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PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE „BITĪTE”


Pasākumi /21:






















Sporta pasākums laukumā „ Ziemas prieki”
Izstāde „Vecmāmiņas rokdarbi”
Vecmāmiņu un vectētiņu svētki visās grupā, izņemot mazbērnu
Bērnu un skolotāju kopīgo darbu zīda apgleznošanā izstāde
Dzimtās valodas diena kopā ar ciemiņiem no Viļānu pilsētas un Dekšāru pirmsskolas izglītības
iestādēm
Mazākumtautību grupas bērni ar skolotājam svin Masļenicu ciemos Viļānu pilsētas pirmsskolas
izglītības iestādē
Lieldienu svinēšana
Esam saņēmuši aicinājumu kopīgiem pasākumiem no Riebiņu novada pirmsskolas izglītības iestādes „
Sprīdītis” un 4 skolotājas piedalās Riebiņu novada metodiskajā dienā
Māmiņdiena visās grupās – 9.,10.,16.maijs
Izlaidumi grupā „ Saulīte” 24.maijā un grupā „ Taurenīši” 27.maijā, uz skolu aiziet 13 latviešu plūsmas
audzēkņi un 7 krievu plūsmas audzēkņi
Sporta svētki novada un Riebiņu pirmsskolas izglītības iestāžu bērniem kopā ar savām skolotājām – 1.
jūnijs
Zinību dienas pasākums.
Ziedu paklāji – 3.-9.septembris
Drošais tētis! – 13.septembris. Tēvu dienas pasākums kopā ar Drošības dienas pasākumu.
Rudens svētki – oktobris
Izstāde “Rudentiņš bagāts vīrs”- bērnu un vecāku darbi no rudens veltēm.
Latvijas dzimšanas dienas pasākums.
Bērnu darbu izstāde domē “ Mana Latvija”
Ziemassvētku pasākumi.

PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE „BITĪTE”
 Kvalifikācijas kursi:










«Masāžas tehnikas pielietojums bērniem ar runas traucējumiem»– Lāsma
Malta
«Izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta sistēmas izveide»–
Lāsma Malta
«Aktualitātes 5 un 6 gadīgo bērnu sagatavošanā skolai. Sadarbība ar bērnu
vecākiem»- Olga Pļašečnika
«Valoddarbības prasmju attīstīšana pirmsskolā»– Olga Pļašečnika
«Darbs ar bērniem, kuriem ir uzvedības grūtības. Pozitīva disciplinēšana» –
Natālija Zvīdriņa
«Matemātisko priekšstatu veidošana pirmsskolas vecuma bērniem»–
Natālija Zvīdriņa
«Izglītības iestādes administratīvā un saimnieciski- finansiāla darbība»–
Ārija Strupiša
«Mūsdienīgs mācību process pirmskolā un sākumskolā» VISC seminārs –
praktikums Rēzeknē. - Rita Damba
«Pirmsskolas izglītības metodika» B kursi – Vivita Skurule, Lāsma Malta

PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE „BITĪTE”
 Saimnieciskā darbība:
Līdzekļi tiek izlietoti atbilstoši apstiprinātajam budžetam
Iegādāts:












sporta inventārs
mazbērnu grupas krēsliņi
bērnu gultiņas 2 grupās
žalūzijas grupu telpās
malkas skaldītājs
medicīnas kabineta aprīkojums atbilstoši sertifikācijas prasībām
plaukti gultiņām 4 grupās
maizes skapis-galds virtuvei
Fotoaparāts
košumkrūmi atbilstoši VI prasībām.
metodiskā literatūra un mācību līdzekļi

PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE „BITĪTE”



Izgatavoti veļas uzglabāšanas skapji veļas telpā
Salabots jumts, mēbeles grupu telpās



Salabotas un nokrāsotas bērnu rotaļlaukumu konstrukcijas
Nomainīti dēļi visu grupu smilšu kastēm
Atjaunots smilšu rotaļlietu klāsts
Atbilstoši prasībām metinātas dzelzs konstrukcijas laukumos



Veikts remonts:









virtuvē
mazbērnu grupas ģērbtuvē
kosmētiskais remonts 2 grupu telpās

VIĻĀNU PILSĒTAS PII
20 pasākumi, konkursi, izstādes , vecāku sapulces
 Saimnieciskie un remontdarbi:
Līdzekļi tiek
izlietoti atbilstoši apstiprinātajam
budžetam
Tika veikti remontdarbi telpās Raiņa 35A par kopējo
summu 15 000 Ls. vērtībā:


atremontētas grupas telpas, garderobe, tualete, kāpņu
telpa
 nomainīta instalācija, santehnika, apgaismes ķermeņi,
durvis


VIĻĀNU PILSĒTAS PII






Sakārtots PII teritorijā āra apgaismojums- ielikts jauns kabelis, nomainīti
apgaismes ķermeņi – 500Ls
Telpās Raiņa 33B uzstādīta ugunsaizsardzības trauksmes iekārta -3500 Ls
Veikti nepieciešamie santehnikas, āra konstrukciju un citi sīkie remontdarbi
Veikti nepieciešamie pirkumi, kas saistīti ar saimnieciskajiem izdevumiem
Iepirkts:









elektroģenerators -399 Ls
60 komplekti gultas veļas un 60 dvieļi – 512Ls
mēbeles 6 grupas telpām ( rotaļlietu skapīši, plaukti, kumodes, rotaļu stūrīšu
mēbeles par summu -4561 Ls
rotaļlietas par summu – 1147 Ls
mācību līdzekļi bērniem par summu-725Ls
metodiskā literatūra un grāmatas bērniem par summu- 349Ls
2 vingrošanas paklāji- 162 Ls

VIĻĀNU VIDUSSKOLA


118 pasākumi, konkursi, tematiskās pēcpusdienas, patriotiskie
pasākumi, mācību ekskursijas un pārgājieni, krāsu un šefības
nedēļas, dažādas izstādes, mācību olimpiādes, tikšanās, sacensības,
labdarības akcijas un pasākumi

Saimnieciskā darbība:
Līdzekļi tiek izlietoti atbilstoši apstiprinātajam budžetam
Iegādāts:









ķīmijas laboratorijas piederumi
ēdnīcai raudzēšanas skapis un nerūsējošā tērauda cepešpannas
4 šujmašīnas darbmācībai
gaļas mašīna ēdnīcai
raideris

VIĻĀNU VIDUSSKOLA
tvaika nosūcējs ēdnīcā
 liektie stikli ar plauktu ēdnīcai
 halāti ķīmijas laboratorijas darbiem
 siets nokāšanai «Metos»
 digitālā fotokamera «Canon»
 kopētājs «Nashuatec MP2501L»
 tautu tērpi skolas deju kolektīvam «Ritvari»
 mēbeles kabinetam
 bibliotēkai grāmatu plaukti
 Datortehnika
 sporta inventārs
 Magnetolas
 Mikroskopi
Veikts remonts telpās un nomainīti logi sporta kompleksa telpās
Tiek veikts ēku energoefektivitātes projekts


VIĻĀNU VSK. BĒRNU UN JAUNIEŠU CENTRS













56 pasākums (konkursi, radošās darbnīcas, tematiskās
pēcpusdienas, pārgājieni, dažādas izstādes, tikšanās, sacensības un
turnīri):
Radošās darbnīcas skolēnu ziemas brīvdienās
Jaungada pasākums BJC
Latvijas skolēnu sporta spēles 64 lauciņu dambretē ( Latvijas jaunatnes čempionāta
pusfināls)
Viļānu novada atklātā kausa izcīņa „Ziema-2013” 64 lauciņu dambretē
Ekskursija uz Austrumlatgales radošo pakalpojumu centru „Zeimuļs”
Radošās darbnīcas-dāvaniņu veidošana Valentīndienai
Latvijas jaunatnes čempionāts 64 lauciņu dambretē U-10+ātrspēle
Valentīndienas pasākums Bērnu un jauniešu centra audzēkņiem Ikmēneša tirgus
dienas turnīrs 64 lauciņu dambretē
Latvijas jaunatnes čempionāts U-13, 16,19z.+Latvijas jaunatnes komandu
čempionāts 64 lauciņu dambretē U-10, U-13

VIĻĀNU VSK. BĒRNU UN JAUNIEŠU CENTRS













Mačs-turnīrs 64 lauciņu dambretē
„Viļāni- Degumnieki” Radošās darbnīcas-dāvaniņu veidošana
Starptautiskajai sieviešu dienai
Dalība Tukuma mākslas skolas organizētajā Gunāram Bērziņam veltītajam
karikatūru konkursā „Runča piedzīvojumi. Māksliniekam-86”
Dalība III starptautiskajam vizuālās mākslas konkursā ”Dažādā pasaule”
Klasifikācijas turnīrs 64 lauciņu dambretē
Radošās darbnīcas „Zaļā ceturtdiena”
Lieldienu radošās darbnīcas Viļānu vsk.1.-4.kl.skolēniem
Madonas novada Mārcienas pagasta 800 gadadienai veltītais dambretes
turnīrs
Radošās darbnīcas „Pavasara krāsas”
Radošās darbnīcas „Pavasari gaidot”
Pilsētas ielu uzkopšanas talka

VIĻĀNU VSK. BĒRNU UN JAUNIEŠU CENTRS












Mačs- turnīrs 64 lauciņu dambretē „ Viļāni- Malta ”
Dalība Latgales kultūrvēsturiskā novada Vizuālās un vizuāli
plastiskās mākslas konkursa „Kur saulīte rotājās” izstādē
Līvānu Kultūras centrā
Jāņa Pauniņa piemiņas turnīrs 64 lauciņu dambretē
64 lauciņu dambretes turnīrs
Dalība Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursa „Kur
saulīte rotājās ” Latgales novada radošajā dienā un laureātu
apbalvošanas pasākumā . Laureāti Armands Prauliņš1.pakāpes diploms, Alens Ornicāns, Mārtiņš Putniņš,
Jekaterina Kvasova- 2.pak.dipl.
Radošās darbnīcas. Mātes dienas svētku kompozīcijas.
Radošās darbnīcas –zīmējumi un apsveikumi māmiņām

VIĻĀNU VSK. BĒRNU UN JAUNIEŠU CENTRS













Dalība pulciņu audzēkņu darbu izstādē –pārdošanā Viļānu vidusskolas
muzejā
Pārgājiens „Vasara ir klāt ! ”
Bērnu un jauniešu centra pulciņu fotoizstāde- prezentācija
Rudens ziedu izstāde
Vizuālās mākslas darbu izstāde „Mana vasara” Miķeļdienas izstāde
Izstāde „Jautrais dārzenis” Radošā diena „Rudens lapu kompozīcijas”
Keramikas radošās darbnīcas „šķīvji lapu atveidā”
Radošā diena „Rudens krāsas”
64 lauciņu dambretes turnīrs
Dalība Latvijas –Krievijas projekta vizuālās mākslas konkursā „Viļānu
novads manām acīm”
64 lauciņu dambretes turnīrs
Dalība konkursa „Kur saulīte rotājas” laureātu darbu izstāde Rīgas
Kongresu namā

VIĻĀNU VSK. BĒRNU UN JAUNIEŠU CENTRS
Radošās darbnīcas „Sveču pārvērtības”
 Dalība Mārtiņdienas tirdziņā
 Dalība vizuālās mākslas konkursā „Latvju zīmes ”
 Dalība Latvijas dzimšanas dienai veltītajā izstādē
 Dalība starptautiskajā vizuālās mākslas konkursā „Draudzējas visas
planētas bērni”
 Radošās darbnīcas „Ziemassvētku zvaniņš”
 Meistardarbnīca „Netradicionālā egle”
 Dalība Viļānu novada pašvaldības organizētajā Ziemassvētku labdarības
tirdziņā- izstādē
 Zīmējumu izstāde „”Mans Adventes vainags”
 Radošā diena „Ziemassvētku rotājumi pilsētas lielajai eglei”
 Radošās darbnīcas „ Ziemassvētku atklātnīte”
 Turnīri šahā un 64 lauciņu dambretē
Pašu darbinieku spēkiem veikti kosmētiskie remontdarbi Bērnu un jauniešu
centra telpās
Līdzekļi tiek izlietoti atbilstoši apstiprinātajam budžetam


VIĻĀNU VSK. BĒRNU UN JAUNIEŠU CENTRS
Pašu darbinieku spēkiem veikti kosmētiskie
remontdarbi Bērnu un jauniešu centra telpās
Līdzekļi tiek izlietoti atbilstoši apstiprinātajam
budžetam


VIĻĀNU MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA
Līdzekļi tiek
budžetam
Iegādāts:

izlietoti atbilstoši apstiprinātajam

Portatīvais dators (2 gab.) mācību priekšmetu Mūzikas
mācība un Akordeona spēle nodrošinājumam
Interaktīvā tāfele mācību priekšmetiem: Mūzikas
mācība un Mūzikas literatūra
 Datorprogramma FINALE mācību priekšmetam Mūzikas
mācība Mūzikas instrumenti: Alta saksofons un
Klarnete
 Slēdzams ziņojuma dēlis Aizkari un žalūzijas „Mākslas
šķūnim”, 6 klasēm, koridoriem un kāpņu telpai


VIĻĀNU MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA
Remontdarbi:
 Izremontētas 3 telpas
 Izgatavotas durvis – 1 koka durvis un 3
dubultās koka durvis
 Galvenās ieejas nojume


VIĻĀNU MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA


Paveiktais mūzikas programmās:








Latvijas mūzikas skolu un mūzikas vidusskolu izglītības
programmas „Taustiņinstrumentu spēle – klavierspēle” audzēkņu
Valsts konkurss „Jaunais pianists” Jāņa Ivanova Rēzeknes
mūzikas vidusskolā
II
Latgales
mūzikas
skolu
Pūšaminstrumentu
un
sitaminstrumentu spēles audzēkņu konkurss Jāņa Ivanova
Rēzeknes mūzikas vidusskolā
III
Mazpilsētu
un
lauku
Mūzikas
skolu
konkurss
Pūšaminstrumentu spēles audzēkņiem Ozolniekos
Aglonas Bazilikas Kora skolas X Jauno vokālistu konkurss „Dziedu
Dievmātei”
Ģitāras spēles konkurss “Latgales stīga” Jāņa Ivanova Rēzeknes
mūzikas vidusskolā

VIĻĀNU MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA


Paveiktais Vizuāli plastiskās mākslas programmā:













12. Starptautiskais vizuālās mākslas konkurss „Es dzīvoju pie jūras”
Bērnu un jauniešu vizuālo darbu konkurss „Blaumaņa brīnumzālītes”
Profesionālās ievirzes mākslas programmas audzēkņu Valsts konkurss
Dabas aizsardzības pārvaldes rīkotais radošo darbu konkurss „Mitrāji
manām acīm”
III Starptautiskais vizuālās mākslas konkurss „Dažādā pasaule” 2013,
tēma „Putnu pasaule”
41.Starptautiskais bērnu mākslas izstāde „LIDICE 2013”
Starptautiskais vizuālās mākslas konkurss 2013 Francijā
17.Starptautiskais Vizuālās mākslas konkurss Japānā
Latgales Mākslas skolu audzēkņu radošo darbu konkurss “Tu esi
Latvija”
«Дружат дети на планете» Baltkrievija
“Es mīlu Policiju” Rēzeknes policijas iecirknis

ATPŪTAS UN INFORMĀCIJAS CENTRA
„KAMENĪTE”
lasītāju kopskaits- 114
 apmeklējumu kopskaits – 2617
 izsniegto iespieddarbu kopskaits -19768 eks.
 grāmatas- 2018eks. un seriālizdevumi – 17750 eks.

virtuālie apmeklējumi -2219,
 Veikti kopēšanas darbi
 Veikta apmācošā darbība ,datoru apguve, rēķinu apmaksa, informācijas meklēšana
 Sadarbībā ar Radopoles bibliotēku izmantoti- 632 eks. grāmatu lasītājiem.
 Izliktas 12dažādas tematiskās izstādes
Saimnieciskie darbi:
Līdzekļi tiek izlietoti atbilstoši apstiprinātajam budžetam
 grīdas krāsošana darba telpā
 divu trenažieru iegāde
 PVC logu montāža


VIĻĀNU KN


25 pasākumi, koncerti, izrādes, viesizrādes, vieskoncerti, dalība festivālos, skatēs u.c.
Viļānu Kultūras namā darbojas 4 skolēnu kolektīvi un 10 pieaugušo kolektīvi



Saimnieciskā darbība:



Līdzekļi tiek izlietoti atbilstoši apstiprinātajam budžetam
Mīkstais inventārs:

Sieviešu vestes 13 gab. - 315.70 Ls ;

Vīriešu zābaki 5 pāri - 229.90 Ls ;

Sieviešu deju kurpes 10 pāri - 302.50 Ls ;

Sieviešu kurpes 15pāri – 453,75 Ls

Vīriešu bikses 9 gab. – 415.89 Ls;

Pārpieri 10 gab. – 170 Ls;

Sieviešu sarafāni 9 gab. – 295.12 Ls

Sieviešu mežģīņu blūzes ar oderi 9 gab. – 413,82 Ls

Abrenes jostas 10 gab. – 272.25 Ls.

Sieviešu korim „Alta” blūzes 30 gab. – 750.00 Ls

Pamatlīdzekļi :

Printeris (krāsainais) Brother A3 - 248.66 Ls;

Porolona matrači 90 gab. – 2 549.10 Ls ;

Drēbju pakaramie 3 gab. - 80.97 Ls

„Elektrolux” veļas mazgājamā mašīna – 249.00 Ls

Radio sistēma SHURE – 449.10 Ls

VIĻĀNU KN


Projekti:
Tiek realizēts LAD projekts Kultūras nama-bibliotēkas
ēkas rekonstrukcijai labvēlīgas iekštelpu vides un
pievilcīga ārējā izskata nodrošināšanai
 Kopā ar Muzikantu biedrību organizēts VKKF
līdzfinansēts projekta pasākums „ZIŅĢĒTĀJU UN
STĀSTNIEKU VAKARS” Viļānu Kultūras namā
09.februārī , kur piedalījās 12 ziņģētāju kolektīvi un 10
stāstnieki no daudziem Latvijas novadiem
 LAD iesniegts projekts LEADER programmā par skaņas
un gaismas aparatūras iegādi „Mēs esam un būsim,
mēs radam un skanam”


VIĻĀNU MUZEJS







Tika izstrādāts un iesniegts pieteikums Kultūras Ministrijas projektu
konkursam „Par valsts finansējumu Nacionālā muzeju krājuma
uzturēšanai un izmantošanai pašvaldību, autonomajos un privātajos
muzejos un privātajās kolekcijās”. Projekta īstenošanai KM piešķīra
1000.00 LVL
Veikts darbs pie muzeja jaunās ekspozīcijas plāna izstrādes.
Sagatavota nepieciešamā dokumentācija muzeja akreditācijai

Muzeja telpās tiek realizēts LAD projekts Kultūras namabibliotēkas ēkas rekonstrukcijai labvēlīgas iekštelpu vides un
pievilcīga ārējā izskata nodrošināšanai

Līdzekļi tiek
budžetam

izlietoti atbilstoši apstiprinātajam

VIĻĀNU MUZEJS















Apmeklējumu skaits kopā – 509,
Izstāžu skaits muzejā – 3
„Nauda Latvijā”
„No vecmāmiņas pūra lādes”
Fotogrāfiju izstāde „ Mans novads manā Latvijā”
Tematiskie pasākumi – 2
Vladislava Zepa grāmatas „Latviešu leģionāra gaitas” atklāšanas svētki
16.05.2013.
Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienai veltīts pasākums
16.06.2013.
Ārpus muzeja eksponēto izstāžu skaits – 2
Ekspresizstāde „Mans novads manā Latvijā” Viļānu pilsētas svētku ietvaros
Lakstīgalu salā 17.08.2013.
Ekspresizstāde „Mans novads manā Latvijā” sociālā atbalsta centrā
„Cerība” , pasākums veltīts LR 95. dzimšanas dienai 19.11.2013.
Pastāvīgo ekspozīciju skaits – 2

VIĻĀNU PILSĒTAS BIBLIOTĒKA









Lietotāju skaits
- 963
Apmeklējumu skaits - 17317
Izsniegums
- 42906
Grāmatu fonds ir papildinājies par 902 eks. grāmatu, par pašvaldības līdzekļiem ir iepirktas 723
grāmatas par Ls 3501.48.
Izveidotas 6 tematiskās izstādes, 8 pasākumi, 14 jauno grāmatu dienas
Dalība Valsts Kultūrkapitāla fonda un LNB bērnu literatūras veicināšanas programmā „Bērnu un
jauniešu Žūrija – 2012” noslēguma pasākumā Ķīpsalā
Konferencē Rīgā: „Iztēles spēks: spilgtākie tēli bērnu literatūrā”

Saimnieciskā darbība:
Līdzekļi tiek izlietoti atbilstoši apstiprinātajam budžetam


Par pašvaldības līdzekļiem ir iepirkts un apstrādāts 327 eks. jauno grāmatu par summu Ls 1640.46.
Bibliotēkā ir 74 nosaukumu preses izdevumi

Budžeta nauda tiek taupīta jauno mēbeļu, krēslu, aizkaru, žalūziju u.c. priekšmetu pirkšanai

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

Februārī un martā veikta grāmatu iesaiņošana, fonda un inventāra izvākšana no bibliotēkas uz ēkas
rekonstrukcijas laiku

Nopirkts putekļu sūcējs, digitālais fotoaparāts, multifunkcionālā iekārta, datorkomplekts.

Tiek realizēts LAD projekts Kultūras nama-bibliotēkas ēkas rekonstrukcijai labvēlīgas iekštelpu vides
un pievilcīga ārējā iizskata nodrošināšanai

VIĻĀNU PAGASTA RADOPOLES BIBLIOTĒKA
Sagatavotas 58 tematiskās izstādes,
 Pasākumi:
 Februāris
Valsts Kultūrkapitāla fonda lasīšanas veicināšanas programmas
„Bērnu/jauniešu/vecāku žūrija2012” noslēgums, anketu sūtīšana uz Rīgu,
dalībnieku apbalvošana, fotografēšanās.
 Marts Galda spēļu pēcpusdiena 3.-6.kl. bērniem.
 Aprīlis „Mana bibliotēka” 23.-25.aprīlis - bibliotēku nedēļā pirmsskolas bērni
no bērnudārza „Bitīte” iepazīst bibliotēku.
 Marts. Oktobris-Decembris Jauno Grāmatu Dienas.
 Sniegtas 53 uzziņas
 Saimnieciskā un cita darbība:
Līdzekļi tiek izlietoti atbilstoši apstiprinātajam budžetam
Lasītājiem pieejami 26 nosaukumu žurnāli, 2 nosaukumu avīzes, latviešu un krievu
valodā.
 Ir iegādātas 178 jaunas grāmatas par 774.82 Ls.
 Norakstītas 167 grāmatas un citi iespieddarbi par summu 15.97 Ls.
 Iegādāti jauni grāmatu plaukti 8 gab.


VIĻĀNU NOVADA SPORTA SKOLA



Dalība 60 valsts un starpnovadu sacensībās un
turnīros
Organizēti 17 novada sporta pasākumi

Saimnieciskā darbība:
Līdzekļi tiek izlietoti atbilstoši apstiprinātajam
budžetam
Iegādātas mēbeles /461,42 Ls/ un dators
/985,01 Ls/ apmērā


 Veikta

PVC logu montāža

DEKŠĀRES PAGASTA PĀRVALDE













Sakopti Dekšāres un Ikaunieku kapi
Apļautas pagasta ceļu ceļmalas
Izcirsti krūmi gar pagasta ceļiem
Sakopta teritorija ap Dekšāru pagasta dīķi
Sakopta estrādes teritorija
Sakopta pagasta ēkas teritorija (izcirsti pāraugušie apstādījumi)
Iegādātas mēbeles telpām (sekretāres, sociālas, kabinetam )
Pēc vajadzībās tiek tīrīti pagasta ceļi ziemas periodā
Tiek gatavota malka apkures sezonai
Veiktas citas pagasta pārvaldes nolikumā noteiktās funkcijas
Latvāņu aplaušana pagasta grāvmalās un citur

Līdzekļi tiek izlietoti atbilstoši apstiprinātajam budžetam

DEKŠĀRES KULTŪRAS DZĪVE


Organizēti 41 pasākums, atpūtas vakars, koncerts utt.

Līdzekļi tiek
budžetam

izlietoti atbilstoši apstiprinātajam

DEKŠĀRES PAMATSKOLA




32 pasākumi, tai skaitā konkursi, tematiskās pēcpusdienas, patriotiskie pasākumi, mācību
ekskursijas un pārgājieni, krāsu un šefības nedēļas, dažādas izstādes, mācību olimpiādes un
jauno talantu konkursi, sporta sacensības u.c.
Labdarības pasākumi:





Lieldienu pasākuma sniegšana dienas aprūpes centrā “Īpašais bērns” Rēzeknē
Dzīvnieku patversmes apmeklējums Rēzeknē

Starpnovadu un novada sadarbība:




Drošības nedēļas ietvaros notika pasākums kopā ar valsts policiju
Piedalīšanās Viļānu novada rīkotajā projektā “Velo”



Piedalīšanās valsts projektos un konkursos:



Projekts „Bērni bērniem”
Zīmējumu konkurss „European Commision” Beļģijā
Balticovo zīmējumu konkurss „Lieldienu atklātnes”
Deju svētki Krāslavā „Latvju bērni danci veda”
Lattelecom senioru apmācības projekts „Pieslēdzies, Latvija”
Konkurss „Gribu būt mobils”
Literāro darbu un zīmējumu konkurss „Eiropa skolā 2013”
Laimas konkurss „Vēstule no sargeņģeļa”
„Labo darbu nedēļa”
Projekts „Iekārto savu hokeja laukumu”
Skolotāju digitālās apmācības: projekts "Samsung Skola nākotnei "













DEKŠĀRES PAMATSKOLA
Saimnieciskā darbība:
Līdzekļi tiek izlietoti atbilstoši apstiprinātajam
budžetam
 Izremontēti mācību kabineti un koridori 1 un 2
stāvā
 Iegādāti skolēnu galdi un krēsli
 Veikti kosmētiskie remonti skolēnu ēdināšanas
telpās
 Iegādāti mācību uzskates līdzekļi dabaszinību,
matemātikas, vēstures kabinetiem


DEKŠĀRES FAP











Tiek sniegta pirmā neatliekamā palīdzība iedzīvotājiem katru dienu
Pacienta ārstēšana, novērošana un izmeklēšana ( cukura pārbaude, EKG,
asinsspiediena mērīšana)
veikta medpunkta sertifikācija (atkārtota)
Veikts kosmētiskais remonts
uzbūvēta piebrauktuve priekš invalīdiem
veikti remontdarbi, lai medpunkta telpās varētu iekļūt invalīdi ratiņkrēslos.
veikta vēnu pārbaude pagasta iedzīvotājiem
Regulāri tiek veikta Dekšāru pamatskolā skolēnu pārbaude uz pedikulozi,
tāpat tiek veikta bērnu apskate pirms sacensībām
Iegādāts jauns portatīvais dators, skeneris, kopētājs, veikts neliels
kosmētiskais remonts palīgtelpās

Līdzekļi tiek izlietoti atbilstoši apstiprinātajam budžetam

MUZEJS ( DEKŠĀRES)

Izveidota
fotogrāfiju
izstāde
«Atmiņās
2012.gadā»
 Sagatavoti materiāli izstādei par skolas vēsturi,
sagaidot Dekšāru skolas 105.gadadienu.
 Tika gatavoti materiāli dokumentālās filmas
uzņemšanā par rakstnieku J. Klīdzēju.
Līdzekļi tiek izlietoti atbilstoši apstiprinātajam
budžetam


DEKŠĀRES BIBLIOTĒKA





Jauno grāmatu iegāde, jaunieguvumu apstrāde, dāvinājumu un
ziedojumu pieņemšana, noformēšana
Par pašvaldības līdzekļiem iegādāts projektors
Uzsākts darbs ar datorprogrammu
Organizēju izstādes, veltītas svinībām un atceres dienām,
personību jubilejās, ieražu svētkos, jaunieguvumu izstādes.:







23 izstādes
5 pasākumi
2 aptaujas
8 radošo darbnīcu nodarbības.

Latvisko tradīciju iedzīvināšanā - telpu rotāšana un svētku
atmosfēras radīšana.

Līdzekļi tiek izlietoti atbilstoši apstiprinātajam budžetam

SOKOLKU PAGASTA PĀRVALDĒ














Ierīkotas puķu dobes un sakopta ciemata Strupļi teritorija
Sagatavota malka pašvaldības iestāžu apkures vajadzībām
Sakopti pagasta teritorijā esošie kapi
Pie daudzdzīvokļu mājām salaboti soliņi
Nopirkts datorkomplekts pārvaldes vajzdzībām
Tiek cirsti krūmi pagastceļu grāvjmalās
Nodarbināti 25 bezdarbnieki
Notikusi pagasta iedzīvotāju sapulce, kur lauku attīstības speciāliste
sniedza jaunāko informāciju saistīto ar lauksaimniecību. Informāciju
sniedza pārvaldes vadītāja un sociālā darbiniece
Tiek ierīkots rotaļu laukums bērniem c. Skudnovka
Notikušas trīs pagasta iedzīvotāju kopsapulces - divas ar novada vadības
un deputātu piedalīšanos

Līdzekļi tiek izlietoti atbilstoši apstiprinātajam budžetam

SOKOLKU PAGASTA KLUBS

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


Līdzekļi tiek izlietoti atbilstoši apstiprinātajam
budžetam

SOKOLKU BIBLIOTĒKA










Lietotāju skaits- 185
Apmeklējumu skaits- 7595
Izsniegums- 9151
Maksas pakalpojumi- 7,65 Ls
Uzziņu un konsultācijas uzskaite- 369
Dāvinājums -22. eks.-56.16 ls
Iegādātas:





Grāmatas 323 eks. -1227, 73 Ls
Laikraksti un žurnāli -32. nosaukumi - 499.90 Ls

Sagatavotas 43 tematiskās izstādes, 11 pasākumi

Līdzekļi tiek izlietoti atbilstoši apstiprinātajam budžetam

SOCIĀLAIS DIENESTS












Sociālais dienests organizē pašvaldības teritorijā, kas aptver Viļānu pilsētu un trīs pagastus,
sociālos pakalpojumus un pabalstus:
Personas, kurām no 2013.gada sākuma vismaz vienu dienu ir bijis spēkā trūcīgas personas
statuss-1599 pers.
Personas, kurām no 2013.gada sākuma vismaz vienu reizi izmaksāts vismaz viens sociālās
palīdzības pabalsts, kopā- 2046 pers.
Personas, kurām no 2013.gada sākuma vismaz vienu reizi izmaksāts pabalsts garantētā
minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai- 746 pers.
Personas, kurām no 2013.gada sākuma vismaz vienu reizi izmaksāts dzīvokļa pabalsts- 1571
pers.
Personas, kurām no 2013.gada sākuma vismaz vienu reizi izmaksāts kāds no pārējiem
pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem-753 pers.
Pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem plānotais līdzekļu apjoms 2013.gadam- 267000
LVL
Pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem izlietotie līdzekļi no 2013.gada sākuma, kopā 213211 LVL
no tiem:





-pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai - 127529 LVL
dzīvokļa pabalsts- 32142 LVL
pārējie pašvaldības sociālās palīdzības pabalsti - 53540 LVL
t.sk., pabalsts veselības aprūpei- 12180
LVL

Līdzekļi tiek izlietoti atbilstoši apstiprinātajam budžetam,

SOCIĀLĀ ATBALSTA CENTRS “CERĪBA”


Pakalpojumi:


SAC „Cerība” virtuvē ēdināšana trūcīgām personām un vientuļajiem pensionāriem:







Krīzes istabu izmantoja 2 personas
10 sociālie dzīvokļi, kuros dzīvo 25 personas. Tiek veikta dzīvokļu apsekošana, nolasīti
elektrības un ūdens skaitītāju radītāji
SAC „Cerība” pieņem maksājumus:











pakalpojumu izmanto vidēji mēnesī 8 personas
vienai personai ēdināšana mēnesī vidēji izmaksā Ls 12.00

no sociālo dzīvokļu īrniekiem par elektrību
no personām, kuras izmanto SAC „Cerība” ēdināšanas pakalpojumu
Tiek sniegts pakalpojums trūcīgiem iedzīvotājiem – veļas mazgāšana, kuru vidēji mēnesī izmanto 10
personas. Pakalpojums maksā Ls 1.30 par vienu veļas mazgāšanas reizi

Ģimenes atbalsta nodaļa
Bērnu apmeklējums – 15 bērni (vecumā no 7-13 gadiem)
Katru dienu notiek nodarbības bērniem.
Kopā ar bērnu vecākiem tiek rīkoti pasākumi (Lieldienas, Māmiņu diena) un radošās
darbnīcas.
Jūnijā mēnesī tika organizētas divas vasaras atpūtas dienas grupas bērniem „Raibās
dienas”, kurās piedalījās kopumā 30 bērni, vecumā no 6-13 gadiem.

SOCIĀLĀ ATBALSTA CENTRS “CERĪBA”












Katru pirmdienu notiek ansambļa „Rudens ziedi” un ansambļa „Sudaruški”
mēģinājumi
Katra mēneša pēdējā svētdiena – luterāņu dievkalpojums
Februārī un martā notika radošās darbnīcas bezdarbniekiem „Sveču
izgatavošana” un „Rotaļlietu izgatavošana”, kuras vadīja Liene Mežatuča.
Darbnīcās piedalījās 7 cilvēki
No janvāra līdz aprīlim divas reizes mēnesī darbojas rokdarbu-pensionāru
klubiņš, atbildīgā persona Silvija Razgale
No marta līdz aprīļa mēnesim notika atbalsta grupas nodarbības un
„Mākslas terapijas” nodarbības, kuras vadīja Alla Stiuka un Daila Strupiša
Katru otrdienu (plkst. 15.00) Valsts probācijas dienesta pieņemšanas laiks
Jūlija mēnesī notika divas ārpusklases preventīvās nodarbības pusaudžiem
“Psihoaktīvās vielas”.
No 2013.gada oktobra mēneša līdz 2014.gada 22. janvārim katru trešdienu
notiek atbalsta grupas “Bērna emocionālā audzināšana”
Notikuši: 12 pasākumi, izstādes, radošās darbnīcas

SOCIĀLĀ ATBALSTA CENTRS “CERĪBA”
Saimnieciskā darbība
Līdzekļi tiek izlietoti atbilstoši apstiprinātajam budžetam
 Remontdarbi:






Inventārs:




No 11.marta līdz 10.aprīlim tika veikts SAC virtuves remonts, un līdz
1.maijām tika veikts veļas mazgāšanas telpas remonts, kas izmaksāja
aptuveni Ls 1365.00
Tika iegādātas virtuves mēbeles par summu Ls 411.00, ledusskapis par
summu 239.00 Ls, vertikālās žalūzijas virtuvei un veļas mazgāšanas
telpai par summu Ls 68.97

Projekti:


Tika īstenots projekts Nr. 12-01-LL23-L413101-000006 „Sociālā
atbalsta centra „Cerība” veļas mazgāšanas pakalpojuma uzlabošana.”

