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1. ZIĽAS PAR PAŠVALDĪBU 
 

Pašvaldības nosaukums Viļānu novada dome 

Pašvaldības juridiskā adrese Kultūras laukums 1A, Viļāni, Viļānu novads, 

LV-4650 

Nodokļa maksātāja reģistrācijas numurs 90009114114 

Finanšu gads 01.01.2010. – 31.12.2010. 

Domes skaitliskais sastāvs 15 deputāti 

Domes priekšsēdētājs Arnolds Pudulis 

Domes priekšsēdētāja vietniece Jekaterina Ivanova 

Domes izpilddirektore Inga Strūberga 

Galvenā grāmatvede Irēna Stafecka 

Zvērinātā revidente Anita Kursīte 

Sertifikāts Nr.14, SIA „A.Kursītes 

auditorfirmas‖, sabiedrības licence Nr.20 

 

Viļānu novadā ietilpst: Viļānu pilsēta, Dekšāres pagasts, Viļānu pagasts un Sokolku pagasts.  

Viļānu novada pašvaldības teritorija aizľem - 286,7 km
2 

tai skaitā:  

Viļānu pilsēta – 4,9 km
2 

Dekšāres pagasts – 104,6 km
2 

Viļānu pagasts – 120,4 km
2 

Sokolku pagasts – 56,8 km
2 

 

Viļānu novada pašvaldība ir vietējā pārvalde, kas ar pilsoľu vēlētas pārstāvniecības — 

domes — un tās izveidoto institūciju un iestāžu starpniecību nodrošina likumos noteikto funkciju 

un šo funkciju nodrošināšanai atbilstošu pamatdarbības virzienu izpildi, ievērojot valsts un 

attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju intereses.  

Novada pašvaldība atbilstoši kompetencei ir atbildīga par pašvaldības institūciju tiesisku 

darbību un likumīgu finanšu līdzekļu izlietojumu.  
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1.1. Novada iedzīvotāju skaits 

Pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem Uz 2011.gada 1.janvāri Viļānu 

novada iedzīvotāju skaits ir samazinājies līdz 7029, no tiem Viļānu pilsētā dzīvo 48% no visiem 

novada iedzīvotājiem, otrs lielākais iedzīvotāju skaits ir Viļānu pagasta teritorijā, kam seko 

Dekšāres un Sokolku pagasti. 

Viļānu novada iedzīvotāju sadalījums pa dzimumiem ir sekojošs: 3709 ir sievietes, bet 

3320 ir vīrieši. 

Viļānu novada iedzīvotāju sadalījums pa vecuma un dzimuma struktūrām ir aplūkojams 

1.attēlā. 
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1.attēls Viļānu novada iedzīvotāju sadalījums pēc vecuma un dzimuma  

Kā redzams attēlā, tad vislielākā novada iedzīvotāju grupa ir darbspējas vecumā, bet 

diemžēl vismazākā ir līdz darbspējas vecumam. Savukārt, aplūkojot sadalījumu pēc dzimumiem, 

nākas secināt, ka krasas dzimumu atšķirības līdz darbspējas vecumam un darbspējas vecumā 

nav, bet pēc darbspējas vecuma ir izteikts sieviešu pārsvars, kas norāda uz to, ka Viļānu novadā 

sievietēm ir garāks dzīves ilgums nekā vīriešiem. 

Tā kā katra novada izaugsmei svarīgs rādītājs ir arī bērnu skaits, jo tie nodrošinās novada 

attīstības procesus nākotnē, tad ielūkojoties 1.tabulā var redzēt, ka vecuma grupā no 0 līdz 6 

gadiem ir 324 bērnu (5% no kopējā novada iedzīvotāju skaita), savukārt vecumā no 7 līdz 18 

gadiem ir 824 bērnu (12% no kopējā novada iedzīvotāju skaita), tātad veidojas situācija, ka 

bērnu kopskaits novadā veido vien 17%, kas ir salīdzinoši mazs rādītājs, tāpēc ir svarīgi valstiskā 

līmenī meklēt šīs situācijas risinājumus, palielinot šos rādītājus. 
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1.tabula 

Bērnu skaits Viļānu novadā 

Vecuma robeţas Skaits 
Dzimums 

Meitenes Zēni 

0 – 6 318 170 154 

7 – 18  780 421 403 

 

2010.gadā Viļānu novada dzimtsarakstu nodaļā ir reģistrēti: 

 37 jaundzimušie, tai skaitā 17 meitenes un 20 zēni; 

110 miršanas gadījumi, tai skaitā 55 sievietes un 55 vīrieši. 

 

1.2.Novada iedzīvotāju nacionālais sastāvs 

Iedzīvotāju nacionālais sastāvs Viļānu novadā ir plašs. Lielāko daļu sastāda latvieši, jo to 

skaits ir 3626 jeb 52%, otrā vietā ir krievi – 3187 jeb 45% (skat. 2.attēlu). 

latvieši

krievi

baltkrievi

ukraiľi

poļi

lietievieši

vācieši

čigāni

gruzīni

mordovi
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ebreji
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2.attēls Viļānu novada iedzīvotāju nacionālais sastāvs 

Pēc krievu tautības cilvēkiem nākošo vietu skaita ziľā ieľem baltkrievi ar 64 cilvēkiem, 

tad seko ukraiľi (47 cilvēki), poļi (46 cilvēki). Kā arī ir pārstāvētas vēl sekojošas tautības Viļānu 

novada teritorijā: lietuvieši, vācieši, čigāni, gruzīni, mordovi, igauľi, moldāvi, ebreji, ķīnieši, 

ēģiptieši, jakuti un osetīni. 
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1. VIĻĀNU NOVADA DOME 

2.1. Domes sastāvs 

Viļānu novada pašvaldības darbu reglamentē likums „Par pašvaldībām‖ un Viļānu 

novada pašvaldības Nolikums (apstiprināts domes 16.07.2009. sēdē) un citi normatīvie akti. 

Viļānu novada domes vadību nodrošina 15 deputāti. 

Viļānu novada domes sastāvs 2010.gadā: 

Arnolds Pudulis - domes priekšsēdētājs (Zaļo un Zemnieku savienība)  

Jekaterina Ivanova - domes priekšsēdētāja vietnieks (Politisko partiju apvienība „Saskaľas Centrs‖) 

Vasīlijs Arbidāns - domes deputāts (Partija „LPP/LC‖) 

Artūrs Ornicāns - domes deputāts (Politisko partiju apvienība „Saskaľas Centrs‖) 

Jevdokija Šlivka - domes deputāts (Politisko partiju apvienība „Saskaľas Centrs‖) 

Inta Brence - domes deputāts („Pilsoniskā savienība‖, „Tautas partija‖) 

Juris Galerijs Vidiľš - domes deputāts („Pilsoniskā savienība‖, „Tautas partija‖) 

Felicija Leščinska - domes deputāts (Politisko partiju apvienība „Saskaľas Centrs‖) 

Alla Stiuka - domes deputāts (Zaļo un Zemnieku savienība)  

Juris Tučs - domes deputāts (Zaļo un Zemnieku savienība)  

Jānis Stafeckis - domes deputāts („Jaunais laiks‖) 

Konrāds Kalniľš - domes deputāts (Zaļo un Zemnieku savienība)  

Aivars Strods - domes deputāts (Zaļo un Zemnieku savienība)  

Irina Šekšujeva - domes deputāts (Politisko partiju apvienība „Saskaľas Centrs‖) 

Ivans Popovs - domes deputāts („PCTVL – Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā‖) 

 

Viļānu novada pašvaldībā novada domes sēdes notiek ik pēc trim nedēļām, kā arī saskaľā 

ar noteikto kārtību tiek sasauktas ārkārtas sēdes. 2010.gadā Viļānu novada pašvaldībā notika 22 

novada domes sēdes, no tām 5 bija ārkārtas sēdes. Savukārt, finanšu komitejas sēdes ir bijušas 

17, bet izglītības, kultūras un sociālās komitejas sēdes ir notikušas 14 reizes 2010.gada laikā. 

Viļānu novada pašvaldībā 2010.gadā darbinieku skaits sasniedza 370, no tiem 353 ir 

darbspējīgajā vecumā, viens ir izdienas pensionārs un 16 vecuma pensionāri.  
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286
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3.attēls Viļānu novada pašvaldībā nodarbināto personu sadalījums pa dzimumiem 

 

Sadalījumā pa dzimumiem, starp Viļānu novadā pašvaldībā nodarbinātajiem ir 286 

sievietes un 84 vīrieši (skat. 3.attēlu). Procentuālajā ziľā sieviešu dzimuma pārstāves starp 

novada pašvaldībā nodarbinātajiem sastāda 77%, savukārt vīrieši 23% no pašvaldībā nodarbināto 

skaita. 

 

2.2. Komitejas un komisijas 

 Viļānu novadā pašvaldībā darbojas divas pastāvīgās komitejas: 

1.finanšu komiteja 13 locekļu sastāvā; 

2.sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja 7 locekļu sastāvā; 

 

Atsevišķu funkciju veikšanai novada dome no deputātiem un balsstiesīgajiem pašvaldības 

iedzīvotājiem izveidoja sekojošas komisijas: 

1. vēlēšanu komisija, kurā darbojas 7 locekļi; 

2. administratīvā komisija - 5 locekļi; 

3. iepirkumu komisija – 7 locekļi; 

4. privatizācijas, pašvaldības īpašuma un zemes komisija – 5 locekļi; 

5. sporta komisija – 3 locekļi; 

6. sociālo un dzīvokļu komisija – 5 locekļi; 

7. ārkārtas situāciju operatīvā komisija – 7 locekļi; 

 

2.3. Pašvaldības pārvalde 

Viļānu novada pašvaldība savā darbībā veic sekojošas funkcijas: 

1. organizē iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus; 

2. gādā par novada labiekārtošanu un sanitāro tīrību; 
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3. nodrošina iedzīvotājus ar izglītības pakalpojumiem; 

4. rūpējas par kultūru un sekmē tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu; 

5. nodrošina veselības aprūpes pieejamību; 

6. nodrošina iedzīvotājiem sociālo palīdzību; 

7. sniedz palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā; 

8. sekmē saimniecisko darbību novadā; 

9. piedalās sabiedriskās kārtības nodrošināšanā; 

10. veic civilstāvokļa aktu reģistrāciju; 

11. gādā par aizgādnību, aizbildnību un bērnu interešu aizstāvību. 

 

Novada pašvaldības pārziľā ir 19 iestādes: Pašvaldības administrācija, kur darbojas četras 

nodaļas – ekonomikas un grāmatvedības, attīstības, plānošanas un informācijas, saimniecības, 

dzimtsarakstu nodaļas, kā arī pašvaldības policija; Viļānu pilsētas pirmskolas izglītības iestāde; 

Viļānu vidusskola; Viļānu Mūzikas un mākslas skola; Viļānu kultūras nams; Viļānu 

novadpētniecības muzejs; Viļānu pilsētas bibliotēka; Pirmsskolas izglītības iestāde „Bitīte‖; 

Viļānu pagasta Radopoles bibliotēka; Dekšāres pamatskola; Dekšāres pagasta bibliotēka; 

Sokolku pagasta bibliotēka; Bāriľtiesa; Sociālais dienests; Dekšāres pagasta pārvalde; Sokolku 

pagasta pārvalde; Dekšāru feldšeru-vecmāšu punkts; Atspukas feldšeru-vecmāšu punkts; 

Sokolku pagasta feldšeru-vecmāšu punkts. 

 

Pašvaldība iegulda līdzekļus sekojošas 4 kapitālsabiedrībās : 

1. SIA ―Viļānu namsaimnieks‖; 

2. SIA ―Viļānu siltums‖; 

3. SIA „Viļānu slimnīca‖; 

4. SIA ―Austrumlatgales atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība‘. 

 

Pašvaldības dalība biedrībās: 

1. Latvijas Pašvaldību savienība;  

2. „Ezeru zeme‖. 

 

2.4. Dzīvesvietas deklarēšana 

Saľemti 147 iesniegumi dzīvesvietas deklarēšanai. 

Saľemti 391 iesniegums izziľu saľemšanai. 

Saľemti 9 iesniegumi deklarētās dzīvesvietas ziľu anulēšanai, tai skaitā: 

 3 gadījumos – ziľas anulētas; 



 9 

 2 gadījumos – deklarējuši jauno dzīvesvietu līdz ziľu anulēšanai; 

4 gadījumos – lieta izbeigta faktu trūkumu dēļ vai anulēšana atteikta. 

 

2.5. Bāriľtiesa 

2010.gada Viļānu novada pašvaldības bāriľtiesa ir pieľēmusi 54 lēmumus nepilngadīgo 

bērnu un rīcībnespējīgo personu interešu nodrošināšanai un aizsardzībai. 

 

Bērnu skaits 24 ģimenēs, kurās netiek pietiekami nodrošināta bērna  

attīstība un audzināšana un par kurām bāriľtiesa pārskata  

gadā informējusi pašvaldības sociālo dienestu  

vai citu atbildīgo institūciju  43 

 

Personu skaits, kurām pārskata gadā ar bāriľtiesas lēmumu  

atľemtas bērna aprūpes tiesības        4 

 

Personu skaits, kurām pārskata gadā ar bāriľtiesas lēmumu  

atjaunotas bērna aprūpes tiesības        4 

 

Bērnu skaits, kuru vecākiem pārskata gadā atľemtas bērna  

aprūpes tiesības          7 

 

Bērnu skaits, kuru vecākiem pārskata gadā atjaunotas bērna          

aprūpes tiesības          6 

 

Personu skaits, par kuriem bāriľtiesa pieľēmusi lēmumu par prasības 

sniegšanu tiesā par aizgādības tiesību atľemšanu       2 

 

Personu skaits, kurām ar tiesas spriedumu atľemtas  

aizgādības tiesības           4 

 

Bērnu skaits, kuru vecākiem ar tiesas spriedumu atľemtas 

 aizgādības tiesības           4 

 

Bērnu skaits, kuri atradās ārpusģimenes aprūpē       22 

tai skaitā:                                                                                                             

aizbildľa ģimenē           15 

bērnu aprūpes iestādēs          7 

 

Pieľemti lēmumi par adopciju bērna interesēs      1 

 

Personu skaits, kas atzīti par adoptētājiem        2 

 

Aizgādnības lietas          6 

 

Audžuģimeľu lietas           2 

 

Atzinumi tiesai par saskarsmes tiesību izmantošanu kārtību vecākiem   3 

Mantisko interešu aizstāvības jautājumos pieľemtie lēmumi      22 

 



 10 

Veiktas notariālās darbības ( apliecināti pirkuma,  pārdevuma un dāvinājuma līgumi,       

nostiprinājuma lūgumi zemesgrāmatai,  iesniegumi, pilnvaras, dokumentu kopijas, 

sastādīti testamenti, un citi dokumenti)       499 

 

2.6. Iepirkumu komisijas veiktie iepirkumi un noslēgtie līgumi 

2.tabula 

Viļānu novada pašvaldības veiktie iepirkumi 2010.gadā 

Nr.p.k. Iepirkuma priekšmets Ar ko līgums noslēgts Līgumcena 

LVL bez PVN 

1. Degvielas iegāde Viļānu novada 

pašvaldības vajadzībām 

1.daļa – SIA „LUKoil 

Baltija R‖ 

 

2.daļa – SIA „East West 

Transit‖ 

29835,00 

 

 

13407,50 

2.  Kurināmā iegāde Viļānu novada 

pašvaldības vajadzībām 

1.daļa – SIA „KV 

Mežnieks‖ 

 

2.daļa – SIA 

„AKVARIUS‖ 

15950,00 

 

 

2376,00 

3.  Lokālo datortīklu attīstība Viļānu 

novada izglītības iestādēs 

AS „IT Latvija‖ 4351,00 

4. Viļānu novada grunts, grants, 

šķembu seguma ceļu un ielu klājuma 

greiderēšanas darbi 2010. – 

2011.gadā 

1.daļa – SIA „Aļľi‖ 

 

2.daļa - SIA „Aļľi‖ 

 

3.daļa - SIA „Aļľi‖ 

 

4.daļa - SIA „Aļľi‖ 

4362,28 

 

2880,99 

 

5879,59 

 

749,82 
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3.VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS BUDŽETS 

2010.gada 10. februārī tika apstiprināti pašvaldības saistošie noteikumi Nr.1 „Par Viļānu 

novada budžetu 2010.gadam‖ ieľēmumos Ls 2 722 232, t.sk. Ls 93 324 bankas kontu atlikums 

un izdevumos Ls 2 358 158. Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, pašvaldības 

budžets ir iedalīts pamatbudžetā un speciālajā budžetā. 

 

3.1. Divos iepriekšējos gados izpildītais un kārtējam gadam pieľemtais budţets 

Pašvaldības pamatbudžeta ieľēmumus veido nodokļu ieľēmumi – iedzīvotāju ienākuma, 

nekustamā īpašuma nodoklis, azartspēļu nodoklis; nenodokļu ieľēmumi, kuros ietilpst 

pašvaldību nodevas, naudas sodi, ieľēmumi no pašvaldības īpašuma pārdošanas, kā arī citi 

nenodokļu ieľēmumi; transfertu ieľēmumi (maksājumi) no valsts un pašvaldību budžetiem un 

budžeta iestāžu ieľēmumiem.  

Viļānu novada pašvaldības 2011.gada apstiprinātais budžets un 2010., 2009. gadu 

pamatbudžeta izpildes rādītāji ir apskatāmi 3. tabulā. 

3.tabula 

2011.gada apstiprinātā budţeta un 2009., 2008. gadu pamatbudţeta izpildes rādītāji(Ls) 

 
Klasifikācij

as 

kods 

Rādītāju nosaukums 
2011.gada 

plāns 

2010. 

gada 

izpilde 

2009.g. 

izpilde 

1 2 3  4 

  KOPĀ IEĽĒMUMI  2 828 220 3 509 189 2750242 

  Nodokļu ieľēmumi  1 018 168 1 048 066 945574 

1.1.0.0. Ieľēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa                              927 979 962 663 880175 

1.1.1.1 
t.sk. ,saņemts iepriekšējā gada nesadalītais atlikums no 

Valsts kases sadales konta  
10 728 13 469 0 

1.1.1.2.  
saņemts no Valsts kases sadales konta no pārskata gada 

ieņēmumiem 
917 251 949 194 880175 

4.0.0.0 Īpašuma nodokļi  90 189 85 403 65399 

 4.1.0.0. Nekustamā īpašuma nodoklis  90 189 85 403 65399 

 4.1.1.0. Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi  81 660 79 907 62031 

4.1.1.1. 
nekustamā īpašuma nodokļa par zemi kārtējā 

saimnieciskā gada ieņēmumi 
75 712 71 959 54978 

4.1.1.2. nekustamā īpašuma nodokļa par zemi iepriekšējo gadu  5 948 7 948 7053 

 4.1.2.0. Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām un būvēm  7 247 5 496 3368 

4.1.2.1. 
nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām un būvēm kārtējā 

gada ieņēmumi 
6 857 5 106 2795 

4.1.2.2. 
nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām un būvēm 

iepriekšējo gadu parāda maksājumi 
390 390 573 

4.1.3.0. Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem 1 282   

4.1.3.1. 

 

Nekustamā īpašuma nodokļa par mājokļiem kārtējā 

saimnieciskā gada ieņēmumi 
1 282   

   Nenodokļu ieľēmumi  28 375 75 083 58443 

8.0.0.0 Ieľēmumi no uzľēmējdarbības un īpašuma  400 633 87 

8.6.0.0. Procentu ieľēmumi par depozītiem un kontu atlikumiem 400 633 87 

 9.0.0.0 Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas   14 500 19 744 21540 

 9.4.0.0. Valsts  nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā  2 370 3 432 4507 

9.5.0.0. Pašvaldību nodevas 12 130 16 312 17033 

10.0.0.0. Naudas sodi un sankcijas 2 300 3 043 1705 
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12.0.0.0. Pārējie nenodokļu ieľēmumi  11 175 50 530 33101 

13.0.0.0 

Ieľēmumi no valsts (pašvaldības) īpašuma  iznomāšanas 

pārdošanas un nodokļu maksājumu pamatparāda 

kapitalizācijas  

 1 133 2010 

   13.1.0.0. Ieľēmumi no ēku un būvju īpašumu pārdošanas   2010 

13.2.1.0. Ieľēmumi no zemes īpašuma pārdošanas  999  

13.4.0.0. 
Ieľēmumi no pašvaldību kustamā īpašuma un mantas 

realizācijas 
 134  

21.0.0.0. 
Ieľēmumi no budţeta iestāţu sniegtajiem maksas 

pakalpojumiem un citi pašu ieľēmumi 
70 439 76 587 87595 

21.3.5.0. Maksa par izglītības pakalpojumiem 7 200 8 063 5596 

21.3.8.0. Ienākumi no valsts un pašvaldību īpašuma iznomāšanas 5 789 8 048 6931 

21.3.9.0. Pārējie maksas pakalpojumi un pašu ieľēmumi 52 450 58 457 74364 

21.4.0.0. 
Citi iepriekš neklasificētie maksas pakalpojumi un pašu 

ieņēmumi 
5 000 2 019 704 

 TRANSFERTI  1 711 238 2 309 453 1658630 

19.0.0.0. Pašvaldību budžetu transferti 60 000 77 806 722328 

18.0.0.0. Valsts budžeta transferti 1 651 238 2 231 647 936302 

  KOPĀ IZDEVUMI 3 140 174 2 772 726 2811090 

    Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām  3 140 174 2 772 726 2811090 

01.000 Vispārējie valdības dienesti 622 859 385 799 548817 

03.000 Sabiedriskā kārtība un drošība, tiesību aizsardzība 10 695 6 613 23797 

04.000 Ekonomiskā darbība 448 211 526 435 110819 

09.000 Izglītība 1 349 076 1 345 709 1694433 

10.000 Sociālā aizsardzība  413 000 280 999 157836 

06.000 Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošana   81 903 77 040 68554 

07.000 Veselība 10 150 8 970 8508 

08.000 Atpūta ,kultūra un reliģija  204 280 141 161 175419 

 Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 3 140 174 2 772 726 2811090 

1000 Atlīdzība 1 362 692 1 375 181 1946501 

2000 Preces un  pakalpojumi 815 434 546 015 486785 

4000 Procentu  izdevumi 80 000 79 958 72199 

5000 Kapitālie izdevumi 317 668 92 284 27707 

6000 Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 449 180 586 137 151354 

7000  

Uzturēšanas izdevumu transferti ,dotācijas un mērķdotācijas 

pašvaldībām uzturēšanas  izdevumiem, pašu resursi, 

starptautiskā sadarbība 

115 200 93 151 126544 

  Ieľēmumu pārsniegums (+) vai deficīts (-)  -311 954 736 463 -60848 

  Finansēšana  311 954 -736 463 60848 

  1. Aizľēmumi ( saľemts un atmaksāts- starpība )  -85 964 -386 647 -13122 

  2. Budžeta līdzekļu izmaiľas  -89170 -349816 73970 

  2.1. Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā 449 779 99 963 173933 

  2.2. Budžeta līdzekļu atlikums perioda beigās 538 949 449 779 99963 

 

 

3.2. Viļānu novada pamatbudţeta ieľēmumi 

Viļānu novada pašvaldības pamatbudžeta ieľēmumi 2010.gadā sastādīja Ls 3 509 189, 

bet 2009. gadā 2 750 242. Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu, 2010.gadā pamatbudžeta 

ieľēmumi palielinājušies par 758 947 Ls jeb par 27.6%. Pamatbudžeta ieľēmumu palielinājumu 

2010. gadā salīdzinājumā ar 2009. gadu būtiski ietekmēja ieľēmumu no transfertu palielinājuma 

(+ 650 823Ls). 

Būtisks pašvaldības ieľēmumu avots ir iedzīvotāju ienākuma nodoklis, kas veido 91.9% 

no pašvaldības nodokļu ieľēmumiem jeb 27.4 % no kopējiem kārtējā gada ieľēmumiem. 
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Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieľēmumi 2010.gadā sastāda Ls 962 663, kas ir par Ls 82 488 

vairāk kā 2009.gadā. 

Saľemtais nekustamā īpašuma nodoklis 2010. gadā ir Ls 85 403, kas ir par Ls 20 004 

vairāk nekā 2009. gadā. Ieľēmumi no nekustamā īpašuma nodokļa sastāda 8.9 % no kopējiem 

nodokļu ieľēmumiem un 2.4 % no kopējiem kārtējā gada ieľēmumiem.  

Nenodokļu ieľēmumi 2010. gadā ir Ls 75 083, kas veido 2.1 % no kopējiem kārtējā gada 

ieľēmumiem. Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu (2009) nenodokļu ieľēmumu 

palielinājušies par Ls 16 640. Lielāko daļu šo ieľēmumu veido pārējie nenodokļu ieľēmumi, kas 

2010. gadā ir Ls 50 530, kas sastāda 1.4 % no kopējiem kārtējā gada ieľēmumiem un 67.3 % no 

kopējiem nenodokļu ieľēmumiem.   

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieľēmumi 2010. gadā sastāda Ls 76 587, kas ir par Ls 

11 008 mazāk kā 2009. gadā (Ls 87 595). No kopējiem kārtējā gada ieľēmumiem maksas 

pakalpojumi un citi pašu ieľēmumi veido 2.2%. Lielāko daļu šo ieľēmumu veido ieľēmumi par 

pārējiem budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem, kas 2010. gadā ir Ls 58 457. 

Saľemtie transferti 2010. gadā ir Ls 2 309 453, kas veido 65.8 % no kopējiem kārtējā 

gada ieľēmumiem. Transfertu ieľēmumi 2010. gadā salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata gadu  

(Ls 1 658 630)  ir palielinājušies par Ls 650 823 jeb 39.2%. Tik būtisku ieľēmumu palielinājumu 

ietekmēja saľemtie avansi projektu īstenošanai (ERAF projekts „Izglītības iestāžu 

informatizācija‖,  ESF projekts „Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldībās darba 

iemaľu iegūšanai un uzturēšanai‖) 

No kopējiem transfertu ieľēmumiem Valsts budžeta transferti sastāda 96.6% (Ls 2 

231 647), bet pašvaldību budžetu transferti veido 3.4 % ( Ls 77 806) 

Pamatbudžeta 2010. gada ieľēmumu struktūra ir atspoguļota 4. attēlā 

Transferti; 67%

Iedzīvotāju 

ienākuma nodoklis; 

27%

Nekustamā 

īpašuma nodoklis; 

2%

Nenodokļu 

ieľēmumi; 2%
Maksas 

pakalpojumi; 2%

 
4.attēls. Viļānu novada pašvaldības pamatbudţeta ieľēmumu 

 struktūra 2010. gadā 
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3.3. Viļānu novada pamatbudţeta izdevumi 

Viļānu novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi 2010. gadā bija Ls 2 772 726. 

Salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata gadu pamatbudžeta izdevumi samazinājušies par Ls 38 364 

jeb 1.4%.  

Veselība

0%

Atpūta, kultūra un 

reliģija

5%
Izglītība

49%

Vispārējie valdības 

dienesti

14%

Sabiedriskā kārtība un 

drošība, tiesību 

aizsardzība

0%

Ekonomiskā darbība

19%

Pašvaldību teritoriju 

un mājokļu 

apsaimniekošana

3%
Sociālā aizsardzība

10%

5.attēls Viļānu novada pašvaldības pamatbudţeta izdevumi 2010. gada atbilstoši 

funkcionālajām kategorijām 

 Visvairāk līdzekļu 2010. gada pamatbudžetā 49 % jeb Ls 1 345 709 no kopējiem 

pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem tiek izlietots izglītībai.  Salīdzinājumā ar iepriekšējo 

pārskata gadu izdevumi izglītībai samazinājušies par Ls 348 724 (skat.5.attēlu). 

19% jeb 526435 Ls 2010. gadā ir izlietoti ekonomiskai darbībai. Salīdzinājumā ar 

iepriekšējo pārskata gadu izdevumi ekonomiskai darbībai palielinājušies par Ls 415 616. Tik 

būtisku palielinājumu ietekmēja tas, ka pašvaldība īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu „ Darba 

praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldībās darba iemaľu iegūšanai un uzturēšanai‖. 

Vispārējie valdības dienestiem 2010. gadā izlietoti Ls 385 799 jeb 14% no kopējiem 

pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem. 2010. gadā izdevumi vispārējie valdības dienestiem 

samazinājušies par Ls 163 018 salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata gadu. 

Sociālai aizsardzībai 2010. gadā izlietoti 10% jeb Ls 280 999 no kopējiem pašvaldības 

pamatbudžeta izdevumiem. Salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata gadu izdevumi sociālai 

aizsardzībai palielinājušies par Ls 123 163. 
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Atpūta, kultūra un reliģija 2010. gadā izlietoti 5% no kopējiem pašvaldības izdevumiem 

jeb Ls 141 161. Salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata gadu izdevumi atpūta, kultūra un reliģija 

samazinājušies par Ls 34 258. 

Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošana  izlietoti 3% jeb Ls 77 040 no 

kopējiem pamatbudžeta izdevumiem 2010. gadā. Salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata gadu 

izdevumi pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošana  palielinājušies par Ls 8486. 

Veselībai pašvaldības pamatbudžetā izlietoti Ls 8970. Salīdzinājumā ar iepriekšējo 

pārskata gadu izdevumi veselībai palielinājušies par Ls 462.  

Sabiedriskā kārtība un drošība, tiesību aizsardzība 2010. gada pamatbudžetā izlietoti Ls 

6 613. Salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata gadu izdevumi sabiedriskā kārtība un drošība, 

tiesību aizsardzība samazinājušies par Ls 17 184. 

Atlīdzība

50%

Subsīdijas, 

dotācijas un 

sociālie pabalsti

21%

Uzturēšanās 

izdevumu transferti

3%

Kapitālie izdevumi

3%

Procentu izdevumi

3%

Preces un 

pakalpojumi

20%

 
6.attēls Viļānu novada pašvaldības pamatbudţeta izdevumu 

 struktūra atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 2010.gadā 

 

Klasificējot pamatbudžeta izdevumus atbilstoši ekonomiskajā kategorijām, tad 2010. 

gada pamatbudžetā 50 % jeb Ls 1 375 181 no visiem izdevumiem ir izlietoti atlīdzībai . 21% jeb Ls 

586 137 no izdevumiem ir izlietoti subsīdijām dotācijām un sociāliem pabalstiem, 20 % jeb Ls 

546 015 no visiem izdevumiem ir izlietoti preču un pakalpojumu apmaksai, 3% jeb Ls 92 284 

kapitāliem izdevumiem, 3% jeb Ls 79 958 procentu apmaksai, un 3% jeb Ls 93 151 uzturēšanās 

izdevumu transfertu apmaksai (skat. 6.attēlu). 
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3.4. Viļānu novada speciālais budţets 

Speciālais budžets ietver apropriācijas pašvaldības mērķiem gadījumos, kad likums 

paredz izdevumu segšanu no īpašiem mērķiem iezīmētiem ieľēmumu avotiem vai, ja pašvaldība 

ir saľēmusi ziedojumu vai dāvinājumu ar norādītu mērķi vai bez tā. Viļānu novada speciālo 

budžetu veido autoceļu fonda līdzekļi, dabas resursu nodokļa, kā arī pašvaldības saľemtie 

ziedojumu un dāvinājumu līdzekļi. 

Viļānu novada pašvaldības 2011.gada apstiprinātais speciālais budžets 2011. gada plāns 

un 2010., 2009. gadu speciālā budžeta izpildes rādītāji ir apskatāmi 4.tabulā. 

4.tabula 

2011.gada apstiprinātā budţeta plāns un 2010., 2009. gadu speciālā budţeta izpildes 

rādītāji(Ls) 

 

Rādītāju nosaukums 
2011.gada 

plāns 

2010.g. 

izpilde 

2009.g. 

izpilde 

1 2 3 4 

KOPĀ IEĽĒMUMI  80 137 93 847 108873 

Dabas resursu nodoklis 5 000 6 411 5215 

Mērķdotācijas pašvaldības autoceļu (ielu) 

fondiem 
75 087 75 087 103581 

Procentu ieľēmumi par kontu atlikumiem 50 44 77 

Kopā izdevumi 120 140 51 455 149 018 

Ekonomiskā darbība 110 090 47 137 136150 

Vides aizsardzība 10 050 4 318 12868 

Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām 

kategorijām 

120 140 

 

51 455 

 
149018 

Atlīdzība 6 205 4 614 13519 

Preces un pakalpojumi 113 935 46 492 121754 

Procentu izdevumi  349 11979 

Kapitālie izdevumi   1766 

Ieľēmumu pārsniegums (+) vai deficīts (-)  -40 003 42 392 -40145 

Finansēšana  40 003 -42 392 40145 

1. Aizľēmumi ( saľemts un atmaksāts- 

starpība )  
 -1 924 -3097 

2. Budţeta līdzekļu izmaiľas    43242 

2.1. Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā 48 435 7 967 51209 

2.2. Budžeta līdzekļu atlikums perioda beigās 52 757 48 435 7967 

 

 2010. gadā speciālā budžeta ieľēmumi sastādīja 93 847 Ls. Salīdzinājumā ar iepriekšējo 

pārskata periodu speciālā budžeta ieľēmumi samazinājušies par 15 026 Ls (par 16%). Ieľēmumu 

samazinājumu būtiski ietekmēja mērķdotācijas pašvaldības autoceļu (ielu) fondiem 

samazināšanās, tā 2010. gadā tās apjoms salīdzinājumā ar 2009. gadu samazinājusies par 28 494 
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Ls. Ieľēmumu no dabas resursu nodokļa 2010. gadā salīdzinājumā ar 2009. gadu ir 

palielinājušies par 1 196 Ls.   

Mērķdotācijas 

pašvaldības 

autoceļu (ielu) 

fondiem

92%

Dabas resursu 

nodoklis

8%

Procentu 

ieľēmumi par 

kontu alikumiem

0%

 
7.attēls Speciālā budţeta ieľēmumu struktūra 2010. gadā 

 

92 % no kopējiem speciālā budžeta ieľēmumiem veido mērķdotācijas ieľēmumi 

pašvaldības autoceļu ( ielu) fondiem un 8% veido dabas resursu ieľēmumi (skat. 7.attēlu). 

Speciālā budžeta izdevumi 2010. gadā sastādīja 51 455 Ls. Salīdzinājumā ar iepriekšējo 

pārskata gadu izdevumi speciālajā budžetā samazinājušies par 97 563 Ls. 

 

3.5. Viļānu novada domes saistību un garantiju apjoms 

 Viļānu novada pašvaldības saistību apjoms 2010.gada beigās bija 5.3 % no pamatbudžeta 

ieľēmumiem (bez mērķdotācijām)  

Pārskatā gadā Viļānu novada pašvaldība ir ľēmusi aizľēmumu Valsts kasē Budžeta un 

finanšu vadībai par kopējo summu EUR 127 676 ar atmaksas termiľu 10.12.2010.  

Informācija par Viļānu novada pašvaldības saľemtajiem un atmaksātajiem  aizľēmumi ir 

apkopoti 5.tabulā. 
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5.tabula 

Viļānu novada pašvaldības informācija par aizľēmumiem (LVL) 

 

Aizdevējs Mērķis 

Līguma 

parakstīšanas 

datums  

(dd.mm.gggg) 

Aizľēmum

a līguma 

summa  

Pārskata 

perioda 

sākumā 

Pārskata 

perioda 

beigās 

1 2 3 4 5 6 

Valsts kase 
Apkures katla 

remontam 
04.09.2008 35 000 35 000 27640 

Valsts kase Pagalmu remonts 14.05.2008 20 000 17920 15 680 

Valsts kase Skolas ēkas remonts 02.08.2000 46 308 4 308 0 

Valsts kase 
PII virtuves bloku 

remontam 
11.08.2008 70 000 70 000 0 

Vides investīciju 

fonds 

Katlu mājas 

celtniecība 
28.06.2000 240 000 13322 

 

0 

 

 

Valsts 

kase/Ziemeļu 

investīciju banka 

Centrālās 

siltumapgādes 

sistēmas 

rekonstrukcija 

23.10.2002 87624 67678 0 

Valsts kase 

Individuālo 

siltummezglu 

rekonstrukcija 

06.04.2005 20 625 1185 0 

Hansalīzings Finanšu līzings 16.08.2006 15 110 5268 0 

Valsts kase 
Vidusskolas kabinetu 

remontam 
01.06.2007 99 989 89 461 77533 

Valsts kase 
Infrastruktūras 

attīstībai 
01.06.2007 90 000 73401 63613 

Valsts kase Apkures katla iegādei 10.09.2007 34 997 27629 0 

SEB Unilīzings Finanšu līzings 01.10.2007 16 600 10209 0 

Valsts kase Automašīnas iegāde 24.04.2008 19 000 16888        0 

Valsts kase Pilsētas ielu remonts 14.05.2008 300 000 297000 280500 

Valsts kase 
Sporta zāles 

celtniecība 
07.07.2008 350 000 350 000 350 000 

Valsts kase 
Sporta zāles 

celtniecība 
22.10.2008 102 235 100532 93220 

Unilīzings Finanšu līzings 16.10.2006 14 724 8829 0 

Valsts kase 

Ūdenssaimniecības 

sakārtošana Strupļu 

ciema 

26.08.2008 59 415 53471 47527 

Valsts kase 
Budžeta un finanšu 

vadībai 
19.11.2009 127 676 98933 0 

Valsts kase 

SIA "Viļānu 

slimnīca" 

pamatkapitāla 

palielināšanai  EUR 

19.12.2009 4 969 4969 0 

Valsts kase 
Budžeta un finanšu 

vadībai 
26.01.2010 127676 0 0 

Kopā x x 1881948 1336488 955713 

 

Pārskata periodā novada pašvaldība ar domes lēmumu Nr.1, sēdes protokols Nr. 20 no 

11.11.2010 nolēma atmaksāt pirms termiľa aizľēmumus Valsts kasei: 



 19 

 Aizľēmums Nr. P266/2008 PII virtuves bloku remontam Ls 58147; 

 Aizľēmums Nr. P305/2007 Apkures katla iegādei Ls 24866; 

 Aizľēmums Nr. P116/2008 Automašīnas iegāde Ls 15304; 

 Aizľēmums Nr. A2/1/09/850 SIA ''Viļānu slimnīcas pamatkapitāla palielināšanai‖ 

EUR 3478. 

Ar novada domes lēmumu Nr. 16, sēdes protokols Nr. 22 no 23.12.2010 Aizľēmumu 

Centrālās siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija USD 127 756 apmērā. 

2010. gadā tika atmaksāti aizľēmumi 516 247 Ls apmērā. 

   

 Saskaľā ar Pašvaldību aizľēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomes 

13.11.2006. atļauju 2006.gadā Viļānu novada veidojošās pašvaldības ir sniegusi galvojumu SIA 

„Austrumlatgales atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība‖ aizľēmumam no Eiropas Investīciju 

bankas 44012 LVL apmērā projekta „Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Austrumlatgales 

reģionā‖. Kopējā SIA „Austrumlatgales atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība‖ ľemtā 

aizľēmuma summa – 697 328 LVL uz 20 gadiem ar atlikto pamatsummas maksājumu uz 3 

gadiem. Galvojuma summa uz 31.12.2010 gadu 40 812 LVL. 

Pamatojoties uz novada pašvaldības domes lēmumu Nr.7, sēdes protokols Nr.17 no 

30.09.2010 tika nolemts sniegt galvojumu SIA „Viļānu slimnīca‖ Ls 7038 apmērā. Aizdevumam 

ES ERAF līdzfinansējums projektā "Viļānu slimnīcas infrastruktūras uzlabošana, nodrošinot 

slimnīcas pārprofilēšanai no stacionāro uz ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu 

sniegšanu" 

 

3.6. Pašvaldības nekustamā īpašuma novērtējums 

 Pašvaldības nekustamo īpašumu veido zeme, ceļi, nedzīvojamās ēkas un garāžas, kā arī 

dzīvojamās ēkas (neprivatizēto dzīvokļu daļa).  

 Pārskata gadā, salīdzinot ar iepriekšējo periodu, pamatlīdzekļu kopsumma palielinājusies 

par Ls 3 520 715. Informācija par pamatlīdzekļiem ir apkopota 6.tabulā. 
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6.tabula 

Pamatlīdzekļu vērtības izmaiľas 2010. gadā. (LVL) 

AKTĪVS 

Uz pārskata 

perioda 

beigām 

Uz pārskata 

gada 

sākumu 

Izmaiľas  (+,-

) 

Pamatlīdzekļi - kopā  7 131 556 3 610 841 +3 520 715 

Zeme, ēkas, būves 6 620 199 3 149 211 +3 470 988 

Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 3 125 38 573 -35 448 

Pārējie pamatlīdzekļi  361 068 400 201 -39 133 

Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā 

būvniecība 
47 134 0 +47 134 

Turējumā nodotie valsts un pašvaldību 

nekustamie īpašumi 
77 297 0 +77 297 

Bioloģiskie un pazemes aktīvi 20 553 20 372 +161 

Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem 2 180 2 484 -304 

 

Zeme, ēkas, būves uz pārskata perioda beigām salīdzinājumā ar pārskata perioda sākumu 

palielinājusies par Ls 3 470 988. 

Dzīvojamās ēkas uz pārskata perioda beigām salīdzinājumā ar pārskata perioda sākumu 

palielinājušās par Ls 163 825. Pēc salīdzināšanās ar Valsts zemes dienestu tika ľemtas uzskaitē 

neuzskaitītās ēkas pēc to kadastrālās vērtības par Ls 175 486. Izslēgtas no uzskaites ēkas par Ls 

1755 . Nodots atsavināšanai bilances vērtībā Ls 953, uzkrātais nolietojums Ls 882. Nodotas 

turējumā SIA „Viļānu namsaimnieks‖ dzīvojamās ēkas par bilances vērtību Ls 126582, uzkrātais 

nolietojums Ls 116 548. 

Nedzīvojamās ēkas uz pārskata perioda beigām salīdzinājumā ar pārskata perioda sākumu 

palielinājušās par Ls 17 412. Pēc salīdzināšanās ar Valsts zemes dienestu tika ľemtas uzskaitē 

neuzskaitītas ēkas pēc to kadastrālās vērtības par Ls 43 900. Veikts nedzīvojamo ēku kapitālais 

remonts par Ls 16958 (Viļānu vidusskolas ēkas jumta remonts, administrācijas ēkas logu 

nomaiľa). Saľemta bez atlīdzības no LR Izglītības ministrijas ēka Brīvības ielā 25, Viļānos. 

Ēkas sākotnējā vērtība Ls 5722, uzkrātais nolietojums Ls 2158, atlikusī vērtība Ls 3564. 

Izslēgtas no uzskaites ēkas to atlikušajā vērtībā Ls 107. 

Transporta būves uz pārskata perioda beigām salīdzinājumā ar pārskata perioda sākumu 

palielinājušās par Ls 2 561 165.  

Ľemti uzskaitē ceļi par kopējo vērtību Ls 2 714 479. Ceļu novērtēšanai tika izmantoti 

MK noteikumu Nr. 504 „Valsts autoceļu un pašvaldību ceļu vērtības noteikšanas kārtība‖ 

metodika. 

Zeme zem ēkām un būvēm uz pārskata perioda beigām salīdzinājumā ar pārskata perioda 

sākumu samazinājusies par Ls 13 257. Pēc salīdzināšanās ar Valsts zemes dienestu tika ľemta 

uzskaitē neuzskaitītā zeme zem ēkām un būvēm pēc to kadastrālās vērtības par Ls 217 963. 
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Zemes pārvērtēšanas rezultātā tika palielināta vērtība par Ls 17 090 un samazināta vērtība par Ls 

48 083. 

Kultivētā zeme uz pārskata perioda beigām salīdzinājumā ar pārskata perioda sākumu 

palielinājusies par Ls 398 361. Ľemta uzskaitē līdz šim neuzskaitītā kultivētā zeme par Ls 

240 338. Nodota atsavināšanai zeme par Ls 2054. Zemes pārvērtēšanas rezultātā tika palielināta 

vērtība par Ls 1473 un samazināta vērtība par Ls 754. 

Atpūtai un izklaidei izmantojamā zeme uz pārskata perioda beigām salīdzinājumā ar 

pārskata perioda sākumu palielinājusies par Ls 17 754. Ľemta uzskaitē līdz šim neuzskaitīta 

atpūtai un izklaidei izmantojamā zeme par Ls 17 754.  

Pārējā zeme uz pārskata perioda beigām salīdzinājumā ar pārskata perioda sākumu 

palielinājusies par Ls 41 019. Ľemta uzskaitē līdz šim neuzskaitīta pārējā zeme par Ls 28 401. 

Zemes pārvērtēšanas rezultātā tika palielināta vērtība par Ls 12 618. 

Pašvaldība uz pārskata perioda beigām nav ierakstījusi visu pašvaldības īpašuma 

zemesgrāmatā ( skat. 7. tabulu) 

7.tabula 

Nekustamo īpašumu reģistrācija zemesgrāmatā Viļānu novada pašvaldībā uz 

31.12.2010 

Īpašuma raksturojums 

Bilances (atlikusī) 

vērtība 

īpašumiem, kuri 

jāieraksta 

zemesgrāmatā 

(Ls) 

Bilances (atlikusī) 

vērtība īpašumiem, 

kuri ir ierakstīti 

zemesgrāmatā (Ls) 

Bilances 

(atlikusī) vērtība 

īpašumiem, kuri 

nav ierakstīti 

zemesgrāmatā 

(Ls) 

Zeme 891 449 110 473 780 976 

Ēkas 1 277 827 438 544 839 283 

Būves 4 404 373 0 4 404 373 

Dzīvokļi 123 847 0 123 847 

KOPĀ: 6 697 496 549 017 6 148 479 
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3.7. Pašvaldības kapitāla un materiālo vērtību ieguldījums  

Viļānu novada uzľēmumos 

 

Novada pašvaldības kapitāla ieguldījumus kapitālsabiedrību pamatkapitālā attēlots  

8.tabulā. 

8.tabula 

Viļānu novada pašvaldības ieguldījums pamatkapitālā 

Kapitālsabiedrības 

nosaukums 

Ieguldījums uz 

01.01.2010. Ls 

Izmaiņas  

( +;-) Ls 

Ieguldījums uz 

31.12.2010. Ls 

% no 

 kopapjoma 

SIA Viļānu siltums 329592 0 329 592 100 

SIA Viļānu namsaimnieks 181727 + 4 262 185 989 100 

SIA Viļānu TV 1053 -1053 0 0 

SIA Austrumlatgales 

atkritumu 

apsaimniekošanas 

sabiedrība 

22 555 - 9 22 546 6.31 

SIA Viļānu slimnīca 27007  27007 17.9 

 

Kā redzams tabulā, tad Viļānu novada pašvaldībai 100 % ieguldījums ir SIA Viļānu 

siltums un SIA Viļānu namsaimnieks pamatkapitālā.  

Pārskata periodā pašvaldība veica mantisko ieguldījumu SIA Viļānu namsaimnieks 

pamatkapitālā Ls 4262 apmērā. Tika samazināts ieguldījums SIA Viļānu TV 1053 Ls apmērā 

sakarā ar sabiedrības likvidāciju. 
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3.8. Zvērināta revidenta atzinums 
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4. INFORMĀCIJA PAR IZGLĪTĪBAS UN KULTŪRAS 

IESTĀŢU DARBU VIĻĀNU NOVADĀ 

 
4.1. Novada iestāţu darbība izglītības jomā 

 

 VIĻĀNU VIDUSSKOLA 
 

Skolēnu skaits- 603 

Pedagoģiskie darbinieki – 72 

Saimnieciskais personāls – 39 

Kopējie budžeta izdevumi – Ls 273711 

 

Īstenotie projekti: 

 ESF un VISC projekts „Dabaszinātnes un matemātika‖. 

 Starptautiskais COMENIUS skolu partnerības projekts „Tolerance modernā Eiropā‖ 

 „Atbalsts vispārējās vidējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību 

priekšmetos‖. 

 ESF projekts „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības optimizācijas apstākļos‖. 

 Junior Achievement Latvia projekti. 

 Projekta „Esi Līderis‖ ietvaros tiek apgūtas programmas „Komerczinības vidusskolā‖ un 

„Karjera‖ (projektu līdzfinansē ESF). 

 

2010./2011.m.g. realizējām 11 izglītības programmas: 

 Pamtizglītības programma (IP 21011111); 

 Pamatizglītības mazākumtautību programma (IP 21011121); 

 Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena   programma 

(IP 31013011); 

 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (31011011); 

 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (31011013); 

 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma 

(IP31011021); 

 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma (IP 

31011023); 

 Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem 

(IP 2105811); 

 Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar garīgās 

attīstības traucējumiem (IP 2105821); 
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 Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (IP 

2105611); 

 Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar mācīšanās 

traucējumiem (IP 2105621); 

 

2010./2011.m.g. iegūtas 12 godalgotas vietas Latgales reģiona organizētājās olimpiādēs un 

konkursos un 4 atzinības Valsts mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos – krievu valodas un 

literatūras olimpiādē, ķīmijas olimpiādē un konkursā „Pazīsti savu organismu‖. 

Viļānu vidusskola aktīvi iesaistās biedrības ‖ Latvijas Zaļā Josta‖ , AS „Latvijas Zaļais 

Punkts‖ un AS „Latvijas Valsts meži‖  struktūrvienības „Mammadaba‖  rīkotajos konkursos. 

 

Viļānu vidusskolā ik mēnesi tiek izdota skolas avīze „Kaleidoskops‖. 

 

Informācija par Viļānu vidusskolu pieejama skolas mājas lapā www.skola.vilani.lv .  

 

Katru gadu tiek piešķirti tituli vairākās nominācijās „Gada skolēns‖, „Gada klase‖, „Gada 

sportists‖.  

2010./2011.m.g. titulu „Gada klase‖ ieguva 1.-3.klašu grupā – 2.d klase (audz. S.Bistrovs),  

4.-6.klašu grupā – 4.a klase (audz. L.Barkāne), 7.-9.klašu grupā – 7.b klase (audz. A.Vulāne),  

10.-12.klašu grupā – 11.a klase (audz. P.Leščinskis). 

Titulu „Gada skolēns‖ ieguva 1.b klases skolēns Mario Benedikts Bezrukovs, 5.a klases skolēns 

Pāvels Zaicevs, 9.a klases skolniece Alīna Zdanovska, 10.a klases skolniece Mārīte Desaine, 

12.b klases skolniece Agnese Zdanovska. 

Titulu „Gada sportists‖ ieguva 5.b klases skolnieks Mareks Malinovskis, 7.b klases skolnieks 

Emīls Brencis, 9.c klases skolniece Veronika Groznova, 12.c klases skolniece Ludmila Sidorova.  

 

Olimpiāžu, konkursu uzvarētājiem un sabiedriski aktīvajiem skolēniem tika organizēta 

ekskursija pa Latgales novadu.  

 

Viļānu vidusskolā darbojas 1.klašu tautu deju kolektīvs, 7.-11.klašu tautu deju kolektīvs 

„Ritvari‖, 5.-12.klašu meiteľu koris, 1.-4.klašu vokālais ansamblis „Saules zaķēni‖, 2 

netradicionālo deju kolektīvi, 2 jaunsargu grupas, 3 teātra sporta grupas, šaha pulciľš, dambretes 

pulciľš, vides pētnieku klubs, angļu valodas klubs, vācu valodas klubs, krievu literārais klubs, 

jauno ķīmiķu pulciľš, 4 sporta pulciľi, 6 mākslu pulciľi, 2 skolēnu erudīcijas klubi. 

 

http://www.skola.vilani.lv/
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2010./2011.m.g. tika organizēti vairāki starpnovadu sadarbības pasākumi. Starpnovadu 

skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konference – piedalās Viļānu vidusskola, Varakļānu 

vidusskola un Riebiľu vidusskola. Starpnovadu pedagoģisko lasījumu konference – piedalās 

Viļānu vidusskola, Varakļānu vidusskola un Ludzas pilsētas ģimnāzijas pedagogi. 2 starpnovadu 

vidusskolēnu tematiskās tikšanās – piedalās Viļānu, Varakļānu un Riebiľu vidusskolu skolēni.  

 

Beidzot Viļānu vidusskolu centralizētajos eksāmenos A,B,C līmenis bija 66% vērtējumi, 

kas ir augstāks par vidēji valstī uzrādīto. Augstākajās mācību iestādēs iestājās 91% vidusskolas 

absolventu. 

 

DEKŠĀRU PAMATSKOLA 

 
Sekmības līmeľi pamatskolā: 

2010./2011.m.g. – augsts līmenis-9 skolēni (1%). Optimāls līmenis-29 skolēni (31%) 

Nepietiekams līmenis- 5 skolēni (4%).Salīdzinoši ar iepriekšējiem mācību gadiem , rādītāji ir 

uzlabojušies. 

 

Piedalīšanās olimpiādēs: 

Latviešu val.- L.Batare (sk. I.Prusakova) 

Valsts atklātā olimpiāde mājturībā – L.Stūris (sk. I.Valeniece)  

 

Valsts pārbaudes darbu rezultāti: 

3.kl. latviešu valodā (vid. vērt,-7,0), - A.Šperga 

Matemātikā 6.kl.(vid.vērt.-6,7), - A.Šperga 

dabaszinībās 6. kl.(vid.vērt. 6,7) – A.Seile 

  

Piedalīšanās valsts projektos: 

 ,,Gribu būt mobils‘‘ J.Vigupe 

 ,,Zaļā josta‘‘-  Ilze Valeniece 

 ,,Nesmēķējošā klase‘‘- I.Prusakova 

 Bateriju vākšanas konkurss – I.Valeniece 

 Zīmējumu konkurss ,,Balticovo‘‘ (Lieldienu atklātnes) – I.Valeniece 

 ,,Berga foto‘‘ zīmējumu konkurss - I.Valeniece 

 

Piedalīšanās Rēzeknes novada pasākumos: 

 Konkurss,, Mana Latvija‘‘ Z. Šperga 
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 Skatuves runas konkurss ,,Zvirbulis 2011‘‘ J.Vigupe 

 Mīklu konkurss ,,Mini manu mīklu‘‘ I.Juška 

 

Sports: 

Skolotājs A.Strods  

 Artis Zalužinskis – 2 vieta  Latvijas ziemas čempionāts „C‖ grupai Jēkabpilī  

Skolotāja A.Slavicka vadībā: 

 Rēzeknes novada futbola kausa izcīľa  - 1. vieta; 

 Dekšāru pamatskola kausa izcīľa – 3. vieta; 

 Rēzeknes novada skolēnu spartakiāde vieglatlētikā zviedru stafetē  – 1. vieta; 

 Ludzas sporta skolas 2010. gada Ziemassvētku kausa izcīľā telpu futbolā – 3. vieta; 

 Rēzeknes novada vasaras olimpiskā diena - strītbols – 3. vieta; 

 Rēzeknes novada skolēnu sporta spēles vieglatlētikā - 2. vieta; 

 Latgales reģiona sacensība ‗Ādas bumba‘, 2010.gadā – 2. vieta; 

 Latgales reģiona sacensība ‗Ādas bumba‘, 2011.gadā – 2. vieta; 

 Rēzeknes novada skolēnu sporta spēles stafete ‗Drošie un veiklie‖ – 2. vieta; 

 Maltas pavasara kausa izcīľā futbolā 2010. gadā – 3. vieta 

 

 

VIĻĀNU MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA 

 
Audzēkľu skaits – 130 

Mūzikā – 91 

Mākslā - 39 

Pedagoģisko likmju skaits – 14,77 

Saimnieciskā personāla likmju skaits – 4,75 

Kopējie budžeta izdevumi – 13050 LVL 

 

2010.gada sasniegumi  mākslā 

 31.03. I. Starptautiskais vizuālās mākslas konkurss „Dažādā pasaule‖ 2010, Balvu 

mākslas skola. 

Pateicības raksts – Sofijai Černovai, Ievai Čeverei, Aijai Desainei, Laurai Desainei, Mārītei 

Desainei, Danai Ivanovai, Olitai Justei, Agnesei Kalniľai, Guntai Rikai, Zaigai Rubenei, Justīnei 

Razgaļai, Simonai Razgaļai, Sintijai Šadurskai, Elvīrai Vasiļjevai, Lidijai Vesľinai, Agitai 

Sprindžai. 

Pateicības raksts – Viļānu Mūzikas un mākslas skolai  
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 30.11.2010. Vizuāli plastiskās mākslas 16. Pasaules bērnu zīmējumu konkurss Kanagavā, 

Japānā,  

Atzinības raksts – Ineta Gritāne 

 Valsts Konkurss „zīmēšanā‖ 

Atzinības raksts – Jolanta Skrauce 

 Starptautiskais mākslas darbu konkurss „Saulkrasti‖, „Atklājums‖ 

Atzinības raksts – Edgars Jermaks 

 25.10.2010. 3. internacionālais zīmējumu konkurss „Jūras skaistums‖ Taivānā,  

Goda raksts – Jeļizaveta Kļimanova, Justīne Zavjalova 

3.vieta – Elvīra Vasiļjeva 

 17.11.2010. Vizuāli plastiskās mākslas X starptautiskais konkurss „Saulē un Vējā‖ 

Atzinības raksti – Mario Benedikts Bezrukovs, Olita Juste. 

 10.12.2010. Skolēnu centra Eurika zīmējumu konkurss, labdarības akcija „Apsveikumu 

kartiľas‖, Rīgā,   

Labāko darbu autori (Darbi publicēti) – Jolanta Skrauce, Juris Meļľiks, Aija Desaine, Laura 

Desaine, Zaiga Rubene, Agita Sprindža, Jolanta Sondore, Agnese Bardovska. 

 

2010.gada sasniegumi mūzikā 

 04.03.2010. Valsts konkurss Klavierspēles specialitātē – piedalījās Klavierspēles 5. klases 

audzēkne Laura Sermā (ped. J.Vesnina), Klavierspēles 6. klases audzēkne Jūlija Ivanova 

(ped. I.Keiša) un Klavierspēles 8. klases audzēkne Ieva Stafecka (ped. J.Vesnina); 

 23.04.2010. IX Ziemeļlatgales Mūzikas skolu festivāls Varakļānos – piedalījās Vokālās 

mūzikas Kora klases 3. klases audzēkne Elīna Spridzāne (ped. B.Mežatuča, KCM 

V.Skurule), Flautas spēles 6.klases audzēkne Ieva Meikulāne (ped. Jānis Sārnis, KCM 

V.Skurule), skolas koris „Dextera‖(ped. B.Vigupe, KCM V.Skurule) un Akordeonistu 

ansamblis (vad. J.Ruļuks); 

 19.05.2010. Jauno vokālistu konkurss „Dziedu Dievmātei‖ Aglonas bazilikas kora skolā 

– piedalījās Vokālās mūzikas Kora klases 3. klases audzēkne Elīna Spridzāne (ped. 

B.Mežatuča, KCM V.Skurule); 

 02.12.2010. Klavierspēles audzēkľu koncerts – festivāls „Romantiskā gaisotnē‖ 

J.Ivanova Rēzeknes Mūzikas vidusskolā – pateicības raksts 7. Klases audzēknei Jūlijai 

Ivanovai (pedag. I.Keiša) un Olesjai Smirnovai (pedag.B.Vigupe), un 8. klases audzēknei 

Jūlijai Litvinovai (pedag. J.Vesnina); 
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VIĻĀNU PILSĒTAS PIRMSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE 
 

2010.g. Viļānu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādi darbojās septiľas grupas, no tām 

sešas ir ar latviešu un viena ar krievu apmācības valodu. Iestādi apmeklēja 123 audzēkľi vecuma 

no 1,5- 7 gadiem. 101 bērni apmeklēja grupas ar latviešu apmācības valodu un 22 bērni ar krievu 

apmācības valodu. Pirmsskolas izglītības iestādē strādāja 36 darbinieki, no tiem 14 ir pedagoģi 

un 22 tehniskie darbinieki. Trīspadsmit pedagogiem ir augstākā izglītība, viens pedagogs mācās 

augstākajā mācību iestādē. Daugavpils Universitātes Izglītības un vadības fakultātē, studiju 

programmā „Pirmsskolas skolotājs‖, Ar bērniem strādāja logopēds un deju skolotāja. 

10 pedagogi apmeklēja tālākizglītības kursus. 

9.tabula 

Iestādes finansējums 2010. 

Nr.p.k. Rādītāja nosaukums Ls 

  153408,00 

1. Iestādes kopējais finansējums  

 t.sk. valsts mērķdotācija 5-6g.bērniem 18817,00 

 t.sk. no pašvaldības budžeta  128099,00 

 t.sk. vecāku iemaksas par ēdināšanu 6492,00 

 t.sk. citi avoti   --- 

 

 

 Viļānu pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde īsteno divas pirmsskolas izglītības 

programmas: pirmsskolas izglītības programmu (kods 01011111) un pirmsskolas izglītības 

mazākumtautību programmu (kods 01011121). 

2010./2011. mācību gada tēma iestādē - „Tikumiskā audzināšana pirmsskolā un ģimenē‖. 

Līdz ar to tika padziļināti strādāts pie tikumisko un gribas īpašību pilnveidošanas rotaļnodarbībās 

un ārpusnodarbību laikā (vērojumi, pārrunas, daudzveidīgas rotaļas, pasakas, jautrie brīži utt.).   

Pirmsskolas izglītības iestādē tika organizēti sekojoši svētki un jautrie brīži: 

 Rudens svētki 

 Mārtiľi. 

 Latvijas dzimšanas diena.   

 Ziemassvētki. 

 Jaungada eglīte krievu grupā. 

 Празник доброты и вежливости. 

 Masļeľica. 

 Vizin mani kamaniľas Metenīšu dieniľā. 

 Teatralizēts pasākums „Rūķa brīnumkoks‖(pedagogu veidots uzvedums bērniem par 

draudzību)  
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 Atnāca Lieldiena dziedādama. 

 Māmiľu diena. 

 Izlaidums sagatavošanas grupās. 

 Sporta svētki un izpriecas. 

 Mākslinieku vieskoncerti un leļļu teātri. 

Sadarbībā ar bērniem un vecākiem tika sarīkotas vairākas izstādes: 

 Bērnu un vecāku radošo darbu izstāde „Rudens rotājas Miķeļos‖.   

 „Ķekatnieki sanākuši‖ – maskas Mārtiľbērniem. 

 Ziemassvētku rotājumi - grupās.  

 sveču izstāde „Labāk pirku sveču podu nekā skalu vezumiľu‖ 

 „Pogu darbiľi‖. 

 Saules koku izstāde „Šorīt agri saule lēca sarkanā kociľā‖ 

 Lieldienu kompozīcijas un bērnu radošie darbiľi „Lieldienas gaidot‖ 

 Izstādes grupās no ģimenes albūmiem. 

Visa mācību gada garumā skolotājas papildināja materiālo bāzi sižeta lomu rotaļām, dalījās 

pieredzē atklātajās rotaļnodarbībās, organizēja vecāku sapulces, sniedza rekomendācijas 

vecākiem par bērnu izglītošanu un audzināšanu. Ar bērniem strādāja logopēds un deju skolotāja. 

10 pedagogi apmeklēja tālākizglītības kursus. 

Dzīve PII ritēja strauji un aizrautīgi. Skolotājas sniedza bērniem jaunas zināšanas un 

iemaľas, lai veiksmīgi bērnus sagatavotu skolai. Iestādē strādā draudzīgs un saliedēts kolektīvs. 

Katrs savus darba pienākumus centās veikt pēc labākās sirdsapziľas. 

2010.gadā uz Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienu Viļānu novada dome ar atzinības 

rakstu nominācijā „gada skolotājs‖ apbalvoja skolotāju Sandru Zeimuli. Nominācijā „Labākais 

darbinieks‖ ar atzinības rakstu  apbalvoja apkopēju Nadežda Samohvalova 

 

PIRMSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE „BITĪTE” 

 

Iestādē strādā 11 pedagogi un 11 tehniskie darbinieki. 

2010. g. maijā izlaidums sagatavošanas grupu bērniem - uz skolu aiziet 12 latviešu grupas bērni 

un 7 mazākumtautības grupas bērni. 

2010.g. 31.augustā pelnītā atpūtā aiziet ilggadējā ( kopš 1973.g.) iestādes vadītāja Bronislava 

Pudule. 

Nominācija Gada darbinieks 2010. – piešķirta skolotāja palīgam Hionijai Bogdanovai, kura 

iestādē strādā 26 gadus. 

Gada laikā svinēti tradicionālie gadskārtu svētki. 
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19.martā notika kopīgs pasākums ar Galēnu pamatskolas pirmsskolas grupas bērniem 

„Saldumrūķis‖. 

Par tradīciju kļuvusi vecvecāku diena. Šai dienai veltīta vecvecāku rokdarbu un darinājumu 

izstāde. 

2010./11. māc g. iestādi apmeklē 95 bērni. 

 

4.2. Novada iestāţu darbība kultūras jomā 

VIĻĀNU KULTŪRAS NAMS 

Viļānu Kultūras nama štata darbinieki : 7 darbinieki 

Pašdarbības kolektīvu vadītāji: 9 darbinieki   koncertmeistari : 3 darbinieki 

 

2010. gadā Viļānu KN organizētie pasākumi: 

Gadā kopumā noorganizēti  92 dažādi  pasākumi ar kopējo apmeklētāju skaitu 9760. 

 

 Koncerti un izrādes2010.gadā: 

Cirka OLLĒ izrāde bērniem; 

Projekta ―Ziľģētāju un stāstnieku vakars‖ pasākums (piedalās 11 ziľģētāju kolektīvi no Latvijas, 

6 stāstnieki un 1 vieskolektīvs no Lietuvas /Zarasai/); 

ERIĽU ģimenes koncerts; 

Valsts Leļļu teātra izrāde ―Viena maza turku pupa‖; 

RIČU ģimenes concerts; 

―Dvēseles melodijas‖ – koncerts, ko organizēja krievu dziesmu vok.ans. SUDARUŠKI; 

Maltas KN un Viļānu KN draudzības koncerts; 

KN teātra pirmizrāde Aivars Banka ―Sausō lopa‖; 

Mākslinieku vieskoncerts ―Tu esi vasarā‖; 

Kristiešu dziesmu koncerts; 

―Patrioti LG‖ un INGA UN NORMUNs - Sirds dziesmu koncerts; 

JURA BOLTĀNA concerts ―Mūsu dzīve‖; 

Teātru saiets ―Sābri‖; 

Labestības pasākums ―Dāvā laimi‖; 

Ziemassvētku ieskaľu koncerts – muzicē jauniešu grupa ―Ieklausies‖. 

 

Sadzīves tradīciju un valsts svētku pasākumi: 

Jaungada nakts diskotēka; 

Viļānu novada senioru vakars; 

Meteľdienas vizināšanās no kalna ar pankūku ēšanu un tēju; 

Viļānu novada skolu jaunatnes kolektīvu pasākums ―Nāc gavilēt‖; 
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LIELDIENĀS – Ludzas krievu kult. biedrības NASĻEDIJE un KN sadraudzības pasākums; 

Viļānu bērnu veltījuma koncerts MĀTES dienā; 

II Pasaules kara upuru piemiľas dienā- atceres pasākums; 

Vasaras sezonas atklāšanas pasākumi Lakstīgalu salā- 

   novada kolektīvu koncerts ―Par prieku sev, par prieku tev‖ un labdarības pasākums ―Zilā 

cerību puķe‖ sadarbībā ar Viļānu BJIB  ―Saulstariľi‖; 

Bērnības svētki Viļānu novada četrgadniekiem; 

Komunistiskā terora upuru piem iľas dienas pasākumi; 

LĪGO svētki Lakstīgalu salā; 

III Līnijdeju nometne; 

―150 grami Viļānu kultūras‖ muzikāli izklaidējošs raidījums; 

KN pašdarbnieku vakars; 

Lāčplēša dienas pasākumi; 

Svecīšu vakari Viļānu un Tēvenānu kapos; 

Valsts svētku pasākumi, 

Ziemassvētku pasākumu cikls: 

    eglīte pirmskolas vecuma vērniem‘ 

    Ziemassvētku pasākums, 

    atpūtas vakars novada ļaudīm.  

Jubilejas pasākumi: 

KN krievu dziesmu vokālā ansambļa SUDARUŠKI 10 radošo darba gadu  pasākums; 

Jauniešu deju kopas AUSTRA 30 gadu jubilejas pasākums; 

KN sieviešuy vokālā ansambļa MIRKLIS 10 gadu jubilejas pasākums; 

Lauku kapelas BUMBURNEICYS dzimšanas dienas pasākums kopā ar draugiem. 

Atpūtas pasākumi: 

10 diskotēkas jauniešiem 

3 zaļumballes 

KN kolektīvu koncertdarbība: 

Jauniešu deju kolektīvs AUSTRA piedalīšanās Rēzeknes apriľķa deju kolektīvu sadancī 

Feimaľos  un skatē Rēzeknē, vieskoncerts Stabulnieku KN,  Mātes dienas pasākumā ―Lāču lejā‖,  

piedalīšanās Tautas deju svētku koncertā Rīgā, dalība lauksaimniecības izstādes ―Viļāni 2010‖ 

concertos, sadancī Ērgļu Tautas namā. 

Lauku kapelas BUMBURNEICYS  koncerti Kultūrizglītības un nemateriālā mantojuma centra 

organizēto ―Prasmju skolu‖ noslēguma pasākumā Jēkabpilī. ―Rasādu oplōtā‖ Rēzeknē, Rožu 
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svētkos Tukumā, vieskoncerts Sēlijā – novada svētkos, Tautas muzikantu svētkos ―Lustes 

Jēkabpilī‖  un Rogovkā. 

Līnijdeju grupa CHERRY LADY 

Koncertē  izbraukumā  Sauleskalnā, Nagļos, Jēkabpilī,Skrundā. 

Amatierteātris  KAS IR, TAS IR 

Piedalīšanās Rēzekens un Viļānu novadu teātru saietā ―Kaudzēm smieklu‖. 

VIESIZRĀDES Maltas KN, Līvānu KC, amatierteātru svētkos ―Lubānas vilinājums‖. 

Krievu dziesmu vokālais ansamblis SUDARUŠKI  

Rēzeknē Krievu nacionālās biedrības kora ―Bereģiľi‖ jubilejas koncertā, Maltas KN, Balvos. 

Vidējās paaudzes deju kopa JURIS 

Piedalīšanās Rēzeknes apriľķa deju kolektīvu sadancī Feimaľos un  skatē Rēzeknē, koncerts 

Rēzeknē ―Rūžeľas svētkos‖. 

Skolēnu deju kolektīvi 

 Piedalīšanās skatēs un dalība  X Skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētkos Rīgā 

Bērnu un jauniešu folkloras ansamblis BITEITES 

Dalība visās bērnu un jauniešu starptautiskā folkloras festivāla ―Pulkā eimu, pulkā teku‖ 

aktivitātēs. 

Sieviešu koris ALTA 

Piedalīšanās skatē un Latgales novada Dziesmu svētkos Daugavpilī. 

  

Sokolku klubs 

Štata darbinieki 

Kolektīvu vadītāji 

2010.gadā  organizētie pasākumi: 14 pasākumi 

Nozīmīgākie: 

Mātes diena, Bērnības svētki, Līgo svētki, 18. novembris, Rudens balle, Eglīte pirmskolas 

vecuma bērniem 

Visos šajos pasākumos piedalījās mūsu dramatiskie pulciľi.  

Pārējie pasākumi: 

 4 izstādes un 5 diskotēkas, atpūtas vakari bērniem(4),  

Piedalīšanās ar amatierteātri pensionāru ballē Viļānos un  „Kaudzēm smieklu‖- Rēzekens un 

Viļānu novadu teātru saietā  Feimaľos. 

 

Dekšāru Tautas nams 

Štata darbinieki  - Tautas nama vadītāja 
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4 kolektīvu vadītāji 

1 tehniskais darbinieks 

 Rīkotie pasākumi: 

Sadzīves tradīciju un Valsts svētku pasākumi 

Lieldienas, 

Līgo, 

Annas dienas pasākums, 

Zemnieku balle, 

LR proklamēšanas gadadienai veltīts koncerts, 

Ziemassvētku pasākums. 

Pārējie koncerti un pasākumi: 

Senioru deju kopas „Bokōnu bryuklinis― 5 gadu jubilejas pasākums, 

Pasākums „Mīlestības pineļos―, 

„Joku vezums―, 

Pašdarbības sezonas atklāšnas koncerts. 

TN kolektīvu aktivitātes: 

Jauktais vokālais ans. „Vālodzīte“ 

Rēzeknes apriľķa vokālo ansambļu skate Ozolainē, 

Uzstāšanās un koncerti Viļānos. 

Jauniešu vokālā grupa „Ieklausies“  

Rēzeknes apriľķa skate  Ozolainē un Latvijas jaukto vokālo ansambļu skate Ogrē. 

Vieskoncerti Viļānos, Varakļānos, Stirnienē. 

Lauku kapela „Sovejī“ 

Uzstāšanās pasākumos Nagļos, Viļānos, Stirnienē,Sīļukalnā,Varakļānos,Audriľos. 

Senioru deju grupa „Bokōnu bryuklinis“ 

Viesošanās Gaigalavā, Maltā, Sturnienē, Strūžānos, Viļānos,Sīļukalnā. 

 

VIĻĀNU PILSĒTAS BIBLIOTĒKA 
 

 Viļānu pilsētas bibliotēka ir bibliotēka ar bērnu literatūras nodaļu, kura apkalpo Viļānu 

novada, kā arī tuvāko pagastu iedzīvotājus.Ir noslēgts sadarbības līgums ar Rēzeknes novadu. 
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10.tabula 

Galvenie statistiskie rādītāji 

 2008 2009 2010 

Reģistrētie lasītāji 1474 1466 1432 

Apmeklējumi 29506 31399 32619 

Izsniegums 84697 78698 74068 

Krājums 40620 37686 35809 

Uzziľas 960 1040 986 

 

Darbinieku likmju skaits – 7 (t.sk. 6 bibliotekārie darbinieki). 

Pašvaldības finansējums – Ls 35754 

2010.g. Viļānu pilsētas bibliotēka saľēma  jaunas grāmatas pēc VKKF Kultūras programmas 

„Jaunu grāmatu un citu izdevumu iegāde publiskajām bibliotēkām . 

 

Nozīmīgākie notikumi 2010.gadā: 

 1.Turpināta krājuma rekataloģizācija. 

 2.Bibliotekāro procesu automatizācija. 

 3.Sadarbība ar Viļānu pilsētas mūzikas un mākslas skolu un pensionāru biedrību 

interesantu izstāžu rīkošanā. 

 4.Ikmēneša pasākumu cikls „Aktuālākā mēneša tēma‖. 

 5.Publikācijas bibliotēkas emuārā vilanubibl.blogspot.com un bibliotēku portālā 

bibliotēka.lv. 

 6. Ikmēneša tikšanās un dzejas pēcpusdienas dzejnieku-novadnieku kopai „Atļaujies 

ienākt‖. 

 Viļānu novada iedzīvotājiem ir iespēja izmantot Radapoles, Sokolku un Dekšāru pagastu 

bibliotēku krājumus. 

 

VIĻĀNU NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS 

Krājums 

Kopējais krājuma vienību skaits – 3108, 

t. sk. pamatkrājuma vienību skaits – 1876 

 

Pārskata periodā jauniegūto vienību skaits – 9, 

t. sk. pamatkrājuma vienību skaits - 8  

 

Krājuma vienību kopskaits pamatekspozīcijās – 459,  

t. sk. izmantoto pamatkrājuma vienību skaits – 268 
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Izmantoto krājuma vienību kopskaits izstādēs muzejā – 200, 

t.sk. izmantoto pamatkkrājuma vienību skaits - 200 

 

Zinātniskā darbība 

Izglītojošo programmu scenāriju skaits – 2 

Pētnieciskā darba tēmas – 3 

Realizēto izstāžu un ekspozīciju plāni – 6 

 

Komunikācija ar sabiedrību 

Apmeklējumu skaits kopā – 2187, 

t. sk. individuālie – 302, apmeklētāji grupās – 1885, no tiem skolēni grupās – 1597 

Dienu skaits, kad muzejs atvērts apmeklētājiem - 252  

Izstāžu skaits muzejā – 7 

Ārpus muzeja eksponēto izstāžu skaits – 1 

Pastāvīgo ekspozīciju skaits – 2 

Muzeja darbinieku vadīto ekskursiju skaits muzejā – 78 

Muzejpedagoģisko programmu norišu skaits – 31 

 

Darbinieki 

Faktiskais darbinieku skaits – 1, no tiem ar augstāko izglītību – 1 

 

Finansiālie rādītāji 

Piešķirts no pašvaldības budžeta – 4400.00 LVL 

Biļešu ieľēmumi – 20.00 LVL 

Sponsorējumi, ziedojumi – 230.00 LVL 
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5. PAŠVALDĪBAS POLICIJAS INFORMĀCIJA PAR VEIKUMIEM 

SABIEDRISKĀS KĀRTĪBAS NODROŠINĀŠANĀ 

Saľemti un izskatīti -33 iedzīvotāju un amatpersonu (deputātu) iesniegumi: 

Par sabiedriskās kārtības un drošības uzlabošanu uz ielām un ceļiem Viļānu novada teritorijā, 

par dzīvnieku turēšanas noteikumu pārkāpšanu, par pašvaldības īpašuma bojāšanu un iekšējās 

kārtības noteikumu neievērošanu, par sīko huligānismu, par trokšľošanu. 

Piereģistrēti- 125 telefoniski un mutiski iedzīvotāju izsaukumi: 

Uz kuru mutiska pamata izskatīti un sastādīti- 125 pārbaudes akti notikuma vietā: 

kā rezultātā 47 (četrdesmit septiľi) ziľojumi un iesniegumi adresēti attiecīgām Valsts policijas 

Latgales reģiona pārvaldes Rēzeknes iecirkľa Kārtības policijas nodaļas struktūrvienībām, kuru 

kompetencē atrodas attiecīgais pārkāpuma veids. 

Viļānu novada teritorijā veikti – 71(septiľdesmit viens) profilaktiskie reidi- 

brīvdienās, svētku dienās- vakara un nakts stundās saskaľojot ar Valsts policijas Latgales 

reģiona pārvaldes Rēzeknes iecirkľa operatīvo dežurantu; 

No tiem kopā ar Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Rēzeknes iecirkľa Kārtības 

policijas nodaļas 2.iecirkľa inspektoriem un ceļu policijas inspektoriem – 29(divdesmit deviľi) 

profilaktiskie reidi. 

 Nodrošināta sabiedriskā kārtība- 33 masu pasākumos; 

Sakarā ar 1.septembri visās Viļānu novada pašvaldības izglītības iestādēs tika organizēta 

informatīva akcija „Drošs ceļš uz skolu‖, par satiksmes drošību septembra mēnesī. 

 Tiek veikta patstāvīga sadarbība un informācijas apmaiľa VP Latgales reģiona pārvaldes 

Rēzeknes iecirkľa vadību un operatīvo vadības dežūrdaļu. 
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11.tabula 

Viļānu novada pašvaldības policijas darba rezultāti par 2010.gadu 

PERSONĀLSASTĀVS 

Darbinieku skaits pēc štata saraksta (visi kopā) 1 

Darbinieku skaits, kuri veic policijas darbinieka pamatfunkcijas (kopā) 1 

Darbinieku skaits, kuri veic policijas pamatfunkcijas (vidēji 1 darba dienā) 1 

SAĽEMTI IZSAUKUMI 

Apkalpoti personu policijas izsaukumi 125 

t.sk. izsaukumi par konfliktiem ģimenē 18 

t.sk. izsaukumi saistīti ar glābšanas darbiem 3 

t.sk. izsaukumi no Valsts policijas iestādēm 22 

AIZTURĒTĀS PERSONAS 

Aizturētas personas kopā (visi kopā) 12 

t.sk. aizturētas personas uz aizdomu pamata par noziedzīgā nodarījuma 

izdarīšanu 
4 

t.sk. aizturēti nepilngadīgie 8 

SAĽEMTIE UN IZSKATĪTIE PERSONU IESNIEGUMI 

Saľemtie personu iesniegumi 23 

Izskatīti personu iesniegumi 23 

ADMINISTRATĪVĀ PĀRKĀPUMA LIETAS 

Izskatītas administratīvā pārkāpuma lietas savā struktūrvienībā 125 

Nosūtītas administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai citām institūcijām 47 

DARBS MASU PASĀKUMOS 

Sabiedriskās kārtības nodrošināšana masu pasākumos 33 

PROFILAKTISKAIS DARBS un SADARBĪBA 

Veikti reidi likumpārkāpumu profilaksei 71 

Veikti izglītojošie pasākumi mācību iestādēs 3 

Sadarbība ar dažādām institūcijām (NMP, slimnīcām, VUGD, VP un citi) 

(gadījumu skaits) 
29 

CITI REZULTĀTI (lūdzu papildiniet sadaļu, ja ir jāatspoguļo citi rezultāti) 

Personas nogādātas mājās alkohola reibuma stāvoklī 6 

Sniegts atbalsts sociālajam dienestam un bāriľtiesai 9 

Brīdinājumi par nesakoptajiem īpašumiem 3 
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6. PAŠVALDĪBAS DALĪBA PROJEKTOS UN SABIEDRĪBAS 

INFORMĒŠANA 

6.1. Pašvaldības dalība projektos 2010.gadā 

 

Viļānu novada pašvaldība aktīvi piedalās dažādu projektu sagatavošanā un realizēšanā. 

Jau 2008.gadā, vēl toreizējā Viļānu pilsētas dome iesniedza pieteikumu dalībai projektā LATLIT 

TRAFFIC ―Harmoniskas sadarbības ieguldījums satiksmes drošības uzlabošanai un ilgtspējīgai 

attīstībai Eiroreģiona ―Ezeru zeme‖ Latvijas un Lietuvas pierobežas teritorijās‖ ar mērķi veicināt 

sociālekonomisko attīstību un konkurētspēju Eiroreģiona ―Ezeru zeme‖ Latvijas un Lietuvas 

pierobežas teritorijās un radot pievilcīgu un drošu dzīves vidi. 2008.gada 18.septembrī projekts 

tika apstiprināts. 

 2009. gada 6. februārī Lietuvas Republikas Zarasos notika starptautiskā  projekta 

„Harmoniska pārrobežu sadarbība satiksmes drošībā Latvijas un Lietuvas pierobežas reģionos‖ 

atklāšanas pasākums, kurā tika svinīgi parakstīti finansēšanas un partnerības līgumi. 

 Projektam uzsākoties, kopīgam mērķim vienojās 15 partneri – astoľas Latvijas 

pašvaldības (Daugavpils, Krāslavas un Preiļu rajona padomes, Ludzas, Rēzeknes un Viļānu 

pilsētas domes, Krāslavas novada domi un Maltas pagasta padomi), sešas Lietuvas pašvaldības 

(Zarasu, Utenas, Ignalinas, Anikšču, Kupišķu rajona administrācijas un Visaginas pilsētas 

administrāciju) un vadošo partneri- biedrību „Eiroreģions „Ezeru zeme‖‖. 

2009.gada laikā tika uzsākta un 2010.agdā tika pabeigta projekta realizācija izstrādājot 

tehnisko projektu tranzītielas rekonstrukcijai Viļānu pilsētas teritorijā valsts 1. šķiras autoceļa 

maršrutā Viļāni-Preiļi-Špoģi (P58) posmā Rīgas iela, Kultūras laukums, Brīvības iela. Tehniskā 

projekta izstrādi iepirkumu procedūras rezultātā veic A/S „Ceļuprojekts‖. 

Viļānu novads piedalās arī Vides ministrijas izsludinātajos projektos. 2007.gadā tika 

iesākta projekta rakstīšana Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta ―Ūdenssaimniecības 

attīstība Viļānu pašvaldībā‖ programmas ―Infrastruktūra un pakalpojumi‖ papildinājumā 3.5. 

prioritātē ―Vides infrastruktūras un videi draudzīgas enerģētikas veicināšana‖ 3.5.1. pasākumā 

―Vides aizsardzības infrastruktūra‖ 3.5.1.1. aktivitātē ―Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība 

aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000‖ ietvaros. Projekta pieteikums tika iesniegts 

2008.gadā, bet 2009.gadā sākās un 2010.gadā turpinājās projekta realizācija, kur iepirkuma 

procedūras rezultātā projekta realizāciju veiks SIA „Velve‖. Aktivitātes mērķis ir 

ūdenssaimniecības pakalpojumu - ūdensapgādes un notekūdeľu savākšanas un attīrīšanas - 

kvalitātes uzlabošana un ūdenssaimniecības pakalpojumu pieejamības paplašināšana, nodrošinot 

kvalitatīvu dzīves vidi, samazinot vides piesārľojumu un ūdenstilpju eitrofikāciju un sekmējot 

ūdens resursu un energoresursu racionālu izmantošanu. 
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Novada pašvaldība aktīvi darbojas arī Nodarbinātības Valsts aģentūras nodarbinātības 

veicināšanas pasākumos. Katru gadu tiek izmantoti pasākumi noteiktām pasākumu grupām, kur 

galvenokārt tiek nodarbināti invalīdi, lai palīdzētu bezdarbniekiem invalīdiem izprast darba 

tirgus prasības, veicinātu mērķa grupu bezdarbnieku iekļaušanos sabiedrībā un iekārtošanos 

pastāvīgā darbā, kā arī šobrīd visaktuālākais nodarbinātības pasākums ir „Darba praktizēšanās 

pašvaldībās.‖ Pasākumā iesaistītie bezdarbnieki nodarbināti, piemēram, teritorijas 

labiekārtošanā, sociālajā aprūpē, sabiedrisko ēku remontā, meža atjaunošanā vai sakopšanā, 

malkas skaldīšanā, iestāžu uzkopšanā, virtuves palīgdarbos, ceļu uzturēšanas darbos un citos 

līdzīgos darbos. 

12.tabula 

Viļānu novada pašvaldības dalība projektos 2010.gadā 

Nr.

p.k. 

Projekta nosaukums Fonds Atbildīgā iestāde Projekta 

ieviešanas 

laiks 

1. LLI-006 "Harmoniska pārrobežu 

sadarbība satiksmes drošības uzlabošanai 

LV-LT pierobežas teritorijās"/"LATLIT 

TRAFFIC" 

ERAF Latvijas - Lietuvas 

programma 

02.02.2009.- 

01.08.2011. 

2. "Pasākumi noteiktām personu grupām" ESF 

 

Nodarbinātības 

valsts aģentūra 

01.03.2010.- 

28.02.2011. 

3. "Pasākumi noteiktām personu grupām" ESF 

 

Nodarbinātības 

valsts aģentūra 

30.04.2010.- 

30.04.2012. 

4. "Darba praktizēšanas pasākumu 

nodrošināšana pašvaldības darba iemaľu 

iegūšanai un uzturēšanai" 

ESF 

 

Nodarbinātības 

valsts aģentūra 

01.09.2009.- 

31.12.2011. 

5. "Viļānu novada skolu informatizācija" ERAF Valsts izglītības 

attīstības aģentūra 

04.01.2010.-

30.06.2011. 

6. "Viļānu novada pašvaldības 

administratīvās kapacitātes stiprināšana" 

ESF 

 

Reģionālā attīstības 

un pašvaldību lietu 

ministrija 

12.11.2010.-

30.09.2012. 

7. LLIII-166 "Animalterapijas izmantošana 

Latvijas-Lietuvas pierobežas pašvaldību 

sociālās vides stiprināšanai‖/‖CURED 

BY ANIMALS‖ 

ERAF Latvijas - Lietuvas 

programma 

01.11.2010.- 

31.12.2011. 

8. "Viļānu kultūras nama - bibliotēkas ēkas 

rekonstrukcija labvēlīgas iekštelpu vides 

un pievilcīga ārējā izskata 

nodrošināšanai, kā arī energoefektivitātes 

uzlabošanai" 

ELFLA Lauku atbalsta 

dienests 

20.10.2010.- 

31.10.2012. 
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6.2. Pašvaldības komunikācija ar iedzīvotājiem 

 Lai nodrošinātu Viļānu novada iedzīvotāju informēšanu par pašvaldības darbu, 

pieľemtajiem lēmumiem, pabalstu iespējām un citām aktualitātēm novadā un tās pakļautībā 

esošajās iestādēs ir izveidota sadarbība ar Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes un Viļānu novada 

laikrakstu „Rēzeknes Vēstis‖. Kā arī ierodoties pašvaldībā iedzīvotājiem ir iespēja iepazīties ar 

aktuālākajiem jautājumiem pie informācijas stenda. 2010.gadā novada iedzīvotājiem tika 

organizētas arī tikšanās ar novada deputātiem, kur tika sniegtas atskaites par jau paveiktajiem 

darbiem un iegūtajiem rezultātiem, atbildēts uz iedzīvotāju sasāpējušajiem jautājumiem, kā arī 

sniegts ieskats nākotnes plānos, lai iedzīvotāji būtu informēti par pašvaldības darbu. 

Informācija par pašvaldību un tās lēmumiem pieejama arī Viļānu novada pašvaldības 

mājas lapā www.vilanunovads.lv. 

Noteiktās dienās iedzīvotājiem ir nodrošināti pieľemšanas laiki pie priekšsēdētāja, 

priekšsēdētāja vietnieces un izpilddirektores. Lai veicinātu tiešo dialogu ar iedzīvotājiem, novada 

vadība tiekas ar nevalstiskajām organizācijām un biedrībām, pārrunājot aktuālākās problēmas, 

uzklausot iedzīvotāju ierosinājumus un pretenzijas. 

http://www.vilanunovads.lv/
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7. SOCIĀLĀ NODROŠINĀŠANA UN APRŪPE 

2010.gadā trūcīgo ģimeľu skaits būtiski pieaudzis – 2009. gadā tādas bija 521 ģimene 

(1306 personas), tad 2010.gadā jau 711 ģimenes (1710 personas), jeb 23% no novada iedzīvotāju 

skaita. Pēc sastāva tās ir 1051 pilngadīgas personas darbspējīgā vecumā, 500 bērnu un 159 

personas pensijas vecumā un invalīdi. 

Lai palīdzētu iedzīvotājiem pamatvajadzību nodrošināšanā, sociālajos pabalstos izmaksāti 

217 023 Ls. 

89% jeb 171 276 Ls no visiem pabalstiem sastāda GMI pabalsts. To saľēma 473 ģimenes 

jeb 1198 personas. Lai arī neliels, bet būtisks atbalsts ienākumu gūšanā iedzīvotājiem, kuri 

reģistrējušies kā bezdarbnieki, bijis sociālā tīkla piedāvājums veikt darba praktizēšanu 

pašvaldībās ar stipendiju, no GMI saľēmējiem to izmantojušas 398 personas. 

Otrs pieprasītākais pabalstu veids Viļānu novadā ir bijis dzīvokļa pabalsts – izlietoti 

18 378 Ls, saľēmušas 610 novadā dzīvojošas ģimenes. 

Pārējos pabalstos izlietoti 27 369 Ls. Tās ir brīvpusdienas un ēdināšanas maksas 

atvieglojumi novada izglītības iestādēs 259 bērniem, kā arī tika sniegta palīdzība ģimenēm, 

bērnus sagatavojot jaunajam mācību gadam. Tika palīdzēts arī cilvēkiem ārkārtas un 

neparedzētās situācijās – ugunsgrēki, nelaimes gadījumi, smagas slimības, bēres. Diemžēl šādi 

gadījumi bija un ne maz – 161. Pašvaldības atbalstu saľēmuši 15 nez vecāku gādības palikuši 

bērni un bāreľi.Bez sociālajiem pabalstiem novada iedzīvotājiem vēl tika sniegti vai apmaksāti 

sociālie pakalpojumi. Nozīmīga daļa pašvaldībā dzīvojošo ir pensionāri un cilvēki ar invaliditāti. 

Ne visi spēj sevi aprūpēt vai nodrošināt savu aprūpi, šajos gadījumos palīdz pašvaldība. Aprūpes 

mājās pakalpojumu 2010.gadā izmantoja 49 personas un izlietoti 14 101 Ls. Gada laikā 15 

personām tika sniegta palīdzība daļēji apmaksājot sociālo aprūpi Viļānu slimnīcā, bet 18 

personām nodrošināta uzturēšanās ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestādēs. 

Lai novada iedzīvotāji saľemtu daudzveidīgākus, viľu vajadzībām atbilstošus sociālos 

pakalpojumus, Viļānos darbojas pašvaldības finansētais sociālais atbalsta centrs „Cerība‖. Tas 

gada laikā sniedzis atbalstu 426 personām. Tā ir gan ēdināšana, gan brīvā ,laika lietderīga 

pavadīšana, gan veļas mazgāšanas pakalpojums, gan sociālpsiholoģiskais atbalsts. 

Izprotot sarežģīto sociālo situāciju valstī, novadā sociālajā jomā aktīvi darbojas vairākas 

nevalstiskās organizācijas, kas izmantojot sev pieejamos resursus, palīdz daudziem trūcīgiem un 

maznodrošinātiem cilvēkiem ar pārtiku, apģērbu, zālēm, sniedzot friziera pakalpojumus un  

iesaistot organizāciju aktivitātēs tā mazinot personu sociālo izolētību un atstumtību. 

 

Viļānu novada pašvaldības priekššēdētājs                                            A.Pudulis 


