


 1.Viļānu vidusskola;  
 2.Viļānu pilsētas pirmskolas izglītības iestāde;  
  3.Viļānu pilsētas bibliotēka;  
 4.Viļānu Mūzikas un mākslas skola;  
 5. Viļānu novadpētniecības muzejs;  
 6. Viļānu pagasta pirmsskolas izglītības iestāde „Bitīte”;  
  7.Viļānu kultūras nams; * 
 8.Viļānu pagasta Radopoles bibliotēka;  
 9.Dekšāru pamatskola;  
 10.Dekšāres pagasta bibliotēka;  
  11.Sokolku pagasta bibliotēka;  
 12. Sociālās palīdzības centrs “Cerība» ;  
 13.Sociālais dienests;  
 14. Viļānu novada pašvaldības sporta skola;  
  15. Bāriņtiesa;  
 16. Atspukas  feldšeru – vecmāšu punkts;  
  17. Sokolku pagasta feldšeru – vecmāšu punkts;  
  18. Dekšāru feldšeru – vecmāšu punkts; 
  19. Dabas draugu radošās pētniecības centrs « Dadzis»; 
 20.Dekšāres pagasta pārvalde; 
 21.Sokolku pagasta pārvalde 



 Ceļu planēšana – 12261,42 EUR 
 Sniega tīrīšana – 2141,51 EUR 
 Selektīvā virsmas apstrāde ( autoceļš Radopole  - 

CKNS ) – 24148,70 EUR 
 Informācijas un atpūtas centrā «Kamenīte» jumta 

remonts- 480,00 EUR 
 Viļānu pagasta ceļu remontdarbiem izlietotā 

summa – 37442,35 EUR 
 Sociālie pabalsti kopā 21072.29 EUR t.sk. 
                                  GMI : 13399,95 EUR 
                                  Dzīvokļa pabalsts : 7007 EUR 
                                  Veselības pabalsts : 665,34 EUR 
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 Īstenoti 23 pasākumi; 

 Veikti iestādes uzturēšanas tekošie 
remontdarbi -nomainīti bojātie dēļi smilšu 
kastēm; veikts remonts noliktavā, veļas 
mazgātuvē; 

 Pagrabā veikta apstrāde ar pretkorozijas 
līdzekļiem; 

 Sagatavošanas grupai iegādāts projektors un 
ekrāns. 

 



 Lietotāju skaits: 144; 

 Apmeklējumi: 1962 

 2019.gada jaunieguvumi: 149 grāmatas par 
1060.30 EUR; 

 t.sk. saņemti 4 dāvinājumi: 14 grāmatas par 
60.33 EUR; 

 Notikušas 23 tematiskās izstādes. 

 



 2019.gadā bija iespēja lasītājiem izlasīt 39 
dažādus žurnālus un avīzes. 

 Seriālizdevumu abonēšanai izmantoti – 1000 
EUR. 

 Aktīvo lietotāju skaits: 85 t.sk. 

                             pensionāri – 33; bezdarbnieki – 19; 

                            strādājošie – 24; invalīdi – 5; 

                            skolnieki - 4  

 Apmeklējumu kopskaits: 1691 

 

 

 

 



 Trūcīgo personu skaits novadā - 546 personas:  
  Viļānos 224 personas, 
 Dekšāres pagastā 60 personas,  
 Sokolku pagastā 87 personas,  
 Viļānu pagastā 175 personas, 
 Maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss tika piešķirts 520 

personām:  
 Viļānu pilsētā 291 personām,  
    Dekšāres pagasts 52 personām,  
    Sokolku pagasts 42 personām, 
    Viļānu pagastā 135 personām. 
 Dzīvokļa pabalsts piešķirts 547 personām: 
   Viļānos saņēma 245 personas,  
   Dekšāres pagastā  saņēma 67 personas,  
   Sokolku pagastā  saņēma 82 personas,  
   Viļānu pagastā  saņēma 153 personas. 
 Pašvaldības atbalstu ik mēnesi saņēma 23 bez vecāku gādības palikuši 

bērni un bāreņi 
 



 Tilta pār Maltu pie Viļānu HES virsmas frēzēšana un asfalts – 
13087,17 EUR 

 Parkūra laukuma izbūve -  96825,82 EUR 
 Ielu marķējuma atjaunošana – 4691,26 EUR 
 Zemes planēšana pie Maltas upes – 1887,60 EUR 
 Centrālās ielas remontdarbu pabeigšana – 243784,52 EUR 
 Bedrīšu remontdarbi - 1753,05 EUR 
 Ielu planēšana – 2787,31 EUR 
 Administrācijas ēkas siltināšana – 91690,16 EUR 
 Laukumu atjaunošana pie piemiņas vietas – 4111,57 EUR 
 Pretslīdes materiāls ielu apstrādei – 7230,60 EUR 
 Sociālie pabalsti :  
                    GMI: 28125,48 EUR 
                    Dzīvokļa pabalsts: 13765 EUR 
                    Veselības pabalsts: 949,37 EUR 



 Akreditētas 3 profesionālās ievirzes izglītības programmas:  

 Basketbols; 

 Futbols; 

 Vieglatlētika. 

 Nodarbināti 10 darbinieki 

 Audzēkņi piedalījas 80 dažāda līmeņa un dažādu sporta veidu 
sacensībās. 

 Veterānu komandas piedalījas 7 valsts nozīmes dažādu sporta 
veidu sacensībās. 

 Sarīkoti 20 dažādu sporta veidu sacensības Viļānu novadā. 

 

 

 



 Baltijas čempionāts U-18 3.vieta 800 m skrējienā; 

 Lavijas Jaunatnes Olimpiāde 3.vietas 800 m skrējienā; 

 Latvijas čempionāts U-18 2.vietas 800 m skrējienā; 

 LVS kauss U-18 1.vieta 800 m skrējienā; 

 Lavijas meiteņu U-12 čempionāts futbolā – 1.vieta Attīstības grupā; 

 Ziemeļaustrumu Jaunatnes U-15 telpu futbola čempionātā – 1.vieta; 

 Ziemeļaustrumu Jaunatnes U-15 futbola čempionātā – 3.vieta; 

 Latvijas “Ādas bumba” sacensību fināls U-15 (13.10.19.) – 1.vieta; 

 Pasaules čempionāts svarbumbu celšanā – 1.vieta un 3. vieta veterānu grupā 

 



 Izglītojamo skaits uz 2019.gada 1. septembri -185 

 Darbinieku skaits : 

 Pedagogi: 22  

 Tehniskais personāls : 4  

 Profesionālās ievirzes izglītības programmas: 12 

 Interešu izglītības programmas: maksas – 5 bezmaksas (IZM dotācija) - 4 

 Remotdarbi:  

 6 krāšņu nojaukšana un sīks remonts (1., 2., 9., 10., 11. un 12. klasēs); 

 2. stāva koridora krāsošana; 

 Kāpņu remonts. 

 Sasniegumi - Izveidota filmiņa “Boņuka breivdīnys” 

 Audzēkņi piedalījās 36 izstādēs un koncertos. 

 



Dzimšanas reģistru skaits  28  

 

Dzimšanas reģistru ierakstu skaits bez ziņām par bērna tēvu   1 

 

Dzimšanas reģistru ierakstu skaits ar paternitātes atzīšanu 7 

 

Dzimšanas reģistru ierakstu skaits ar paternitātes atzīšanu pēc dzimšanas fakta reģistrācijas 2 

 

Trīspusējo paternitātes atzīšanas iesniegumu skaits  2 

 

Reģistrēto laulību skaits 17 

t.sk.   baznīcā   5  

 ar ārzemniekiem    1  

 

Svinīgo laulību reģistrāciju skaits dzimtsarakstu nodaļā   2 

 

Šķirto laulību skaits  10 

 

Miršanas reģistra ierakstu skaits  110  

 

Reģistra ierakstos izdarīto papildinājumu un labojumu skaits  17 

 

Atkārtoti izsniegto apliecību skaits  20  

t.sk. no Krievijas Federācijas   1 

 

Izsniegto izziņu skaits   20 

 

Vārda, uzvārda, tautības maiņas lietu skaits  2 

 

Iekasētās valsts nodevas summa EUR   415,28 



 Lietotāju skaits - 1102;  t.sk.  

                                     574 bērni līdz 18 gadu vecumam. 

 Apmeklējumu skaits - 18243;  t.sk. 

                                     9859 bērni līdz 18 gadu vecumam 

 Iespieddarbu izsniegums -35531 eks. t.sk. 

 14522 eks. izsniegti bērniem līdz 18 gadu vecumam 

 Grāmatu fonds ir papildināts par 2381 eks.  

 Notikušas: 88 tematiskās plauktu izstādes,  

 Sagatavoti un realizēti 81 tematiskie pasākumi. 
 



 Nodarbības apmeklēja 651 apmeklētājs; 

 Īstenotas 10 tematiskās nodarbības; 

 Īstenoti 4 tematiskie pasākumi; 

 Piedalījās 5 dažādās vides aizsardzības 
programmās; 

 Dalība 5 Latvijas mēroga konkursos. 

 



 2019. gada laikā centra apmeklētāji 
piedalījušies 76 dažādos novada un republikas 
mēroga pasākumos un konkursos. 



 Viļānu kultūras namā un Lakstīgalu salā  notika  87 dažādi 
pasākumi / semināri, konferences, prezentācijas, koncerti,  
izrādes, izstādes, atpūtas pasākumi, tradicionālie svētki utt.  

 Kolektīvi devās 33 izbraukumos; 

 Demonstrētas 10 spēlfilmas;  

 Viļānu kultūras namā darbojas  14  kolektīvi 

 Papildināti folkloras kopas “Biteites” tērpi; 

 Pasūtīti 12 puišu krekli deju kopas AUSTRA vajadzībām; 

 Iegādāta digitālo  skaņas pults pasākumiem  EUR 335.41 

 Ieņēmumi par biļešu realizāciju – EUR 3208.00 

 

 

 

 



0

5

10

15

20

25

1.g. 2.g. 3.g. 3.g.-6.g. 4.g. 5.g. 6.g.

8 

21 21 

6 

21 
23 

13 



 Pirmsskolas izglītības iestādē  darbojas 7 grupas; 

 Audzēkņu skaits uz 31.12.2019. 113  

 Īstenoti 21 pasākums 

 Nomainīts jumta segums ēkai Raiņa 35A par 
81042.54  EUR. 

 Veikts zāles remonts ēkā Raiņa 33B par 13523.23 
EUR . 

 Nomainītas dienas gaismas lampas grupās Nr.1., 
Nr.2., Nr.3 

 Iegādāti saimnieciskie līdzekļi, par 3057,78 EUR 

 Mācību līdzekļi par 2604 EUR. 
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 Laukuma bruģēšana pie skolas – 79986,33 EUR 
 Garāžas remonts – 814,30 EUR 
 Iegādāta datortehnika - 6053,53 EUR 
 No 01.09. 2019 tiek nodrošināta 3.klašu skolēnu peldēšanas 

nodarbības; 
 Skolēni piedalījās 11 olimpiādēs . Iegūtas  28 godalgotas vietas; 
 Skolā rīkotas olimpiādes 8 mācību priekšmetos; 
 Skolēni piedalījās 5 Latgales reģionā olimpiādēs - visās iegūtas  

godalgotas vietas. 
 Skolēni piedalījušies 145 dažādos konkursos un sporta 

sacensībās  
 Valsts jauno vides pētnieku konkursā ar savu izstrādāto ZPD 

Ineta Gritāne (12.b klase), iegūva 1. vietu un piedalījās 
starptautiskajā vides pētnieku konkursā Zviedrijā - vienīgā 
pārstāvē no Latvijas (skolotāja M. Ladusāne) 



 Pārskata periodā  bāriņtiesā pieņemto lēmumu skaits – 34;                                                                                                                                          
 Personu skaits, kurām pārskata periodā ar bāriņtiesas 

lēmumu pārtrauktas bērnu aizgādības tiesības – 2 ; 
 Bērnu skaits, kuru vecākiem pārskata periodā pārtrauktas 

bērna aizgādības tiesības – 4; 
 Personu skaits, kurām pārskata periodā ar tiesas spriedumu 

atņemtas bērna aizgādības tiesības  - 3 ; 
  Bērnu skaits, kuru vecākiem pārskata periodā  ar tiesas 

lēmumu atņemtas bērna aizgādības tiesības – 4; 
 Pārskata periodā bāriņtiesa sniegusi prasību tiesā par 

aizgādības tiesību atņemšanu vecākiem – 2 gadījumos; 
 Bērnu un personu ar rīcībspējas ierobežojumu pārstāvība 

tiesās - 5 tiesas sēdēs; 
 Ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu skaits – 22. 

 



 Aizbildņu kopējais skaits  -14; 
 Audžuģimeņu kopējais skaits – 1; 
 Aizgādnībā esošo personu skaits – 5; 
 Pārskata periodā  ierosināto lietu skaits bāriņtiesā – 11; 
 Bāriņtiesas pārraudzībā esošās aizbildnības un 

aizgādnības lietas no citām bāriņtiesām – 6; 
 Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu kopējais skaits – 62. 
 Pārskata periodā veiktas notariālās darbības 

(apliecināti pirkuma, pārdevuma un dāvinājuma 
līgumi, nostiprinājuma lūgumi zemesgrāmatai, 
iesniegumi, pilnvaras, dokumentu kopijas, sastādīti 
testamenti un citi dokumenti)     – 458. 

 •  2019.gadā Administratīvajā rajona tiesā nav 
pārsūdzēts neviens bāriņtiesas  lēmums. 
 



Nr. 

p.k. 

Pasākums Skaits 

1. Piedalījās noziedzīgu nodarījumu atklāšanā (CSN) bojāts pašvaldības īpašums 9 

2. Nosūtītie materiāli Pašvaldības Administratīvai komisijai 

   

5 

3. Reģistrēti NŽ (notikuma žurnālā)  notikumi  88 

4. Izskatīja iesniegumus (atbildes uz iesniegumiem) 14 

5. Mutiski iesniegumi (telefoniskas sūdzības) no iedzīvotājiem 35 

6. Uzsākta administratīvā lietvedība  14 

7. Pieņemti lēmumi par administratīvas lietvedības izbeigšanu 3 

8. Nosūtītie materiāli (iesniegumi) pēc piekritības ( VP, Prokuratūra, Vides dienests, VUGD, 

Probācijas dienests. 

9 

9. Par pašvaldības saistošo noteikumu neievērošanu ( teritorijas uzturēšana) PA 5 

10. Izpildīja atsevišķus uzdevumus( no VP LRP Rēzeknes iecirkņa) Prokuratūra 7 

11. Dienesta ziņojumi- par transportlīdzekļa vadītāja aizturēšanu alkohola reibumā, pēc kā ziņoti 

un nodoti VP CP rīcībā. 

9 

12. Darbs ar dzīvnieku ( suņu) īpašniekiem, bez aprūpes palikušajiem dzīvniekiem 15 

12.1. Sadarbība ar SIA “Rēzeknes Namsaimnieks” dzīvnieku patversmes pārstāvjiem – cik bieži 

tika izsaukti. 

5 

13. Sastādīja protokolus par administratīvajiem pārkāpumiem (tajā skaitā): 54 

13.1 LAPK 171.panta 1.daļa (alkoholisko dzērienu lietošana sabiedriskā vietā) 11 

13.2. LAPK 171.pants 2.daļa (alkoholisko dzērienu lietošana sabiedriskā vietā atkārtoti gada laikā) 6 

13.4. LAPK 58.panta 1.daļa (vides piesārņošana) 1 

13.5. LAPK 14910.panta 5.daļa 12.punkts (TL apstāšanās un stāvēšanas aizliegums) 27 

13.6. LAPK 167.pants (sīkais huligānisms) 4 

13.7. LAPK 51.panta 2.daļa (zemes nekopšana) 2 

14. Piedalījās sabiedriskās kārtības nodrošināšanā un prevencijas pasākumos (tajā skaitā):   

14.1. Publisko pasākumu laikā 25 

14.2. Reidu laikā 4 

15. Darbs ar Bāriņtiesu 7 

16. Darbs ar sociālo dienestu  12 

  



 Krīzes istabu izmantoja viena persona; 

 14.sociālie dzīvokļi, kuros dzīvo 34 personas. 

 Veļas mazgāšana tika izmantots 266 reizes. 

 Veļas žāvēšana tika izmantots 179 reizes. 

 Bērnu grupas apmeklējums vidēji 6 bērni 
dienā. 

 Organizētas divas Vasaras grupas bērniem no 
sociālā riska ģimenēm. 

 



 Izsniegtas 11 izziņas; 

 Nosūtīti 130 dokumenti; 

 Saņemti 18 dokumenti; 

 Dzīvesvietas deklarēšana 15 personām; 

 Iekasēti maksājumi - 9559,74 EUR 

 Izmaksāti pabalsti - 24953,77 EUR  

 Izcirsti krūmi gar pagasta ceļu grāvmalām  Taukuli-Antoniški, 
Vecmurāni – Repši - komplekss,  un Sokolki-Zvīdriņi. 

 Nodrošināta pagasta ceļu uzturēšana- sniega tīrīšana, greiderēšana, 
appļaušana, 

  Tika nomainīts jumts un grīda brīvdabas estrādē  Strupļu ciemā. 

 Sakopti pagasta teritorijā esošie kapi.  

  Lielas Talkas laikā savākti  300 atkritumu maisi. 

 Sokolku pagasta autobusa garāžā nomainīti logi. 

 Vecmurānu kapsētā nomainīti vārtu stabi.  

 

 



 Apmeklētāju skaits: 250 ( pieņemšana ar 
slimībām  pirmoreiz vai atkārtoti) 

 Veiktas: 76 injekcijas;  

              2 -  svaru mērīšanas; 

             210 - AS ( asins spiediens) mērīšanas; 

      15 - brūču apstrādes; 

               93 - vizītes mājās; 

               10 – potes. 

  Izrakstītas 45- receptes; 



 Lietotāji - 167; 

 Apmeklējumi – 3912; 

 Izsniegto eksemplāru skaits – 6159; 

 SBA (Starpbibliotēku abonements) – 101; 

 Iegādātas par pašvaldības līdzekļiem 179 grāmatas par 
summu 995,59 EUR; 

 Dāvinājumi – 14 grāmatas par summu 57,55 EUR; 

 Notikušas: 24 izstādes ; 

                   17 tematiskie pasākumi . 

 Nomainītas ieejas durvis ēkā un tualetes durvis par 
971.65 EUR.     

 Veikts tualetes remonts - izbūvēta invalīdu vajadzībām 
tualetes telpas par 883,68 EUR. 

 



 Notikuši 26 pasākumi. 
( Atpūtas vakari, svētki visai ģimenei, stafetes 
un spēles, radošo darbnīcu nodarbības) 

 Veikts kosmētiskais remonts: atjaunota sienu 
krāsa, noslīpēta un nolakota grīda un atjaunota 
krāsa soliņiem uz kopējo summu 352 EUR 



 Saņemti 246 iesniegumi 

 Trūcīgās ģimenes statuss piešķirts 87 personām 

 Maznodrošinātās ģimenes statuss piešķirts 42 
personām; 

 GMI pabalsts personām – 62 personām – 25488,19 
EUR; 

 Dzīvokļa un malkas pabalsts 82 personām – 3661 
EUR;  

 Pabalsts audžuģimenēm - 3096 EUR; 

 Pārējie pašvaldības sociālie pabalsti 7 personām 
par summu 243,60  EUR. 



 Ceļu uzturēšana- sniega tīrīšana, greiderēšana, 
bedrīšu aizbēršana, pagasta ceļu appļaušana, 
krūmu ciršana; 

 Notikušas divas sapulces ar iedzīvotājiem un 
novada pārstāvjiem; 

 Sakopti pagasta teritorijā esošie kapi;  

 Vasaras estrādes uzturēšana; 

 Nodarbināti 19 pagaidu sabiedrisko darbu 
veicēji; 

 Iztīrīts pagasta dīķis. 
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 Īstenoti 20 dažādi pasākumi; 

 Audzēkņi devušies 9 mācību ekskursijās 

 Iegādāta datortehnika – 3765,69 EUR 



 Gada laikā muzeju apmeklēja 45 apmeklētāji 

 Bibliotēkas apmeklējumi – 5248. 

                      Izsniegumi – 5828. 

 SBA (Starpbibliotēku abonements) – 4. 

 Iegādātas un saņemtas dāvinājumā 171 
grāmata par 1332.03 EUR 

 Bibliotēkā notikušas 32 izstādes, 9 pasākumi, 4 
radošo darbnīcu nodarbības. 

 Iegādāti 3 datori par 1578,12 EUR 



 Organizēti 13 pasākumi; 

 Aktīvi darbojas 8 kolektīvi; 

 Kolektīvi piedalījušies: 45 pasākumos. 

 



 Saņemti 218 iesniegumi; 
 Trūcīgās ģimenes statuss piešķirts 60 personām; 
 Maznodrošinātās ģimenes statuss piešķirts 52 personām; 
 GMI pabalsts personām – 41 personām – 12305,74 EUR; 
 Dzīvokļa un malkas pabalsts 67 personām – 3188,00 EUR; 
 Dzīvokļa un malkas pabalsts invalīdiem 7 personām – 550,00 EUR; 
 Veselības aprūpes pabalsts 5 personām – 750 EUR; 
 Represētām personām pabalsts 4personām – 300,00 EUR; 
 Bērna dzimšanas pabalsts 4 ģimenēm – 960,00 EUR; 
 Pabalsti 7 daudzbērnu ģimenēm – 960,00 EUR 
 Jubilejas pabalsts 2 personām – 270,00 EUR 
 Pabalsts kancelejas preču iegādei 10 bērniem – 175,00 EUR 
 Pabalsts bērna uzturam audžuģimenē 2 bērni – 2064,00 EUR 
 Pabalsts vienreizējiem medicīnas izdevumiem 2 personām – 62,87EUR 
 Pabalsts bāreņiem ( ikdienas izdevumi, patstāvīgās dzīves uzsākšanai)2 

personas – 1399,93 EUR 
 Aprūpes mājās pakalpojumu izmantoja 5 persona. 

 



 403-medpunkta apmeklējumi; 

 7- mājas izsaukumi; 

 98-profilaktiskās apskates, (ieskaitot PII); 

 Veikta pedikulozes un kašķis pārbaude 
Dekšāru pamatskolā; 

 Tiek sniegta pacientiem informācija par 
attiecīgajā teritorijā esošajam ārstniecības 
iestādēm, kuras sniedz medicīnisko palīdzību. 



Kopskaits: 21 t.sk.  

 Ar rezultātu noslēgušies: 10 

 Bez rezultāta : 11 

Noslēgto līgumu kopsumma bez PVN 
2409388,31 EUR; 

Veiktas 100 tirgus izpētes t.sk. 

 Ar rezultātu noslēgušās: 94 

 Bez rezultāta: 6 

 Tirgus izpētes rezultātā noslēgto līgumu kopsumma bez 
PVN 333 011,44 EUR 

 




