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1. ZIŅAS 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 01.01.2017. – 31.12.2017. 

Domes skaitliskais sastāvs 15 deputāti 

Domes priekšsēdētājs Jekaterina Ivanova 

Domes priekšsēdētājas vietnieks Daiga Ceipiniece 

Domes izpilddirektors Andris Stafeckis 

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 aizņem - 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 pilsoņu 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 LR Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem 2018.gada 1.janvārī Viļānu 

novada teritorijas deklarēto iedzīvotāju skaits bija 6 045, kas ir par 3.0% mazāk nekā iepriekšējā 

gadā. Uz 2017.gada 1. janvāri iedzīvotāju skaits bija 6 233.  

Viļānu novada iedzīvotāju sadalījums pa vecuma un dzimuma grupām ir attēlots 

1.1.attēlā. 

 

Avots: LR Pilsonības un migrāciju lietu pārvaldes dati 

1.1.attēls. Viļānu novada iedzīvotāju sadalījums pēc vecuma un dzimuma  

Kā redzams no 1.1. attēlā ietvertās informācijas, tad vislielākā novada iedzīvotāju grupa 

jeb 65.2% no kopējā iedzīvotāju skaita ir darbspējas vecumā no kuriem vīrieši ir 2027, savukārt 

sievietes 1917, salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu šajā vecuma grupā iedzīvotāju skaits 

samazinājies par 3.1%. Vismazāk iedzīvotāju ir līdz darbspējas vecumam un tie ir 12.2%, no 

kuriem 362 ir zēni un 375 meitenes, salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu šajā vecuma grupā 

iedzīvotāju skaits samazinājies par 3.1%. Vecuma grupā pēc darbaspējas vecuma grupā ir 23.2% 

jeb 1401 iedzīvotāji, no kuriem 490 ir vīrieši un 874 sievietes, salīdzinājumā ar iepriekšējo 

periodu samazinājums - 2.4%. Šajā vecuma grupā ir vērojama krasa dzimumu atšķirība - sieviešu 

dzimuma pārstāvju ir 1.8 reizes vairāk nekā vīriešu.  

Uz 01.01.2018 Viļānu novadā bija 928 bērni vecumā līdz 18 gadiem. Informācija par 

bērnu skaita sadalījums pa vecumiem ir apkopota 1.1. tabulā.  

1.1.tabula 

Bērnu skaits Viļānu novadā uz 01.01.2018 

Vecuma robežas Skaits 
Dzimums 

Meitenes Zēni 

0 – 6 318 163 155 
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7 – 18(neieskaitot) 610 323 287 

Avots: LR Pilsonības un migrāciju lietu pārvaldes dati 

Kā redzams no 1.1.tabulā ietvertās informācijas, tad vecuma grupā no 0 līdz 6 gadiem ir 

318 bērni, salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu izmaiņas nav notikušas, savukārt vecumā no 7 līdz 

18 gadiem ir 610 bērni, savukārt šajā vecuma grupā bērnu skaits ir samazinājies par  27 bērniem.  

2017.gadā Viļānu novada dzimtsarakstu nodaļā ir reģistrēti: 

 40 jaundzimušie - tai skaitā 20 meitenes un 20 zēni, salīdzinājumā ar iepriekšējo 

gadu jaundzimošo skaits palielinājies par 15%; 

 101 miršanas gadījumi - tai skaitā 62 sievietes un 39 vīrieši, salīdzinājumā ar 

iepriekšējo gadu palielinājies par 20.8%; 

 21 laulība – tai skaitā 15 nodaļā un 6 baznīcā; 

 Šķirtas 9 laulības – tai skaitā 3 laulības tiesā, 6 laulības pie notāra. 
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2. VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBA 

2.1. Domes sastāvs 

 

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

novada pašvaldības Nolikums (apstiprināts domes 16.07.2009. sēdē un grozīts10.10.2013., 

18.12.2014., 22.01.2015., 10.08.2017. un 19.10.2017.) un citi normatīvie akti. 

Viļānu novada domes vadību nodrošina 15 deputāti. 

Viļānu novada domes sastāvs 2017.gadā no 01.01.2017.līdz 20.06.2017. 

Jekaterina Ivanova - domes priekšsēdētāja (Politisko partiju apvienība „Saskaņas Centrs”) 

Arnolds Pudulis - domes deputāts (Politisko partiju apvienība „Saskaņas Centrs”) 

Vasīlijs Arbidāns - domes deputāts (Politisko partiju apvienība „Saskaņas Centrs”) 

Felicija Leščinska - domes deputāte (Politisko partiju apvienība „Saskaņas Centrs”) 

Inna Ruba - domes deputāte (Politisko partiju apvienība „Saskaņas Centrs”) 

Alla Stiuka - domes deputāte (Politisko partiju apvienība „Saskaņas Centrs”) 

Jevdokija Šlivka - domes deputāte (Partija „Vienoti Latvijai”) 

Leopolds Naglis - domes deputāts (Partija „Vienoti Latvijai”) 

Juris Galerijs Vidiņš - domes deputāts (Partija „Vienotība”) 

Inta Brence - domes deputāte (Partija „Vienotība”) 

Inga Zunda-domes deputāte („Centriskā partija LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”) 

Andris Kozulis - domes deputāts („Centriskā partija LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”) 

Ilze Grolmusa - domes deputāte (Politiskā partija „Alternative”) 

Daiga Ceipiniece - domes deputāte (Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija) 

Ilze Valeniece - domes deputāte (LATGALES PARTIJA). 

Viļānu novada domes sastāvs 2017.gadā no 20.06.2017. līdz 31.12.2017.  

Jekaterina Ivanova - domes priekšsēdētāja (“Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija) 

Daiga Ceipiniece - domes priekšsēdētājas vietniece (Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku 

partija) 

Guna Popova - domes deputāte (“Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija) 

Vasīlijs Arbidāns - domes deputāts (“Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija) 

Felicija Leščinska - domes deputāte (“Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija) 

Inna Ruba - domes deputāte (“Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija) 

Alla Stiuka - domes deputāte (“Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija) 

Lūcija Veselova - domes deputāte (“Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija) 

Jevdokija Šlivka - domes deputāte (Latvijas Reģionu apvienība, Latgales partija) 
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Rūdolfs Beitāns - domes deputāts (Latvijas Reģionu apvienība, Latgales partija) 

Juris Galerijs Vidiņš - domes deputāts (Partija „Vienotība”) 

Inta Brence - domes deputāte (Partija „Vienotība”) 

Inga Zunda - domes deputāte („LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”) 

Artūrs Ornicāns - domes deputāts („LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”) 

Indra Šarkovska - domes deputāte (Partija „Vienoti Latvijai”). 

Viļānu novada pašvaldībā novada domes sēdes notiek vienu reizi mēnesī, kā arī saskaņā 

ar noteikto kārtību tiek sasauktas ārkārtas sēdes. 2017.gadā Viļānu novada pašvaldībā notika 21 

novada domes sēde, no tām 8 bija ārkārtas sēdes. Savukārt finanšu komitejas sēdes ir bijušas 11, 

bet sociālās, izglītības un kultūras komitejas sēdes ir notikušas 11 reizes.  

Viļānu novada pašvaldībā 2017.gadā vidēji tika nodarbināti 435 darbinieki.  Informācija 

par nodarbināto sadalījumu pēc dzimumiem ir attēlota 2.1.attēlā. 

 

Avots: Grāmatvedības un ekonomikas nodaļas dati 

2.1.att. Viļānu novada pašvaldībā nodarbināto sadalījums pa dzimuma veidiem 

Sadalījumā pa dzimumu veidiem Viļānu novadā pašvaldībā 2017.gadā tika nodarbinātas 

339 sievietes un 96 vīrieši (skat. 2.1.attēlu).  

2.2. Komitejas un komisijas 

 Viļānu novada pašvaldībā darbojas divas pastāvīgās komitejas: 

1. Finanšu komiteja 15 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; 



 8 

3. Iepirkumu komisija – 5 locekļi; 

4. Pašvaldības īpašuma komisija – 5 locekļi; 

5. Sporta komisija – 3 locekļi; 

6. Dzīvokļu komisija – 5 locekļi; 

7. Ārkārtas situāciju komisija – 5 locekļi; 

8. Kultūras komisija - 5 locekļi; 

9. Saimniecisko lietu komisija -5 locekļi; 

10. Darījumi ar lauksaimniecības zemi komisija - 5 locekļi; 

11. Ētikas komisija - 5 locekļi; 

12. Medību koordinācijas komisija – 6 locekļi; 

13. Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisija – 5 locekļi. 

2.3. Pašvaldības pārvalde 

Viļānu novada pašvaldība savā darbībā veic sekojošas funkcijas: 

 organizē iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus; 

 gādā par novada labiekārtošanu un sanitāro tīrību; 

 nodrošina iedzīvotājus ar izglītības pakalpojumiem; 

 rūpējas par kultūru un sekmē tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu; 

 nodrošina veselības aprūpes pieejamību; 

 nodrošina iedzīvotāju sociālo palīdzību; 

 sniedz palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā; 

 sekmē saimniecisko darbību novadā; 

 piedalās sabiedriskās kārtības nodrošināšanā; 

 veic civilstāvokļa aktu reģistrāciju; 

 gādā par aizgādnību, aizbildnību un bērnu interešu aizstāvību. 

Novada pašvaldības pārziņā ir 20 iestādes: pašvaldības administrācija, kur darbojas 

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

saimniecības, dzimtsarakstu nodaļas, kā arī pašvaldības policija; Viļānu pilsētas pirmskolas 

izglītības iestāde; Viļānu pagasta Radopoles bibliotēka; Dekšāres pamatskola; Viļānu vidusskola; 

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

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

Dekšāres pagasta bibliotēka; Sokolku pagasta bibliotēka; Bāriņtiesa; Sociālais dienests; Dekšāres 

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

feldšeru-vecmāšu punkts; Sokolku pagasta feldšeru-vecmāšu punkts. 

Pašvaldība ir kapitāla daļu turētājs sekojošās kapitālsabiedrībās: 

 SIA “Viļānu namsaimnieks”; 
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 SIA “Viļānu siltums”; 

 SIA „Viļānu slimnīca”; 

 SIA “ALAAS’. 

Pašvaldības dalība biedrībās: 

 Latvijas Pašvaldību savienība;  

 Biedrība”Eiroreģions „Ezeru zeme”; 

 Biedrība “Latgales reģionālā attīstības aģentūra”; 

 Biedrība “Rēzeknes rajona kopienu partnerība”. 

2.4. Dekšāres pagasta pārvalde 

Pagasta pārvalde darbojās saskaņā ar Viļānu novada domes apstiprināto nolikumu,  

nodrošinot: 

 skolēnu pārvadāšanu uz skolu un no skolas ar transportu, kā arī uz pasākumiem skolēnus 

un pašdarbības kolektīvu dalībniekus; 

 ceļu uzturēšaua - pagasta ceļu apļaušana, krūmu ciršana; 

 pagasta iedzīvotāju apkalpošanu; 

 telpu nodrošināšana pasākumiem un pulciņu mēģinājumiem; 

 latvāņu appļaušanu un miglošanu pārvaldes teritorijā. Veikta latvāņu pļaušana 1.0 ha un 

miglošana 1.0 ha platībā; 

 pagasta teritorijā iedzīvotāju iesaistīšanu un sakopšanas darbu organizēšana “Lielājā 

talkā”; 

 pagasta teritorijā esošo kapu uzturēšanu un sakopšanu;. 

 Vasaras brīvdabas estrādes uzturēšana un labiekārtošana. 

Sadarbībā ar Lauku atbalsta dienesta Austrumlatgales reģionālo lauksaimniecības pārvaldi, 

tika organizēts seminārs novada zemniekiem, par aktualitātēm ES finansējuma piesaistē. Tika 

organizēta sapulce mežu īpašniekiem.  

2.5. Sokolku pagasta pārvalde 

Savā darbībā Sokolku pagasta pārvalde darbojās saskaņā ar Viļānu novada domes 

apstiprināto nolikumu,  nodrošinot: 

 Transporta nodrošināšana skolēnu pārvadāšanai uz skolu, bērnudārzu un citiem 

pasākumiem; 

 Pagasta iedzīvotāju apkalpošana; 

 Pagasta ceļu uzturēšana. 2017. gadā tika veikta krūmu ciršana gar pagasta ceļu Sokolki- 

Zvīdrini, Skudnovka, komplekss – Repši, Taukuļi –Antoniški. Sagatavojot malku 

pārvaldes iestāžu apkurei 64 m
3
; veikts ceļa “Ustroņi pa centru” remonts; 
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 Iesaistīšanās Pasākumā “Algoti pagaidu sabiedriskie darbi”, nodarbinātot 56 

bezdarbniekus; 

 Telpu nodrošināšana vingrošanas nodarbībām; 

 Pagasta teritorijā esošo kapu uzturēšana un sakopšana; 

 Ierīkotas puķu dobes, sakopta ciemata Strupļi teritorija, saremontēti un uzstādīti soliņi; 

 Tika organizēta pagasta teritorijas sakopšana “Lielās talkas” laikā; 

 Turpināts attīstīt projektu “Parka ierīkošana Sokolku pagasta Strupļu ciemata teritorijā” - 

gājēju celiņiem tika uzklāts asfaltbetona segums. 

2.6. Dzīvesvietas deklarēšana 

2017. gadā ir saņemti: 

 112 iesniegumi dzīvesvietas deklarēšanai; 

 82 iesniegums izziņu saņemšanai par dzīvesvietas deklarēšanas; 

 10 iesniegumi deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanai, tai skaitā: 

 8 gadījumos – ziņas anulētas; 

 2 gadījumā – lieta tika izbeigta. 

2.7. Bāriņtiesa 

 

2017.gadā Viļānu novada pašvaldības Bāriņtiesa ir pieņēmusi 47 lēmumus. 

 Tajā skaitā:   -  lietās par aizgādības tiesībām  - 13; 

- lietās par vecāku un bērnu personiskām un mantiskām attiecībām – 6; 

- aizbildnības lietās – 11; 

- audžuģimeņu lietās – 11; 

- aizgādnības lietās – 6. 

 Ģimeņu skaits, kurās netiek pietiekami nodrošināta bērna attīstība un audzināšana un par 

kurām bāriņtiesa pārskata periodā informējusi pašvaldības sociālo dienestu vai citu 

atbildīgo institūciju    - 17.                                                                                                                                          

 Personu skaits, kurām pārskata periodā ar bāriņtiesas lēmumu pārtrauktas bērna 

aizgādības tiesības – 6. 

 Bērnu skaits, kuru vecākiem pārskata periodā pārtrauktas bērna aizgādības tiesības – 6. 

 Personu skaits, kurām pārskata periodā ar bāriņtiesas lēmumu atjaunotas pārtrauktās 

bērna aizgādības tiesības – 1. 
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 Bērnu skaits, kuru vecākiem pārskata periodā atjaunotas pārtrauktās  bērna aizgādības 

tiesības – 1. 

 Personu skaits, kurām pārskata periodā ar tiesas spriedumu atņemtas bērna aizgādības 

tiesības - 1 . 

  Bērnu skaits, kuru vecākiem pārskata periodā ar tiesas spriedumu atņemtas bērna 

aizgādības tiesības – 1. 

 Pārskata periodā bāriņtiesa sniegusi prasību tiesā par aizgādības tiesību atņemšanu 

vecākiem – 3 gadījumos. 

 Pārskata periodā bāriņtiesa informējusi prokuratūru par nepieciešamību nodibināt  

aizgādnību personai ar garīga rakstura vai citiem veselības traucējumiem   un ierobežot 

rīcībspēju – 1  gadījumā. 

 Pieteikumu skaits, ko bērna interesēs iesniegusi bāriņtiesa ar lūgumu tiesai nodrošināt 

pagaidu aizsardzību pret vardarbību – 1. 

 Bērnu un personu ar rīcībspējas ierobežojumu pārstāvība tiesās - 6 tiesas sēdēs. 

 Ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu skaits – 25. 

no tā bērnu skaits, kuri  ievietoti audžuģimenē  - 7, 

                 ievietoti aizbildņa ģimenē – 17, 

                   ievietoti ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās  rehabilitācijas institūcijā  -   1 .                                            

 Aizbildņu kopējais skaits  - 13. 

 Audžuģimeņu kopējais skaits – 2. 

 Aizgādnībā esošo personu skaits – 5. 

 Pārskata periodā ierosināto lietu skaits bāriņtiesā – 29. 

 Bāriņtiesas pārraudzībā esošās aizbildnības un aizgādnības lietas no citām bāriņtiesām - 6 

 Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu kopējais skaits – 240. 

 Pārskata periodā veiktas notariālās darbības (apliecināti pirkuma, pārdevuma un 

dāvinājuma līgumi, nostiprinājuma lūgumi zemesgrāmatai, iesniegumi, pilnvaras, 

dokumentu kopijas, sastādīti testamenti un citi dokumenti) – 503. 



 12 

2.8. Iepirkumu komisijas veiktie iepirkumi un noslēgtie līgumi 

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu 2017.gadā veikti 30 iepirkumi, 26 iepirkumu 

rezultātā noslēgti līgumi (t.sk., 8 atklāti konkursi): 

- 10 būvdarbu iepirkumi; 

- 9 piegādes iepirkumi;  

- 7 pakalpojumu iepirkumi. 

Kopējā iepirkumu (rezultatīvi noslēgto) plānoto līgumcenu summa: EUR 4 019 415,42 bez 

PVN. 

Kopējā faktiskā summa, par kuru noslēgti līgumi: EUR 3 435 457,72 bez PVN. 

Saskaņā ar 2015.gada 11.jūnija noteikumiem Nr.8 “Tirgus izpētes kārtība Viļānu novada 

pašvaldībā” 2017.gadā veiktas 136  tirgus izpētes, no tām 132 tirgus izpētes beigušās rezultatīvi:  

- 9 būvdarbiem; 

- 88 piegādēm;  

- 35 pakalpojumiem. 

Kopējā tirgus izpētēs (rezultatīvi noslēgtās) plānoto līgumcenu summa:  EUR 298 845,28 bez 

PVN. 

Kopējā faktiskā līgumcenu summa: EUR 268 124,19 bez PVN. 
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3. VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS BUDŽETS 

Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Viļānu novada pašvaldības budžets ir iedalīts 

pamatbudžetā, speciālajā budžetā un citos budžeta līdzekļos. Viļānu novada pašvaldība arī turpmāk savā 

darbībā īstenos ilgtermiņa finanšu stabilitātes politiku, kas vērsta uz dinamisku novada ekonomiskās 

attīstības tempu nodrošināšanu un labvēlīgu apstākļu radīšanu uzņēmējdarbībai, lai sekmētu un 

pilnveidotu likumā „Par pašvaldībām” noteikto pašvaldību autonomo funkciju nodrošināšanu. Viļānu 

novada pašvaldības darbības vispārīgos noteikumus, ekonomisko pamatu, kompetenci, kā arī domes un 

tās institūciju tiesības un pienākumus reglamentē Latvijas Republikas likums „Par pašvaldībām”. Saskaņā 

ar šo likumu un pamatojoties uz Latvijas Republikas likumiem „Par pašvaldību budžetiem”, „Par budžetu 

un finanšu vadību”, nodokļu likumiem, Ministru kabineta noteikumiem, ir izstrādāts Viļānu novada 

pašvaldības budžets 2017. gadam. 

Pašvaldības budžets veido pašvaldības darbības finansiālo ietvaru un ir būtisks līdzeklis 

pašvaldības politikas realizācijai ar finanšu metodēm, lai nodrošinātu pašvaldības ilgtspējīgu 

administratīvās teritorijas attīstību, vienlaicīgi sabalansējot, saimniecisko un ekonomisko attīstību ar 

iedzīvotāju sociālajām interesēm. 

Budžeta izpildes pārskatā ir iekļauti visi Pašvaldības iestāžu un struktūrvienību ieņēmumi un 

izdevumi. 

3.1.  Pamatbudžets 

Ieņēmumi 

Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus veido nodokļu ieņēmumi – iedzīvotāju ienākuma, 

nekustamā īpašuma nodoklis, nenodokļu ieņēmumi, kuros ietilpst pašvaldību nodevas, naudas sodi, 

ieņēmumi no pašvaldības īpašuma pārdošanas, kā arī citi nenodokļu ieņēmumi; transfertu ieņēmumi 

(maksājumi) no valsts un pašvaldību budžetiem un budžeta iestāžu ieņēmumiem.  

Informācija par pašvaldības budžeta ieņēmumiem 2016. gadā un 2017.gadā, kā arī 2018.gada 

apstiprinātais plāns ir atspoguļots 3.1. tabulā. 

3.1.tabula 

Viļānu novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 2016., 2017.gadā un 2018.gada plāns 

(EUR) 

Nr.p.k Rādītājs Budžeta izpilde (EUR) 2018.gada 

plāns 

(EUR) 

2016.gads 2017.gads 

1. Ieņēmumi 5 398 547 5 982 120 7 177 210 

1.1. Nodokļu ieņēmumi 2 109 749 2 294 314 2 456 758 

1.2. Nenodokļu ieņēmumi 122 916 196 085 109 430 

1.3. Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 112 477 103 294 82 317 

1.4. Transferti 3 051 797 3 388 427 4 528 705 

1.5. Ārvalstu finanšu palīdzība 1 608 0 0 

2. Izdevumi 4 922 381 6 165 565 9 012 481 

2.1. Uzturēšanās izdevumi (kopā) t. sk.: 4 478 450 4 848 471 5 143 467 
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2.1.1. Kārtējie izdevumi 3 883 123 4 251 135 4 492 324 

2.1.2. Procentu izdevumi 39 559 30 369 18 589 

2.1.3. Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 368 412 393 563 448 677 

2.1.4. Uzturēšanās izdevumu transferti 187 356 173404 183 877 

2.2. Kapitālie izdevumi 443 931 1 317 094 3 869 014 

Avots: Grāmatvedības un ekonomikas nodaļas dati 

Pamatbudžeta ieņēmumi 2017. gadā sastāda 5 982 120 EUR. Salīdzinot ar plānotajiem 

ieņēmumiem, 2017. gadā ieņēmumi ir par 1 912 271 EUR jeb 24.2 % mazāki nekā plānoti. Salīdzinājuma 

ar iepriekšējo pārskata peridu pamatbudžeta ieņēmumi ir palielinājušies par10.8% jeb 583 573 EUR. 

2017. gada ieņēmumu plāns ir izpildīts par 75.8%.  

3.2..tabula 

Pašvaldības ieņēmumu struktūra un plāna izpilde 2017. gadā 

 

Rādītājs 

2017. gads 

Plāns 

(EUR) 

Izpilde 

(EUR) 

Ieņēmumu 

struktūra, 

% 

Plāna 

izpilde 

+; - (EUR) 

Gada 

plāna 

izpilde, 

% 

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 1 999 340 2 060 298 34.44 +60 958 103.1 

Nekustamā īpašuma nodoklis 

par zemi 

189 168 195 614 3.27 +6 446 103.4 

Nekustamā īpašuma nodoklis 

par ēkām 

21 766 18 652 0.31 -3 114 85.7 

Nekustamā īpašuma nodoklis 

par mājokļiem 

15 730 19 750 0.33 +4 020 125.6 

Nenodokļu ieņēmumi 187 378 196 085 3.28 +8 707 104.7 

Maksas pakalpojumi un citi 

pašu ieņēmumi 

83 165 103 294 1.73 +20 129 124.2 

Transferti 5 397 844 3 388 427 56.64 -2 009 417 62.8 

Kopā 7 894 391 5 982 120 100 -1 912 271 75.8 

Avots: Grāmatvedības un ekonomikas nodaļas dati 

 

Būtiskāko pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu daļu – 56.64% jeb 3.388 miljoni EUR ir 

transfertu ieņēmumi un 38.4 % jeb 2.294 miljoni EUR – nodokļu ieņēmumi. 

Nodokļu ieņēmumi 2017. gadā pamatbudžetā ir 2 294 314 EUR apjomā, kas ir par 68 310 EUR 

vairāk nekā plānots un par 184 565 EUR jeb 8.7% vairāk nekā 2016. gadā. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, 

pieaugums ir vērojams visu nodokļu ieņēmumos. 

Būtiskākais pašvaldības pastāvīgo ieņēmumu avots ir iedzīvotāju ienākuma nodoklis, kas veido 

34.44 % no kopējiem kārtējā gada ieņēmumiem. Pašvaldības ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa 

2017.gadā ir 2.060 miljoni EUR, kas ir 177.89 tūkstošiem EUR jeb 9.5 % vairāk nekā 2016.gadā. 

Nekustamā īpašuma nodokļa (turpmāk – NĪN) ieņēmumi 2017. gadā ir 234 0163 EUR, kas ir par 

7 352 EUR vairāk kā plānots. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, NĪN ieņēmumi  saņemti par  6 703 EUR jeb 

2.9% vairāk.  Pamatojoties uz likumu „Par nekustamo īpašuma nodokli” un pašvaldības saistošajiem 

noteikumiem, 2017.gadā piešķirti nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi 2 926 EUR apmērā -  

politiski represētajām personām par 1117 EUR, trūcīgām personām  588 EUR, bet daudzbērnu ģimenēm 
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un aizbildņu ģimenēm 698 EUR apmērā, savukārt maznodrošinātām personām līdz 90%, kurā nodokļa 

maksātājs atbilst trūcīgās vai maznodrošinātās personas statusam un tie ir 523 EUR. Ieņēmumi no šī 

nodokļa ir atkarīgi no zemes kadastrālo vērtību izmaiņām un reglamentējošās likumdošanas. 

Nenodokļu ieņēmumus veido valsts un pašvaldību nodevas, naudas sodi un sankcijas, ieņēmumi 

no pašvaldības īpašuma pārdošanas, kā arī ieņēmumi no depozītiem un kontu atlikumiem. 2017.gadā šajā 

sadaļā tika iekasēti 196.0 tūkstoši EUR, kas ir par 8 707 EUR vairāk nekā plānots. Salīdzinājumā ar 

iepriekšējo pārskata periodu (2016) nenodokļu ieņēmumi ir iekasēti par 73.1 tūkstošiem EUR vairāk. 

Lielāko daļu šo ieņēmumu veido no Valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas pārdošanas un nodokļu 

maksājumu pamatparāda kapitalizācijas, kas 2017. gadā ir 164 955 EUR.   

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem 2017. gadā tika iekasēti 

103294 EUR apmērā, kas ir par 20.1 tūkstošiem EUR jeb 24.2 % vairāk nekā plānots un par 9.1 

tūkstošiem EUR mazāk nekā iepriekšējā pārskata periodā. Lielāko daļu šo ieņēmumu veido ieņēmumi no 

iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi, kas 2017. gadā ir 102.0 tūkstoši EUR. 

Transfertu ieņēmumus veido maksājumi, kas veikti starp valsts, citas pašvaldības vai no valsts 

budžeta daļēji finansētām atsavinātām publiskām personām. Saņemtie transferti 2017. gadā ir 3.388 

miljonu EUR apmērā. Salīdzinājumā ar plānotajiem ieņēmumiem izpilde ir par 2.0 tūkstošiem EUR 

mazāka nekā plānots. Transfertu ieņēmumi 2017.gadā salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata gadu,ir 

samazinājušies par 336 630 EUR.  

No kopējiem transfertu ieņēmumiem Valsts budžeta transferti veido 95.9% jeb 3 250 172 EUR, 

pašvaldību budžetu transferti veido 3.9 % jeb 133 492 EUR, savukārt ieņēmumi no valsts budžeta daļēji 

finansēto atvasināto publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu transfertiem 4 763 EUR. 

Pamatbudžeta 2017. gada ieņēmumu struktūra ir atspoguļota 3.1. attēlā. 

 

 
 

Avots: Grāmatvedības un ekonomikas nodaļas dati 

3.1.att. Viļānu novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu 

 struktūra 2017. gadā 

Izdevumi 
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Viļānu novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi 2017. gadā bija 6 165 565 EUR. 

Salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata gadu pamatbudžeta izdevumi palielinājušies par 1 243 184 EUR.  

 

Avots: Grāmatvedības un ekonomikas nodaļas dati 

 

3.2.att. Viļānu novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi 2017. gada atbilstoši funkcionālajām 

kategorijām 

 Visvairāk līdzekļu 2017. gada pamatbudžetā 2.691 miljonus EUR jeb 43.7% no kopējiem 

pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem tiek izlietots izglītībai.   

Ekonomiskai darbībai izlietoti 23.4% jeb 1.442 milj EUR, 14.6 % jeb 899.7 tūkstoti EUR no 

kopējiem pamatbudžeta izdevumiem 2017. gadā ir izlietoti vispārējiem valdības dienestiem, savukārt 

sociālai aizsardzībai izlietoti 8 % jeb 490.2 tūkstoši EUR. 2017. gadā no kopējiem pašvaldības 

pamatbudžeta izdevumiem atpūta, kultūra un reliģija izlietoti 5.7 % jeb 352.4 tūkstošus EUR, teritoriju un 

mājokļu apsaimniekošanai  izlietoti 4.2 % jeb 256.0 tūkstošus EUR, veselībai izlietoti 14.4 tūkstoši EUR 

jeb 0.2 %, sabiedriskā kārtība un drošība 2017. gada no pamatbudžeta izlietoti 19.3 tūkstoši EUR jeb 0.3 

% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem.   
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Avots: Grāmatvedības un ekonomikas nodaļas dati 

3.3.att. Viļānu novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu 

 struktūra atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 2017. gadā 

Klasificējot pamatbudžeta izdevumus atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, tad 2017. gada 

pamatbudžetā 49.2 % jeb 3.0 miljoni EUR no visiem izdevumiem ir izlietoti atlīdzībai. Kapitāliem 

izdevumiem izlietoti 21.4 % jeb 1.3 milj. EUR, 19.7 % jeb 1.2 miljoni EUR no visiem izdevumiem ir 

izlietoti preču un pakalpojumu apmaksai, 6.4% jeb 393.5 tūkstošus EUR no izdevumiem ir izlietoti 

subsīdijām dotācijām un sociāliem pabalstiem, 0.5 % jeb 30.3 tūkstošus EUR ir izlietoti procentu 

apmaksai, 2.8 % jeb 173.4 tūkstošus EUR uzturēšanās izdevumu transfertu apmaksai, bet  (skat. 3.attēlu). 

Finansēšana 

Finansēšanas daļa ietver pašvaldības aizņēmumus un to atmaksu, aizdevumus un to atmaksu, un 

citu līdzdalību komersantu pašu kapitālā. 

Pārskata periodā pašvaldība saskaņā ar Viļānu novada domes un Pašvaldību aizņēmumu un 

galvojumu kontroles un pārraudzības padomes lēmumiem parakstīja līgumus ar Valsts kasi par 

aizņēmumu saņemšanu: 

1) Projekta "Viļānu vidusskolas stadiona pārbūve", aizņēmuma līguma summa EUR 293 124, 

izņemtā summa EUR 140 252, atmaksas termiņš 15 gadi; 

2) Projekta "Sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu Viļānu pilsētas pirmsskolas izglītības 

iestādē", aizņēmuma līguma summa EUR 631 855, izņemtā summa EUR 521 065, atmaksas 

termiņš 20 gadi; 

3) Projekta "Sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu Viļānu mūzikas un mākslas skolā", 

aizņēmuma līguma summa EUR 284 293, izņemtā summa EUR 179 446, atmaksas termiņš 

20 gadi. 

2017. gadā atmaksāti aizņēmumi par EUR 338 223. Pārskata periodā pašvaldībai, lai ekonomētu finanšu 

resursus pēc domes lēmumu Nr. 32, sēdes protokols Nr.12 no 21.12.2017 pirms termiņa tika atmaksāti  

aizņēmumus par summu EUR 198 446. Pārējo aizņēmumu atmaksa tiek veikta saskaņā ar atmaksas 

grafikiem.  
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Tika saņemta izsniegtā aizdevuma atmaksa no SIA „Viļānu siltums” par EUR 13 468. 

Pašvaldība 2017.gadā palielināja pamatkapitālu par EUR 169 000, t.sk.: 

- Ieguldījums SIA „Viļānu slimnīca” par EUR  19 000; 

- Ieguldījums SIA ‘’Viļānu siltums” par EUR 150 000. 

 

3.2. Viļānu novada speciālais budžets 

Speciālais budžets ietver apropriācijas pašvaldības mērķiem gadījumos, kad likums paredz 

izdevumu segšanu no īpašiem mērķiem iezīmētiem ieņēmumu avotiem vai, ja pašvaldība ir saņēmusi 

ziedojumu vai dāvinājumu ar norādītu mērķi vai bez tā. Viļānu novada speciālo budžetu veido autoceļu 

fonda līdzekļi, dabas resursu nodokļa, kā arī pašvaldības saņemtie ziedojumu un dāvinājumu līdzekļi. 

Viļānu novada pašvaldības speciālā budžeta 2018. gada apstiprinātais gada plāns un 2017., 2016. 

gadā speciālā budžeta izpildes rādītāji ir apskatāmi 3.2.tabulā. 

3.2.tabula 

2018.gada apstiprinātā budžeta plāns un 2017., 2016. gadu speciālā 

 budžeta izpildes rādītāji (EUR) 

 

Rādītāju nosaukums 
2018. gada 

plāns  

2017. 

gada 

izpilde  

2016. gada 

izpilde  

Izmaiņas 

+;- 

KOPĀ IEŅĒMUMI  918 156 192 939 190 721 2 218 

Dabas resursu nodoklis 13 430 13 430 11 212 2 218 

Mērķdotācijas pašvaldības autoceļu (ielu) 

fondiem 
184 726 179 509 179 509 0 

Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm 

saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku 

instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu 

palīdzības līdzfinansētajiem projektiem 

(pasākumiem) 

720 000 0 0 
0 

 

Kopā izdevumi 2 805 724 170 222 156 790 13 432 

Ekonomiskā darbība 2 747 719 169 284 156 089 13 195 

Vides aizsardzība 58 005 938 701 237 

Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām 

kategorijām 
2 805 724 170 222 156 790 13 432 

Atlīdzība 4 345 0 168 -168 

Preces un pakalpojumi 146 576 89 044 78 890 10 154 

Kapitālie izdevumi 2 654 803 81 178 77 732 3 446 

Avots: Grāmatvedības un ekonomikas nodaļas dati 

 2017.gadā speciālā budžeta ieņēmumi bija 192.9 tūkstoši EUR. Salīdzinājumā ar iepriekšējo 

pārskata periodu, speciālā budžeta ieņēmumi palielinājušies par 2.2 tūkstošiem EUR.  

94.1 % no kopējiem speciālā budžeta ieņēmumiem veido mērķdotācijas ieņēmumi pašvaldības 

autoceļu ( ielu) fondiem un 5.9% veido dabas resursu ieņēmumi. 
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Speciālā budžeta izdevumi 2017. gadā sastādīja 170.2 tūkstošus EUR. Salīdzinājumā ar 

plānotajiem izdevumiem izpilde 40.4%. Salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata gadu izdevumi speciālajā 

budžetā palielinājušies par 13.4 tūkstošiem EUR.  

Ziedojumi un dāvinājumi 

2017. gadā saņemtajiem ziedojumiem - dāvinājumiem EUR 1 000. 

3.3.tabula 

 

Juridiskām personu ziedojums naudā 

Juridiskās 

personas 

nosaukums 

Nodokļa 

maksātāja 

reģ.Nr. 

Saņemtā 

dāvinājuma 

nosaukums 

Dāvinājuma 

vērtība 

EUR 

Mērķis 

A/S “IF P@C 

Insurance” 

40103201449 nauda 1000 PII Bitīte bērnu 

drošības uzlabošanai 

Kopā   1000  

Avots: Grāmatvedības un ekonomikas nodaļas dati 

3.3. Viļānu novada domes saistību un garantiju apjoms 

 Viļānu novada pašvaldības saistību apjoms 2017. gada beigās bija 5.85% no pamatbudžeta 

ieņēmumiem (bez mērķdotācijām), kas norāda uz to, ka pašvaldībai ir pietiekama finanšu kapacitāte, lai 

piesaistītu aizņēmuma līdzekļus novada attīstībai svarīgu un neatliekamu investīciju projektu 

līdzfinansēšanai.  

Pārskata periodā pašvaldība saskaņā ar Viļānu novada domes un Pašvaldību aizņēmumu un 

galvojumu kontroles un pārraudzības padomes lēmumiem parakstīja līgumu ar Valsts kasi par aizņēmumu 

saņemšanu: 

1) Projekta "Viļānu vidusskolas stadiona pārbūve", aizņēmuma līguma summa EUR 293 124, 

izņemtā summa EUR 140 252, atmaksas termiņš 15 gadi; 

2) Projekta "Sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu Viļānu pilsētas pirmsskolas izglītības 

iestādē", aizņēmuma līguma summa EUR 631 855, izņemtā summa EUR 521 065, atmaksas 

termiņš 20 gadi; 

3) Projekta "Sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu Viļānu mūzikas un mākslas skolā", 

aizņēmuma līguma summa EUR 284 293, izņemtā summa EUR 179 446, atmaksas termiņš 20 

gadi. 

 Informācija par Viļānu novada pašvaldības saņemtajiem un atmaksātajiem aizņēmumi ir apkopota 

3.4.tabulā. 

3.4.tabula 

Viļānu novada pašvaldības informācija par aizņēmumiem (EUR) 

Aizdevējs Mērķis 

Līguma 

parakstīšana

s datums  

(dd.mm.ggg

g) 

Aizņēmu

ma 

līguma 

summa  

Pārskata 

perioda 

sākumā 

Pārskata 

perioda 

beigās 

1 2 3 4 5 6 

Valsts kase Apkures katla remontam 04.09.2008 49 801 7911 2 675 

Valsts kase Pagalmu remonts 14.05.2008 28 457 3 187 0 

Valsts kase Vidusskolas kabinetu remontam 01.06.2007 142 272 8 487 0 

Valsts kase Infrastruktūras attīstībai 01.06.2007 128 058 6 950 0 

mailto:P@C
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Valsts kase Pilsētas ielu remonts 14.05.2008 426 862 258 251 234 774 

Valsts kase Sporta zāles celtniecība 07.07.2008 498 005 95 941 0 

Valsts kase Sporta zāles celtniecība 22.10.2008 145 467 70 216 0 

Valsts kase Ūdenssaimniecības sakārtošana Strupļu ciema 26.08.2008 84 540 16 880 8 422 

Valsts kase 

SIA “Viļānu namsaimnieks” pamatkapitāla 

palielināšanai Kohēzijas fonda projekta 

“Ūdenssaimniecības attīstība Viļānu pašvaldībā, 

3. Kārta” 

06.09.2011 600 012 403 445 362 062 

Valsts kase 

Igaunijas–Latvijas-Krievijas pārrobežu 

sadarbības programmas projekta (Nr.ELRI-

109)”Transporta un loģistikas attīstības iespēju 

paaugstināšana Latvijas-Igaunijas-Krievijas 

starptautiskas nozīmes stratēģiskajos transporta 

koridoros”īstenošanai. 

26.09.2012 526 463 379 644 344 328 

Valsts kase 

ELFLA projekts "Viļānu kultūras nama-

bibliotēkas ēkas rekonstrukcija labvēlīgas 

iekštelpu vides un pievilcīga ārējā izskata 

nodrošināšanai, kā arī energoefektivitātes 

uzlabošanai" 

24.09.2013 
 

749 853 
597 394 546 552 

Valsts kase 
Projekts "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta 

gāzu emisiju samazināšanai Viļānu vidusskolā"  
24.09.2013 

 

1 158 081 
598 404 547 476 

Valsts kase 
Projekts „Kompleksi risinājumu siltumnīcefekta 

gāzu emisiju samazināšanai Viļānu vidusskolā” 

 

20.02.2014 

 

285 533 
220 549 202 545 

Valsts kase 

ERAF projekts 

(Nr.3DP/3.2.1.2.0/12/APIA/SM/031 “Tranzītielas 

rekonstrukcija Viļānu pilsētas teritorijā, a/c P58 

posms 0.5-2.5km” 

27.01.2015 878 000 650 984 615 184 

Valsts kase 

KPFI projekts (Nr. KPFI-15.4/58) “Kompleksi 

risinājumu siltumnīcefekta gāzu emisiju 

samazināšanai Viļānu pagasta PII Bitīte” 

īstenosanai 

19.03.2015 202 588 98 943 98 943 

Valsts kase 

SIA “Viļānu namsaimnieks” pamatkapitāla 

palielināšanai ERAF projekta (Nr. 

3DP3.4.1.1.0/13/APIA/Cfla/012/001) 

“Ūdenssaimniecības attīstība Viļānu novada 

Dekšāres pagasta Dekšāres ciemā” īstenošanai 

20.04.2015 29 278 22 778 0 

Valsts kase 
Pašvaldības autonomo funkciju veikšanai 

nepieciešamā transporta (autobusa) iegādei 
01.06.2016 58 500 58 500 0 

 

Valsts kase 

Projekta ‘’Viļānu vidusskolas stadiona pārbūve” 

īstenošanai 
02.08.2017 293 124 0 140 252 

 

Valsts kase 

Projekta “Sekmēt energoefektivitātes 

paaugstināšanu Viļānu pilsētas pirmsskolas 

izglītības iestādē” īstenošanai 

02.08.2017 631 855 0 521 065 

 

Valsts kase 

Projekta “Sekmēt energoefektivitātes 

paaugstināšanu Viļānu mūzikas un mākslas 

skolā” īstenošanai 

04.10.2017 284 293 0 179 446 

Kopā x x 
 

7 201 042 

 

3 498 464 
3 803 724 

Avots: Grāmatvedības un ekonomikas nodaļas dati 

3.4. Pašvaldības nekustamā īpašuma novērtējums 

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

dzīvojamās ēkas (neprivatizēto dzīvokļu daļa).  

Ilgtermiņa ieguldījumu kopsumma 2017. gadā salīdzinājumā ar 2016.pārskata gadu 

palielinājušies par EUR 370 785. 
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3.5.tabula 

Ilgtermiņa ieguldījumu vērtības izmaiņas 2017.gadā (EUR) 

Aktīvi 31.12.2017. 01.01.2017 

Izmaiņas 

(+,-) 

Nemateriālie ieguldījumi 15 723 21 388 -5 665 

Pamatlīdzekļi 15 545 466 15 281 277 264 189 

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi 1 571 818 1 462 391 109 427 

Ilgtermiņa prasības un uzkrājumi nedrošām 

ilgtermiņa prasībām 34 650 31 816 2 834 

Kopā 17 167 657 16 796 872 370 785 

Avots: Grāmatvedības un ekonomikas nodaļas dati 

 Pamatlīdzekļu kopsumma 2017.gadā salīdzinājumā ar 2016.pārskata gadu palielinājusies par 

EUR 264189. Informācija par pamatlīdzekļiem ir apkopota 3.6.tabulā. 

3.6.tabula 

Pamatlīdzekļu vērtības izmaiņas 2017. gadā (EUR) 

Aktīvi 

 

   31.12.2017 01.01.2017 Izmaiņas (+,-

) 

Zeme, ēkas un būves 13 318 465 13 589 479 -271 014 

Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 63 024 73 641 -10 617 

Pārējie pamatlīdzekļi 1 130 774 1 116 891 13 883 

Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā 

celtniecība 636 103 178 703 457 400 

Turējumā nodotie valsts un pašvaldību 

nekustāmie  īpašumi 124 315 137 252 -12 937 

Bioloģiskie un pazemes aktīvi 200 976 185 311 15 665 

Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem 71 809 0 71 809 

Kopā: 15 545 466 15 281 277 264 189 

Avots: Grāmatvedības un ekonomikas nodaļas dati 

 

Pašvaldība uz pārskata perioda beigām nav ierakstījusi visu pašvaldības īpašuma zemesgrāmatā 

(skat.3.7 tabulu) 

3.7.tabula 

Nekustamo īpašumu reģistrācija zemesgrāmatā Viļānu novada pašvaldībā uz 31.12.2017 

Īpašuma raksturojums 

Bilances (atlikusī) 

vērtība īpašumiem, 

kuri jāieraksta 

zemesgrāmatā (EUR) 

Bilances (atlikusī) 

vērtība īpašumiem, kuri 

ir ierakstīti 

zemesgrāmatā (EUR) 

Bilances (atlikusī) 

vērtība īpašumiem, 

kuri nav ierakstīti 

zemesgrāmatā 

(EUR) 

Zeme 1 409 866 306 228 1 103 638 

Ēkas 4 992 925 4 945 885 47 040 

Būves 1 715 946 66 776 1 649 170 

Dzīvokļi 31 815 18 519 13 296 

KOPĀ: 7 746 148 4 674 357 3 071 791 

Avots: Grāmatvedības un ekonomikas nodaļas dati 

Pašvaldība plāno ierakstīt visus īpašumus zemesgrāmatā līdz 31.12.2030.gadam. 

3.5. Pašvaldības kapitāla un materiālo vērtību ieguldījums Viļānu novada uzņēmumos 

 

Novada pašvaldības kapitāla ieguldījumus kapitālsabiedrību pamatkapitālā attēlots  3.8.tabulā. 
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3.8.tabula 

Viļānu novada pašvaldības ieguldījums pamatkapitālā (EUR) 

Kapitālsabiedrības 

nosaukums 

Ieguldījums uz 

01.01.2017 

EUR 

Izmaiņas  

( +;-) EUR 

Ieguldījums uz 

31.12.2017 EUR 

% no 

 kopapjoma 

SIA Viļānu siltums 463 070 143 334 606 404 100.0 

SIA Viļānu namsaimnieks 489 909 -54 385 435 524 100.0 

SIA ALAAS 32 067 0 32 067 6.31 

SIA Viļānu slimnīca 303 383 33 946 337 329 100.0 

 

Avots: Grāmatvedības un ekonomikas nodaļas dati 

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

SIA “Viļānu namsaimnieks” un SIA “Viļānu slimnīca” pamatkapitālā.  

Lai nodrošinātu precīzāku ilgtermiņa  finanšu ieguldījumu uzskaiti 2011.gada 13.oktobrī novada 

dome nolēma ar 2011.gadu mainīt uzskaites kārtību no izdevumu metodes uz pašu kapitāla metodi 

kapitālsabiedrībās, kur domes līdzdalība ir 100% no pamatkapitāla. 

Iestādes līdzdalības radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā izmaiņas iekļautas  pašvaldības 

2017.gada pārskatā pēc pašu kapitāla metodes ir attēlota 3.9.tabulā. 

3.9.tabula 

Radniecīgo kapitālsabiedrību kapitāla izmaiņas 2017.gadā 
 

N
r.

 

K
ap

it
ās

ab
ie

d
rī

b
a 

(1
0
0

%
) 

P
am

at
k

ap
it

āl
s 

p
ēc

 

L
R

 U
zņ

ēm
u

m
u

 

re
ģ

is
tr

a 
d

at
ie

m
 u

z 
 

P
am

at
k

ap
it

āl
s 

p
ēc

 

K
ap

it
ās

ab
ie

d
rī

b
u
 

 g
ad

a 
p

ār
sk

at
a 

d
at

ie
m

 

Il
g

te
rm

iņ
a 

 

ie
g

u
ld

īj
u

m
u
 

p
ār

v
ēr

tē
ša

n
as

 

re
ze

rv
e
 

P
ār

ēj
ās

  
re

ze
rv

es
 

Ie
p

ri
ek

šē
jo

 g
ad

u
 

n
es

ad
al

īt
ā 

p
eļ

ņ
a 

 

P
ār

sk
at

a 
g

ad
a 

n
es

ad
al

īt
ā 

p
eļ

ņ
a 

P
aš

u
 k

ap
it

āl
s 

k
o
p

ā 
SIA Viļānu siltums,  42403003341 

1. 

Iestādes 

pārskatā 

iekļautie dati uz 

01.01.2017. 

622 947 472947   -3848 -6029 463 070 

2. 

Iestādes 

pārskatā 

iekļautie dati uz 

31.12.2017. 

622 947 622 947   -9877 -6666 606 404 

SIA Viļānu namsaimnieks,  52403003451 

1. 

Iestādes 

pārskatā 

iekļautie dati uz 

01.01.2017. 

1027281 1027281   -479978 -57394 489 909 

2. 

Iestādes 

pārskatā 

iekļautie dati uz 

31.12.2017. 

1 027 

281  

1 027 

281 
  

-537 

372 
-54 385 435 524 

SIA Viļānu slimnīca,  40003235190 

1. 

Iestādes 

pārskatā 

iekļautie dati uz 

01.01.2017. 

319254 319254   -19 351 3480 303 383 

2. Iestādes 319254 338254   -15 871 14 946 337 329 
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pārskatā 

iekļautie dati uz 

31.12.2017. 

 

Avots: Grāmatvedības un ekonomikas nodaļas dati 

2017. gadā pašvaldība ir palielinājusi pamatkapitālu: 

- Ieguldījums SIA „Viļānu slimnīca” par EUR  19 000; 

- Ieguldījums SIA ‘’Viļānu siltums” par EUR 150 000 

Pašvaldības ieguldījums SIA „ALAAS” tiek uzskaitīts pēc izmaksu metodes. Pārskata periodā 

pašvaldība nav veikusi ieguldījumu SIA „ALAAS” pamatkapitālā.  

 

3.6. Zvērinātā revidenta atzinums 

 

Zvērinātā revidenta atzinumu par 2017. gada  pārskatu skat. pielikumā Nr.1. 
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4. INFORMĀCIJA PAR IZGLĪTĪBAS UN KULTŪRAS IESTĀŽU 

DARBU VIĻĀNU NOVADĀ 

4.1. Novada iestāžu darbība izglītības jomā 

 

VIĻĀNU VIDUSSKOLA 

 
Uz 01.01.2017 vidusskolā bija 503 skolēni, bet uz 31.12.2017 490 skolēni. Uzsākot 

2017./2018.mācību gadu vidusskolā mācījās 490 skolēni. No tiem 99 teicamnieki un 84 

labinieki.  13 skolēniem tika noteikts pagarinātais mācību gads. 

Kopš 06.01.2016 Viļānu vidusskolā darbojas autoklase. Skolēniem tiek dota iespēja 

apgūt B kategorijas autovadītāju apliecību. 2017.gadā šo iespēju ir izmantojuši 13 skolēni.  

Viļānu vidusskola ir aprobācijas skola projektā Nr. 8.3.1.1./16/I/002 “Kompetenču pieeja 

mācību saturā”, kā arī iesaistījusies projektos: 

1. Nr.8.3.4.0/16/I/001  "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai"; 

2. Nr. 8.3.2.2./16/I/001  "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai";  

3. Nr. 8.3.5.0/16/1/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”; 

4. INTERREG LAT LIT projekts POZCOPING LLI-163 Multisensorās telpas izveide un 

darbības organizēšana. 

 

Viļānu vidusskolas skolēni aktīvi piedalās kā strapnovadu, reģiona un valsts mēroga olimpiādēs.   

2017.gadā iegūtas godalgotās vietas: 

Latviešu valodas un literatūras olimpiāde (valsts) – 3.vieta; 

Latgales reģiona atklātā matemātikas olimpiāde  5.-8. kl. – 2.vieta; 

Valsts konkurss “Pazīsti savu organismu” – Atzinība; 

Latgales reģiona Zinātniski pētniecisko darbu konference Daugavpilī – 3 - 2.vietas, 3 – 3.vietas, 

2 atzinības raksti; 

Austrumlatvijas  1.atklātā reģionālā zinātniski pētnieciskā konference  - 3.vieta; 

4.Latgales novada  atklātā angļu valodas olimpiāde  - 1.vieta; 

Latgales novada latviešu valodas un literatūras  olimpiāde 5.-6.kl – 2.vieta; 

Latgales reģiona Skatuves runas konkurss – 1 – 1.vieta, 3 – 2.vietas; 

Krievu valodas (dzimtā) un literatūras 31. atklātā Latgales novada olimpiāde 8.-12. klasēm – 1 – 

1.vieta un 1 – 3.vieta; 

2. atklātā Latgales reģiona  krievu val. olimpiāde (Riebiņos) – 3 vieta; 

Publiskās runas Latgales reģiona konkurss – 1 – 1.vieta un 1 – 3.vieta; 

Tatjanas diena (Valsts Konkurss) – 1 – 1.vieta, 1 – 2.vieta; 

R. Mūkam veltīts radošo darbu konkurss – 2 – 1.vietas, 2 – 2.vietas;  

LVA radošo darbu konkurss “Labie vārdi sirdi silda”  - 1 – 3.vieta, 1 – atzinības raksts; 

 M. Bārbalei veltīts 2. literārās jaunrades konkurss - 1 – 3.vieta, 1 – atzinības raksts. 

Augsti sasniegumi Latgales reģionā futbolā, basketbolā, rudens krosā. 

2017.gadā notika sekojoši pasākumi: 

 Netradicionālo egļu izstādē – konkurss “ Ak, eglīte ! ”; 

 Barikāžu piemiņas 26 gadadienas pasākums; 

 ZPD un referātu aizstāvēšanas konferences; 

 Dalība Viļānu vidusskolas organizētajā vizuālās mākslas konkursā “Ziema Latvijā”; 
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 Valentīndienas izstādes; 

 Pasākumā “Iedvesmo sirdi ar mākslu”- gleznojumi, veltīti Viļānu dzimšanas dienai; 

 Vecāku balle; 

 Izstādes „Skola – 2017” apmeklējums; 

 Pasākums „Nāc nākdami, Metenīti”; 

 BJC Reģionālais Skolēnu mācību uzņēmumu gadatirgus ( Daugavpils); 

 Krievu drāmas teātra izrāde 1.-4.klašu skolēniem „Sarkangalvīte”; 

 Dalība Pedagoģisko lasījumu konference Dagdā; 

 Komunistiskā genocīda upuru atceres pasākumi; 

 Nākošo pirmklasnieku tikšanās ar skolu; 

 Dalība “Lielā talka!”; 

 Absolventu salidojums; 

 Eiropas dienas pasākums; 

 Skolēnu novadpētnieciskie lasījumi „Viļānu ielu stāsti”; 

 Valsts valodas dienas pasākums veltīts Jura Alunāna 185.dzimšanas dienai; 

 Zinību diena; 

 Tēva dienai veltīta fotogrāfiju izstāde; 

 Ziedu un citu dabas velšu izstāde veltīta trīs nozīmīgiem notikumiem - Latgales 

kongresam – 100; Viļāniem – 90; Viļānu vidusskolai – 65; 

 Latgales Vanadzēnu sporta spēlēs Makašānos; 

 Mācību ekskursijā; 

 Radošo zīmējumu diena; 

 Pasākums - Mārtiņdienas muzikāls pārsteigums; 

 Radošo zīmējumu diena “Skaistākais Adventes vainags”. 

Skolā tiek organizētas radošās darbnīcas, kurās ir iespēja iesaistīties ikvienas vidusskolas 

skolēnam. 2017.gadā tika organizētas sekojošas radošās darbnīcas  : 

 Keramikas radošā darbnīca “Neparastais svečturis”; 

 Floristikas radošā darbnīca “Visskaistākās sveces”; 

  “Valentīndienas atklātnīte”; 

 Radošā darbnīca- svētku kompozīcijas 

  “Pavasars un ziedi” 

 Floristikas radošā darbnīca “Rudens lapu kompozīcijas 

 Floristikas radošās darbnīcas “Lieldienu kompozīcijas”  

  “Lieldienu rotājumi” 

 Atklātnīšu izgatavošana Mātes dienai.  

  “Visskaistākās puķes māmiņai”  

 Radošā diena “Dāvanas māmiņām” 

 Keramikas radošā darbnīca „Ziemassvētku noskaņās” 

Tika organizēta Labdarības akcija Viļānu slimnīcā. Akcijas organizēšanā piedalījās 40 skolēni un 

pedagogi. 

PROJEKTA “KARJERAS ATBALSTS VISPĀRĒJĀS UN PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS 

IESTĀDĒS” NR.8.3.5.0/16/I/001 ietvaros Viļānu vidusskolā viesojās TEHNOBUSS, kas ir 

pārvietojamā mācību laboratorija. Viļānu vidusskolas skolēniem tika radīta iespēja apskatīt 

paraugdemonstrējumus inženierzinātņu jomā. 

Sadarbībā ar AS Swedbank tika organizēta skolas 11.klašu skolēniem mācību stundas 

ekonomikā un klases audzināšanā, kuras devīze "Dzīvei gatavs". 

Vidusskolas audzēkņi piedalījās TC “SOLO” Daugavpilī Skolēnu mācību uzņēmumu 

(SMU) Reģionālajā  gadatirgū, kurā  pulcējās 25 SMU. Viļānu vidusskola tika novērtēta un 

tika saņemta balva kā Labākais stends – SMU „Latgales mōls“ , kurā bija Viļānu vidusskolas 

skolnieku izgatavotie  keramikas izstrādājumi, kā arī saņemta žūrija balva kā jaunākajam 

dalībniekam – SMU „Liesmiņa“ no Viļānu vidusskolas SMU “Latgolas mōls”. 

http://vilanuvidusskola.blogspot.com/2017/03/pedagogisko-lasijumu-konference-dagda.html
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 Viļānu vidusskolas skolotāji aktīvi iesaistās mūsdienīgu tehnoloģiju un jaunākās mācību 

metodikas izmantošanā. Tika izmantota iespēja piedalītie “e -Twinning” tiešraides seminārā par 

programmēšanas elementu   ieviešanu sākumskolās mācību priekšmetos. 

Mūsu viesi: 

 Sakarā ar starptautiskajām NATO mācībām Baltijas valstīs un Polijā, skolā viesojās 

NATO karavīri un tika demonstrēta bruņutehnika. 

 Gulbenes novada 8 skolu direktori. 

 Ikgadējā projekta ietvaros „Atpakaļ uz skolu” skolā viesojās  skolas absolventi. 

 Skolu apmeklēja uzņēmuma TETRAPAK Latvija pārstāvji.  

 AS Swedbank pārstāvji. 

 

DEKŠĀRES  PAMATSKOLA 

 
Skolā uz 01.01.2017 bija 102 skolēni t.sk. pamatskolā 82 skolēni, bet pirmskolā 20. Uz 

31.12.2017  skolā bija 92 skolēni t.sk. pamatskolā 75 skolēni, bet pirmskolā 17. 

Skolas audzēkņi aktīvi piedalās starpnovadu mācību olimpiādes un  tika iegūtas godalgotas 

vietas: 

 Starpnovadu olimpiāde Angļu valodā 3.vieta,  

 Starpnovadu olimpiāde Angļu valodā  3.vieta,  

 Viļānu novada olimpiādē Angļu valodā  1.vieta  

  Viļānu novada olimpiāde Angļu valodā 3.vieta,  

 Starpnovadu olimpiāde Latviešu valodā  3.vieta,  

 Starpnovadu olimpiāde Matemātikā 1.vieta,  

 Starpnovadu deju skatē deju kolektīvam iegūtas  1 pakāpe.  

 

Mācību gadā skolā notika sekojoši pasākumi: 

1. Jaungada karnevāls 

2. Barikāžu dienas atceres pasākums 

3. Jaunsargu uzņemšana Rīgā 

4. „Prāta banka” 

5. “Cipariņu pēcpusdiena” 

6. Valentīndienas pasākums 

7. Zvirbulis -2017 

8. Lieldienu pasākums 

9. Lielā sakopšanas talka 

10. „Ašie prāti 1.-4.klasēm” 

11. Māmiņdienas pasākums 

12. Zvaniņa svētki 

13. Sporta diena skolas noslēgumā 

14. Viļānu un Rēzeknes novadu dziesmu un deju svētki 

15. Izlaidumi – pirmsskolai, 9.klasei 

16. Mācību ekskursijas 

17. Sadraudzības vakari ar novada skolu 

18. Pārgājieni. 
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Skolas skolēni piedalīšanās valsts organizētajos projektos: 

 

 Projekts „Bērni bērniem”,  

 Balticovo zīmējumu konkurss „Lieldienu atklātnes”,  

 Projekts “Labie darbi”, 

 Starptautiskais informātikas konkurss”Bebrs 2017”, 

 Starptautiskais matemātikas konkurss “Ķengurs”. 

 

Skolas audzēkņi ir piedalījušies Rēzeknes novada pasākumos: 

 

 Daiļlasītāju konkurss „Zvirbulis -2017” . 

 Starpnovadu konkurss “Mini mīkliņu” 2.vieta. 

 

Labdarības pasākumi - Labdarības pasākums Rēzeknes veco ļaužu pansionātā un dzīvnieku 

patversmē. 

 

Sports:    

 

 Futbols: 2003.g.dz. un jaunāki – 2.vieta., 2001.-2002.dz.g. – 3.vieta., 1999.-2000.dz.g.- 

3.vieta., 2001.-2002.dz.g. – 4.vieta, 

 Rudens kross: 1995.-2004.dz.g. – 1.vieta, 2.vieta, 3.vieta, 

 Dambrete:  2001.-2002.dz.g. – 3.vieta., 1999.-2000.dz.g. -2.vieta., 1995.- 1998.dz.g. – 

2.vieta 

 Basketbols “Skolu kauss”: zēni – 2.vieta, 

 Telpu futbols : 2003.dz.g. un jaunāki zēni – 1.vieta.,1999.-2000.dz.g. meitenes – 1.vieta, 

 Vieglatlētika: 1999.-2000.dz.g.komandai 4.vieta., individuāli  1.vieta, 

 Pavasara kross: 1995.-2004.dz.g.- 1.vieta 

Latvijas ZA reģiona 2015.gada jauniešu skolu kauss telpu futbolā: 

 4. -5. kl. – 2.vieta; 

 6. – 7.kl. – 1.vieta; 

 8. – 9.kl. – 3.vieta. 

 

Saimnieciskā darbība: Iegādāts: 

 kopētājs 

 Interaktīvais ekrāns, portatīvais dators, dokumentu kamera 

 Virtuves kombains. 

Iegādāts un uzstādīts 

 Rotaļu un atpūtas laukumus. 

 

VIĻĀNU MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA 

Viļānu mūzikas un mākslas skolā ( turpmāk tekstā – VMMS)  izglītojamo skaits uz 

2017.gada 1. septembri – 165 audzēkņi t.sk.: 

 Profesionālās ievirzes izglītības programmās – 121, no valsts budžeta dotācijas pieteikti 

87; 

 Interešu izglītības programmās – 44. 

Izglītojamo skaits uz 2017.gada 31.decembri – 164 audzēkņi t.sk.: 

 Profesionālās ievirzes izglītības programmās – 110, no valsts budžeta dotācijas pieteikti 

87; 
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 Interešu izglītības programmās – 54. 

VMMS tiek īstenotas akreditētas 12 profesionālās ievirzes izglītības programmas - 

„Klavierspēle” „Akordeona spēle”, „Vijoļspēle”, Čella spēle”, „Ģitāras spēle”, „Flautas spēle”, 

„Klarnetes spēle”,  „Saksofona spēle”,  „Trompetes spēle”, „Vokālā mūzika” - „Kora klase”, 

“Vizuāli plastiskā māksla”, “Deja” – “Dejas pamati” (akreditēta 2017. gadā). 

Tiek īstenotas interešu izglītības programmas: 

 Maksas programmas: 

 Vispusīgās attīstības studija; 

 Sagatavošanas klase; 

 Instrumentu spēle; 

 Dziedāšana; 

 Vizuāli plastiskā māksla. 

 Bezmaksas programmas: 

 Kameransamblis; 

 Grafika; 

 Garīgās mūzikas vokāli instrumentālais ansamblis; 

 Animācijas darbnīca:  

 Animācijas veidošanas pamati; 

 Skaņas apstrādes pamati; 

 Mūzikas kompozīcija; 

 Runas darbnīca. 

VMMS tiek nodarbinināti 27 darbinieki t.sk. 

 Pedagogi -23; 

 Tehniskais personāls - 4 darbinieki. 

Iestādē tika uzsākts īstenot Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekts “Sekmēt 

energoefektivitātes paaugstināšanu Viļānu mūzikas un mākslas skolā”.  Projekta mērķis - sekmēt 

energoefektivitātes paaugstināšanu un samazināt siltumapgādes primārās enerģijas patēriņu 

Viļānu novada pašvaldībā. 

Dalība projektos 
Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas Vizuālās mākslas izglītības iestāžu materiāli 

tehniskās bāzes uzlabošana, projekts “Viļānu Mūzikas un mākslas skolas materiāli tehniskās bāzes 

uzlabošana”.  Finansējums animācijas darbnīcas aprīkojuma iegādei. Kopējās izmaksas 2894,75 EUR 

t.sk. VKKF finansējums 84.12% - 2435,00 EUR, Viļānu novada pašvaldības līdzfinansējums 459,75 

EUR.   Projekta ietvaros iegādāts nepieciešamais aprīkojums animācijas filmu veidošanai - jaudīgs 

procesors un monitors, fotokamera, statīvs un studijas komplekts (gaismas tehnika), kā arī 

datorprogramma -  Dragonframe ar tastatūru.   
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Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Mūzikas un dejas mākslas izglītības iestāžu 

materiāli tehniskās bāzes uzlabošana”, projekts “Viļānu Mūzikas un mākslas skolas materiāli tehniskās 

bāzes uzlabošana Klavierspēles programmā”. Tika saņemts finansējums klavieru (pianīna) iegādei. 

Projekta kopējais finansējums – 3600 EUR, t.sk. VKKF  atbalsta apjoms 50% - 1800,00 EUR, 

Viļānu novada pašvaldības līdzfinansējums 50% - 1800,00 EUR. 

VMMS sadarbībā ar Biedrību “Viļānu Mūzikas un mākslas skolas atbalsta biedrība” 

piedalījās biedrības organizētajā dienas nometnē “Etno radošā nometne bērniem un jauniešiem”, 

finansētājs Latviešu Fonds un Viļānu novada pašvaldība. 

Radošā darba atskaite: 

 

Piedalījāmies visos valsts konkursos, J. Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas organizētajos 

Latgales mēroga konkursos un festivālos, mākslas konkursos tika rīkotas izstādes. 

2017. tika organizēts 2. Viļānu Mūzikas un mākslas skolas mūzikas un mākslas festivālu. 

Organizējām 2017. gada izlaidumu – 15 audzēkņi saņēma apliecības par profesionālās ievirzes 

izglītību. 

 Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestāžu izglītības programmas Vokālā 

mūzika – kora klases audzēkņu valsts konkursa II kārta, Jāņa Ivanova Rēzeknes Mūzikas 

vidusskolā. 

 Mūzikas teorētisko priekšmetu konkurss, Jāņa Ivanova Rēzeknes Mūzikas vidusskolā. 

Iegūta 3.vieta. 

 VI Latgales mūzikas skolu izglītības programmas Pūšamo instrumentu spēles audzēkņu 

ansambļu konkurss “Latgales svilpaunieki”, Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas 

vidusskolā. Saņemta Atzinība.  

 Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestāžu izglītības programmas 

Taustiņinstrumentu spēle – Klavierspēle audzēkņu Valsts konkursa II kārta.  

 IV Latgales jauno lociņinstrumentālistu konkurss, Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas 

vidusskolā. Saņemta Atzinība.  

 Mārtiņa Freimaņa vizuālās mākslas konkurss ‘’Dziesma glezniecībā’’, Aizputē. Iegūta 

3.vieta. 

 Starptautiskais Pūšaminstrumentu spēles jauno izpildītāju konkurss “Naujene Wind 

2017”. Iegūta 3.vieta.  

 V Latgales Mūzikas skolu IP Pūšaminstrumentu spēles un IP Sitaminstrumentu spēles 

audzēkņu konkurss, Jāņa Ivanova Rēzeknes Mūzikas vidusskolā.  

 Latgales reģiona Mūzikas skolu profesionālās ievirzes izglītības programmas Stīgu 

instrumentu spēles ansambļu konkurss “Muzicēsim kopā”, Jāņa Ivanova Rēzeknes 

mūzikas vidusskolā.  

 Viļānu Mūzikas un mākslas skolas vizuāli plastiskās mākslas audzēkņu mācību 

ekskursija – J.Rozentāla mākslas vidusskolas atvērto durvju diena, Izstāžu zāle 

“Arsenāls”, Latvijas Mākslas Akadēmija, Latvijas Nacionālās mākslas muzejs. 

 Viļānu Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu mācību ekskursija – Latvijas Nacionālā 
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Opera (izrāde bērniem – “Putnu opera”), Latvijas Nacionālās mākslas muzejs. 

 Dziedātāju konkurss “Dziesmu dziedu kāda bija”, Rēzeknē. Iegūta 1.vieta. 

 Latvijas izglītības iestāžu profesionālās ievirzes mākslas un dizaina izglītības programmu 

audzēkņu Valsts konkursa III kārta, 2016./2017.mācību gads, Rēzeknes Mākslas un 

dizaina vidusskolā.  

 Festivāls - koncerts “Skaņais bolss”.  

 Latgales novadu bērnu un jauniešu interešu izglītības vizuālās mākslas un keramikas 

pulciņu radošais konkurss ‘’Ziedu trauks Latvijai’’, Nautrēnu pagastā, Rogovkā. Iegūtas 

2.un 3.vieta.  

 Rēzeknes reģiona Mūzikas skolu izlaiduma klašu audzēkņu festivāls – koncerts.  

 Dziedātāju konkurss “Dziesmu dziedu kāda bija”, Rīgā. Iegūta 1.vieta.  

 Koncerts, Viļānu pilsētas stadionā. 

 Viļānu Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu Māmiņdienas koncerts Viļānu Romas 

katoļu baznīcā. 

 XIV Jauno vokālistu konkurss “Dziedu Dievmātei”, Aglonas bazilikā.  

 Viļānu Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu koncerts Viļānu vidusskolā. 

 Viļānu Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu koncerts Galēnu pamatskolā. 

 Viļānu Mūzikas un mākslas skolas atvērto durvju dienas koncerts. 

 Viļānu Mūzikas un mākslas skolas mācību gada noslēguma pasākums. 

 Viļānu Mūzikas un mākslas skolā Zinību dienas svētku pasākums. 

 Rēzeknes novada pašvaldībā dzejas svētki “Rēzekne 2017”.  

 Sēlijas un Latgales mūzikas un mākslas skolu vokālās mūzikas un vizuālās mākslas 

konkurss “Skani, tēvu zeme!” Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolā.  

 Viļānu Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu koncerts Viļānu Romas katoļu baznīcā. 

 Viļānu Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu koncerts Viļānu slimnīcas pansionāta 

iemītniekiem. Vizuāli plastiskās mākslas nodaļas audzēkņu darināto apsveikuma kartiņu 

pasniegšana.  

 Viļānu Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu Ziemassvētku koncerts/ izstāde Viļānu 

Kultūras namā. 

 Viļānu Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu Svētku koncerts/izstāde Viļānu Mūzikas un 

mākslas skolā. 

 Viļānu Mūzikas un mākslas skolas vizuāli plastiskās mākslas audzēkņu darbu izstādes 

Viļānu pilsētas bibliotēkā un Atpūtas un informācijas centrā “Kamenīte”.  

VIĻĀNU NOVADA SPORTA SKOLA 

Viļānu novada Sporta skolā izglītojamo skaits uz 2017.gada 1. septembri – 135 audzēkņi 

t.sk.: 

 Profesionālās ievirzes izglītības programmās – 135, no valsts budžeta dotācijas 120. 

Izglītojamo skaits uz 2017.gada 31.decembri – 135 audzēkņi t.sk.: 

 Profesionālās ievirzes izglītības programmās – 135, no valsts budžeta dotācijas 135. 
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Viļānu novada sporta skolā notiek interešu izglītības  – nūjošanas nodarbības. 

Viļānu novada Sporta skolā tiek īstenotas akreditētas 3 profesionālās ievirzes izglītības 

programmas – basketbols, futbols un vieglatlētika. 

Skolā tiek nodarbināti 10 darbinieki t.sk. 

 Pedagogi -9; 

 Tehniskais personāls - 1 darbinieks. 

Viļānu novada sporta skolas audzēkņi 2017.gadā piedalījas 98 dažāda līmeņa un dažadu 

sporta veidu sacensībās. Sporta veterānu komandas, 2017.gadā piedalījas 9 valsts dažadu sporta 

veidu sacensībās. Tika sarīkotas, 21 dažādu sporta veidu sacensības Viļānu novadā. 

Sporta skolas audzēkņu sasniegumi. 

Latvijas čempionāts telpās U-16 3.vietas 600 m un 1000 m skrējienos. 

 Latvijas čempionāts U-16 2.vieta 800m skrējienā. 

 LVS kauss 1.posms U-16 1.vieta 1000 m skrējienā. 

 LVS kauss 2.posms U-16 3.vieta 800 m skrējienā. 

Latvijas čempionāts U-20 1.vieta 3000m skrējienā 

Latvijas čempionātā telpās U-20 2.vieta 1500m skrējienā. 

Futbols 

Ziemeļaustrumu Jaunatnes U-13 futbola čempionātā – 1.vieta 

Ziemeļaustrumu Jaunatnes U-15 futbola čempionātā – 1.vieta 

Ziemeļaustrumu Jaunatnes U-13 telpu futbola čempionātā – 3.vieta 

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

Basketbols 

Latvijas basketbola līgas 3.divīzijā 2.vieta 

Rēzeknes pilsētas čempionātā 2.vieta. 

 

Pieaugušo sports 

Darts 

Latvijas čempionātā individuāli 3.vieta 

2017.gada čempione pāros dartā; 

Latvijas čempionātā individuāli 3.vieta; 

Latvijas čempionāts pāros dartā 3.vieta; 

Latvijas klubu kauss 2.vieta pāros dartā 2.vieta. 

Dambrete 

 Izcīnīta 1.- 3. vieta Latvijas čempionātā un/vai valsts mēroga sacensībās: 

Latvijas čempionāta fināli ātrajā 100 lauciņu dambretē, Sigulda, 13.05.2017., U-16 

meitenes 3.vieta. 

Latvijas čempionāts 100 lauciņu dambretē ātrspēlē, Rīga, 16.09.2017., starp sievietēm 

3.vieta. 

Latvijas kausa izcīņa, Liepupe, 14.10.2017., U-16 meitenes 3.vieta. 

 

Svarbumbu celšana 

Vairākas godalgotas vietas Latvijas čempionātā un Latvijas kausu posmos. 

 

Svarbumbu celšana 

 

1.Eiropas čempionātā izcīnīta 2.vieta. 

2.Latvijas čempionātā 1.vieta. 
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3. Latvijas kausa posmos divas 1.vietas, divas trešās vietas un ceturtā vieta. 

 4. Savā vecuma grupā kopvērtējumā izcīnīja kausu. 

 

Veterāni 

Latvijas senioru-veterānu savienības sacensībās dartā 1.vieta. 

Latvijas senioru-veterānu savienības sacensībās svarbumbu celšanā 1.vieta. 

Latvijas senioru-veterānu savienības sacensībās un Latvijas veterānu čempionātā vairākas 

godalgotās vietas vieglatlētikā 

Latvijas senioru-veterānu savienības sacensībās kopvērtējumā 3.vieta. 

 

VIĻĀNU PILSĒTAS PIRMSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE 

 

Izglītības iestādē ir visi nepieciešamie resursi izglītības iestādes uzturēšanai un mācību 

procesa kvalitatīvai nodrošināšanai. Iestādes darbu finansē Viļānu novada pašvaldība, 

apstiprinātās budžeta tāmes ietvaros. PII finanšu resursu izmantošana tiek plānota un racionāli 

izmantota. Galvenā vērība tiek pievērsta ekonomiskai telpu apsaimniekošanai, materiāli 

tehniskās bāzes pilnveidošanai, mācību līdzekļu nodrošināšanai, drošas vides radīšanai. Regulāri 

tiek papildināta materiāli tehniskā bāze un veikti nepieciešamie remontdarbi 

Izglītības iestādēs ēkā Raiņa ielā 33B tika īstenots Eiropas Reģionālās attīstības fonda 

projekts “Sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu Viļānu pilsētas pirmsskolas izglītības 

iestādē”.   Projekta realizācijas laikā tika veikti uzlabojumi un siltināšanas darbi ēkas 

norobežojošās konstrukcijās, tika mainīti logi, ārdurvis, apkures radiatori, tīrīta ventilācija. 

Siltināšanas darbos izmantoja videi un cilvēkiem draudzīgus materiālus. Projekta kopējais 

budžets: 631 855,47 EUR t.sk. 85% ERAF 322 300,00 EUR, 4,50% Valsts budžeta dotācija 17 

062,94 EUR, 10,50% Pašvaldības finansējums 39 813,53 EUR. Projekta mērķis – sekmēt 

energoefektivitātes paaugstināšanu un samazināt siltumapgādes primārās enerģijas patēriņu 

Viļānu novada pašvaldībā. 

Šajā gadā strādājām pie bērnu runas attīstīšanas. Mūsu mērķis bija nodrošinot labvēlīgu 

vidi un apstākļus, bagātināt un pilnveidot bērnu runu /atbilstoši vecumam/, sekmēt skaņu izrunas 

un fonemātiskās dzirdes attīstīšanu, attīstīt interesi par burtiem un veicināt lasītprasmi. 

 Veicinājām zinātkāri par tuvāko apkārtni, izpratni par apkārtnes sakopšanas un 

pilnveidošanas darbiem, veidojām saudzīgu attieksmi pret dabu. Attīstījām orientēšanas iemaņas, 

iztēli, prasmi piedalīties sarunā, pamatot savu viedokli. Sekmējām katra izglītojamā atbildīgu 

attieksmi pret sevi, ģimeni, līdzcilvēkiem, apkārtējo vidi, valsti.  Dažādojām sadarbības formas 

ar izglītojamo vecākiem, plānojot un organizējot mācību un audzināšanas darbu.  
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 Avots: Viļānu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes materiāli 

4.1.att.Viļānu PII uzvarētāji konkursā “Kā mēs šķirojam atkritumus!” 

Izglītības iestāde piedalījāmies SIA “ALAAS” organizētajā konkursā “Kā mēs šķirojam 

atkritumus!” uzvarētāju apbalvošanas pasākumā, kas notika Rēzeknē pirmsskolas izglītības 

iestādē “Varavīksne”.   Pasākumu apmeklēja 1.vietas ieguvēji no 1.grupas  par darbu “Šķirot 

atkritumus ir jautri!” un  2. vietas ieguvēji - no 2.grupas par darbu “Šķirojam pareizi”.  

PII tika organizēti sekojoši svētki un jautrie brīži: Pasaules sniega diena, Sirsniņdienas 

pasākums, deju kolektīvu sadancī "Kukainīšu salidojums", Baltā galdauta svētki, Rēzeknes 

pusmaratona bērnu skrējiens, teātra dienas, skolotāju pašgatavoto spēļu izstāde, Meteņi, atvērto 

durvju diena, Lieldienas, Māmiņu diena, Cūkmena tīrā meža mācību stunda, sporta pasākumu, 

izlaidumi, Līgo svētki, Atkalredzēšanās svētki, Miķeļdienas nedēļa, bērnu darbu izstādes, 

Rudens svētki, Mārtiņi ziemai vaļā vārtiņi, Lāčplēša diena, Latvijas dzimšanas diena, bērnu 

darbu izstādes, Ziemassvētki un Jaungada eglīte. 

PIRMSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE „BITĪTE” 

Pirmsskolas izglītības iestādē tiek īstenotas 2 pirmsskolas izglītības programmas, uz 

2017.g.1.janvāri iestādi apmeklē 81 bērns. Uz 1.decembri iestādi apmeklē 85 bērni. Obligātajā 

sagatavošanā skolai 5-6 gadīgie bērni – 30. 

Saimnieciskā darbība: 

 Iegādāta metodiskā literatūra. 

 Nopirktas rotaļlietas smiltīm vasaras sezonai. 

 Nopirkti līdzekļi bērnu iepazīstināšanai ar dabu un eksperimentu veikšanai dabā. 

 Nopirkti mācību līdzekļi un materiāli bērniem ( grāmatas, burtnīcas, zīmēšanas un 

aplicēšanas papīrs, krāsas, krītiņi, palīglīdzekļi zīmēšanas un veidošanas nodarbībām, 

plastilīns u.c.)  kā arī mākslinieciskās darbības materiāli. 

 Nopirktas riepas un kameras  un salaboti bērnu velosipēdi. 

 Nokrāsotas esošās konstrukcijas bērnu rotaļlaukumos un nojauktas tās, kas bīstamas 

bērnu veselībai. 

 Nomainīti bojātie dēļi smilšu kastēm un verandu grīdām.  
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 Uzstādīts  1 rotaļlaukums. 

 Sagriezta, saskaldīta un sakrauta atvestā malka - 88m3.  

 Iegādāts sienas skapis inventāram, plaukti saimniecības vadītājas kabinetam un zālei. 

 Nopirktas rotaļlietas grupām.  

 Papildināts sporta inventārs – 10 lidojošie šķīvīši. 

Pasākumi: Starptautiskā sniega diena, Dzimtās valodas diena, Vecmāmiņu un vectētiņu dienas 

pasākumi, dalība mazo dejotāju „ Kukainīšu salidojums”, novada pirmsskolnieku „Teātra diena” 

Viļānu pilsētas pirmsskolas izglītīības iestādē, Lieldienu pasākumi, II starpnovadu dziedāšanas 

pasākums  p.i. „ Bitīte” – piedalījās „ Bitīte”, Viļānu pilsētas p.i.i, Dekšāru pamatskolas, Galēnu 

pamatskolas un Riebiņu p.i.i. „ Sprīdītis” mazie dziedātāji, Māmiņu dienas koncerti, izlaidumi, 

zinību diena, Tēvu dienas, Vecāku un bērnu darinājumu „ Lietu otrā dzīve” izstāde iestādē un arī 

Viļānu pilsētas bibliotēkā. Starpnovadu sporta svētki, dalība makulatūras vākšanas konkursā „ 

Tīrai Latvijai” , savākti 3773 kg makulatūras, Rudens svētki visās grupās „ Rudentiņš – bagāts 

vīrs”, veltījums Latvijas 100 gadei pie iestādes tika iestādītas tulpes karoga krāsās. Piedalīšanās 

Eiropas Veselības nedēļā, Lāčplēša diena kopā ar robežsargu, Latvijas dzimšanas diena, 

Ziemassvētku pasākumi. 

Izglītības iestāde 2017. gadā piedalījāmies IF drošības  fonda  projektā „ Veidosim   

drošāku  vidi mums apkārt” un ieguvām balvu 1000 EUR, kuru izlietojām, lai mūsu iestādē būtu 

droša un estētiska vide. 

 
Avots: Viļānu pagasta pirmsskolas izglītības iestādes “Bitīte” materiāli 

4.2 att. Viļānu pagasta PII “Bitīte” saņemtā balva projektā 

 

4.2. Novada iestāžu darbība kultūras jomā 

VIĻĀNU KULTŪRAS NAMS 
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Viļānu kultūras nams (KN) piedalīšanās Latvijas Lauku  attīstības programmas 2014.-

2020.gadam  Rēzeknes rajona kopienu partnerības izsludinātajā konkursā  aktivitātē ”Vietas 

potenciāla attīstības iniciatīvas” ar projektu “KUR BITIS, TĪ MADS”. Projekta rezultātā tiks 

dažādotas  kultūras aktivitātes vietējiem iedzīvotājiem, KN  deju kopa KŪMYS  tika nodrošināta 

ar etnogrāfiskiem tautu tērpiem, lauku kapelas ar jauniem instrumentiem – 5 dūru cītaru un 

vijoli.  

Piedalījās Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas „Latvijas valsts mežu atbalstītā 

Latgales kultūras programma 2017” projektu konkursā ar projektu „Vasaras meistardarbnīcas 

„Spēlējam un dancojam Latgalei Viļānu novadā””. Šāds projekts notiks jau otro gadu un projekta 

pasākumu ietvaros bērniem un jauniešiem no 6-18 gadu vecumam būs iespējas apgūt tautas 

mūzikas instrumentu spēli profesionālu pedagogu vadībā. Trīs dienu garumā 48 bērni varēja 

apgūt vijoles, cītara, mandolīnas, mazās bundziņas, stabules un kokles spēli, apgūt rotaļdančus 

un kopmuzicēšanas prasmes. Meistardarbnīcas vadīja profesionāli pedagogi.  

Sadarbībā ar TAUTAS MUZIKANTU BIEDRĪBU  realizēti divi projekta pasākumi ar Valsts 

Kultūrkapitāla fonda un Viļānu novada pašvaldības  atbalstu: 

1. Ziņģētāju un stāstnieku vakars; 

2. Starptautiskie Tautas muzikantu svētki folkloristes Stefānijas Uļjanovskas zīmē. 

2017. gadā Viļānu KN organizētie pasākumi: 

 

1. Autorkoncerts „Nāc manu sveču liesmās sildīties”;   

2. Ziņģētāju un stāstnieku vakars – Muzikantu biedrības  un Viļānu KN projekta pasākums 

ar Valsts KKF un Viļānu novada pašvaldības  atbalstu; 

3. Teātris un ES  - izrāde bērniem BURUNDUKA ŠOVS; 

4. Viļānu novada UZŅĒMĒJU DIENA; 

5. Meteņdienas  danču rīts  ; 

6. Cirks KABARAS – izrāde lieliem un maziem; 

7. „Iedvesmo sirdi ar mākslu” diena sadarbībā ar Rēzeknes Mākslas dizaina vidusskolas 

pasniedzējiem un audzēkņiem / piedalījās mazi un lieli viļānieši radot zīmējumus 

Viļāniem 89 gadu jubilejā; 

8. Jauniešu deju kopas AUSTRA sadancis „Meteņos tālu braucu” ar Meteņdienas 

vizināšanos un pankūkām; 

9. Viļānu novada senioru vakars; 

10. Bērnu un jauniešu deju kolektīvu sadancis  KUKAINĪŠU SALIDOJUMS; 

11. KN krievu amatierteātra izrāde  „Laimīgā diena mūsdienu ellē”; 

12. Kino seanss „Melānijas hronika”; 

13. Pasākums  „Satiec savu meistaru”; 

14. KN krievu dziesmu vokālā ansambļa SUDARUŠKI  pasākums – „Kad dvēsele dzied”; 

15. Svētki  par godu LATVIJAI „  Baltā galdauta svētki”; 

16. Rēzeknes un Viļānu novada Dziesmu un deju diena KRĀSAINI SAPŅI; 
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17. LĪGO svētku  pasākums  ; 

18. „Teātris pagalmā” teātru festivāls; 

19. Novadu sadancošanās Viļānos; 

20. Līnijdeju nometne „Kur gan vēl, ja ne Lakstīgalu salā”; 

21. XVII Starptautiskie Tautas muzikantu svētki  folkloristes Stefanijas Uļanovskas zīmē  

Viļānos; 

22. Eiropas Mobilitātes nedēļas pasākums-akcija / katram velobraucējam atstarotāju; 

23. Starptautiskā SENIORU  diena; 

24. Viļānu novada pašdarbības kolektīvu atpūtas vakars; 

25. „150 g Viļānu kultūras atgriežas” – tematisks pasākums rudens sezonas atklāšanā 

„Ceļojums apkārt pasaulei”; 

26. Teātra festivāls SĀBRI; 

27. Teātris un ES – izrāde pirmskolas vecuma un sākumskolas vecuma bērniem KĀ KĻŪT 

PAR VARONI; 

28. Latvijas Republikas proklamēšanas 99.gadskārtai veltīts svinīgs pasākums „Saules mūžu 

Latvijai”; 

29. Labdarības izstāde- tirdziņš un koncerts pirmajā Adventē; 

30. Pasākumu cikla „Apceļosim pasauli”; 

31. Lielās pilsētas egles rotāšana un iedegšana; 

32. Ziemas saulgriežu svētki; 

33. Vecgada atpūtas vakars Viļānu novada ļaudīm „Apsveikuma koncerts”; 

34. Jaunā gada sagaidīšana. 

 

SOKOLKU PAGASTA KLUBS 

2017.gadā notika šādi pasākumi: 

01.01.2017.- Jaungada diskotēka pie eglītes  

13.01.2017.- Diskoballe ar maskām. 

03.02.2017.- Pašdarbnieku vakars ”Sniegpārslu virpulī” 

13.02.2017.- Radoša darbnīca „Valentīndienu gaidot” 

26.02.2017.-  Masļeņica 

06.03.2017. -  Radoša darbnīca bērniem ”Papīra pasaulē” 

07.03.2017. – Radoša darbnīca sievietēm „Puķu noskaņojums” 

10.04.2017. – Radošās darbnīcas  „Lieldienas gaidot” 

11.04.2017. - Radošās darbnīcas  „Lieldienas gaidot” 

16.04.2017.– ‘’Svinam kopā’’ Izklaides pasākums visai ģimenei 

18.04-21.04.2017.- Izstāde „Visskaistākā ola” 

14.05.2017.- Mātes dienas koncerts „Cik mīļa esi man” 

17.06.2017.- Bērnības svētki. 

23.06.2017.- Radoša darbnīca „Vainagu pīšana” 

04.07.2017 – Sāļas mīklas un mala darbi 
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05.07.2017.- Zīmēšana un darbs ar dabas materiāliem. 

06.07.2017.- Trauku dekors un aplikācija 

07.07.2017.- Darbs ar karsto līmi un sveču dekorācija 

4.-5.-6.-7. septembrī – Ziedu paklājiņu izstāde-konkurss 

9.-10.-11.-12. oktobrī – Izstāde-konkurss  mājsaimniecēm „Pagrabiņa gardumi” 

27.10.2017.- Radošas darbnīcas (2.st) 

10.11.2017.- Mārtiņdienas pasākums bērniem 

13.-22.novembrī- Foto izstāde „100 mirkļi Latvijā” 

24.11.2017. – Rudens balle 

14.12.2017.- Radoša darbnīca bērniem 

15.12.2017.- Ielas egles iedegšana 

26.12.2017.- Ziemassvētku eglīte pirmsskolas bērniem 

31.12-01.01.2018.- Jaungada diskotēka pie ielas eglītes 

DEKŠĀRES TAUTAS NAMS 

2017. gadā Dekšāres Tautas namā notika šādas aktivitātes: 

1. Pasākums“Mazliet prieka, mazliet mīlestības”; 

2. Koncerts “Sieviete, tu skaistākā starp puķēm...”; 

3. Lieldienu pasākumu “Lieldienu zaķim pa pēdām”; 

4. Dramatiskās kopas “Kūpā” 15 gadu jubilejas svinības; 

5. Pasākums “Ielīgosim Jāņus”; 

6. “Annas dienas koncerts”; 

7. Dzejas dienām veltīts pasākums “Skan dzeja Latvijai”; 

8. 10 “Rudens balle”; 

9. Latvijas Republikas Proklamēšanas dienai veltīts koncerts “Tev, Latvija!”; 

10.  Koncerts “Klāt ir atkal Jaunais gads”. 

 

VIĻĀNU PILSĒTAS BIBLIOTĒKA 

Viļānu pilsētas bibliotēka ir vietējās nozīmes bibliotēka ar bērnu literatūras nodaļu, kura 

apkalpo Viļānu novada un arī tuvāko pagastu iedzīvotājus. Pirmskolas iestādē bibliotēkai ir 

izsniegšanas punkts, kur bibliotekārs reizi nedēļā izsniedz grāmatas sagatavošanas grupas 

bērniem. Bibliotēkai ir noslēgts sadarbības līgums ar Rēzeknes novadu metodiskās palīdzības 

sniegšanā. 

  Bibliotēka ir vienīgā vieta, kur iespējams izmantot internetu bez maksas. Mūsdienīga 

bibliotēka sen vairs nav tikai grāmatu glabātava, tur kopā labi sadzīvo kultūras mantojums un 

mūsdienu tehnoloģijas, grāmata un virtuālais teksts, mazpilsētu miers un pasaules elpa – tā ir 

jaunu prasmju avots un kļūst par ideju mājām, kur jaunākās tehnoloģijas dod iespēju mācīties un 

iepazīt pasauli. 
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 Bibliotēkas uzdevums – ieinteresēt bibliotēkas neizmantojošo sabiedrības daļu nepaiet 

garām grāmatai. Bibliotēkā iedzīvotāji cenšas samaksāt rēķinus, izdrukāt vēstules, biļetes, 

nokopēt materiālus. Nemazinās periodikas lasītāju skaits, jo cilvēki vienkārši nav spējīgi nopirkt 

vai pasūtīt sev preses izdevumus. Bibliotēka cenšas parakstīt presi un žurnālus atbilstoši savu 

lasītāju interesēm. 

2017.gada galvenie rādītāji: 

Lietotāju kopskaits – 1 101, no tiem jaunieši līdz 18 gadiem – 584 

Apmeklējumu kopskaits – 23 450 

Izsniegumu kopskaits – 34 087 

Bibliotēkas krājums – 32 373 

Pašvaldības finansējums – 71 548 eiro 

SBA pakalpojumi -102. 

  
 Nozīmīgākie notikumi 2017. gadā: 

 

1. Publikācijas par bibliotēkas pasākumiem tika ievietotas bibliotēkas emuārā 

vilanubibl.blogspot.com,  

Bibliotēku portālā biblioteka.lv, www.vilanunovads.lv, www.twitter.com, 

www.facebook.com, https://kulturaskarte.lv 

2.Notikušas tikšanās un dzejas pēcpusdienas dzejnieku kopai „Atļaujies ienākt”. 

3. Apmeklētāji apmācīti interneta, internetbankas lietošanā. Darbā ar datoru tika sniegtas 383 

konsultācijas. 

4.Bibliotēkā sniegti printēšanas, kopēšanas, skenēšanas un datu bāžu  

www.lursoft,www.letonika,NAIS  izmantošanas pakalpojumi. 

5.Bibliotēkā notikuši 80 tematiski pasākumi, 17 informācijas dienas un piedāvātas lasītājiem 88 

plauktu izstādes. 

6. Interesantākie pasākumi: dzejas konkurss “Atmiņā vēl rudens ziedi,” P.Plotnikova grāmatas 

“Domas dzīves garumā jeb Mīlestības filosofija” atvēršanas svētki, Valda Onužāna un Andreja 

Mālnieka gleznu izstādes, E.Visockas grāmatas “Krāsainās dejas” un M.Avramčenko grāmatas 

“Skusteņš viejā”atvēršanas svētki, dzejas pēcpusdiena “Pirmais septembris, kad pienāk,sākas 

burtu vārda dienas”- veltīta J.Osmaņa daiļradei” u.c. 

7.Ar pašvaldības atbalstu tika rīkoti grāmatu svētki, kuru ietvaros bija iespēja tikties ar bērnu 

rakstnieci Eviju Gulbi, rakstnieci Ingūnu Baueri,Salaspils Botāniskā dārza direktoru Andreju 

Svilānu, Rakstnieci Daci Judinu un komponistu Artūru Nīmani, mākslinieci Signi 

Ērmani,apskatīt oriģinālo E.Līcītes zvīņu izstādi. 

8.Gatavojoties Latvijas valsts 100.jubilejai, tika izveidota pastāvīga grāmatu izstāde “100 

grāmatas par Latviju”. 

http://www.vilanunovads.lv/
http://www.twitter.com/
http://www.facebook.com/
http://www.lursoft,www.letonika,nais/
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9.Tika īstenoti 2 projekti: “Bērnu žūrijas” dalībnieki brauca ekskursijā ua Rīgu – uz Nacionālo 

bibliotēku un “Laimas šokolādes” muzeju. 5.- 6.klašu skolēni- bibliotēkas lasītāji piedalījās 

programmā “Skaļā lasīšana”. 

10.Bibliotēkas lietotājiem tika piedāvāti 55 nosaukumu preses izdevumi, t.sk.- 14 -bērniem. 

11.Galvenā pārskata perioda prioritāte bija Viļānu novada novadpētniecības materiālu 

pievienošana Rēzeknes reģionālajai novadpētniecības datu bāzei. 

 

VIĻĀNU PAGASTA RADOPOLES BIBLIOTĒKA 

4.1.tabula 

Statistiskie rādītāji 

 2017.gads 

Lietotāju skaits 166 

No tiem bērni 42 

Apmeklējumu skaits 1958 

Izsniegumu skaits 4120 

Starpbibliotēku abonementa pakalpojumi 9 

 

Ienākuši iespieddarbi:  

 pašvaldības budžets: 153 grāmatas par 1000 EUR 

 dāvinājumi: 26 grāmatas par 98 EUR 

Krājuma komplektēšana tiek veikta bibliotēkas informācijas sistēmā ALISE. 

Apmeklētājiem pieejami 22 nosaukumu preses izdevumi- avīzes un žurnāli latviešu un krievu 

valodā. Pieejami 3 datori ar bezvadu interneta pieslēgumu WiFi. 

Lasīšanas veicināšanai tika rīkotas 26 tematiskās grāmatu izstādes.  

Bibliotēkas lasītājiem tiek piedāvāts pašvaldības informatīvais izdevums „Viļānu novada 

vēstnesis”. 

 

SOKOLKU PAGASTA BIBLIOTĒKA 

Visbiežāk izmantotais literatūras popularizēšanas veids bija izstādes, kas bija veltītas  

rakstnieku un dzejnieku dzimšanas un atceres dienām, gadskārtu tradīcijām, svētku un kā arī 

citām dzīves aktualitātēm. Aizvadītajā gadā tika organizēti 44 pasākumi pieaugušajiem un 

bērniem – tematiskās izstādes, grāmatu apskati, materiālu izstādes, konkursi, informatīvās 

stundas un informācijas dienas, derīgo padomu stunda un radošās darbnīcas 
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4.2.tabula 

Statistiskie rādītāji 

 2017.gads 

Lietotāju skaits 176 

Apmeklējumu skaits 3290 

Datorapmeklējumi 1024 

Izsniegumi 7156 

Starpbibliotēku abonements 101 

Sniegtas uzziņas 189 

Jauniegūtās grāmatas 291 

 

 

Avots: Sokolku pagasta bibliotēkas materiāli 

4.3.att. Radoša darbnīca Sokolku pagasta bibliotēkā. 

 

DEKŠĀRES PAGASTA BIBLIOTĒKA 

Dekšāres pagasta bibliotēka 2017. gadu ir noslēgusi ar 207 lasītājiem, t.sk. bērni un 

jaunieši līdz 18 gadiem 75. 

Apmeklējumi – 5539. Tika iegādātas 187 grāmatas par EUR 1384, saņemtas dāvinājumos – 

61 grāmata par EUR 282.  

         Veicu bibliotēkas darbu, lietotāju izglītības un atpūtas vajadzībām. 

         Organizēju izstādes, veltītas svinībām un atceres dienām, personību jubilejās, ieražu 

svētkos, jaunieguvumu izstādes, ekskursijas, dzejas pasākumi. Par šo laiku tika uzliktas 36 

izstādes, organizēti 14 pasākumi, 2 aptaujas, 5 radošo darbnīcu nodarbības un dzejas diena, kas 

veltīta Latvijas simtgades sagaidīšanai. 

 

VIĻĀNU NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS 

Projekti: 
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„Sekmēt muzeju nozares attīstību, izveidojot patstāvīgo ekspozīciju „Latgale un tās 

iedzīvotāji XIX gadsimtā poļu pētnieces Stefānijas Uļanovskas etnogrāfiskajos darbos” atbilstoši 

mūsdienu sabiedrības vajadzībām”, iesniegts LKKF, atbalstīts (kopējais finansējums 5704  EUR) 

– LKKF piešķīra 2000.00 EUR. 

 

Izstādes un pasākumi: 

 Vladimira Nikonova fotogrāfiju izstāde „Quo vadis” (05.12.2016. – 20.01.2017.). 

 Gaļinas Meļņikas izstāde „Ciemos pie pasakas”(01.02.2017. – 10.03.2017.). 

 RMDV Metāla izstrādājumu izglītības programmas audzēkņu darbu izstāde (20.03.2017. 

– 05.05.2017.). 

 Pasākums „Satiec savu meistaru!” Latvijas meistaru dienu ietvaros – aušanas darbnīca 

(02.04.2017.). 

 Viļānu vidusskolas novadpētniecības pulciņa lasījumi „Viļānu ielu stāsti” (09.05.2017.). 

 Diānas Verneras keramikas izstāde „Sinerģija” (15.05.2017. – 30.06.2017.). 

 Daugavpils universitātes mākslas zinātņu institūtā studējošo māla objektu izstāde „+ 800” 

( 19.05.2017. – 25.06.2017.). 

 Agras Ritiņas gleznu izstāde „ Šodien neviens nepeldas. Saules ritmi. Dārzs. Vējaina 

diena. Brīvdiena. Rudzu puķu lauks. Pavasaris. Rudens” ( 05.07.2016. – 02.09.2017.). 

 Fotogrāfiju izstāde „pa Stefānijas Uļanovskas pēdām” (05.08.2017. – 30.11.2017.) 

 Vasaras meistardarbnīcas „Spēlējam un dancojam Latgalei Viļānu novadā” ietvaros 2 

nodarbības (17.08.2017.). 

 Stefānijas Uļanovskas grāmatas „Poļu Inflantijas Latvieši” atvēršanas svētki (18.08.2017. 

plkst. 11.30.). 

 Izstāde „Viļānu Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu diplomdarbi 2016./2017.mācību 

gads” (21.09.2017. – 20.10.2017.). 

 Latvijas Leļļu teātra ceļojošā izstāde „Leļļu stāsti” (26.10.2017. – 14.12.2017.). 

 Ekspozīcijas „Latgale un tās iedzīvotāji XIX gadsimtā poļu pētnieces Stefānijas 

Uļanovskas etnogrāfiskajos darbos” atklāšana (13.12.2017.). 

 RMDV Metāla izstrādājumu dizaina izglītības programmas audzēkņu darbu izstāde 

„Gaismas stars tumsā” (18.12.2017. – 31.01.2018.). 

Krājums: 

 Kopējais krājuma vienību skaits – 3317 

 Tai skaitā pamatkrājuma vienību skaits – 1978 
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Muzejpedagoģiskās nodarbības: 

 „Lina sēkliņas stāsts” - 19 ( 356 skolēni) 

 „Senlatviešu spēka zīmes” – 4 ( 54 skolēni) 

Darbs ar sabiedrību: 

 Novadītas 76 ekskursijas 

 Sniegta informācija - 39 cilvēkiem 

 Ārzemju viesi – 19 ( Krievija, Baltkrievija, Izraēla, ASV, Polija ) 

 Kopā muzeju apmeklēja: 2611 cilvēki 

Paveiktie darbi: 

 Iekārtota jauna pastāvīga ekspozīcija. 

 Viļānu Novadpētniecības muzejs ņēma dalību izstādes „LATVIJAS GADSIMTS” 

tapšanā (deponējot krājuma materiālus), Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā. 

Finansiālie rādītāji: 

 Piešķirts no pašvaldības budžeta – 24 434.00 EUR 

 Biļešu ieņēmumi – 84.00 EUR 

 VKKF piešķīrumi – 2000.00 EUR 

Muzejs Dekšāres 

 

     Gada laikā muzeju apmeklēja 55 apmeklētāji. Tiek vākti materiāli muzeja ekspozīcijai, 

sniegtas konsultācijas un palīdzu skolēniem sagatavoties, projektu nedēļai, vākt materiālus 

diplomdarbiemm un citiem pasākumiem.  
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5. PAŠVALDĪBAS POLICIJAS INFORMĀCIJA PAR VEIKUMIEM 

SABIEDRISKĀS KĀRTĪBAS NODROŠINĀŠANĀ 

Viļānu novada pašvaldībaspolicijā uz 31.12.2017 piereģistrētas 146 iedzīvotāju sūdzības., 

saņemts 21 – iedzīvotāju un juridisko personu rakstiski iesniegumi. Novada teritorijā veikti 76 

profilaktiskie reidi – brīvdienās, svētku dienās. Nodrošināta sabiedriskā kārtība un drošība 60 

masu pasākumos.  

Informācija par pašvaldības policijas paveikto 2017. gadā ir apkopota 5.1. tabulā.  

5.1. tabula 

Pašvaldības policijas pasākumi sabiedriskās kārtības nodrošināšanā 2017. gadā 

 

Nr.p.

k. 

Pasākums Skaits 

1. Piedalījās noziedzīgu nodarījumu atklāšanā (CSN) bojāts pašvaldības īpašums 24 

2. Dienesta ziņojumu PA skaits (nosūtīti izskatīšanai VP- LAPK171.pants) 9 

3. Sastādīti pārbaudes akti (atskaites perioda beigās) reģistrēti NŽ 146 

4. Izskatīja iesniegumus (atbildes uz iesniegumiem) 14                                                                                                                                         

5. Mutiski iesniegumi (telefoniskas sūdzības) no iedzīvotājiem  146                                                                                                                         

6. Uzsākta administratīvā lietvedība 7 

7. Pieņemti lēmumi par administratīvas lietvedības izbeigšanu  - 

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

dienests, VUGD, Probācijas dienests, Pašvaldības Administratīvā komisija) 
16 

9. Par pašvaldības saistošo noteikumu neievērošanu ( teritorijas uzturēšana) PA 8 

10. Izpildīja atsevišķus uzdevumus( no VP LRP Rēzeknes iecirkņa) Prokuratūra 29 

11. Dienesta ziņojumi- par transportlīdzekļa vadītāja aizturēšanu alkohola reibumā 6 

12. Darbs ar dzīvnieku ( suņu) īpašniekiem, bez aprūpes palikušajiem dzīvniekiem 9 

13. Sastādīja protokolus par administratīvajiem pārkāpumiem (tajā skaitā): 7 

13.1 LAPK 171. 1.pants 1.daļa 5 

13.2. LAPK 1173.pants 1.daļa 2 

14. Piedalījās sabiedriskās kārtības nodrošināšanā un prevencijas pasākumos (tajā 

skaitā): 
136 

14.1. Publisko pasākumu laikā 60 

14.2. Reidu laikā 76 

15 Darbs ar Bāriņtiesu 34 

16. Darbs ar sociālo dienestu ( Rēzeknes probācijas struktūrvienību) 30 

Avots: Viļānu novada pašvaldības policijas dati 

 Sadarbībā ar Viļānu novada izglītības iestādēm septembra mēnesī tika organizēta 

informatīva akcija “Drošs ceļš uz skolu”. 

Nepārtraukti tiek veikta sadarbība un informācijas apmaiņa ar VPLRP Rēzeknes iecirkņa 

vadību, Valsts probācijas dienestu, Novada pašvaldības Bāreņtiesu un sociālo dienestu. 
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6. Pašvaldības dalība projektos un sabiedrības informēšana 

6.1. Pašvaldības dalība projektos 2017.gadā 

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 

2014.-2020. gadam apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās 

attīstības stratēģiju” ietvaros ir apstiprināti un tiek ieviesti projekti: 

 1.Nr.16-01-AL15-A019.2201-000008 “Dabas draugu radošās pētniecības centra 

“Dadzis” izveidošana Viļānu novadā”. Projekta kopējais budžets. 77324,71 EUR, Attiecināmo 

izmaksu summa 48986,43 EUR, Publiskais finansējums 44087.79 EUR, īstenošanas periods 

20.05.2016 - 31.08.2018, mērķis: Uzlabota Viļānu pagasta Tevenānu ciema sabiedriskā 

infrastruktūra, veicot degradētās ēkas pārbūvi un izveidojot tajā Dabas draugu radošo pētniecības 

centru „Dadzis” jaunām un daudzveidīgām sabiedrisko aktivitāšu pakalpojumu iespējām bērnu 

un jauniešu mērķauditorijai, nodrošinot izglītotas, aktīvas un informētas sabiedrības attīstības 

potenciālu 

2. Nr.17-01-AL15-A019.2203-000007 „Sadzīves prasmju istaba”. Projekta kopējais 

budžets 2593,57 EUR, Attiecināmo izmaksu summa 2593,57 EUR, Publiskais finansējums 

2334,20 EUR, īstenošanas periods 03.07.2017. – 31.08.2017., mērķis: Sociālo pakalpojumu 

attīstība Viļānu novadā, ierīkojot "Sadzīves prasmju istabu" pašvaldības īpašumā esošajās telpās 

SAC "Cerība" ar atbilstošu materiāltehnisko nodrošinājumu, iegādājoties sadzīves tehniku un 

mēbeles, izmantojot ELFLA finansējumu un pašvaldības līdzfinansējumu, sniedzot iespēju 40 

sociāli mazaizsargātām personām pilnveidot sadzīves un saskarsmes prasmes. 

3. 17-01-AL15-A019.2201-000006 „Esi aktīvs un vesels”, Projekta kopējais budžets 

89650,55 EUR, Attiecināmo izmaksu summa 30000,00 EUR, Publiskais finansējums 27000,00 

EUR, īstenošanas periods 16.05.2017. – 29.06.2018., mērķis: Uzlabota Viļānu sabiedriskā 

infrastruktūra, ierīkojot vienu aktīvo laukumu atpūtai "ALA" ar īpaši tam paredzētu šķēršļu 

joslas konstrukciju lietotājiem vecumā no 2 gadiem līdz 25 gadiem, pašvaldībai piederošajā 

nekustamajā īpašumā, piesaistot ELFLA finansējumu un izmantojot pašvaldības 

līdzfinansējumu, paaugstināta dzīves kvalitāte Viļānu pilsētas un novada bērniem, jauniešiem un 

to ģimenēm, nodrošinot labvēlīgu, mūsdienīgu un sakārtotu vidi to emocionālajai un fiziskajai 

attīstībai, kā arī lietderīgai brīvā laika pavadīšanai un aktīvai atpūtai. 

4. 17-01-AL15-A019.2202-000017  „Kur bitis, tī mads”, Projekta kopējais budžets 

7341,59 EUR, Attiecināmo izmaksu summa 6861,59 EUR, Publiskais finansējums 6175,42 

EUR, īstenošanas periods 30.06.2017. - 30.01.2018., mērķis: Dažādot kultūras aktivitātes 

vietējiem iedzīvotājiem, nodrošinot Viļānu kultūras nama jaunizveidoto deju kopu "Kūmys" ar 

etnogrāfiskiem 10 sieviešu un 10 vīriešu tautu tērpu komplektiem, lauku kapelu "Bumburneicys" 
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un bērnu folkloras kopu "Biteites" ar mūzikas instrumentiem - vijoli un cītaru, kas nepieciešami 

amatierkolektīvu kvalitatīvai darbībai un kultūras pasākumu rīkošanai, tradicionālā kultūras 

mantojuma saglabāšanai un jaunas, unikālas koncertprogrammas "Kur bitis, tī mads" 

izveidošanai, izmantojot pieejamos resursus - Viļānu kultūras nama materiāltehnisko bāzi, 

cilvēkresursus un intelektuālo potenciālu. 

Sadarbībā ar Rēzeknes pilsētas domi un Rēzeknes novada pašvaldību uzsākts īstenot Eiropas 

Reģionālās attīstības fonda 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot 

degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” projekts 

„Industriālo teritoriju tīklojuma izveide uzņēmējdarbības veicināšanai Rēzeknes pilsētas, 

Rēzeknes un Viļānu novados”, Nr.5.6.2.0/16/I/018, Projekta kopējās izmaksas ir 1 964 459,54 

EUR, tai skaitā ERAF finansējums 1 617 046,33 EUR, pašvaldības budžeta finansējums 

(ieskaitot valsts budžeta dotāciju) 285 361,12 EUR īstenošanas periods: 2017. gada jūnijs – 

2018. gada decembris, mērķis: Balstoties uz komersantu vajadzībām, komercdarbībai 

nepieciešamās publiskās infrastruktūras sakārtošana privāto investīciju apjoma pieaugumam un 

uzņēmējdarbības attīstībai Rēzeknes pilsētā, Rēzeknes un Viļānu novados, reģenerējot 

degradētās teritorijas.  

Eiropas Reģionālās attīstības fonda 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši 

pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un 

atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” ietvaros apstiprināti un uzsākta divu 

projektu īstenošana: 

- Nr. 4.2.2.0/17/I/014 projekts „Sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu Viļānu 

pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē”, projekta kopējais budžets: 631 855,47 EUR t.sk. 85% 

ERAF 322 300,00 EUR, 4,50% Valsts budžeta dotācija 17 062,94 EUR, 10,50% Pašvaldības 

finansējums 39 813,53 EUR, īstenošanas periods: 03.10.2017. – 02.01.2018., mērķis: veicot 

ieguldījumus Viļānu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Raiņa ielā 33 B atbilstoši 

pašvaldības attīstības programmas prioritātēm U1.1.8. „Energoefektivitātes un siltināšanas 

pasākumi publiskajās ēkās un daudzdzīvokļu mājās" un U4.1.3. „Izglītības iestāžu 

infrastruktūras attīstība”, sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un samazināt siltumapgādes 

primārās enerģijas patēriņu Viļānu novada pašvaldībā par 256 508 kWh/gadā. 

- Nr. 4.2.2.0/17/I/014projekts „Sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu Viļānu 

Mūzikas un mākslas skolā”. Projekta kopējais budžets: 290539.00 EUR, t.sk. 85% ERAF 

70430.00 EUR, 4,5 % Valsts budžeta dotācija 3 728.65 EUR, 10,5% Pašvaldības finansējums 

8700.18 EUR, īstenošanas periods 21.12.2017.-20.03.2018., mērķis: veicot ieguldījumus Viļānu 

Mūzikas un mākslas skolā ēkā Brīvības ielā 44C, Viļānos, atbilstoši pašvaldības attīstības 
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programmas prioritātēm U1.1.8. „Energoefektivitātes un siltināšanas pasākumi publiskajās ēkās 

un daudzdzīvokļu mājās" un U4.1.3. „Izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība”, sekmēt 

energoefektivitātes paaugstināšanu un samazināt siltumapgādes primārās enerģijas patēriņu 

Viļānu novada pašvaldībā par 51989kWh/gadā. 

2017.gadā tika turpināts īstenot 2016.gadā uzsākto ES fondu darbības programmas 

“Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt NVA nereģistrēto NEET 

jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos. Jauniešu 

garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” projekta “”PROTI un 

DARI!” Nr.8.3.3.0/15/I/001 īstenošana. Projektā sasniedzamā iznākuma rādīts ir 70 jaunieši, kas 

sekmīgi izpildījuši individuālo pasākumu programmu, kopējais pieejamais finansējums EUR 

156 420. 2017. gadā projekta aktivitāšu īstenošanai tika izlietoti EUR 58 916. 

 Ar Valsts kultūrkapitāla fonda padomes piešķirto finansējumu tika īstenoti projekti: 

- Nr. 2017-1-KMA-M04017-P “Viļānu novadpētniecības muzeja pastāvīgā ekspozīcija “Latgale 

un tās iedzīvotāju XIX gs. poļu pētnieces Stefanijas Uļjanovskas etnografiskajos darbos” 

mērķprogrammā „Muzeju nozares attīstības programma”. Kopējās projekta izmaksas EUR 5704, 

publiskais finansējums EUR 2000. Projekta ietvaros tika izveidota patstāvīgā ekspozīcija Latgale 

un tās iedzīvotāju XIX gs. poļu pētnieces Stefanijas Uļjanovskas etnografiskajos darbos”, 

projekta rezultātā tika veikta S.Uļjanovskas darba fragmenta izbūve, veikta 10 pasaku tulkošana 

4 valodās un ierakstīts audio versijā. 

- "Viļānu Mūzikas un mākslas skolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošana" Kopējās projekta 

izmaksas EUR 3600, publiskais finansējums EUR 1800. Projekta ietvaros tika iegādāts pianīns 

Bluther Irmler P 118 Studio; 

- 2017-1-VIZ-M04008-P "Viļānu Mūzikas un mākslas skolas materiāli tehniskās bāzes 

uzlabošana" interešu izglītības programmas “Animācijas pamati” tika iegādāts fotokamera 

Canon, statīvs fotokamerai, studiju komplekts gaismas tehnika), datorkomplekts un 

datorprogramma Dragonframe 3.6 animācijas filmas veidošanai. Projekta kopējais niansējums 

EUR 2895, publiskais finansējums EUR 2435. 

- LKP2017/56 „Vasaras meistardarbnīcas "Spēlējam un dancojam Latgalei Viļānu novadā". 

Projekta kopējais budžets 1712,00 EUR, Attiecināmās izmaksas 1712,00 EUR, publiskais 

finansējums 1200,00 EUR, ieviešanas periods: 01.05.2017. – 15.09.2017., mērķis: Nodrošināt 

tautas muzicēšanas kustības dzīvotspēju un attīstību Latgalē, organizējot meistardarbnīcas 

latviešu tautas mūzikas instrumentu spēles, kopmuzicēšanas un tradicionālo danču apgūšanai, 

tādējādi aktīvi iesaistot bērnus un jauniešus Viļānu novada kultūrvides veidošanā un sekmējot 

Latgales nemateriālā kultūras mantojuma izzināšanu, saglabāšanu un tālāknodošanu. 
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Sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru īstenoti divi aktīvās nodarbinātības 

pasākumi: 

- pasākums „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” nodrošinot bezdarbniekiem darba iemaņu 

iegūšanu un uzturēšanu, veicot sociāla labuma darbus ar mērķi veicināt bezdarbnieku aktivitāti 

sabiedrības labā un dot bezdarbniekiem iespēju iegūt vai uzturēt darba iemaņas. Pasākuma 

īstenošanas gaitā tika nodarbināti 190 bezdarbnieki. Pasākuma īstenošanai saņemts finansējums 

EUR 131 788 apmērā. 

- pasākums „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību 

vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs”” ar mērķi veicināt pasākumā iesaistīto 

skolēnu vecumā no 15 gadiem līdz 20 gadiem (ieskaitot), kuras iegūst izglītību vispārējās, 

speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs, nodarbinātību vasaras brīvlaikā valsts 

līdzfinansētās darba vietās, nodrošinot iespēju iegūt darba pamatprasmes, iemaņas un darba 

pieredzi. Pasākuma ietvaros trīs mēnešu garumā pašvaldība kopumā nodrošināja 15 darbavietas 

skolēniem vecumā no 15 līdz 20 gadiem. Pasākuma īstenošanas gaitā tika nodarbināti 30 

jaunieši. Projekta īstenošanai saņemts finansējums EUR 3 933 apmērā. 

6.2. Pašvaldības komunikācija ar iedzīvotājiem 

Publicitātes nodrošināšana par aktuālo Viļānu novadā ik nedēļu novada mājaslapā 

www.vilani.lv, interneta vietnēs, Latgales radio, kā arī reģionālas nozīmes preses izdevumos 

„Rēzeknes vēstis”, „Vietējā Latgales avīze”, „Viļānu novada vēstnesis”. 

 

 
     Avots: Google Analytics (skatīts 02.01.2018.) 

6.1.att. Tīmekļa vietnes www.vilani.lv apmeklējumu skaits no 01.01.2017. līdz 31.12.2017. 
      

 Kopējais apmeklējumu skaits: 85 943 

 Mājas lapas apmeklētāju skaits: 28 600 

 Valstis, no kurām tiek apmeklēta mājas lapa:  

1. Latvija (92,82% - 26 489 skatījumi) 

2. ASV (1.64% - 467 skatījumi) 

3. Apvienotā Karaliste (1.33% - 379 skatījumi) 

4. Vācija (0,67% - 191 skatījumi) 

http://www.vilani.lv/
http://www.analytics.google.com/
http://www.vilani.lv/
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5. Lietuva (0.48% - 138 skatījumi) 

6. Norvēģija (0,28% - 81 skatījumi) 

7. Citas valstis – Zviedrija, Polija, Īrija, Krievija. 

Tīmekļa vietnes statistiskie rādītāji (salīdzinājumā ar 2016. gadu):  

 
Avots: Google Analytics (skatīts 02.01.2018.) 

 

6.2. att. Viļānu novada pašvaldības tīmekļa vietnes www.vilani.lv apmeklētāju skaita 

salīdzināšana 2016. gadā (oranžā krāsā) un 2017. gadā (zilā krāsā).  
 

 Mājas lapas apmeklējumu skaita pieaugums: 25,28% 

 Apmeklētāju skaita pieaugums: 15,48% 

 Apskatīto lapu pieaugums: 20,58% 

 Vidējais apmeklējuma ilguma pieaugums: 0,51% 

Viļānu novada lapas sociālajos tīklos: 

 Facebook lapa: 

Sekotāju skaits.: 682 (uz 02.01.2018, salīdzinājumā ar 02.01.2017 sekotāju skaits 

palielinājies par 145). 

 Twitter konts: 

Sekotāju skaits: 363 (uz 02.01.2018, salīdzinājumā ar 02.01.2017, sekotāju skaits 

palielinājies par 60). 

 Instagram lapa:  

Sekotāju skaits: 306. 

Informācija par Viļānu novadu un Viļānu novada pašvaldību  

 Bezmaksas informatīvais izdevums „Viļānu Novada Vēstnesis”: 6 numuri, tirāža – 1500 

eksemplāri; 

 „Latgales radio”: 36 ziņu raidījumi; 

 „Latgales Reģionālā televīzija”: 16 video sižeti; 

 Reprezentācijas materiāli: pildspalvas, atslēgu piekariņi, dāvanu maisiņi. 

 Fotogalerijas mājas lapā: 84. 

 

http://www.analytics.google.com/
http://www.vilani.lv/
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7. SOCIĀLĀ NODROŠINĀŠANA UN APRŪPE 

 

2017.gadā trūcīgo personu skaits novadā bija 662, par 275 personām mazāk kā 

2016.gadā. Ir vērojama pozitīvā tendence, jo kopš 2015.gada samazinās Viļānu novadā dzīvojošo 

trūcīgo personu skaits, kas aizsākās 2015.gadā, turpinās (2014.gadā no 6562 Viļānu novada 

iedzīvotājiem trūcīgas personas statuss tika piešķirts 1156 personām, ). Viļānu novadā ir noteikts 

arī maznodrošināto ģimeņu (personu ) statuss, kas ir 75% no valstī noteiktās minimālās algas. 

Maznodrošināto statuss tika piešķirts 190 personām. 

Lai palīdzētu iedzīvotājiem viņu pamatvajadzību nodrošināšanu, 1230 personām 

sociālajos un pašvaldības brīvās iniciatīvas pabalstos tika izmaksāti 223 009 EUR.  

52% jeb 115 295 EUR no visiem pabalstiem sastāda GMI pabalsts. Šo pabalstu saņēma 

393 personas. Viļānu novada pašvaldība ir viena no nedaudzajām pašvaldībām, kura rada iespēju 

un paaugstināja pabalstu garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai tieši ģimenēm ar 

nepilngadīgajiem bērniem (no 50 EUR līdz 70 EUR). 

Otrs pieprasītākais pabalstu veids Viļānu novadā ir bijis dzīvokļa pabalsts – izlietoti 45 

072 EUR, to saņēmušas 598 novadā dzīvojošas ģimenes. 

Pārējos sociālajos un pašvaldības pabalstos izlietoti 62 642 EUR. Palīdzēts cilvēkiem 

ārkārtas un neparedzētās situācijās – ugunsgrēki, nelaimes gadījumi, smagas slimības, bēres.  

Pašvaldības atbalstu ik mēnesi saņēma 18 bez vecāku gādības palikuši bērni un bāreņi.  Tika 

piešķirti un izmaksāti arī pašvaldības brīvās iniciatīvas pabalsti, sniedzot palīdzību ģimenēm 

bērnus, sagatavojot jaunajam mācību gadam, pabalsti daudzbērnu ģimenēm, ģimenēm bērnam 

piedzimstot, represētajiem, pensionāriem kā arī 90, 95 un 100 gadu jubilejās. Pašvaldībā tika 

piešķirtas brīvpusdienas visiem bērniem līdz 6. klasei ieskaitot kā arī visiem skolēniem no 

trūcīgām ģimenēm, kuri mācās no 7. līdz 12. klasei, un ēdināšanas maksas atvieglojumi novada 

pirmskolas izglītības iestādēs. 

Bez sociālajiem pabalstiem novada iedzīvotājiem tika sniegti un apmaksāti personu 

vajadzībām atbilstoši sociālie pakalpojumi. Nozīmīga daļa pašvaldībā dzīvojošo iedzīvotāju ir 

pensionāri un cilvēki ar invaliditāti. Ne visi spēj sevi aprūpēt vai nodrošināt pilnvērtīgu savu 

aprūpi, šajos gadījumos iedzīvotājiem palīdz pašvaldība. Aprūpes mājās pakalpojumu 2017.gadā 

izmantoja 66 personas. Gada laikā 24 personām tika sniegta palīdzība daļēji apmaksājot sociālo 

aprūpi SIA “Viļānu slimnīcā” un Varakļānu veselības aprūpes centrā, bet 23 personām 

nodrošināta uzturēšanās ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās. 

Pašvaldības izveidotajos sociālajos dzīvokļos izmitinātas 38 personas, kuras saņem ik mēnesi 

dzīvokļu maksas atvieglojumus. 
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Lai novada iedzīvotāji saņemtu daudzveidīgākus, viņu vajadzībām atbilstošus sociālos 

pakalpojumus, Viļānos darbojas pašvaldības finansētais sociālais atbalsta centrs (SAC) „Cerība”. 

Tas gada laikā sniedzis atbalstu 388 personām. Tā ir gan ēdināšana, gan brīvā laika lietderīga 

pavadīšana, gan saņemts veļas mazgāšanas pakalpojums, gan sociālpsiholoģiskais atbalsts. 

Centrā darbojas senioru ansamblis “Rudens ziedi”, kurš bieži kuplina sociālā dienesta rīkotos 

pasākumus. Aktīvi darbojās 3 veselības grupas, tā personām uzturot un uzlabojot savu veselību. 

Centru ik dienu apmeklē 8 līdz 13 bērnu no sociālā atstumtības riska zonā esošajām ģimenēm, 

kur viņiem tiek nodrošināta droša vide, mājīgums, ēdiens un sociālpsiholoģiskais atbalsts. 

2017.gadā Viļānu novada pašvaldības Sociālajā dienestā un tā struktūrvienībā SAC “Cerība” 

strādāja 12 darbinieki, no tiem 8 sociālā darba speciālisti, 33 aprūpētāji un 21 asistents.  

Pašvaldība, tajā skaitā sociālais dienests, ir iesaistīta "Deinstitucionalizācijas pasākumu 

īstenošana Latgales reģionā " projektā, kas aptver gandrīz visas valstī esošās pašvaldības. Tika 

sastādīti individuālie atbalsta plāni 18 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un 19 personām 

ar GRT.  

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

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

maznodrošinātiem iedzīvotājiem, iesaistot savu organizāciju aktivitātēs, tā mazinot personu 

sociālo izolētību un atstumtību.  
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1.PIELIKUMS 

 

                                                             SIA “A.KURSĪTES AUDITORFIRMA” 
      Vienotais reģistrācijas Nr.45402005304     

                                Raiņa iela 13-2, Madona, LV-4801, tālrunis: +371 29 48 38 13, fakss: 648-60497, e-pasts: anita.kursite@inbox.lv     

                                                                                                                                      

   

NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS 

Madonā 

Dokumenta datums ir tā 
elektroniskās parakstīšanas laiks                                                                                                                     Nr. 5.1./2018 

Viļānu novada domei 

 

 
Mūsu atzinums par finanšu pārskatu 
 
Mēs esam veikuši VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS (turpmāk tekstā „Pašvaldība”) 2017. gada finanšu pārskata 
revīziju. Revidētais 2017. gada finanšu pārskats ietver: 

 2017. gada 31. decembra pārskatu par Pašvaldības finansiālo stāvokli – veidlapa Nr.1 "Bilance",  

 2017. gada pārskatu par Pašvaldības darbības finansiālajiem rezultātiem – veidlapa Nr.4-3,  

 Pašvaldības pašu kapitāla (neto aktīva) izmaiņu pārskatu par 2017. gadu – veidlapa Nr.4-1, 

 Pašvaldības naudas plūsmas pārskatu par 2017. gadu – veidlapa Nr.2-NP, 

 finanšu pārskata pielikumus, kas noteikti Latvijas Republikas Ministru kabineta 2013.gada 15.oktobra noteikumu 
Nr. 1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” 4.5. punktā, grāmatvedības uzskaites pamatprincipu aprakstu, 
finanšu pārskata skaidrojumu. 

 

 Pašvaldības radniecīgās sabiedrības nav konsolidētas šajā finanšu pārskatā.  

 
Mūsuprāt, pievienotais finansu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par VIĻĀNU NOVADA 
PAŠVALDĪBAS finanšu stāvokli 2017. gada 31. decembrī un par tās darbības finanšu rezultātiem un  naudas 
plūsmu gadā, kas noslēdzās 2017. gada 31. decembrī saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2013.gada 
15.oktobra noteikumu Nr. 1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” nosacījumiem.  

 
Atzinuma pamatojums 

Atbilstoši LR Revīzijas pakalpojumu likumam (“Revīzijas pakalpojumu likums”) mēs veicām revīziju saskaņā ar 
Latvijas Republikā atzītiem finanšu revīzijām piemērojamiem Starptautiskajiem Augstāko revīzijas iestāžu 
standartiem (turpmāk ISSAI).  Mūsu pienākumi, kas noteikti šajos standartos, ir turpmāk aprakstīti mūsu ziņojuma 
sadaļā Revidenta atbildība par  finanšu pārskata revīziju.  

Mēs esam neatkarīgi no Pašvaldības saskaņā ar Starptautiskās Grāmatvežu ētikas standartu padomes izstrādātā 
Profesionālu grāmatvežu ētikas kodeksa (SGĒSP kodekss) prasībām un Revīzijas pakalpojumu likumā iekļautajām 
neatkarības prasībām, kas ir piemērojamas mūsu veiktajai  finanšu pārskata revīzijai Latvijas Republikā. Mēs esam 
ievērojuši arī SGĒSP kodeksā un LR Revīzijas pakalpojumu likumā noteiktos pārējos profesionālās ētikas principus 
un objektivitātes prasības.  

Mēs uzskatām, ka mūsu iegūtie revīzijas pierādījumi dod pietiekamu un atbilstošu pamatojumu mūsu atzinumam. 



 53 

 
 

Ziņošana par citu informāciju 
 
Par citu informāciju atbild Pašvaldības vadība. Cita informācija ietver Vadības ziņojumu, kas atspoguļots gada 
pārskata sadaļā Vadības ziņojums – ZINO. 

Mūsu atzinums par finanšu pārskatu neattiecas uz gada pārskatā ietverto citu informāciju, un mēs nesniedzam par to 
nekāda veida apliecinājumu, izņemot to kā norādīts mūsu ziņojuma sadaļā Citas ziņošanas prasības saskaņā ar LR 
tiesību aktu prasībām.  

 Saistībā ar finanšu pārskata revīziju mūsu pienākums ir iepazīties ar citu informāciju un, izvērtēt, vai šī cita 
informācija būtiski neatšķiras no finanšu pārskata informācijas vai no informācijas, kuru mēs ieguvām revīzijas gaitā, 
un vai tā nesatur cita veida būtiskas neatbilstības.  
Ja balstoties uz veikto darbu, un ņemot vērā revīzijas laikā gūtās zināšanas un izpratni par Pašvaldību un tās 
darbības vidi mēs secinām, ka citā informācijā ir būtiskas neatbilstības, mūsu pienākums ir ziņot par šo apstākli. 
Mūsu uzmanības lokā nav nākuši apstākļi, par kuriem būtu jāziņo. 

 
Citas ziņošanas prasības saskaņā ar LR tiesību aktu prasībām 
 
Papildus tam,  saskaņā ar LR revīzijas pakalpojumu likumu, mūsu pienākums ir sniegt viedokli, vai Vadības ziņojums 
ir sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2013.gada 15.oktobra noteikumu Nr. 1115 „Gada 
pārskata sagatavošanas kārtība” prasībām. 
Pamatojoties vienīgi uz mūsu revīzijas ietvaros veiktajām procedūrām, mūsuprāt: 

 Vadības ziņojumā par pārskata gadu, par kuru ir sagatavots finanšu pārskats, sniegtā informācija atbilst 
finanšu pārskatam, un 

 Vadības ziņojums ir sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2013.gada 15.oktobra 
noteikumu Nr. 1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība”  prasībām. 

Turklāt, ņemot vērā revīzijas laikā gūtās zināšanas un izpratni par Pašvaldību un tās vidi,  mūsu pienākums ir ziņot, 
ja mēs vadības ziņojumā esam identificējuši būtiskas neatbilstības. Mūsu uzmanības lokā nav nonācis nekas, par ko 
šajā sakarā būtu jāziņo. 

 

Vadības un personu, kurām uzticēta Pašvaldības pārraudzība, atbildība par finanšu pārskatu 

Vadība ir atbildīga par tāda finanšu pārskata sagatavošanu, kas sniedz patiesu un skaidru priekšstatu saskaņā ar 
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2013.gada 15.oktobra noteikumu Nr. 1115 „Gada pārskata sagatavošanas 
kārtība” nosacījumiem, kā arī par tādas iekšējās kontroles sistēmas uzturēšanu, kāda saskaņā ar vadības viedokli ir 
nepieciešama, lai būtu iespējams sagatavot finanšu pārskatu, kas nesatur ne krāpšanas, ne kļūdu izraisītas būtiskas 
neatbilstības. 

Sagatavojot finanšu pārskatu, vadības pienākums ir izvērtēt Pašvaldības spēju turpināt darbību, pēc 
nepieciešamības sniedzot informāciju  par apstākļiem, kas saistīti ar Pašvaldības spēju turpināt darbību un darbības 
turpināšanas principa piemērošanu, ja vien vadība neplāno Pašvaldības likvidāciju vai tās darbības izbeigšanu, vai 
arī tai nav citas reālas alternatīvas kā Pašvaldības likvidācija vai darbības izbeigšana. 

Personas, kurām uzticēta Pašvaldības pārvalde, ir atbildīgas par finanšu pārskata sagatavošanas pārraudzību. 

Revidenta atbildība par finanšu pārskata revīziju 

Mūsu mērķis ir iegūt pietiekamu pārliecību par to, ka finanšu pārskats kopumā nesatur kļūdu vai krāpšanas izraisītas 
būtiskas neatbilstības, un izsniegt revidentu ziņojumu, kurā izteikts atzinums. Pietiekama pārliecība ir augsta līmeņa 
pārliecība, bet tā negarantē, ka, revīzijā, kas veikta saskaņā ar ISSAI, vienmēr tiks atklāta būtiska neatbilstība, ja 
tāda pastāv. Neatbilstības var rasties krāpšanas vai kļūdu rezultātā, un tās ir uzskatāmas par būtiskām, ja var 
pamatoti uzskatīt, ka tās katra atsevišķi vai visas kopā varētu ietekmēt saimnieciskos lēmumus, ko lietotāji pieņem, 
balstoties uz šo finanšu pārskatu. 

Veicot revīziju saskaņā ar ISSAI, visa revīzijas procesa gaitā mēs izdarām profesionālus spriedumus un ievērojam 
profesionālo skepsi. Mēs arī: 
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• identificējam un izvērtējam riskus, ka finanšu pārskatā varētu būt krāpšanas vai kļūdas dēļ izraisītās 
būtiskas neatbilstības, izstrādājam un veicam revīzijas procedūras šo risku mazināšanai, kā arī iegūstam 
revīzijas pierādījumus, kas sniedz pietiekamu un atbilstošu pamatojumu mūsu atzinumam. Risks, ka netiks 
atklātas būtiskas neatbilstības krāpšanas dēļ, ir augstāks nekā risks, ka netiks atklātas kļūdas izraisītas 
neatbilstības, jo krāpšana var ietvert slepenas norunas, dokumentu viltošanu, informācijas neuzrādīšanu ar 
nodomu, informācijas nepatiesu atspoguļošanu vai iekšējās kontroles pārkāpumus; 

• iegūstam izpratni par iekšējo kontroli, kas ir būtiska revīzijas veikšanai, lai izstrādātu konkrētajiem 
apstākļiem atbilstošas revīzijas procedūras, bet nevis, lai sniegtu atzinumu par Pašvaldības iekšējās 
kontroles efektivitāti; 

• izvērtējam pielietoto grāmatvedības politiku atbilstību un grāmatvedības aplēšu un attiecīgās vadības 
uzrādītās informācijas pamatotību; 

• izdarām secinājumu par vadības piemērotā darbības turpināšanas principa atbilstību, un, pamatojoties uz 
iegūtajiem revīzijas pierādījumiem, par to, vai pastāv būtiska nenoteiktība attiecībā uz notikumiem vai 
apstākļiem, kas var radīt nozīmīgas šaubas par Pašvaldības spēju turpināt darbību. Ja mēs secinām, ka 
būtiska nenoteiktība pastāv, revidentu ziņojumā tiek vērsta uzmanība uz finanšu pārskatā sniegto 
informāciju par šiem apstākļiem, vai, ja šāda informācija nav sniegta, mēs sniedzam modificētu atzinumu. 
Mūsu secinājumi ir pamatoti ar revīzijas pierādījumiem, kas iegūti līdz revidentu ziņojuma datumam. Tomēr 
nākotnes notikumu vai apstākļu ietekmē Pašvaldība savu darbību var pārtraukt; 

• izvērtējam vispārēju finanšu pārskata struktūru un saturu, ieskaitot atklāto informāciju un skaidrojumus 
pielikumā, un to, vai finanšu pārskats patiesi atspoguļo pārskata pamatā esošos darījumus un notikumus; 

• iegūstam pietiekamus un atbilstošus revīzijas pierādījumus par Pašvaldības iestāžu finanšu informāciju ar 
mērķi sniegt atzinumu par finanšu pārskatu. Mēs esam atbildīgi par Pašvaldības revīzijas vadību, 
pārraudzību un veikšanu. Mēs paliekam pilnībā atbildīgi par mūsu revidentu atzinumu. 

Mēs sazināmies ar personām, kurām uzticēta Pašvaldības pārraudzība, un, cita starpā, sniedzam informāciju par 
plānoto revīzijas apjomu un laiku, kā arī par svarīgiem revīzijas novērojumiem, tajā skaitā par būtiskiem iekšējās 
kontroles trūkumiem, kādus mēs identificējam revīzijas laikā. 
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