INFORMĀCIJA PAR NOVADĀ PAVEIKTO
2014. GADĀ

PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE „BITĪTE”


Uz 2.01.2014. iestādi apmeklē 90 audzēkņi
Uz 01.09.2014. iestādi apmeklē 89 bērni, no kuriem 46 apgūst 5 un 6 gadīgo
bērnu obligāto sagatavošanu skolai.



Pasākumi /22:



















«Vecmāmiņu un vectētiņu svētki» visās grupās, izņemot mazbērnu
«Dzimtās valodas diena» grupā „ Saulīte” kopā ar vecvecākiem
«Masļenica» kopā ar vecvecākiem grupā „ Taurenīši”
Bērnu un skolotāju kopīgo darbu izstāde zīda apgleznošanā
Bērnu vecāku darinājumi izstādei „ Bitītei- jubileja”
Bērnu darbu izstāde novada domes telpās veltīta bērnudārza mājas 30 gadu
jubilejai
«Bitītes» mājai – 30 gadi
Lieldienu svinēšana
Māmiņu dienas pasākumi visās grupās – 9. un 12. maijs
Izlaidumi grupā „ Saulīte” 29.maijā un grupā „ Taurenīši” 30.maijā, uz skolu
aiziet 9 latviešu plūsmas audzēkņi un 5 krievu plūsmas audzēkņi
Sporta svētki veltīti Starptautiskajai bērnu aizsardzības dienai (Viļānu un Riebiņu
pirmsskolas izglītības iestāžu bērni un skolotājas) – 3. jūnijs
Pasākums „ Kur palika vasariņa?’ veltīts 1.septembrim, Zinību dienai

PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE „BITĪTE”














Tēvu dienas pasākums 14.septembrī „ Pirātu dārgumus meklējot”
Projektu nedēļa „ Viss par āboliem”
Ikgadējā izstāde „ Bērnu un vecāku radošie darbi no dārzeņiem”
Vecāku sapulce
Rudens svētki visās grupās.
Skolotāju sienas ietvaros pieredzes apmaiņas brauciens uz
Jelgavas pirmsskolas izglītības iestādi „ Kamolītis”.
Piedalīšanās Riebiņu novada Galēnu pamatskolas pirmsskolas
grupas
„ Rūķīši” 15 gadu jubilejas pasākumā.
Latvijas dzimšanas dienai veltīts pasākums.
„Cepam piparkūkas” – Ziemassvētku gaidīšanas laika pasākums.
Ziemassvētku pasākumi grupās.

PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE „BITĪTE”


Kvalifikācijas kursi /11:
 „Handbola mācīšana” – Lāsma Malta

“ Instrukcija E-klases lietošanai pirmsskolā” – Ārija Strupiša
 Pirmsskolas izglītības speciālistu seminārs Rīgā, 26.03.2014.- Ārija Strupiša
 “ Pētniecisko prasmju attīstīšana dabas izzināšanā 5-6 gadīgiem bērniem” - Zoja
Matvejeva
 Sadarbības veicināšana ar vecākiem un institūcijām” – Ruta Bitāne, Rita
Damba, Ārija Strupiša
 Pašizpausme un radošums rokdarbos pirmsskolas izglītībā” – Ruta Bitāne, Lilita
Igaune
 Valoddarbības prasmju attīstīšana pirmsskolā” – Solvita Medne – Novika
 „ Bērnu lasītprasmes apguves veicināšana rotaļnodarbībās pirmsskolā” Rita
Damba
 VISC seminārs pirmsskolas iestāžu metodiķiem un sākumskolas direktoru
vietniekiem – Rita Damba
 Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas kārtība – Ārija
Strupiša
 VISC rīkotais pirmsskolas izglītības speciālistu seminārs, Ķekavas novada, „
Avotiņā” – Ārija Strupiša

PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE „BITĪTE”


Saimnieciskā darbība:

Iegādāts:
 Iegādāta metodiskā un mācību literatūra.
 Papildināts sporta inventārs – divu krāsu vestes komandu spēlēm un konusi.
 Divām grupām nopirkta jauna gultas veļa.
 Nopirkti mācību līdzekļi un materiāli gan 5 un 6 gadīgiem, gan jaunākajiem bērniem
2014./2015.mācību gadam.
 Nopirktas jaunas leļļu rotaļu mēbeles grupām.
 Atjaunoti 2 rotaļu autobusi rotaļu laukumā.
 Veikts grīdas remonts, nomainītas 2 durvis, nokrāsotas sienas „ Skudriņu” grupā.
 Atjaunots krāsojums bērnu rotaļlaukuma konstrukcijām.
 Nomainīti jauni paklāji pie ārdurvīm.
 Grupās pēc nepieciešamības nomainīti vai salaboti ūdens krāni un vadi.
 Jaunas rotaļlietas grupām.
Līdzekļi tiek izlietoti atbilstoši apstiprinātajam budžetam

VIĻĀNU PILSĒTAS PII



26pasākumi, konkursi, izstādes , vecāku sapulces
Saimnieciskie un remontdarbi:














Labiekārtots rotaļu laukums- izveidots laukuma segums, uzstādītas
konstrukcijas par 7600EUR.
Nopirktas grupai ar krievu apmācības valodu mēbeles par summu 2024,50 EUR.
Nopirktas rotaļlietas par 1100 EUR.
Nopirktas kancelejas preces bērniem nodarbībām par summu 1145 EUR.
Nopirkti mācību materiāli, darba burtnīcas, metodiskā literatūra par summu 888
EUR.
Iegādātas bērnu grāmatas par summu 200EUR.
Ir iegādātas saimnieciskās preces un materiāli par 2875 EUR.
Iegāgāts mīkstais inventārs ( 80 gultas veļas komplekti, 60 frotē dvieļi, 20
spilveni) par summu 1051 EUR.
Nopirkti trauki- krūzes, šķīvji, dakšas, karotes par summu 61 EUR.
Ir veikti visi nepieciešamie santehnikas un sīkie remontdarbi.
Atbilstoši sanitārās inspekcijas prasībām grupā Nr. 5 ir papildus uzstādīta
izlietne, grupā Nr.6 izlietne un tualetes pods.
Lai nodrošinātu audzēkņu drošību visu grupu telpu ārdurvīm ir ierīkoti elektriskie
durvju zvani un actiņas.

VIĻĀNU PILSĒTAS PII


PII teritorijā ir veikti sekojoši darbi:
 Nokrāsotas un pārvietotas metāla konstrukcijas
laukumos, atbilstoši drošības zonām starp ierīcēm,
 Saremontētas koka konstrukcijas laukumos,
 Nomainītas smiltis 7 smilšu kastēs,
 Iestādīti jauni apstādījumi par summu 131 EUR.
Līdzekļi tiek izlietoti atbilstoši apstiprinātajam budžetam

VIĻĀNU VIDUSSKOLA






89 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 tai
skaitā arī Viļānu vidusskolas BJC darbības realizēšana
9.-20.12.2014. Viļānu vidusskolas skolēnu pašpārvaldes organizēta labdarības
akcija “No sirds uz sirdi”. Tika vākti naudas līdzekļi un siltās mantas Viļānu slimnīcas
sociālās nodaļas pacientiem (50 cilv..). 20.decembrī slimnīcā tika sniegts koncerts.
Saimnieciskā darbība:



Tika realizēts projekts „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Viļānu
vidusskolā” (ar identifikācijas Nr. KPFI-15.3/31)
Tika veikts skolas vecās piebūves 3.stava un 1.stāva vestibila remonts

Iegādāts:









gaļas irdinātājs - 890.00 eiro
garderobei drēbju pakaramie - 1387.00 eiro
perforators SDS - 124.00 eiro
elektroinstrumenti - 372.00 eiro
motorzāģis MS 231 - 434.00 eiro
digitālā fotokamera NIKON - 380.00 eiro
pastalas deju kolektīvam - 305.00 eiro

Līdzekļi tiek izlietoti atbilstoši apstiprinātajam budžetam

VIĻĀNU VSK. BĒRNU UN JAUNIEŠU CENTRS




80 pasākums (konkursi, radošās darbnīcas, tematiskās
pēcpusdienas, pārgājieni, dažādas izstādes, tikšanās,
sacensības un turnīri):
Dalība starptautiskā projekta “Latvijas – Krievijas pierobežu 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)

Remontdarbi netika veikti
Līdzekļi tiek izlietoti atbilstoši apstiprinātajam budžetam

VIĻĀNU MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA
Remontdarbi :
Kāpņu telpas griestu un sienu remonts.
 Rezerves ieejas durvis, kāpņu telpas durvis (2 gab.)


Iegādāts:
Uzstādīta apsardzes signalizācija 785.00 EUR
 Centrālās ēkas piebūvei nomainīts jumta segums
7112.00 EUR
 Izstrādāts tehniskais projekts Siltummezglu sistēmas
ierīkošanai skolā 4827.90 EUR
 Čelli (4 gab.) 2350.00 EUR
 Akustiskās klavieres – Bluthner Imler P118 12. klasei
3600.00 EUR


VIĻĀNU MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA


Jauninājumi Izglītības programmu īstenošanā:








Profesionālās ievirzes izglītības programma Stīgu
instrumentu – čella spēle
Interešu izglītības programma – Vispusīgās attīstības studija
Interešu izglītības programma – Sagatavošanas klase
Interešu izglītības programma – Daudzveidīgu mūzikas
žanru apguves studija Vokāli instrumentālais ansamblis
Interešu izglītības programma – Vokāli instrumentālā
ansambļa studija
Pieaugušo neformālās izglītības programma – Mūzikas
instrumentu spēle
Pieaugušo neformālās izglītības programma – Mākslas
studija

VIĻĀNU MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA
Paveiktais mūzikas programmās/dalība 17 konkursos:/ koncertos




















Valsts konkurss Vokālās mūzikas, kora klases audzēkņiem “Dziedāšanā”
XIX Latvijas Mūzikas skolu pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu izpildītāju konkurss
Valsts konkurss stīgu instrumentu spēles audzēkņiem
Latgales reģiona mūzikas skolu un mūzikas vidusskolu audzēkņu festivāls Vispārējās klavierēs
II Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu konkurss stīgu instrumentu spēles audzēkņiem
III Latgales Mūzikas skolu “Pūšaminstrumentu spēles” audzēkņu konkurss
Jāņa Ivanova Rēzeknes Mūzikas vidusskolas rīkotais jauno vokālistu konkurss “Skaņais bolss”
IX Latgales jauno pianistu konkurss Balvos
Latvijas klasiskās ģitāras spēles konkurss “Latvijas gada ģitārists 2014”
Ziemeļlatgales mūzikas skolu festivāls Rēzeknes Latgales vēstniecībā “Gors”
IV Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu konkurss pūšaminstrumentu spēles XI Jauno vokālistu
konkurss Aglonas bazilikā “Dziedu Dievmātei”
VMMS skolotāju koncerts, Dana Podniekas darbu izstāde
Arvīda Žilinska V starptautiskais jauno vokālistu konkurss
koncerts/izstāde veltīts Latvijas valsts Proklamēšanas 96.gadadienai.
II Jāņa Ivanova jauno pianistu konkurss “Latgales skicējums”
Ziemassvētku koncerti Dekšāru pamatskolā., Galēnu pamatskolā
VMMS Adventes koncerts.

VIĻĀNU MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA


Paveiktais Vizuāli plastiskās mākslas programmā/ dalība 13 konkursos, izstādēs:















XIII starptautiskais konkurss “Es dzīvoju pie Jūras”, Jūrmalā
Latgales reģiona mākslas skolu noslēguma darbu izstāde Daugavpils Marka Rotko mākslas
centrā
Latvijas profesionālās ievirzes Mākslas skolu audzēkņu valsts konkurss “Es. Telpa. Vide”
Karikatūru konkurss “Runča piedzīvojumi Rīgā – Eiropas kultūras galvaspilsētā”
Rakstnieka Jāņa Klīdzēja 100.dzimšanas dienai veltītais bērnu zīmējumu konkurss “Ar Boņuka
acīm”
Latvijas Mākslas skolu audzēkņu vizuālo
darbu konkurss “Jāņa Cimzes Dziesmu rota”
I международный конкурс юных художников «Творческий свет» 2014
IX Starptautiskā bērnu un jauniešu mākslas izstāde “šodienas stāsti”, tēma “skaņa”
Vizuālās mākslas konkurss “Jāzepa Vītola mūzika”, «Viļņu dziesma»
The XVI International Drawing and Paiting Competition Joy of Europe, Belgrada, Serbia
Izstāde “Šlisseļburga 2014”
VI starptautiskais glezniecības un grafikas konkurss “Saules krasts” - “Vēju stāsti”.
V International children's picture biennale “Joy of Tashkent” 2014.
18.Starptautiskais Vizuālās mākslas konkurss Japānā

Līdzekļi tiek izlietoti atbilstoši apstiprinātajam budžetam

ATPŪTAS UN INFORMĀCIJAS CENTRA
„KAMENĪTE”









lasītāju kopskaits- 120
apmeklējumu kopskaits – 3042
izsniegto iespieddarbu kopskaits -27145 eks.
grāmatas- 1988 eks. un seriālizdevumi – 25157 eks.
virtuālie apmeklējumi - 2291
sagatavotas 14tematiskās izstādes

Sniegtas izziņas
 Veikti kopēšanas darbi
 Veikta apmācošā darbība ,datoru apguve, rēķinu apmaksa, informācijas
meklēšana
 Sadarbībā ar Radopoles bibliotēku izmantoti- 1180 eks. grāmatu lasītājiem
Saimnieciskie darbi:
 Trenažieru iegāde centram un veselības grupas organizēšana “Kustību
prieks”
Līdzekļi tiek izlietoti atbilstoši apstiprinātajam budžetam


VIĻĀNU KN
87 pasākumi, koncerti, izrādes, viesizrādes, vieskoncerti, dalība festivālos, skatēs u.c.

Notikuši 36 kolektīvu koncertdarbības pasākumi

Viļānu Kultūras namā darbojas 4 skolēnu kolektīvi un 10 pieaugušo kolektīvi

Saimnieciskā darbība:
 iegādāta un uzstādīta signalizācija-745.60 EUR.
 folkloras ans. „Viļōnīši” vajadzībām 4 austos svārkus - 440.74 EUR.
 12 vestes, 12 bikses un 12 apakšsvārkus skolēnu deju kolektīva „Austras” studija
vajadzībām -1 258.92 EUR; 12 ņieburus,12,vestes, bikses un garos kreklus 3.-4.klašu
deju kol. vajadzībām un 12 ņieburus, vestes un bikses 5.-6.klašu deju kolektīvam - -2
553.59 EUR.
 Pasākumu apskaņošanai tika iegādātas akustiskās sitēmas:
 audio piegādāja akustisko sistēmu Coda AP24v -2 810.18 EUR
 aktīvo skandu Coda audio -2 798.09 EUR

Projekta Nr. 13-01-LL23- L413201-000001 „Mēs esam un būsim, mēs radām un skanam”
ietvaros iegādāta skaņu aparatūra Kultūras nama skatuvei :
 Akustiskā sistēma QSC K12 2 gab. - 1239.67 eiro
 Akustiskā sistēma QSC K-SUB 2 gab. - 1552.07 eiro
 Statīvi 2 gab. un vadu komplekti 2 gab. - 115.69 eiro
Līdzekļi tiek izlietoti atbilstoši apstiprinātajam budžetam


VIĻĀNU KN


Projekti:
LAD projekts «Kultūras nama-bibliotēkas ēkas
rekonstrukcijai labvēlīgas iekštelpu vides un pievilcīga
ārējā izskata nodrošināšanai»
 Viļānu KN kopā ar Muzikantu biedrību piedalās Valsts
Kultūrkapitāla fonda (VKKF) izsludinātajā projektu
konkursā un 08.februārī notiek pasākums projekta
ietvaros – ZIŅĢĒTĀJU UN STĀSTNIEKU VAKARS
/pasākums notika 14. reizi, tajā piedalījās ap 200
dalībniekiem no Latvijas un ārzemju kolektīvi no
Lietuvas un Igaunijas.
 „Mēs esam un būsim, mēs radām un skanam”


VIĻĀNU MUZEJS






Veikts darbs pie muzeja jaunās ekspozīcijas plāna izstrādes

Tiek realizēts LAD projekts «Kultūras nama-bibliotēkas
ēkas rekonstrukcijai labvēlīgas iekštelpu vides un
pievilcīga ārējā izskata nodrošināšanai»
Ievērojami pasākumi, remontdarbi, pirkumi šajā pusgadā
netika veikti

Līdzekļi tiek
budžetam

izlietoti atbilstoši apstiprinātajam

VIĻĀNU PILSĒTAS BIBLIOTĒKA







Lietotāju skaits
- 961
Apmeklējumu skaits - 16200
Izsniegums
- 33789
Grāmatu fonds ir papildinājies par 849 eks. grāmatu, par pašvaldības līdzekļiem ir
iepirktas 724 grāmatas par Eiro 4978.48.
Sagatavotas 11 tematiskās izstādes
Dalība:












bibliotekāru rīkotajā akcijā „Gaismas ceļš”(Rīga).
rīkotajos novada bibliotekāru semināros
Notikušas 13 jauno grāmatu dienas.

Sistemātiski izsniegtas grāmatas izsniegšanas punktā Viļānu PII.
Pieejami 74 nosaukumu preses izdevumi
Veikta inventāra grāmatu salīdzināšana ar elektronisko katalogu- veikta sava veida
fonda inventarizācija
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
Tiek realizēts LAD projekts «Kultūras nama - bibliotēkas ēkas rekonstrukcijai
labvēlīgas iekštelpu vides un pievilcīga ārējā izskata nodrošināšanai»
Projekta «Aizmirsti steigu!»ietvaros ir iegādāti 5 jauni datori.

Līdzekļi tiek izlietoti atbilstoši apstiprinātajam budžetam

RADOPOLES BIBLIOTĒKA










Reģistrēti:
 198 bibliotēkas lietotāji, no tiem 63 bērni un jaunieši
 2436 apmeklējumi
 Izsniegti 6274 iespieddarbi.
 Sniegtas 19 bibliogrāfiskās uzziņas
Ienākušas:
 303 grāmatas
 1 elektroniskais izdevums par summu 1352.48 EUR,
 dāvinājumi: 55 grāmatas par summu 202.81 EUR.
 par pašvaldības līdzekļiem: 249 grāmatas par summu 1149.67 EURo
Elektroniskā katalogā ALISE tika ievietoti 3893 grāmatu eksemplāri.
Apmeklētājiem pieejami: 4 datori ar pastāvīgu bezvadu interneta pieslēgumu WiFi
Bibliotēka sniedza maksas pakalpojumus: printēšanu, kopēšanu, skenēšanu. Tika
iekasēti 5.15 EUR.
Iegādāts:
 porolona mēbeles bērnu stūrītim par 131 EUR .
 svītrkodu lasītājs 86 EUR vērtībā.

Līdzekļi tiek izlietoti atbilstoši apstiprinātajam budžetam

VIĻĀNU NOVADA SPORTA SKOLA






Dalība 116 valsts, starptautiskajos un starpnovadu
sacensībās un turnīros
13 veterānu sporta sacensībās
Organizēti 22 novada sporta pasākumi
11 sportistu starti ārpus Viļānu novada
Nozīmīgi sporta skolas audzēkņu sasniegumi :



Vieglatlētikas turnīri Sanktpēterburga (Krievija), Šauļi
(Lietuva) Trenere J.Tarasova;
Izcīnīta 1.vieta LJBL 2.divīzijā, ar tiesībām startēt
LJBL1.divīzijā. Treneris R.Broks

VIĻĀNU NOVADA SPORTA SKOLAS
DALĪBA PROJEKTOS 2013.-2014.MĀC.G.

Nr.
p.k.
1.

Fonda nosaukums,
atbalsta institūcijas
nosaukums
LSIIDP/Latvijas Sporta
izglītības iestāžu
Direktoru padome
„Jaunatnes sporta fonds”

2.

LTV/SIA „Aldaris”

Projekta numurs un projekta nosaukums

„Jauno talantīgo sportistu atbalstīšana”

„Iekārto savu hokeja laukumu”

Piešķirtais finansējums
(norādīt fonda daļu un
pašvaldības daļu)
266,92
LSIIDP 75% - 200,00
Pašvaldība 25% - 66,92

Īstenošanas
termiņš

Piezīmes atbildīgais

01.09.2014.

A.Šlapakovs

3500,00 EUR
SIA „Aldaris” 1550,00
EUR
Pašvaldība 1950,00 EUR

31.01.2015.

A.Šlapakovs

VIĻĀNU NOVADA SPORTA SKOLA
VIĻĀNU NOVADA SPORTA PASĀKUMU STATISTIKA 2014. GADĀ:
 22 novada rīkotajos sporta pasākumos
 Dalībnieku komandu skaits:107
 Dalībnieku skaits - 736:




novada iedzīvotāji - 469
Viesi - 267



Viesi – Rēzekne, Rēzeknes novads, Varakļāni, Kārsava, Dagda, Līvāni,
Madonas novads, Daugavpils.



Līdzekļi tiek izlietoti atbilstoši apstiprinātajam budžetam

DEKŠĀRES PAGASTA PĀRVALDE







transporta nodrošināšanu skolēnu pārvadāšanai uz skolu un
no skolas un citiem pasākumiem,
pagasta ēkai veikta logu un vienu durvju nomaiņa, radiatoru
maiņa zālē,
ceļu uzturēšana- sniega tīrīšana, pagasta ceļu apļaušana,
krūmu ciršana,
pagasta iedzīvotāju apkalpošana
telpu nodrošināšana pasākumiem un pulciņu
mēģinājumiem,
tika organizēta pagasta teritorijas sakopšana

Līdzekļi tiek izlietoti atbilstoši apstiprinātajam budžetam

DEKŠĀRES PAGASTS/ LAUKSAIMNIECĪBA


Lauksaimniecības konsultants:










sniegta palīdzība pagasta saimniecību īpašniekiem veidlapu,
bloku karšu, deklarāciju, atskaišu, iesniegumu aizpildīšanā un
sagatavošanā,
sniegta palīdzība datorizētās uzskaites veikšanā
rīkotas informatīvās sapulces par un apmācības kusi
elektroniskās sistēmas pakalpojumu izmantošanā
apmeklētas sapulces, ko rīko Rēzeknes lauku attīstības
speciālisti
sniegta informācija par semināriem, pieredzes apmaiņas
braucieniem uz citām saimniecībām un kursiem
sniegta palīdzība zemnieku un lauksaimnieku problēmu
risināšanā
sniegta palīdzība projektu sagatavošanā

DEKŠĀRES PAGASTS/ SOCIĀLAIS DARBS














Trūcīgās ģimenes statuss piešķirts 54 ģimenēm
Maznodrošinātās ģimenes statuss piešķirts 20
ģimenēm
Veselības pabalsts piešķirts 8 personām- 1209.69 eiro
Bēru pabalsts 1 personai- 222.00 eiro
Dzīvokļa un malkas pabalsts- 5099.00 eiro
GMI pabalsts - 18861.08 eiro
Represētām personām pabalsts- 300.00 eiro
Daudzbērnu ģimenēm (9) pabalsti- 1280.00 eiro
Bērna dzimšanas pabalsts -450.00 eiro
Ģimeņu pabalsts kancelejas precēm- 2028.00 eiro
Jubilejas pabalsts -130.00 eiro

DEKŠĀRES KULTŪRAS DZĪVE


Organizēti 16 pasākums, atpūtas vakars, koncerts utt.:
 Senioru atpūtas vakars ”Pie Jaungada eglītes”
 Ziņģētāju un stāstnieku vakars
 Tautas deju kolektīvu sadancis ”Ar mīlestību uz deju”
 8.marts-”Pirmais pavasara zieds”
 ”Zaķu skrējiens”-Lieldienu pasākums
 ”Smieklu vezums”
 Mātes dienas pēcpusdiena
 Vasaras svētki Dekšāres
 Jāņu ielīgošana
 Koncerts ”Sapņu šūpolēs”
 Tautas muzikantu koncerts
 Miķeļdienas tirgus un jampadracis Dekšārēs
 Svecīšu vakari Dekšāres pagasta kapsētās
 Latvijas Republikas Proklamēšanas gadadienai veltīts svinīgs pasākums
 Ziemassvētku koncerts „Kādas mīlas stāsts”
 Eglīte pirmskolas vecuma bērniem

DEKŠĀRES KULTŪRAS DZĪVE


Dekšāres pagasta kultūras darba kvalitātes
uzlabošanas vajadzībām 2014.gadā tika iegādāti:
Krekli un kaklasaites pūtēju orķestra „Dekšāres”
kolektīvam – 427.00 EUR vērtībā
 Bungu komplekts pūtēju orķestrim -711. 00 EUR
vērtībā
 Linu krekli vīru kopai „Kūzuls” – 68.00 EUR vērtībā
 Veikts kapitālais remonts-estrādes deju grīdas nomaiņa
– 2800.00 EUR vērtībā
Līdzekļi tiek izlietoti atbilstoši apstiprinātajam budžetam


JAUNSARGU ORGANIZĀCIJA /DEKŠĀRĒS




Dekšāres pagastā darbojas ap 20 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;






šaušanas sacensības Varakļānu v-sk. viena komanda. jaunsargi
1.vieta.
šaušanas sacensības Dekšārēs 1.vieta no astoņām komandām
jaunsargu nometne Liepsalas 10 jaunsargi
Karoga svētki Liepsalās piedalījās 10 jaunsargi.
Dalība svaru bumbu čempionāta posmos, izcīnītas piecas
godalgotas vietas.

DEKŠĀRES PAMATSKOLA







25 pasākumi, tai skaitā konkursi, tematiskās pēcpusdienas, patriotiskie pasākumi, mācību ekskursijas un
pārgājieni, dažādas izstādes, mācību olimpiādes un jauno talantu konkursi, sporta sacensības u.c.
Augsts sasniegums starpnovadu mācību olimpiādē:- Fizika 2.vieta – skolotāja Ināra Mežatuča
Piedalīšanās Rēzeknes novada pasākumos / 3 :
 Skatuves runas konkurss ,,Zvirbulis 2014’’
 Mīklu konkurss ,,Mini manu mīklu’’
 Muzikālā prāta banka
Piedalīšanās valsts projektos un konkursos /11 :
 Projekts „Bērni bērniem”
 Zīmējumu konkurss „European Commision” Beļģijā
 Balticovo zīmējumu konkurss „Lieldienu atklātnes”
 Deju svētki Balvos „Latvju bērni danci veda”
 Lattelecom senioru apmācības projekts „Pieslēdzies, Latvija”
 Konkurss „Gribu būt mobils”
 Laimas konkurss „Vēstule no sargeņģeļa”
 „Labo darbu nedēļa”
 Projekts „Iekārto savu hokeja laukumu”
 Skolotāju digitālās apmācības: projekts "Samsung Skola nākotnei"
 Iesaistīšanās „ERASMUS” projektos

DEKŠĀRES PAMATSKOLA
Mācību ekskursijas /3:




Muzeju apmeklējums Vidzemē,
Hokeja apmeklējums Rīgas hallē,
Ekskursija uz Vidzemi klašu audzinātāji

Labdarības pasākumi: /1


Labdarības koncerts Nagļos

Starpnovadu un novadu sadarbība /3:
Drošības nedēļas ietvaros pasākums kopā ar valsts policiju,
 Seminārs pedagogiem „Sadarbība ar vecākiem un institūcijām” Narmandas
tautas skolas lektore A.Pēkšēna
 Metodiskā diena „Veselīga dzīvesveida popularizēšana
Sports /12
 dalība novada, starpnovada, valsts līmeņa sacensības vieglatlētikā, florbolā,
dambretē un individuālajās disciplīnās meitenēm un zēniem.
 Latgales zonas “C”, “D”, “B” vecuma grupas sacensības:
 novada, starpnovada, gan valsts līmeņa sacensības futbolā un basketbolā
meitenēm un zēniem.


DEKŠĀRES PAMATSKOLA
Saimnieciskā darbība:
 Iegādāts:


Skolas karogs;
 Grāmatas (pirmskolai un absolventiem);
 Skolas jubilejai – bitītes (dāvanām);
 Mikrofoni;
 Atskaņošanas pults, skaļruni;
 Skaidu saplākšņi (16gb.), agro plēve, skatuves
veidošanai skolas jubilejai;
 Krēsli (100gb.).
Līdzekļi tiek izlietoti atbilstoši apstiprinātajam budžetam


DEKŠĀRES FAP
sniegta neatliek. med. palīdzība pagasta iedzīvotājiem
 429-medpunkta apmeklējumi,
 17- mājas izsaukumi
 103-profilaktiskās apskates
 veikta visu vecuma grupu pacientiem izmeklēšana elektrokardiogrāfija, glikometrija,
a/s mērīšana un citas medicīniskās manipulācijas,
 Veikta veselības stāvokļa novērošana grūtniecības laikā, bērnu aprūpe līdz 1.g.
vecumam,
 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,
 Nokārtots eksāmens uz iegūta resertifikācija uz 5.gadiem.
Līdzekļi tiek izlietoti atbilstoši apstiprinātajam budžetam


MUZEJS ( DEKŠĀRES)



Izveidotas 2 fotoizstādes:
 «2013.gads

fotomirkļos»
 «No Dekšāru skolas vēstures»

Līdzekļi tiek
budžetam

izlietoti atbilstoši apstiprinātajam

DEKŠĀRES BIBLIOTĒKA






Lasītāju skaits - 218
Krājums– 5976 eksemplāri
Preses izdevumu 20 veidi
Organizētas:






Iegādātas 178 grāmata-1350,27eiro.







25 izstādes
3 aptaujas
5 pasākumi, radošās darbnīcas, konkursi.
Pašvaldību budžets - 138 grāmatas - 1110,85 eiro,
dāvinājumi - 40 grāmatas par 239.42 eiro.

elektroniskais kopkatalogs ir papildināts ar 4627 iespiedvienībām.
Veikta grāmatu krājuma ievadīšanas BIS ''ALISE''.
Latvisko tradīciju iedzīvināšanā - telpu rotāšana un svētku atmosfēras
radīšana

Līdzekļi tiek izlietoti atbilstoši apstiprinātajam budžetam

SOKOLKU PAGASTA PĀRVALDE















Veikts pagasta ceļa Taukuļi – Antoniški – Rogoviki remonts
Veikts kluba palīgtelpu remonts un iegādāti plaukti
Sagatavota malka pašvaldības iestāžu apkures vajadzībām
Sakopti pagasta teritorijā esošie kapi
Pie daudzdzīvokļu mājām atremontēti soliņi un smilšu kastes
Nopirkts datorkomplekts FAP darba vajadzībām
Tiek cirsti krūmi pagasta ceļu grāvmalās
Tika nodarbināti 12 bezdarbnieki
Nodarbināti skolēni vasaras brīvlaikā
Notika pagasta iedzīvotāju sapulce, kur lauku attīstības speciāliste
sniedza jaunāko informāciju saistīto ar lauksaimniecību. Informāciju
sniedza pārvaldes vadītāja un sociālā darbiniece
Notika Strupļu ciema iedzīvotāju sapulce jautājumos par komunālajiem
pakalpojumiem
Ierīkotas puķu dobes, sakopta ciemata Strupļi teritorija, saremontēti un
uzstādīti soliņi

Līdzekļi tiek izlietoti atbilstoši apstiprinātajam budžetam

SOKOLKU PAGASTA KLUBS

17 pasākumi, konkursi, atpūtas vakari
( piedalīšanās un organizēšana)
 Katru piektdienu tiek rīkota diskotēka


Līdzekļi tiek izlietoti atbilstoši apstiprinātajam
budžetam

SOKOLKU BIBLIOTĒKA








Lietotāju skaits- 172
Apmeklējumu skaits- 5884
Izsniegums- 8693
Sagatavotas 49 tematiskās izstādes un pasākumi
Uzziņu un konsultācijas uzskaite-381
Iegādāts:













Laikraksti un žurnāli -28. nosaukumi uz summu 714,41 Eur
Jauno grāmatu iegāde
Par pagasta līdzekļiem -255.eks. uz summu 1443,27 EUR
Bezatlīdzības lietošana-16.eks. uz summu 107,92 EUR
Dāvinājumi-10.eks. uz summu 51,38 EUR
Jauns dators ar programmām - 731.25 EUR
Signalizācija - 582.05 EUR
Skeneris (klientu apkalpošana) - 85.91 EUR
Inventārs: sekcija - 325 EUR
Inventārs: datorkrēsli (5 gab.) - 175 EUR
Inventārs: ventilators - 21.99 EUR

Līdzekļi tiek izlietoti atbilstoši apstiprinātajam budžetam

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 836
personām.
 Sociālos pabalstus ir saņēmušas 1715 personas:
 tai skaitā GMI nodrošinājuma pabalstu- 610 personas, šim pabalstam
izlietoti EUR 150258.
 dzīvokļa pabalsts – saņēma 1338 personas, izlietoti EUR 58824.
Pārējos pabalstos izlietoti EUR 63488- pabalsti cilvēkiem ārkārtas un neparedzētās
situācijās- ugunsgrēki, nelaimes gadījumi, smagas slimības, bēres
Pašvaldības atbalstu saņēmuši 16 bez vecāku gādības palikuši bērni un bāreņi.
Pabalsti veselības aprūpei personām ar smagām saslimšanām – 100 personām,
Personas, kurām piešķirts represētās personas statuss- 39 personām.
58 ģimenes ir saņēmušas pabalstu bērnam piedzimstot.
Novada iedzīvotāji, kuri gada laikā sasniedza 90, 95 un 100 gadu slieksni, saņēma
sociālo pabalstu- 12 personas.
Aprūpes mājās pakalpojumu 2014.gadā izmantoja 58 personas.
Tika sniegta dažāda veida palīdzība 38 personām.
Asistenta pakalpojums noformēts 10 personām,

SOCIĀLAIS DIENESTS


Pirmo reizi Sociālais dienests organizēja Labestības dienu
akciju, kuras laikā tika










vākti ziedojumi
apmeklēti Viļānu slimnīcas sociālās aprūpes nodaļas pacienti (ar
cienastu )
rīkotas atvērto durvju dienas SAC „Cerība”
organizētas radošās meistarklases
rokdarbu izstāde
pasākums ģimenēm, kurā piedalījās ~ 120 bērni un pieaugušie

Projekta „Kustību prieks” ietvaros iegādāti trenažieri un cits
aprīkojums, lai Viļānos, Jaunviļānos, Sokolku un Dekšāres
pagastos uzsāktu darbu veselības grupas, kas nodrošinās
sociālās rehabilitācijas pakalpojumu

SOCIĀLAIS DIENESTS


Gada nogalē tika nodibināti sakari ar bijušo
Norvēģijas vēstnieku Latvijā, rezultātā saņemta
humānās palīdzības krava kā arī decembrī
sūtījums saņemts no Dānijas. Bez maksas
humānā palīdzība tiek izsniegta trūcīgajiem un
maznodrošinātajiem iedzīvotājiem.

Līdzekļi tiek izlietoti atbilstoši apstiprinātajam
budžetam

SOCIĀLĀ ATBALSTA CENTRS “CERĪBA”


Pakalpojumi:







SAC “Cerība” virtuvē ēdināšana vientuļajiem pensionāriem un
invalīdiem, pakalpojumu izmanto vidēji mēnesī 7 personas;
vienai personai ēdināšana mēnesī vidēji izmaksā EUR 19.00;
Krīzes istabu izmantoja 2 personas;
10 sociālie dzīvokļi, kuros dzīvo 34 personas. 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 110 reizes. Maksa par
pakalpojumu EUR 1.85;
Pakalpojums – veļas žāvēšana tika izmantots 45 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: Augustā - Sporta diena; Brauciens uz zirgu saimniecību,
Septembrī – Miķeļdiena; Radošā darbnīca “Apsveikuma kartiņu
veidošana”;
Oktobrī – Tematiskais pasākums “Helovīns”, Radošā darbnīca
“Brošu izgatavošana no filca; Novembrī – Radošā darbnīca”Svečturu
izgatavošana”, Pasākums veltīts Latvijas
dzimšanas dieai;
Decembrī – Radošā darbnīca “Adventes vainagu izgatavošana”,
Ziemassvētku pasākums.

SOCIĀLĀ ATBALSTA CENTRS “CERĪBA”


Nodarbības” SAC Cerība” zālē








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);

Pasākumi/7:










01.10 2014. Radošā darbnīca “Kompozīciju veidošana no dabas materiāliem”
piedalījās SAC “Cerība” bērni un viņu vecāki;
16.10.2014. Izglītojošā nodarbība SAC “Cerība” bērniem un viņu vecākiem(vad.
Soc. pedagogs T. Poļakova)
12.11.2014.Atbalsta nodarbība vecākiem, kuriem ir bērni pusaudža vecumā
“Vecāku un bērnu savstarpējās attiecības”, (vad. S.Razgale),
19.11.2014. – Pasākums veltīts Latvijas Republikas proklamēšanas dienai
Piedalījās: SAC “Cerība” bērni, viņu vecāki, sociālie darbinieki un aprūpētāji,
03.12.2014. Radošās darbnīca – “Ziemassvētku rotājumu izgatavošana”;
10.12.2014. Radošā darbnīca - “Eņģeļu tamborēšana”
22.12.2014. Ziemassvētku pasākums SAC bērniem ar vecākiem.

SOCIĀLĀ ATBALSTA CENTRS “CERĪBA”


Inventārs:





Tika iegādāts virtuvei: elektriskā plīts par summu EUR 169.32
Četras durvis par summu EUR 1040.00 pēc ugunsdrošības
noteikumu prasībām.

Projekts:


Sadarbībā ar Viļānu novada pašvaldības Attīstības nodaļu tika
realizēts projekts par attīstošo rotaļu un galda spēļu komplektu;
divu datorkomplektu un mēbeļu komplektu iegādi SAC “Cerība”
dienas centram.

Līdzekļi tiek izlietoti atbilstoši apstiprinātajam budžetam

PAŠVALDĪBAS POLICIJA
piereģistrētas- 290 iedzīvotāju sūdzības.
 Saņemti 23-iedzīvotāju un juridisko personu
rakstveida iesniegumi:
 23 - rakstveida iesniegumi izskatīti Viļānu pilsētas
un novada pašvaldības policijā
 Sastādīti 10 Administratīvā pārkāpuma protokoli
un nosūtīti izskatīšanai Administratīvajai komisijai:
 Sastādīti 16 Administratīvā pārkāpuma protokolipaziņojumi par apstāšanās un stāvēšanas
noteikumu neievērošanu


PAŠVALDĪBAS POLICIJA


Viļānu novada teritorijā veikti:






168 profilaktiskie reidi- brīvdienās, svētku dienās- vakara un nakts
stundās darbības saskaņojot ar Valsts policijas Latgales reģiona
pārvaldes Rēzeknes iecirkņa Operatīvās nodaļas dežurantu
Reidu laikā tiek veikta likumpārkāpumu profilakse, novēršot noziedzīgus
nodarījumus, un veicot preventīvo darbu ar iedzīvotājiem

Nodrošināta sabiedriskā kārtība un drošība veicot patrulēšanu:
40 masu pasākumos - (Viļānu KN rīkotajos pasākumos, Viļānu pilsētas
stadionā - sporta svētkos, Viļānu vidusskolā, Dekšāru un Sokolku
pagastos, Lakstīgalu salā rīkotajos pasākumos, 9-12.klašu izlaidumos,
ikmēneša tirgus dienā)
 Tiek veikta pastāvīga sadarbība un informācijas apmaiņa VP LRP
Rēzeknes iecirkņa vadību, Valsts probācijas Rēzeknes teritoriālo
dienestu, Viļānu novada pašvaldības Bāriņtiesu un Sociālo nodaļu,
Viļānu vidusskolas un Austrumlatgales profesionālo vidusskolu
Līdzekļi tiek izlietoti atbilstoši apstiprinātajam budžetam


PAŠVALDĪBAS POLICIJA


1-persona, aizturēta un nogādāta VP, kas izsludināta meklēšanā par noziedzīgiem
nodarījumiem;



1-persona, kas atrodoties alkohola reibumā veica huligāniskas darbības un
ļaunprātīgi nepakļāvās policijas darbinieka likumīgajām prasībām (sabojājasaplēsa aizturēšanas laikā PP inspektoram formastērpu) tika aizturēta un
nogādāta VP;



5-personas, aizturētas par huligāniskām darbībām sabiedriskā vietā un nodotas VP
LRP.



10- personām, par atrašanos sabiedriskā vietā alkohola reibuma stāvoklī, tādā
reibuma stāvoklī, kas aizskar cilvēka cieņu, veikta alkohola koncentrācijas
noteikšana organismā, pēc piederības materiāli nosūtīti Valsts policijas Latgales
reģiona pārvaldes Rēzeknes iecirknim administratīvā pārkāpuma protokola
sastādīšanai;



4 - personas aizturētas vadot transportlīdzekli alkohola reibuma stāvoklī un
nodotas VP LRP;

PAŠVALDĪBAS POLICIJA






















Reidu laikā sadarbojoties ar VP LRP OVN dežūrdaļu un Kārtības policijas nodaļas Satiksmes uzraudzības rotas
inspektoriem novērsti gadījumi ceļu satiksmes pārkāpumu jomā, kā rezultātā sodīti autovadītāji par braukšanu bez
autovadītāja apliecības un alkohola reibuma stāvoklī.
12- reizes izbraukts pēc VP LRP OVN dežūrdaļas lūguma- apstākļu noskaidrošanai uz vietas Viļānu novada teritorijā;
21-reizes izbraukts uz sadzīves konfliktiem, (kas saistīts ar sīko huligānismu, vardarbību, iedzīvotāju miera
traucēšanu), apstākļu noskaidrošanai un lēmuma pieņemšanai.
3-gadījumos nodrošināta CSN vietā drošība uz braucamās daļas;
10-gadījumos konstatēta kūlas dedzināšana un izsaukts VUGD;
6- gadījumos izsaukts NMP dienests ( persona atradās bezpalīdzīgā stāvoklī sabiedriskā vietā, tai skaitā
nepilngadīgas personas alkohola reibuma stāvoklī);
4- gadījumos PP sadarbojoties ar Valsts probācijas Rēzeknes teritoriālo dienestu veiktas saskaņotas pārbaudes;
31- gadījumos PP sadarbībā ar Sociālo nodaļu veica apsekošanu pēc dzīvesvietas;
11- gadījumos PP sadarbībā ar Bāriņtiesu nodrošināja Bāriņtiesas funkciju izpildi;
5- gadījumos PP izbrauca ar Nekustāmā īpašuma speciālistu apsekot privātīpašumus;
1-gadījumā PP veica izbraukumu kopā ar Veterinārārsti veicot slimu un neglābjamu dzīvnieku (suņu) eitanāziju;
8-gadījumos pēc iedzīvotāju iesnieguma, PP veica izbraukumu kopā ar DzP „Mežavairogi” veicot klaiņojošo suņu un
kaķu izķeršanu Viļānu pilsētas un novada teritorijā;
5- gadījumos veikta Viļānu pilsētas privātmāju un juridisku personu pārbaude, pēc informācijas saņemšanas par CSA
līgumu esamību no SIA „AALAS”;
1-gadījumā nodrošināta drošība zvērinātam tiesu izpildītājam amata pienākumu veikšanas gadījumā.
Sniegta rakstveida informācija par 10-personām VP LRP Rēzeknes iecirknim, kas nodarbojas ar nelegālā alkohola
uzglabāšanu un tirdzniecību Viļānu novada teritorijā.

ATTĪSTĪBAS, PLĀNOŠANAS UN INFORMĀCIJAS
NODAĻA


Veiktie remontdarbi:















Valsts policijas telpu remonts (Liepu ielā 2a)
Sokolku kluba remonts- kabinets, palīgtelpa, sanmezgls, noliktava
Viļānu vidusskolas deju zāles remonts
Lakstīgalu salas labiekārtošana (ugunskuru vietas)
Dekšāres pagasta estrades remonts (jaunas skatuves būvniecība)
Bērnu rotaļu laukumu pamatnes sagatavošana
PII «Bitītes» iestādes grupiņu remonts( grīdu siltināšana, izlīdzināšana, ģērbtuves
remonts)
Atpūtas un informācijas centra «Kamenīte» durvju nomaiņa
Viļānu vsk. Sporta zāles sienu izlīdzināšana un krāsošana, logu aizsargsietu montāža
Viļānu vsk. Sporta skolotāju kabineta remonts
Viļānu Mms kāpņu remonts
Bērnu un jauniešu invalīdu biedrības «Saulstariņi» apkures sistēmas dūmvada
montāžu
Ikdienas tekošie remonti un saimnieciskie darbi

IEPIRKUMI


Veiktas 36 iepirkuma procedūras


5 iepirkuma procedūras pārtrauktas:


1 iepirkums pārtraukts sakarā ar to, ka pasūtītāja plānotā līgumcena
pārsniedz Pretendentu piedāvātās līgumcenas.




Jaunas automašīnas
vajadzībām)

4. iepirkumi
specifikāciju.






iegāde

pārtraukti

Viļānu

novada

pamatojoties

uz

pašvaldības

nepilnīgu

policijas

tehnisko

Teleskopiskā pļāvēja - smalcinātāja piegāde Viļānu novada pašvaldības
vajadzībām
Bērnu rotaļu laukumu ierīkošana Viļānu novadā
Skolas vecās piebūves trešā stāva remontdarbi, halles – pārējas
remontdarbi, maģistrālā ūdensvada renovācija un ugunsdzēšanas skapju
montāža
Būvprojekta izstrāde un būvdarbu veikšana objektā „Dekšāru pamatskolas
ēdnīcas bloka jaunbūve”

IEPIRKUMI


1 iepirkums izbeigts bez rezultāta
 Viļānu

pilsētas tranzīta autoceļu P58 Viļāni – Preiļi Špoģi (Rīgas iela Kultūras laukums, Brīvības iela no
0 līdz 3,500 km) un P59 Viļāni – Ružina – Malta
(Ceriņu iela no 0 līdz 1,624 km) uzturēšana
2015.gadā



1 iepirkums ir vērtēšanas stadijā
 Teleskopiskā

pļāvēja - smalcinātāja piegāde Viļānu
novada pašvaldības vajadzībām

PROJEKTI /ATBALSTĪTIE
Nr.p.k.

1.

2.

3.

Fonda nosaukums,
Projekta numurs un projekta
atbalsta institūcijas
nosaukums
nosaukums

NVA

Izglītības un zinātnes
ministrija

ELFLA, LAD

Nodarbinātības pasākumi vasaras
brīvlaikā personām, kuras iegūst
izglītību vispārējās, speciālās vai
profesionālās izglītības iestādēs
(7 darba vietas skolēniem x 3
mēneši = 21 skolēni; 5 darba
vadītāji)
Sporta inventāra iegāde Viļānu
novada pašvaldības izglītības
iestādēm
(Viļānu pilsētas PII, Viļānu
vidusskola, Dekšāres pamatskola)
Projekts Nr.14-01-LL23-L413101000005 Sociālo pakalpojumu
pieejamības nodrošināšana bērniem
no sociālā riska ģimenēm Viļānu
novadā
(Biroja tehnikas komplektu iegāde,
attīstošo rotaļlietu un galda spēļu
komplektu iegāde, mēbeļu
komplektu iegāde)

Piešķirtais finansējums
(norādīt fonda daļu un
pašvaldības daļu)

Īstenošanas
termiņš

Stadija

Kopējā summa 7392,00 EUR
NVA - 4032,00
Pašv. - 3360,00

02.06.2014.29.08.2014.

Kopējā summa: 3649,04 EUR
ar PVN;
IZM – 1824,52 EUR (50%)
Pašv. – 1824,54 EUR (50%)

Kopējā summa: 2909,31 EUR
ar PVN;
ELFLA – 2163,96 EUR (90%)
Pašv. – 240,44 EUR (10%) +
PVN 504,91 EUR

Nomenklatūras
Nr.

Sējumu
skaits

Glabāšanas
ilgums

Piezīmes atbildīgais

Pabeigts

1

29.08.2019.

A.Dzalbe

02.07.2014. 14.11.2014.

Pabeigts –
tiek
precizētas
atskaites

1

14.11.2019.

A.Dzalbe

03.09.2014. 28.11.2014.

Tiek
gatavotas
atskaites

1

31.12.2020.

A.Dzalbe

PROJEKTI /ATBALSTĪTIE
4.

5.

6.

7.

8.

ELFLA, LAD

ELFLA, LAD

ELFLA, LAD

Pašvaldības
finansējums

ELFLA, LAD

Projekts Nr.13-01-LL23L413201-000001 „Mēs esam un
būsim, mēs radām un skanam”
(Apskaņošanas sistēmu iegāde
Viļānu KN un skatuves
mehānismi Dekšāres sporta
hallē)
Projekts Nr.13-01-LL23L413101-000001 „Kustību
prieks”
(Sporta inventāra iegāde
Dekšāres pagasta pārvaldei,
Sokolku pagasta pārvaldei,
Atpūtas un informācijas centram
"Kamenīte", Sociālā atbalsta
centram "Cerība")
Nr.11-01-L32100-000152
„Viļānu kultūras nama –
bibliotēkas ēkas rekonstrukcija
labvēlīgas iekštelpu vides un
pievilcīga ārējā izskata
nodrošināšana, kā arī
energoefektivitātes uzlabošanai”
(ēkas ārsienas, jumts, logi, lifts,
iekštelpas, ventilācija, durvis,
apkures sistēma u.c.)
Bērnu rotaļu laukumu ierīkošana
Viļānu pilsētā
Adrese:
- Rēzeknes iela 4, Viļāni;
- Kalnu iela 12, Jaunviļāni,
Viļānu pagasts;
- Brīvības iela 12, 12A, Viļāni
- Raiņa iela 33B, Viļāni
Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu
dažādošanai vietējiem
iedzīvotājiem Viļānu novadā
(Modulāro telšu āra ekspozīciju
veidošanai iegāde)

Kopējā summa: 8319,30
EUR ar PVN;
ELFLA – 6187,91 (90%)
Pašv. – 687,54 EUR (10%) +
PVN 1443,85 EUR

20.06.2014. 15.06.2015.

Projekts
tiek
īstenots

1

31.12.2020.

A.Dzalbe

Kopējā summa: 4161,92
EUR ar PVN;
ELFLA – 3095,64 EUR
(90%)
Pašv. – 343,96 EUR (10%) +
PVN 722,32 EUR

16.04.2014. 31.08.2014.

Pabeigts

1

31.12.2020.

A.Dzalbe

Kopējā summa:
802971,88 ???? EUR
Attiecināmās izm. 796798,10 EUR
ELFLA – 717118,29 EUR
(90%)
Pašv. – 79679,81 EUR (10%)
+ neattiecināmās un PVN
????

22.09.2011.31.08.2015.

Projekts
tiek
īstenots

Šobrīd ~ 13
+ kaste

22.09.2011.

A.Dzalbe
E.Sermais

Kopējā summa: ???? EUR
Rotaļu laukumu
sagatavošanas izm. - ??? EUR
Rotaļu laukumu iekārtu
iegāde - 1676,30 EUR ar
PVN

2014.

Pabeigts

1

???

E.Sermais
A.Dzalbe

29.12.2014. 30.05.2015.

Iesniegts
vērtēšanai

1

x

A.Dzalbe

Kopējā summa: 2697,70
EUR ar PVN
ELFLA - 2006,55 EUR
Pašv. - 222,95 EUR + PVN
468,20 EUR

P.1.3.24.4.

PROJEKTI/ NEATBALSTĪTIE

Fonda nosaukums,
Nr.p.k. atbalsta institūcijas
nosaukums

1.

2.

Ārlietu ministrija

VKKF

Projekta nosaukums
Viļānu novada pašvaldības un
Glubokola rejona izpildkomitejas
sadarbības veicināšana izglītības
jomā
(Viļānu novada pašvaldība (LV) Glubokoja rajona izpildkomitej
(BY))
Latvija 21.gadsimts
(Datoraprīkojuma iegāde digitālās
ekspozīcijas izveidošanai Viļānu
novadpētniecības muzejā)

Finansējums (norādīt
fonda daļu un
pašvaldības daļu)

Kopējā summa:
10859,00 EUR;
ĀM – 10 859,00 (100%)

Kopējā summa:
22608,85 EUR ar PVN;
VKKF – 16956,64 EUR
Pašv. – 5652,18 EUR

Plānotais
termiņš

Sējumu
skaits

Projektu
sagatavoja

01.07.2014. Neatbalstīts
05.12.2014.

1

A.Dzalbe

01.07.2014.28.11.2014.

1

A.Dzalbe

Stadija

Neatbalstīts

PROJEKTI/NVO

Nr.p.k.

1.

NVO nosaukums

Biedrība "Bokonu Bryuklenes"

Fonda nosaukums,
atbalsta institūcijas
nosaukums

ELFLA, LAD

Projekta numurs un projekta
nosaukums

Piešķirtais finansējums
(norādīt fonda daļu un
pašvaldības daļu)

Kopējā summa: 2506,09
Projekts Nr.14-01-LL23-L413101- EUR ar PVN
000013 Jaunu sociālo pakalpojumu ELFLA - 2255,48 (90%)
Pašv.līdzfin. - 250,61 (10%)
nodrošināšana Dekšāres pagastā

Īstenošanas
termiņš

Stadija

Projektu
sagatavoja

15.09.2014.30.01.2015.

Atbalstīts

A.Dzalbe

VIĻĀNU NOVADA VĒSTNESĪ PUBLICĒTĀ
INFORMĀCIJA
Jūlijs/augusts Nr.6/7

Septembris Nr. 8

Novembris Nr.9

Decembris Nr.10

Apsveikums

Novada svētki

Zinību diena

Valsts svētki

Ziemassvētki un Jaunais
gads

Pasākumi

Novada svētki

Valsts svētki

Ziemassvētku pasākumi

Novada ziņas

Ministra vizīte, attīstības
programmas izstrāde

Izglītības iestāžu
pieņemšana, Projekta
nometne Kārsavā

"Gada cilvēks 2014";
Veselības grupas
"Kustību prieks"

Valsts svētki novadā;
raksts par LPKS "Viļāni"

Pagastos

Brīvdabas estrādes
renovācija Sokolkos

Informācija
lauksaimniekiem

v

v

v

Dzimtsarakstu nodaļas
informācija

v

v

v

v

Nr.68, Nr.70, Nr.71

Nr.72

Saistošie noteikumi

SADARBĪBA AR MASU MEDIJIEM
Aktuālā

informācija par notiekošo novadā tiek
regulāri sūtīta reģionāliem medijiem (Latgales Radio,
Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes un Viļānu novadu
avīzei „Rēzeknes Vēstis”, avīzei „Vietējā Latgales
Avīze”).
Radio

ziņas tika translētas piektdienās, plkst.14.05

Sadarbībā

ar Latgales Reģionālo televīziju tika
izveidoti 5 sižeti

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,
 Pavisam tika publicēta informācija par 40
pasākumiem Viļānu novadā


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


Twitter: Sekotāju skaits - 167
 Facebook: Sekotāju skaits 180


NEKUSTAMAIS ĪPAŠUMS/ ZEMES IERĪCĪBA


Noslēgtie nomas līgumi:








Zemes grāmatā ierakstītie īpašumi:


















Dekšāres pagasts - 21 nomas līgumi;
Sokolku pagasts – 15 nomas līgums;
Viļānu pagasts – 101 nomas līgumi;
Viļānu pilsēta – 28 nomas līgumi.
Sociālā atbalsta centra „Cerība” telpas;
Dzīvokļi;
Dekšāres pagasta estrāde „Prieka sala”
Dekšāres pagasta katlu māja,
Dekšāres pagasta pārvalde.

Sakarā ar īpašnieka maiņu grozītas 8 Zemesgrāmatas pašvaldību īpašumiem
Veikts iepirkums un noslēgts līgums ar SIA „Ametrs” par 53 zemes vienībām.
Organizētas pašvaldības īpašumu izsoles, kurās tika pārdots:
Dilmaņu pamatskola;
Dekšāres katlu māja;
2 automašīnas.
Organizēta Viļānu vidusskolas bufetes nomas tiesību izsole.
Apsekoti ģeodēzisko tīklu punkti un sagatavots pārskats par tiem.
Noslēgti 13 nekustamo īpašumu pirkuma līgumi.
Notika 42 privatizācijas, pašvaldības īpašuma un zemes komisijas sēdes.

NEKUSTAMAIS ĪPAŠUMS/ ZEMES IERĪCĪBA
















Sakarā ar jaunajām izmaiņām likumdošanā attiecībā uz lauksaimniecībā izmantojamās zemes
pārdošanu sagatavota kārtība šo jautājumu izskatīšanai un jau organizētas 2 Viļānu novada
pašvaldības komisijas lēmumu pieņemšanai darījumiem ar lauksaimniecības zemi sēdes.
Sakarā jau jauno likumdošanu attiecībā uz lauksaimniecībā izmantojamajām zemēm
sagatavota kārtība savstarpējo nomas līgumu reģistrācijai. Apzināti un informēti novada lielākie
lauksaimniecības zemju apsaimniekotāji un reģistrēti 123 savstarpējai lauksaimniecības zemju
līgumi.
Rīkotas 9 zemes gabalu nomas tiesību izsoles.
Sagatavota tehniskā specifikācija Zvīdriņu purva apakšzemes krājumu izpētei.
Pašvaldības pārstāvēšana Rēzeknes apgabaltiesā – zemes īpašuma tiesību atjaunošanas
tiesvedības procesos.
Lielās talkas organizēšana.
Lēmumu projektu sagatavošana domes sēdēm.
Zemes gabalu ierādīšana, robežu precizēšana zemes gabalu nomniekiem.
Visu pašvaldības nomas līgumu datu ievade jaunajā programmā „Noma”.
Ikdienas iedzīvotāju konsultēšana.
Piedalīšanās Viļānu novada pašvaldības rīkotajos pasākumos un palīdzība to organizēšanā.

PALDIES PAR UZMANĪBU!

