INFORMĀCIJA PAR NOVADĀ PAVEIKTO
2015. GADĀ

PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE „BITĪTE”














Uz 2.01.2015. iestādi apmeklē 90 audzēkņi /no kuriem uz skolu aiziet 14 latviešu
plūsmas bērni un 11 mazākumtautību plūsmas bērni/
2015./2016. mācību gadā ir 79 bērni /obligāto sagatavošanu skolai uzsāk 20
sešgadīgie un 18 piecgadīgie bērni no kuriem 24 latviešu grupās un 14
mazākumtautību/
Realizēts KPFI siltināšanas projekts, veikta skursteņa nomaiņa un ievads katlu mājā.
Vasarā tika remontētas un atjaunots krāsojums laukuma konstrukcijām
Tika iesniegti 2 projekti „Labie darbi”, taču uz 2 kārtu netika izvirzīti
Dalība„ Latvijas Valsts meţi” rīkotajā Cūkmena akcijā
Veikta pieteikšanās SIA „Maxima Latvija” rīkotajā izglītības atbalsta programmā
Savai skolai
Skolotāju dienas ietvaros pieredzes apmaiņas braucienā apmeklēta Alūksnes
pirmsskolas izglītības iestādi „ Pienenīte”
Iegādāti mācību līdzekļi, mācību materiāli, āra rotaļlietas un izglītojošas rotaļlietas
un spēles grupām
Papildināts sporta inventārs – 12 paklājiņi vingrošanai, 10 basketbola bumbas
Kvalifikācijas kursi / 10

PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE „BITĪTE”
























Pasākumi /19:
Janvāris – atvērto durvju dienas visās grupās, vecāki var skatīties kā notiek nodarbības, kā darbojas viņu
bērni, uzdot jautājumus skolotājām
Februāris – veselības un drošības mēnesis
Marts – teātra diena kopā ar novada pirmsskolas iestādēm Viļānu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē
Marts – vecvecāku diena, kad uz pasākumu bija gaidīti vecmāmiņas un vectēvi. Pasākums tika ļoti kupli
apmeklēts
Marts – vecāku darinājumu izstāde
Aprīlis – Lieldienas
Maijs - māmiņu dienas pasākumi visās grupās
Izlaidumi sagatavošanas grupās
1. jūnijs Starptautiskajai bērnu aizsardzības dienai veltīts sporta pasākums novada pirmsskolas iestāţu
bērniem un pirmsskolas grupas bērniem no Galēnu pamatskolas
Jūnijs – mācību ekskursija uz mini zoo Rēzeknē
Zinību diena
Eiropas sporta nedēļa „Be Active” 7.-13.septembris, kuras ietvaros notiek pasākums veltīts Tēvu dienai – „
Sportojam ar tēti”. Par piedalīšanos esam saņēmuši pateicību par dalību un sporta skolotāja Lāsma Malta
saņēma sertifikātu par organizēšanu
Piedalījāmies Latvijas veselības nedēļā
Rudentiņš bagāts vīrs” - bērnu un vecāku gatavotu darbu no dabas materiāliem izstāde
Projektu nedēļa „ Viss par maizi” – septembrī
Rudens svētki grupās – oktobrī
Piedalījāmies Galēnu pirmsskolas grupas rīkotajā sporta pasākumā – novembris
Latvijas dzimšanas diena
Ziemassvētku pasākumi

Līdzekļi tiek izlietoti atbilstoši apstiprinātajam budţetam

VIĻĀNU PILSĒTAS PII



27pasākumi, konkursi, izstādes , vecāku sapulces
Saimnieciskie un remontdarbi:












Veikti nepieciešamie sīkie remontdarbi
Veikti tekošie santehnikas remontdarbi
Ierakts jauns elektriskais kabelis āra apgaismojumam
Uzstādīti ugunsdrošības vārstuļi, par summu 860.28 eiro
Lai nodrošinātu iestādes audzēkņiem drošu, sakoptu un uz aktīvu
darbību vērstu vidi, uzstādīti jauni rotaļu laukumi 3. un 6 .gr., par
summu 7698.63 eiro
Uzlikts drošības segums (gumijas) 3. un 6. gr. laukumos, par
summu 5600,00 eiro
5 grupām iegādātas Bērnu izvelkamās gultas - 31 gab. un plaukti
virs gultām -10 gab., par kopējo summu 13153.91 eiro
Gultas veļa, par summu 400.00 eiro

VIĻĀNU PILSĒTAS PII











Rotaļlietas, āra rotaļlietas - par summu 1210.00 eiro
Kancelejas preces bērniem (papīrs, daţāda veida krāsas, plastilīns, līme,
rakstāmpiederumi u.c.)– par summu 1033,60 eiro
Mācību līdzekļi, mācību literatūra, grāmatas - par summu 1280,00 eiro
Kancelejas preces – par summu 350.00 eiro
Darba individuālās aizsardzības līdzekļi (darba cimdi, respiratori, priekšauti,
termocimdi), par summu 199.33 eiro
Iegādāts ledusskapis-saldētava, par summu 1294.70 eiro
Nepieciešamie saimnieciskie pirkumi (mazg. un tīrīšanas līdz., higiēnas
preces, skrūves, naglas, krāsa, u.c. materiāli), par summu 1768.20 eiro
Lai 4. grupas laukumā ierobeţotu drošības seguma – smilšu noplūšanu
zālājā un zālāja ieaugšanu šajā segumā, iegādāti zāģmateriāli, par summu
77.40 eiro

Līdzekļi tiek izlietoti atbilstoši apstiprinātajam budţetam

VIĻĀNU VIDUSSKOLA


224 pasākumi, konkursi, tematiskās pēcpusdienas, patriotiskie pasākumi, mācību ekskursijas un
pārgājieni, krāsu un šefības nedēļas, daţādas izstādes, mācību olimpiādes, tikšanās, sacensības,
labdarības akcijas, pasākumi un izlaidumi tai skaitā arī Viļānu vidusskolas BJC darbības realizēšana



24.10. Notiek ilgi gaidīts pasākums ”Viļānu vidusskolai 60+”



Visa mācību gada garumā:
 Rēzeknes un Viļānu novadu erudīcijas konkurss vidusskolēniem „Erudīts 2015”
 «Mammadaba « meistarklase
 Tiek sagatavota skolas avīze
 Darbojas Krievu literārais klubs , literārā grupa, daţādi sporta, vizuālās un lietišķās mākslas u.c.
Interešu pulciņi

Iegādāts:










18 stacionārie datori, 1 portatīvais dators un 2 videoprojektori- 16822 EUR, 1 televizors- 507 EUR
tērpi korim-370 EUR; ēdnīcas darbiniekiem darba apģērbs un apavi-260 EUR;
Akumulatora skrūvgrieznis-140 EUR; triecienurbjmašīna- 94 EUR; figūrzāģis- 57 EUR;
mēbeles klasēs- 2520 EUR; trauki virtuvei- 566 EUR; galdi mājturības kab.-811,62EUR; uzlakošanas
kabīne- 195,75EUR
mikroskopi- 1059- EUR; sporta inventārs- 1349 EUR
ţalūzijas- 1005 EUR; informācijas stendi- 1097 EUR
Auto klases iekārtošana- 726 EUR
saldētava( domes dāvana)- 1150E EUR; kartupeļu mizotājs- 1059EUR; ūdens sildītājs- 198,95EUR

Līdzekļi tiek izlietoti atbilstoši apstiprinātajam budţetam

VIĻĀNU VSK. BĒRNU UN JAUNIEŠU CENTRS
















78 pasākums (konkursi, radošās darbnīcas, tematiskās pēcpusdienas, pārgājieni, daţādas izstādes,
tikšanās, sacensības un turnīri)
Dalība starptautiskā projekta “Latvijas – Krievijas pierobeţu pašvaldību vienotas kultūras un informācijas telpas un
sadarbības tīkla veidošana, izmantojot radošo literāri-māksliniecisko potenciālu” grāmatas “Aizmirsti steigu! ”
prezentācijas pasākumā. (Ilustrāciju autoru vidū Alise Klinta Broka, Armands Prauliņš, Mārtiņš Putniņš, Aija Prauliņa)
Labdarības akcija- 62 māla suvenīru izgatavošana bērnu invalīdu biedrībai “Saulstariņi” (11.-21.maijs, BJC )
Tērpu kolekcijas “Dubultspēle ”demonstrēšana Latvijas Skolēnu dziesmu un deju svētkos (10.-12.jūlijs, Rīga).
BJC pulciņu prezentācijas fotoizstāde Viļānu vidusskolā ( 1.-20.sept.)
Mākslas pulciņu audzēkņu darbu izstāde. ( 24.okt., Viļānu vsk. )
Dalība pedagogu radošo darbu izstādē. ( 24.okt., Viļānu vsk. )
Dalība skolas telpu noformēšanā skolas jubilejai ( sk. A.Prauliņa un V.Zīra, okt., Viļānu vsk.)
Dalība Vislatvijas Skolēnu mācību uzņēmumu Ziemassvētku gadatirgū - keramikas pulciņa audzēkņu darbu
prezentācija –pārdošana. ( 12.dec., Rīga )
Dalība “Krāmu tirdziņā ” ( 29.dec., Viļānu vsk. )
Dalība Viļānu pašvaldības organizētajā Ziemassvētku labdarības tirdziņā ( 29. nov.-6.dec. , Viļānu KN )
Keramikas, lietišķās un floristikas pulciņu audzēkņu dalība Rēzeknes novada Ziemassvētku tirdziņā. ( 19.dec. ,
Rēzekne )
Un citi pasākumi, izstādes, konkursi un sacensības

Remontdarbi netika veikti
Līdzekļi tiek izlietoti atbilstoši apstiprinātajam budţetam

VIĻĀNU MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA





Dalība projektos/2:
Latgales reģiona attīstības aģentūras Valsts
kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas „Latvijas valsts
meţu atbalstītā Latgales kultūras programma 2015“
projekts bērnu veidota animācijas filma, veltījums Viļānu
520. gadu jubilejai – “Biteit, muna zaltspuorneite”
(atbalsts 1000,00 eiro), Viļānu novada pašvaldības
atbalsts 265,00 EUR
Valsts kultūrkapitāla fonds mērķprogrammā Vizuāli
plastiskās mākslas programmas materiāli tehniskās
bāzes uzlabošana, Grafikas spiedes iegādei 2000,00
eiro, Viļānu novada pašvaldības atbalsts 436,71 EUR

VIĻĀNU MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA









Paveiktais mūzikas programmās- dalība 29 konkursos, koncertos, pasākumos
Paveiktais Vizuāli plastiskās mākslas programmā- dalība 12 konkursos, izstādēs:, akcijās

Regulāri tiek izstādītas Viļānu Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu darbu izstādes Jaunviļānu
atpūtas un informācijas centrā “Kamenīte”
No oktobra – Viļānu Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu darbu izstādes Viļānu pilsētas bibliotēkā.

Izglītības programmas:
 Akreditēta čella spēles programma
 Licencētas:
 Interešu izglītības programmas: Dejas studija, Mūzikas instrumentu spēle,
Kameransamblis,
 pieaugušo neformālās izglītības programmas: Dejas studija
 Īstenotas:
 pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides A daļas programmas: Gleznošanas
plenērs, Veidošanas radošā darbnīca

VIĻĀNU MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA




Iegādāts/izgatavots:
 izgatavoti kabatas kalendārīši
 metāla skapis saimnieciskajām vajadzībām
 iesiešanas iekārta
 gaisa kompresoru smilšu strūklas iekārtai
 magnētiskā tāfele
 2 ēvelsoli
 alta saksofons
 3 akordeoni Weltmeister Rubin
 čells ¼
 ģitāras lampu pastiprinātājs (Marshall)
 ģitāras kabinets (Marshall)
 aktīvā akustiskā sistēma (HK Audio)
 skaņas mikserpults (Yamaha)
 mikrofons ar statīvu
Remontdarbi:
 Mākslas šķūņa grīdas remonts (707.54 EUR)
 Kāpņu margas (824,11 EUR)
 6. kabineta kosmētiskais remonts – iekšsienu siltināšana, piekaramie griesti, sienu krāsojums, durvju
nomaiņa (890,64 EUR)
 Skolas galvenās ēkas jumta koka konstrukciju ugunsdroša apstrāde (427,84 EUR)

ATPŪTAS UN INFORMĀCIJAS CENTRA
„KAMENĪTE”





Lasītāju skaits- 117
Apmeklētāju skaits- 2979, t.sk. bērni – 122
Literatūras izsniegums kopā - 27713 eks.












t.sk. grāmatas – 2056 eks.
seriālizdevumi - 25657 eks.
bērniem - 413 eks.
virtuālie apmeklējumi – 2064, t.sk. bērni – 441

Sniegtas 76 izziņas
Veikti kopēšanas darbi
Veikta apmācošā darbība, datoru apguve, rēķinu apmaksa, informācijas
meklēšana
Sadarbībā ar Radopoles bibliotēku izmantoti- 563 eks. grāmatu lasītājiem
Tika organizētas 10 tematiskās izstādes un sadarbībā ar Viļānu mūzikas un
mākslas skolu - 3 izstādes
Centra apmeklētāji regulāri izmanto iespēju spēlēt galda spēles

Līdzekļi tiek izlietoti atbilstoši apstiprinātajam budţetam

RADOPOLES BIBLIOTĒKA








Reģistrēti lietotāji-207, t.sk.61 bērns un jaunietis
Organizēti 6 pasākumi pieaugušajiem un bērniem
Sniegta 41 uzziņa
Datorapmeklējumi- 1934
51 reizes tika izmantots SBA (starpbibliotēku abonementa)
pakalpojums.
Izsniegti iespieddarbi- 6471 :
3358 grāmatas
 3113 preses izdevumi
Izslēgts: 542 grāmatas par summu 175.85 EUR.
Iegādātas:







201 grāmata un 2 elektroniskie izdevumi par summu 1161.18 EUR,no tiem:





par pašvaldības līdzekļiem: 175 grāmatas par summu 1023 EUR
dāvinājumi: 28 grāmatas par summu 138.18 EUR

Maksas pakalpojumi: printēšana, kopēšana, skenēšana- iekasēti 6.16 EUR

RADOPOLES BIBLIOTĒKA



Elektroniskā katalogā ALISE tika ievietoti 2262 grāmatu
eksemplāri
Saimnieciskā darbība un remontdarbi:




Veikta ēkas fasādes siltināšana. Ēka ieguva arī krāsainu, jauku
izskatu.
veikts remonts:

piekaramie griesti
 ieklāts linolejs
 nomainītas vienas durvis
 iegādātas jaunas logu ţalūzijas
 priekštelpā izgatavots skapis saimniecības vajadzībām
 līdzekļi no pašvaldības tika piešķirti arī biroja preču un saimniecības
materiālu iegādei
Līdzekļi tiek izlietoti atbilstoši apstiprinātajam budţetam


VIĻĀNU KN






42 pasākumi, koncerti, izrādes, viesizrādes, vieskoncerti, dalība festivālos, skatēs u.c.
Notikuši 55 kolektīvu koncertdarbības pasākumi
Viļānu Kultūras namā darbojas 4 skolēnu kolektīvi un 10 pieaugušo kolektīvi
Dalība projektos:


Viļānu KN sadarbībā ar Muzikantu biedrību piedalās Valsts Kultūrkapitāla fonda (VKKF) izsludinātajos projektu konkursos “Ziņģētāju un stāstnieku vakars” un “Tautas muzikantu svētki”. 14.februārī notika pasākums ZIŅĢĒTĀJU UN STĀSTNIEKU VAKARS
jau 15 reizi, kurā piedalījās līdz pat 200 dalībnieki no daţādām Latvijas vietām un ārzemju kolektīvi no Lietuvas un Igaunijas.

8.augustā Lakstīgalu salā 21 kapelu un 15 muzikantus pulcināja XV TAUTAS MUZIAKANTU SVĒTKI ,kuros
piedalījās viesi no Lietus, Igaunijas un Baltkrievijas
Saimnieciskā darbība:

Iegādāti apavi deju kolektīvu vajadzībām:

















sieviešu kurpes 12 pāri
vīriešu kurpes 12 pāri
sieviešu kurpes 9 pāri, kopējā summa: EUR 1517.34

Sašūti tautu tērpi KN 3.-4.klašu , 5.-6. klašu un 10.-12.klašu deju kolektīviem : EUR 1743.45
Skaņas pults Yamaah MG20 XU par EUR 778.00
Skatītāju Krēsli ERA BL Link Kultūras nama lielajai zālei EUR 5499.45
Mēbeles darba kabinetiem – SIA MEBIR – EUR 3770.58
Aizkari lielajai zālei romiešu-gaismas aptumšojoša auduma un dienas aizkari ar visiem mehānismiem 7 logiem
un 1 durvīm - SIA “Atspulgs logiem” : EUR 4838.40
Garderobes aprīkojums – 3 pakaramie uz riteņiem – SIA LITE - EUR 1996.61
Salokāmie galdi ar pārvietojamiem ratiņiem 10 gab. – EUR 1334.60
Skatuves drapērijas un gaismas tehnika SIA “ AJV grupa” - EUR 46541.61

Līdzekļi tiek izlietoti atbilstoši apstiprinātajam budţetam

VIĻĀNU MUZEJS







Projekti/2 :
 „Viļānu novadpētniecības muzeja ekspozīcijā esošo krājuma priekšmetu uzglabāšanas un
eksponēšanas modernizācija” , iesniegts Latvijas KM, atbalstīts (kopējais finansējums
10699.80 eiro) – KM piešķīra 3500.00 eiro
 „Nacionālā muzeju krājuma izpētes rezultātu pieejamības nodrošināšana, izveidojot
eksponēšanas apstākļus atbilstoši mūsdienu sabiedrības vajadzībām Viļānu
novadpētniecības muzeja izstāţu zālē”, iesniegts VKKF, atbalstīts (kopējais finansējums
4461.12 eiro) – VKKF piešķīra 3000.00 eiro
 Projekta LLB-2-208 „MUSEUM GATEWAY” ietvaros muzejs ir ieguvis videokameru, TV,
foto/video statīvu
Pasākumi /11
Kursi/2:
 Muzeja ekspozīcija virtuālajā telpā: izaicinājumi un ieguvumi – 19.03.2015.g. (KM Muzeju
nodaļa)
 Latgales plānošanas reģiona valsts akreditēto muzeju sanāksme – 01.04.2015.g. (norises
vieta – Latgales kultūrvēstures muzejs)
Paveiktie darbi:
 Viļānu pilsētas karoga skices izstrāde (heraldikas komisija atzina un pieņēma karoga
skici). Jaunais Viļānu pilsētas karogs pirmo reizi sabiedrībai tika atklāts Latvijas Republikas
neatkarības atjaunošanas dienas svētku pasākuma ietvaros ( 04.05.2015.g.)
 Iekārtota jauna pastāvīga ekspozīcija
 Izveidota mūsdienīga izstāţu zāle

VIĻĀNU MUZEJS


Krājums:








Komunikācija ar sabiedrību:





Apmeklētāju skaits – 1731
Novadītas ekskursijas 31 ārzemju viesim

Finansiālie rādītāji:






Kopējais krājuma vienību skaits – 3202, t.sk. pamatkrājuma vienību skaits – 1957
Zinātniskā darbība:
Pētnieciskā darba tēma – 1.
Izstāţu un ekspozīciju plānu skaits – 2, no tiem realizēti – 1

Piešķirts no pašvaldības budţeta – 29347.00 EUR
Izveidota jauna pastāvīga ekspozīcija – 10699.80 EUR
Labiekārtota izstāţu zāle – 4461.12 EUR

Iegādāti:






25 saliekamie krēsli – 877.25 EUR
Drēbju pakaramais ar plauktu cepurēm uz riteņiem – 198.44 EUR
Timberk DH TIM 60 E1W mitruma savācēji 2gab. – 1179.99 EUR
Termohidrometrs testo 608-H1 – 75.14 EUR
Rullo ţalūzijas 3.gab. – 184.17 EUR

Līdzekļi tiek izlietoti atbilstoši apstiprinātajam budţetam

VIĻĀNU PILSĒTAS BIBLIOTĒKA









Lietotāju skaits
- 933
Apmeklējumu skaits - 16987
Izsniegums
- 31625
sagatavotas 32 tematiskās izstādes
notikuši 42 tematiskie pasākumi un 8 informācijas dienas “Jaunumi”
Uzziņu un konsultācijas uzskaite-229
Iegādāts:

Jauno grāmatu iegāde :
 fonds ir papildinājies par 1013 eks. Grāmatu /par pašvaldības līdzekļiem ir iepirktas
746 eks. grāmatas par eiro 5084,-. Dāvinājumos no lasītājiem, no Rēzeknes novada
pašvaldības, no Bibliotēku dienesta saņemti 267 eks. grāmatu par 1263,- eiro
 No 04.03.-līdz 05.06. –veikts kosmētiskais remonts
Saimnieciskā darbība:
 Atvesti jaunie 62 krēsli
 uzstādīts 31 grāmatu plaukts par summu 3900 eiro
 uzliktas 22 ţalūzijas par summu 1893 eiro
 5 puķu podi par summu 156 eiro
 iegādātas mēbeles par summu 3476 eiro
 8 datora krēsli par summu 479 eiro
 aizkari abonementam par summu 270 eiro
 rotaļlietas par 23 eiro




Līdzekļi tiek izlietoti atbilstoši apstiprinātajam budţetam

VIĻĀNU NOVADA SPORTA SKOLA



Dalība 121 valsts, starptautiskajos un starpnovadu
sacensībās un turnīros
5 veterānu sporta sacensībās
Organizēti 19 novada sporta pasākumi
12sportistu starti ārpus Viļānu novada



Tiek veikts sanitāro telpu remonts
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VIĻĀNU NOVADA SPORTA SKOLA


Sasniegumi Latvijas mērogā:







Latvijas čempionāts dartā 06.-08.02.15. Saulkrasti. Marija
Ruţāne 1.vieta sieviešu dubultspēlēs
Latvijas čempionāts vieglatlētikā U-20 14.-15.02.15. Kuldīga.
Alevtīna Tarasova 2.vieta 60 metru skrējiens, 2.vieta tāllēkšana
Latvijas čempionāts vieglatlētikā U-18 14.-15.02.15. Kuldīga.
Olga Belova 2.vieta 1000 metru skrējiens, 2.vieta 2000 metru
skrējiens
Latvijas čempionāts vieglatlētikā U-12 26.05.15. Valmiera. Sandis
Locāns 2.vieta 60 metru skrējiens
Latvijas čempionāts vieglatlētikā U-18 19.-20.02.15. Ogre. Olga
Belova 2.vieta 1500 metru skrējiens

DEKŠĀRES PAGASTA PĀRVALDE













transporta nodrošināšanu skolēnu pārvadāšanai uz skolu un no skolas,
daţādiem citiem pasākumiem,
ceļu uzturēšana- sniega tīrīšana, greiderēšana, bedrīšu aizbēršana, pagasta
ceļu apļaušana, krūmu ciršana,
pagasta iedzīvotāju apkalpošana
telpu nodrošināšana pasākumiem un pulciņu mēģinājumiem,
tika organizēta pagasta teritorijas sakopšana talka,
uzsākta malkas sagatavošana pašvaldības iestāţu apkures vajadzībām
sakopti pagasta teritorijā esošie kapi kapu svētkiem 06.06.2015.
latvāņu pļaušana 1.0 ha un miglošana 0.5 ha platībā
veco puķu dobju demontāţa pie pagasta
estrādes sakārtošana vasaras sezonai
iegādāti tērpi pūtēju orķestrim

Līdzekļi tiek izlietoti atbilstoši apstiprinātajam budţetam

DEKŠĀRES PAGASTS/ LAUKSAIMNIECĪBA









2015.gadā tika organizēts seminārs Dekšāru pagasta
zemniekiem
Sniegta palīdzība iedzīvotājiem pasūtīt krotālijas,
aizpildīt lauku bloku kartes, deklarācijas un citas
veidlapas
Dalība izbraukumu seminārā par latvāņu apkarošanu
Rīkoti semināri “Atbalsts lauksaimniekiem”
Apsekoti lauki, kuros aug latvāņi.
Tika izsūtīti brīdinājumi zemes īpašniekiem (70), kuru
platībās aug latvāņi.

DEKŠĀRES KULTŪRAS DZĪVE


Organizēti 23 pasākumi, atpūtas vakari, koncerti utt.:
 Kolektīvu dalība pasākumos:
Viļānu,Varakļānu,Preiļu,Rēzeknes,Krustpils,Madonas,Ilūkstes un
Līgatnes novados.
 XIV Latgales novada senioru festivālā
 Pūtēju orķestris «Dekšāres» piedalījās orķestru skatē Cēsīs un
Latgales Dziesmu Svētkos Daugavpilī, piedalījušies,apmēram,15
daţāda rakstura pasākumos, tai skaitā kuplinājuši ''Zvejnieku
svētkus'' Nagļos, '„Policijas dienas'' pasākumā Rēzeknē,
 ''Bokonu Bryuklinis'„''Sanāciet, sadziediet, sasadancojiet'„, ar labiem
panākumiem startēja IV Latvijas senioru līnijdeju sacensībās-deju
festivālā ''Senioru kauss 2015''.
 Kapela ''Sovejī'„ - ''Sanāciet, sadziediet, sasadancojiet'„, draugu
festivālā ''Starp bērziem, pļavām un taureņiem'', lauku dienās
Viļānos, Latgales novadu senioru festivāla Līvānos dalībnieki.
 Vīru kopa ''Kūzuls'' -Burtnieku novada rīkotajā pasākumā ''Vīri dzied
Renvēnos'„, starptautiskajā folkloras festivālā ''Baltica 2015'' Talsos
un Rīgā.


DEKŠĀRES KULTŪRAS DZĪVE


Veikts remonts Dekšāres estrādē:
 atjaunoti



soliņi un ieliktas durvis estrāde nojumē

Iegādātas vasaras cepurītes pūtēju orķestra
kolektīvam

Līdzekļi tiek izlietoti atbilstoši apstiprinātajam
budţetam

JAUNSARGU ORGANIZĀCIJA /DEKŠĀRĒS






Dekšāres pagastā darbojas ap 29 jaunsargiem vecumā no 13-21 gadam.
Nodarbībās jaunsargi apgūst:
 ierindas mācību,
 Latvijas un bruņoto spēku vēsturi,
 orientēšanās apvidū un darbs ar kartēm
 Nodarbības notiek divas reizes nedēļā.
Dalība /12:
 barikāţu atceres pasākums,
 pulkveţa Kalpaka piemiņas pasākums Visagala kapos
 Šaušanas sacensības Varakļānos
 Florbola un futbola sacensības Varakļānos
 Novada sacensībās florbolā
 Jaunsargu pārgājiens
 Sakopšanas talka
 Brauciens pa Maltu ar laivām
 Sporta svētki Dekšāru pamatskolā
 Nometne Lietuvā
 Nometne Liepsalās
 Četri jaunsargi piedalījās visos četros posmos Latvijas kausa izcīņā svaru bumbu celšanā.

DEKŠĀRES PAMATSKOLA








22 pasākumi, tai skaitā konkursi, tematiskās pēcpusdienas, patriotiskie pasākumi,
mācību ekskursijas un pārgājieni, daţādas izstādes, mācību olimpiādes un jauno talantu
konkursi, sporta sacensības u.c.
Dalība starpnovadu mācību olimpiādes/2 :
 Matemātika 2.vieta – skolotāja Mārīte Nagle
 Starpnovadu deju skatē diviem deju kolektīviem iegūtas 1 pakāpes – skolotāja
Mārīte Nagle, 5.-9.kl.kolektīvs brauc uz Rīgu uz Dziesmu un Deju svētkiem
Piedalīšanās Rēzeknes novada pasākumos / 4:
 Daiļlasītāju konkurss „Zvirbulis -2015”
 Konkurss ”Mana Latvija” 5.-9.klasēm
 Konkurss „Mini manu mīklu” 1.-4.klasēm
 Konkurss „Muzikālā prāta banka”
Piedalīšanās starptautiskajos projektos /3:
 Dalība „ERASMUS+sport programme” projektā
 Piedalīšanās nometnē Lietuvā „ERASMUS+sport programme” projekta ietvaros
 Piedalīšanās nometnē Polijā „ERASMUS+sport programme” projekta ietvaros

DEKŠĀRES PAMATSKOLA


Piedalīšanās valsts pasākumos /6:









Balticovo zīmējumu konkurss „Lieldienu atklātnes”
Deju svētki Viļānos
XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki
Konkurss „Kas notiek?”
Konkurss „Gribu būt mobils”
„Labo domu egle”

Sports: /Skolotājs A.Slavickis:















Novada, starpnovadu, valsts līmeņa sacensības futbolā un basketbolā meitenēm un zēniem.
Rēzeknes un Viļānu novada skolu sporta spēles:
Telpu futbols – 1.vieta (8.-9.kl.)
Telpu futbols – 1.vieta(5.-6.kl.)
Pavasara krosu stafete – 1.vieta (4.-5.kl.)
Pavasara kross – 1.vieta (4.klase)
Futbols - 1.vieta (8.-9.kl.)
Futbols - 1.vieta (6.-7.kl.)
Futbols - 2.vieta (4.-5.kl.)
Dambrete – 2.vieta (8.-9.kl.)
Florbols – 2.vieta (6.-7.kl.)
Florbols – 2.vieta (4.-5.kl.)
ZA reģiona skolu kausa izcīņa telpu futbolā vidējā grupā – 1.vieta

DEKŠĀRES PAMATSKOLA
Mācību ekskursijas /3:
 Muzeju apmeklējums Zemgalē
 Hokeja apmeklējums Rīgas hallē
 Robeţsardzes skolas un citu kultūras objektu apmeklējums Rēzeknē
Labdarības pasākumi: /2



Labdarības koncerts Rēzeknes pansionātā
Dzīvnieku patversmes apmeklējums Rēzeknē

Starpnovadu un novadu sadarbība /7:
Drošības nedēļas ietvaros pasākums kopā ar valsts policiju,
 Seminārs pedagogiem „Efektīva informācijas apmaiņa” Narmandas tautas
skolas lektore A.Pēkšēna Viļānu vidusskolā
 Seminārs pedagogiem „Bērnu tiesību aizsardzības jautājumu daţādie aspekti
pedagoga darbā” Viļānu vidusskolā
 Viļānu muzeja un bibliotēkas apmeklējums
 Izrāţu apmeklējumi Viļānu KN
 Ozolu stādīšana Rugāju novadā
 Profesionālās pilnveides izglītības programma „Panākumu Universitāte”
Līdzekļi tiek izlietoti atbilstoši apstiprinātajam budţetam


DEKŠĀRES PAMATSKOLA


Iegādāts:
Metāla skapis 1gab.
 Skolēnu galdi 7 gab.
 Skolēnu krēsli 14 gab.
 Elektriskais motorzāģis
 Elektriskā gaļas mašīna
 Magnetafoni 2 gab.


Līdzekļi tiek izlietoti atbilstoši apstiprinātajam budţetam

DEKŠĀRES FAP


Gada laikā veikti ārsta palīga pienākumi:


sniegta neatliekamā med. palīdzība, pagasta iedzīvotājiem

117-medpunkta apmeklējumi,
 9 mājas izsaukumi
 97-profilaktiskās apskates
 veikta visu vecuma grupu pacientiem izmeklēšanu elektrokardiogrāfiju, glikometriju,
a/s mērīšanu un citas medicīniskās manipulācijas
 veikta pedikulozes un kašķis pārbaude Dekšāru pamatskolā
 Sniegta informācija 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 kvalifikācija ( kursi, semināri)
 medpunktā bērniem tika veikta redzes pārbaude
Līdzekļi tiek izlietoti atbilstoši apstiprinātajam budţetam


MUZEJS (DEKŠĀRES)
Kopā ar Varakļānu muzeja darbiniekiem
organizēta dekšārieša Leonarda Latkovska 110
gadu jubilejas piemiņas pasākums
 Turpinās muzeja krājumu inventarizācija


Līdzekļi tiek
budţetam

izlietoti atbilstoši apstiprinātajam

DEKŠĀRES BIBLIOTĒKA







Lasītāju skaits – 179, t.sk. bērni un jaunieši līdz 18 gadiem -79.
Apmeklējumi – 2327;
Izsniegumi - 4007.
Tika iegādātas 97 grāmatas par 655.52 eiro.
Organizēts:






Organizētas 16 izstādes, 6 pasākumi, 2 aptaujas, 5 radošo darbnīcu nodarbības
bibliotēkas darbs, 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, tematisko un novadpētniecības mapju izmantošana
Sniegti pakalpojumi, izmantojot datoru, interneta pieslēgumu, kopētāju, printeri

Līdzekļi tiek izlietoti atbilstoši apstiprinātajam budţetam

SOKOLKU PAGASTA PĀRVALDE
Nobruģēts gājēju celiņš 125 m2 c. Strupļi
 Veikts bibliotēkas telpu remonts
 Sagatavota malka pašvaldības iestāţu apkures vajadzībām
 Sakopti pagasta teritorijā esošie kapi
 Cirsti krūmi pagasta ceļu grāvmalās
 Nodarbināti 28 bezdarbnieki
 Organizēta Strupļu ciema iedzīvotāju sapulce par ūdensapgādi
 Ierīkotas puķu dobes, sakopta ciemata Strupļi teritorija, saremontēti un
 uzstādīti soliņi
 Transporta nodrošināšana skolēnu pārvadāšanai uz skolu, bērnudārzu un
citiem pasākumiem
 Pagasta iedzīvotāju apkalpošana
 Telpu nodrošināšana vingrošanas nodarbībām
 Invalīdu tualetes izbūve Sokolku pārvaldes ēkā
Līdzekļi tiek izlietoti atbilstoši apstiprinātajam budţetam


SOKOLKU PAGASTA SOCIĀLAIS DARBS
















Trūcīgās ģimenes statuss piešķirts 80 ģimenēm
Maznodrošinātās ģimenes statuss piešķirts 23 ģimenēm
Veselības pabalsts piešķirts 8 personām- 993.17 EUR
Apbedīšanas pabalsts 2 personām- 520.00 EUR
Dzīvokļa un malkas pabalsts 178 personām- 6907.00 EUR
GMI pabalsts 115 personām- 38775.25 EUR
Represētām personām pabalsts 2 personām- 150.00 EUR
Daudzbērnu ģimenēm pabalsti 6 ģimenēm- 1000.00 EUR
Bērna dzimšanas pabalsts 3 personām- 450.00EUR
Ģimeņu pabalsts kancelejas precēm 14 ģimenēm- 400.00EUR
Jubilejas pabalsts 3 personām- 410.00EUR
Aprūpes mājās pakalpojumu izmantoja 7 personas
Pabalsti ārkārtas situācijā 18 personām- 688.46 EUR

SOKOLKU PAGASTA LAUKU ATTĪSTĪBAS
SPECIĀLISTA PAVEIKTAIS


2015.gada 1.pusgadā tika apmeklēti semināri, kurus organizēja LLKC Rēzeknes nodaļa un Latgales
NVO



Sniegta palīdzība:
 pārskatu, paziņojumu, deklarāciju, VID uzskaites ţurnālu sagatavošanā un aizpildīšanā15
lauksaimniekiem.
 15 lauksaimniekiem līgumu elektroniskajai datu ievadei par plātību maksājumiem LAD
 39 lauksaimniekiem noformēšanā līgumu elektroniskajai datu ievadei Lauksaimniecības datu centrā
 bloku kartes un plātību maksājumu iesniegumu aizpildīšanā ( 55.gab.papīra formāta un 15.gab.
elektroniski)
konsultācijas:
 2 lauksaimnieki par “ Lauksaimniecības pamatu” kursu apguvi
 39 lauksaimniekiem datorizētas lopu uzskaites veikšanā.
 Pagasta saimniecību īpašniekiem tika sniegta palīdzība par :
 Par piena kvotām
 Dzīvnieku pārvietošana, reģistrēšana un izslēgšana
 Krotāliju pasūtīšana un saņemšana Rēzeknes LDC nodaļā
 Kļūdu labošana





19.martā tika apmeklēta konference par ES jaunajām prasībām lauksaimniecības nozarē, kurā
piedalījās Zemkopības ministrs J. Dūklavs

SOKOLKU PAGASTA KLUBS





18 pasākumi, konkursi, atpūtas vakari
( piedalīšanās un organizēšana)
Katru 2.piektdienu tiek rīkota diskotēka
Sokolku pagasta kultūras darba kvalitātes uzlabošanas
vajadzībām 2015.gadā tika iegādāti:





Mikrofoni Shure SM58- 2. gab.
Dienas aizkari- 5.gab.
Laminēšanas aparāts- 1.gab.

Līdzekļi tiek izlietoti atbilstoši apstiprinātajam budţetam

SOKOLKU BIBLIOTĒKA
















Lietotāju skaits – 174
Apmeklējumu skaits – 5730
Izsniegums – 8525
Masu pasākumi: 33 tematiskas izstādes, 8 pasākumi
Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA) -317
Uzziņas un konsultācijas - 352
Bezatlīdzības lietošana un dāvinājumi – 24. eks. grāmatas par 162.13 EUR
Grāmatu fonds ir papildinājies par 256 eks. uz summu 1407,98 EUR
Piedalīšanās rīkotajos novada bibliotekāru semināros
Bibliotēkā ir 28 preses izdevumi
Iegādāti - ţurnālu galds par summu 55.00 EUR, ţalūzijas par summu
159.60 EUR,UPS par summu 49.00 EUR, ceļa norāde par summu 58,92
EUR
Saimnieciskā darbība:




Kosmētiskais remonts - 3315,27 EUR
Par pašvaldības līdzekļiem tika nopirktas 235. eks. grāmatas par 1245.85 EUR.

Līdzekļi tiek izlietoti atbilstoši apstiprinātajam budţetam

SOCIĀLAIS DIENESTS












Sociālais dienests organizē pašvaldības teritorijā, kas aptver Viļānu pilsētu un trīs
pagastus, sociālos pakalpojumus un pabalstus:
 Viļānu novada pašvaldībā trūcīgas ģimenes/personas status ir spēkā 1095
personām.
 Sociālos pabalstus ir saņēmušas 1535 personas, izlietoti 241 364 eiro:
 tai skaitā GMI nodrošinājuma pabalstu- 506 personas, šim pabalstam
izlietoti 127 657 eiro;
 dzīvokļa pabalsts – saņēma 1235 personas, izlietoti 55 667 eiro.
Pārējos pabalstos izlietoti 58 040 eiro- pabalsti cilvēkiem ārkārtas un neparedzētās
situācijās- ugunsgrēki, nelaimes gadījumi, smagas slimības, bēres
Pabalsti veselības aprūpei personām ar smagām saslimšanām – 8246 eiro
Personas, kurām piešķirts represētās personas statuss- 32 personām
55 ģimenes ir saņēmušas pabalstu bērnam piedzimstot
Novada iedzīvotāji, kuri gada laikā sasniedza 90, 95 un 100 gadu slieksni, saņēma
sociālo pabalstu-15 personas
Aprūpes mājās pakalpojumu izmantoja 68 personas
Tika sniegta daţāda veida palīdzība 29personām
Asistenta pakalpojumu saņem 24 personas

SOCIĀLAIS DIENESTS
2015.gada maijā tika saņemta humānās
palīdzības krava no Norvēģijas.
 Humānā palīdzība bez maksas tiks izsniegta
trūcīgajiem un maznodrošinātajiem novada
iedzīvotājiem
 Sūtījumā ir arī tehniskie palīglīdzekļi, kuri ļoti
nepieciešami, jo cilvēki ir saņēmuši invalīdu
ratus, elkoņa atbalsta spieķus, rolatonus


SOCIĀLĀ ATBALSTA CENTRS “CERĪBA”




Pakalpojumi:
SAC “Cerība” virtuvē ēdināšana vientuļajiem pensionāriem un
invalīdiem:







Krīzes istabu izmantoja 4 personas
11 sociālie dzīvokļi, kuros dzīvo 40 personas
SAC “Cerība” pieņem maksājumus:







pakalpojumu izmanto vidēji mēnesī 8 personas
vienai personai ēdināšana mēnesī vidēji izmaksā EUR 20.00

no sociālo dzīvokļu īrniekiem par elektrību
no personām, kuras izmanto SAC “Cerība” ēdināšanas pakalpojumu

Pakalpojums – veļas mazgāšana tika izmantots 197 reizes. Maksa
par pakalpojumu EUR 1.85
Pakalpojums – veļas ţāvēšana tika izmantots 53 reizes. Maksa par
pakalpojumu EUR 0.85

SOCIĀLĀ ATBALSTA CENTRS “CERĪBA”




Dienas centrs bērniem:
 Bērnu apmeklējums vid. 20 bērni (vecumā no 7 – 13 gadiem)
 Regulāri notiek: izglītojošās nodarbības, radošās nodarbības un ikdienas aktivitātes
Pasākumi/11:













Janvāris - Preventīvās nodarbības: “Drošība uz ledus”, “Es pats, kopīgais un atšķirīgais”, Radošā darbnīca “Foto
rāmju gatavošana”
Februāris – Preventīvās nodarbības “Mēs visi esam daţādi”, “Stress un tā pārvarēšana” Valentīndienas radošā
darbnīca ”Brošu un sirsniņu izgatavošana no filca materiāla”
Marts– Izglītojošā nodarbība “Veselīgs uzturs”, Pārgājiens pa Viļānu novada kultūrvēsturiskajiem objektiem
kopā ar Viļānu novadpētnieciskā muzeja vadītāju Margaritu Skangali
Aprīlis– Lieldienu pasākums, Radošā darbnīca “Lieldienu olu krāsošana un dekorēšana”
Maijs – Radošā darbnīca “Ziedi origami tehnikā”, Preventīvā nodarbība – Konflikta risināšanas prasmju
attīstība
Jūnijs – Tika organizēta vasaras dienas grupa bērniem, kurā piedalījās 15 bērni vecumā no 7-12 gadiem.
Radošā darbnīcas “Sapņu ķērājs”, “Dekupāţas tehnikā aplīmējot papīra traukua”, Ekskursija uz mini zoo
“Rozīte” Audriņu pagasts un Ančupānu skatu tornis
Augusts - Radošās darbnīcas: ”Ābolu izgatavošana no pudelēm un filca”, “Ziedu veidošana no papīra”
Septembris – Miķeļdiena; Radošā darbnīca “Sienas dekoru veidošana”
Oktobris – Tematiskais pasākums “Helovīns”, Radošā darbnīca “Dekoru veidošana no dabas materiāliem”
Novembris – Radošā darbnīca”Latvju rakstu zīmes”,Pasākums veltīts Latvijas dzimšanas dienai
Decembris – Radošā darbnīca “Ziemassvētku rotājumu izgatavošana”, Ziemassvētku rotaļu pasākums

SOCIĀLĀ ATBALSTA CENTRS “CERĪBA”


Nodarbības SAC «Cerība»zālē








Centrā darbojās atbalsta grupas



















Katru pirmdienu notiek senioru ansambļa “Rudens ziedi” mēģinājums (vad.A.Mortukāne)
Katru pirmdienu ansambļa “Sudaruški”mēģinājumi. (vad.M.Diča)
Katra mēneša pēdējā svētdiena – luterāņu dievkalpojums
Divas reizes mēnesī notiek Valsts probācijas dienesta vizītes
Katru otrdienu un piektdienu Veselības grupas “Kustību prieks” nodarbības (vad.L.Malinovska)
Sociālās darbinieces Inetas Kalniņas atbalsta grupas 10 nodarbības
Sociālās darbinieces Allas Stiukas atbalsta grupas 6 nodarbības

11.02.2015. Radošā darbnīca “Konfekšu pušķu izgatavošana”
18.02.2015. Sapulce - Sociālo dzīvokļu īrniekiem
06.03.2015. Radošā darbnīca “Gleznu izšūšana ar atlasa lentītēm”
08.04.2015. Pavasara saulgrieţu pasākums
19.06.2015. Ielīgošana SAC “Cerība” pagalmā
09.09.2015. Labdarības pasākums. Piedalījās – bērni, kurus audzina viens no vecākiem un SAC „Cerība” bērni
01.10.2015. Veco ļauţu dienai veltīts pasākums. Piedalījās– pensionāri
07.10 2015. Radošā darbnīca “Sienas dekoru veidošana”. Piedalījās - bezdarbnieki
19.11.2015. – Pasākums veltīts Latvijas Republikas proklamēšanas dienai. Piedalījās: SAC “Cerība” bērni, viņu
vecāki
03.12.2015. Radošās darbnīca – “Ziemassvētku rotājumu izgatavošana” Piedalījās: SAC “Cerība” bērni un viņu
vecāki
23.12.2015. Ziemassvētku pasākums SAC bērniem ar vecākiem
Jaunā sociālās rehabilitācijas pakalpojuma veselības grupas pilnveidošanai saskaņā ar budţetu iegādāts
nodarbībām nepieciešamais inventārs par 300 eiro apmērā
Projekts: Sadarbībā ar Attīstības plānošanas nodaļu tika izstrādāts projekta pieteikums -Nometnes organizēšanai
2016. gada jūnijā, kurā piedalītos Viļānu novada trūcīgo un sociālā riska ģimeņu bērni vecumā no 7-13 gadiem

ATTĪSTĪBAS, PLĀNOŠANAS UN INFORMĀCIJAS
NODAĻA
Izstrādāta:
 Pašvaldības attīstības programma
Tiek realizēts:
 Projektu pieteikumu sagatavošana
 Darbs ar sadarbības partneriem
Noslēgts sadarbības līgums ar Glubokoje rajona izpildkomiteju (Baltkrievija)
 Veiktie remontdarbi:
 Remontdarbi Radopoles bibliotēkā, Mūzikas un mākslas skolā un Sporta
skolā, SAC «Cerība»
 Sokolku bibliotēkas remonts (kabinets, lasītava, grāmatu krātuve, tualete
un gaitenis. Visas elektroinstalācijas nomaiņa)
 Visi tekošie saimnieciskie ikdienas darbi
 Lakstīgalu saliņas labiekārtošana (skatuves remonts, saliņas fasādes
krāsošana)
 Dekšāres estrādes labiekārtošana (jaunu soliņu izbūve, durvju demontāţa
un jaunu durvju montāţa)


IEPIRKUMI






Līdz 11.06.2015. veiktas 30 tirgus izpētes (nav reglamentētas, numurētas)
11.06.2015. Domes sēdē apstiprināta Tirgus izpētes kārtība, kas nosaka veikt tirgus
izpēti visiem plānotajiem līgumiem, kuru līgumcena ir 300 EUR (bez PVN)
No 11.06.2015. veiktas 55 tirgus izpētes
Veiktas 24 iepirkuma procedūras


«Dolomīta šķembu, smilts, mazgātas smilts, grants un melnzemes iepirkums Viļānu novada
pašvaldības vajadzībām – ceļu un teritorijas uzturēšanai». Visi iesniegtie piedāvājumi pārsniedz
līgumcenu robeţas, kas noteiktas MK noteikumos, uz kuriem attiecināms 8.2 pantā noteiktais
regulējums. Iesniegtie piedāvājumi ir neatbilstoši izsludinātā iepirkuma procedūras veidam.
Lēmuma pieņemšanas datums: 20.01.2015. protokols Nr.3



3 iepirkuma procedūras pārtrauktas:




Būvprojekta izstrāde un būvdarbu veikšana objektā „Dekšāru pamatskolas ēdnīcas bloka jaunbūve”iesniegtie piedāvājumi neatbilda prasībām
Dolomīta šķembu, smilts, mazgātas smilts, grants un melnzemes iepirkums Viļānu novada pašvaldības
vajadzībām – ceļu un teritorijas uzturēšanai- neatbilstoša tehniskā specifikācija
Dolomīta šķembu, smilts, mazgātas smilts, grants un melnzemes iepirkums Viļānu novada pašvaldības
vajadzībām – ceļu un teritorijas uzturēšanai- piedāvātās līgumcenas pārsniedza iepirkuma nolikuma
līgumcenas robeţas

IEPIRKUMI
Izsludināts

ID Nr.

Iepirkuma priekšmets

Iesniegšanas termiņš

13.11.2015.

VNP 2015/24

Mēbeļu piegāde Viļānu pilsētas
pirmsskolas izglītības iestādes
vajadzībām

01.12.2015.

17.11.2015.

VNP 2015/23

Autobusa piegāde Viļānu novada
pašvaldības vajadzībām

22.12.2015.

VNP 2015/22

Tranzītielas rekonstrukcija Viļānu
pilsētas teritorijā valsts 1.šķiras
autoceļa maršrutā Viļāni – Preiļi –
Špoģi (P58) posmā Rīgas iela,
Kultūras laukums, Brīvības iela (2.,
3., 4.kārta) projekta aktualizācija

29.09.2015.

30.07.2015.

VNP 2015/21

Jauna traktora iegāde Viļānu novada
11.08.2015.
pašvaldības vajadzībām

23.07.2015.

VNP 2015/20

Teritorijas labiekārtošana Viļānos,
Kultūras laukumā 2

04.08.2015.

22.07.2015.

VNP 2015/19

Datortehnikas, biroja tehnikas un
programmatūras piegāde un
uzstādīšana Viļānu vidusskolas
vajadzībām

04.08.2015.

14.07.2015.

VNP 2015/18

Viļānu pilsētas Centrālās ielas
būvdarbu tehniskā projekta izstrāde

28.07.2015.

VNP 2015/17

Datortehnikas, biroja tehnikas un
programmatūras piegāde un
uzstādīšana Viļānu novada
pašvaldības vajadzībām

14.07.2015.

28.09.2015.

01.07.2015.

IEPIRKUMI
18.06.2015.

VNP 2015/16

Viļānu novada pašvaldībai
piekritīgo zemes gabalu
kadastrālā uzmērīšana

20.05.2015.

VNP 2015/15

Viļānu pilsētas Nākotnes ielas
iekšpagalmu stāvvietu un
piebraucamā ceļa izbūve

02.06.2015.

20.05.2015.

VNP 2015/14

Apmeklētāju krēslu piegāde
Viļānu kultūras nama vajadzībām

02.06.2015.

18.05.2015.

VNP 2015/13

Degvielas iegāde Viļānu novada
pašvaldības vajadzībām

07.07.2015.

16.04.2015.

VNP 2015/12

PAPILDUS BŪVDARBI Viļānu
kultūras nama – bibliotēkas ēkas
rekonstrukcija labvēlīgas
iekštelpu vides un pievilcīga ārējā
17.04.2015.
izskata nodrošināšanai, kā arī
energoefektivitātes uzlabošanai.
Atlikušajiem rekonstrukcijas
darbiem

16.04.2015.

VNP 2015/11

Skatuves apīkojuma piegāde
Viļānu kultūras nama vajadzībām

28.04.2015.

08.04.2015.

VNP 2015/10

Bērnu rotaļu laukumu ierīkošana
Viļānu pilsētas pirmsskolas
izglītības iestādes vajadzībām

21.04.2015.

01.04.2015.

VNP 2015/9

Individuālo aizsardzības līdzekļu
piegāde Viļānu novada
pašvaldības vajadzībām

21.04.2015.

07.07.2015.

IEPIRKUMI
Kurināmā iegāde 2015/2016 gada
18.03.2015.

VNP 2015/8

apkures sezonai Viļānu novada

31.03.2015.

pašvaldības iestādēm
Mēbeļu piegāde Viļānu pilsētas
11.03.2015.

VNP 2015/7

pirmsskolas izglītības iestādes

25.03.2015.

vajadzībām
Dolomīta šķembu, smilts, mazgātas
18.02.2015.

VNP 2015/6

smilts, grants un melnzemes piegāde
Viļānu novada pašvaldības vajadzībām

03.03.2015.

– ceļu un teritorijas uzturēšanai
Būvprojekta izstrāde un būvdarbu
17.02.2015.

VNP 2015/5

veikšana objektā „Dekšāru pamatskolas 03.03.2015.
ēdnīcas bloka jaunbūve”

16.02.2015.

VNP 2015/4

Modulāro telšu iegāde Viļānu novada
pašvaldības vajadzībām

27.02.2015.

Dolomīta šķembu, smilts, mazgātas
29.01.2015.

VNP 2015/3

smilts, grants un melnzemes iepirkums
Viļānu novada pašvaldības vajadzībām

10.02.2015.

– ceļu un teritorijas uzturēšanai
Asfaltbetona seguma frēzēšana un
29.01.2015.

VNP 2015/2

asfaltbetona seguma izbūve autoceļam
P58 Viļāni – Preiļi – Špoģi, posmā

10.02.2015.

Brīvības iela no 2.7 km līdz 2.796 km
Dolomīta šķembu, smilts, mazgātas
09.01.2015.

VNP 2015/1

smilts, grants un melnzemes iepirkums
Viļānu novada pašvaldības vajadzībām
– ceļu un teritorijas uzturēšanai

20.01.2015.

PROJEKTI /ATBALSTĪTIE
„MĒS ESAM UN BŪSIM, MĒS RADĀM UN
SKANĀM”, kopējais budţets- 8319.30 eiro
 NODARBINĀTĪBAS PASĀKUMI VASARAS BRĪVLAIKĀ
PERSONĀM, KURAS IEGŪST IZGLĪTĪBU
VISPĀRĒJĀS, SPECIĀLĀS VAI PROFESIONĀLĀS
IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS 2015.G., kopējais budţets7865.00 eiro
 “ALGOTIE PAGAIDU SABIEDRISKIE DARBI
PAŠVALDĪBĀS”, kopējais budţets- 76822,36 eiro


PROJEKTI








„TRANZĪTIELAS REKONSTRUKCIJA VIĻĀNU PILSĒTAS
TERITORIJĀ, A/C P58 POSMS 0,5 – 2,5 KM”, kopējais
budţets- 5 078 646.39 eiro
ATBALSTS SABIEDRISKO AKTIVITĀŠU DAŢĀDOŠANAI
VIETĒJIEM IEDZĪVOTĀJIEM VIĻĀNU NOVADĀ, kopējais
budţets-2697,70 eiro
„KOMPLEKSI RISINĀJUMI SILTUMNĪCEFEKTA GĀZU
EMISIJU SAMAZINĀŠANAI VIĻĀNU VIDUSSKOLĀ”,
kopējais budţets- 1329227.85 eiro
“KOMPLEKSI RISINĀJUMI SILTUMNĪCEFEKTA GĀZU
EMISIJU SAMAZINĀŠANAI VIĻĀNU PAGASTA PII „BITĪTE””,
kopējais budţets- 213574,26 eiro

SADARBĪBA AR SABIEDRĪBU


Informācija par Viļānu novadu un Viļānu novada
pašvaldību:
„Viļānu Novada Vēstnesis”: 6 numuri, tirāţa – 1500
eksemplāri
 Izveidots Viļānu novada buklets
 „Latgales radio”: 33 ziņu raidījumi
 „Latgales Reģionālā televīzija”: 16 video siţeti
 Reprezentācijas materiāli: mobilie lādētāji un dāvanu
maisiņi ar Viļānu novada ģerboni
 Galerijas mājas lapā: 41


SADARBĪBA AR SABIEDRĪBU




Viļānu novada pašvaldības tīmekļa vietne:
Kopējais apmeklējumu skaits: 63 171




Valstis, no kurām tiek apmeklēta mājas lapa:









Mājas lapas apmeklētāju skaits: 23 396
Latvija (96,67%)
Lielbritānija (0,38%)
Krievija (0,28%)
ASV (0,26%)
Vācija (0,23%)
Lietuva (0,22%)

Tīmekļa vietnes statistiskie rādītāji (salīdzinājumā ar 2014. gadu):







Mājas lapas apmeklējumu skaita pieaugums: 42.15%
Apmeklētāju skaita pieaugums: 59,9%
Apskatīto lapu pieaugums: 24,56%
Apskatītās lapas viena apmeklējuma laikā: -12,37%
Vidējais apmeklējuma ilgums: -24,08%

PREZENTĀCIJAS MATERIĀLI
Reprezentācijas materiāli



Portatīvie lādētāji (30 gab.)

Reprezentācijas materiāli



Dāvanu maisiņi (200 gab.)

Viļānu novada buklets




A4 formātā
Latviešu valodā



vispārīga informācija par
Viļānu novadu

Viļānu novada
prezentācija

SOCIĀLIE TĪKLI


Mērķis - sniegt novada aktuālo informāciju un
pašvaldības administrācijas informāciju mūsdienīgā
veidā un sasniegt pēc iespējas plašāku auditoriju, jo līdz
ar tehnoloģiju attīstību mainās arī process, kā auditorija
saņem, meklē un uztver informāciju



Viļānu novadam tika izveidoti 2 konti sociālos tīklos:
Facebook un Twitter:


Facebook lapa:




Sekotāju skaits uz 31.12.2015.: 302

Twitter konts:


Sekotāju skaits: 303

NEKUSTAMAIS ĪPAŠUMS/ ZEMES IERĪCĪBA


Noslēgtie nomas līgumi:







2Zemes grāmatā ierakstītie īpašumi:




















Dekšāres pagasts - 29 nomas līgumi
Sokolku pagasts – 10 nomas līgums
Viļānu pagasts – 60 nomas līgumi
Viļānu pilsēta – 39 nomas līgumi

Viļānu pagasta sūkņu stacija
Viļānu pagasta attīrīšanas iekārtas
Viļānu slimnīca

Pasūtīta un veikta pašvaldības dzīvokļu inventarizāciju un ierakstīšana Zemesgrāmatā
3 reizes organizētas skolas bufetes izsoles, kuras noslēdzās bez rezultātiem
Noslēgti 25 nekustamo īpašumu pirkuma līgumi, par kopējo summu EUR 66 000
Notika 37 privatizācijas, pašvaldības īpašuma un zemes komisijas sēdes
Notika 25 Viļānu novada pašvaldības komisijas lēmumu pieņemšanai darījumiem ar lauksaimniecības zemi sēdes
Sakarā ar jauno likumdošanu attiecībā uz lauksaimniecībā izmantojamām zemēm reģistrēti 29 savstarpējai
lauksaimniecības zemju līgumi
Rīkota 30 zemes gabala nomas tiesību izsoles
Izvērtēti visi Viļānu novada pašvaldībai piekritīgie zemes gabali - zemes reformas pabeigšanai novada teritorijā
Veikts iepirkums - Zvīdriņu purva apakšzemes krājumu izpētei
Lielās talkas organizēšana
Lēmumu projektu sagatavošana domes sēdēm
Zemes gabalu ierādīšana, robeţu precizēšana zemes gabalu nomniekiem
Ikdienas iedzīvotāju konsultēšana
Piedalīšanās Viļānu novada pašvaldības rīkotajos pasākumos un palīdzība to organizēšanā

PAŠVALDĪBAS POLICIJA
1.
2
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
14.1
14.2.
14.3.
14.4.
14.5.
14.6.
15.

Dienesta ziņojumi VP LRP par nelegālā alkohola apriti
Piedalījās noziedzīgu nodarījumu atklāšanā (CSN) pašvaldības īpašuma bojāšana, zādzības,
Dienesta ziņojumu PA skaits (nosūtīti izskatīšanai VP- LAPK171.pants)
Sastādīti pārbaudes akti (atskaites perioda beigās) reģistrēti NŽ
Izskatīja iesniegumus (atbildes uz iesniegumiem)
Mutiski iesniegumi (sūdzības) no iedzīvotājiem
personīgi uzsāka administratīvo lietvedību
pieņēma lēmumus par administratīvas lietvedības izbeigšanu
nosūtīja materiālus (iesniegumus) pēc piekritības ( VP; AK)
Par pašvaldības saistošo noteikumu neievērošanu ( teritorijas uzturēšana) PA
Izpildīja atsevišķus uzdevumus( no VP LRP Rēzeknes iecirkņa) Prokuratūra, DP, Probācijas dienests
Dienesta ziņojumi( transportlīdzekļa vadīšana alkohola reibuma stāvoklī)
Darbs ar dzīvnieku ( suņu) īpašniekiem, bez aprūpes palikušajiem dzīvniekiem
Sastādīja protokolus par administratīvajiem pārkāpumiem (tajā skaitā):
LAPK 106.pants 1.daļa
LAPK 14923.pants 2.daļa
LAPK 58.pants
Par CSN( apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpšana 14910. Pants)
LAPK 173.panta 1 un 3 daļa
LAPK 140.pants 2.daļa
Piedalījās sabiedriskās kārtības nodrošināšanā un prevencijas pasākumos (tajā skaitā):

1
17
23
194
13
44
6
3
17
13
31
10
13
26
5
8
2
8
2
1
168

15.1.
15.2.
16
17.
18

publisko pasākumu laikā
reidu laikā
Darbs ar Bāriņtiesu
Darbs ar sociālo dienestu
Noslēgti līgumi par CSA izvešanu no privātīpašumiem Viļānu pilsētā

58
110
12
30
13

PALDIES PAR UZMANĪBU!

