INFORMĀCIJA PAR NOVADĀ PAVEIKTO
2016. GADĀ

PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE „BITĪTE”




Pirmsskolas izglītības iestādē tiek īstenotas 2 pirmsskolas izglītības programmas
Uz 1.septembri uzsākot mācību gadu iestādi apmeklē 73 bērni
Uz 01.01.2017 apmeklē 82 bērni.










mazbērnu grupa “ Skudriņas” -15 bērni
2.jaunākā grupa “ Rūķīši” - 18 bērni
vidējā- vecākā grupa “ Lācēni” - 18 bērni
sagatavošanas grupa “ Saulīte” - 18 bērni

Kvalifikācijas kursi/ 10
Pasākumi /22
Saimnieciskā darbība:
Iegādāta metodiskā literatūra.
 Salabotas un nomainīti dēļi 5 mājiņām rotaļu laukumos.
 Nomainīti bojātie dēļi smilšu kastēm.
 Iegādāti mācību līdzekļi un materiāli bērniem;
 Iegādāti Lego konstruktori katrai grupai.
 Iegādāti un uzstādīti bērnu dvieļu pakaramie visās grupās.
 Nomainīta ventilācijas sistēma virtuvē.
 Veikts remonts sporta zālē.
 Iegādāti krekliņi ar uzrakstu „Bitīte” sporta pasākumiem.
 Visām grupām nopirktas rotaļlietas.
 Paklāji grupās.
 Sportam iegādātas barjeras atbilstoši bērnu vecumam un 5 individuālie paklājiņi.
 Ierīkoti durvju kodi.
 Iegādāti 100 šķīvji.
Līdzekļi tiek izlietoti atbilstoši apstiprinātajam budžetam


VIĻĀNU PILSĒTAS PII




37 pasākumi, konkursi, izstādes , vecāku sapulces, akcijas u.c.
Saimnieciskie, remontdarbi, iegādes:
 Uzstādīts jauns rotaļu laukums: konstrukcijas - 8148 EUR
 Gumijas segums - 11750 EUR.
 Grupām Nr.4 un Nr.5 iegādāti jauni garderobes skapīši – 4785 EUR
 Veikti nepieciešami ikdienas uzturēšanas remontdarbi.
 Sakopta teritorija, sastādīti augi.
 Veikti pašreizējais santehnikas remontdarbs.
 Salabotas un nokrāsotas āra laukumu konstrukcijas.
 Veikti remontdarbi katlu mājā- iegādāti un nomainīti divi cirkulācijas sūkņi - 707.51 EUR
 Ugunsdrošības sistēmai nomainīts akumulators un dūmu detektori
 Sagatavota teritorija jauna rotaļu laukuma uzstādīšanai 1.gr.
Iegādāts:
 trīsvietīgie bērnu garderobes skapīši un drēbju skapji grupu darbiniekiem - 5955,51 EUR
 2 datorkrēsli -188.11 EUR
 Zāles pļāvējs - 166.27 EUR
 Ledusskapis piena produktiem – 1052 EUR
 Projektors – 379 EUR,
 dators – 440 EUR
 ekrāns uz statīva- 82 EUR
 Kokmateriāli - 202.05 EUR
 Medikamenti - 65.04 EUR
 Grāmatas bērnu izlaidumam - 92.49 EUR
 Ikdienas saimnieciskie pirkumi - 1057.25 EUR
 Kancelejas preces bērniem- 1037 EUR
 5- 6 gad. Mācību līdzekļi – 870 EUR8.
 Mīkstais inventārs- 40 frotē dvieļi, 9 halāti.
 Trauki- krūzītes 60 gab. Šķīvji 40 gab. Kausiņi 4 gab.
Līdzekļi tiek izlietoti atbilstoši apstiprinātajam budžetam

VIĻĀNU VIDUSSKOLA




120 pasākumi, konkursi, tematiskās pēcpusdienas, patriotiskie pasākumi,
mācību ekskursijas un pārgājieni, krāsu un šefības nedēļas, dažādas
izstādes, mācību olimpiādes, tikšanās, sacensības, labdarības akcijas,
pasākumi un izlaidumi, .
Iegādāts:















Akumulatora skrūvgrieznis un 39 tā piederumi- 125,99 eiro;
Akumulatora skrūvgrieznis GSR 139.99 eiro;
Seifs 89,99 eiro;
Karstā ūdens dispenseris (19 litri) 168,19 eiro;
Datortehnika un projektoru ekrāni 21535,58+1219,68= 22755,26 eiro;
Darba apģērbs- aprīkojums 455,72 eiro.
Akustiskā sistēma - 1504,76 eiro ,
Mēbeles vecās piebūves 1.2.stāva klasēs - 8917,80 eiro,
Žalūzijas vecās piebūves 1.2.stāva klasēm - 1429,82 eiro ,
«LEGO MINDSTORMS» komplekti robotikas pulciņam - 1462,78 eiro,
Sporta inventārs - 893,94 eiro,
Remonts vecās piebūves 1.2.stāvā - 132817,27 eiro.

Līdzekļi tiek izlietoti atbilstoši apstiprinātajam budžetam

VIĻĀNU VSK. BĒRNU UN JAUNIEŠU CENTRS


86 pasākums (konkursi, radošās darbnīcas, tematiskās pēcpusdienas, pārgājieni,
dažādas izstādes, tikšanās, sacensības un turnīri):


Dalība starptautiskajā vizuālās mākslas konkursā “Lidice-2016” ( Čehija) (



Vizuālās mākslas pulciņa tērpu kolekciju demonstrējumi starptautiskajā
folkloras festivālā “Talantu varavīksne” (29.maijs, Zilupe, sk. A.Prauliņa) 1.pakāpes diploms

11.febr., piedalījās Violeta Šarigina , Marija Bebriša )

vizuālās mākslas pulciņam par keramikas rotu kolekciju “Rotas” un “Dubultspēle” Tērpu autori un
demonstrētāji : Alise Klinta Broka, Aīda Patmalniece, Megija Gunda Broka, Violeta Šarigina, Marija Bebriša,
Juliāna Tamane.



Vizuālās mākslas un floristikas pulciņu audzēkņu dalība lietišķās mākslas
izstādē Starptautiskajā folkloras festivālā “Talantu varavīksne” (29.maijs, Zilupe, sk.
A.Prauliņa, V.Zīra) Atzinības rakstus saņēma Violeta Šarigina, Marija Bebriša, Alise Klinta Broka, Adriāna
Tumane, Tatjana Cvetkova, Karalīna Nadežņikova.



Tika veikts grīdas remonts 1.stāva kāpņu telpā.

Līdzekļi tiek izlietoti atbilstoši apstiprinātajam budžetam

VIĻĀNU MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA






Izglītojamo skaits uz 2016.gada 31.decembri – 179
Profesionālās ievirzes izglītības programmās – 125
Interešu izglītības programmās - 54
Dalība projektos:








Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas Mūzikas un dejas mākslas
izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana, projekts Viļānu Mūzikas
un mākslas skolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošana mūzikas programmās,
Menzel CL202 ½ čells čehols, lociņš (2 gab) iegādei 900,00 EUR
Mākslinieciskās jaunrades nometne “5 dienas Viļānu muižā” no 2016. gada 13.
jūnija līdz 17.jūnijam. Piedalījās 30 Viļānu, Rēzeknes novada un pilsētas, Rīgas
pilsētas bērni.
Animācijas filma latgaliešu valodā “Vasals Vinnej, Pūk” pirmizrāde 2016. gada
16. Novembrī. Filmas veidotāji – 40 bērni (Viļānu mūzikas un mākslas skolas,
Viļānu vidusskolas, Gaigalavas pamatskolas skolnieki), 8 Viļānu mūzikas un
mākslas skolas un Viļānu vidusskolas skolotāji, teksta autore Maruta Latkovka,
skaņu režisors Einārs Lipskis, animatore Dace Liepa.
Skolas 55 gadu jubileja – skolotāju un absolventu salidojums (Sv. Mise,
koncerts baznīcā, pasākums skolā) 3. decembrī.

VIĻĀNU MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA






Izglītības programmas /jaunumi:
 Licencēta un tiek īstenota profesionālās ievirzes programma Dejas pamati
Iegādāts
 2 skolas zvani,
 2 lāzerprinteri,
 Statne skaņas pultij,
 3 skandas,
 2 mikrofoni ar statīviem.
 digitālā spoguļkamera,
 korim 20 koncerttērpi,
 Kornete Besson,
 Flauta Yamaha
 Laminators,
 5 klēpjdatori,
 6 Office datorprogrammas,
 300 kabatas kalendārīši.
Remontdarbi:
 Elektroiekārtu tehniskie mērījumi (212,00 EUR)
 Skolas šķūņa jumta remonts (27584.08 EUR)
 8. klases kosmētiskais remonts– 2 iekšsienu siltināšana, piekaramie griesti, tapetes,
dubultdurvis (900,00 EUR),

VIĻĀNU MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA















Paveiktais - radošā darba atskaite / 40
2016.gada 18.janvārī, Latvijas profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās mūzikas izglītības iestāžu IP
Stīgu instrumentu spēle – Ģitāras spēle audzēkņu Valsts konkurss, atzinības raksts – Dāvis Usāns, ģitāras
spēle, 4.kl., sk. Vjačeslavs Pilipovs
2016.gada 29.-31.janvārim, XXI Latvijas Mūzikas skolu pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu izpildītāju
konkurss, piedalās – Edvards Brencis, klarnete, 7.kl., sk. Oļegs Koļesņičenko.
2016.gada 04.martā, IV Latgales Mūzikas skolu IP Pūšaminstrumentu spēles un IP sitaminstrumentu spēles
audzēkņu konkurss, Jāņa Ivanova Rēzeknes Mūzikas vidusskolā, piedalās – Aleksandra Filatova, saksofons,
2.kl., sk. Oļegs Koļesņičenko.
2016.gada 10.martā, IP Stīgu instrumentu spēles Festivāls jaunākajām klasēm, Jāņa Ivanova Rēzeknes
Mūzikas vidusskolā, piedalās – Miks Severīns Bernsons, vijole, 2.kl., sk. Ilona Laizāne
2016.gada 02.aprīlī, Latvijas izglītības iestāžu profesionālās ievirzes mākslas un dizaina izglītības
programmu audzēkņu Valsts konkurss, Atzinības raksts – Kristīne Zeimule, Kaspars Pigaškovs, Mārtiņš
Putniņš, Anželika Laizāne.
2016.gada 06.aprīlī, V Jauno vokālistu konkurss Rēzeknē, piedalās – Laura Svikša, kora kl., 5.kl., sk.Biruta
Brūvele.
2016.gada 08.aprīlī, XI Latgales Jauno pianistu konkurss Balvos, piedalās – Kristaps Ozoliņš, klavierspēle,
2.kl., sk. Biruta Vigupe, Madara Skangale, klavierspēle, 2.kl., Gunta Kroiča, klavierspēle, 2.kl., sk. Jeļena
Vesnina

VIĻĀNU MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA














2016.gada 20.aprīlī, Latgales novada bērnu un jauniešu interešu izglītības vizuālās mākslas un keramikas
pulciņu radošais konkurss, Nautrēnu pagastā, Rogovkā, pateicības raksts – Mārtiņš Putniņš, vizuāli plastiskā
māksla, 4.kl., Alekss Korčagins, vpm, 5.kl., 3.vieta – Santa Jūlija Malahovska, vpm, 5.kl., sk. Viktors
Bogdanovs
2016.gada 22.aprīlī, III Rēzeknes reģiona Mūzikas skolu IP “Taustiņinstrumentu spēle - Klavierspēle”
8.klases audzēkņu festivāls/koncerts, Jāņa Ivanova Rēzeknes Mūzikas vidusskolā, piedalās – Jeļizaveta
Ņikonova, sk. Jeļena Vesnina.
2016.gada 25.aprīlī, Latviešu mūzikas un mākslas festivāls – konkurss, Viļānu Mūzikas un mākslas skolā.
2016.gada 08.maijā, Mātes dienai veltīts Viļānu Mūzikas un mākslas skolas koncerts Viļānu Romas katoļu
baznīcā.
2016.gada 11.maijā, IV Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu Pūšaminstrumentu konkurss Ozolniekos,
piedalās – Aleksandra Filatova, saksofons, 2.kl., sk. Oļegs Koļesņičenko.
2016.gada 11.maijā, XIII Jauno vokālistu konkurss “Dziedu Dievmātei” Aglonas bazilikā, piedalās – Elizabete
Brence, kora kl., 2.kl., Laura Svikša, kora kl., 5.kl., sk. Biruta Brūvele.
2016.gada 16.maijā, audzēkņu koncerts “Vasariņai skaisti rīti” Galēnu pamatskolā.
2016.gada 19.maijā, audzēkņu koncerts “Vasariņai skaisti rīti” Viļānu vidusskolā.
2016.gada 25.maijā, interešu izglītības programmas audzēkņu noslēguma koncerts/atvērto durvju diena.
2016.gada 30.maijā, audzēkņu 2015./2016.mācību gada noslēguma koncerts.
Regulāri tiek izstādītas audzēkņu darbu izstādes Jaunviļānu atpūtas un informācijas centrā “Kamenīte”,
Viļānu pilsētas bibliotēkā.

VIĻĀNU MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA









2016.gada Jūlijs – augusts, Bērnu literatūras nodaļā, Mms audzēkņu
darbu izstāde J.Rozentāla “Rīmeiki”.
2016.gada septembris – oktobris, Jaunviļānu informācijas un atpūtas
centrā “Kamenīte” Mms audzēkņu darbu izstāde J.Rozentāla
“Rīmeiki”.
2016.gada septembris – oktobris, Viļānu pilsētas bibliotēkā izstāde
“Dvēseles valoda”
2016.gada 05.septembris – 21.oktobris, Mms 7.kursa audzēkņu
darbu izstāde Viļānu pilsētas bērnu literatūras nodaļā “Būsi
mākslinieks…”
2016.gada 13.septembris – 21.oktobris, Viļānu novadpētniecības
muzejā, Mms absolventu Diplomdarbu izstāde.
2016.gada 23.septembrī, Eiropas kultūras mantojuma dienas.
Mākslas audzēkņu plenērs, Kameransambļa koncerts.

VIĻĀNU MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA

















2016.gada 08.oktobrī, bērnu un jauniešu animācijas festivāls “Debessmanna”. Iegūta 3.vieta filmai
“Biteit, muna zaltspuorneite”.
2016.gada 12.oktobrī, audzēkņu gatavotās Grāmatzīmes Viļānu pilsētas bibliotēkai.
Animācijas filmas veidošana “Vasals, Vinnej Pūk!” Piedalās: Ēriks Stirāns, Mārtiņš Putniņš, Romāns
Garšanovs, Edīte Meikulāne, Marita Vulāne, Alise Zālīt, Edīte Rimša, Kaspars Pigaškovs.
2016.gada 01.novembris, Aizputes Mākslas skolas un Mārtiņa Freimaņa fonda rīkotais konkurss
“Dziesma”, 3.vieta –2016.gada 07.novembris – 30.decembris, audzēkņu darbu izstāde “spārni”
Viļānu pilsētas bibliotēkas bērnu literatūras nodaļā.
2016.gada 16.novembrī, audzēkņu koncerts veltīts Latvijas Republikas Proklamēšanas gadadienai,
55.gadu jubilejai, Pirmizrāde animācijas filmai latgaliešu valodā “Vasals, Vinnej Pūk!”.
2016.gada 14. – 25.novembrim, izstāde “Vasals, Vinnej Pūk!”
2016.gada 03.decembrī, absolventu salidojums.
2016.gada 3. decembrī, Viļānu Sv. Erceņģeļa Miķeļa Romas katoļu baznīcā Sv. Mise un koncerts, kas
veltīts Viļānu Mūzikas un mākslas skolas 55 gadu jubileja.
2016.gada decembris, Izstāde “Dinas Ābeles darbu kopijas” Viļānu pilsētas bibliotēkā.
2016.gada 05.decembris – 2017.gada 12.janvāris, “absolventu darbu izstāde”. Izstādē 47 absolventu
darbi.
2016.gada 19.decembrī, audzēkņu Adventes koncerts.
2016.gada 21.decembrī, Mms zālē “Ziemassvētku eglīte” Sagatavošanas klases un vispusīgās
attīstības studijas izglītības programmu audzēkņiem.
2016.gada 24.decembrī, audzēkņu Ziemassvētku koncerts Viļānu Romas katoļu baznīcā.

VIĻĀNU MUZEJS


Projekti:

„Nacionālā muzeju krājuma izpētes rezultātu pieejamības nodrošināšana, izveidojot patstāvīgo ekspozīciju
„Lina sēkliņas stāsts” Viļānu novadpētniecības muzejā atbilstoši mūsdienu sabiedrības vajadzībām”, iesniegts
LKKF, atbalstīts (kopējais finansējums 17383.84 EUR) – LKKF piešķīra 10 000.00 EUR.



Izstādes un pasākumi/15
Finansiālie rādītāji:

Piešķirts no pašvaldības budžeta – 19030.86 EUR

Ieņēmumi no biļetēm – 98.00 EUR

Izveidota jauna pastāvīga ekspozīcija „Lina sēkliņas stāsts” – 17 383.84 EUR
Kursi:

Latgales plānošanas reģiona valsts akreditēto muzeju sanāksme Viļānu novadpētniecības muzejā
(23.03.2016.)

Viļānu novadpētniecības muzeja krājuma ārkārtas pārbaude, veica LR KM Muzeju nozares pārstāvji
(13.06.2016.)

Kursi – Muzeju darba ABC
Iegādāts:

10 saliekamie krēsli – 399.30 EUR

Abpusējs plaukts krājuma telpai – 985.63 EUR

Spogulis ANDRES 1400x500mm – 36.99 EUR

Drēbju pakaramais ar plauktu cepurēm uz riteņiem – 198.44 EUR

SENCOR gludeklis 27.90 EUR

Eļļas radiators – 28.08 EUR

Termohidrometrs Testo 608-H1 – 75.14 EUR







VIĻĀNU MUZEJS
Paveiktie darbi:
 Iekārtota jauna pastāvīga ekspozīcija „Lina sēkliņas stāsts”. VKKF mērķprogrammā
 “Muzeju nozares attīstības programma” - šī ekspozīcija ierindojās 5 nozīmīgāko VKKF atbalstīto
ekspozīciju projektu skaitā reģionos 2016.g.
 Latgales plānošanas reģiona valsts akreditēto muzeju sanāksme Viļānu novadpētniecības muzejā –
23.03.2016.g.
 Viļānu novadpētniecības muzeja krājuma ārkārtas pārbaude, ko veica LR KM Muzeju nozares pārstāvji.
13.06.2016.g.
 Viļānu pašvaldība – Viļānu novadpētniecības muzeja pamatkrājuma un palīgkrājuma visu vienību pilna
inventarizācija.
 Darbs ekspedīcijas „Pa Stefānijas Uļanovskas pēdām” darba grupā un ekspedīcijas norises laikā.
Ekspedīcijas norises laiks 2016.gada 23.-25. augusts.

Krājums:
 Pamatkrājums papildināts ar 19 priekšmetiem, palīgkrājums ar 94 priekšmetiem

Zinātniskā darbība:
 Pētnieciskā darba tēma – 1.
 Izstāžu un ekspozīciju plānu skaits – 2, no tiem realizēti – 2

Komunikācija ar sabiedrību:
 Apmeklētāju skaits – 2834 cilv., tai skaitā 109 ārzemju viesi.
 Izveidotas 2 muzejpedagoģiskās nodarbības:
 Senlatviešu spēka zīmes
 Lina sēkliņas stāsts
Līdzekļi tiek izlietoti atbilstoši apstiprinātajam budžetam


KULTŪRAS NAMS
40 dažāda mēroga KN rīkotie pasākumi
 9 profesionālie koncerti un izrādes
 2 filmu demonstrācijas
 15 izklaides pasākumi
 35 kolektīvu izbraukumi
 19 citu iestāžu rīkotie pasākumi
 8 firmu prezentācijas
 3 kolektīvu piedalīšanās starptautiska mēroga
pasākumos


KULTŪRAS NAMS


Dalība projektos:
 Viļānu

KN sadarbībā ar Muzikantu biedrību
piedalās Valsts Kultūrkapitāla fonda (VKKF)
izsludinātajā projektu konkursā – “Ziņģētāju un
stāstnieku vakars” . 13.februārī notika pasākums
ZIŅĢĒTĀJU UN STĀSTNIEKU VAKARS „Katram prieki
krājas”. Pasākumā kā ik gadu piedalījās līdz pat
200 dalībnieki no dažādām Latvijas vietām - 20
ziņģētāju kolektīvi un 5 stāstnieki.
 Kopējā

summa:100.94 EUR

KULTŪRAS NAMS


Dalība projektos:


Viļānu meistaru diena 03.aprīlī Viļānu kultūras namā un
labdarības biedrībā „Atbalsts”- dalība Latvijas Nacionālā
centra projektā „Satiec savu meistaru!”. Tā mērķis ir vēstīt
plašākai sabiedrībai par nemateriālā kultūras mantojuma
saglabāšanu un pārmantošanu, kā arī meistariem, viņu
zināšanām un prasmēm. „Satiec savu meistaru!” rīkotāji
pasākuma ietvaros vēlas veicināt sadarbību vietējo kopienu,
nevalstisko organizāciju, valsts un pašvaldību institūciju, kā
arī privāto organizāciju starpā nemateriālā kultūras
mantojuma izpausmju un to lietpratēju, kā arī Dziesmu un
deju svētku tradīcijas apzināšanā un popularizēšanā.


Kopējā summa : 120.78 EUR

KULTŪRAS NAMS


Dalība projektos:


Latvijas Valsts Mežu atbalstītā Latgales kultūras programmas 2016 projekts
„Nāc, stājies blakus un spēlējam” – nodrošināt tautas muzicēšanas dzīvotspēju
un sekmēt izpratni par tautas muzicēšanu. Organizējām tautas instrumentu
spēles darbnīcas vijoļspēlē, bubyna, cītara, kokles, stabuļu spēlē, iemācīt
Latgales tradicionālos dančus un rotaļdejas. Meistardarbnīcas notika Viļānu KN
no šī gada 19.līdz 21.jūlijam. Meistardarbnīcas vadīja 5 skolotāji,
meistardarbnīcās piedalījās 40 dalībnieki vecumā no 6 līdz 14 gadiem. Projekta
noslēgumā tika sagatavots koncerts un kopīga sadancošana.




Pašvaldības līdzfinansējums EUR 260.98

Viļānu KN sadarbībā ar Muzikantu biedrību piedalās Valsts Kultūrkapitāla fonda
(VKKF) izsludinātajā projektu konkursā – “Tautas muzikantu svētki” . 6.augustā
Lakstīgalu salā 21 kapelu un 15 muzikantus pulcināja XV TAUTAS MUZIKANTU
SVĒTKI . Notika izbraukuma koncerti pa novadu – Dekšāres, Sokolki un
Jaunviļānu ciemats. Vakarā Dižkoncerts un turpinājumā Večerinka.



Pašvaldības līdzfinansējums – transports dalībnieku vešanai uz koncerta vietām
Afišas, pateicības dalībniekiem

KULTŪRAS NAMS


Saimnieciskie darījumi:


Mīkstais inventārs








Lakstīgalu sala:









KOPĀ:




Cepures deju kolektīvam - SIA „Muduri” - 261.36 EUR
Krievu dziesmu vokālā ansamblim 13 kleitas un 13 svārki – SIA ROTA – 2278.65 EUR
8 austas baltas villaines folkloras kopai „Viļõnīši” – 360.00 EUR
Lauku kapelai BUBMURNEICYS koncertkostīmi – 600.00 EUR
Bikses deju kolektīvam -755.00 EURE
Skatuves grīdas nomaiņa –
5250 - Kapitālais remonts un rekonstrukcija
Kokmateriāli un transporta izdevumi 4625.25 EUR
SIA DAKO 131.16 EUR
LG HOLZ SIA 2475.76 EUR

EUR 7235.40

SIA JK industriālais parks
Caurules un metāla griešana galdam 171.22 EUR
Krāsa fasādes atjaunošanai SIA DAKO 104,97 EUR

KULTŪRAS NAMS


INVENTĀRS:









PAMATLĪDZEKĻI





Žalūzijas KN 2.Stāvam SIA LITE - EUR 1289.59
SIA „atspulgs logiem” - 8 pārvietojamie pakaramie tērpu noliktavām, plauktu
sistēma un garderobes pakaramais pie sienas stiprināms - EUR 3997.66
200 salokāmie krēsli balkonam un āra pasākumiem un 5 saliekamie galdi - SIA
RKP EUR 3174.07
100 krēsli mazajai zālei un mēģinājumu telpām – SIA FL birojs - EUR 2499.86
Mēbeles atpūtas telpai un darba kabinetam – sia mebir 6 galdiņi lete,sekcija
un plaukts - EUR 2504.88
Radio mikrofonu sistēma SIA lataudio – 3 gab. Un dažādu jaudu prožektoru
lampas - EUR 1710.26
Fiziskā apsardze pasākumos Sia „centurion security”- EUR 2795.10

IEŅĒMUMI


No ieejas biļetēm (pasākumi, teātra izrādes, diskotēkas) - EUR 3979.00

KULTŪRAS NAMS


LĪGUMI:
Par ugunsdrošības sistēmas tehniskā apkope - SIA
APSARGS R
 Par paklāju un grīdas mopu maiņu - AS „BERENDSEN
TEKSTILA SERVISS”
 Pacēlāja apkope un serviss – SIA „TEHNOVERS”
 Ventilācijas sistēmas serviss ( 3 gaisa apstrādes
iekārtu tehniskā apkope un 6 filtru maiņa) – SIA
„KLIMATON”
 Fiziskās apsardzes nodrošināšana pasākumos – SIA
„CENTURION SECURITY”


VIĻĀNU PILSĒTAS BIBLIOTĒKA






Lietotāju skaits
1070, par 137 vairāk kā 2015.gadā.
Apmeklējumu skaits - 22128, par 3510 vairāk kā 2015.gadā
Izsniegums
- 35626, par 4001 vairāk kā 2015.gadā
Grāmatu fonds ir papildinājies par 1185 eks.:
Par pašvaldības līdzekļiem ir iepirktas 956 eks. grāmatas par eiro
6719,-.
 Dāvinājumos no lasītājiem, no Rēzeknes novada pašvaldības
 No Bibliotēku dienesta saņemti 229 eks. grāmatu.
Norakstīti 3903 eks. saturā novecojušo, lasītāju nolietoto grāmatu.




Masu pasākumi:
 111 tematiskās plauktu izstādes
 57 tematiskie pasākumi
 11 informācijas dienas “Jaunumi”.
Sistemātiski tika izsniegtas grāmatas izsniegšanas punktā Viļānu PII.

VIĻĀNU PILSĒTAS BIBLIOTĒKA






Pārējais darbs:
 Bibliotēka lasītājiem piedāvā 55 nosaukumu preses izdevumus.
 Sistemātiski papildinātas ar jaunākajiem materiāliem novadpētniecības un tematiskās mapes
un par bibliotēkas darbu ievietoti materiāli bibliotēkas emuārā vilanubibl.blogspot.com,
www.tvitter.com, www.biblioteka.lv, www.facebook.lv, www.draugiem.lv.
Ar š.g.1.novembri tika mainīts bibliotēkas darba laiks: bibliotēka sāka strādāt katra mēneša 1. un 3.
sestdienā
Iegādāts:
 63 grāmatu plaukti;
 5 atpūtas krēsli foajē;
 2 svītrkodu nolasītāji, melnbaltais lāzerprinteris, ledusskapis, mikroviļņu krāsns;
 3 procesori.
Ar Kultūras Ministrijas lēmumu no 2016.gada 17.novembra bibliotēka ir akreditēta uz 5 gadiem

Līdzekļi tiek izlietoti atbilstoši apstiprinātajam budžetam

RADOPOLES BIBLIOTĒKA


Reģistrēti:










Ienākuši iespieddarbi:







142 bibliotēkas lietotāji, no tiem 34 bērni;
1174 apmeklējumi;
Izsniegti 3896 iespieddarbi;
Sniegti 4 SBA-starpbibliotēku abonementa pakalpojumi;
Sniegtas 34 uzziņas.
Uz ārējo apkalpošanas punkts Jaunviļānos aizsūtītas 309 grāmatas.
pašvaldības budžets: 146 grāmatas par 866.84 EUR
dāvinājumi: 9 grāmatas par 71.43 EUR
Grāmatas iegādājos grāmatu bāzēs www.lgramata.lv un www.janus.lv

Izslēgti iespieddarbi:


38 grāmatas par 45.05 EUR

RADOPOLES BIBLIOTĒKA



Lasītājiem ir pieejami 24 nosaukumu preses izdevumi- avīzes un žurnāli latviešu un
krievu valodā.
Tiek piedāvāts pašvaldības informatīvais izdevums „Viļānu novada vēstnesis”.
Lasīšanas veicināšanai tika uzliktas 27 grāmatu izstādes.
Apmeklētājiem pieejami 4 datori ar bezvadu interneta pieslēgumu WiFi.
Pabeigts krājuma rekataloģizācijas darbs bibliotēku informācijas sistēmā ALISE.
(atlikušas dažas grāmatas pie lasītājiem-parādniekiem).
Elektroniskajā katalogā ievietotas 6762 grāmatas un 229 preses izdevumi.
Šogad uzsākta bibliotēkas krājuma komplektēšanu sistēmā ALISE.
Bibliotēka sniedza maksas pakalpojumus- kopēšanu. Iekasēti 8.26 EUR.



Iegādāts:














biroja preces par 22.05 EUR
saimniecības preses 28.65 EUR
galda spēles 26.80 EUR
jauns velosipēdu turētājs un pastkaste

Līdzekļi tiek izlietoti atbilstoši apstiprinātajam budžetam

ATPŪTAS UN INFORMĀCIJAS CENTRA
„KAMENĪTE”
Lasītāju skaits - 113, t. sk. bērni - 22

Apmeklētāju skaits - 2830, t.. sk. bērni – 97
 Lasītāju sastāvu veido bezdarbnieki - 24 , strādājošie - 21, pensionāri - 36 , invalīdi - 7, bērni līdz
18.g. - 24, zemnieki - 1.

Literatūras izsniegums kopā - 25376 eks.:
 t.sk. grāmatas – 2464 eks.
 žurnāli - 22912 eks.
 bērniem – 314 eks.

Virtuālie apmeklējumi - 2348

Lasītājiem piedāvāti iespieddarbi no Radopoles bibliotēkas
 Bērnu literatūra- 109 eks.;
 Citi iespieddarbi- 1529 eks.

Veikti kopēšanas darbi

Regulāri notiek veselības grupas “Kustību prieks” nodarbības.

Veikta apmācošā darbība ,datoru apguve, rēķinu apmaksa, informācijas meklēšana

Tika organizētas 8 tematiskās izstādes un sadarbībā ar Viļānu mūzikas un mākslas skolu -4 izstādes

Centra apmeklētāji regulāri izmanto iespēju spēlēt galda spēles

Pirmā stāva telpās tika veikts kosmētiskais remonts- sienu un grīdu krāsošana.
Līdzekļi tiek izlietoti atbilstoši apstiprinātajam budžetam


VIĻĀNU NOVADA SPORTA SKOLA






Dalība 108 valsts, starptautiskajos un starpnovadu
sacensībās un turnīros
5 veterānu sporta sacensībās
Organizēti 19 novada sporta pasākumi
14 sportistu starti ārpus Viļānu novada

VIĻĀNU NOVADA SPORTA SKOLA


VETERĀNI




LSVS (Latvijas Senioru-veterānu savienība) sacensību
kopvērtējumā1.vieta (svaru bumbu celšana, darts, pavasara kross,
vieglatlētika)

DARTS


Marija Ružāne






2016.gada čempione pāros dartā (ar Andu Seimani, Jēkabpils).
Baltijas kausa 3.vieta pāros dartā (ar Zeltīti Stradi, Gulbenes novads).
Starptautiskās sacensībās 3.vieta pāros dartā (ar Zeltīti Stradi, Gulbenes
novads).

FUTBOLS





Komanda “Viļānu SS/Dekšāres” (2002.dz.g.)
Latvijas reģionu fināls telpu futbolā Talsi (14.03.16.) – 3.vieta
Ziemeļaustrumu Jaunatnes U-14 futbola čempionāts – 1.vieta
Ziemeļaustrumu Jaunatnes U-14 telpu futbola čempionāts – 1.vieta

VIĻĀNU NOVADA SPORTA SKOLA


SVARBUMBU CELŠANA


Mihails Koniševskis, svarbumbas






Ananijs Matvejevs, svarbumbas






2016.gada čempions veterāniem svarbumbu celšanā, svara kategorijā līdz 95 kg.
2016.gada Latvijas kausa ieguvējs veterānu grupā, svara kategorijā līdz 85 kg.
2016.gada vairāku Latvijas kausa posmu uzvarētājs.

Edijs Strušels, svarbumbu celšana






2016.gada čempions junioriem un pieaugušajiem, svara kategorijā līdz 68 kg.
2016.gada Latvijas kausa ieguvējs junioriem, svara kategorijā līdz 68 kg.
2016.gada vairāku Latvijas kausa posmu uzvarētājs.

1. Vieta Latvijas čempionātā, 3.vieta Eiropas čempionātā U-16(jaunieši).
2016.gada Latvijas kausa kopvērtējumā 2.vieta jauniešiem, svara kategorijā līdz 85 kg.
2016.gada vairāku Latvijas kausa posmu uzvarētājs

Kristīne Vīča, svarbumbu celšana



1.vietas kausi 2016.g. kopvērtējumā U-18(jaunietes) un U-22(juniores) grupās
svarcelšanā, pieder divi Latvijas rekordi savā svaru grupā.
Latvijas kausa kopvērtējumā kausus ieguva Aldis Rutkovskis un Pēteris Plots.

VIĻĀNU NOVADA SPORTA SKOLA




VIEGLATLĒTIKA

Alevtīna Tarasova, vieglatlētika
 Latvijas čempionāts telpās Kuldīga (27.-28.02.16.) – 3.vieta tāllēkšana
 Latvijas čempionāts Ogre (29.-30.07.16.) – 2.vieta tāllēkšana
 Baltijas jaunatnes U-20 kauss Rakvere (Igaunija) (27.07.16.) – 1.vieta tāllēkšana un 2.vieta 4x100 m
skrējiens
 Latvijas jaunatnes U-20 čempionāts telpās Kuldīga (20.-21.02.16.) – 2.vieta tāllēkšana
 Latvijas jaunatnes U-20 čempionāts Jēkabpils (25.-26.06.16.) – 1.vieta tāllēkšana un 3.vieta 100 m
skrējiens
 LVS kauss I posms Kuldīga (09.01.16) – 1.vieta tāllēkšana
 LVS kauss II posms Rīga (09.03.16) – 3.vieta tāllēkšana
 LVS kauss 4. posms Saldus (12.07.16) – 2.vieta tāllēkšana
 LVS kauss 5. posms Rēzekne (07.08.16) – 3.vieta tāllēkšana

Olga Belova, vieglatlētika
 Latvijas jaunatnes U-20 čempionāts telpās Kuldīga (20.-21.02.16.) – 3.vieta 2000 m skrējiens
 Rēzeknes pusmaratons (09.04.16.) – 1.vieta
 LVS kauss I posms Kuldīga (09.01.16) – 3.vieta 1500 m skrējiens
 LVS kauss II posms Rīga (09.03.16) – 3.vieta jūdzes skrējiens

Simona Prikule, vieglatlētika
 Valmieras spēles (14.06.16.) – 3.vieta 600 m skrējiens

Iveta Malta, vieglatlētika
 LSVS 1.vietas 400 m un 800 m skrējienos.
 LSVS krosā 2.vieta.
 Rēzeknes pusmaratons (09.04.16.) – 1.vieta.
Līdzekļi tiek izlietoti atbilstoši apstiprinātajam budžetam

DEKŠĀRES PAGASTA PĀRVALDE


Pagasta pārvalde darbojās Novada apstiprināta nolikuma ietvaros nodrošinot visu
turpmāk minēto:
 transporta nodrošināšanu skolēnu pārvadāšanai uz skolu un no skolas, citiem
pasākumiem
 ceļu uzturēšana- pagasta ceļu apļaušana, krūmu ciršana
 pagasta iedzīvotāju apkalpošana
 telpu nodrošināšana pasākumiem un pulciņu mēģinājumiem
 latvāņu apkarošana/pļaušana un miglošana
 Pagasta teritorijas uzturēšanas darbi/ appļautas pagasta ēkām pieguļošās
pagalmu platības, kā arī novāktas lapas, organizēta pagasta teritorijas
sakopšanas talka, sakopti pagasta teritorijā esošie kapi.
 estrādes sakārtošana vasaras sezonai un kārtības uzturēšana vasaras sezonā

Līdzekļi tiek izlietoti atbilstoši apstiprinātajam budžetam

DEKŠĀRES PAGASTS/ LAUKSAIMNIECĪBA
Tika organizēts seminārs Dekšāru pagasta
zemniekiem par ES finanšu piesaisti, projektiem
 Sapulce mežu īpašniekiem.


Iedzīvotājiem tiek palīdzēts pasūtīt krotālijas,
aizpildīt lauku bloku kartes, deklarācijas,
iesniegumu formēšana LAD un citas veidlapas.
 Tika izsūtīti brīdinājumi zemes īpašniekiem (75),
kuru platībās aug latvāņi.


DEKŠĀRES PAGASTS/ SOCIĀLAIS DARBS


Trūcīgās un maznodrošinātās ģimenes
personas statuss piešķirts 65 ģimenēm

vai



GMI pabalsts piešķirts - izmaksāts 15516.64 EUR



Dzīvokļu un malkas pabalsti piešķirti 3784.00EUR



Represētie pabalsti 300.00 EUR četrām personām



Pabalsti dzīves jubilejā 260.00 EUR divām
personām



Mājas aprūpe tiek nodrošināta trīs personām

DEKŠĀRES PAGASTS/ KULTŪRAS DZĪVE


Organizēti 12 pasākums, atpūtas vakars, koncerts utt.:



Kolektīvi ir piedalījušies pasākumos;









Pūtēju orķestris ''Dekšāres'' piedalījās VIII Latvijas pūtēju orķestru
konkursā Ogrē un Vidzemes, Latgales koru un pūtēju orķestru svētkos
Alūksnē
Kapela ''Sovejī'' bija XIX Tautas mūzikas svētku dalībnieki Valkā-Valgā
Vīru kopa ''Kūzuls'' piedalījās Starptautiskajā folkloras festivālā
Daugavpilī un Latvijas folkloras novadu dienās Rīgā.
Pārējie pašdarbības kolektīvi aktīvi piedalījās pagasta un novada
rīkotajos pasākumos.

Iegādāti mūzikas instrumenti pūtēju orķestrim:







saksofona baritons
klarnete
trompete
trompete A.Eastman
diriģenta pults

DEKŠĀRU PAMATSKOLA




43 pasākumi, tai skaitā konkursi, tematiskās pēcpusdienas, patriotiskie
pasākumi, mācību ekskursijas un pārgājieni, tirdziņi, karnevāli, atceres
pasākumi, sadraudzības vakari, dažādas izstādes, mācību olimpiādes un
jauno talantu konkursi, sporta sacensības vietējā, valsts un starptautiskā
mērogā u.c.
Nozīmīgākie sasniegumi:










Starpnovadu matemātikas olimpiāde – 1.vieta
Starptautiskā matemātikas olimpiāde “Ķengurs” 3. vieta un 12 atzinības raksti
Starpnovadu sporta aktivitātes iegūta 3. vieta kopvērtējumā
Latvijas čempionāts futbolā Tukumā 1.vieta
Latvijas čempionāta futbolā Rīgā 3.vieta
Konkurss “Mana Latvija”Rēzeknē 4.vieta
Starptautiskais 9.klases informātikas konkurss “Bebrs -2016”

Iegādes:




Aprīkots medicīnas kabinets ( medikamentu skapis, kušete);
Mūzikas kabinetā jauni skolēnu galdi un krēsli
Portatīvais dators

Līdzekļi tiek izlietoti atbilstoši apstiprinātajam budžetam

DEKŠĀRES PAGASTA FAP


Tika veikti ārsta palīga pienākumi:















Sniegta neatliekamā med. palīdzība pagasta iedzīvotājiem
37-medpunkta apmeklējumi,
3- mājas izsaukumi,
97-profilaktiskās apskates,
Veikta visu vecuma grupu pacientiem izmeklēšana- elektrokardiogrāfija, glikometrija, a/s mērīšana un
citas medicīniskās manipulācijas,
Veikta pedikulozes un kašķis pārbaude Dekšāru pamatskolā
Sniegta pacientiem informāciju par attiecīgajā teritorijā esošajam ārstniecības iestādēm, kuras sniedz
med. palīdzību,
Katru mēnesi tiek uzlabota un atjaunota informācija par prof. potēm, apskatēm
Katru mēnesi Dekšāru FVP pieņem ģimenes ārsts R.Latkovska,
Paaugstināta profesionālā kvalifikāciju
Veikta redzes pārbaude bērniem.

Līdzekļi tiek izlietoti atbilstoši apstiprinātajam budžetam

DEKŠĀRES PAGASTS/BIBLIOTĒKA







Lasītāju skaits – 184, t.sk. bērni un jaunieši līdz 18 gadiem -71.
Apmeklējumi – 2340;
Izsniegumi - 4007.
Norakstītas;
540 vienības t.sk. 319 seriālizdevumi, 221 grāmata par 113.10 eiro
Tika iegādātas un dāvinājumos saņemtas:



182 grāmatas par 1409,11eiro
380 preses izdevumi

Organizēts:
 34 izstādes
 2 aptaujas
 8 pasākumi
 5radošās darbnīcas
 3 konkursi.








Veikta periodikas norakstīšana.
Viss bibliotēkas fonds ir ievadīts elektroniskajā kopkatalogā, tiek uzsākta lasītāju un informācijas vienību
izsnieguma elektroniska uzskaite.
Veikts darbs bibliotēkas lietotāju izglītības un atpūtas vajadzībām.
Dokumentu (izņemot elektroniskos) izsniegšana uz mājām uz noteiktu laiku, visu veidu dokumentu
izmantošana uz vietas, bibliogrāfija un tematisko uzziņu sniegšana, konsultācijas, SBA pakalpojumi.
Sniegti kvalitatīvus pakalpojumus, izmantojot datoru, interneta pieslēgumu, kopētāju, printeri, skeneri.

Līdzekļi tiek izlietoti atbilstoši apstiprinātajam budžetam

DEKŠĀRES PAGASTS/ MUZEJS
Dekšāres pagasta muzejā 2016.gadā pabeigts
darbs pie muzeja krājumu novērtēšanas, krājums ņemts grāmatvedības uzskaitē.
 Organizētas 2 izstādes.
 Sagatavots raksts ''Katoļu kalendāram'' par
dekšārieti rakstnieku Albertu Sprūdžu.
 Apmeklējumu skaits -96.
 Iegādāts biroja krēsls par EUR 82,59.


SOKOLKU PAGASTA PĀRVALDE


Transporta nodrošināšana skolēnu pārvadāšanai uz
skolu, bērnudārzu un citiem pasākumiem



Pagasta iedzīvotāju apkalpošana











sniegtas 24 izziņas
nosūtītie 367 dokumenti
saņemti 20 dokumenti
dzīvesvietas deklarēšana 16
veikti kopēšanas darbi
regulāri sniegtas konsultācijas par zemes jautājumiem

Tiek cirsti krūmi pagastceļu Sokolki- Zvīdrini, SkudnovkaZovorujevka grāvmalās
Pasākumā “Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” nodarbināti 39
bezdarbnieki

SOKOLKU PAGASTA PĀRVALDE














Telpu nodrošināšana vingrošanas nodarbībām
Veikta pagasta ceļu uzturēšana- sniega tīrīšana, greiderēšana, apļaušana.
Sakopti pagasta teritorijā esošie kapi
Ierīkotas puķu dobes, sakopta ciemata Strupļu teritorija, saremontēti un uzstādīti
soliņi
Tika organizēta pagasta teritorijas sakopšana talkas laikā
Iesākta projekta “Parka ierīkošana Sokolku pagasta Strupļu ciemata teritorijā”
realizēšana- iestādīti koki, dekoratīvie krūmi, ierīkoti gājēju celiņi, iegādāti soliņi,
atkritumu urnas.
Notika Sokolku pagasta pārvaldes iedzīvotāju sapulce par aktuālajiem jautājumiem
ar novada vadības piedalīšanos, kur informāciju sniedza SIA “Viļānu namsaimnieks”
vadītāja Ā. Moisejeva , lauku attīstības speciāliste Z. Golovļova, pašvaldības policijas
inspektors V. Laizāns
Appļautas pagasta ēkām piegulošās pagalmu platības, novāktas lapas, sniega
tīrīšanas darbi un apliedējošu celiņu apstrāde ar pretslīdes materiāliem.
Sagatavota malka un iegādātas ogles pašvaldības iestāžu apkures vajadzībām
Iegādāts krūmgriezis Husqvarna336FR
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SOKOLKU PAGASTS/SOCIĀLAIS DARBS


















2016.gada laikā tika saņemti 460 iesniegumi
Trūcīgās ģimenes statuss piešķirts 70 ģimenēm
Maznodrošinātās ģimenes statuss piešķirts 12 ģimenēm
GMI pabalsts 95 personām – 29632,70 EUR
Dzīvokļa un malkas pabalsts 115 personām - 4528 EUR
Pašvaldības Dzīvokļa un malkas pabalsts 14 personām – 898,12 EUR
Pabalsts veselības aprūpei piešķirts 2 personām – 28,96 EUR
Pašvaldības Pabalsts veselības aprūpei piešķirts 5 personām – 750,00
EUR
Apbedīšanas pabalsts 1 personai – 251 EUR
Represētām personām pabalsts, 2 personām – 150,00 EUR
Bērna dzimšanas pabalsts 4 ģimenei– 600 EUR
Pabalsti 7 daudzbērnu ģimenēm - 1160 EUR
Jubilejas pabalsts 1 personai – 130 EUR
Pabalsts kancelejas preču iegādei 10 ģimenēm – 295,00
Aprūpes mājās pakalpojumu izmantoja 7 personas
Pabalsti ārkārtas situācijā 11 personām – 835,72 EUR

SOKOLKU PAGASTS/FVP













179 slimnieku pieņemšana pirmoreiz vai atkārtoti
170 injekcijas 118 (iestādē), 52 (mājās)
12 svara mērīšana
35 recepšu izrakstīšana
21 ģimenes ārsta vizītes pieteikšana/pa telefonu
2 cukura līmeņa mērīšana (apmācība)
50 AS / asins spiediens mērīšana
35 izziņu izrakstīšana
10 brūču apstrāde
14 vizītes mājās
14 cita medicīniska manipulācija/ katetru maiņa

LAUKU ATTĪSTĪBAS SPECIĀLISTS/SOKOLKU
PAGASTS










2016.gadā apmeklēti 4 semināri, kurus organizēja LLKC Rēzeknes
nodaļa un Rēzeknes partnerība un ar informāciju no tiem
iepazīstināti lauksaimnieki
Iedzīvotāji tiek iepazīstināti par latvāņu izplatības ierobežošanas
pasākumiem / 36 nosūtītas vēstules /.
Aizpildīti un aizvesti uz LAD un LDC 84 līgumi par EPS.
Sniegta palīdzība 10 iedzīvotājiem iesniegumu aizpildīšana.
25 lauksaimniekiem pasūtītas un saņemtas Rēzeknes LDC nodaļā
krotālijas .
73 lauksaimniekam aizpildītas bloku kartes.
Aizpildītas un aizsūtītas 67 atskaites LDC un VID.
70 lauksaimniekiem reģistrēti notikumi ar dzīvniekiem .

LAUKU ATTĪSTĪBAS SPECIĀLISTS/SOKOLKU
PAGASTS





Divām saimniecībām sniegta palīdzība par apmācību un
reģistrēšanu bioloģiskā apsaimniekošanā.
90% pagasta lauksaimnieku noslēguši ar LDC līgums
par elektronisku pieslēgšanas sistēmu lietošanu.
Regulāri sniegta palīdzība:




atskaišu aizpildīšanā un aizsūtīšanā, bloku kartes
aizpildīšanā,
krotāliju pasūtīšanā un izņemšanā no Rēzeknes, visu
notikumu ar dzīvnieku reģistrācijā.
Zemes lietotāju un īpašnieki iepazīstināti par latvāņu
izplatības ierobežošanas pasākumiem/36 nosūtītas
vēstules

SOKOLKU PAGASTS/ KLUBS


27pasākumi, konkursi, atpūtas vakari ( piedalīšanās un
organizēšana):












13.03.2016.- Masļenica
18.03.2016.- Radoša darbnīca bērniem ”Lieldienu gaidot”
30.03.-31.03.2016.- Lieldienu izstāde- konkurss
01.04.2016.- Bērnu diskotēka un balvu izsniegšana
02.05.2016.- Radoša darbnīca „Suvenīru izgatavošana no
sāļās mīklas”.
03.05.-05.05.2016.- Izstāde „Mīļai māmiņai’
06.05.2016.- Apsveikumu koncerts, veltīts Mātes dienai
11.06.2016.- Bērnības svētki
23.06.2016.- Ielīgošana bērniem.
26.06.2016.- Krievu kultūras ietvaros, Viļānu KN krievu
amatierteātra komēdija.

SOKOLKU PAGASTS/ KLUBS





















15.07.2016.- Radoša darbnīca „Saldās puķes’.
29.07.2016.- Diskotēka bērniem ar spēlēm un stafetēm.
06.08.2016.- Tautas muzikantu svētki- Koncerts estrādē.
18.08.2016.- Strupļu parka atklāšana.
20.08.2016.- Novada svētki Strupļu brīvdabas estrādē.
12.-15.09.2016.- Ziedu izstāde-konkurss.
16.09.2016.- Diskotēka ar apbalvošanu un spēlēm.
02.10.2016.- Viļānu krievu amatierteātra izrāde.
25.-28.10.2016.- Izstāde-konkurss mājsaimniecēm.
25.10.2016.- Diskotēka ar apbalvošanu un spēlēm.
11.11.2016.- Lāčplēša stafetes.
11.-22.11.2016.- Konkurss bērniem „Izglezno Latviju”
25.11.2016.- Rudens balle.
16.12.2016.- Ielas eglītes rotāšana ar pašdarinātiem rotājumiem.
26.12.2016.- Ziemassvētku eglīte pirmskolas vecuma bērniem.
26.121.2016.- Ziemassvētku diskotēka ar maskām.
31.-12.2016.- 01.01.2017.-Jaungada diskotēka pie ielas eglītes.
Divas reizes mēnesī tiek rīkota diskotēka
Veikts lieveņa remonts

Līdzekļi tiek izlietoti atbilstoši apstiprinātajam budžetam

SOKOLKU PAGASTS/BIBLIOTĒKA










Lietotāji -180
Datorapmeklējumi – 980
Apmeklējumi- 4425
Izsniegto eksemplāru skaits – 7496
Organizēti 55 pasākumi pieaugušajiem un bērniem
Sniegta 216 uzziņa
SBA (Starpbibliotēku abonements) – kopā 246






Izsniegto eksemplāru skaits - 86
Saņemto eksemplāru skaits – 160

Maksas pakalpojumi: printēšana, kopēšana 3.43 EUR
Iegādātas: -288. grāmatas par summu 1498,92 EUR



Par pašvaldības līdzekļiem 264. grāmata par summu 1363,62 EUR
Dāvinājumi - 24. grāmatas par summu 135.30 EUR

Kursi 02.06.2016.- „Radošums un tā izpausmes darbā ar bērniem un
pieaugušajiem bibliotēkā” (Izglītības un attīstības centrs „EGO”)
 Semināri - 7
 Organizētas 2 radošo darbnīcu nodarbības „Mīlestības dienu gaidot ”
Līdzekļi tiek izlietoti atbilstoši apstiprinātajam budžetam


SOCIĀLAIS DIENESTS













Sociālais dienests organizē pašvaldības teritorijā, kas aptver Viļānu pilsētu un trīs pagastus, sociālos
pakalpojumus un pabalstus:
 2016.gadā trūcīgo personu skaits novadā bija 937, par 50 personām mazāk kā 2015.gadā
 Maznodrošināto statuss tika piešķirts 417 personām
 1014 personām sociālajos pabalstos tika izmaksāti 175 568 EUR
 62% jeb 109406 EUR no visiem pabalstiem sastāda GMI pabalsts. Jāatzīmē, ka GMI pabalstos ir
izmaksāts par 18 000 EUR mazāk kā iepriekšējā gadā. Šo pabalstu saņēma 255 personas.
 dzīvokļa pabalsts – izlietoti 40 363 EUR, to saņēmušas 575 novadā dzīvojošas ģimenes.
 Pārējos sociālajos pabalstos izlietoti 25 799 EUR.
 Pabalsti veselības aprūpei personām ar smagām saslimšanām – 7 350 EUR- 49 personām.
Personas, kurām piešķirts represētās personas statuss- 33 personām.
30 ģimenes ir saņēmušas pabalstu bērnam piedzimstot.
10 novada iedzīvotāji, kuri sasniedza 90 gadu slieksni, saņēma pašvaldības pabalstu 130 EUR apmērā
Aprūpes mājās pakalpojumu 2016.gadā izmantoja 67 personas
Pašvaldības atbalstu ik mēnesi saņēmuši 15 bez vecāku gādības palikuši bērni un bāreņi.
26 personām tika sniegta palīdzība daļēji apmaksājot sociālo aprūpi SIA “Viļānu slimnīcā” un Varakļānos
17 personām nodrošināta uzturēšanās ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās
Pašvaldības izveidotajos sociālajos dzīvokļos izmitinātas 39 personas.

SOCIĀLĀ ATBALSTA CENTRS “CERĪBA”


Pakalpojumi:


SAC “Cerība” virtuvē ēdināšana vientuļajiem pensionāriem un
invalīdiem:





Krīzes istabu izmantoja 4 personas;




pakalpojumu izmanto vidēji mēnesī 9 personas;
vienai personai ēdināšana mēnesī vidēji izmaksā EUR 20.00;
11 sociālie dzīvokļi, kuros dzīvo 47 persona. Regulāri tiek veikta dzīvokļu
apsekošana, elektrības un ūdens skaitītāju rādījumu nolasīšana;

SAC “Cerība” pieņem maksājumus:





no sociālo dzīvokļu īrniekiem par elektrību;
no personām, kuras izmanto SAC “Cerība” ēdināšanas pakalpojumu.
Pakalpojums – veļas mazgāšana tika izmantots 346 reizi. Maksa par
pakalpojumu EUR 1.85;
Pakalpojums – veļas žāvēšana tika izmantots 104 reizes. Maksa par
pakalpojumu EUR 0.85./ no 16.11.2016.- EUR 0,70.

SOCIĀLĀ ATBALSTA CENTRS “CERĪBA”


Iegādes:







Vertikālās žalūzijas 3 logiem- EUR 80,10;
2 paklāji- EUR 181,23;
Putekļusūcējs - EUR 49,90;
Termosi - EUR 75,10

Bērniem un pusaudžiem tika organizētas:


Izglītojoši preventīvas nodarbības:









„Kur dzīvo laime?”
„Kad esmu dusmīgs…”
„Manas emocijas”
„Coca - cola un tā kaitīgums” U.C.

Tika organizēti un apmeklēti 83 pasākumi
Nodarbības” SAC Cerība” zālē
Katru pirmdienu notika senior ansambļa “Rudens ziedi” mēģinājumi (vad. A. Mortukāne);
 Vienu reizi mēnesī – luterāņu dievkalpojums;
 Divas reizes mēnesī notiek Valsts probācijas dienesta vizītes;
 Katru otrdienu un ceturtdienu Veselības grupas “Kustību prieks” nodarbības ( vad. L.
Malinovska);
 Deju prasmju apgūšanas Viļānu invalīdu biedrības biedriem (vad. I.Tuča) 5 nodarbības;
 Sociālās darbinieces Aijas Āboliņas atbalsta grupas jaunajām māmiņām 8 nodarbības;
 Sociālās darbinieces Inetas Kalniņas atbalsta grupas pensionāriem un invalīdiem 2
nodarbības.
Līdzekļi tiek izlietoti atbilstoši apstiprinātajam budžetam


BĀRIŅTIESA


Pārskata periodā bāriņtiesā pieņemto lēmumu
skaits – 38, t.sk. :
 lietās

par aizgādības tiesībām - 11,
 lietās par vecāku un bērnu personiskām un mantiskām
attiecībām – 2,
 aizbildnības lietās – 7,
 audžuģimeņu lietās – 8,
 aizgādnības lietās – 10.

BĀRIŅTIESA






Ģimeņu skaits, kurās netiek pietiekami nodrošināta
bērna attīstība un audzināšana un par kurām bāriņtiesa
pārskata periodā informējusi pašvaldības sociālo
dienestu vai citu atbildīgo institūciju - 17.
Personu skaits, kurām pārskata periodā ar bāriņtiesas
lēmumu pārtrauktas bērna aizgādības tiesības – 4.
Bērnu skaits, kuru vecākiem pārskata periodā
pārtrauktas bērna aizgādības tiesības – 4.
Personu skaits, kurām pārskata periodā ar bāriņtiesas
lēmumu atjaunotas pārtrauktās bērna aizgādības
tiesības – 1.

BĀRIŅTIESA







Bērnu skaits, kuru vecākiem pārskata periodā atjaunotas
pārtrauktās bērna aizgādības tiesības – 1.
Personu skaits, kurām pārskata periodā ar tiesas spriedumu
atņemtas bērna aizgādības tiesības - 5 .
Bērnu skaits, kuru vecākiem pārskata periodā ar tiesas spriedumu
atņemtas bērna aizgādības tiesības – 5.
Pārskata periodā bāriņtiesa sniegusi prasību tiesā par aizgādības
tiesību atņemšanu vecākiem – 4 gadījumos.
Bērnu un personu ar rīcībspējas ierobežojumu pārstāvība tiesās - 13
tiesas sēdēs.
Ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu skaits – 26 no tiem:




bērnu skaits, kuri ievietoti audžuģimenē - 6,
ievietoti aizbildņa ģimenē – 18,
ievietoti ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās
institūcijā - 2 .

rehabilitācijas

BĀRIŅTIESA








Aizbildņu kopējais skaits -15.
Audžuģimeņu kopējais skaits – 2.
Aizgādnībā esošo personu skaits – 4.
Pārskata periodā ierosināto lietu skaits bāriņtiesā – 14.
Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu kopējais skaits – 249.
Pārskata periodā veiktas notariālās darbības (apliecināti
pirkuma, pārdevuma un dāvinājuma līgumi,
nostiprinājuma lūgumi zemesgrāmatai, iesniegumi,
pilnvaras, dokumentu kopijas, sastādīti testamenti un
citi dokumenti) – 465.

PAŠVALDĪBAS POLICIJA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Piedalījās noziedzīgu nodarījumu atklāšanā (CSN) bojāts pašvaldības īpašums
Dienesta ziņojumu PA skaits (nosūtīti izskatīšanai VP- LAPK171.pants)
Sastādīti pārbaudes akti (atskaites perioda beigās) reģistrēti NŽ
Izskatīja iesniegumus (atbildes uz iesniegumiem)
Mutiski iesniegumi (telefoniskas sūdzības) no iedzīvotājiem
personīgi uzsāka administratīvo lietvedību
pieņēma lēmumus par administratīvas lietvedības izbeigšanu
nosūtīja materiālus (iesniegumus) pēc piekritības ( VP, Prokuratūra, Vides dienests, VUGD,
Probācijas dienests, Pašvaldības Administratīvā komisija)

29
11
125
20
83
3
1
20

9.
10.
11.
12.
13.
13.1
13.2.
13.3.
13.4.
13.5.
14.

Par pašvaldības saistošo noteikumu neievērošanu ( teritorijas uzturēšana) PA
Izpildīja atsevišķus uzdevumus( no VP LRP Rēzeknes iecirkņa) Prokuratūra
Dienesta ziņojumi- par transportlīdzekļa vadītāja aizturēšanu alkohola reibumā
Darbs ar dzīvnieku ( suņu) īpašniekiem, bez aprūpes palikušajiem dzīvniekiem
Sastādīja protokolus par administratīvajiem pārkāpumiem (tajā skaitā):
LAPK 171. 1.pants 1.daļa
LAPK 14923.pants 2.daļa
LAPK 140.pants 2.daļa
Par CSN( apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpšana 14910. pants)
Par pašvaldības saistošo lēmumu neievērošanu
Piedalījās sabiedriskās kārtības nodrošināšanā un prevencijas pasākumos (tajā skaitā):

9
31
7
12
8
3
4
1
142

14.1.
14.2.
15
16.

publisko pasākumu laikā
reidu laikā
Darbs ar Bāriņtiesu
Darbs ar sociālo dienestu ( Rēzeknes probācijas struktūrvienību)

71
71
7
28

ATTĪSTĪBAS, PLĀNOŠANAS UN INFORMĀCIJAS
NODAĻA




2016.gadā tika nodrošināta 46 noslēgto līgumu izpilde.
Līgumu kopējā summa sastāda 563452.27 EUR.

ATTĪSTĪBAS, PLĀNOŠANAS UN INFORMĀCIJAS
NODAĻA


Lielākie noslēgtie līgumi :








SIA „Alberts GS” – Būvprojekta „Viļānu vidusskolas sporta
un aktīvās atpūtas centra „SAAC” būvniecība” izstrāde,
līguma cena 50578.00 EUR.
SIA „Alņi AS” – Viļānu vidusskolas stadiona pārbūve.
1.kārta: āra trenažieru laukums un celiņš uz skolu, līguma
cena 32277.49 EUR
SIA „E Būvvadība” – ēkas kadastra Nr.78170040305001,
Raiņa ielā 14, Viļānos nojaukšanas būvprojekta izstrāde un
ēkas nojaukšana, līguma cena 22995.00 EUR
SIA „Krustpils” – Iekšpagalma stāvlaukuma un trotuāra
remonts Celtnieku ielā 4, līguma cena 18587.78 EUR

ATTĪSTĪBAS, PLĀNOŠANAS UN INFORMĀCIJAS
NODAĻA


Atbalstītie projekti
Nr.p. Projekta nosaukums
k.
1.
„Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību
vispārējas speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs 2016.gadā”.
25 Viļānu novada jauniešiem tika dota iespēja strādāt algotu darbu vasaras brīvlaikā.

Kopējais
budžets
5550.00
EUR

2.

„Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās”
Katru mēnesi bija pieejamas 62 darbavietas.

105775.98
EUR

3.

Projekts „Proti un Dari!”
2016.gadā projektā tika iesaistīti 6 jaunieši.
„Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra uzturēšana Viļānos"
2016.gadā.
Viļānu novada VPVKAC veiktie pakalpojumi un konsultācijas ieņem 6.vietu Latvijā
ar 1445 jeb 4,3% no visiem VPVKAC veiktajiem pakalpojumiem.

6807.26
EUR
9649.00
EUR

"Nāc, stājies blakus un spēlējam"
Projekts īstenots sadarbībā ar Viļānu kultūras namu.

1260.96
EUR

4.

5.

ATTĪSTĪBAS, PLĀNOŠANAS UN INFORMĀCIJAS
NODAĻA
6.

„Lina sēkliņas stāsts”
Projekts īstenots sadarbībā ar Viļānu novadpētniecības muzeju.

7.

Dabas draugu radošās pētniecības centra "Dadzis" izveidošana 840386.43 EUR
Viļānu novadā
Būvprojekta „Viļānu vidusskolas stadiona pārbūve” izstrāde un 40444.99 EUR
Viļānu vidusskolas stadiona pārbūves 1.kārtas realizācija.
("Mērķdotācijas pašvaldībām" programmas 12.00.00 „Mērķdotācijas
pašvaldības pasākumiem” ietvaros tika piešķirts 31 000.00 EUR)

8.

9.

16615.57 EUR

”Saieta un Latgales tradicionālo amatu ēkas rekonstrukcija”
5000.00 EUR
1.kārtas „Ēkas jumta seguma nomaiņa” realizācija.
("Mērķdotācijas pašvaldībām" programmas 12.00.00 „Mērķdotācijas
pašvaldības pasākumiem” ietvaros tika piešķirti 5000.00 EUR)

ATTĪSTĪBAS, PLĀNOŠANAS UN INFORMĀCIJAS
NODAĻA

1.

2.

Sagatavotie projektu pieteikumi
Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam 1. uzsaukuma ietvaros kopā ar
sadarbības partneriem tika sagatavots projekta pieteikums programmas prioritārajā virzienā 1. Sadarbība, kas
veicina ilgtspējīgu un tīru vidi. Projekta nosaukums - „Eco destination – water” (Eko galamērķis – ūdens”).
Vadošais partneris Eiroreģions „Ezeru zeme” Latvijas birojs. Viļānu novada pašvaldības budžets projektā – 11
999.79 EUR
Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma
Eiropas kaimiņattiecību instrumenta ietvaros 2014.–2020. gadam 1.uzsaukuma ietvaros kopā ar sadarbības
panteriem tika sagatavoti 4 projektu pieteikumi:
Koka logu projekts "FOLK EYES" („Tautas acis”) par reģionālā vizuālā tēla saglabāšanu un publiskās
ārtelpas uzlabošanu Latgalē, Utenas, Viļņas reģionos un Vitebskas apgabalā. Projektā paredzētas aktivitātes
plaša dialoga veidošanai ar sabiedrību par koka arhitektūras saglabāšanu reģionālo identitātes stiprināšanai,
filmas, arodskolu sadarbība ar senmeistariem, skolu kokmākslinieku pulciņiem, iekārtu un instrumentu iegāde
arodskolām un skolām, koka māju logu restaurācija. Vadošais partneris Eiroreģions „Ezeru zeme” Latvijas
birojs.

ATTĪSTĪBAS, PLĀNOŠANAS UN INFORMĀCIJAS
NODAĻA
Projekts – „Ageing Well” („Pilnvērtīgas vecumdienas”). Programmas 1.1. prioritāte „Pieejas
sabiedriskajiem pakalpojumiem uzlabošana mazaizsargātajām sociālajām grupām”. Vadošais partneris
Eiroreģions „Ezeru zeme” Latvijas birojs.
Projekts – „A New Generation of Children's Day Care Centres: Preparing Vulnerable Children and
Youth for a Fully Developed Modern Life” (Jaunās paaudzes bērnu dienas aprūpes centri:
mazaizsargāto bērnu un jauniešu sagatavošanai pilnvērtīgai un mūsdienīgai dzīvei”). Viļānu novada
pašvaldības budžets projektā – 37864.00 EUR.
Programmas 1.1. prioritāte „Pieejas sabiedriskajiem pakalpojumiem uzlabošana mazaizsargātajām sociālajām
grupām”. Vadošais partneris Eiroreģions „Ezeru zeme” Lietuvas birojs.
Projekts – „Cross-border Public Inspectors: Towards Joint Monitoring and Development of Water
Resources of the Western Dvina River Basin” (Pārrobežu sabiedriskie uzraugi: Virzoties uz Daugavas
upes baseina ūdens resursu vienotu uzraudzību un attīstību). Vadošais partneris Местный фонд
содействия развитию международного иалога и сотрудничества «Интеракция» (Baltkrievija). Viļānu
novada pašvaldības budžets projektā - 63 776,00 EUR

ATTĪSTĪBAS, PLĀNOŠANAS UN INFORMĀCIJAS
NODAĻA
Kultūras ministrijas atbalstītas darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā
virziena „Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte” 5.1.1. specifiskā atbalsta
mērķa „Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to
saistītos pasākumus” ietvaros Rēzeknes novada pašvaldība sadarbībā ar Riebiņu novada domi,
Krustpils novada pašvaldību, Viļānu novada pašvaldību, Varakļānu novada pašvaldību, Rēzeknes
pilsētas domi sagatavoja projekta pieteikumu: „Radošā tūrisma maršruta „Atrodi mantojumu”
izveide, saglabājot, aizsargājot un attīstot nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu”.
Tika sagatavots projekta pieteikums „Sporta inventāra iegāde Viļānu novada pašvaldības
izglītības iestādēm” Izglītības un zinātnes ministrijas izsludinātajā projektu konkursā „Sporta
inventāra un aprīkojuma iegāde akreditētajās vispārējās un profesionālās ievirzes sporta izglītības
iestādēs”. Diemžēl projekts netika atbalstīts.

ATTĪSTĪBAS, PLĀNOŠANAS UN INFORMĀCIJAS
NODAĻA
Viļānu novada pašvaldība iesniedz projekta idejas konceptu „Sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu
Viļānu Mūzikas un mākslas skolā” darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2.specifiskā
atbalsta mērķa „Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes
paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” otrās projektu iesniegumu atlases
kārtas „Energoefektivitātes paaugstināšana un atjaunojamo energoresursu izmantošana ārpus nacionālas
nozīmes attīstības centru pašvaldībām”. Idejas koncepts tiek plānots virzīt apstiprināšanai.
Viļānu novada pašvaldība iesniedz projekta idejas konceptu „Sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu
Viļānu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē” darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība”
4.2.2.specifiskā atbalsta mērķa „Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt
energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” otrās projektu
iesniegumu atlases kārtas „Energoefektivitātes paaugstināšana un atjaunojamo energoresursu izmantošana
ārpus nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībām”. Idejas koncepts tiek plānots virzīt apstiprināšanai.
5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa "Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību
integrētajām attīstības programmām" ietvaros tika iesniegts projekta pieteikums „Industriālo teritoriju
tīklojuma izveide uzņēmējdarbības veicināšanai Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes un Viļānu novados”.

2016.gadā izsludinātie un noslēgtie
iepirkumi
Iepirkumu
pārtraukšanas
iemesli

11
9
6

* Piedāvājumu
neatbilstība
izvirzītajām prasībā,
plānotajai līgumcenai
vai pieļaujamajam
līgumcenas slieksnim4 iepirkumi

26
8
34

* Neatbilstības
0

10

Pakalpojumu iepirkumi
Būvdarbu iepirkumi
Pārtraukto iepirkumu skaits

20

30

40

Piegāžu iepirkumi
Kopejais noslēgto iepirkumu skaits
Kopējais izsludināto neaktīvo iepirkumu skaits

Finanšu rādītāji par 2016.gadā
noslēgtajiem iepirkumiem (EUR
bez PVN)
366040,30
350000,00

Kopējā plānotā
noslēgto līgumu
summa 775097,73
EUR

300000,00

258632,70
250000,00
223935,09

200000,00

185122,34

183881,84

163553,45
150000,00
Būvdarbi
Kopējā plānotā līgumu summa

Pakalpojumi

Piegāde

Kopējā faktiskā līgumu summa

Kopējā faktiskā
noslēgto līgumu
summa 606067,99
EUR

2016.GADĀ IZSLUDINĀTIE AKTĪVIE
(NENOSLĒGTIE) IEPIRKUMI


VNP 2016/35 «Pārtikas preču piegāde Viļānu novada
pašvaldības iestādēm» (paredzamā līgumcena 105562,85
EUR bez PVN) piedāvājumu iesniegšana 30.01.2017.



VNP 2016/36 «Būvprojekta “Dārzu ielas pārbūve 0,000,364km, Viļānu pilsētā” izstrāde un autoruzraudzība»
(paredzamā līgumcena 20000,00 EUR bez PVN)
piedāvājumu iesniegšana 11.01.2017.



VNP 2016/37 «Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība
Viļānu novada autoceļu pārbūvei» (paredzamā līgumcena
25000,00 EUR bez PVN EUR) piedāvājumu iesniegšana
11.01.2017.

2016.GADĀ VEIKTĀS TIRGUS IZPĒTES


Veiktas 117 tirgus izpētes procedūras



Kopējā darījumu summa (būvdarbi, piegādes
un pakalpojumi) 303850,00 EUR bez PVN

VEIKTIE REMONTDARBI/ API NODAĻA
Objekts
Sokolku pārvalde
Ikdienas uzturēšanas,
remontdarbi
Viļānu brīvdabas
estrāde
Viļānu pilsēta
Mūzikas un mākslas
skola
Sokolku klubs
PII "Bitīte"

Novada kapsētas.
"Cerība"
Sporta skolas ēka
(šautuve)
Viļānu vidusskola
Administrācijas ēka
AIC "Kamenīte"
Viļānu PII

Veiktie darbi

Summa

Invalīdu tualetes izbūves darbi.
Ikdienas remontdarbi iestādēs/
Veco dēļu un siju demontāža, jaunu nesošo konstrukciju izbūve, apstrāde ar antiseptiskiem aizsardzības
līdzekļiem, jauna grīdas seguma izbūve un slīpēšana. Fasādes krāsošana.

6293,45

Peldvietu labiekārtošana,( jaunu ģērbtuvju izbūve un uzstādīšana). Ziņojumu dēļu uzstādīšana, strūklakas
ikdienas uzturēšanas darbi. Soliņu labošana. Rotaļu laukumu remonts.
Klases sienu siltināšana un apšūšana ar riģipsi, kāpņu flīzēšanas darbi.

1381,7

Bruģēšanas darbi, pandusa izbūve. Avārija izejas kāpņu demontāža un jaunu kāpņu izbūve.

589,73

Sporta zāles remonts, grīdas izlīdzināšana un linoleja ieklāšana, sienu krāsošana. Tualetes un dušas
flīzēšanas darbi, ūdensvada un kanalizācijas sistēmas renovācija. Bērnu rotaļu laukumu remontdarbi, veco
iekārtu labošana.
Viļānu kapsētas labiekārtošanas darbi. Šauteņu kapsēta- jaunas tualetes izbūve un uzstādīšana, kapu zvana
remontdarbi.
Ikdienas uzturēšanas darbi
Tualešu remonta un ūdensvada izbūves darbu pabeigšana/ nodošana.
Apkures sistēmas dūmvada siltināšanas darbi.
Sienu apšūšana ar riģipsi, jaunu durvju montāža.
Grīdu krāsošana, ikdienas uzturēšanas, remontdarbi
Sienu špaktelēšanas un krāsošanas darbi
Jumta seguma labošanas darbi. Virtuves griestu remonts.

2359,08

140,32

310,15
149,56

STARPTAUTISKĀ SADARBĪBA/ API NODAĻA
Pasākums

I Starptautiskā
pedagoģisko lasījumu
konference

Īstenošanas
laiks

16.18.03.2016.

Valsts

Krievija,
Baltkrievija
, Lietuva

Uzņemto
viesu
skaits
15

Sadarbībā ar/
atbalstīja

Rezultāts

Viļānu vidusskola 




I Starptautiskā skolēnu 16.zinātniski pētniecisko 18.03.2016.
darbu konference

Krievija,
18
Baltkrievija

Lagodehi delegācijas
vizīte

Gruzija

18.22.08.2016.

Viļānu vidusskola 



10

Pieredzes apmaiņa pedagogu vidū, risinot
kopīgas problēmas darbā;
iespējas apspriest dažādus projektus,
kuras izglītības iestādes varētu īstenot
kopā;
Viļānu vidusskolas un Dekšāru
pamatskolas pedagogu pieredzes
apmaiņas brauciens uz Glubokoje rajona
izglītības iestādēm 2016. gada augustā .
Pieredzes apmaiņa skolēniem no Latvijas,
Krievijas un Baltkrievijas;
Pieredze starptautiskā komunikācijā;
Viļānu vidusskolas audzēkņu dalība
starptautiskajā nometnē Šliselburgā
(Krievija).

Parakstīts nodomu protokols turpmākai
sadarbībai ar mērķi veicināt pašvaldību
attīstību.

STARPTAUTISKĀ SADARBĪBA/ API NODAĻA
4 Viļānu novada
. svētki
5 Starptautiskā
. folkloras
ekspedīcija “Pa
Stefānijas
Uļanovskas pēdām”

20.21.08.201
6.
23.25.08.201
6.

Krievija,
15
Baltkrievija
Polija,
Vācija

3

6 Eiroreģiona “Ezeru 23.09.201 Lietuva,
70
. zeme”
6.
Baltkrievija
starptautiskās
Padomes sēde
Viļānos

Rēzeknes
Tehnoloģiju
akadēmija,
Viļānu
novadpētniecība
s muzejs, Maruta
Latkovska, Inga
Stafecka,
Poznaņas
A.Mickeviča
universitāte,
Jageloņu
Universitāte
Krakovā.
Eiroreģiona
“Ezeru zeme”
Latvijas birojs



Sadarbības veicināšana mākslinieciskās pašdarbības
kolektīvu vidū.



Apsekoti S. Uļanovskas etnogrāfiskajā pētījumā
minētie objekti un vietas;
Tikšanās ar Viļānu novada iestāžu pārstāvjiem,
amatniekiem, biedrību pārstāvjiem;
Informācijas un ideju apmaiņa ekspedīcijas
dalībnieku vidū, kas paver jaunas iespējas S.
Uļanovskas dzīves un darba izpētē;
Informācija pat iespējām saglabāt un attīstīt Viļānu
muižas kungu māju.










Komunikācija ar Lietuvas un Baltkrievijas
pašvaldībām, ar kurām varētu īstenot kopīgus
projektus;
informācijas un ideju apmaiņa attiecībā uz Latvijas –
Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības
programmas prioritārajām jomām.

SABIEDRISKĀS ATTIECĪBAS
Viļānu novada pašvaldības tīmekļa vietnes apmeklējums

Attēls 1.: Tīmekļa vietnes www.vilani.lv apmeklējumu skaits no 01.01.2016. līdz 31.12.2016.
Avots: Google Analytics (skatīts 02.01.2017.)

SABIEDRISKĀS ATTIECĪBAS




Kopējais apmeklējumu skaits: 68 599
Mājas lapas apmeklētāju skaits: 24 653
Valstis, no kurām tiek apmeklēta mājas lapa:
o
o
o

o
o
o

Latvija (96% - 65 852 skatījumi)
Lielbritānija (0,8% - 547 skatījumi)
Vācija (0,63% - 432 skatījumi)
Norvēģija (0,35% - 241 skatījumi)
Lietuva (0,33% - 226 skatījumi)
Citas valstis – ASV, Dānija, Krievija, Īrija, Somija

SABIEDRISKĀS ATTIECĪBAS
Tīmekļa vietnes statistiskie rādītāji (salīdzinājumā ar 2015. gadu):

Attēls 2.: Viļānu novada pašvaldības tīmekļa vietnes www.vilani.lv apmeklētāju skaita salīdzināšana 2015. gadā
(oranžā krāsā) un 2016. gadā (zilā krāsā).

SABIEDRISKĀS ATTIECĪBAS



Mājas lapas apmeklējumu skaita pieaugums: 8,59%
Apmeklētāju skaita pieaugums: 5,37%
Apskatīto lapu pieaugums: 5,60%
Vidējais apmeklējuma ilguma pieaugums: 2,19%



Viļānu novada lapas sociālajos tīklos:








Facebook lapa:




Twitter konts:




Sekotāju skaits.: 537 (uz 02.01.2017, +224 salīdzinājumā ar 02.01.2016.)

Sekotāju skaits: 363 (uz 02.01.2017, +60 salīdzinājumā ar 02.01.2016.)

Instagram lapa:


Sekotāju skaits: 82

SABIEDRISKĀS ATTIECĪBAS


Informācija par Viļānu novadu un Viļānu
novada pašvaldību
 Bezmaksas

informatīvais izdevums „Viļānu Novada
Vēstnesis”: 8 numuri, tirāža – 1500 eksemplāri
 Izveidots Viļānu novada buklets angļu un krievu
valodās (Attēls Nr.3).
 „Latgales radio”: 36 ziņu raidījumi
 „Latgales Reģionālā televīzija”: 14 video sižeti
 Fotogalerijas mājas lapā: 75

REPREZENTĀCIJAS MATERIĀLI
Reprezentācijas
materiāli

 Mapes (300
gab.)

Reprezentācijas
materiāli

 Pildspalvas
(500 gab.)

VIĻĀNU NOVADA MĀJAS LAPA


Viļānu novada mājas lapā tika publicēta:
 Viļānu

novada pašvaldības informācija,
 informācija par notikumiem novadā,
 novada iestāžu ziņas, kā arī citu valsts iestāžu
iesūtītā informācija,

NEKUSTAMAIS ĪPAŠUMS/ ZEMES IERĪCĪBA


Noslēgtie nomas līgumi:








Dekšāres pagasts - 54 nomas līgumi;
Sokolku pagasts – 12 nomas līgums;
Viļānu pagasts – 33 nomas līgumi;
Viļānu pilsēta –58 nomas līgumi.

Noslēgta 40 vienošanās par grozījumiem nomas līgumos.
Zemes grāmatā ierakstītie īpašumi:












8 Viļānu pagasta ceļi;
5 Dekšāres pagasta ceļi;
5 Viļānu pilsētas ielas;
Dzīvokļi un zemes, kas tiek nodoti atsavināšanai;
Skolas māja;
Akramu karjers;
Parševkas karjers;
Pļavu iela 1D, Viļāni;
11 nekustamie īpašumu projektu īstenošanas vajadzībām;
Krauze un Ko 8.

NEKUSTAMAIS ĪPAŠUMS/ ZEMES IERĪCĪBA




















Noslēgti 38 nekustamo īpašumu pirkuma līgumi, par kopējo summu EUR 91 900.
Notika 24 privatizācijas, pašvaldības īpašuma un zemes komisijas sēdes.
Notika 21 Viļānu novada pašvaldības komisijas lēmumu pieņemšanai darījumiem ar
lauksaimniecības zemi sēdes.
Reģistrēti 10 savstarpējai lauksaimniecības zemju līgumi.
Notika 5 Viļānu novada Saimnieciskās komisijas sēdes.
Rīkota 12 zemes gabala nomas tiesību izsoles.
Veikta Viļānu pilsētas stadiona pārņemšana no Izglītības ministrijas;
Veikta īpašuma Rēzeknes ielā 6, Viļānos pārņemšana no Iekšlietu ministrijas;
Pabeigta zemes reforma Viļānu pilsētas un Viļānu novada teritorijā. 13.Veikts Viļānu novada
zemes gabalu un degradēto teritoriju izvērtējums.
Sagatavoti un Latvijas valsts ceļos reģistrēti Viļānu novada pašvaldības ceļu un ielu saraksti.
Veikts iepirkums - Strupļu purva apakšzemes krājumu izpētei.
Veikts iepirkums – Viļānu novada pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu kadastrālā uzmērīšana.
Veikta 6 pašvaldībai piekritīgo mežaudžu taksācija;
Veikta Viļānu pilsētas zemes komisijas dokumentācijas sakārtošanas un nodošana Latvijas
nacionālajam un Valsts zemes dienesta arhīviem;
Lēmumu projektu sagatavošana domes sēdēm.
Zemes gabalu ierādīšana, robežu precizēšana zemes gabalu nomniekiem.
Ikdienas iedzīvotāju konsultēšana.
Piedalīšanās Viļānu novada pašvaldības rīkotajos pasākumos un palīdzība to organizēšanā.

PALDIES PAR UZMANĪBU!

