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2014. GADA  6 MĒNEŠOS



PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE „BITĪTE”

Pasākumi /11:
 «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 iestāţu bērni un skolotājas) – 3. jūnijs



PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE „BITĪTE”

 Kvalifikācijas kursi /4:

 «Handbola mācīšana»– L.Malta

 «Instrukcija E-klases lietošanai pirmskolā» –

Ā.Strupiša

 Pirmsskolas izglītības speciālistu seminārs Rīgā, 

26.03.2014.- Ā.Strupiša

 «Pētniecisko prasmju attīstīšana dabas izzināšanā 

5-6 gadīgiem bērniem» - Z.Matvejeva



PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE „BITĪTE”

Saimnieciskā darbība:
Iegādāts:

 Iegādāta metodiskā un mācību literatūra

 Papildināts sporta inventārs (divu krāsu vestes komandu spēlēm un 
konusi)

 Jauna gultas veļa (divām grupām)

 Mācību līdzekļi 5 un 6 gadīgiem bērniem nākamajam mācību gadam 
(daļēji)

 Jaunas rotaļlietas

 Atjaunots rotaļu autobuss (rotaļu laukumā)

 Paklāji pie ārdurvīm

 Grupās nomainīti vai salaboti ūdens krāni un vadi 

Līdzekļi tiek  izlietoti atbilstoši apstiprinātajam budţetam



VIĻĀNU PILSĒTAS PII

 17 pasākumi, konkursi, izstādes , vecāku sapulces

 Saimnieciskie un remontdarbi:

 Tika veikti darbi PII teritorijā-
 Nokrāsotas un pārvietotas metāla konstrukcijas rotaļu 

laukumos, atbilstoši prasībām par drošības zonām starp 
ierīcēm

 Salabota  smilšu kaste krievu PII grupas laukumā

 Nomainītas smiltis 7 smilšu kastēs

 Iestādīti jauni apstādījumi

 Telpās Raiņa 33B sešu grupu durvīm ierīkoti elektriskie 
durvju zvani un novērošanas «actiņas»

 Veikti nepieciešamie santehnikas un citi sīkie remontdarbi



VIĻĀNU PILSĒTAS PII

 Iegādāts:

 Metodiskā literatūra- 653.98 eiro.

 Dezinfekcijas un higiēnas līdzekļi- 538.05 eiro.

 Medikamenti- 70.52 eiro.

 Virtuves ventilācijas sistēmai nomainīti filtri- 82.59 eiro.

 Materiāli papildus santehnikas ierīkošanai 6.grupā- 276.42 eiro.

 Veikti nepieciešamie pirkumi, kas saistīti ar saimnieciskajiem 

izdevumiem- 580.21 eiro.

Līdzekļi tiek  izlietoti atbilstoši apstiprinātajam budţetam



VIĻĀNU VIDUSSKOLA

 54 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.

 Saimnieciskā darbība:
 Tiek realizēts projekts „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Viļānu

vidusskolā” (ar identifikācijas Nr. KPFI-15.3/31)

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 budţetam



VIĻĀNU VSK. BĒRNU UN JAUNIEŠU CENTRS

 48 pasākums (konkursi, radošās darbnīcas, tematiskās

pēcpusdienas, pārgājieni, daţādas izstādes, tikšanās,

sacensības un turnīri):

 Galda spēļu pēcpusdiena 

 Radošās darbnīcas „Zvaigznes dienā” 

 Jaungada pasākums Bērnu un jauniešu centra audzēkņiem 

 Bērnu šaha sacensības „Draudzības turnīrs” 

 Gatavošanās Starptautiskajam vizuālās un vizuāli  plastiskās mākslas 

konkursam „Lidice- 2014” 

 Radošo darbu diena „Skaistākā svece” 

 Treniņa turnīri 64 lauciņu dambretē. 

 Radošās darbnīcas “Māla sirsniņas”



VIĻĀNU VSK. BĒRNU UN JAUNIEŠU CENTRS

 Radošās darbnīcas – dāvaniņu izgatavošana Valentīna dienai 

 Valentīna dienas atklātnīšu gatavošana

 Valentīna dienas svētku kompozīciju veidošana

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

 Sadraudzības turnīrs dambretē ARPC- Viļāni Radošās darbnīcas-atklātnīšu izgatavošana

 Radošās darbnīcas-dāvaniņu veidošana 

 Radošās darbnīcas- svētku kompozīcijas. Viļānu pilsētas čempionāts 64 lauciņu dambretē

 Spēļu pēcpusdienas

 Teātra dekorāciju izveidošana skolas teātra izrādei “Cimdiņš” 

 Šaha turnīrs 

 64 lauciņu dambretes turnīrs

 Lieldienu šaha turnīrs. Lieldienu 64 lauciņu dambretes  turnīrs 

 Draudzības šaha turnīrs “Viļāni- Rēzekne” 

 Radošā diena “Lieldienu olas” ( keramika ) 

 Dalība skolas Lieldienu noformēšanā

 Zīmēšanas darbnīcas- “Lieldienu zaķi skolas logu noformējumam” 

 Radošās darbnīcas- “Taureņi skolas foajē noformējumam”

 Zīmējumu izstāde “Mans Lieldienu zaķis” 



VIĻĀNU VSK. BĒRNU UN JAUNIEŠU CENTRS

 Lieldienu svētku kompozīciju izgatavošana 

 Radošo darbu dienas  “Lieldienu rotājumi” 

 Dalība III Bērnu zīmējumu konkursā “Daţādā Spānija” 

 Dalība Latgales novada Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas izstādē „Trejdeviņas saules lec” 

 Jāņa Pauniņa piemiņas turnīrs 64 lauciņu dambretē

 Mātes dienas svētku kompozīciju veidošana

 Dalība konkursa “Trejdeviņas saules lec” Latgales novada pasākumā 

 Māla suvenīru izgatavošana ārzemju ciemiņiem. Atklātnīšu izgatavošana ārzemju viesiem 

 Pulciņu audzēkņu darbu izstāde (veltīta ārzemju viesiem). 

 Ātrspēles turnīrs 64 lauciņu dambretē

 Ātrspēles turnīrs šahā. 

 Māla suvenīru(15gab) izgatavošana Labestības dienai. 

 Ziedojumu kastīšu izgatavošana 

 BJC pulciņu audzēkņu izstāde 

 Pārgājiens „Vasaras plaukumā” 

 Radošās darbnīcas-Mātes dienas apsveikuma atklātnīšu izgatavošana

 Radošā diena “Dāvanas māmiņai” 

Remontdarbi netika veikti

Līdzekļi tiek izlietoti atbilstoši apstiprinātajam budţetam



VIĻĀNU MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA

Remontdarbi netika veikti

Iegādāts:
 Uzstādīta apsardzes signalizācija- 785.00 eiro

 Ēkas piebūvei nomainīts jumta segums- 7112.00 eiro

 Paveiktais mūzikas programmās/dalība 11 konkursos:

 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”



VIĻĀNU MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA

 Paveiktais Vizuāli plastiskās mākslas programmā/ dalība 7 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 

Līdzekļi tiek  izlietoti atbilstoši apstiprinātajam budţetam



ATPŪTAS UN INFORMĀCIJAS CENTRA 

„KAMENĪTE” 

 lasītāju kopskaits- 106

 apmeklējumu kopskaits – 1464

 izsniegto iespieddarbu kopskaits -13015 eks.

 grāmatas- 2018 eks. un  seriālizdevumi – 998 eks.

 Ţurnāli  -12017 eks.

 Bērniem – 308 eks.

 Sagatavotas 11 tematiskās izstādes

 Sniegtas 67 izziņas 

 Veikti kopēšanas darbi

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

 Sadarbībā ar Radopoles bibliotēku izmantoti- 648 eks. grāmatu lasītājiem

Saimnieciskie darbi:

 Apmeklētāji aktīvi izmanto iegādātos trenaţierus

Līdzekļi tiek izlietoti atbilstoši apstiprinātajam budţetam



VIĻĀNU KN

 24 pasākumi, koncerti, izrādes, viesizrādes, vieskoncerti, dalība festivālos, skatēs
u.c.

 Notikuši 25 kolektīvu koncertdarbības pasākumi

 Viļānu Kultūras namā darbojas 4 skolēnu kolektīvi un 10 pieaugušo kolektīvi

 Saimnieciskā darbība:
 Iegādāta un uzstādīta signalizācija. Pakalpojuma sniedzējs – SIA «APSARGS R» -745.60 eiro

 4 austie svārki - 440.74 eiro

 12 vestes, 12 bikses un 12 apakšsvārkus skolēnu deju kolektīva „Austras” studija -1 258.92 
eiro

 Akustiskās sistēmas:

 Coda AP24v - 2 810.18 eiro

 Aktīvo skandu Coda audio - 2 798.09 eiro

 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 budţetam



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 izlietoti atbilstoši apstiprinātajam

budţetam



VIĻĀNU PILSĒTAS BIBLIOTĒKA

 Lietotāju skaits             - 694

 Apmeklējumu skaits   - 7994

 Izsniegums                    - 18624

 Grāmatu fonds ir papildinājies par 476 eks. grāmatu, par pašvaldības līdzekļiem ir 
iepirktas 427 grāmatas par Eiro 3045.85.

 Sagatavotas 5 tematiskās izstādes

 Dalība:
 bibliotekāru rīkotajā akcijā „Gaismas ceļš”(Rīga). 

 rīkotajos novada bibliotekāru semināros

 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»

Līdzekļi tiek izlietoti atbilstoši apstiprinātajam budţetam

http://www.tvitter.com/
http://www.biblioteka.lv/


VIĻĀNU NOVADA SPORTA SKOLA

 Dalība 56 valsts, starptautiskajos un starpnovadu
sacensībās un turnīros

 11 veterānu sporta sacensībās

 Organizēti 11 novada sporta pasākumi

 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

Līdzekļi tiek izlietoti atbilstoši apstiprinātajam
budţetam



DEKŠĀRES PAGASTA PĀRVALDE

 Sakopti Dekšāres un Ikaunieku kapi

 Sakopšanas un citos darbos  nodarbināti 8 algotie 
bezdarbnieki un GMI saņēmēji

 Sagatavota  malka apkures sezonai 

 Organizēti latvāņu apkarošanas darbi pagasta 
teritorijā

 Krūmāju izciršana grāvmalās

 Salaboti estrādes soliņi

 Divas reizes veikta ceļu planēšana

Līdzekļi tiek izlietoti atbilstoši apstiprinātajam budţetam



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



DEKŠĀRES PAGASTS/ SOCIĀLAIS DARBS

 Trūcīgās ģimenes statuss piešķirts 96 ģimenēm

 Maznodrošinātās ģimenes statuss piešķirts 20 ģimenēm

 Aprūpe mājās veikta 8  personām

 Soc. gultās ievietotas 2 personas

 Dzīves jubilejās sveikta  1 persona

 Veselības pabalsts piešķirts 8 personām- 1209.69 eiro

 Bēru pabalsts  1 personai- 222.00 eiro

 Dzīvokļa pabalsts 32 ģimenēm- 2076.00 eiro

 GMI pabalsts 31 ģimenei- 10559.43 eiro

 Represētām personām pabalsts- 4 300.00 eiro

 Bērna dzimšanas pabalsts 2 ģimenēm- 300.00 eiro

 Pabalsts ārkārtas situācijā 2 personām- 42.69 eiro



DEKŠĀRES KULTŪRAS DZĪVE

 Organizēti 9 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

Līdzekļi tiek izlietoti atbilstoši apstiprinātajam budţetam



DEKŠĀRES PAMATSKOLA

 16 pasākumi, tai skaitā konkursi, tematiskās pēcpusdienas, patriotiskie pasākumi, mācību
ekskursijas un pārgājieni, daţādas izstādes, mācību olimpiādes un jauno talantu konkursi,
sporta sacensības u.c.

 Piedalīšanās Rēzeknes novada pasākumos / 3 :

 Skatuves runas konkurss ,,Zvirbulis 2014’’

 Mīklu konkurss ,,Mini manu mīklu’’

 Muzikālā prāta banka

 Piedalīšanās valsts projektos un konkursos /12 :

 ,,Gribu būt mobils’’ 

 ,,Zaļā josta’’

 Bateriju vākšanas konkurss 

 Zīmējumu konkurss ,,Balticovo’’ (Lieldienu atklātnes) 

 ZZ čempionāts piedalīšanās pusfinālā Daugavpilī 

 Piedalīšanās Rēzeknes novada rīkotajā konkursā „Vēstule smēķētājiem” 

 Spānijas rīkotais konkurss ”Iepazīsti Spāniju” 

 Labo darbu nedēļa 

 Konfekšu fabrikas „Laima” labo vārdu izsludinātajā konkursā 

 R.Mūka literārais konkurss 

 Vides eksperiments 

 Festivāls «Latvju bērni danci veda»



DEKŠĀRES PAMATSKOLA

 Saimnieciskā darbība:

 Iegādāts:
 Skolas karogs;

 Grāmatas (pirmskolai un absolventiem);

 Skolas jubilejai – bitītes (dāvanām);

 Mikrofoni;

 Atskaņošanas pults, skaļruni;

 Mūzika skolas jubilejai („Galaktika”);

 Skaidu saplākšņi (16gb.), agro plēve, skatuves veidošanai 
skolas jubilejai;

 Krēsli (100gb.).

Līdzekļi tiek  izlietoti atbilstoši apstiprinātajam budţetam



DEKŠĀRES FAP

 Sniegti primārās medicīnas pakalpojumi un neatliekamu med. palīdzība

 Sastādīti un veikti imunizācijas plāni ( profilaktiskās potes, prof. apskates)

 Sadarbība ar ģimenes ārsti

 Veiktas ārstnieciskās procedūras (pēc primārās veselības  aprūpes ārsta norīkojuma)

 Seko prof. skrīningam visās vecuma grupās

 Sekots savlaicīgai nosūtīšanai uz nepieciešamajiem izmeklējumiem un speciālistiem 
akūti un hroniski slimiem pacientiem

 Novēroju jaundzimušo un zīdaiņu atbilstoši prof. apskašu shēmai 1X mēnesī līdz 1.g. 
vecumam mājas apstākļos

 Sniegta informācija par prof. potēm

 Paaugstināta prof. kvalifikācija, apmeklēti kursi, konferences, semināri. Nokārtots  
sertifikācijas eksāmens

 Iegādāts aprīkojums pacientu ārstēšanai un pacientu aprūpei (krēsli, veikts pieņemšanas 
un uzgaidāmās telpas kosmētiskais remonts )

Līdzekļi tiek  izlietoti atbilstoši apstiprinātajam budţetam



MUZEJS ( DEKŠĀRES)

 Izveidotas 2 fotoizstādes:

 «2013.gads fotomirkļos»

 «No Dekšāru skolas vēstures»

Līdzekļi tiek izlietoti atbilstoši apstiprinātajam

budţetam



DEKŠĀRES BIBLIOTĒKA

 Veikta grāmatu krājuma ievadīšanas BIS ''ALISE''.

 Organizētas izstādes, veltītas svinībām un atceres dienām, 

personību jubilejām,  ieraţu svētkiem,  jaunieguvumu izstādes

 Latvisko tradīciju iedzīvināšanā - telpu rotāšana un svētku 

atmosfēras radīšana

Līdzekļi tiek  izlietoti atbilstoši apstiprinātajam 

budţetam



SOKOLKU PAGASTA PĀRVALDĒ

 Veikts pagasta ceļa  Taukuļi – Antoniški – Rogoviki remonts

 Veikts kluba  palīgtelpu remonts un iegādāti plaukti

 Sagatavota malka  pašvaldības iestāţu apkures vajadzībām

 Sakopti pagasta teritorijā esošie kapi

 Pie daudzdzīvokļu mājām   salaboti soliņi un   smilšu kastes

 Tiek cirsti krūmi pagasta ceļu  grāvmalās

 Nodarbināti   12 bezdarbnieki 

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

 Ierīkotas puķu dobes  un sakopta ciemata Strupļi teritorijā

 Iegādāts  datorkomplekts FAP darba vajadzībām

Līdzekļi tiek  izlietoti atbilstoši apstiprinātajam budţetam



SOKOLKU PAGASTA KLUBS

 6 pasākumi, konkursi, atpūtas vakari 

( piedalīšanās un organizēšana)

 Katru piektdienu tiek rīkota diskotēka

Līdzekļi tiek  izlietoti atbilstoši apstiprinātajam 

budţetam



SOKOLKU BIBLIOTĒKA

 Lietotāju skaits- 85

 Apmeklējumu skaits- 1704

 Izsniegums- 3758

 Sagatavotas 26 tematiskās izstādes un pasākumi

 Uzziņu un konsultācijas  uzskaite- 180

 Iegādāts:
 Dators un datorprogrammas - 731.25 eiro

 Uzstādīta signalizācija - 582.05 eiro

 Grāmatas 141 - 818.81 eiro. 

 Laikraksti un ţurnāli - 32 nosaukumi 

Līdzekļi tiek  izlietoti atbilstoši apstiprinātajam budţetam



SOCIĀLAIS  DIENESTS
 Sociālais dienests organizē pašvaldības teritorijā, kas aptver Viļānu pilsētu un trīs pagastus, 

sociālos pakalpojumus un pabalstus: 

 Personas, kurām no 2014.gada sākuma vismaz vienu dienu ir bijis spēkā trūcīgas personas 
statuss-923 pers.

 Personas, kurām no 2014.gada sākuma vismaz vienu reizi izmaksāts vismaz viens sociālās 
palīdzības pabalsts, kopā- 1198 pers.

 Personas, kurām no 2014.gada sākuma vismaz vienu reizi izmaksāts pabalsts garantētā 
minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai- 524 pers.

 Personas, kurām no 2014.gada sākuma vismaz vienu reizi izmaksāts dzīvokļa pabalsts- 838 
pers. Izlietoti 27245 eiro.

 Pārējos pabalstos izlietoti 28090 eiro:

 brīvpusdienas un ēdināšanas maksas atvieglojumi novada izglītības iestādēs

 pabalsti cilvēkiem ārkārtas un neparedzētās situācijās- ugunsgrēki, nelaimes gadījumi, smagas 
slimības, bēres

 pašvaldības atbalstu saņēmuši 16 bez vecāku gādības palikuši bērni un bāreņi

 pašvaldība ir atradusi iespēju palīdzēt ar pabalstiem veselības aprūpei personām ar smagām 
saslimšanām – 49 personām,  personām, kurām piešķirts represētās personas statuss- 36 
personām

 23 ģimenes ir saņēmušas pabalstu bērnam piedzimstot.  

 novada iedzīvotāji, kuri gada laikā sasniedza 90, 95  un 100 gadu slieksni, saņēma sociālo 
pabalstu- 4 pers.

Līdzekļi tiek  izlietoti atbilstoši apstiprinātajam budţetam



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 trenaţieri un cits 
aprīkojums, lai Viļānos, Jaunviļānos, Sokolku un Dekšāres  
pagastos uzsāktu darbu veselības grupas, kas nodrošinās 
sociālās rehabilitācijas pakalpojumu



SOCIĀLĀ ATBALSTA CENTRS “CERĪBA”

 Pakalpojumi:

 SAC „Cerība” virtuvē ēdināšana trūcīgām personām un vientuļajiem 
pensionāriem:
 pakalpojumu izmanto vidēji mēnesī 8 personas

 vienai personai ēdināšana mēnesī vidēji izmaksā- 20.00 eiro

 Krīzes istabu izmantoja 1 persona

 10 sociālie dzīvokļi, kuros dzīvo 27 personas. Tiek veikta regulāra 
dzīvokļu apsekošana, nolasīti elektrības un ūdens skaitītāju radītāji

 SAC „Cerība” pieņem maksājumus:
 no sociālo dzīvokļu īrniekiem par elektroenerģiju

 no personām, kuras izmanto SAC „Cerība” ēdināšanas pakalpojumu

 Pakalpojums - veļas mazgāšana, kuru vidēji mēnesī izmanto 20 personas 
Pakalpojuma maksa- 1,85 eiro 

 Pakalpojums – veļas ţāvēšana, kuru vidēji mēnesī izmanto 7 personas 
Pakalpojuma maksa- 0.85 eiro



SOCIĀLĀ ATBALSTA CENTRS “CERĪBA”

 Ģimenes atbalsta nodaļa
 Bērnu apmeklējums – 15 bērni (vecumā no 7-13 

gadiem)

 Katru dienu notiek nodarbības bērniem: lomu spēles, 
„Sarunu aplis”, tematiskās un izglītojošās nodarbības, 
galda spēles, kustību rotaļas, pastaigas, gatavošanās 
pasākumiem un citas aktivitātes

 Kopā ar bērnu vecākiem tiek rīkoti pasākumi 
(Lieldienas, Māmiņu diena) un radošās darbnīcas

 Jūnijā mēnesī tika organizēta  vasaras atpūtas dienas 
grupa bērniem , kurās piedalījās kopumā 15 bērni, 
vecumā no 6-13 gadiem



SOCIĀLĀ ATBALSTA CENTRS “CERĪBA”

 Nodarbības zālē
 Katru pirmdienu notiek ansambļa „Rudens ziedi” un ansambļa „Sudaruški” mēģinājumi

 Katra mēneša pēdējā svētdiena – luterāņu dievkalpojums

 No janvāra līdz aprīlim divas reizes mēnesī darbojas rokdarbu-pensionāru klubiņš

 Katru otrdienu (plkst. 15.00) Valsts probācijas dienesta pieņemšanas laiks

 23.01.2014. Radošā darbnīca “Darinājumi no filca auduma”

 06.02.2014.Radošā darbnīca “Telpu dekori”

 19.02.2014. Atbalsta grupa bezdarbniekiem

 21.02.2014. Sociālo dzīvokļu īrnieku sapulce

 06.un 07. 03.2014. SAC “Cerība” zālē bija apskatāma N.Laizānes un S.Dudarevas radošo darbu izstāde

 07.03.2014. Radošā darbnīca “Apsveikuma kartiņu izgatavošana”

 24.04.2014. Lieldienu pasākums pensionāriem

 17.06.2014. “Invalīdu biedrības” sapulce

 No 02.06. - 06.06. “Labestību dienu” ietvaros:
 11 personas ziedoja apģērbus un apavus un citas mantas

 No 02. - 05.06. SAC “Cerība” zālē bija apskatāma Rokdarbu izstāde

 03.06.Radošā darbnīca “Brošu izgatavošana”

 05.06. Radošā darbnīca “Leļļu izgatavošana”

 06.06.Viļānu slimnīcas apmeklējums kopā ar SAC “Cerība” bērniem. Bērni pensionāriem dāvina pašu gatavotus darbiņus un 
cienā ar pašu ceptiem pīrāgiem

 06.06. SAC “Cerība” bērni un darbinieki piedalījās Labestību dienu noslēguma pasākumā



SOCIĀLĀ ATBALSTA CENTRS “CERĪBA”

 Inventārs:

 Iegādāts :

Tvaika nosūcējs - 42.68 eiro

Vertikālās ţalūzijas vadītājas kabinetam - 51.80 eiro

Līdzekļi tiek  izlietoti atbilstoši apstiprinātajam budţetam



PAŠVALDĪBAS POLICIJA

 Viļānu pilsētas un novada pašvaldības policijā no 
01.01.2014 līdz 16.06.2014 reģistrētas- 86 iedzīvotāju 
sūdzības

 Saņemti 12-iedzīvotāju un juridisko personu rakstveida 
iesniegumi:

 12 - rakstveida iesniegumi izskatīti Viļānu pilsētas un 
novada pašvaldības policijā

 Sastādīti 4 Administratīvā pārkāpuma protokoli un 
nosūtīti izskatīšanai Administratīvajai komisijai:

 Sastādīti 12 Administratīvā pārkāpuma protokoli-
paziņojumi par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu 
neievērošanu



PAŠVALDĪBAS POLICIJA

 Viļānu novada teritorijā veikti: 

 90 profilaktiskie reidi- brīvdienās, svētku dienās- vakara un nakts 
stundās darbības saskaņojot ar Valsts policijas Latgales reģiona 
pārvaldes Rēzeknes iecirkņa Operatīvās nodaļas deţurantu 

 Reidu laikā tiek veikta likumpārkāpumu profilakse, novēršot noziedzīgus 
nodarījumus, un veicot preventīvo darbu ar iedzīvotājiem

 Nodrošināta sabiedriskā kārtība un drošība veicot patrulēšanu:

 19 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 budţetam



PAŠVALDĪBAS POLICIJA

 1-persona, kas atrodoties alkohola reibumā veica huligāniskas darbības un ļaunprātīgi nepakļāvās policijas
darbinieka likumīgajām prasībām tika aizturēta un nogādāta VP.

 8- personām, kas atradās sabiedriskā vietā alkohola reibuma stāvoklī veikta alkohola koncentrācijas noteikšana
organismā, pēc piederības materiāli nosūtīti Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Rēzeknes iecirknim
administratīvā pārkāpuma protokola sastādīšanai;

 2 - personas aizturētas vadot transportlīdzekli alkohola reibuma stāvoklī un nodotas VP LRP.

 Reidu laikā sadarbojoties ar VP LRP OVN deţūrdaļu un Kārtības policijas nodaļas Satiksmes uzraudzības rotas
inspektoriem novērsti gadījumi ceļu satiksmes pārkāpumu jomā, kā rezultātā sodīti autovadītāji par braukšanu bez
tiesībām un alkohola reibuma stāvoklī.

 5- reizes izbraukts pēc VP LRP OVN deţūrdaļas lūguma apstākļu noskaidrošanai pēc dotās adreses Viļānu novada
teritorijā.

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

 2- gadījumos PP sadarbojoties ar Valsts probācijas Rēzeknes teritoriālo dienestu veiktas saskaņotas pārbaudes;

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

 3- gadījumos PP sadarbībā ar Bāriņtiesu nodrošināja Bāriņtiesas funkciju izpildi;

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

 1-gadījumā PP veica izbraukumu kopā ar Veterinārārsti veicot slimu un neglābjamu dzīvnieku (suņu) eitanāziju;

 1-gadījumā pēc iedzīvotāju iesnieguma, PP veica izbraukumu kopā ar DzP „Meţavairogi” veicot klaiņojošo suņu un
kaķu izķeršanu Viļānu pilsētas un novada teritorijā;

 2-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 9-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

 Jaunviļānos veļas ţāvēšanas nojumes remonts
(jaunu pārsegumu nomaiņa un jumta segums)

 Viļānu vidusskolas deju zāles remonts

 Lakstīgalu salas labiekārtošana (ugunskuru vietas)

Dekšāres pagasta estrades remonts (jaunas 
skatuves būvniecība)



IEPIRKUMI
Izsludināts ID Nr. Iepirkuma priekšmets Iesniegšanas termiņš Stadija

18.02.2014.
VNP 

2014/01

Viļānu pilsētas tranzīta 1.šķiras autoceļa P59 Viļāni –

Ruţina – Malta no 0 līdz 1,624 km (Ceriņu iela) 

vienkārtas virsmas apstrāde

03.03.2014. Noslēdzies

18.02.2014
VNP 

2014/02

Kurināmā iegāde 2014./2015. gada apkures sezonai 

Viļānu novada pašvaldības iestādēm
05.03.2014. Noslēdzies 

26.02.2014.
VNP 

2014/03

Sporta aprīkojuma piegāde Viļānu novada pašvaldības 

Sociālā dienesta vajadzībām
10.03.2014. Noslēdzies

10.03.2014. VNP 2014/4
Apskaņošanas aparatūras un skatuves mehānismu 

piegāde Viļānu novada pašvaldības vajadzībām
21.03.2014. Noslēdzies

21.03.2014. VNP 2014/5

Tranzītielas rekonstrukcija Viļānu pilsētas teritorijā 

Valsts 1.šķiras autoceļa maršrutā Viļāni – Preiļi – Špoģi 

(P58), posmā Rīgas iela - Kultūras laukums - Brīvības 

iela 2.kārta

22.03.2014. Noslēdzies

28.03.2014. VNP 2014/6

Viļānu kultūras nama – bibliotēkas ēkas rekonstrukcija 

labvēlīgas iekštelpu vides un pievilcīga ārējā izskata 

nodrošināšanai, kā arī energoefektivitātes uzlabošanai. 

Atlikušie rekonstrukcijas darbi

28.04.2014.

Paziņojums par 

rezultātiem IUB 

mājaslapā

01.04.2014. VNP 2014/7
Jaunas automašīnas iegāde Viļānu novada pašvaldības 

policijas vajadzībām
16.04.2014. Pārtraukts

19.04.2014. VNP 2014/8

Tranzītielas rekonstrukcijas Viļānu pilsētas teritorijā

valsts1.šķiras autoceļa maršrutā Viļāni - Preiļi - Špoģi

(P58), posmā Rīgas iela, Kultūras laukums, Brīvības iela

(2.kārta) būvdarbu uzraudzība

07.05.2014. Noslēdzies

http://vilani.lv/lv/vilanu-pilsetas-tranzita-1skiras-autocela-p59-vilani-%E2%80%93-ruzina-%E2%80%93-malta-no-0-lidz-1624-km-cerinu-iela-vienkartas-virsmas-apstrade?tmp_id=q2w0c70qajz31k4287wr1azyokw7gaixh5wjhbzhk5pqvjxsvz
http://vilani.lv/lv/vilanu-pilsetas-tranzita-1skiras-autocela-p59-vilani-%E2%80%93-ruzina-%E2%80%93-malta-no-0-lidz-1624-km-cerinu-iela-vienkartas-virsmas-apstrade?tmp_id=q2w0c70qajz31k4287wr1azyokw7gaixh5wjhbzhk5pqvjxsvz
http://vilani.lv/lv/kurinama-iegade-2014/2015-gada-apkures-sezonai-vilanu-novada-pasvaldibas-iestadem?tmp_id=tc8gkgibmtqlhjo5tvxxmxv80sklle55whq75z9gy59lt3fdo3
http://vilani.lv/lv/kurinama-iegade-2014/2015-gada-apkures-sezonai-vilanu-novada-pasvaldibas-iestadem?tmp_id=tc8gkgibmtqlhjo5tvxxmxv80sklle55whq75z9gy59lt3fdo3
http://vilani.lv/lv/sporta-aprikojuma-piegade-vilanu-novada-pasvaldibas-sociala-dienesta-vajadzibam?tmp_id=0r9q3qnkdwczvxwjqvefzeh0q6shd3qsjp9rl2h5nz0onwxjhh
http://vilani.lv/lv/sporta-aprikojuma-piegade-vilanu-novada-pasvaldibas-sociala-dienesta-vajadzibam?tmp_id=0r9q3qnkdwczvxwjqvefzeh0q6shd3qsjp9rl2h5nz0onwxjhh
http://www.vilani.lv/lv/apskanosanas-aparaturas-un-skatuves-mehanismu-piegade-vilanu-novada-pasvaldibas-vajadzibam?tmp_id=bc4lulwnw4jfb3m667us1z4osgdw7l39nvznml2oequvimqtja
http://vilani.lv/lv/tranzitielas-rekonstrukcija-vilanu-pilsetas-teritorija--valsts-1skiras-autocela-marsruta-vilani-%E2%80%93-preili-%E2%80%93-spogi-p58-posma-rigas-iela---kulturas-laukums---brivibas-iela-2karta?tmp_id=pgpei535brdrekzv8un9ddbcdfygoe5k2z5ptczut4sdthyqhb
http://www.vilani.lv/lv/vilanu-kulturas-nama-%E2%80%93-bibliotekas-ekas-rekonstrukcija-labveligas-iekstelpu-vides-un-pievilciga-areja-izskata-nodrosinasanai-ka-ari-energoefektivitates-uzlabosanai-atlikusie-rekonstrukcijas-darbi?tmp_id=04b6vhlpmx710oqe1r2irilz28jpxnuwwbsijjxvm0334y7tfd
http://www.vilani.lv/lv/jaunas-automasinas-iegade-vilanu-novada-pasvaldibas-policijas-vajadzibam?tmp_id=cjen3ixal5l5f2c1vf2l3kel0gsyrc6t2qmay0ap5mzpt2fu7m
http://vilani.lv/lv/tranzitielas-rekonstrukcijas-vilanu-pilsetas-teritorija-valsts-1skiras-autocela-marsruta-vilani---preili---spogi-p58-posma-rigas-iela-kulturas-laukums-brivibas-iela-2karta-buvdarbu-uzraudziba?tmp_id=zy5tddzlbwmcsnl4t4lj0pkash1cn9tcwowf8lr9ojqmx2vwu7


IEPIRKUMI
Izsludināts ID Nr. Iepirkuma priekšmets

Iesniegšanas 

termiņš 
Stadija

08.05.2014. VNP 2014/9
Būvprojekta „Poliklīnikas ēkas rekonstrukcija par sociālās

aprūpes centru, Rīgas ielā 57A, Viļānos” izstrāde
21.05.2014.

Notiek 

izvērtēšana

09.05.2014.
VNP 

2014/10

Viļānu novada attīstības programmas 2015.-2022.gadam 

izstrāde un Viļānu novada teritorijas plānojuma sagatavošana 

ievietošanai TAPIS

21.05.2014. Noslēdzies

13.05.2014.
VNP 

2014/11

Skatuves mehānismu piegāde Dekšāres pamatskolas sporta 

zāles piemērošanai kultūras pasākumu vajadzībām
26.05.2014. Noslēdzies

13.05.2014.
VNP 

2014/12

Jaunas automašīnas iegāde Viļānu novada pašvaldības policijas 

vajadzībām
26.05.2014. Noslēdzies

30.05.2014.
VNP 

2014/14
Mēbeļu piegāde Viļānu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādei 11.06.2014. Noslēdzies

05.06.2014.
VNP 

2014/15

Viļānu novada pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu kadastrālā 

uzmērīšana
18.06.2014. Noslēdzies

05.06.2014.
VNP 

2014/16

Teleskopiskā pļāvēja - smalcinātāja piegāde Viļānu novada 

pašvaldības vajadzībām
18.06.2014.

Notiks 

vērtēšana

http://www.vilani.lv/lv/buvprojekta-%E2%80%9Epoliklinikas-ekas-rekonstrukcija-par-socialas-aprupes-centru-rigas-iela-57a-vilanos%E2%80%9D-izstrade?tmp_id=6fpml0i2urmw8r73mjs5yjjnftfuqes2j8daml2njd0gal94aq
http://www.vilani.lv/lv/vilanu-novada-attistibas-programmas-2015-2022gadam-izstrade-un-vilanu-novada-teritorijas-planojuma-sagatavosana-ievietosanai-tapis?tmp_id=uj6v86md2p15opabzn9i54f4uqvq2nj2wen0pfdwajqpy774z5
http://www.vilani.lv/lv/vilanu-novada-attistibas-programmas-2015-2022gadam-izstrade-un-vilanu-novada-teritorijas-planojuma-sagatavosana-ievietosanai-tapis?tmp_id=uj6v86md2p15opabzn9i54f4uqvq2nj2wen0pfdwajqpy774z5
http://www.vilani.lv/lv/skatuves-mehanismu-piegade-deksares-pamatskolas-sporta-zales-piemerosanai-kulturas-pasakumu-vajadzibam-?tmp_id=sjzen5h4slvs13vb7hlozlcwtzg63tw2il6cfc6d4qwtixbv5m
http://www.vilani.lv/lv/skatuves-mehanismu-piegade-deksares-pamatskolas-sporta-zales-piemerosanai-kulturas-pasakumu-vajadzibam-?tmp_id=sjzen5h4slvs13vb7hlozlcwtzg63tw2il6cfc6d4qwtixbv5m
http://www.vilani.lv/lv/jaunas-automasinas-iegade-vilanu-novada-pasvaldibas-policijas-vajadzibam-1?tmp_id=x0nrv8rizxyj7c96otu4230nb76zx0rk952t2ih8l7gxous3ds
http://www.vilani.lv/lv/jaunas-automasinas-iegade-vilanu-novada-pasvaldibas-policijas-vajadzibam-1?tmp_id=x0nrv8rizxyj7c96otu4230nb76zx0rk952t2ih8l7gxous3ds
http://www.vilani.lv/lv/mebelu-piegade-vilanu-pilsetas-pirmsskolas-izglitibas-iestadei?tmp_id=ych14w3r6exjopweexrvj95fhwwnm29rjvhdhpud0i34do8hco
http://www.vilani.lv/lv/mebelu-piegade-vilanu-pilsetas-pirmsskolas-izglitibas-iestadei?tmp_id=ych14w3r6exjopweexrvj95fhwwnm29rjvhdhpud0i34do8hco
http://www.vilani.lv/lv/vilanu-novada-pasvaldibai-piekritigo-zemes-gabalu-kadastrala-uzmerisana?tmp_id=lhnsx09ts64xcyffchpj3abium4mbek3lx1odz8vu1ycojh8rd
http://www.vilani.lv/lv/vilanu-novada-pasvaldibai-piekritigo-zemes-gabalu-kadastrala-uzmerisana?tmp_id=lhnsx09ts64xcyffchpj3abium4mbek3lx1odz8vu1ycojh8rd
http://www.vilani.lv/lv/teleskopiska-plaveja---smalcinataja-piegade-vilanu-novada-pasvaldibas-vajadzibam?tmp_id=prdcaip0qlk16oiiz4wamg1gvcadamj74n94bnirytx086ice5
http://www.vilani.lv/lv/teleskopiska-plaveja---smalcinataja-piegade-vilanu-novada-pasvaldibas-vajadzibam?tmp_id=prdcaip0qlk16oiiz4wamg1gvcadamj74n94bnirytx086ice5


PROJEKTI

 „Transporta sistēmas potenciāla pastiprināšana Igaunijas-Latvijas-Krievijas 
starptautiskas nozīmes transporta koridors” (saīsinātais nosaukums „ESTLATRUS 
TRAFFIC”)
 2012.gada 1.aprīlis – 2014.gada 30.jūnijs Ilgums 27 mēneši

Projekta kopējais budţets- 1 876 570,00 EUR

 Viļānu novada pašvaldības projekta budţets- 165 759.00 EUR 

 rekonstruēti 495 m ceļa:

 tehniskā kategorija 1. šķira

 posma garums 0.5 km

 izbūvētais cietais segums 6878 m2

 ceļa klātnes platums metros 10m 

 brauktuves platums metros 7 m 

 izbūvētās ceļa segas konstrukcija 
4(AC11surfPMB)+4(AC16bin)+7(AC22base)+12(šķ.0/45)+18(šķ.0/56)+50(smilts)

 Citi būvdarbi: 

 ielas, gājēju/veloceliņa un gājēju pārejas apgaismojums (39 gaismekļi);

 divas autobusu pieturvietas ar paviljoniem 

 gājēju celiņi un apvienotais gājēju/veloceliņš

 viena apgaismota gājēju pāreja

 automašīnu stāvlaukums iebraucot pilsētā ar novada karti un informāciju par novadu



PROJEKTI

 „Latvijas – Krievijas pierobeţas pašvaldību vienotas kultūras un informācijas telpas 
un sadarbības tīkla veidošana izmantojot radošo literāri - māksliniecisko 
potenciālu”/ „FORGET A HURRY”
 Uzsākts 08.05.2013. Ilgums - 18 mēneši

Mērķis:

 Attīstīt Viļānu, Kārsavas un Šlisselburgas, vienotu kultūras informācijas vidi un sadarbības tīklu, 
ko izmanto cilvēki ar literāro un mākslas radošo potenciālu, lai nodrošinātu ciešāku sadarbību 
starp Latvijas un Krievijas pierobeţas pašvaldībām

Projekta kopējais budţets-200 000,00 EUR 

Viļānu novada pašvaldības budţets- 70 000 EUR 

Aktivitātes un iegādes:

 datori un multimediju iekārtas bibliotēkas lietotājiem (vairāk kā 2600 cilvēku)

 2 Starptautiskie konkursi

 grāmata "Aizmirsti steigu"

 5 dienu Vasaras nometne "Mākslai nav robeţu"

 3 starptautiskās literāru un mākslinieku tikšanās un 3 vietējās literātu sanāksmes 



PROJEKTI

 „TRANZĪTIELAS REKONSTRUKCIJA VIĻĀNU 
PILSĒTAS TERITORIJĀ, A/C P58 POSMS 0,5 – 2,5 
KM”
 Viļānu pilsētas Rīgas ielas, Kultūras laukuma un 

Brīvības iela valsts reģionālā autoceļa P58 maršrutā 
Viļāni – Preiļi – Špoģi posmā 0,5-2,5 km un posmā 
2,892-3,376 km

 Īstenošanas laiks-22.06.2012. – 31.08.2015.

Projekta kopējais budţets- 5 078 646.39 EUR 

Viļānu novada pašvaldības līdzfinansējums- 1 519 
530.99 EUR (29.92%)



PROJEKTI

 VIĻĀNU KULTŪRAS NAMA-BIBLIOTĒKAS ĒKAS 

REKONSTRUKCIJA LABVĒLĪGAS IEKŠTELPU VIDES UN 

PIEVILCĪGA ĀRĒJĀ IZSKATA NODROŠINĀŠANAI, KĀ ARĪ 

ENERGOEFEKTIVITĀTES UZLABOŠANAI

 22.09.2011. – 30.06.2014.

Projekta kopējais budţets- 971595.98  EUR 

Viļānu novada pašvaldības līdzfinansējums- 254477.69 

EUR



PROJEKTI

 LAD projekts «KUSTĪBU PRIEKS»:
 Viļānos - Sociālā atbalsta centrā „Cerība”, Celtnieku iela 7 -31, Viļānos – 2 

skrejceliņi un velotrenaţieri

 Viļānu pagastā – Atpūtas centrā „Kamenīte”, Kalnu iela, Jaunviļāni, Viļānu 
pagasts – 2 skrejceliņi un velotrenaţieri

 Sokolku pagastā – Administrācijas ēkā, „Gaisma”, Strupļi, Sokolku pagasts - 2 
skrejceliņi un velotrenaţieri

 Dekšāres pagastā – Dekšāru pagasta administratīvā ēka, Nākotnes iela 6, 
Dekšāres - 2 skrejceliņi un velotrenaţieri

 01.05.2014. – 31.08.2014.

 PAKALPOJUMA UZLABOŠANA:
 Veselības grupu izveidošana

 Aprīkojuma iegāde – Vingrošanas komplekti 8 gab., skrejceliņi – 8 gab., 
velotrenaţieris – 8 gab.

Projekta kopējais budţets - 4161.92  eiro

Viļānu novada pašvaldības līdzfinansējums - 4161.92  eiro



PROJEKTI

 “KOMPLEKSI RISINĀJUMI SILTUMNĪCEFEKTA GĀZU EMISIJU 
SAMAZINĀŠANAI VIĻĀNU VIDUSSKOLĀ”

06.06.2014. – 30.06.2014.

 Projekta mērķis ir siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana uzlabojot 
Viļānu vidusskolas ēkas energoefektivitāti, īstenojot aktivitātes:
 ēkas vienkāršotās renovācijas darbi;

 rekuperācijas ventilācijas sistēmas izbūve;

 apgaismojuma, elektroapgādes un siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija;

 Piegādātās enerģijas ietaupījums 1051021,27 kWh/gadā.

 Projekta kopējais izmērāmais mērķis: oglekļa dioksīda emisiju samazinājums 
attiecībā pret projektam pieprasīto finanšu instrumenta finansējumu 0,420978 
kg CO2/eiro gadā.

 CO2 ietaupījums 285867,27 kgCO2/ gadā.

Projekta kopējās izmaksas- 1 329 227.85  eiro

Viļānu novada pašvaldības līdzfinansējums- 650 178.51 eiro (48.914% no 
attiecināmajām izmaksām)



PROJEKTI

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

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

 Mērķis: Veicināt integrētu, koordinētu un harmonisku sociālo un 
ekonomisko attīstību un stiprināt kopīgo stratēģisko attīstību un 
plānošanu Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pierobeţas reģionos 
Eiroreģiona "Ezeru zeme" teritorijā

Projekta budţets- 299 880,60 eiro

Nepieciešamais katra Latvijas biedra līdzfinansējums 2013.-2014.g.-
925,89 eiro (Biedrības 18.01.2012. lēmums Nr.2.)



PROJEKTI

 „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās”
 Sociālā atbalsta centrs “Cerība”

 02.2012. – 11.2014.

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

 Iegādāties profesionālo veļas automātisko mazgāšanas mašīnu un ţāvētāju, 
gaisa sausinātāju un mēbeles

Projekta kopējais finansējums- 580 043.82 EUR

Publiskais finansējums- 580 043.82 EUR (100%)

Viļānu novada pašvaldības līdzfinansējums- darba rīki, individuālie darba 
aizsardzības līdzekļi.

 LAD Projekts „Mēs esam un būsim, mēs  radām un skanam” skaņas aparatūra 
Kultūras nama skatuvei 

 Līdz 31.08. 2015.

Publiskais finansējums- 6187,91 eiro



NEKUSTAMAIS ĪPAŠUMS/ ZEMES IERĪCĪBA

 Noslēgtie nomas līgumi:
 Dekšāres pagasts - 7 nomas līgumi;

 Sokolku pagasts – 10 nomas līgumi;

 Viļānu pagasts – 75 nomas līgumi;

 Viļānu pilsēta – 13 nomas līgumi.

 Zemes grāmatā ierakstītie īpašumi:
 Sociālā atbalsta centra „Cerība” telpas;

 Dzīvokļi;

 Dekšāres pagasta  estrāde „Prieka sala”

 Dekšāres pagasta katlu māja, 

 Dekšāres pagasta pārvalde.

 Veikts iepirkums un noslēgts līgums ar SIA „Ametrs” par 53 zemes vienībām

 Organizēta īpašuma Dilmaņu pamatskola izsole

 Noslēgti 7 nekustamā īpašuma pirkuma līgumi

 Notika 21 privatizācijas, pašvaldības īpašuma un zemes komisijas sēde

 Rīkotas 6 zemes gabalu nomas tiesību izsoles

 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



PALDIES PAR UZMANĪBU!


