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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 01.01.2016. – 31.12.2016. 

Domes skaitliskais sastāvs 15 deputāti 

Domes priekšsēdētājs Jekaterina Ivanova 

Domes izpilddirektore Inga Strūberga 

Galvenā grāmatvede Irēna Stafecka 

Zvērinātā revidente Anita Kursīte 

Sertifikāts Nr.14, SIA „A.Kursītes 

auditorfirmas”, sabiedrības licence Nr.20 

 

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

Viļānu novada pašvaldības teritorija 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 Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem 2017.gada 1.janvārī Viļānu novada 

teritorijas deklarēto iedzīvotāju skaits bija 6233, kas ir par 2,05% mazāk nekā iepriekšējā gadā. 

Uz 2016.gada 1. janvāri iedzīvotāju skaits bija 6361.  

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 1.1. attēlā ietvertās informācijas, tad vislielākā novada iedzīvotāju grupa ir 

darbspējas vecumā, savukārt vismazākā ir līdz darbspējas vecumam. Vislielākā atšķirība ir 

vērojama dzimumu sadalījumu pēc darbspējas vecuma. Šajā sadalījumā sieviešu dzimuma 

pārstāvju ir 1.8 reizes vairāk nekā vīriešu.  

Viļānu novada bērnu skaita sadalījums pa vecumiem ir apkopots 1.1.  tabulā.  

1.1.tabula 

Bērnu skaits Viļānu novadā  

Vecuma robežas Skaits 
Dzimums 

Meitenes Zēni 

0 – 6 318 161 157 

7 – 18(neieskaitot) 637 335 302 

 

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

318 bērni (par 17 bērniem mazāk nekā 2015. gadā), savukārt vecumā no 7 līdz 18 gadiem ir 637 

bērni (par 19 bērniem vairāk nekā 2015. gadā).  

2016.gadā Viļānu novada dzimtsarakstu nodaļā ir reģistrēti: 
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 35 jaundzimušie - tai skaitā 18 meitenes un 17 zēni; 

 80 miršanas gadījumi - tai skaitā 36 sievietes un 44 vīrieši; 

 17 laulības – tai skaitā 9 nodaļā un 8 baznīcā; 

 Šķirtas 7 laulības – tai skaitā 3 laulības tiesā, 4 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 grozīts 10.10.2013.,  

18.12.2014. un  22.01.2015.)  un citi normatīvie akti. 

Viļānu novada domes vadību nodrošina 15 deputāti. 

Viļānu novada domes sastāvs 2016.gadā  

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 (Parija „Vienotība”) 

Inta Brence - domes deputāte (Parija „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 pašvaldībā novada domes sēdes notiek ik pēc trim vai četrām nedēļām, kā 

arī saskaņā ar noteikto kārtību tiek sasauktas ārkārtas sēdes. 2016.gadā Viļānu  novada 

pašvaldībā notika 17. novada domes sēdes, no tām 7 bija ārkārtas sēdes. 2016.gadā finanšu 

komitejas sēdes ir bijušas 13, bet sociālās, izglītības un kultūras komitejas sēdes ir notikušas  12 

reizes. 

Viļānu novada pašvaldībā 2016.gadā tika nodarbināti vidēji 450 darbinieki, tai skaitā 400 

darbinieki jeb 88.9% ir darbspējas vecumā un 50 jeb 11.1% pēc darbspējas vecuma. Informācija 

par Viļānu novada pašvaldībā nodarbināto sadalījumu pēc dzimumiem ir attēlota 2.1. attēlā. 
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Avots: Grāmatvedības un ekonomikas nodaļas dati 

2.1.attēls. Viļānu novada pašvaldībā nodarbināto sadalījums pa dzimumiem 

2016. gadā Viļānu novadā pašvaldībā tika nodarbinātas 346 sievietes jeb 76.9% no 

kopējā nodarbināto skaita un 104 vīrieši jeb 23.1%.  

 

2.2. Komitejas un komisijas 

 Viļānu novada pašvaldībā darbojas divas pastāvīgās komitejas: 

1. Finanšu komiteja 14 locekļu sastāvā; 

2. Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja 7 locekļu sastāvā. 

Atsevišķu funkciju veikšanai novada dome no deputātiem un balsstiesīgajiem pašvaldības 

iedzīvotājiem izveidoja sekojošas komisijas: 

1. Vēlēšanu komisija, kurā darbojas 7 locekļi; 

2. Administratīvā komisija - 5 locekļi; 

3. Iepirkumu komisija – 7 locekļi; 

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

5. Sporta komisija – 4 locekļi; 

6. Sociālo un dzīvokļu komisija – 6 locekļi; 

7. Ārkārtas situāciju operatīvā komisija – 5 locekļi; 

8. Kultūras komisija - 5 locekļi; 

9. Saimniecisko lietu komisija-8 locekļi; 

10. Komisija lēmumu pieņemšanai darījumiem ar lauksaimniecības zemi. 

 

2.3. Pašvaldības pārvalde 

Viļānu novada pašvaldība savā darbībā veic sekojošas funkcijas: 

 organizē iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus; 
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 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 19 iestādes: Pašvaldības administrācija, kur darbojas piecas 

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

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

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

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

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

Sokolku pagasta bibliotēka; 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”; 

 SIA “Viļānu siltums”; 

 SIA „Viļānu slimnīca”; 

 SIA “ALAAS’. 

Pašvaldības dalība biedrībās: 

 Latvijas Pašvaldību savienība;  

 Biedrība „Ezeru zeme”. 

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 

par pašdarbības kolektīvu dalībniekus; 

 ceļu uzturēšaua - pagasta ceļu apļaušana, krūmu ciršana; 

 pagasta iedzīvotāju apkalpošanu; 
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 telpu nodrošināšana pasākumiem un pulciņu mēģinājumiem; 

 latvāņu appļaušanu un miglošanu pārvaldes teritorijā; 

 pagasta teritorijā iedzīvotāju iesaistīšanu un sakopšanas darbu organizēšana “Lielājā 

talkā”; 

 pagasta teritorijā esošo kapu uzturēšanu un sakopšanu;. 

 Vasaras brīvdabas estrādes uzturēšana un labiekārtošana. 

 

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. 2016. gadā tika veikta krūmu ciršana gar pagasta ceļu Sokolki- 

Zvīdrini, sagatavojot malku pārvaldes iestāžu apkurei; 

 Iesaistīšanās Pasākumā “Algoti pagaidu sabiedriskie darbi”, nodarbinātot 28 

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; 

 Uzsākts projekts “Parka ierīkošana Sokolku pagasta Strupļu ciemata teritorijā” 

realizēšana - iestādīti koki, dekoratīvie krūmi, ierīkoti gājēju celiņi, iegādāti soliņi, 

atkritumu urnas. 

 Organizēta Sokolku pagasta pārvaldes iedzīvotāju sapulce, kurā piedalījās novada vadība, 

kā arī SIA “Viļānu namsaimnieks” vadītāja, lauku attīstības speciāliste.  

2.6.Dzīvesvietas deklarēšana 

2016. gadā ir saņemti: 

 182 iesniegumi dzīvesvietas deklarēšanai; 

 91 iesniegums izziņu saņemšanai par dzīvesvietas deklarēšanas; 

 11 iesniegumi deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanai, tai skaitā: 

 5 gadījumos – ziņas anulētas; 

 4 gadījumā – atteikts anulēt ziņas; 

 2 gadījumā – lieta tika izbeigta. 
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2.7.Bāriņtiesa 

 

2016.gadā Viļānu novada pašvaldības Bāriņtiesa ir pieņēmusi 38 lēmumus. 

 Tajā skaitā:   lietās par aizgādības tiesībām  - 11, 

                         lietās par vecāku un bērnu personiskām un mantiskām attiecībām – 2, 

                         aizbildnības lietās – 7, 

                         audžuģimeņu lietās – 8, 

                         aizgādnības lietās – 10. 

 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 – 4. 

 Bērnu skaits, kuru vecākiem pārskata periodā pārtrauktas bērna aizgādības tiesības – 4. 

 Personu skaits, kurām pārskata periodā  ar bāriņtiesas lēmumu atjaunotas pārtrauktās 

bērna aizgādības tiesības – 1. 

 Bērnu skaits, kuru vecākiem pārskata periodā  atjaunotas pārtrauktās  bērna aizgādības 

tiesības – 1. 

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

tiesības  - 5 . 

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

aizgādības tiesības – 5. 

 Pārskata periodā bāriņtiesa sniegusi prasību tiesā par aizgādības tiesību atņemšanu 

vecākiem – 4 gadījumos. 

 Bērnu un personu ar rīcībspējas ierobežojumu pārstāvība tiesās - 13 tiesas sēdēs. 

 Ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu skaits – 26 

no tā  bērnu skaits, kuri  ievietoti audžuģimenē  - 6, 

                 ievietoti aizbildņa ģimenē – 18, 

                   ievietoti ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās  rehabilitācijas institūcijā  -   2 .    
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 Aizbildņu kopējais skaits  -15. 

 Audžuģimeņu kopējais skaits – 2. 

 Aizgādnībā esošo personu skaits – 4. 

 Pārskata periodā  ierosināto lietu skaits bāriņtiesā – 14. 
 

 Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu kopējais skaits – 249. 

 Pārskata periodā veiktas notariālās darbības (apliecināti pirkuma, pārdevuma un 

dāvinājuma līgumi, nostiprinājuma lūgumi zemesgrāmatai, iesniegumi, pilnvaras, 

dokumentu kopijas, sastādīti testamenti un citi dokumenti)  – 465. 

2.8.Iepirkumu komisijas veiktie iepirkumi un noslēgtie līgumi 

Informācija par Viļānu novada pašvaldības iepirkumu komisijas veiktajiem iepirkumiem 

un noslēgtajiem līgumiem ir apkopota 2.1. tabulā.  

2.1.tabula 

Viļānu novada pašvaldības veiktie iepirkumi 2016.gadā 

ID Nr. Iepirkums Izpildītājs Līgumcena Līgums Piezīmes 

VNP 

2016/1 

Viļānu Mūzikas un mākslas 

skolas saimniecības ēkas 

jumta seguma maiņa 

      

Iepirkums VNP 2016/1 

pārtraukts tehnisku 

iemeslu dēļ. 

Iepirkumu komisijas 

lēmums pieņemts 

29.01.2016. 

VNP 

2016/2 

Būvprojekta izstrāde Viļānu 

vidusskolas stadiona 

pārbūvei 

SIA "Komunāl 

projekts" 
6450,00 08.02.2016.   

VNP 

2016/3 

Dolomīta šķembu, smilts, 

grants un melnzemes 

piegāde Viļānu novada 

pašvaldības ceļu un 

teritorijas uzturēšanai 

SIA "VLAKON" 35978,06 23.02.2016.   

VNP 

2016/4 

Viļānu Mūzikas un mākslas 

skolas saimniecības ēkas 

jumta seguma maiņa 

SIA "Austrumu 

būvnieks" 
22372,89 08.03.2016.   

VNP 

2016/5 

Viļānu slimnīcā esošās 

analogās rentgena iekārtas 

digitalizācija 

SIA "A.Medical" 16421,00 01.04.2016.   

VNP 

2016/6 

Jaunas traktora piekabes 

iegāde Viļānu novada 

pašvaldībai 

SIA "M.T.Z.-

serviss" 
9600,00 06.05.2016.   

VNP 

2016/7 

Mēbeļu piegāde Viļānu 

pilsētas bibliotēkai 

SIA "ĒTOSS 

mēbeles" 
4606,74 18.04.2016.   

VNP 

2016/8 

Koku, koku zaru un bīstamo 

koku zāģēšana Viļānu 

novada pašvaldības teritorijā 

esošajos kapos 

SIA "Malix" 3108,00 15.04.2016.   

VNP 

2016/9 

Tiltu pār Maltas upi Viļānu 

novadā inspekcija un 

pārbaude ar slodzi 

SIA 

"Inženierbūve" 
12710,00 22.04.2016.   

VNP 

2016/10 

Novadgrāvja renovācija 

Viļānu novada pašvaldības 

vajadzībām 

SIA "AGRO 

MT" 
4092,00 14.04.2016.   
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VNP 

2016/11 

Autoceļu planēšana Viļānu 

novada administratīvajā 

teritorijā 

SIA "Ceļi un 

tilti" 
8028,46 29.04.2016.   

VNP 

2016/12 

Cietā kurināmā piegāde 

Viļānu novada pašvaldības 

iestādēm 

7.daļa - SIA 

"Akvarius" 
2436,80 29.04.2016.   

VNP 

2016/13 

Viļānu vidusskolas piebūves 

1. un 2. stāva remonts 
      

Iepirkums VNP 2016/13 

pārtraukts. Iemesls: 

Iesniegtie piedāvājumi 

neatbilst iepirkuma 

procedūras dokumentos 

noteiktajām prasībām. 

Lēmuma pieņemšanas 

datums: 27.04.2016. 

VNP 

2016/14 

Datortehnikas piegāde 

Viļānu novada pašvaldības 

iestādēm 

      

Iepirkums VNP 2016/14 

pārtraukts sakarā ar 

nepilnībām tehniskajā 

specifikācijā. Iepirkumu 

komisijas lēmums 

pieņemts 04.04.2016. 

VNP 

2016/15 

Datortehnikas piegāde 

Viļānu novada pašvaldības 

iestādēm 

SIA "Goodman 

Group" 
18806,00 12.05.2016.    

VNP 

2016/16 

Topogrāfiskā uzmērīšana 

Viļānu novada pašvaldības 

vajadzībām 

SIA "Ģeodēzijas 

serviss" 
3770,00 07.07.2016.   

VNP 

2016/17 

Būvprojekta izstrāde Viļānu 

novada administratīvajā 

teritorijā esošo autoceļu 

pārbūvei 

      

Iepirkums pārtraukts 

pamatojoties uz to, ka 

Pretendentu piedāvātās 

līgumcenas pārsniedz 

Pasūtītāja plānoto 

līgumcenu. 

VNP 

2016/18 

Viļānu vidusskolas piebūves 

1. un 2. stāva remonts 
SIA "Latgalija" 106700,00 26.05.2016.   

VNP 

2016/19 

Bērnu rotaļu laukumu 

ierīkošana Viļānu pilsētas 

pirmsskolas izglītības 

iestādes vajadzībām 

SIA "MK 

Dizains" 
6734,00 

25.07.2016. 

  

VNP 

2016/20 

Transportlīdzekļu 

momentānā ātruma 

attēlošanas displeju piegāde 

un uzstādīšana Viļānu 

novada pašvaldības 

vajadzībām 

      

Iepirkums ar ID Nr. VNP 

2016/20 pārtraukts, 

pamatojoties uz 

nepilnībām tehniskajā 

specifikācijā. Lēmuma 

pieņemšanas datums: 

01.07.2016. 

VNP 

2016/21 

Mēbeļu piegāde Viļānu 

vidusskolai SIA "VOLF" 
6944,04 

 22.07.2016. 
  

VNP 

2016/22 

Ēkas nojaukšanas 

būvprojekta izstrāde un ēkas 

nojaukšana Raiņa ielā 14B, 

Viļānos 

SIA “E 

Būvvadība” 

22995,00 

 15.09.2016. 

  

VNP 

2016/23 

Būvprojekta izstrāde 

“Viļānu vidusskolas sporta 

un aktīvās atpūtas centra 

“SAAC” būvniecība” 

      

Iepirkums pārtraukts, jo 

divi no 

trim iesniegtajiem 

piedāvājumi neatbilst 

Iepirkuma procedūras 

dokumentos noteiktajām 

prasībām, bet 

piedāvājums, kas atzīts 

par atbilstošu, pārsniedz 

Publisko iepirkumu 

likuma 8.
2
 panta 

piemērošanas līgumcenu 

http://vilani.lv/uploads/files/scan_20160725_100428.jpg
http://vilani.lv/uploads/files/mebeles-ligums-21.pdf
http://vilani.lv/uploads/files/ligumsvnp2016-22.pdf
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slieksni, proti 42 000,00 

EUR bez PVN. Lēmuma 

pieņemšanas datums 

12.09.2016. 

VNP 

2016/24 

Būvprojekta izstrāde 

Tevenānu ielai Viļānos no 

0,840 km līdz 1,062 km 

      

Iepirkums pārtraukts, jo 

iesniegtie piedāvājumi 

neatbilst iepirkuma 

procedūras dokumentos 

noteiktajām prasībām. 

Lēmuma pieņemšanas 

datums 12.09.2016. 

VNP 

2016/25 

Ielu, pagalmu un 

stāvlaukumu remonts Viļānu 

pilsētā 

SIA „Krustpils” 

un SIA “CEĻI 

UN TILTI” 

64174,67 

16.09.2016. 

un 

19.09.2016. 

  

VNP 

2016/26 

Būvprojekta izstrāde 

Tevenānu ielai Viļānos no 

0,840 km līdz 1,062 km SIA "JOE" 

10000,00 17.10.2016.   

VNP 

2016/27 

Viļānu vidusskolas stadiona 

pārbūve. 1.kārta: āra 

trenažieru laukums un celiņš 

uz skolu 

      

Iepirkums ar ID 

VNP2016/27 pārtraukts, 

pamatojoties uz 

neatbilstību iepirkuma 

dokumentācijā (kļūdas 

tehniskajā 

projektā). Lēmuma 

pieņemšanas datums: 

30.09.2016. 

VNP 

2016/28 

Ceriņu ielas Viļānos 

ikdienas uzturēšanas darbi 

SIA "DSM 

Meistari" 
15714,53 20.10.2016. 

  

VNP 

2016/29 

Būvprojekta izstrāde 

“Viļānu vidusskolas sporta 

un aktīvās atpūtas centra 

“SAAC” būvniecība 

SIA “Alberts 

GS” 

41800,00 26.10.2016.   

VNP 

2016/30 

Viļānu vidusskolas stadiona 

pārbūve. 1.kārta: āra 

trenažieru laukums un celiņš 

uz skolu SIA "Aļņi AS" 

26675,61 28.10.2016.   

VNP 

2016/31 

Degvielas iegāde Viļānu 

novada pašvaldības 

vajadzībām 

AS "VIADA 

Baltija" 

82355,20     

VNP 

2016/32 

Juridiskie pakalpojumu 

Viļānu novada pašvaldības 

vajadzībām 

Ermīns 

Darapoļskis 

41999,99 25.11.2016.   

VNP 

2016/33 

Ģeoloģiskās izpētes 

veikšana, kūdras krājumu 

aprēķins un krājumu 

apstiprināšana LVĢMC, 

piešķirot ģeoloģiskajai 

izpētei A kategoriju, 

perspektīvajā kūdras ieguves 

atradnē „Strupļu purvs” 

SIA 'Geo 

Consultants" 
9888,00 29.12.2016.   

VNP 

2016/34 

Viļānu novada pašvaldībai 

piekritīgo zemes gabalu 

kadastrālā uzmērīšana 

SIA 

"Latvijasmerniek

s.lv""  

21707,00 01.2017.   

VNP 

2016/35 

Pārtikas preču piegāde 

Viļānu novada pašvaldības 

iestādēm 

1.daļa SIA 

"Baltiņš", 2.. 

4.daļa SIA 

"Bajards", 3., 5.-

8., 12.-13., 18., 

20.-22.daļa SIA 

"Sanitex", 

11.daļa ZS 

"Lukstiņmājas", 

14.-15.daļa AS 

1. 22882,30 

2.7232,00 

3.1649,28 

4.5655,97 

5.6314,93 

6.1753,04 

7.6172,30 

8.509,50 

11.1536,00 

12.5595,78 

28.03.2017.0

2.06.2017.28

.06.2017. 

9., 10.,16.daļa izbeigta 
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"Preiļu siers", 17. 

19.daļa SIA 

"Vecā maiznīca"  

13.6272,22 

14.18754,25 

15.5173,20 

17.5698,90 

18.2297,00 

19.920,24 

20.4084,01 

21.1192,51 

22.7519,44 

VNP 

2016/36 

Būvprojekta “Dārzu ielas 

pārbūve 0,00- 0,364km, 

Viļānu pilsētā” izstrāde un 

autoruzraudzība 

    

Iepirkums ar ID 

VNP2016/36 pārtraukts, 

pamatojoties uz 

neatbilstību iepirkuma 

dokumentācijā (kļūdas 

tehniskajā 

projektā). Lēmuma 

pieņemšanas datums: 

18.01.2017. 

VNP 

2016/37 

Būvprojektu izstrāde un 

autoruzraudzība Viļānu 

novada autoceļu pārbūvei 

    

Iepirkums ar ID 

VNP2016/37 pārtraukts, 

pamatojoties uz 

nepietiekamiem finanšu 

resursiem. Lēmuma 

pieņemšanas datums: 

18.01.2017. 

  Kopā: 
717244,86 
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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 2016. 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, izdevumiem 2015. gadā un 2016.gadā, 

kā arī 2017.gada apstiprinātais plāns ir atspoguļots 3.1. tabulā. 

3.1.tabula 

Viļānu novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi un izdevumi 2015., 2016.gadā 

un 2017.gada plāns (EUR) 
Nr.p.k Rādītājs Budžeta izpilde (EUR) 2017.gada 

plāns 

(EUR) 
2015.gads 2016.gads 

1. Ieņēmumi 6 514 764 5 398 547 6 907 926 

1.1. Nodokļu ieņēmumi 1 994 968 2 109 749 2 189 732 

1.2. Nenodokļu ieņēmumi 80 700 122 916 67 740 

1.3. Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 150 156 112 477 79 527 

1.4. Transferti 4 285 006 3 051 797 4 570 927 

1.5. Ārvalstu finanšu palīdzība 3 934 1 608 0 

2. Izdevumi 6 748 920 4 922 381 8 575 396 
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2.1. Uzturēšanās izdevumi (kopā) t. sk.: 4 387 708 4 478 450 4 634 629 

2.1.1. Kārtējie izdevumi 3 824 679 3 883 123 4 152 247 

2.1.2. Procentu izdevumi 47 049 39 559 41 704 

2.1.3. Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 343 472 363 122 275 678 

2.1.4. Uzturēšanās izdevumu transferti 172 508 187 356 165 000 

2.2. Kapitālie izdevumi 2 361 212 443 931 3 940 767 

Avots: Grāmatvedības un ekonomikas nodaļas dati 

 

Pamatbudžeta ieņēmumi 2016. gadā sastāda 5 398 547 EUR, kas salīdzinājumā ar 

iepriekšēji pārskata periodu (2015.gadu) ir samazinājušies par 20.7%, jo samazinājušies  

transfertu ieņēmumi, savukārt 2017. gadā plānotie ieņēmumi ir par 27.9% lielāki salīdzinājumā 

ar 2016. gada ieņēmumiem. 2016. gada izdevumi ir 4 922 381 EUR, kas ir par 37.1% mazāki 

nekā 2015. gadā, kas saistīts ar izdevumu samazinājumu kapitāliem izdevumiem.  

Informācija par pašvaldības ieņēmumu struktūru 2016. gadā ir apkopota 3.2. tabulā. 

3.2..tabula 

Pašvaldības ieņēmumu struktūra un plāna izpilde 2016. gadā 
 

Rādītājs 

2016. gads 

Plāns 

(EUR) 

Izpilde 

(EUR) 

Ieņēmumu 

struktūra, 

% 

Plāna 

izpilde 

+; - 

(EUR) 

Gada 

plāna 

izpilde, 

% 

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 1 882 436 1 882 436 34.87 0 100 

Nekustamā īpašuma nodoklis 

par zemi 

159 885 188 806 3.50 28 921 118.1 

Nekustamā īpašuma nodoklis 

par ēkām 

21 102 24 524 0.45 3 422 116.2 

Nekustamā īpašuma nodoklis 

par mājokļiem 

10 981 13 983 0.26 3 002 127.3 

Nenodokļu ieņēmumi 62 955 122 916 2.28 59 961 195.2 

Maksas pakalpojumi un citi 

pašu ieņēmumi 

94 895 112 477 2.08 17 582 118.5 

Transferti 3 052 954 3 051 797 56.53 -1 157 99.9 

Ārvalstu finanšu palīdzība 1 800 1 608 0.03 -192 89.3 

Kopā 5 287 008 5 398 547 100 111 539 102.1 

Avots: Grāmatvedības un ekonomikas nodaļas dati 

 

Būtiskākā ieņēmumu daļa – 56.53% jeb 3.051 miljoni EUR ir transfertu ieņēmumi un 

39.1 % jeb 2.109 miljoni EUR – nodokļu ieņēmumi. 

Nodokļu ieņēmumi 2016. gadā pamatbudžetā ir 2 109 749 EUR apjomā, kas ir par 35 

345 EUR vairāk nekā plānots un par 114 781 EUR jeb 5.8% vairāk nekā 2015. gadā. Salīdzinot 

ar iepriekšējo gadu, pieaugums ir vērojams visu nodokļu ieņēmumos. 

Būtiskākais pašvaldības pastāvīgo ieņēmumu avots ir iedzīvotāju ienākuma nodoklis, kas 

veido 34.87 % no kopējiem kārtējā gada ieņēmumiem. Pašvaldības ieņēmumi no iedzīvotāju 

ienākuma nodokļa 2016.gadā ir 1,882 miljoni EUR, kas ir par 89.9 tūkstošiem EUR jeb 5 % 

vairāk nekā 2015.gadā. 
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Nekustamā īpašuma nodokļa (turpmāk – NĪN) ieņēmumi 2016. gadā ir 227 313 EUR, kas 

ir par 35 345 EUR vairāk kā plānots. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, NĪN ieņēmumi  saņemti par  

24871 EUR jeb 12.3% vairāk.  Pamatojoties uz likumu „Par nekustamo īpašuma nodokli” un 

pašvaldības saistošajiem noteikumiem, 2016.gadā piešķirti nekustamā īpašuma nodokļa 

atvieglojumi 2 648 EUR apmērā -  politiski represētajām personām par 1125 EUR, trūcīgām 

personām  846 EUR, bet daudzbērnu ģimenēm un aizbildņu ģimenēm 671 EUR apmērā, 

savukārt maznodrošinātām personām līdz 90%, kurā nodokļa maksātājs atbilst trūcīgās vai 

maznodrošinātās personas statusam 6 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. 2016.gadā šajā sadaļā tika iekasēti 122.9 tūkstoši EUR, kas ir par 59 961 EUR 

vairāk nekā plānots. Salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu (2015) nenodokļu ieņēmumi 

ir iekasēti par 42.2 tūkstošiem EUR vairāk. Lielāko daļu šo ieņēmumu veido Valsts (pašvaldību) 

īpašuma iznomāšanas pārdošanas un nodokļu maksājumu pamatparāda kapitalizācijas, kas 2016. 

gadā ir 88 381 EUR.   

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem 2016. gadā tika 

iekasēti 112 477 EUR apmērā, kas ir par 17.6 tūkstošiem EUR jeb 18.5 % vairāk nekā plānots un 

par 37.6 tūkstošiem EUR mazāk nekā iepriekšējā pārskata periodā. Būtisks samazinājums saistīts 

ar to, ka samazinājušies pārējie iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi par EUR 29611 ( 

iepriekšējā pārskata periodā tika saņemts gala maksājums no biedrības “Ezeru zeme” par EUR 

29 611). Par EUR 17 475 samazinājušies ieņēmumi par pārējiem sniegtajiem maksas 

pakalpojumiem sakarā ar ieņēmumu par transporta pakalpojumiem un citiem maksas 

pakalpojumiem. Lielāko daļu šo ieņēmumu veido ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas 

pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi, kas 2016. gadā ir 112.4 tūkstoši EUR. 

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

valsts budžeta daļēji finansētām atsavinātām publiskām personām. Saņemtie transferti 2016. 

gadā ir 3.051 miljonu EUR apmērā. Salīdzinājumā ar plānotajiem ieņēmumiem izpilde ir par 1.1 

tūkstošiem EUR mazāka nekā plānots. Transfertu ieņēmumi 2016. gadā salīdzinājumā ar 

iepriekšējo pārskata gadu ir samazinājušies par 1 233 209 EUR, jo 2016. gadā netiek piešķirta 

dotācija pašvaldībām, lai nodrošinātu vērtētos ieņēmumus pēc pašvaldības finanšu 

izlīdzināšanas, finanšu nepieciešamības neizlīdzināmās apakšējās robežas 99% līmenī. 

No kopējiem transfertu ieņēmumiem, Valsts budžeta transferti veido 95.6% jeb 2 916 805 

EUR, pašvaldību budžetu transferti veido 4.4 % jeb 133 234 EUR, savukārt ieņēmumi no valsts 
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budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu transfertiem 

1 758 EUR. 

2016. gadā tika saņemts finansējums no Biržu (Lietuva) vieglatlētikas sporta klubu 

finansējums 1608 EUR apmērā, projekta Nr.556927-EPP-1-2014-1LT-SPO-SCP “EU Be 

Active” (‘EU Būt aktīvam’) gala maksājums. 

 

Pamatbudžeta 2016. gada ieņēmumu struktūra ir atspoguļota 3. 1.attēlā. 

 

 
3.1.attēls. Viļānu novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu 

 struktūra 2016. gadā 

Avots: Grāmatvedības un ekonomikas nodaļas dati 

Izdevumi 

Viļānu novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi 2016. gadā bija 4 922 381 EUR. 

Salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata gadu pamatbudžeta izdevumi samazinājušies par 1 826 539 

EUR.  

Visvairāk līdzekļu 2016. gada pamatbudžetā 53 % jeb 2.608 miljonus EUR no kopējiem 

pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem tiek izlietots izglītībai.   

17.9 % jeb 881.1 tūkstoti EUR no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem 2016. gadā ir 

izlietoti vispārējiem valdības dienestiem, savukārt sociālai aizsardzībai izlietoti 10.4 % jeb 513.1 

tūkstoši EUR. 2016. gadā no kopējiem pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem atpūta, kultūra un 

reliģija izlietoti 7.1 % jeb 350.6 tūkstošus EUR, teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai  izlietoti 

6.4 % jeb 314.4 tūkstošus EUR, ekonomiskai darbībai izlietoti 4.3% jeb 212.3 tūkstoši EUR, 

veselībai izlietoti 12.5 tūkstoši EUR jeb 0.3 %, sabiedriskā kārtība un drošība 2016. gada no 

pamatbudžeta izlietoti 29.2 tūkstoši EUR jeb 0.6 % no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem.   
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3.2..attēls Viļānu novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi 2016. gada atbilstoši 

funkcionālajām kategorijām 

Avots: Grāmatvedības un ekonomikas nodaļas dati 

Klasificējot pamatbudžeta izdevumus atbilstoši ekonomiskajā kategorijām, tad 2016. 

gada pamatbudžetā 57.7 % jeb 2.8 miljoni EUR no visiem izdevumiem ir izlietoti atlīdzībai. 

7.5% jeb 368.4 tūkstošus EUR no izdevumiem ir izlietoti subsīdijām dotācijām un sociāliem 

pabalstiem, 21.2 % jeb 1.0 miljoni EUR no visiem izdevumiem ir izlietoti preču un pakalpojumu 

apmaksai, 0.8 % jeb 39.5 tūkstošus EUR ir izlietoti procentu apmaksai, 3.8 % jeb 187.3 

tūkstošus EUR uzturēšanās izdevumu transfertu apmaksai, bet  kapitāliem izdevumiem izlietoti 9 

% jeb 443.9 tūkstošus EUR (skat. 3.3.attēlu). 

 
Avots: Grāmatvedības un ekonomikas nodaļas dati 

3.3.attēls Viļānu novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu 

 struktūra atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 2016. gadā 

Finansēšana 

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

atmaksu, un citu līdzdalību komersantu pašu kapitālā. 
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2016. gadā pašvaldība parakstīja līgumu ar Valsts kasi par aizņēmuma saņemšanu par 

aizņēmuma saņemšanu pašvaldības autonomo funkciju veikšanai autobusa iegādei, aizņēmuma 

līguma summa EUR 58 500, izņemtā summa EUR 58 500, atmaksas termiņš 4 gadi. 

2016. gadā atmaksāti aizņēmumi par EUR 338 223, saskaņā ar noslēgtajiem grafikiem. 

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

Pašvaldība 2016.gadā palielināja pamatkapitālu par EUR 30 936, t.sk.: 

- Ieguldījums SIA „Viļānu slimnīca” par EUR  19 870; 

- Ieguldījums SIA ‘’Viļānu namsaimnieks” par EUR 11 066. 

 

3.2. Viļānu novada speciālais budžets 

Speciālais budžets ietver apropriācijas pašvaldības mērķiem gadījumos, kad likums 

paredz izdevumu segšanu no īpašiem mērķiem iezīmētiem ieņēmumu avotiem. Viļānu novada 

speciālo budžetu veido autoceļu fonda līdzekļi, dabas resursu nodokļa.  

Viļānu novada pašvaldības speciālā budžeta 2017. gada apstiprinātais gada plāns un 

2016., 2015. gadā speciālā budžeta izpildes rādītāji ir apkopoti 3.3.tabulā ietvertajā informācijā. 

3.3.tabula 

2017.gada apstiprinātā budžeta plāns un 2016., 2015. gadu speciālā 

 budžeta izpildes rādītāji (EUR) 

Rādītāju nosaukums 
2017. gada 

plāns  

2016. 

gada 

izpilde  

2015. gada 

izpilde  

Izmaiņas 

+;- 

KOPĀ IEŅĒMUMI  190 729 190 721 184 229 6 492 

Dabas resursu nodoklis 11 220 11 212 17 831 -6 619 

Mērķdotācijas pašvaldības autoceļu (ielu) 

fondiem 
179 509 179 509 166 398 13 111 

Kopā izdevumi 421 462 156 790 66 459 90 331 

Ekonomiskā darbība 396 457 156 089 65 801 90 288 

Vides aizsardzība 25 005 701 658 43 

Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām 

kategorijām 
421 462 156 790 66 459 90 331 

Atlīdzība 4 327 168 111 57 

Preces un pakalpojumi 105 370 78 890 44 810 34 080 

Kapitālie izdevumi 311 765 77 732 21 538 56 194 

Avots: Grāmatvedības un ekonomikas nodaļas dati 

 2016. gadā speciālā budžeta ieņēmumi - 190.7 tūkstoši EUR. Salīdzinājumā ar 

iepriekšējo pārskata periodu, speciālā budžeta ieņēmumi palielinājušies par 6.4 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 2016. gadā sastādīja 156.7 tūkstošus EUR. Salīdzinājumā ar 

plānotajiem izdevumiem izpilde 44.3%. Salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata gadu izdevumi 

speciālajā budžetā palielinājušies par 90.3 tūkstošiem EUR.  

 

3.3. Viļānu novada domes saistību un garantiju apjoms 

 Viļānu novada pašvaldības saistību apjoms 2016. gada beigās bija 10.47% 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 

aizņēmuma saņemšanu pašvaldības autonomo funkciju veikšanai autobusa iegādei, aizņēmuma 

līguma summa EUR 58 500, izņemtā summa EUR 58 500, atmaksas termiņš 4 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 

parakstīšan

as datums  

(dd.mm.gg

gg) 

Aizņēm

uma 

līguma 

summa  

Pārskata 

perioda 

sākumā 

Pārskata 

perioda 

beigās 

1 2 3 4 5 6 

Valsts kase Apkures katla remontam 04.09.2008 49 801 13 147 7911 

Valsts kase Pagalmu remonts 14.05.2008 28 457 6 374 3 187 

Valsts kase Vidusskolas kabinetu remontam 01.06.2007 142 272 25 459 8 487 

Valsts kase Infrastruktūras attīstībai 01.06.2007 128 058 20 877 6 950 

Valsts kase Pilsētas ielu remonts 14.05.2008 426 862 281 729 258 251 

Valsts kase Sporta zāles celtniecība 07.07.2008 498 005 111 308 95 941 

Valsts kase Sporta zāles celtniecība 22.10.2008 145 467 80 620 70 216 

Valsts kase 
Ūdenssaimniecības sakārtošana Strupļu 

ciema 
26.08.2008 84 540 25 337 16 880 

Valsts kase 

SIA “Viļānu namsaimnieks” 

pamatkapitāla palielināšanai Kohēzijas 

fonda projekta “Ūdenssaimniecības 

attīstība Viļānu pašvaldībā, 3. kārta” 

06.09.2011 600 012 444 828 403 445 

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 526 463 414 959 379 644 

Valsts kase 

ELFLA projekts "Viļānu kultūras nama-

bibliotēkas ēkas rekonstrukcija 

labvēlīgas iekštelpu vides un pievilcīga 

ārējā izskata nodrošināšanai, kā arī 

24.09.2013 
 

749 853 
 

648 236 
597 394 



 22 

energoefektivitātes uzlabošanai" 

Valsts kase 

Projekts "Kompleksi risinājumi 

siltumnīcefekta gāzu emisiju 

samazināšanai Viļānu vidusskolā"  

24.09.2013 

 

1 158 08

1 

 

649 332 
598 404 

Valsts kase 

Projekts „Kompleksi risinājumu 

siltumnīcefekta gāzu emisiju 

samazināšanai Viļānu vidusskolā” 

 

20.02.2014 

 

285 533 
 

238 553 
220 549 

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 878 000 689 207 650 984 

Valsts kase 

KPFI projekts (Nr. KPFI-15.4/58) 

“Kompleksi risinājumu siltumnīcefekta 

gāzu emisiju samazināšanai Viļānu 

pagasta PII Bitīte” īstenošanai 

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 29 278 22 778 

Valsts kase 

Pašvaldības autonomo funkciju 

veikšanai nepieciešamā transporta 

(autobusa) iegādei 

01.06.2016 58 500 0 58 500 

Kopā x x 
 

4823 404 

 

3778 187 
3 498 464 

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 2016. gadā salīdzinājumā ar 2015.pārskata gadu 

samazinājušies par EUR 650 870. 

3.5. tabula 

Ilgtermiņa ieguldījumu vērtības izmaņiņas 2016.gadā (EUR) 

Aktīvi 31.12.2016. 01.01.2016 

Izmaiņas 

(+,-) 

Nemateriālie ieguldījumi 21 388 24 898 -3 510 

Pamatlīdzekļi 15 281 277 15 897 088 -615 811 

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi 1 462 391 1 496 050 -33 659 

Ilgtermiņa prasības un uzkrājumi nedrošām 

ilgtermiņa prasībām 
31 816 29 706 2 110 

Kopā 16 796 872 17 447 742 -650 870 

Avots: Grāmatvedības un ekonomikas nodaļas dati 

  

 Pamatlīdzekļu kopsumma 2016.gadā salīdzinājumā ar 2015.pārskata gadu samazinājusies 

par EUR 615811. Informācija par pamatlīdzekļiem ir apkopota 3.6.tabulā. 
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3.6.tabula 

Pamatlīdzekļu vērtības izmaiņas 2016. gadā (EUR) 
Aktīvi 

 

   31.12.2016 01.01.2016 Izmaiņas (+,-

) 

Zeme, ēkas un būves 13 589 479 14 375 201 -785 722 

Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 73 641 84 261 -10 620 

Pārējie pamatlīdzekļi 1 116 891 1 112 938 3 953 

Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā 

celtniecība 178 703 101 933 76 770 

Turējumā nodotie valsts un pašvaldību 

nekustāmie  īpašumi 137 252 148 175 -10 923 

Bioloģiskie un pazemes aktīvi 185 311 73 264 112 047 

Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem 0 1 316 -1 316 

Kopā: 15 281 277 15 897 088 -615 811 

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 

31.12.2016 

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 1 452 970 201 162 1 251 808 

Ēkas 3 892 388 3 807 470 84 918 

Būves 2 365 693 659 930 1 705 763 

Dzīvokļi 35 097 5 795 29 302 

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. 

3.8.tabula 

Viļānu novada pašvaldības ieguldījums pamatkapitālā (EUR) 

Kapitālsabiedrības 

nosaukums 

Ieguldījums uz 

31.12.2016 

EUR 

Izmaiņas  

( +;-) EUR 

Ieguldījums uz 

01.01.2016. EUR 

% no 

 kopapjoma 

SIA Viļānu siltums 463 070 2 787 460 283 100.0 

SIA Viļānu namsaimnieks 489 909 -46 329 536 238 100.0 

SIA ALAAS 32 067 0 32 067 6.31 

SIA Viļānu slimnīca 303 383 23 351 280 032 100.0 

Avots: Grāmatvedības un ekonomikas nodaļas dati 
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Kā redzams no 3.8.tabulā ietvertās informācijas, 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 

2016.gada pārskatā pēc pašu kapitāla metodes ir attēlota 3. 9.tabulā. 

3.9.tabula 

Radniecīgo kapitālsabiedrību kapitāla izmaiņas 2016.gadā 

 

 

 

2016. gadā pašvaldība ir palielinājusi pamatkapitālu: 

 SIA “Viļānu slimnīca” par EUR 19 870. 

 SIA “Viļānu namsaimnieks” par EUR 11 066. 
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SIA Viļānu siltums,  42403003341 

1. 

Iestādes 

pārskatā 

iekļautie dati uz 

01.01.2016. 

472947 472947   -4296 -8368 460283 

2. 

Iestādes 

pārskatā 

iekļautie dati uz 

31.12.2016. 

472947 472947   -3848 -6029 463070 

SIA Viļānu namsaimnieks,  52403003451 

1. 

Iestādes 

pārskatā 

iekļautie dati uz 

01.01.2016. 

1016215 1016215   -444144 -35833 536238 

2. 

Iestādes 

pārskatā 

iekļautie dati uz 

31.12.2016. 

1027281 1027281   -479978 -57394 489909 

SIA Viļānu slimnīca,  40003235190 

1. 

Iestādes 

pārskatā 

iekļautie dati uz 

01.01.2016. 

299384 2993847   -8170 -11182 280032 

2. 

Iestādes 

pārskatā 

iekļautie dati uz 

31.12.2016. 

319254 319254   -19351 3480 303383 
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Pašvaldības ieguldījums SIA „ALAAS” tiek uzskaitīts pēc izmaksu metodes. Pārskata 

periodā pašvaldība nav veikusi ieguldījumu SIA „ALAAS” pamatkapitālā.  

 

 

3.6. Zvērinātā revidenta atzinums 
 

 
 

                                                             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./2017 

Viļānu novada domei 

 

Mūsu atzinums par finanšu pārskatu 

 

Mēs esam veikuši VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS (turpmāk tekstā „Pašvaldība”) 2016. 

gada finanšu pārskata revīziju. Revidētais 2016. gada finanšu pārskats ietver: 

 2016. gada 31. decembra pārskatu par Pašvaldības finansiālo stāvokli – veidlapa Nr.1 

"Bilance",  

 2016. gada pārskatu par Pašvaldības darbības finansiālajiem rezultātiem – veidlapa Nr.4-3,  

 Pašvaldības pašu kapitāla (neto aktīva) izmaiņu pārskatu par 2016. gadu – veidlapa Nr.4-1, 

 Pašvaldības naudas plūsmas pārskatu par 2016. 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 2016. gada 31. decembrī un par tās darbības 

finanšu rezultātiem un  naudas plūsmu gadā, kas noslēdzās 2016. 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 starptautiskajiem revīzijas standartiem (turpmāk- 

SRS). Mūsu pienākumi, kas noteikti šajos standartos, ir turpmāk aprakstīti mūsu ziņojuma sadaļā 

Revidenta atbildība par konsolidētā 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 konsolidētā finanšu pārskata revīzijai Latvijas Republikā. Mēs esam ievērojuši arī 
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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. 

Ziņošana par citu informāciju 

 

Par citu informāciju atbild 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, attiecībā uz Vadības ziņojumu mūsu pienākums ir apsvērt, vai Vadības ziņojums ir 

sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2013.gada 15.oktobra noteikumu 

Nr. 1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” prasībām. 

Pamatojoties uz mūsu revīzijas ietvaros veiktajām procedūrām, mūsuprāt: 

 Vadības ziņojumā par finanšu 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 pārvalde, 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. 
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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 SRS, 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 SRS, visa revīzijas procesa gaitā mēs izdarām profesionālus 

spriedumus un ievērojam profesionālo skepsi. Mēs arī: 

• 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 konsolidētais 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. 

 
SIA “A.Kursītes auditorfirmas” 

(sabiedrības licence nr. 20.) 

valdes locekle, zvērināta revidente                                                                               

Šis dokuments ir elektroniski parakstīts 

ar drošu elektronisko parakstu un satur 

laika zīmogu 

Anita  Kursīte (sertifikāts 

nr.14.) 

 

 

 

Anita Kursīte, tel.29483813 

anita.kursite@inbox.lv 
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4. INFORMĀCIJA PAR IZGLĪTĪBAS UN KULTŪRAS IESTĀŽU DARBU 

VIĻĀNU NOVADĀ 

4.1. Novada iestāžu darbība izglītības jomā 

 

VIĻĀNU VIDUSSKOLA 

 
Skolā mācās 520 skolēni. No tiem 90 teicamnieki un 95 labinieki. Tas sastāda 36% no 

kopējā skolēnu skaita. Šis skaitlis ar katru gadu nedaudz pieaug, bet skolēnu skaits samazinās.  

 15 skolēniem noteikts pagarinātais mācību gads. 

 

 06.01.2016. Skolā darbu uzsāk autoklase. Skolēniem ir dota iespēja apgūt B kategorijas 

autovadītāju apliecību. Pieteikušies 19 skolēni no 11.- 12. klasēm.  

 08.01.2016.Projekta „Zaļā misija: klimats” ietvaros skolā tika organizētas darbnīcas 

vidusskolēniem. Dienas gaitā skolēni izgāja cauri 3 tehniski radošām darbnīcām: 

 13.01. Barikāžu atceres 25 gadadienā grupa skolēnu, skolotāju un barikāžu dalībnieku 

dodas uz Rīgu uz pasākumu Zaķusalā, kur jaunsargi nodod zvērestu.  

 20.01. Barikāžu atceres 25 gadadiena.  

 27.01. Skolā notika ZPD aizstāvēšanas konference. Konference notiek trijās sekcijās. 

Skolēni aizstāvēja 12 ZPD  4 balles-1sk., 5 b-1 sk., 6 b-1 sk., 7 b-2 sk., 8 b- 5 sk., 9 b- 1 

sk., 10 b -1 sk.) un 8 referātus  ( 6 b- 2 sk., 7 b- 5 sk., 8 b- 1 sk.). 

 04.02. notika Vanadzēnu kopas spēle,, Gudrs,vēl gudrāks”.  Tajā piedalījās skolēni no 7.-

9. klasēm.  

 Viļānu novadā pirmo reizi notika skatuves runas konkurss, kurā piedalījās skolēni no 1-

12 klasei. 

 11.02. Viļānu vidusskolas vidusskolēnu grupa 20 cilvēku sastāvā skolotājas I.Maltas 

vadībā piedalījās Pašizglītības platformas HELSUS organizētajā Latgales reģiona 

jauniešus (vidusskolēnu) diskusijā "Es izvēlos būs slavens". 

 11.02. 6. klašu skolēni piedalās “Mutes veselības pētījumā Latvijā “ projektā. Pētījuma 

praktisko daļu veic Rīgas Stradiņa universitātes  speciālisti. 

 19.02. Žetonu vakars 12.a klasei, 26.02. Žetonu vakars 12.b klasei, 

 09.03. 8.B klases skolēni un 17 skolotāji piedalās starptautiskā pētījumā ICCS par 

pilsoniskās izglītības jautājumiem. 

 10.03. Krievu literārā kluba pasākums “Masļenica” 

 16.-17. 03. skolā notiek Starptautiskās konferences. 

 25.03.  komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena. 

 26.03. Tradicionālais Lieldienu draudzības šaha turnīrs. 

 09.04. Nākošo 1. klases skolēnu iepazīšanās ar skolu. Bija ieradušies 45 nākošie 

pirmklasnieki un viņu vecāki. 

 19.04. Viļānu vidusskolā CSDD darbinieki veica izbraukuma eksāmenu velosipēdistiem 

ceļu satiksmes noteikumos un satiksmes drošībā. 

 21.04. Muzikālais dziedātāju konkurss “Aprīļa pilieni” notika KN. 

 Izlaidumi:4.06. 12.ab klasēm. Pabeiguši 14- 12.a, 12 skolēni 12.b klasē un 2 neklātienes 

(latv.).  

 1.09. Zinību diena, svinīgā mācību gada atklāšanas līnija. 

 1.-16.09. Klašu reklāmas plakātu par pagājušā mācību gada veikumu izstāde “Rādi klasi” 

un skolas pulciņu reklāmas plakātu izstāde. 

 12.09. Iluzionista šovs 1.-4.klašu skolēniem. 

 15.09. Viļānu bibliotēkas āra lasītavā notika Viļānu novada Dzejas dienu pasākums. 

 26.09. Eiropas valodu diena. 

 5.10. Skolotāju dienas pasākums. 
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 17.10. Skolas aktu zālē tika organizēta stilizēta militārā nometne. 

 20.10. Putras diena. 

 21.10. Skolas vecāku sapulce.  

 9.11. 5.-9.klašu komandu konkurss par Latviju un tās vēsturiskajiem novadiem “Mana 

Latvija 2016”. 

 11.11. Lāčplēša dienas sacensības „Puišu cīņas”. 

 17.11. Zibakcija skolas iekšpagalmā. Visa skolas saime skolas iekšpagalmā nostājās 

iepriekš iezīmētā Latvijas kontūrā. 

 22.11. Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai veltīts pasākums „Dziesma 

Latvijai”. 

 8.12. Tika organizētas radošās darbnīcas, kurās vizuālās mākslas, rokdarbu skolotāji, 

mākslas pulciņu skolotāji mācīja skolēniem izgatavot Ziemassvētku, Jaungada apsveikumus, 

dāvanas, eglīšu mantiņas, telpu rotājumus 

 

DEKŠĀRES  PAMATSKOLA 

 
Organizēties pasākumi Dekšāres pamatskolā 2016.gadā: 

Janvāris  
1. Jaungada karnevāls 

2. Barikāžu dienas atceres pasākums 

3. Jaunsargu uzņemšana - Rīgā 

Februāris 

4. „Prāta banka” 

5. “Cipariņu pēcpusdiena” 

6. Valentīndienas pasākums 

7. Zvirbulis -2016 Viļānu un Rēzeknes novadā – divi atzinības rakst 

8. Sadraudzības vakari ar novada skolu 

Marts 

9. Lieldienu pasākums 

10. Šefības nedēļa 

11. Riti raiti valodiņa sāķumskolas vecuma bērniem 

12. Starpnovadu matemātikas olimpiāde – 1.vieta 

Aprīlis 

13. Lielā sakopšanas talka 

14. Cipariņu pasaule sākumskolas vecuma bērniem 

15. Krāsu nedēļa 

16. Starptautiskā matemātikas olimpiāde “Ķengurs” 3. vieta un 12 atzinības raksti 

17. Latvijas čempionāts futbolā Tukumā 1.vieta 

18. Latvijas čempionāta futbolā Rīgā 3.vieta 

Maijs 

19. Māmiņdienas pasākums 

20. Zvaniņa svētki 

21. Sporta diena skolas noslēgumā 

22. Mācību ekskursijas 

23. Pirmsskolas vecuma bērniem izlaidums 

24. Starpnovadu sporta aktivitātes iegūta 3. vieta kopvērtējumā 

25. Latvju bērni danci veda Ludzā 

Jūnijs  

26. Izlaidums 9.klasei 

27. Pirmsskolas vecuma bērniem sporta spēles Viļānos 

Augusts 
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1. Aprīkots medicīnas kabinets ar mēbelēm( medikamentu skapis, kušete); 

2. Mūzikas kabinetā jauni skolēnu galdi un krēsli 

3. Dalība Viļānu novada svētkos 

 

Septembris 

28. Zinību diena,  

29. Tēvu dienas pasākums 

30. Dzejas dienas Viļānos 

31. Mācību ekskursija Jasmuižā 

32. Pārgājieni 

33. Miķeļdienas tirgus 

34. Mācību ekskursija – Zinātnieku nakts Rēzeknē 

35. Skolotāju diena 

 

Oktobris 

36. Mīklu pēcpusdiena 

36. Karjeras nedēļa 

Novembris 

37. Lācplēša dienas skrējiens un konkurss “Lāčplēsis – 2016” 

38. Pasākums Latvijas dzimšanas dienai par godu 

39. Konkurss “Mana Latvija”Rēzeknē 4.vieta 

40. Starptautiskais 9.klases informātikas konkurss “Bebrs -2016”  

Decembris  

41. Nopirkts portatīvais dators 

42. Labdarības pasākums ”Eņģeļa pasts” 

43. Ziemassvētku pasākums “Baltā egle” 

 

VIĻĀNU MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA 

Uz 2016.gada 31.decembri Viļānu mūzikas un mākslas skolā ( turpmāk tekstā –VMMS) 

reģistrāti 179 izglītojamie: 

 profesionālās ievirzes izglītības programmās – 125 

 interešu izglītības programmās – 54. 

2016.gadā tika licencēta un īstenota profesionālās ievirzes programma - Dejas pamati  

 

1. Dalība projektos 

Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas Mūzikas un dejas mākslas izglītības iestāžu 

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

tehniskās bāzes uzlabošana mūzikas programmās, Menzel CL202  ½ čells čehols, lociņš (2 gab) 

iegādei 900,00 EUR 

 

2. 2016.gadā iegādātais: 2 skolas zvani,  2 lāzerprinteri, statni skaņas pultij, 3 skandas, 2 

mikrofoni ar statīviem, digitālā spoguļkamera, 20 koncerttērpi korim,  kornete Besson,  flauta 

Yamaha,  laminātors, 5 klēpjdatori, 6 Office datorprogrammas, 300 kabatas kalendārīšus. 

 

3. Remontdarbi: elektroiekārtu tehniskie mērījumi (212,00 EUR), skolas šķūņa jumta remonts 

(iesākts) (27584.08 EUR),  8. klases kosmētiskais – 2 iekšsienu siltināšana, piekaramie griesti, 

tapetes, dubultdurvis (900,00 EUR), 
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4. Pasākumi : 

 Mākslinieciskās jaunrades nometne “5 dienas Viļānu muižā” no 2016. gada 13. jūnija 

līdz 17. jūnijam. Piedalījās 30 Viļānu, Rēzeknes novada un pilsētas, Rīgas pilsētas bērni 

 Animācijas filma latgaliešu valodā “Vasals Vinnej, Pūk” pirmizrāde 2016. gada 16. 

Novembrī. Filmas veidotāji – 40 bērni (Viļānu mūzikas un mākslas skolas, Viļānu 

vidusskolas, Gaigalavas pamatskolas skolnieki), 8 Viļānu mūzikas un mākslas skolas un 

Viļānu vidusskolas skolotāji, teksta autore Maruta Latkovka, skaņu režisors Einārs 

Lipskis, animatore Dace Liepa. 

 Skolas 55 gadu jubileja – skolotāju un absolventu salidojums (Sv. Mise, koncerts baznīcā, 

pasākums skolā) 3. decembrī.  

 

5. Paveiktais - radošā darba atskaite par 2016. gadu 

 2016.gada 18.janvārī, Latvijas profeisonālās ievirzes un profesionālās vidējās mūzikas 

izglītības iestāžu IP Stīgu instrumentu spēle – Ģitāras spēle audzēkņu Valsts konkurss, 

atzinības raksts – Dāvis Usāns, ģitāras spēle, 4.kl., sk.Vjačeslavs Pilipovs 

 2016.gada 29.-31.janvārim, XXI Latvijas Mūzikas skolu pūšaminstrumentu un 

sitaminstrumentu izpildītāju konkurss, piedalās – Edvards Brencis, klarnete, 7.kl., 

sk.Oļegs Koļesņičenko. 

 2016.gada 04.martā, IV Latgales Mūzikas skolu IP Pūšaminstrumentu spēles un IP 

sitaminstrumentu spēles audzēkņu konkurss, Jāņa Ivanova Rēzeknes Mūzikas vidusskolā, 

piedalās – Aleksandra Filatova, saksofons, 2.kl., sk.Oļegs Koļesņičenko. 

 2016.gada  10.martā, IP Stīgu instrumentu spēles Festivāls jaunākajām klasēm, Jāņa 

Ivanova Rēzeknes Mūzikas vidusskolā, piedalās – Miks Severīns Bernsons, vijole, 2.kl., 

sk.Ilona Laizāne 

 2016.gada 29.marta – 22.aprīlim, Viļānu novadpētniecības muzejā, Vmms audzēkņu 

darbi “Dinas Ābeles darbu kopijas”.  

 2016.gada 02.aprīlī, Latvijas izglītības iestāžu profesionālās ievirzes mākslas un dizaina 

izglītības programmu audzēkņu Valsts konkurss, Atzinības raksts – Kristīne Zeimule, 

Kaspars Pigaškovs, Mārtiņš Putniņš, Anželika Laizāne. 

 2016.gada 06.aprīlī, V Jauno vokālistu konkurss Rēzeknē, piedalās – Laura Svikša, kora 

kl., 5.kl., sk.Biruta Brūvele. 

 2016.gada 08.aprīlī, XI Latgales Jauno pianistu konkurss Balvos, piedalās – Kristaps 

Ozoliņš, klavierspēle, 2.kl., sk.Biruta Vigupe, Madara Skangale, klavierspēle, 2.kl., 

Gunta Kroiča, klavierspēle, 2.kl., sk.Jeļena Vesnina 

 2016.gada 18.aprīlī, Vmms zālē, Līvijas Liepdruvietes “Literāri – muzikāla 

pēcpusdiena”.  

 2016.gada 20.aprīlī, Latgales novada bērnu un jauniešu interešu izglītības vizuālās 

mākslas un ķeramikas pulciņu radošais konkurss, Natrēnu pagastā, Rogovkā, pateicības 

raksts – Mārtiņš Putniņš, vizuāli plastiskā māksla, 4.kl., Alekss Korčagins, vpm, 5.kl., 

3.vieta – Santa Jūlija Malahovska, vpm, 5.kl., sk.Viktors Bogdanovs 

 2016.gada 22.aprīlī, III Rēzeknes reģiona Mūzikas skolu IP “Taustiņinstrumentu spēle  - 

Klavierspēle” 8.klases audzēkņu festivāls/koncerts, Jāņa Ivanova Rēzeknes Mūzikas 

vidusskolā, piedalās – Jeļizaveta Ņikonova, sk.Jeļena Vesnina. 

 2016.gada 25.aprīlī, Latviešu mūzikas un mākslas festivāls – konkurss, Viļānu Mūzikas 

un mākslas skolā. 
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 2016.gada 08.maijā, Mātes dienai veltīts Viļānu Mūzikas un mākslas skolas koncerts 

Viļānu Romas katoļu baznīcā. 

 2016.gada 11.maijā, IV Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu Pūšaminstrumentu konkurss 

Ozolniekos, piedalās – Aleksandra Filatova, saksofons, 2.kl., sk.Oļegs Koļesņičenko. 

 2016.gada 11.maijā, XIII Jauno vokālistu konkurss “Dziedu Dievmātei” Aglonas 

bazilikā, piedalās – Elizabete Brence, kora kl., 2.kl., Laura Svikša, kora kl., 5.kl., 

sk.Biruta Brūvele. 

 2016.gada 16.maijā, VMMS audzēkņu koncerts “Vasariņai skaisti rīti” Galēnu 

pamatskolā. 

 2016.gada 16.maijs  - augusts, Jaunviļānu informācijas un atpūtas centrā “Kamenīte” 

Vmms audzēkņu darbu izstāde “Mana pilsēta” 

 2016.gada 19.maijā, VMMS audzēkņu koncerts “Vasariņai skaisti rīti” Viļānu 

vidusskolā. 

 2016.gada 25.maijā, Viļānu Mūzikas un mākslas skolas interešu izglītības programmas 

audzēkņu noslēguma koncerts/atvērto durvju diena. 

 2016.gada 30.maijā, Viļānu Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu 2015./2016.mācību 

gada noslēguma koncerts. 

 2016.gada Jūlijs – augusts, Bērnu literatūras nodaļā, Vmms audzēkņu darbu izstāde 

J.Rozentāla “Rīmeiki”. 

 2016.gada septembris – oktobris,Jaunviļānu informācijas un atpūtas centrā “Kamenīte” 

Vmms audzēkņu darbu izstāde J.Rozentāla “Rīmeiki”. 

 2016.gada septembris – oktobris, Viļānu pilsētas bibliotēkā izstāde “Dvēseles valoda” 

 2016.gada 05.septembris – 21.oktobris, Vmms 7.kursa audzēkņu darbu izstāde Viļānu 

pilsētas bērnu literatūras nodaļā “Būsi mākslinieks…” 

 2016.gada 13.septembris – 21.oktobris, Viļānu novadpētniecības muzejā, Viļānu Mūzikas 

un mākslas skolas absolventu Diplomdarbu izstāde.  

 2016.gada 23.septembrī, Eiropas kultūras mantojuma dienas. Mākslas audzēkņu plenērs, 

Kameransambļa koncerts.  

 2016.gada 08.oktobrī, bērnu un jauniešu animācijas festivāls “Debessmanna”. Iegūta 

3.vieta filmai “Biteit, muna zaltspuorneite”. 

 2016.gada 12.oktobrī, Vmms audzēkņu gatavotās Grāmatzīmes Viļānu pilsētas 

bibliotēkai.  

 Animācijas filmas veidošana “Vasals, Vinnej Pūk!” Piedalās: Ēriks Stirāns, Mārtiņš 

Putniņš, Romāns Garšanovs, Edīte Meikulāne, Marita Vulāne, Alise Zālīt, Edīte Rimša, 

Kaspars Pigaškovs. 

 2016.gada 01.novembris, Aizputes Mākslas skolas un Mārtiņa Freimaņa fonda rīkotajs 

konkurss “Dziesma”, 3.vieta – Samanta Ruža. 

 2016.gada 07.novembris – 30.decembris, Vmms audzēkņu darbu izstāde “spārni” Viļānu 

pilsētas bibliotēkas bērnu literatūras nodaļā. 

 2016.gada 16.novembrī, VMMS audzēkņu koncerts veltīts Latvijas Republikas 

Proklamēšanas gadadienai, Vmms 55.gadu jubilejai, Pirmizrāde animācijas filmai 

latgaliešu valodā “Vasals, Vinnej Pūk!”. 

 2016.gada 14. – 25.novembrim, VMMS izstāde “Vasals, Vinnej Pūk!” 
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 2016.gada 03.decembrī, VMMS absolventu salidojums. 

 2016.gada 3. decembrī, Viļānu Sv. Erceņģeļa Miķeļa Romas katoļu baznīcā Sv. Mise un 

koncerts, kas veltīts Viļānu Mūzikas un mākslas skolas 55 gadu jubileja. 

 2016.gada decembris, Izstāde “Dinas Ābeles darbu kopijas” Viļānu pilsētas bibliotēkā. 

 2016.gada 05.decembris – 2017.gada 12.janvāris, Viļānu Mūzikas un mākslas skolas 

“absolventu darbu izstāde”. Izstādē 47 absolventu darbi. 

 2016.gada 19.decembrī, VMMS audzēkņu Adventes koncerts. 

 2016.gada 21.decembrī, VMMS zālē “Ziemassvētku eglīte” Sagatavošanas klases un 

vispusīgās attīstības studijas izglītības programmu audzēkņiem.  

 2016.gada 24.decembrī, VMMS audzēkņu Ziemassvētku koncerts Viļānu Romas katoļu 

baznīcā. 

 

VIĻĀNU PILSĒTAS PIRMSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE 
 

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.  

Pirmsskolas izglītības iestādē pirkumi: 

   1. rotaļu laukums – konstrukcijas, par summu  - 8148 EUR, gumijas segums, par summu  - 

11750 EUR; 

  2. garderobes skapīši , par summu  4785  - EUR; 

3. ledusskapis, par summu  - 1052 EUR; 

4. zāles plāvējs, par summu  - 166 EUR; 

5. projektors, par summu  - 379 EUR, dators, par summu  - 440 EUR, ekrāns uz statīva, par 

summu  - 82 EUR; 

6.saimnieciskās preces, par summu  - 2000 EUR; 

7. kancelejas preces, par summu 1037 EUR; 

8. mācību līdzekļi, par summu  870 EUR; 

9. rotaļlietas, par summu 1190 EUR; 

PII tika organizēti sekojoši svētki un jautrie brīži: 

 Teātra dienas, skolotāju pašgatavoto spēļu izstāde, Meteņi, atvērto durvju diena, 

Lieldienas, Māmiņu diena, Cūkmena tīrā meža mācību stunda, sporta pasākimu, 

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. 
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4.1.attēls. „Rudens svētki Viļānu PII” 

 

PIRMSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE „BITĪTE” 

Pirmsskolas izglītības iestādē tiek īstenotas 2 pirmsskolas izglītības programmas, uz 

2016.g.1.janvāri iestādi apmeklē 78 bērni. Uz 1.septembri uzsākot mācību gadu iestādi apmeklē 

73 bērni. 

Saimnieciskā darbība: 
 Iegādāta metodiskā literatūra. 

 Salabotas un nomainīti sapuvušie dēļi 5 mājiņām rotaļu laukumos.  

 Nomainīti bojātie  dēļi grupu smilšu kastēm. 

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

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

plastilīns u.c.) 

 Nopirkti lego konstruktori katrai grupai. 

 Iegādāti un uzstādīti bērnu dvieļu pakaramie visās grupās. 

 Nomainīta ventilācijas sistēma virtuvē. 

 Veikts remonts sporta zālē. 

 Nopirkti krekliņi ar uzrakstu „Bitīte” sporta pasākumiem. 

 Visām grupām nopirktas rotaļlietas, sniega lāpstiņas. 

 Paklāji grupās. 

 Sportam iegādātas barjeras atbilstoši bērnu vecumam un 5 trūkstošie individuālie 

paklājiņi. 

 Ierīkoti durvju kodi. 

 Nopirkti 100 šķīvji otrajam ēdienam. 

Pasākumi: sporta pasākums „ Ziemas prieki” ,izstāde „ Mūsu darbiņi” , Vecmāmiņu un 

vectētiņu svētki, „ Dziesmu kamolīts” mazo dziedātāju konkurss, grupa „ Saulīte” piedalījās 

republikas pasākumā „ Cūkmena detektīvi”, Māmiņu dienas koncerti, Starpnovadu sporta 

pasākums pirmskolas vecuma bērniem no Viļānu, Riebiņu, Rēzeknes novadiem, izlaidumi, 

zinību diena, Tēvu dienas pasākums, Rudens svētki, Piedalīšanās Eiropas Veselības nedēļā, 

Lāčplēša diena kopā ar robežsargu, Latvijas dzimšanas diena, Ziemassvētku pasākumi. 
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4.2.attēls. Starpnovadu sporta pasākums 

 

4.2. Novada iestāžu darbība kultūras jomā 

VIĻĀNU KULTŪRAS NAMS 

2016. gadā Viļānu KN organizētie pasākumi: 

10.01. Viļānu novada senioru atpūtas vakars;  

12.01. Rēzeknes novada kultūras , muzeju un bibliotēkas dabinieku izbraukuma seminārs un 

Jaun gada eglīte;  

27.01. Viļānu invalīdu biedrības Jaungada eglīte kopā ar Salaveci;  

30.01. Viļānu novada Sporta skolas  dibināšanas 3 gadu svinības;  

02.02.  Sveču dienā – sveču liešanas meistardarbnīca; 

13.02. XIII Ziņģētāju un stāstnieku vakars „Katram prieki krājas”;  

27.02. Vieskoncerts. Rīgas saksofonu kvartetes NEXT MOVE koncerts; 

28.02.  KN krievu amatierteātra pirmizrāde – „Laimīgā diena mūsdienu ellē”; 

06.03.  Sieviešu dienas pasākums; 

12.03. Skolu jaunatnes deju kolektīvu sadancis „Mani mazie pirkstiņi dejot grib kā putniņi”; 

19.03. Simfonietta Rīga solistu ansambļa koncerts „Zelta baroka virsotnes”; 

 28.03.Lieldienu svinēšana; 

02.04. KN jauniešu deju kopas radošo 35 darba gadu koncerts; 

03.04. Projekts „Satiec savu meistaru” – Meistaru diena Viļānos; 

17.04. Viļānu KN krievu amatierteātra pirmizrāde – „Tri krasavici” 

19.04. – Jautra un atraktīva teātra izrāde pirmskolas vecuma un sākumskolas bērniem – „Teātris 

un ES ” izrāde „Sunītis un Kaķīte”; 

23.04. Izrāde SALIDOJUMS; 

30.04. Līnijdejotāju grupas „Jautrie zābaciņi”  15 gadu jubilejas koncerts; 

03.05. Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas dienas ieskaņu diskotēka ar 

DJ Arni.  

04.05. Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas diena; 

14.05. KN amatierteātra KAS IR, TAS IR  pirmizrāde- Monika Zīle „Savedējs” 

28.05. Lakstīgalu salas vasaras sezonas atklāšanas zaļumballe; 

05.06.  Festivāls bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām „Zilā cerību puķe”; 

 18.06.  Bērnības svētki Viļānu novada četrgadniekiem; 

23.06. Līgošana visai ģimenei Lakstīgalu salā ar meistardarbnīcām;  

03.07. Mazākumtautību starptautiskais festivāls „Pynu sītu” ietvaros koncerts Viļānos, 

Lakstīgalu salā; 

16.07.   Pasākums bērniem un vecākiem; 

19.-21.07. Projekta pasākums „Nāc, stājies blakus un spēlējam” – nometne 40 bērniem dažādu 

tautas mūzikas instrumentu apgūšanā (kokle, vijole, bubyns, cītara, stabules izgatavošana un 

spēle), tautas rotaļdeju un dziesmu apgūšana. 
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30.07.  Līnijdeju nometne „Kur gan vēl, ja ne Lakstīgalu salā”; 

06.08.   – Starptautiskie XVI Tautas muzikantu svētki; 

20.08.  Viļānu novada svētki Viļānos un pagastos „Viļānu novads zied” – dažādi pasākumi visā 

novadā; 

03.09. – Lakstīgalu salas vasaras sezonas noslēgums; 

09.09. Labie darbi Tēvu zemei;  

16.09. Eiropas Mobilitates nedēļa Viļānos; 

01.10. Svecīšu vakari Viļānu un  Tevenānu kapos; 

14.10. Klaunu šovs OKI DOKI. Viesizrāde  

15.10  Viļānu KN tematisks pasākums rudens sezonu aizsākot „Kultūras nama dzimšanas diena”; 

22.10. Latvijā populāras grupas  OTRA PUSE un dziedātājas Antras Stafeckas koncerts. 

29.10. Viļānu novada pašdarbnieku vakars; 

O1.11. Izrāde mazajiem – „Latvija – manas mājas” – izrādi piedāvāja teātris RIKKO lelles; 

05.11.  Teātru  saiets SĀBRI 2016; 

11.11. Lāčplēša dienas pasākums; 

 18.11  Latvijas Republikas proklamēšanas dienas svinības; 

20.11.  Danču pēcpusdiena bērniem un vecākiem; 

24.11. Teātris bērniem -  jautra un muzikāle izrāde “Baltais lācis Superzvaigzne”; 

26.11 . Krievu amatierteātru saiets; 

27.11. Pirmā Adventa svētdiena; 

10.12. Ziemassvētku eglīte audžuģimenēm; 

20.12.   Ziemas Saulgriežu svinēšana; 

26.12.  Ziemassvētku eglīte Viļānu pilsētas un pagasta pirmskolas vecuma bērniem; 

30.12.  Atpūtas vakars Viļānu iedzīvotājiem un iestāžu darbiniekiem pie galdiņiem. 

 

 

SOKOLKU PAGASTA KLUBS 

2016.gadā notika šādi pasākumi: 

13.03.2016.- Masļenica  

18.03.2016.- Radoša darbnīca bērniem ”Lieldienu gaidot” 

 

 
4.3.attēls.Radoša darbnīca un izstāde  „Lieldienu gaidot” Sokolku pagasta klubā 

 

30.03.-31.03.2016.- Lieldienu izstāde- konkurss 

01.04.2016.- Bērnu diskotēka un balvu izsniegšana 

02.05.2016.- Radoša darbnīca „Suvenīri no sāļās mīklas”. 

03.05.-05.05.2016.- Izstāde „Mīļai māmiņai’ 
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06.05.2016.- Apsveikumu koncerts, veltīts Mātes dienai 

11.06.2016.- Bērnības svētki 

23.06.2016.- Ielīgošana bērniem. 

26.06.2016.- Krievu kultūras ietvaros, Viļānu KN krievu amatierteātra komēdija. 

15.07.2016.- Radoša darbnīca „Saldās puķes’. 

29.07.2016.- Diskotēka bērniem ar spēlēm un stafetēm. 

06.08.2016.- Tautas muzikantu svētki- Koncerts estrādē. 

18.08.2016.- Strupļu parka atklāšana. 

20.08.2016.- Novada svētki Strupļu brīvdabas estrādē. 

12.-15.09.2016.- Ziedu izstāde-konkurss. 

16.09.2016.- Diskotēka ar apbalvošanu un spēlēm. 

02.10.2016.- Viļānu krievu amatierteātra izrāde. 

25.-28.10.2016.- Izstāde - konkurss mājsaimniecēm. 

25.10.2016.- Diskotēka ar apbalvošanu un spēlēm. 

11.11.2016.- Lāčplēša stafetes. 

11.-22.11.2016.- Konkurss bērniem „Izglezno Latviju” 

25.11.2016.- Rudens balle. 

16.12.2016.- Ielas eglītes rotāšana ar pašdarinātiem rotājumiem. 

26.12.2016.- Ziemassvētku eglīte pirmskolas vecuma bērniem. 

26.121.2016.- Ziemassvētku diskotēka ar maskām. 

31.-12.2016.- 01.01.2017.- Jaungada diskotēka pie ielas eglītes. 

2 reizes mēnesī notiek diskotēkas 

2016.gadā tika Sokolku pagasta klubā veikts lieveņa remonts. 

 

DEKŠĀRES TAUTAS NAMS 

2016. gadā Dekšāres Tautas namā notika šādas aktivitātes: 

1. Atpūtas vakars ''Atmiņu kamoliņš'' 

2. Atpūtas vakars ''Sniegpārslu virpulī'' 

3. 8. marta koncerts ''Vienu sksaistu brīdi pirms'' 

4. Koncerts ''Ar mīlestību un smaidu'' 

5. Dramatisko kolektīvu izrādīšanās ''Smieklu vezums'' 

6. Mātes dienai veltīts koncerts ''Ar taureni uz pleca'' 

7. Koncerts ''Ieskandinām vasaru'' 

8. Sadarbībā ar pagasta bibliotēku izveidotas izstades - 

9. ''Mirklis no 8.marta sapņa'' 

10. ''Baltā galdauta stāsts'' 

11. ''Iepīsim Vasaras Saulgriežus Līgo vainagos'' 

12. Dzejoļu grāmatas ''Dvēseļu pļavas'' atvēršanas pēcpusdiena 

 

VIĻĀNU PILSĒTAS BIBLIOTĒKA 

Lietotāju skaits             -      1070, par 137 vairāk kā 2015.gadā.  

Apmeklējumu skaits   -     22128, par 3510 vairāk kā 2015.gadā 

Izsniegums                    -    35626, par 4001 vairāk kā 2015.gadā 

 
 Grāmatu fonds ir papildinājies par 1185 grāmatām. Par pašvaldības līdzekļiem ir iepirktas 

956 eks. grāmatas par eiro 6719,-. Dāvinājumos no lasītājiem, no Rēzeknes novada pašvaldības, 

no Bibliotēku dienesta saņemti 229 eks. grāmatu. Norakstīti 3903 eks. saturā novecojušo, lasītāju 

nolietoto grāmatu. 
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 2016.gadā  tika izliktas  111 tematiskās plauktu izstādes ,notikuši 57 tematiskie pasākumi 

un 11 informācijas dienas “Jaunumi”. Interesantākie pasākumi: Rēzeknes Tautas lietišķās 

mākslas studijas “Dzīpariņš vadītājas A.Kairišas derīgo padomu stunda “Saules nātre”, DU 

docētāja I.Matisova fotogrāfiju izstāde un literāra pēcpusdiena, literārie lasījumi veltītie 

I.Koroļkova piemiņai, derīgo padomu stunda “Ielaid gaismu sevī”, I.Dimzules fotogrāfiju izstāde 

un tematisks pasākums “Dižkoka 12 stāsti”, konkursi “mīklu konkurss “Māja, kas dūc”, ”Mana 

grāmatu karaliene”, “Aktīvākais lasītājs 2. un 4.klašu skolēnu vidū”, dzejas pēcpusdiena un 

Viļānu MMS skolēnu dzejas attēlojums mākslā pasākums “Dvēseles valoda”, VMMS  audzēkņu 

zīmējumu izstāde “Eņģeli mīļais, vien sirds cerību bikla brīnumu gaida” u.c. 

  Piedalīšanās rīkotajos novada bibliotekāru semināros, Latgales novada bibliotēku 

darbinieku konferencē Preiļos, 2 darbinieki apmeklēja kursus “Radošums un tā izpausmes darbā 

ar bērniem un pieaugušajiem bibliotēkā.” 

 2016.gadā bibliotēka tāpat kā iepriekšējos gados iesaistījās LNB un KM projektā -bērnu 

lasīšanas programmā “Bērnu/jauniešu/vecāku žūrija “. 

 Bibliotēka pārgājusi uz pilnīgu elektronisko  lietotāju apkalpošanu . 

 Sistemātiski  izsniegtas grāmatas izsniegšanas punktā Viļānu PII. 

 Sakārtots bibliotēkas arhīvs LNA pārbaudei. 

 Sagatavoti visi papīri bibliotēkas atkārtotai akreditācijai: bibliotēkas nolikums, lietošanas 

noteikumi, ziņas par bibliotēku atkārtotai akreditācijai, attīstības plāns, krājuma attīstības 

koncepcija, iekšējās darba kārtības noteikumi, darbinieku amata apraksti, dokumentu pārvaldības 

kārtība bibliotēkā. Ar Kultūras Ministrijas lēmumu no 2016.gada 17.novembra  bibliotēka ir 

akreditēta uz 5 gadiem. 

 Uzsākta Viļānu novada novadpētniecības materiālu pievienošana Rēzeknes reģiona 

bibliotēkas novadpētniecības bāzei. 

Bibliotēka lasītājiem piedāvā lietotājiem 55 nosaukumu preses izdevumus. 

Bibliotēkas lietotāji bez maksas var izmantot internetu, viņiem pieejamas 10 

datorstacijas. 

 Sistemātiski papildinātas ar jaunākajiem materiāliem novadpētniecības un tematiskās 

mapes un par bibliotēkas darbu ievietoti materiāli bibliotēkas emuārā vilanubibl.blogspot.com, 

www.tvitter.com, www.biblioteka.lv, www.facebook.lv, www.draugiem.lv. 

 Bibliotēka piedāvā printēšanas, kopēšanas, skenēšanas, datu bāžu izmantošanas 

pakalpojumus. 

 Ar š.g.1.novembri pēc akreditācijas komisijas ieteikuma tika mainīts bibliotēkas darba 

laiks: bibliotēka sāka strādāt katra mēneša 1. un 3. sestdienā. Pagaidām  sestdienās to apmeklē 

tikai daži un tie paši pie datora, nav atdeves. 

  

 2016.gadā bibliotēkai iegādāti jauni 63 grāmatu plaukti, 5 atpūtas krēsli foajē,2 svītrkodu 

nolasītāji, melnbaltais lāzerprinteris, ledusskapis, mikroviļņu krāsns, 

3 procesori. 

VIĻĀNU PAGASTA RADOPOLES BIBLIOTĒKA 

4.1.tabula 

Statistiskie rādītāji 

 2016.gads 

Lietotāju skaits 142 

No tiem bērni 34 

Apmeklējumu skaits 1174 

Izsniegumu skaits 3896 

Starpbibliotēku abonementa pakalpojumi 4 

http://www.tvitter.com/
http://www.biblioteka.lv/
http://www.facebook.lv/
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Sniegtas uzziņas 34 

2016.gadā bija pieejami 24 nosaukumu preses izdevumi. 

Lai tiktu apkalpota visa pagasta teritorija, bibliotēkai ir grāmatu izsniegšanas punkts 

Jaunviļānos, atpūtas un informācijas centrā „Kamenīte”. Gada laikā uz AIC “Kamenīte” 

nosūtītas 309 grāmatas. 

Ienākuši iespieddarbi:   

 pašvaldības budžets:  146 grāmatas par summu 866.84 EUR. 

                        dāvinājumi:  38 grāmatas par summu 45.05 EUR. 

Lasīšanas veicināšanai tika rīkotas 27 tematiskās literatūras izstādes: gadskārtu un valsts 

svētkiem, rakstnieku, ievērojamu cilvēku jubilejām veltītas. 

 

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 55 pasākumi pieaugušajiem un bērniem – 

tematiskās izstādes, grāmatu apskati, materiālu izstādes, konkursi, informatīvās stundas un 

informācijas dienas, derīgo padomu stunda un radošās darbnīcas 

4.2.tabula 

Statistiskie rādītāji 

 2016.gads 

Lietotāju skaits 180 

Apmeklējumu skaits 4425 

Datorapmeklējumi 980 

Izsniegumi 7496 

Starpbibliotēku abonements 246 

Sniegtas uzziņas 216 

Jauniegūtās grāmatas 288 

 

 

4.4.attēls. Radoša darbnīca Sokolku pagasta bibliotēkā. 

 

 

DEKŠĀRES PAGASTA BIBLIOTĒKA 
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2016. gadā bibliotēkā lasītāju skaits 184, t.sk. pirmskolas vecuma bērniem un jaunieši līdz 18 

gadiem 71. 

Bibliotēkas krājumu fonds uz 2017.gada 1.janvāri – 6097 eksemplāri. Kopā par 2016.gadu 

tika iegādātas un dāvinājumos saņemtas 182 grāmatas un 380 preses izdevumi.  

        Bibliotēkas darba uzlabošanai periodiski tika veiktas pagasta iedzīvotāju un bibliotēkas 

lietotāju aptaujas. 

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

svētkos, jaunieguvumu izstādes, dzejas dienas, pasākumi skolēniem. 2016.gadā notika 34 

izstādes, 2 aptaujas, 8 pasākumi, 5 radošās darbnīcas, 3 konkursi.  

 

VIĻĀNU NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS 

Projekti:  

 „Nacionālā muzeju krājuma izpētes rezultātu pieejamības nodrošināšana, izveidojot 

patstāvīgo ekspozīciju „Lina sēkliņas stāsts” Viļānu novadpētniecības muzejā atbilstoši 

mūsdienu sabiedrības vajadzībām”, iesniegts VKKF, atbalstīts (kopējais finansējums 

17 383.84 EUR) – VKKF piešķīra 10.000.00 EUR. 

Pasākumi: 

 Rēzeknes bērnu mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde 29.12.2015.–12.02.2016.g. 

 Ievas Jurjānes izstādes „Es zīmēju, ko redzu” atklāšana un tikšanās ar mākslinieci 

07.01.2016.g. plkst.14.00. (07.01.2016.–19.02.2016.g.). 

 Barikāžu 25.gadadienas atceres pasākums 13.01.2016.g. plkst. 11.00. Viļānu 

novadpētniecības muzejā. 

 Latvijas Dabas muzeja ceļojošā izstāde „Latvijas bruņrupucis un tā svešzemju radinieki ” 

18.02.2016.-18.03.2016.g. 

 Ekspresizstāde „Mans novads manā Latvijā” 23.03.2016.g. Valsts plānošanas reģiona 

Valsts akreditēto muzeju sanāksmes ietvaros. 

 Izstāde „Ivars Matisovs. Ģeogrāfs. Dzimis Viļānos.” 31.03.2016.-09.05.2016. 

 Tikšanās ar ģeogrāfu Ivaru Matisovu „Kas? Kur? Kad?” 18.03.2016.g. plkst 9.00 un 

plkst. 10.15. 

 Dinas Ābeles gleznu izstāde „tuvāk būt ...” 27.02.2016.-22.04.2016.g. 

 Jura Jurjāna gleznu izstāde „MĪLESTĪBAS ZĪMĒ” 05.05.2016.-19.08.2016.g. 

 Daugavpils Universitātes 1.kursa maģistra programmas „Māksla” studentu fotogrāfiju 

izstāde „ASORTI” 16.05.2016.-17.06.2016.g. 

 Antona Salīša sienas dekoru izstāde ”Latvju rakstu motīvi no šķeltām klūdziņām” 

28.06.2016.-22.08.2016.g. 

 Fotogrāfiju izstāde „Viļāni 70.-80. gados” Viļānu Lakstīgalu salā, Viļānu novada svētku 

ietvaros 20.08.2016.g. 

 Viļānu mūzikas un mākslas skolas audzēkņu 2016.gada diplomdarbu izstāde. 

13.09.2016.-30.11.2016.g. 

 Ekspozīcijas „Lina sēkliņas stāts” atklāšana 26.10.2016.g. plkst.15.00. 

 Vladimira Nikonova fotogrāfiju izstāde „Quo vadis” 05.12.2016.-20.01.2017.g. 

Paveiktie darbi: 

 Iekārtota jauna pastāvīga ekspozīcija „Lina sēkliņas stāsts”. VKKF mērķprogrammā  
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“Muzeju nozares attīstības programma” - šī ekspozīcija ierindojās 5 nozīmīgāko VKKF 

atbalstīto ekspozīciju projektu skaitā reģionos 2016.g. 

 Latgales plānošanas reģiona valsts akreditēto muzeju sanāksme Viļānu novadpētniecības 

muzejā – 23.03.2016.g. 

 Viļānu novadpētniecības muzeja krājuma ārkārtas pārbaude, ko veica LR KM Muzeju 

nozares pārstāvji. 13.06.2016.g. 

 Viļānu pašvaldība – Viļānu novadpētniecības muzeja pamatkrājuma un palīgkrājuma visu 

vienību pilna inventarizācija. 

 Darbs ekspedīcijas „Pa Stefānijas Uļanovskas pēdām” darba grupā un ekspedīcijas 

norises laikā. Ekspedīcijas norises laiks 2016.gada 23.-25. augusts. 

 Krājums: 

 Pamatkrājums papildināts ar 19 priekšmetiem, palīgkrājums ar 94 priekšmetiem. 

 

Zinātniskā darbība: 

 Pētnieciskā darba tēma – 1. 

 Izstāžu un ekspozīciju plānu skaits – 2, no tiem realizēti – 2 

 

Komunikācija ar sabiedrību: 

Apmeklētāju skaits – 2834 cilv., tai skaitā 109 ārzemju viesi. 

Izveidotas 2 muzejpedagoģiskās nodarbības: 

 Senlatviešu spēka zīmes 

 Lina sēkliņas stāsts 

 

Finansiālie rādītāji: 

 Piešķirts no pašvaldības budžeta – 19030.86 EUR 

 Ieņēmumi no biļetēm – 98.00 EUR 

 Izveidota jauna pastāvīga ekspozīcija „Lina sēkliņas stāsts” – 17 383.84 EUR 

Muzeja darbības nodrošināšanai tika iegādāts mazvērtīgais inventārs.  
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5. PAŠVALDĪBAS POLICIJAS INFORMĀCIJA PAR 

VEIKUMIEM SABIEDRISKĀS KĀRTĪBAS NODROŠINĀŠANĀ 

Informācija par pašvaldības policijas paveikto 2016. gadā ir apkopota 5.1. tabulā.  

5.1. tabula 

Pašvaldības policijas pasākumi sabiedriskās kārtības nodrošināšanā 2016. gadā 

 

Nr.p.

k. 

Pasākums Skaits 

1. Piedalījās noziedzīgu nodarījumu atklāšanā (CSN) bojāts pašvaldības īpašums 29 

2. Dienesta ziņojumu PA skaits (nosūtīti izskatīšanai VP- LAPK171.pants) 11 

3. Sastādīti pārbaudes akti (atskaites perioda beigās) reģistrēti NŽ 125 

4. Izskatīja iesniegumus (atbildes uz iesniegumiem) 20                                                                                                                                         

5. Mutiski iesniegumi (telefoniskas sūdzības) no iedzīvotājiem  83                                                                                                                          

6. Uzsākta administratīvo lietvedību 3 

7. Pieņemti lēmumi par administratīvas lietvedības izbeigšanu  1 

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

dienests, VUGD, Probācijas dienests, Pašvaldības Administratīvā komisija) 
20 

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

10. Izpildīja atsevišķus uzdevumus( no VP LRP Rēzeknes iecirkņa) Prokuratūra 31 

11. Dienesta ziņojumi- par transportlīdzekļa vadītāja aizturēšanu alkohola reibumā 7 

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

13. Sastādīja protokolus par administratīvajiem pārkāpumiem (tajā skaitā): 8 

13.1 LAPK 171. 1.pants 1.daļa 3 

13.2. LAPK 149
23

.pants 2.daļa 4 

13.3. LAPK 140.pants 2.daļa   

13.4. Par CSN( apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpšana 149
10

. pants) 1 

13.5. Par pašvaldības saistošo lēmumu neievērošanu - 

14. Piedalījās sabiedriskās kārtības nodrošināšanā un prevencijas pasākumos (tajā 

skaitā): 
142 

14.1. Publisko pasākumu laikā 71 

14.2. Reidu laikā 71 

15 Darbs ar Bāriņtiesu 7 

16. Darbs ar sociālo dienestu ( Rēzeknes probācijas struktūrvienību) 28 
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6. PAŠVALDĪBAS DALĪBA PROJEKTOS UN SABIEDRĪBAS 

INFORMĒŠANA 

6.1. Pašvaldības dalība projektos 2016.gadā 

 

 „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību 

vispārējas speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs 2016.gadā”. 25 Viļānu 

novada jauniešiem tika dota iespēja strādāt algotu darbu vasaras brīvlaikā. Projekta 

kopējās izmaksas ir EUR 5550,00  

 Projekts „Proti un Dari!” 2016.gadā projektā tika iesaistīti 6 jaunieši.Projekta kopējās 

izmaksas ir EUR 6807.26.  

 „Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra uzturēšana Viļānos" 

2016.gadā. Viļānu novada VPVKAC veiktie pakalpojumi un konsultācijas ieņem 6.vietu 

Latvijā ar 1445 jeb 4,3% no visiem VPVKAC veiktajiem pakalpojumiem. Projekta 

kopējās izmaksas ir EUR 9649.00.  

 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. Katru mēnesi pieejamas 62 darbavietas. Pasākuma īstenošanai saņemts 

finansējums EUR 105775,98 apmērā. 

 "Nāc, stājies blakus un spēlējam". Projekts īstenots sadarbībā ar Viļānu kultūras namu. 

Projekta kopējās izmaksas ir EUR 1260.96.  

 „Lina sēkliņas stāsts”. Projekts īstenots sadarbībā ar Viļānu novadpētniecības muzeju. 

Projekta kopējās izmaksas ir EUR 16615,57.  

 Dabas draugu radošās pētniecības centra "Dadzis" izveidošana Viļānu novadā. 

Projekta kopējās izmaksas ir EUR 840386,43. 

 Būvprojekta „Viļānu vidusskolas stadiona pārbūve” izstrāde un Viļānu vidusskolas 

stadiona pārbūves 1.kārtas realizācija. ("Mērķdotācijas pašvaldībām" programmas 

12.00.00 „Mērķdotācijas pašvaldības pasākumiem” ietvaros tika piešķirts 31 000.00 

EUR). Projekta kopējās izmaksas ir EUR 40444,99. 

 ”Saieta un Latgales tradicionālo amatu ēkas rekonstrukcija” 1.kārtas „Ēkas jumta 

seguma nomaiņa” realizācija. ("Mērķdotācijas pašvaldībām" programmas 12.00.00 

„Mērķdotācijas pašvaldības pasākumiem” ietvaros tika piešķirti 5000.00 EUR). Projekta 

kopējās izmaksas ir EUR 5000.00. 

6.2.Pašvaldības komunikācija ar iedzīvotājiem 
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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”. 

Viļānu novada mājaslapa www.vilani.lv 2016.gadā ir apmeklēta 68 599 reizes. Mājas 

lapas apmeklētāju skaits: 24 653. 

Valstis, no kurām tiek apmeklēta mājas lapa:  

 Latvija (96 %) 

 Lielbritānija (0,80%) 

 Vācija (0,80%) 

 Norvēģija (0,35%) 

 Lietuva (0,33%) 

 Citas valstis - ASV, Dānija, Krievija, Īrija, Somija  

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

 Mājas lapas apmeklējumu skaita pieaugums: 8,59% 

 Apmeklētāju skaita pieaugums: 5,37% 

 Apskatīto lapu pieaugums: 5,60% 

 Vidējais apmeklējuma ilgums: -2,19% 

 

Informācija par Viļānu novadu un Viļānu novada pašvaldību  

 „Viļānu Novada Vēstnesis”: 8 numuri, tirāža – 1500 eksemplāri 

 Izveidots Viļānu novada buklets angļu un krievu valodā 

 „Latgales radio”: 36 ziņu raidījumi 

 „Latgales Reģionālā televīzija”: 14 video sižeti  

 Reprezentācijas materiāli: pildspalvas, dokumentu mapes, bloknoti, plānotāji 

 Galerijas mājas lapā: 75 

 

 

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

 

2016.gadā trūcīgo personu skaits novadā bija 937, par 50 personām mazāk kā 2015.gadā. 

Pozitīvā tendence samazināties Viļānu novadā dzīvojošo trūcīgo personu skaitam, 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 417 

personām. 

Lai palīdzētu iedzīvotājiem viņu pamatvajadzību nodrošināšanu, 1014 personām 

sociālajos pabalstos tika izmaksāti 175 568  EUR .  

62% jeb 109406 EUR no visiem pabalstiem sastāda GMI pabalsts. Jāatzīmē, ka GMI 

pabalstos ir izmaksāts par 18 000 EUR mazāk kā iepriekšējā gadā. Šo pabalstu saņēma 255 

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 40 

363 EUR, to saņēmušas 575 novadā dzīvojošas ģimenes. 

Pārējos sociālajos pabalstos izlietoti 25 799 EUR. Palīdzēts cilvēkiem ārkārtas un 

neparedzētās situācijās – ugunsgrēki, nelaimes gadījumi, smagas slimības, bēres.  Pašvaldības 

atbalstu ikmēnesi saņēmuši 15 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 90, 95 un 100 gadu jubilejās. Pašvaldībā tika piešķirtas 

brīvpusdienas visiem bērniem līdz 5.klasei ieskaitot kā arī visiem skolēniem no trūcīgām 

ģimenēm, kuri mācās no 6.līdz 12. klasei, un ēdināšanas maksas atvieglojumi novada izglītības 

iestādēs. 

Bez sociālajiem pabalstiem novada iedzīvotājiem tika sniegti vai apmaksāti viņu 

vajadzībām atbilstoši sociālie pakalpojumi. Nozīmīga daļa pašvaldībā dzīvojošo iedzīvotāju ir 

pensionāri un cilvēki ar invaliditāti. Ne visi spēj sevi aprūpēt vai nodrošināt savu aprūpi, šajos 

gadījumos iedzīvotājiem palīdz pašvaldība. Aprūpes mājās pakalpojumu 2016.gadā izmantoja 67 

personas. Gada laikā 26 personām tika sniegta palīdzība daļēji apmaksājot sociālo aprūpi SIA 

“Viļānu slimnīcā” un Varakļānos, bet 17 personām nodrošināta uzturēšanās ilgstošas sociālās 

aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās. Pašvaldības izveidotajos sociālajos dzīvokļos 

izmitinātas 39 personas. 
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Lai novada iedzīvotāji saņemtu daudzveidīgākus, viņu vajadzībām atbilstošus sociālos 

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

gada laikā sniedzis atbalstu 246 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 10 līdz 15 bērnu no sociālā atstumtības riska zonā esošajām ģimenēm, 

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

2016.gadā Viļānu novada pašvaldības Sociālajā dienestā un tā struktūrvienībā SAC 

“Cerība”strādāja 12 darbinieki, no tiem 8 sociālā darba speciālisti, 55 aprūpētāji un 21 asistents.  

Sociālā dienesta tehniskā nodrošinājuma uzlabošanai, divi darbinieki saņēma jaunus 

datorus. 

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.  

 

 


