14 darbi, Gunta Rika – 2.vieta. 

 Starptautiskais vizuālās mākslas konkurss 2013 Francijā, aizsūtīti šādu audzēkľu darbi: 

Alekss Korčagins, Edīte Meikulāne, Aleksandra Sirjaka, Elvīra Vasiļjeva. Diploms – 

Alekss Korčagins 

 17.Starptautiskais Vizuālās mākslas konkurss Japānā – aizsūtīti šādu audzēkľu darbi: 

Artis Laizāns, Edīte Meikulāne, Karīna Nadeţnikova, Kaspars Pigaškovs, Jaroslava 

Potapova, Laima Rukmane, Deniss Vasiļjevs, Elvīra Vasiļjeva, Marita Vulāne, Samanta 

Zirnīte.   

 2013.gada 1.novembrī – Latgales Mākslas skolu audzēkľu radošo darbu konkurss ―Tu esi 

Latvija‖ Aizsūtīti 9 darbi, Atzinības raksts – Elizabetei Boļšakovai, Viktorijai Obţinai 

 2013.gada 30.novembrī - «дружат дети на планете» Baltkrievija, aizsūtīts 21 darbs. 

 02.12.2013 ―Es mīlu Policiju‖ Rēzeknes policijas iecirknis, aizsūtīti 34 darbi, Anna 

Aksjonova 1.vieta, Jolanta Skrauce – 2.vieta. 

 

VIĻĀNU PILSĒTAS PIRMSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE 
 

Iestādes gada uzdevums balstījās uz Integrētas mācību programmas pakāpenisku 

ieviešanu praksē, nodrošinot kvalitatīvu un radošu pieeju bērnu sagatavošanai skolai, atbilstoši 

pirmsskolas izglītības vadlīnijām. 

Regulāri notika skolotāju pieredzes apmaiľa iestādē, kā arī skolotājas apmeklēja 

tālākizglītības kursus un seminārus. 

2013. gadā PII paveiktie nozīmīgākie darbi un veiktie pirkumi: 

 Remontdarbi Raiľa ielas 35A telpās;  

 Nopirktas ţalūzijas, aizskari un aizskaru stangas, radiatoru aizslietľi; 

 Sakārtots PII teritorijas āra apgaismojums; 

 Raiľa ielas 33B telpās uzstādīta ugunsaizsardzības trauksmes iekārta; 

 Nopirktas mēbeles, rotaļlietas, gultas veļa, mācību līdzekļi un metodiskā literatūra 

PII tika organizēti sekojoši svētki un jautrie brīži: 

jautrais brīdis ―Gadalaiku nokrāsu virpulī‖, Meteľdienas jampadracis, bērnu ziemas darbu 

izstāde ―Ko mēs protam‖, Masļeľica, Teātra dienas, Lieldienu pasākumi, svētki māmiľām „Ar 
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mīļumu sirsniľā‖, izlaidumi, sporta svētki, tematisks pasākums ―Esmu drošs‖, Putras svētki, 

izstāde ―Rudens nāca sētiľā‖, Rudens svētki, Latvijai 95, Bērnu darbu izstāde ―Manai Latvijai‖, 

Ziemassvētku pasākumi. 

 

PIRMSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE „BITĪTE” 

Pirmsskolas izglītības iestādē tiek īstenotas 2 pirmsskolas izglītības programmas, uz 1.septembri 

iestādi apmeklē 92 bērni: mazbērnu grupa ― Skudriľas‖ -15 bērni,  2.jaunākā grupa ― Rūķīši‖ - 

18 bērni, vidējā- vecākā grupa ― Lācēni‖ - 20 bērni, sagatavošanas grupa ― Saulīte‖ - 19 bērni, 

jaukta vecuma grupa ― Taurenīsi‖ - 20 bērni 

 

2013. gadā PII tika novadīti šādi pasākumi: sporta pasākums laukumā „ Ziemas prieki‖, izstāde 

„Vecmāmiľas gardumu receptes‖, vecmāmiľu un vectētiľu svētki, bērnu un skolotāju kopīgo 

zīda apgleznošanas darbu izstāde, dzimtās valodas diena kopā ar ciemiľiem no Viļānu pilsētas 

un Dekšāru pirmsskolas izglītības iestādēm, Lieldienu svinēšana,  

 

7.attēls. Vecmāmiľu un vectētiľu svētki PII „Bitīte” 

Māmiľdienas svinības, izlaidumi, sporta svētki novada pirmsskolas izglītības iestāţu bērniem 

kopā ar savām skolotājām, piedalīšanās pasākumos Viļāniem - 85, Zinību diena, Tēvu dienai 

veltīts pasākums, Rudens svētki, Latvijas dzimšanas dienas pasākums,  Ziemassvētku pasākumi. 

2013. gadā PII tika veikti šādi saimnieciska rakstura darbi:  

 Salabots jumts; 

 Veikts remonts virtuvē; 

 Pārtaisītas rotaļu laukumu dzelzs konstrukcijas atbilstoši prasībām 

 

2013. gadā PII  vajadzībām tikai iegādātas sekojošas preces: 

 metodiskā literatūra, Nopirkti mācību līdzekļi bērniem ( burtnīcas, zīmēšanas un 

aplicēšanas papīrs, krāsas, krītiľi, palīglīdzekļi zīmēšanas un veidošanas nodarbībām, 

plastilīns u.c.) 

 košumkrūmi atbilstoši Veselības inspekcijas prasībām 
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 sporta inventārs , rotaļlietas smilšu kastēm 

 krēsliľu, gultiľas, ţalūzijas, plauktiľi, maizes skapis – galde virtuvei,  fotoaparāts, veļas 

ţāvētājs, malkas skaldītājs 

 medicīnas kabineta aprīkojums atbilstoši sertifikācijas prasībām 

 

 

4.2. Novada iestāţu darbība kultūras jomā 

VIĻĀNU KULTŪRAS NAMS 

 

2013. gadā Viļānu KN organizētie pasākumi: 

Gadā kopumā noorganizēti  30 daţādi  pasākumi: Viļānu novada senioru vakars, deju kolektīvu 

sadancis „IELŪDZ AUSTRA‖, Ziľģētāju un stāstnieku vakars, starptautiskajai sieviešu dienai 

veltīts pasākums, meteľdiena un masļeľica, akcija „Ģimeľu gājiens‖, Līgo svētku svinēšana, XI 

Starptautiskie Tautas muzikantu svētki, līnijdeju nometne „Kur gan vēl, ja ne Lakstīgalu salā‖, 

Viļānu gadatirgum – 20, Viļānu pilsētas svētki, svecīšu vakari, Lāčplēša dienas pasākums, 

Ziemassvētku pasākumi, zaļumballes un diskotēkas u.c. 

 

KN kolektīvu koncertdarbība citos novados: 

Jauniešu deju kolektīvs “AUSTRA”:  

kolektīvs gatavoja Dziesmu un deju svētku repertuāru, skatē iegūstot augstākās pakāpes diplomu, 

piedalījās sava novada pasākumos- rīkoja ikgadējo sadanci  „Ielūdz AUSTRA‖ Kultūras namā, 

Valsts svētku pasākumā Dekšarēs,  piedalījās Rēzeknes apriľķa rīkotajā sadancī Bērzgalē, 

koncertēja  Ērgļos, Riebiľu novada Stabulniekos,pārstāvēja Viļānu novadu Balkrievijā- Tautas 

mākslas festivālā „Skan cimboles un ermiľikas‖ pilsētā Postavi, Valsts 95.dzimšanas dienā 

sniedz koncertu Rikavā. 

Lauku kapela “BUMBURNEICYS”   

Kolektīvs piedalās KN rīkotajos pasākumos,  koncertē savā novadā, tiek aicinātas uz daţādiem 

pasākumiem kaimiľu novados un pilsētās – Jēkabpilī, Stabulniekos,Kalsnavā, Rikavā, pārstāvēja 

savu novadu Baltkrievijā, pilsētā Postavi un Zviedrijā. Piedalījās kapelu skatē Vabolē, iegūstot I 

pakāpi un bija Vispārējo Dziesmu un deju svētku dalībnieces, piedaloties Tautas mūzikas 

koncertā ―Raksti‖. 

Līnijdeju grupa „CHERRY LADY”  

jau  6. gadu organizēja līnijdeju nometni Viļānos, Lakstīgalu salā, kurā piedalās līnijdeju dejotāji 

no daudziem Latvijas novadiem. Lielākais notikums- piedalīšanās līnijdeju  olimpiādē „Rīgas 

Kauss‖, kur komandā un individuāli grupas dalībnieces ieguva godalgotas vietas. Koncertēja 
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savā novadā, izbraukumos bijušas Varakļānos, Audriľos, Galēnos, Bērzgalē, Salas pagastā, 

Pļaviľās. 

Amatierteātris  “KAS IR, TAS IR”  

Kolektīva iestudētā  izrāde „Ak, šī jaukā lauku dzīve‖ – komēdija 5 cēlienos tiek izrādīta Nagļu 

TN, Sakstagalā,Galēnu KN,Bērzgales TN, Dobeles novada Krimūnu TN. Regulāri piedalās KN 

rīkotajos pasākumos un gatavo humoristiskas programmas un iestudē skečus, piedalījās Madonas 

novada rīkotajā skeču parādē „Lubāna vilinājums‖ un Līvānu teātru saietā „Grīztovys‖. 

Krievu dziesmu vokālais ansamblis „SUDARUŠKI”  

piedalījās KN rīkotajā senior vakarā, Viļānu gadatirgus 20 gadu pasākumā stadionā, gatavojās un 

organizēja kopā ar krievu kultūras biedrību ―Očag‖ Masļeľicu pilsētas stadionā, organizē un 

piedalās II Pasaules kara atceres pasākumos. 

Vidējās paaudzes deju kopa „JURIS” 

Gatavoja svētku repertuāru, skatē ieguva savā grupā I pakāpes diplomu, koncertējot savā novadā 

un Rēzeknes novadā Valsts svētku pasākumos.Bija Vispārējo Dziesmu un deju svētku dalībnieki. 

Skolēnu deju kolektīvi (1.-2.klašu, 3.-5.klašu, 7.-9.klašu) 

Deju kolektīvi 18. Un 24. aprīlī piedalījās  Rēzeknes apriľķa skatēs, iegūstot I pakāpes diplomus,  

dancoja sava novada pasākumos un pārstāvēja Viļānu novadu deju sadancī „Latvju bērni danci 

veda‖  Krāslavā. 7.-9.klašu grupa  piedalījās sadancī „Lecam pa jaunam, lecam pa vecam‖, ko 

rīko VISC  gatavojoties skolēnu Dziesmu un deju svētkiem un piedalījās Starptautiskajā forumā 

„EURO JŪRMALA‖ iegūstot godalgoto 3.vietu. 

Bērnu un jauniešu folkloras ansamblis “BITEITES” 

piedalās skolu jaunatnes folkloras kustībā „Pulkā eimu, pulkā teku‖, kur katru gadu tiek tiek 

organizēti novadu sarīkojumi  un Vislatvijas sarīkojums. Šogad vadītāja strādā ar jaunu sastāvu 

un dalībnieku vecums ir no 5 līdz 13 gadiem. Pirmo reizi šādā sastāvā ľēma dalību Latgales 

novada sarīkojumā Rēzeknē. 

Sieviešu koris “ALTA” 

Rēzeknes apriľķa skatē iegūta I pakāpe.Dalība Vispārējos Dziesmu un deju svētkos. Koncertēja 

Valsts svētku pasākumā un Līgi svētkos Dekšārēs. 

Folkloras ansamblis “VIĻŌNĪŠI” 

veiksmīgi nostartēja skatē, iegūstot I pakāpes diplomu. Kolektīvs piedalījās sava novada 

rīkotajos pasākumos. Bija Vispārējos Dziesmu un deju svētku dalībnieki. Piedalījās Ziľu 

festivālā Koknesē. 

Vokālais ansamblis “MIRKLIS” Startēja Latgales novada vokālo ansambļu skatē, iegūstot II 

pakāpes diploma. 2013.gadā savu darbību beidza. 
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Vokāli instrumentālais ansamblis „103‖– sagatavoja  koncertprogrammu kopā ar vadītāju  

Viktoru Mosinu. 

Senioru vokālais ansamblis „Rudens ziedi” 

ansamblis piedalās Viļānu novada pasākumos, katru gadu pārstāv Viļānu novadu Senioru 

svētkos un viesojas kaimiľu pagastos. 

Dalība projektos 

1. Kopā ar Muzikantu biedrību organizēts VKKF līdzfinansēts projekta pasākums 

„ZIĽĢĒTĀJU UN STĀSTNIEKU VAKARS‖ Viļānu Kultūras namā 9.februārī , kur 

piedalījās  12 ziľģētāju kolektīvi un 10 stāstnieki no daudziem Latvijas novadiem. 

 

2. Projekta „NVO aktīva līdzdalība muzicēšanas tradīciju saglabāšanas un pārmantošanas 

procesu plānošanā un praktiskajā realizācijā‖ pasākums Viļānos un Barkavā  3.un 

4.augustā  XIII Starptautiskie „Muzikantu svētki‖, kurš notiek Viļānos kopš 2005.gada. 

Piedalās muzikanti vecmeistari, jauniešu folk grupas, lauku kapelas un individuālie 

izpildītāji no Rēzeknes, Medľevas, Viļāniem, Daugavpils, Saldus, Viļakas, Ventspils. 

Viesi no Lietuvas. Projekta partneri Tautas muzikantu biedrība. Līdzfinansējums – 

VKKF. 

 

3. Dalība projektā „Mēs esam un būsim, mēs  radām un skanam‖. Līguma summa 3 517.97 

EUR. Tika iegādāta skaľu aparatūra Kultūras nama skatuvei. 

 

 SOKOLKU PAGASTA KLUBS 

2013.gadā pasākumi: 

 Janvāris –pensionāru vakars apsveikuma koncertā piedalījās deju grupa ABDG, 

amatierteātris ANALIZ, ciemiľi no Stabulnieku pagasta; 

 Februāris – sporta pasākums – Ziemas garša Strupļu ciemā; 

 Marts – konkurss meitenēm „Mis Pavasaris 2013―  – piedalās amatierteātris ANALIZ, 

„Masļenica― – ANALIZ izrāde; 

 Maijs – apsveikumu koncerts Mātes dienā – piedalās ANALIZ un deju grupa ABDG; 

 Jūnijs – Bērnības svētki; 

 Jūlijs – izklaides pasākums bērniem – spēles, konkursi, stafetes, dejas; 

 Augusts – vasaras sporta stafetes; 

 Septembris – dāliju izstāde; 

 Oktobris – Dārzeľu izstāde; 
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 Novembris – Mārtiľdienas pasākums, bērnu zīmējumu un radošo foto kolāţa konkursa 

darbu izstāde „Latvijas krāsľums gadalaikos―, Rudens balle, erudīcijas konkurss bēniem 

„Zini vai mini par Latviju―; 

 Decembris –  Ziemassvētku eglīte pirmskolas vecuma bērniem, izklaidējošs pasākums 1.-

9.klases bērniem, Ziemassvētku diskotēka, Atpūtas vakars pieaugušajiem. 

 Katru piektdienu notiek izklaides pasākums diskotēka 

 

DEKŠĀRES TAUTAS NAMS 

2013. gada Dekšāres Tautas nama pašdarbības kolektīvu aktivitātes: 

Janvāris: Senioru atpūtas vakars pie Jaungada eglītes Dekšārēs, Senioru atpūtas vakars Stirnienē 

un Gaigalavā, 5.Latvijas senioru līnijdeju fetivāls-salidojums Dešārēs, Viļānu novada senioru 

atpūtas vakars Viļānos, Pašdarbnieku atpūtas vakars Nagļos. 

Februāris: Sveču dienas pasākums Krustpilī, Ziľģētāju un stāstnieku vakars Viļānos, 

Valentīndienai veltīts saviesīgs pasākums ‖Satiksimies dziesmā‖ Dekšāres. 

 Marts: Sieviešu dienai veltīts koncerts ‖Sirdī pavasars‖ Dekšārēs, Jāzepa diena Stirnienē, 

Vokālo ansambļu skate Dricānos. 

Aprīlis: Lieldienu koncerts ‖Raibais Lieldienu kamols‖ un ‖Zaķu skrējiens‖  Dekšārēs, Vokālo 

ansambļu skate Krāslavā, „Kokneses ziľģe‖ Koknesē, Senioru atpūtas vakars Varakļānoa, 

Atpūtas vakars „Pie atmiľu ugunskura‖ Dekšārēs, Kapelu skate Medľevā. 

Maijs: Mātes dienas pēcpusdiena „Dod māmiľa saules mūţu‖, Jersikas 800 gadu jubilejas 

pasākums. 

Jūnijs: Jāľu ielīgošana‖Dedzi,dedzi Jāľuguns‖, Jāľu ielīgošana‖Dedzi,dedzi Jāľuguns‖. 

Jūlijs: Kapelu maratons Vērmandārzā Rīgā, Bernības svētki, Zvejnieku svētki  Nagļos, Annas 

dienas tirgus un lustes Dekšārēs 

Augusts: Viļānu tirgus 20 gadu jubileja, Tautas muzikantu saiets Viļānos, Līnijdeju salidojums 

Viļānos, Sadancošana Kolnasātā, Rēzeknes novada grāmatu svētki Rikavā. 

Septembris: Miķeļdienas svētki Alsungā. 

Oktobris: Dramatiko kolektīvu tikšanās "Zilā nagla"Krustpils novadā,. 

Novembris: Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai veltīts koncerts Dekšāreš un 

Murmastienē, Zemnieku balle Mākoľkalnā, Dekšāres pagasta pašdarbnieku atpūtas vakars. 

Decembris: Vecgada balle Nagļos 

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 
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līgums ar Rēzeknes novadu. Bibliotēka ir vienīgā vieta, kur iespējams izmantot internetu bez 

maksas, bibliotēka ir kā bankas un pasta filiāle. Tā iegūst jaunu lomu sabiedrībā – tā ir jaunu 

prasmju avots un kļūst par ideju mājām, kur jaunākās tehnoloģijas dod iespēju mācīties un 

iepazīt pasauli radošu domāšanu veicinošā vidē. 

 Lasīšanai ir milzīga vērtība, kas padara cilvēku bagātu, pilnveido cilvēka gaumi, valodas 

krājumu, uzlabo iztēles spējas. Laikā, kad grāmatas aizstāj televīzija, planšetdatori un mobilie 

telefoni, svarīgi ir aktualizēt lasīšanas nozīmi un bibliotēkas uzdevums ir ieinteresēt bibliotēkas 

fondu neizmantojošo sabiedrības daļu nepaiet garām grāmatai. 

 

9.tabula 

Statistiskie rādītāji 

Rādītājs 2013.gads 

Lietotāju skaits 963 

      t.sk.bērni un jaunieši līdz 18.g. 510 

Apmeklējumu skaits 17317 

Izsniegumu skaits 42906 

Bibliotēkas krājums 34084 

Pašvaldības finansējums 47863 Ls 

 

Nozīmīgākie notikumi 2013. gadā: 

Bibliotēkas darba rādītājus ietekmēja tieši apstāklis,ka bibliotēka izvietota tālu no skolas divās 

mazās telpās. 

1.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. 

4.Bibliotēkā sniegti printēšanas, kopēšanas, skenēšanas un datu bāţu  

www.lursoft,www.letonika,NAIS  izmantošanas pakalpojumi. 

5.Bibliotēkā notikuši 26 tematiski pasākumi,14 informācijas dienas un piedāvātas lasītājiem 18 

plauktu izstādes. 

6. Interesantākie pasākumi: derīgo padomu stunda ―Gaismas terapija un tās praktisks 

pielietojums‖, Danas Podniekas datorgrafikas izstāde, bibliotekārās stundas skolēniem u.c. 

http://www.lursoft,www.letonika,nais/
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8.attēls. Derīgo padomu stunda  „Gaismas terapija un tās praktisks pielietojums‖ 

 

VIĻĀNU PAGASTA RADOPOLES BIBLIOTĒKA 

 
10.tabula 

Statistiskie rādītāji 

 2013.gads 

Lietotāju skaits 282 

Apmeklējumu skaits 5744 

Izsniegumu skaits 9680 

Datoru apmeklējumi 1400 

Lasītājiem 2013.gadā bija pieejami 26 nosaukumu ţurnāli un 2 nosaukumu avīzes latviešu 

un krievu valodā. Lai tiktu apkalpota visa pagasta teritorija, bibliotēkai ir grāmatu izsniegšanas 

punkts Jaunviļānos, atpūtas un informācijas centrā „Kamenīte‖. Gada laikā uz turieni tika 

izsniegtas 444 grāmatas un 26 ţurnāli. 

Nozīmīgākie notikumi 2013.gadā: 

 regulāra tiek rīkotas izstādes par bibliotēkas jaunieguvumiem „Jaunumi‖ un tematisko 

grāmatu izstāţu rīkošana (kopumā 58 literatūras izstādes); 

 

SOKOLKU PAGASTA BIBLIOTĒKA 
 

11.tabula 

Statistiskie rādītāji 

 2013.gads 

Lietotāju skaits 185 

Apmeklējumu skaits 7595 

Izsniegumi 9151 

Sniegtas uzziľas 369 

Iepirktas grāmatas 323 

Dāvinājumi 22 
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Nozīmīgākie notikumi 2013.gadā: 

 regulāra tiek rīkotas daţādas tematiskās izstādes (kopumā 43 izstādes) un 11 pasākumi, 

informācijas diena un jaunieguvumu izstādes; 

 novadpētniecības materiālu papildināšana, veidojot tematiskās mapes; 

 patstāvīga iedzīvotāju konsultēšana elektronisko informācijas resursu izmantošanā. 

 

9.attēls. Apmeklējumu kopskaits Sokolku bibliotēkā no 2011.g. līdz 2013.g. 

 

DEKŠĀRES PAGASTA BIBLIOTĒKA 

2013.gada bibliotēkā reģistrēti 224 lasītāji, t.sk.bērni un jaunieši līdz 18 gadiem 103. 

Apmeklējumu kopskaits – 4009; izsniegumu kopskaits -6178. Kopā par 2013.gadu tika 

iegādātas122 grāmatas par 742,19Ls. 

 

Nozīmīgākie notikumi 2013.gadā: 

 23 izstādes un sarīkoti 5 pasākumi bērniem. 

 Veiktas 2 aptaujas un 8 radošo darbnīcu nodarbības; 

 Latvisko tradīciju iedzīvināšanā - telpu rotāšana un svētku atmosfēras radīšana  

 

VIĻĀNU NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS 

 

 Muzejā strādā 1 darbinieks. 

 Viss muzeja krājums tika sapakots un pārvests uz pagaidu telpām, kamēr noris muzeja 

jauno telpu renovācijas darbi. 

 Tika atbalstīts projekts „Par valsts finansējumu Nacionālā muzeju krājuma uzturēšanai un 

izmantošanai pašvaldību, autonomajos un privātajos muzejos un privātajās kolekcijās‖. 

Projekta īstenošanai KM piešķīra 1000.00 LVL. 
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 Ľemta dalība tālākizglītības kursu nodarbībā – „Prasme uzstāties un muzeju 

komunikācija‖. 

 Interesentiem tika sniegta informācija par vēsturiskajiem faktiem Viļānu novadā. 

 Tiek veikts darbs pie muzeja jaunās ekspozīcijas plāna izstrādes. 

 Tika sagatavota visa nepieciešamā dokumentācija muzeja akreditācijai (23.01.2014.). 

 

Krājums 

Kopējais krājuma vienību skaits – 3194,t. sk. pamatkrājuma vienību skaits – 1954. 

Pārskata periodā jauniegūto vienību skaits – 1, t. sk. pamatkrājuma vienību skaits – 1. 

Krājuma vienību kopskaits pamatekspozīcijās – 459, t. sk. izmantoto pamatkrājuma vienību 

skaits – 268. Izmantoto krājuma vienību kopskaits izstādēs muzejā – 216, t.sk. izmantoto 

pamatkrājuma vienību skaits – 216. 

Zinātniskā darbība 

Pētnieciskā darba tēmas – 1 

Komunikācija ar sabiedrību 

Apmeklējumu skaits kopā – 509, 

Izstāţu skaits muzejā – 3 („Nauda Latvijā‖, „No vecmāmiľas pūra lādes‖, Fotogrāfiju izstāde „ 

Mans novads manā Latvijā‖ ) 

Tematiskie pasākumi – 2 (Vladislava Zepa grāmatas „Latviešu leģionāra gaitas‖ atklāšanas 

svētki 16.05.2013, komunistiskā genocīda upuru piemiľas dienai veltīts pasākums 16.06.2013)  

 

 
10.attēls. Vladislava Zepa grāmatas „Latviešu leģionāra gaitas‖ atklāšanas svētki 

 

Ārpus muzeja eksponēto izstāţu skaits – 2 (Ekspresizstāde „Mans novads manā Latvijā‖ 

Viļānu pilsētas svētku ietvaros Lakstīgalu salā 17.08.2013 un sociālā atbalsta centrā „Cerība‖ , 

pasākums veltīts LR 95. dzimšanas dienai 19.11.2013.) 

 

Pastāvīgo ekspozīciju skaits – 2, muzeja darbinieku vadīto ekskursiju skaits  – 5. 



 50 

5. PAŠVALDĪBAS POLICIJAS INFORMĀCIJA PAR 

VEIKUMIEM SABIEDRISKĀS KĀRTĪBAS NODROŠINĀŠANĀ 

 

Viļānu pilsētas un novada pašvaldības policijā no 01.01.2013 līdz 31.12.2013 

piereģistrētas- 172 iedzīvotāju sūdzības.  

2013. gadā pašvaldības policijā saľemti 24 iedzīvotāju un juridisko personu rakstiski 

iesniegumi: par sīko huligānismu, par trokšľošanu, par ģimenes skandāliem, par emocionālu un 

fizisku vardarbību ģimenē, par dzīvnieku turēšanas noteikumu pārkāpšanu, par pašvaldības 

īpašuma bojāšanu un iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu. 2 iesniegumi pēc piederības 

nosūtīti Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Rēzeknes iecirknim. 

Viļānu novada teritorijā veikti 158 profilaktiskie reidi brīvdienās, svētku dienās- vakara 

un nakts stundās (saskaľojot ar Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Rēzeknes iecirkľa 

Operatīvās nodaļas deţurantu).  

Sastādīts 51 - Administratīvā pārkāpuma protokols- paziľojums par apstāšanās un stāvēšanas 

noteikumu neievērošanu. 

20- 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; 

13 - personas aizturētas vadot transportlīdzekli alkohola reibuma stāvoklī un nodotas VP 

LRP. 

 21- reizi izbraukts pēc VP LRP OVN deţūrdaļas lūguma apstākļu noskaidrošanai pēc dotās 

adreses Viļānu novada teritorijā.  

6- gadījumos izsaukts NMP dienests (persona atradās bezpalīdzīgā stāvoklī sabiedriskā vietā);  

23- gadījumos PP sadarbojoties ar Valsts probācijas Rēzeknes teritoriālo dienestu veiktas 

saskaľotas pārbaudes;  

19- gadījumos PP sadarbībā ar Sociālo nodaļu veica apsekošanu pēc dzīvesvietas;  

10- gadījumos PP sadarbībā ar Bāriľtiesu veica personu pārbaudi dzīvesvietā;  

4- gadījumos PP izbrauca ar Nekustāmā īpašuma speciālistu apsekot privātīpašumus; 

3-gadījumos PP veica izbraukumu kopā ar Veterinārārsti veicot slimu un neglābjamu 

dzīvnieku (suľu) eitanāziju;  

3-gadījumos pēc iedzīvotāju iesniegumiem, PP veica izbraukumu kopā ar DzP 

„Meţavairogi‖ veicot klaiľojošo suľu un kaķu izķeršanu Viļānu pilsētas un novada teritorijā; 

9-gadījumos veikta Viļānu pilsētas privātmāju un juridisku personu pārbaude, pēc 

informācijas saľemšanas par CSA līgumu esamību no SIA „AALAS‖. 
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 Nodrošināta sabiedriskā kārtība 34 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. 

Tiek veikta patstāvīga sadarbība un informācijas apmaiľa VP LRP Rēzeknes iecirkľa vadību, 

Valsts probācijas dienestu, Viļānu novada pašvaldības Bāriľtiesu un sociālo nodaļu, Viļānu 

vidusskolas un Austrumlatgales profesionālo vidusskolu. 
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6. PAŠVALDĪBAS DALĪBA PROJEKTOS UN SABIEDRĪBAS 

INFORMĒŠANA 

6.1. Pašvaldības dalība projektos 2013.gadā 

 

2013. gadā Viļānu novada pašvaldībā realizēti 9 projekti  

2013. gadā kopējais piesaistītais finansējums realizējot projektus Viļānu novada pašvaldība 

sastāda 1 594 612,00 LVL jeb 2 268 928.46 EUR 

ESTLATRUS TRAFFIC 

 

Projekta 
nosaukums 

„Transporta sistēmas potenciāla pastiprināšana Igaunijas-Latvijas-

Krievijas 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 Igaunijas-
Latvijas-Krievijas pierobežas reģionos kā nacionālo interešu sfēru ar vizuālu satiksmes drošības 
risinājumu palīdzību un transporta infrastruktūras attīstību. 

Galvenās 
aktivitātes  

PUBLICITĀTE 

 2500 bukleti "Izgulies un tad brauc!" 

 5000 bukleti "Iepazīsti satiksmes drošības noteikumus aiz robežas!" 

 12 000 atstarotāji 

 10 000 EE, LV un RU pierobežas reģionu ceļu kartes 

 18 publicitātes stendi 

 CSDD brīvprātīgais ieguldījums satiksmes drošības kampaņās: "noguruma", "alkohola" 
brilles, programmu prezentēšana "Vai gribi būt mobils?", "Gada auto vadītājs", 
satiksmes negadījumu simulatori, "šokējošie" satiksmes drošības materiāli 

SATIKSMES DROŠĪBAS RISINĀJUMU PĀRROBEŢU APMAIĽA 

 3 dienu satiksmes drošības akcija "Drošais ritenis" 

 4 starptautiskas satiksmes drošības akcijas: "Izgulies un tad brauc!" (4 nedēļas), 
"Iepazīsti satiksmes drošības noteikumus aiz robežas!" (4 nedēļas), "Mamma, tētis un 
es - aizsargāta ģimene!", "Mīli dzīvi!" 

 3 pieredzes apmaiņas braucieni EE, LV, RU valsts satiksmes drošības struktūru 
pārstāvjiem, pārrobežu sadarbības līguma parakstīšana trešā brauciena laikā 

 Pieredzes apmaiņas brauciens uz Eiropas satiksmes drošības laboratoriju, Vācija, 
Holande 

 Projekta noslēguma Forums 

 6 satiksmes drošības parku izveide un aprīkošana: Kārsavā, Rēzeknē, Pskovā, 
Krasnogorodskā, Pitolovā, Viru. 
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SATIKSMES INFRASTRUKTŪRAS UZLABOŠANA 

 Rokasgrāmatas un e-kataloga "Inovatīvi ielu telpas dizaina risinājumi-Ilgspējīga 
transporta un sabiedriskās telpas attīstība Igaunijas, Latvijas un Krievijas pierobežas 
pilsētās", 3 semināri 

 Investīcijas: 

1. Autostāvvietas rekonstrukcija Krāslavā (3666m2); 
2. Ielu horizontālā marķēšana (400m2), barjeru uzstādīšana, 15 zīmes, 11 autobusa 

pieturu nojumju uzstāšāna Preiļos; 
3. Tranzītielas posma rekonstrukcija 510m Ludzā; 
4. Tranzītielas posma rekonstrukcija 495m Viļānos; 
5. Apgaismojuma līnijas rekonstrukcija 3100m, 2 autostāvvietu rekonstrukcija (200m2) 

Pskovā; 
6. Tranzītielas posma rekonstrukcija 1992m, 2 video kameru uzstādīšana 

Krasnogorodskā; 
7. Tranzītielas posma rekonstrukcija 400m, video novērošanas sistēmas uzstādīšana 

Pitolovā; 
8. Gājēju ceļa bruģēšana 611m (1222m2) Pečoros; 
9. Gājēju ceļa rekonstrukcija (300m), 10 gājēju pāreju apgaismošana, 5 video kameru, 

satiksmes skaitītāja un video paneļa uzstādīšana tranzītielā, Viru 
10. Gājēju pāreju apgaismošana, krustojuma rekonstrukcija, 4 satiksmes skaitītāju un 4 

ātruma rādītāju ar integrētu radara detektoru uzstādīšana tranzītielā, autobraucēju 
aizsardzības sistēmas uzstādīšana pie dzelzceļa, Tartu 

Projekta partneri  

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

 5 projekta partneriem Krievijā (“Lake Peipsi project”, Pskovas, Krasnogorodskas, 
Pitalovas, Pečoru rajonu administrācijas) 

 2 projekta partneriem Igaunijā (Viru un Tartu pilsētu administrācijas) 

Projekta kopējais 
budţets  

1 876 570,00 EUR 

ENPI 
līdzfinansējums  

1 688 913,00 EUR (90%) 

Nacionālais 
finansējums 

187 657,00 EUR (10%) 

Viļānu novada 
pašvaldības 
projekta budţets 

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 

 

Publicitāte http://www.vilani.lv/lv/-estlatrus-traffic 
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FORGET A HURRY 

 

Projekta nosaukums 
„Latvijas – Krievijas pierobeţas 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. 

Galvenās aktivitātes 

INFRASTRUKTŪRAS UN VIDES UZLABOŠANA: 

 Brīvdabas lasīšanas telpa- vieta pie Viļānu bibliotēkas 

 Brīvdabas estrāde Kārsavā 

 Renovēta bibliotēka Shlisselburgā 

APRĪKOJUMA IEGĀDE: 

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 
budţets 

200 000,00 EUR  

Programmas 
līdzfinansējums: 

171 000, 00 EUR (86%)  

Projekta 
līdzfinansējums 

29 000, 00 EUR (14%) 

Viļānu novada 
pašvaldības projekta 
budţets 

70 000 EUR  

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

Galvenās aktivitātes 

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   

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 
budţets 

5 078 646.39 EUR  

Programmas 
līdzfinansējums: 

3 368 666.16 EUR (66.33%)  

Valsts budţeta 
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-p58-
posms-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 
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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. 
 

Galvenās aktivitātes 
INFRASTRUKTŪRAS UZLABOŠANA: 
 
Rekonstruēta Viļānu kultūras nama – bibliotēkas ēka 

Projekta kopējais 
budţets 

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 

JAUNIEŠU BRĪVĀ LAIKA PAVADĪŠANAS DAŢĀDOŠANA VIĻĀNOS 

 

Projekta nosaukums „JAUNIEŠU BRĪVĀ LAIKA PAVADĪŠANAS DAŢĀDOŠANA VIĻĀNOS” 

Identifikācijas Nr. 12-01-LL23-L413201-000051 

Programma Eiropas lauksaimniecības fonds lauku attīstībai: Eiropa investē lauku apvidos 

Īstenošanas vieta Viļānu pilsēta 

Īstenošanas laiks 28.02.2013. – 01.06.2013. 

Mērķis 
Skrituļošanas rampas iegāde Viļānu novada jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespēju 
dažādošanai 

Galvenās aktivitātes 
INFRASTRUKTŪRAS UZLABOŠANA: 
 
Vienas skrituļošanas rampas iegāde un uzstādīšana Viļānu vidusskolas teritorijā 

Projekta kopējais 
budţets 

8094.28  EUR  

Attiecināmo izmaksu 
summa: 

6689.49 EUR 

Publiskais 
finansējums: 

6020.54 EUR (90% no attiecināmajām izmaksām) 

Viļānu novada 
pašvaldības 
līdzfinansējums 

2073.74 EUR 

SOCIALĀ ATBALSTA CENTRA ―CERĪBA‖ VEĻAS MAZGĀŠANAS PAKALPOJUMA 

UZLABOŠANA 

 

Projekta nosaukums „Sociālā atbalsta centra “Cerība” veļas mazgāšanas pakalpojuma uzlabošana” 

Identifikācijas Nr. 12-01-L23-L413201-000006 

Programma Eiropas lauksaimniecības fonds lauku attīstībai: Eiropa investē lauku apvidos 

Īstenošanas vieta Sociālais atbalsta centrs “Cerība” 

Īstenošanas laiks 28.02.2013. – 01.05.2013. 

Mērķis Uzlabot SAC „Cerība”veļas mazgāšanas pakalpojuma kvalitāti, iegādājoties nepieciešamo 



 57 

aprīkojumu 

Galvenās aktivitātes 

INFRASTRUKTŪRAS UZLABOŠANA: 
 
Iegādāties profesionālo veļas automātisko mazgāšanas mašīnu un žāvētāju, gaisa 
sausinātāju un mēbeles 

Projekta kopējais 
budţets 

4119.85  EUR  

Attiecināmo izmaksu 
summa: 

3404.83 EUR 

Publiskais 
finansējums: 

3064.34 EUR (90% no attiecināmajām izmaksām) 

Viļānu novada 
pašvaldības 
līdzfinansējums 

1055.51 EUR 

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 pierobeţas 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. 

Galvenās aktivitātes 

EIROREĢIONA "EZERU ZEME" STRATĒĢIJA 2013-2018 

 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 

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 
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 4 dienu stažēšanās divās valstīs visu 28 Eiroreģiona "Ezeru zeme" biedru 
darbiniekiem  

Projekta partneri 

Vadošais partneris: Eiroreģiona „Ezeru zeme” Latvijas birojs  

Projekta partneris LIETUVĀ: Eiroreģiona „Ezeru zeme” Lietuvas birojs  

Projekta partneris BALTKRIEVIJĀ: Glubokoje rajona izpildkomiteja  

Projekta budţets 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 

 

ALGOTIE PAGAIDU SABIEDRISKIE DARBI PAŠVALDĪBĀS 

   

Projekta nosaukums „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās” 

Identifikācijas Nr. 1DP/1.3.1.5.0./12/IPIA/NVA/001 

Programma Eiropas Sociālais fonds 

Īstenošanas vieta Socialais atbalsta centrs “Cerība” 

Īstenošanas laiks 02.2012. – 11.2014. 

Mērķis 
Uzlabot SAC „Cerība”veļas mazgāšanas pakalpojuma kvalitāti, iegādājoties nepieciešamo 
aprīkojumu 

Galvenās aktivitātes 

INFRASTRUKTŪRAS UZLABOŠANA: 
 
Iegādāties profesionālo veļas automātisko mazgāšanas mašīnu un žāvētāju, gaisa 
sausinātāju un mēbeles 

Projekta kopējais 
budţets 

580 043.82 EUR 

Publiskais 
finansējums: 

580 043.82 EUR (100%) 

Viļānu novada 

pašvaldības 
līdzfinansējums 

Darba rīki, individuālie darba aizsardzības līdzekļi 

Publicitāte  http://www.vilani.lv 

 

 

 

 

 

 

ILGTSPĒJĪGI ENERĢIJAS RĪCĪBAS PLĀNI – VIENOTA EIROPA ENERĢIJAS 

APSAIMNIEKOŠANĀ 
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Projekta Nr. IEE/11/978/SI2.61950 

Mērķis: sekmēt ilgtspējīgas enerģijas pārvaldi reģionos, veicinot pašvaldību iesaisti Pilsētas mēru paktu 

kustībā, kā arī izstrādājot Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plānus. 

6.2.Pašvaldības komunikācija ar iedzīvotājiem 

 

 Publicitātes nodrošināšana par aktuālo Viļānu novadā ik nedēļu novada mājaslapā 

www.vilani.lv, citās interneta vietnēs, Latgales radio, kā arī reģionālas nozīmes preses 

izdevumos „Rēzeknes vēstis‖, „Vietējā‖, „Viļānu novada vēstnesis‖. 

 Viļānu pilsētas svētku „Viļāniem – 85‖ publicitātes nodrošināšana – svētku 

popularizēšana. 

 Regulāri uzturēta Viļānu novada mājaslapa www.vilani.lv, papildinot to ar aktuālo 

informāciju par notikumiem Viļānu novadā, tostarp aktualitātēm par administrācijas 

nodaļu informāciju, piemēram, domes sēţu darba kārtība, iepirkumi, sludinājumi un cita 

nozīmīga informācija. 

 sagatavoti un izdoti Viļānu novada bezmaksas informatīvie izdevumi „Viļānu novada 

vēstnesis‖. 

 2013.gada nogalē sāka darboties no jauna izstrādātā mājaslapa sadarbībā ar izstrādātāju 

SIA WEBstyle (Rīga).  

 Novada prezentēšana Krievijas pilsētā Šlisselburgā pārrobeţu sadarbības projekta 

ietvaros 2013.g.jūnijā, kā arī Dānijas pilsētā Odsherredā 2013.gada oktobrī kultūras 

projekta ietvaros. 

 

http://www.vilani.lv/
http://www.vilani.lv/
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7. SOCIĀLĀ NODROŠINĀŠANA UN APRŪPE 

2013.gadā trūcīgo ģimeľu skaits novadā ir 746 ģimenes (1599 personas), par 75 ģimenēm 

vairāk kā 2012.gadā. Pēc sastāva tās ir 909 pilngadīgas personas darbspējīgā vecumā, 409 bērni 

un 281 persona pensijas vecumā un invalīdi. Lai palīdzētu iedzīvotājiem pamatvajadzību 

nodrošināšanā, sociālajos pabalstos 1078 ģimenēm (2046 personām) izmaksāti 214 065 lati . 

60% jeb 127530 Ls no visiem pabalstiem sastāda GMI pabalsts. Šo pabalstu saľēma 348 

ģimenes jeb 746 personas. Lai arī neliels, bet būtisks atbalsts ienākumu gūšanā iedzīvotājiem, 

kuri reģistrējušies kā bezdarbnieki, ir bijis sociālā tīkla piedāvājums veikt darba praktizēšanu 

pašvaldībās ar stipendiju, no GMI saľēmējiem to izmantojušas 89 personas.  

Otrs pieprasītākais pabalstu veids Viļānu novadā ir bijis dzīvokļa pabalsts – izlietoti 

32142 Ls, to saľēmušas 751 novadā dzīvojoša ģimene. 

Pārējos pabalstos izlietoti 54 393 Ls. Tās ir brīvpusdienas un ēdināšanas maksas 

atvieglojumi novada izglītības iestādēs, tika arī sniegta palīdzība ģimenēm bērnus sagatavojot 

jaunajam mācību gadam. Tika palīdzēts cilvēkiem ārkārtas un neparedzētās situācijās – 

ugunsgrēki, nelaimes gadījumi, smagas slimības, bēres. Pašvaldības atbalstu saľēmuši 16 bez 

vecāku gādības palikuši bērni un bāreľi.  

Bez sociālajiem pabalstiem novada iedzīvotājiem tika sniegti vai apmaksāti viľu 

vajadzībām atbilstoši sociālie pakalpojumi, izlietoti 60710Ls. Nozīmīga daļa pašvaldībā 

dzīvojošo iedzīvotāju ir pensionāri un cilvēki ar invaliditāti. Ne visi spēj sevi aprūpēt vai 

nodrošināt savu aprūpi, šajos gadījumos palīdz pašvaldība. Aprūpes mājās pakalpojumu 

2013.gadā izmantoja 61 persona un izlietoti 31238Ls. Gada laikā 25 personām tika sniegta 

palīdzība daļēji apmaksājot sociālo aprūpi Viļānu slimnīcā (12836Ls), bet 26 personām 

nodrošināta uzturēšanās ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestādēs. 

Pašvaldības izveidotajos sociālajos dzīvokļos izmitinātas 35 personas. 

Lai novada iedzīvotāji saľemtu daudzveidīgākus, viľu vajadzībām atbilstošus sociālos 

pakalpojumus, Viļānos darbojas pašvaldības finansētais sociālais atbalsta centrs „Cerība‖. Tas 

gada laikā sniedzis atbalstu 293 personām. Tā ir gan ēdināšana, gan brīvā laika lietderīga 

pavadīšana, gan veļas mazgāšanas pakalpojums, gan sociālpsiholoģiskais atbalsts. Centru ik 

dienu apmeklē 10- 15 bērnu, kur viľiem tiek nodrošināta droša vide, mājīgums, ēdiens un 

sociālpsiholoģiskais atbalsts. 2013.gadā piesaistot Eiropas Sociālo fondu līdzekļus uzlabots veļas 

mazgāšanas pakalpojums- izremontēta telpa, iegādāts jauns aprīkojums. 

        Novadā sociālajā jomā aktīvi darbojas vairākas nevalstiskās organizācijas, kas, izmantojot 

sev pieejamos resursus, palīdz daudziem trūcīgiem un maznodrošinātiem iedzīvotājiem, iesaistot 

savu organizāciju aktivitātēs, tā mazinot personu sociālo izolētību un atstumtību. 

Viļānu novada pašvaldības priekšsēdētāja                                      J.Ivanova 


