
INFORMĀCIJA PAR NOVADĀ PAVEIKTO  

2016. GADA 6 MĒNEŠOS 

 



PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE „BITĪTE” 

 
 Pirmsskolas izglītības iestādē tiek īstenotas 2 pirmsskolas izglītības programmas, uz 

2016.g.1.janvāri iestādi apmeklē 78 bērni: 
 mazbērnu grupa “ Skudriņas” -13 bērni 

 2.jaunākā grupa “ Rūķīši” - 18 bērni 

 vidējā- vecākā grupa “ Lācēni” - 17 bērni 

 sagatavošanas grupa “ Saulīte” - 15 bērni  

 jaukta vecuma grupa “ Taurenīši” - 15 bērni 

 Ir 9.6 pedagogu likmes, strādā 12 pedagoģiskie darbinieki un 12 tehniskie darbinieki.  

 Kvalifikācijas kursi/ 6  

 Pasākumi /14 

 Saimnieciskā darbība: 
 Iegādāta metodiskā literatūra. 

 Salabotas un nomainīti dēļi 2 mājiņām rotaļu laukumos.  

 Nomainīti bojātie  dēļi grupu smilšu kastēm. 

 Nopirkti mācību līdzekļi bērniem ( 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. 

 

Līdzekļi tiek  izlietoti atbilstoši apstiprinātajam budžetam 
 

 

 



VIĻĀNU PILSĒTAS PII 

  13 pasākumi, konkursi, izstādes , vecāku sapulces 

 Saimnieciskie un remontdarbi: 
 Veikti nepieciešamais sīkais remontdarbs. 

 Sakopta teritorija, sastādīti augi. 

 Veikti pašreizējais santehnikas remontdarbs. 

 Salabotas un nokrāsotas āra laukumu  konstrukcijas. 

 Veikti remontdarbi katlu mājā- iegādāti un nomainīti divi cirkulācijas sūkņi, par summu  
EUR 707.51 

 Ugunsdrošības sistēmai nomainīts akumulators un dūmu detektori 

 Tiek sagatavota teritorija jauna rotaļu laukuma uzstādīšanai 1.gr. 

 Veikti pirkumi: 
 Trīsvietīgie bērnu garderobes skapīši un drēbju skapji grupu darbiniekiem, par summu EUR 

5955,51       

 Divi datorkrēsli, par summu EUR 188.11  

 Zāles pļāvējs, par summu EUR 166.27  

 Kokmateriāli, par summu EUR 202.05  

 Medikamenti, par summu EUR 65.04  

 Grāmatas bērnu izlaidumam , par summu  EUR 92.49  

 Ikdienas saimnieciskie pirkumi (mazg.,tīrīš.,dezinf.līdzekļi, higiēnas preces, krāsa, 
santehnikas piederumu uc.) , par summu EUR 1057.25 

 
Līdzekļi tiek izlietoti atbilstoši apstiprinātajam budžetam 

 

 



VIĻĀNU VIDUSSKOLA 

 
 79 pasākumi, konkursi, tematiskās pēcpusdienas, 

patriotiskie pasākumi, mācību ekskursijas un pārgājieni, 
krāsu un šefības nedēļas, dažādas izstādes, mācību 
olimpiādes, tikšanās, sacensības, labdarības akcijas, 
pasākumi un izlaidumi. 

 Iegādāts: 
 Akumulatora skrūvgrieznis un 39 tā piederumi- 125,99 eiro; 

 Akumulatora skrūvgrieznis GSR 139.99 eiro; 

 Seifs 89,99 eiro; 

 Karstā ūdens dispenseris (19 litri) 168,19 eiro; 

 Datortehnika un projektoru ekrāni 21535,58+1219,68= 
22755,26 eiro; 

 Darba apģērbs- aprīkojums 455,72 eiro. 

 

Līdzekļi tiek  izlietoti atbilstoši apstiprinātajam budžetam 

 

 

 



 

VIĻĀNU VSK. BĒRNU UN JAUNIEŠU CENTRS 

 
 38 pasākums (konkursi, radošās darbnīcas, tematiskās pēcpusdienas, 

pārgājieni, dažādas izstādes, tikšanās, sacensības un turnīri): 

 Dalība starptautiskajā vizuālās mākslas konkursā “Lidice-2016” ( 
Čehija) ( 11.febr., piedalījās Violeta Šarigina , Marija Bebriša   ) 

 

 Vizuālās mākslas pulciņa tērpu kolekciju demonstrējumi 
starptautiskajā folkloras festivālā “Talantu varavīksne” (29.maijs, Zilupe, 
sk.A.Prauliņa) 1.pakāpes diploms vizuālās mākslas pulciņam par keramikas rotu kolekciju “Rotas” un 
“Dubultspēle” Tērpu autori un  demonstrētāji : Alise Klinta Broka, Aīda Palmalniece, Megija Gunda 
Broka, Violeta Šarigina, Marija Bebriša, Juliāna Tamane. 

 

 Vizuālās mākslas un floristikas pulciņu audzēkņu dalība lietišķās 
mākslas izstādē Starptautiskajā folkloras festivālā “Talantu 
varavīksne” (29.maijs, Zilupe, sk. A.Prauliņa, V.Zīra) Atzinības rakstus saņēma Violeta Šarigina, 
Marija Bebriša, Alise Klinta Broka, Adriāna Tumane, Tatjana Cvetkova, Karalīna Nadežņikova. 

 

 

 Tika veikts grīdas remonts 1.stāva kāpņu telpā. 

 

Līdzekļi tiek  izlietoti atbilstoši apstiprinātajam budžetam 

 



VIĻĀNU MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA 

 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 

 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. 

 

  Iegādāts 
 2 skolas zvanus, 

 lāzerprinteri, 

 statni skaņas pultij, 

 3 skandas, 

 2 mikrofonus ar statīviem. 

 

 Remontdarbi: 
 Elektroiekārtu tehniskie mērījumi (212,00 EUR) 

 Skolas šķūņa jumta remonts (iesākts)  

 



VIĻĀNU MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA 
 Paveiktais - radošā darba atskaite par 2015./2016.m.g.II pusgadu/ 17: 

 2016.gada 18.janvārī, Latvijas profesionālās 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 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 



VIĻĀNU MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA 

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

radošais konkurss, Nautrēnu 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. 

 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 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. 

 Regulāri tiek izstādītas Viļānu Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu darbu izstādes Jaunviļānu atpūtas un 

informācijas centrā “Kamenīte”, Viļānu pilsētas bibliotēkā. 

 . 



VIĻĀNU MUZEJS 

  Projekti:  

 „Nacionālā muzeju krājuma izpētes rezultātu pieejamības nodrošināšana, izveidojot patstāvīgo ekspozīciju „Lina 

sēkliņas stāsts” Viļānu novadpētniecības muzejā atbilstoši mūsdienu sabiedrības vajadzībām”, iesniegts LKKF, atbalstīts 

(kopējais finansējums 17383.84 EUR) – LKKF piešķīra 10 000.00 EUR. 

 Izstādes un pasākumi/11 

 Kursi: 

 Latgales plānošanas reģiona valsts akreditēto muzeju sanāksme Viļānu novadpētniecības muzejā (23.03.2016.) 

 Viļānu novadpētniecības muzeja krājuma ārkārtas pārbaude, veica LR KM Muzeju nozares pārstāvji (13.06.2016.) 

 Iegādāts: 

 Iegādāti: 

 10 saliekamie krēsli – 399.30 EUR 

 Drēbju pakaramais ar plauktu cepurēm uz riteņiem – 198.44 EUR 

 Plaukti krājuma telpā – 985.63 EUR 

 Gumijas segums 2 gab. – 48.00 EUR 

 Ieņēmumi no biļetēm: 

 42.80 EUR 

 Komunikācija ar sabiedrību: 

 Apmeklētāju skaits – 1548 cilv. 

 Novadītas ekskursijas 34 ārzemju viesim. 

 Novadītas 44 ekskursijas muzejā 

 

Līdzekļi tiek  izlietoti atbilstoši apstiprinātajam budžetam 

 



VIĻĀNU PILSĒTAS BIBLIOTĒKA 

 
 Lietotāju skaits             -      871  

 Apmeklējumu skaits   -     9832 

 Izsniegums                    -   18942 

 Grāmatu fonds ir papildinājies par 588  eks.grāmatu,: 

 Par pašvaldības līdzekļiem ir iepirktas 451 eks. grāmatas par eiro 3340,- 

 Dāvinājumos no lasītājiem, no Rēzeknes novada pašvaldības, no Bibliotēku dienesta saņemti 
137 eks. grāmatu. 

  Masu pasākumi: 

 54 tematiskās plauktu izstādes , 

 notikuši 29 tematiskie pasākumi  

 5 informācijas dienas “Jaunumi”.  

 Sistemātiski tika izsniegtas grāmatas izsniegšanas punktā Viļānu PII. 

 Pārējais darbs: 

 Bibliotēka lasītājiem piedāvā 55 nosaukumu preses izdevumus. 

 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. 

 Veikts pasūtījums: grāmatu plaukti un citas mēbeles. 
 

Līdzekļi tiek  izlietoti atbilstoši apstiprinātajam budžetam 
 



RADOPOLES BIBLIOTĒKA 

 Reģistrēti:  

 142 bibliotēkas lietotāji, no tiem 34 bērni;  

 1174 apmeklējumi; 

 Izsniegti 3896 iespieddarbi; 

 Sniegti 4 SBA-starpbibliotēku abonementa pakalpojumi; 

 Sniegtas 34 uzziņas. 

 Uz  ārējo apkalpošanas punkts Jaunviļānos aizsūtītas 309 grāmatas. 

 Ienākuši iespieddarbi:  

 pašvaldības budžets: 146 grāmatas par 866.84 EUR 

 dāvinājumi: 9 grāmatas par 71.43 EUR 

 Grāmatas iegādājos grāmatu bāzēs www.lgramata.lv un www.janus.lv  

 Izslēgti iespieddarbi: 

 38 grāmatas par 45.05 EUR 

 



RADOPOLES BIBLIOTĒKA 
 

 Lasītājiem ir pieejami 24 nosaukumu preses izdevumi- avīzes un žurnāli latviešu un 
krievu valodā. 

 Tiek piedāvāts pašvaldības informatīvais izdevums „Viļānu novada vēstnesis”. 

 Lasīšanas veicināšanai tika uzliktas 27 grāmatu izstādes.  

 Apmeklētājiem pieejami 4 datori ar bezvadu interneta pieslēgumu WiFi. 

 Pabeigts krājuma rekataloģizācijas darbs bibliotēku informācijas sistēmā ALISE. 
(atlikušas dažas grāmatas pie lasītājiem-parādniekiem).  

 Elektroniskajā katalogā ievietotas 6762 grāmatas un 229 preses izdevumi. 

 Šogad uzsākta bibliotēkas krājuma komplektēšanu sistēmā ALISE. 

 Bibliotēka sniedza maksas pakalpojumus- kopēšanu. Iekasēti 8.26 EUR. 

 

 Iegādāts: 
 biroja preces par 22.05 EUR 

 saimniecības preses 28.65 EUR 

 galda spēles 26.80 EUR 

 jauns velosipēdu turētājs un pastkaste  

 

Līdzekļi tiek  izlietoti atbilstoši apstiprinātajam budžetam 



ATPŪTAS UN INFORMĀCIJAS CENTRA 

„KAMENĪTE”  

 Lasītāju skaits  -  99 

 Apmeklētāju skaits -  1481, t.sk.bērni – 47 

 Literatūras izsniegums kopā  -  12860 eks., 
 t.sk. grāmatas – 1222 eks 

 žurnāli  -  11638 eks. 

 bērniem – 212 eks. 

 Sniegtas 61 izziņas  

 Datorus izmantoja 1180 cilvēki, t.sk. bērni   -  204. 

 Veikti  kopēšanas  darbi 

 Veikta apmācošā darbība ,datoru apguve, rēķinu apmaksa, informācijas 
meklēšana 

 Sadarbībā ar Radopoles bibliotēku izmantoti- 691 eks. grāmatu lasītājiem 

 Tika organizētas 9 tematiskās izstādes un sadarbībā ar Viļānu mūzikas un 
mākslas skolu - 3 izstādes 

 Centra apmeklētāji regulāri izmanto iespēju spēlēt galda spēles 
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VIĻĀNU NOVADA SPORTA SKOLA 

 Dalība 60valsts, starptautiskajos un starpnovadu 

sacensībās un turnīros 

 3 veterānu sporta sacensībās 

 Organizēti 12 novada sporta pasākumi 

 5 sportistu starti ārpus Viļānu novada 

 

 



VIĻĀNU NOVADA SPORTA SKOLA 

 Sasniegumi Latvijas mērogā / Pieaugušo sacensības: 
 LVS kauss 1.posms vieglatlētikā 09.01.16. Kuldīga /  Alevtīna Tarasova 1.vieta tāllēkšana’; Olga 

Belova 3.vieta 1500 metru skrējiens 

 Latvijas čempionāts dartā 05.-07.02.16. Saulkrasti / Marija Ružāne 1.vieta sieviešu dubultspēlēs 

 Latvijas čempionāts vieglatlētikā 27.-28.02.16. Kuldīga / Alevtīna Tarasova 3.vieta tāllēkšana 

 LVS kauss 2.posms vieglatlētikā 09.03.16. Rīga ‘/ Alevtīna Tarasova 3.vieta tāllēkšana; Olga 

Belova 3.vieta jūdzes skrējiens 

 Sacensības vecumā grupās 

 Latvijas čempionāts vieglatlētikā U-20 20.-21.02.16. Kuldīga / Alevtīna Tarasova 2.vieta 

tāllēkšana; Olga Belova 3.vieta 2000 metru skrējiens 

 Latvijas čempionāts vieglatlētikā U-14 14.06.16. Valmiera; Simona Prikule 3.vieta 600 metru 

skrējiens 

 Latvijas čempionāts vieglatlētikā U-20 25.-26.06.16. Jēkabpils / Alevtīna Tarasova 1.vieta 

tāllēkšana; 3.vieta 100 m skrējiens 

 

Līdzekļi tiek  izlietoti atbilstoši apstiprinātajam budžetam 



DEKŠĀRES PAGASTA PĀRVALDE 

 

 transporta nodrošināšanu skolēnu pārvadāšanai uz skolu un no skolas, dažādiem citiem 

pasākumiem, 

 ceļu uzturēšana- sniega tīrīšana, greiderēšana, bedrīšu aizbēršana, pagasta ceļu apļaušana, 

krūmu ciršana, 

 pagasta iedzīvotāju apkalpošana, 

 telpu nodrošināšana pasākumiem un pulciņu mēģinājumiem, 

 tika organizēta pagasta teritorijas sakopšana talka, 

 sakopti pagasta teritorijā esošie kapi kapu svētkiem 04.06.2016., izgatavota un uzstādīta 

tualete pie Dekšāru kapiem, 

 sagādātas latvāņu apkarošanai nepieciešamās ķimikālijas. Veikta latvāņu pļaušana 1.0 ha un 

miglošana 1.0 ha platībā, 

 estrādes sakārtošana vasaras sezonai, 

 teritorijas appļaušana pie pagasta dzīvojamām un sabiedriskajām ēkām. 
 

Līdzekļi tiek  izlietoti atbilstoši apstiprinātajam budžetam 



DEKŠĀRES PAGASTS/ LAUKSAIMNIECĪBA 

 Tika organizēts seminārs Dekšāru pagasta 

zemniekiem par ES finanšu piesaisti, projektiem 

  Sapulce mežu īpašniekiem.  

 Iedzīvotājiem tiek palīdzēts pasūtīt krotālijas, 

aizpildīt lauku bloku kartes, deklarācijas, 

iesniegumu formēšana LAD un citas veidlapas.   

 Tika izsūtīti brīdinājumi zemes īpašniekiem (75), 

kuru platībās aug latvāņi. 

 



DEKŠĀRES PAGASTS/ SOCIĀLAIS DARBS 

 Trūcīgās un maznodrošinātās ģimenes vai 

personas statuss piešķirts 66 ģimenēm 

 GMI pabalsts piešķirts - izmaksāts 9063.14 EUR 

 Dzīvokļu un malkas pabalsti piešķirti 2451.00 EUR  

 Represētie pabalsti 300.00 EUR 

 Citi pabalsti 1556.92 EUR 

 Mājas aprūpe tiek nodrošināta 3 personām 

 



DEKŠĀRES KULTŪRAS DZĪVE 
 Organizēti 12 pasākums, atpūtas vakars, koncerts utt.: 

 Kolektīvi ir piedalījušies pasākumos;  

 Pūtēju orķestris ''Dekšāres'' piedalījās VIII Latvijas pūtēju orķestru 
konkursā Ogrē un Vidzemes,Latgales koru un pūtēju orķestru svētkos 
Alūksnē 

 Kapela''Sovejī'' bija XIX  Tautas mūzikas svētku dalībnieki Valkā-Valgā 

 Vīru kopa''Kūzuls'' piedalījās Starptautiskajā folkloras festivālā 
Daugavpilī un Latvijas folkloras novadu dienās Rīgā. 

 Pārējie pašdarbības kolektīvi aktīvi piedalījās pagasta un novada 
rīkotajos pasākumos. 

 Iegādāti mūzikas instrumenti pūtēju orķestrim: 

 saksofona baritons 

 klarnete 

 trompete 

 trompete A.Eastman 

 diriģenta pults 



JAUNSARGU ORGANIZĀCIJA /DEKŠĀRĒS 
 

 

 Dekšāres pagastā darbojas ap 34jaunsargiem vecumā no 13-21 gadam. 

 Nodarbībās jaunsargi apgūst: 

 ierindas mācību, 

 Latvijas un bruņoto spēku vēsturi, 

 orientēšanās  apvidū un darbs ar kartēm 

 Nodarbības notiek divas reizes nedēļā. 

 Dalība; 
 barikāžu atceres pasākums,  
 jaunsargu uzņemšana, 
 šaušanas sacensības Varakļānos, 
 futbola sacensības Varakļānos, 
 ekskursija uz Ādažiem, 
 ekskursija uz Daugavpili: Sventes muzejs,  
 Daugavpils cietoksnis, Aglonas baziliks, 
 jaunsargu pārgājiens, 
 sakopšanas talka, 
 brauciens pa Maltu ar laivām,  
 nometne Cesvainē, 
 2 jaunsargi piedalījās visos trijos posmos Latvijas kausa izcīņā svaru bumbu celšanā. 

 



DEKŠĀRES PAMATSKOLA 

 10 pasākumi, tai skaitā konkursi, tematiskās pēcpusdienas, patriotiskie 

pasākumi, mācību ekskursijas un pārgājieni, dažādas izstādes, mācību 

olimpiādes un jauno talantu konkursi, sporta sacensības u.c. 

Līdzekļi tiek  izlietoti atbilstoši apstiprinātajam budžetam 



DEKŠĀRES FAP 

 Tika veikti ārsta palīga pienākumi: 

 Sniegta neatliekamā med. palīdzība pagasta iedzīvotājiem 

 37-medpunkta apmeklējumi, 

 3- mājas izsaukumi, 

 97-profilaktiskās apskates, 

 Veikta visu vecuma grupu pacientiem izmeklēšana- elektrokardiogrāfija, glikometrija, a/s mērīšana un 

citas medicīniskās manipulācijas, 

 Veikta pedikulozes un kašķis pārbaude Dekšāru pamatskolā 

 Sniegta pacientiem informāciju par attiecīgajā teritorijā esošajam ārstniecības iestādēm, kuras sniedz 

med. palīdzību, 

 Katru mēnesi tiek uzlabota un atjaunota informācija par prof. potēm, apskatēm 

 Katru mēnesi Dekšāru FVP pieņem ģimenes ārsts R.Latkovska, 

 Paaugstināta profesionālā kvalifikāciju  

 Veikta redzes pārbaude bērniem. 

Līdzekļi tiek  izlietoti atbilstoši apstiprinātajam budžetam 



DEKŠĀRES BIBLIOTĒKA 

  Lasītāju skaits – 144, t.sk. bērni un jaunieši līdz 18 gadiem -73. 

 Apmeklējumi – 2340;  

 Izsniegumi - 4007.  

 Tika iegādātas 74 grāmatas par 603,84eiro. 

 Dāvinājumi – 10 grāmatas par 79.65 eiro 

 Organizēts:  

 17 izstādes 

 5 pasākumi 

 1 aptauja 

 4 radošo darbnīcu nodarbības 

 Veikta periodikas norakstīšana. 

 Viss bibliotēkas fonds ir ievadīts elektroniskajā kopkatalogā, tiek uzsākta lasītāju un informācijas 

vienību izsnieguma elektroniska uzskaite. 

 Veikts darbs bibliotēkas lietotāju izglītības un atpūtas vajadzībām. 

 Dokumentu (izņemot elektroniskos) izsniegšana uz mājām uz noteiktu laiku, visu veidu dokumentu 

izmantošana uz vietas, bibliogrāfija un tematisko uzziņu sniegšana, konsultācijas, SBA pakalpojumi.  

 Sniegti kvalitatīvus pakalpojumus, izmantojot datoru, interneta pieslēgumu, kopētāju, printeri, 

skeneri. 

Līdzekļi tiek  izlietoti atbilstoši apstiprinātajam budžetam 

 



SOKOLKU PAGASTA PĀRVALDE 

 
 Transporta nodrošināšana skolēnu pārvadāšanai uz skolu, bērnudārzu un 

citiem pasākumiem 

 Pagasta iedzīvotāju apkalpošana 

 Tiek cirsti krūmi pagastceļu Sokolki- Zvīdrini grāvmalās, sagatavota malka 

 Pasākumā “Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” nodarbināti 28 bezdarbnieki 

 Telpu nodrošināšana vingrošanas nodarbībām 

 Veikta pagastceļu uzturēšana- sniega tīrīšana, greiderēšana  

 Sakopti pagasta teritorijā esošie kapi   

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

 Tika organizēta pagasta teritorijas sakopšana talkas laikā 

 Iesākta projekta “Parka ierīkošana Sokolku pagasta Strupļu ciemata 
teritorijā” realizēšana- uzstādīti koki, dekoratīvie krūmi, ierīkoti gājēju celiņi, 
iegādāti soliņi, atkritumu urnas. 

 Notika Sokolku pagasta pārvaldes iedzīvotāju sapulce par aktuālajiem 
jautājumiem ar novada vadības piedalīšanos, kur informāciju sniedza  SIA 
“Viļānu namsaimnieks” vadītāja Ā. Moisejeva , lauku attīstības speciāliste Z. 
Golovļova, pašvaldības policijas inspektors V. Laizāns 

Līdzekļi tiek  izlietoti atbilstoši apstiprinātajam budžetam 
 



SOCIĀLAIS DARBS/ SOKOLKU PAGASTS 

 Trūcīgās ģimenes statuss piešķirts 63 ģimenēm 

 Maznodrošinātās ģimenes statuss piešķirts 8 ģimenēm 

 Veselības pabalsts piešķirts 2 personām – 300 EUR 

 Apbedīšanas pabalsts 1 personai – 251 EUR 

 Dzīvokļa un malkas pabalsts 103 personām - 4035 EUR 

 GMI pabalsts 87 personām – 15118,60 EUR 

 Represētām personām pabalsts, 2 personām – 150,00 EUR 

 Bērna dzimšanas pabalsts 1 ģimenei– 150 EUR 

 Jubilejas pabalsts 1 personai – 130 EUR 

  Aprūpes mājās pakalpojumu izmantoja 6 personas 

 Pabalsti ārkārtas situācijā 4 personām – 335,38 EUR 

 



FVP/SOKOLKU PAGASTS 

 52- pieņemšana ar slimībām / pirmoreiz vai atkārtoti 

 80- Injekcijas 58 (iestādē), 22 (mājās)  

 5-  svara mērījumu veikšana 

 20- recepšu izrakstīšana 

 10- pierakstīšana pie ģimenes ārsta pa telefonu 

 2- cukura līmeņa mērīšana (apmācība) 

 15- AS (asins spiediens) mērījumu veikšana 

 10- izziņu sniegšana 

 5- brūču apstrāde 

 2- vizītes mājās 

 8- katetru maiņa 



LAUKU ATTĪSTĪBAS SPECIĀLISTS/SOKOLKU 

PAGASTS 

 2016.gada 1.pusgadā tika apmeklēti semināri, kurus 
organizēja LLKC Rēzeknes nodaļa un  Rēzeknes partnerība. 

 Iedzīvotāji  tiek  iepazīstināti  par latvāņu izplatības 
ierobežošanas pasākumiem / 36 nosūtītas vēstules /. 

 Aizpildīti un aizvesti uz LAD un LDC 84 līgumi par EPS. 

 Sniegta palīdzība  10 iedzīvotājiem  iesniegumu  
aizpildīšana. 

 25 lauksaimniekiem  pasūtītas un saņemtas Rēzeknes LDC 
nodaļā  krotālijas . 

 73 lauksaimniekam  aizpildītas  bloku  kartes. 

 Aizpildītas un aizsūtītas 67 atskaites LDC un VID. 

 70 lauksaimniekiem reģistrēti notikumi ar dzīvniekiem . 



SOKOLKU PAGASTA KLUBS 

 

 

 10pasākumi, konkursi, atpūtas vakari ( piedalīšanās un organizēšana): 
 13.03.2016.- Masļenica  

 18.03.2016.- Radoša darbnīca bērniem ”Lieldienu gaidot” 

 30.03.-31.03.2016.- Lieldienu izstāde- konkurss 

 01.04.2016.- Bērnu diskotēka un balvu izsniegšana 

 02.05.2016.- Radoša darbnīca „Suvenīru izgatavošana no sāļās mīklas”. 

 03.05.-05.05.2016.- Izstāde „Mīļai māmiņai’ 

 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. 

 Divas reizes mēnesī tiek rīkota diskotēka 

 

Līdzekļi tiek  izlietoti atbilstoši apstiprinātajam budžetam 

 



SOKOLKU BIBLIOTĒKA 

 
 Lietotāji -152 

 Datorapmeklējumi – 569 

 Apmeklējumi-  1561 

 Izsniegto eksemplāru skaits – 3216 

 Organizēti 29 pasākumi pieaugušajiem un bērniem 

 Sniegta 113 uzziņa 

 SBA (Starpbibliotēku abonements) – kopā 245 

 Izsniegto eksemplāru skaits - 86 

 Saņemto eksemplāru skaits – 159 

 Maksas pakalpojumi: printēšana, kopēšana  2,31 EUR 

 Iegādātas:  -173. grāmatas par summu  864,36 EUR 
 Par pašvaldības līdzekļiem 161. grāmata par summu  802,21 EUR 

 Dāvinājumi -  12. grāmatas par summu 62,15 EUR 

 Organizētas 2 radošo darbnīcu nodarbības 
 „Mīlestības dienu gaidot ” 

 “ Lieldienas nāk, olas pucēties sāk!”  

 

Līdzekļi tiek  izlietoti atbilstoši apstiprinātajam budžetam 



SOCIĀLAIS  DIENESTS 
 

 Sociālais dienests organizē pašvaldības teritorijā, kas aptver Viļānu pilsētu un trīs 
pagastus, sociālos pakalpojumus un pabalstus:     

 Viļānu novada pašvaldībā trūcīgas ģimenes/personas status ir spēkā  650 
personām.  

 Sociālos  pabalstus ir saņēmušas  6 mēnešos ir saņēmušas 824  

  tai skaitā GMI nodrošinājuma pabalstu-  386 personas, šim pabalstam  izlietoti 
EUR 55 932; 

 dzīvokļa pabalsts –  saņēma 699 personas, izlietoti EUR 25 107. 

 Pārējos pabalstos izlietoti EUR 12 986 ,pabalsti cilvēkiem ārkārtas un 
neparedzētās situācijās- ugunsgrēki, nelaimes gadījumi, smagas slimības, 
bēres 

 Pabalsti veselības aprūpei personām ar smagām saslimšanām – 7 350 EUR- 49 
personām. 

 Personas, kurām piešķirts represētās personas statuss- 33 personām.  

 30 ģimenes ir saņēmušas pabalstu bērnam piedzimstot.   

 10 novada iedzīvotāji, kuri sasniedza 90 gadu slieksni, saņēma pašvaldības 
pabalstu 130 EUR apmērā 

 Aprūpes mājās pakalpojumu izmantoja 63 personas.   

 Asistenta pakalpojumu saņem23personas. 

 Jaunā sociālās rehabilitācijas pakalpojuma veselības grupas pilnveidošanai, 
saskaņā ar budžetu, iegādāts nodarbībām nepieciešamais inventārs par 150EUR 



SOCIĀLĀ ATBALSTA CENTRS “CERĪBA” 

 Pakalpojumi: 
 SAC “Cerība” virtuvē ēdināšana vientuļajiem pensionāriem un 

invalīdiem: 
 pakalpojumu izmanto vidēji mēnesī 9 personas; 

 vienai personai ēdināšana mēnesī vidēji izmaksā EUR 21.00; 

 Krīzes istabu izmantoja 2 personas; 
 11 sociālie dzīvokļi, kuros dzīvo 41 persona. Regulāri tiek veikta dzīvokļu 

apsekošana, elektrības un ūdens skaitītāju rādījumu nolasīšana.; 

 SAC “Cerība” pieņem maksājumus: 
 no sociālo dzīvokļu īrniekiem par elektrību; 

 no personām, kuras izmanto SAC “Cerība” ēdināšanas pakalpojumu. 

 Pakalpojums – veļas mazgāšana tika izmantots 121 reizi. Maksa par 
pakalpojumu EUR 1.85; 

 Pakalpojums – veļas žāvēšana tika izmantots 28 reizes. Maksa par 
pakalpojumu EUR 0.85. 



SOCIĀLĀ ATBALSTA CENTRS “CERĪBA” 

 Dienas centrs bērniem: 

 Bērnu apmeklējums vid. 20 bērni (vecumā no 7 – 13 gadiem) 

 Regulāri notiek: izglītojošās nodarbības, radošās nodarbības un ikdienas aktivitātes. 

 Pasākumi:  

 Janvāris – izglītojošā nodarbība “Mācāmies izzināt sevi”, praktisko iemaņu nodarbība “Dzīves prasmju 
pilnveidošana, darbošanās virtuvē”, grupu darbi “Bērnu tiesības un pienākumi mājās, sabiedrībā”, radošā 
nodarbība “Savs saulains portrets”; 

 Februāris – radošā darbnīca “Dekupāža ar salvetēm un olu čaumalām”, izglītojošā nodarbība “Mācāmies 
klausīties un sadzirdēt”, pārrunas par drošību uz ledus,  tematiskais pasākums bērniem par godu 
Valentīndienai, galda spēļu turnīrs; 

 Marts – preventīvā nodarbība “Konfliktu risināšanas prasmju attīstīšana”, praktisko iemaņu nodarbības, 
darbošanās virtuvē. Radošā darbnīca “Apsveikuma kartiņu taisīšana”, izglītojošās nodarbības “Mācāmies 
priecāties kopā”, “Zinu. Protu. Varu.”, “Cik lietderīgi var “sēdēt” internetā”, “Mācāmies runāt par savām 
emocijām”.  Lieldienu pasākums SAC “Cerība” bērniem, viņu vecākiem un SAC klientiem; 

 Aprīlis – radošās nodarbība krāsu plūdināšana “Pavasara ziedi”, aktivitātes svaigā gaisā, orientēšanās. 
Ikdienas aktivitātes, uzdevumi loģiskās domāšanas attīstīšanai, praktisko iemaņu nodarbības, darbošanās 
virtuvē, izglītojošās nodarbības “Mācāmies sadarboties”,  “Mācāmies cienīt viens otru”, un “Mācāmies būt 
patstāvīgi”, novusa turnīrs; 

 Maijs – izglītojošās nodarbības “Mācāmies dzīvot bez apvainojuma”, “Mācāmies atrast kompromisus”, 
“Mācāmies uzslavēt”. Ikdienas aktivitātes, radošā darbnīca “ Tehnika – origami, tēma - ziedi”, zīmējumu 
konkurss “Mamma”. Pasākums veltīts Mātes dienai SAC zālē; 

 Jūnijs – no 06.06.2016. – 01.07.2016 Vasaras atpūtas grupa bērniem un pusaudžiem no sociālā riska 
ģimenēm. Vasaras grupu apmeklēja 16 bērni, vecumā no 7-13.gadiem. 

 



SOCIĀLĀ ATBALSTA CENTRS “CERĪBA” 

 Nodarbības” SAC Cerība” zālē 

 Katru pirmdienu notika senior ansambļa “Rudens ziedi” mēģinājumi (vad. A. Mortukāne); 

 Vienu reizi mēnesī – luterāņu dievkalpojums; 

 Divas reizes mēnesī notiek Valsts probācijas dienesta vizītes; 

 Katru otrdienu un ceturtdienu Veselības grupas “Kustību prieks” nodarbības ( vad. L. Malinovska); 

 Deju prasmju apgūšanas Viļānu invalīdu biedrības biedriem (vad. I. Tuča) 5 nodarbības; 

 Sociālās darbinieces Aijas Āboliņas atbalsta grupas jaunajām māmiņam 8 nodarbības;  

 Sociālās darbinieces Inetas Kalniņas atbalsta grupas pensionāriem un invalīdiem 2 nodarbības. 

 4.03.2016 – radošā darbnīca “Brošu darbnīca” (vad. R. Ruba un T. Poļakova). Mērķgrupa-bezdarbnieki, 
seniori, invalīdi; 

 24.03.2016 – radošā darbnīca “Lieldienu dekora izgatavošana” (vad. R.Ruba un T. Poļakova). 
Mērķgrupa - bezdarbnieki, seniori, invalīdi; 

 25.03.2016 - 30.03.2016 – SAC “Cerība” klientu radošo darbu izstāde; 

 29.03.2016 – Lieldienu pasākums SAC bērniem, viņu vecākiem un pensionāriem. 

 Intelekta un atmiņas trenēšanas pulciņa 4 nodarbības. Vadīja R. Ruba. Mērķgrupa – pirmspensijas un 
pensijas vecuma personas.  

 14.04.2016 – Rokdarbu nodarbības. Mērķgrupa - bezdarbnieki, seniori, invalīdi. Vadīja R.Ruba un T. 
Poļakova. 

 21.04.2016 – Rokdarbu nodarbības. Mērķgrupa - bezdarbnieki, seniori, invalīdi. Vadīja R.Ruba un T. 
Poļakova. 

 27.04.2016 – Rokdarbu nodarbības. Merķgrupa - bezdarbnieki, seniori, invalīdi. Vadīja R.Ruba un T. 
Poļakova. 

 3.05.2016 - Māmiņdienas pasākums.  

 • 22.06.2016.- Ielīgošanas pasākums SAC bērniem, viņu vecākiem un pensionāriem. 



SOCIĀLĀ ATBALSTA CENTRS “CERĪBA” 
 Bērniem un pusaudžiem tika organizētas:  

 Izglītojoši preventīvas nodarbības: 

 „Kur dzīvo laime?” 

 „Kad esmu dusmīgs…” 

 „Manas emocijas” 

 „Coca cola un tā kaitīgums” 

 Pasākumi: 
 Izzinoši pētnieciskā diena „Eksperimenti”, darbošanās ar dažādiem materiāliem un „Coca cola”, tā kaitīguma 

pētīšana. 

 Viļānu pilsētas vēstures pētīšana, apmeklējot Viļānu novada muzeju, pildot dažādas aktivitātes kopā ar muzeja 
vadītāju M.Skangali. 

 Radošas dienas ietvaros tapa zīmējumi uz asfalta pie SAC „Cerība” un zīmējumi ar dabas materiāliem uz lielās 
papīra loksnes. 

 Sporta diena SAC „Cerība” bērnu nodaļas bērniem. 

 Radošā darbnīca – stikla priekšmetu apgleznošana. 

 Darbošanās virtuvē – bērni gatavoja gaļas salātus, augļu salātus. 

 Ielīgošanas pasākums 22.06.2016 SAC „Cerība” bērniem un viņu vecākiem, vientuļajiem pensionāriem 

 Pikniks SAC „Cerība” vasaras atpūtas grupas bērniem pie Ugriņieku tilta. 

 Radošā darbnīca „Vasaras saullēkts” gleznošana ar eļļas krāsām. 

 Tradicionālā aktivitāte: papīra kuģu locīšana no papīra, savu nākotnes mērķu izvirzīšana, sapņu pierakstīšana 
uz kuģa un palaišana upē. 

 Vasaras grupas noslēguma pasākums 30.06.2016. SAC „Cerība” zālē, konkursi, aktivitātes bērniem, 
novēlējumu rakstīšana vasarai, ziepju burbuļu salūts. 

 Vasaras atpūtas grupas laikā brīvprātīgi darbojas 1.kursa Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas studiju 
programmas „Sociālais pedagogs” studente Santa Ratniece. 



BĀRIŅTIESA 

 Pārskata periodā  bāriņtiesā pieņemto lēmumu 

skaits – 18. 

 Tajā skaitā :   lietās par aizgādības tiesībām  - 3, 

 lietās par vecāku un bērnu personiskām un 

mantiskām attiecībām – 1, 

 aizbildnības lietās – 3, 

 audžuģimeņu lietās – 6, 

 aizgādnības lietās – 5. 



BĀRIŅTIESA 

 Ģimeņu skaits, kurās netiek pietiekami nodrošināta 
bērna attīstība un audzināšana un par kurām bāriņtiesa 
pārskata periodā  informējusi pašvaldības sociālo 
dienestu vai citu atbildīgo institūciju    - 12                                                                                                                                             

 Personu skaits, kurām pārskata periodā ar bāriņtiesas 
lēmumu pārtrauktas bērna aizgādības tiesības – 1. 

 Ģimeņu skaits, kurās netiek pietiekami nodrošināta 
bērna attīstība un audzināšana un par kurām bāriņtiesa 
pārskata periodā  informējusi pašvaldības sociālo 
dienestu vai citu atbildīgo institūciju    - 12                                                                                                                                             

 Personu skaits, kurām pārskata periodā ar bāriņtiesas 
lēmumu pārtrauktas bērna aizgādības tiesības – 1. 

 

 



BĀRIŅTIESA 

 Ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu skaits – 26. 

 t.sk.bērnu skaits, kuri  ievietoti audžuģimenē  - 4, 

 ievietoti aizbildņa ģimenē – 20, 

 ievietoti ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās    rehabilitācijas         
institūcijā  -   2 .                                            

 Aizbildņu kopējais skaits  -16. 

 Audžuģimeņu kopējais skaits – 2. 

 Ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu skaits – 26. 

 t.sk. bērnu skaits, kuri  ievietoti audžuģimenē  - 4, 

 ievietoti aizbildņa ģimenē – 20, 

 ievietoti ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās    rehabilitācijas         
institūcijā  -   2 .                    

 Aizbildņu kopējais skaits  -16. 

 Audžuģimeņu kopējais skaits – 2. 

 



BĀRIŅTIESA 

 Aizgādnībā esošo personu skaits – 4. 

 Pārskata periodā  ierosināto lietu skaits bāriņtiesā 
– 5. 

 Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu kopējais skaits – 
242. 

 Pārskata periodā veiktas notariālās darbības 
(apliecināti pirkuma, pārdevuma un dāvinājuma 
līgumi, nostiprinājuma lūgumi zemesgrāmatai, 
iesniegumi, pilnvaras, dokumentu kopijas, 
sastādīti testamenti un citi dokumenti)     – 247. 

 



PAŠVALDĪBAS POLICIJA 

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

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

3. Sastādīti pārbaudes akti (atskaites perioda beigās) reģistrēti NŽ 49 

4. Izskatīja iesniegumus (atbildes uz iesniegumiem) 7                                                                                                                            

5. Mutiski iesniegumi (telefoniskas sūdzības) no iedzīvotājiem  33                                                                                                                         

6. personīgi uzsāka administratīvo lietvedību 1 

7. pieņēma lēmumus par administratīvas lietvedības izbeigšanu  1 

8. nosūtīja materiālus (iesniegumus) pēc piekritības ( VP;) AK 3 

9. Par pašvaldības saistošo noteikumu neievērošanu ( teritorijas uzturēšana) PA 4 

10. Izpildīja atsevišķus uzdevumus( no VP LRP Rēzeknes iecirkņa) Prokuratūra 8 

11. Dienesta ziņojumi- par transportlīdzekļa vadītāja aizturēšanu alkohola reibumā 2 

12. Darbs ar dzīvnieku ( suņu) īpašniekiem, bez aprūpes palikušajiem dzīvniekiem 2 

13. Sastādīja protokolus par administratīvajiem pārkāpumiem (tajā skaitā): 5 

13.1 LAPK 171. 1.pants 1.daļa 2 

13.2. LAPK 14923.pants 2.daļa 3 

13.3. LAPK 140.pants 2.daļa    

13.4. Par CSN( apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpšana 14910. pants) 1 

13.5. Par pašvaldības saistošo lēmumu neievērošanu   

14. Piedalījās sabiedriskās kārtības nodrošināšanā un prevencijas pasākumos (tajā skaitā): 57 

14.1. publisko pasākumu laikā 33 

14.2. reidu laikā 24 

15 Darbs ar Bāriņtiesu 2 

16. Darbs ar sociālo dienestu ( Rēzeknes probācijas struktūrvienību) 15 



IEPIRKUMI 

 Veikti 19 iepirkumu Publisko iepirkumu likuma 8.2panta kārtībā 

 Veiktas 76 Tirgus izpētes 

 4 iepirkuma procedūras pārtrauktas: 
 Viļānu Mūzikas un mākslas skolas saimniecības ēkas jumta seguma maiņa. 

Iepirkums VNP 2016/14 pārtraukts sakarā ar nepilnībām tehniskajā 
specifikācijā. Iepirkumu komisijas lēmums pieņemts 04.04.2016. 

 Būvprojekta izstrāde Viļānu novada administratīvajā teritorijā esošo autoceļu 
pārbūvei. Iepirkums pārtraukts pamatojoties uz to, ka Pretendentu piedāvātās 
līgumcenas pārsniedz Pasūtītāja plānoto līgumcenu. 

 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. 

 Datortehnikas piegāde Viļānu novada pašvaldības iestādēm. Iepirkums VNP 
2016/14 pārtraukts sakarā ar nepilnībām tehniskajā specifikācijā. Iepirkumu 
komisijas lēmums pieņemts 04.04.2016. 

 



SADARBĪBA AR MASU MEDIJIEM 

Aktuālā informācija par notiekošo novadā tiek regulāri sūtīta 

reģionāliem medijiem 

„Viļānu Novada Vēstnesis”  4 numuri: janvāris, marts, aprīlis-maijs, 

jūnijs 

Latgales Radio: ziņas  22 ziņu raidījumi 

Sižeti Latgales Reģionālajā Televīzijā  9 TV sižeti  

Fotogalerijas  48 fotogalerijas 



REPREZENTĀCIJAS MATERIĀLI 

 
Reprezentācijas 

materiāli 
 Mapes (300 

gab.) 

 
Reprezentācijas 

materiāli 
 Pildspalvas 

(500 gab.) 

 
 



VIĻĀNU NOVADA MĀJAS LAPA 

 

 Viļānu novada mājas lapā tika publicēta: 

 Viļānu novada pašvaldības informācija,  

 informācija par notikumiem novadā,  

 novada iestāžu ziņas, kā arī citu valsts iestāžu 

iesūtītā informācija,  



SOCIĀLIE  TĪKLI 

Tīmekļa vietne   Lietotāju skaits: 12 500 

 Skatījumi: 120 700 

 Lietotāju skaita pieaugums (salīdzinājumā ar šo periodu 2015. 

gadā) +3,74% 

 Apmeklējumu pieaugums (salīdzinājumā ar šo periodu 2015. 

gadā) + 5,95% 

Sekotāju skaits 

sociālajos tīklos: 
 Facebook: 400 

 Twitter: 345 

 Instagram: 14 

 



NEKUSTAMAIS ĪPAŠUMS/ ZEMES IERĪCĪBA 
 

 Noslēgtie nomas līgumi: 
 Dekšāres pagasts - 31 nomas līgumi; 

 Sokolku pagasts – 7 nomas līgums; 

 Viļānu pagasts – 17 nomas līgumi; 

 Viļānu pilsēta –28 nomas līgumi. 

 

 Zemes grāmatā ierakstītie īpašumi: 
 Viļānu pagasta ceļi; 

 Dekšāres pagasta ceļi; 

 Dzīvokļi un zemes, kas tiek nodoti atsavināšanai; 

 Skolas māja. 

 

 Pasūtīta un veikta pašvaldības dzīvokļu inventarizāciju un ierakstīšana Zemesgrāmatā. 

 Noslēgti 15 nekustamo īpašumu pirkuma līgumi, par kopējo summu EUR 40 500. 

 Notika 13 privatizācijas, pašvaldības īpašuma un zemes komisijas sēdes. 

 Notika 12 Viļānu novada pašvaldības komisijas lēmumu pieņemšanai darījumiem ar lauksaimniecības zemi sēdes. 

 Notika 4 Viļānu novada Saimnieciskās komisijas sēdes 

 Sakarā ar jauno likumdošanu attiecībā uz lauksaimniecībā izmantojamām zemēm reģistrēti 2 savstarpējai 
lauksaimniecības zemju līgumi. 

 Rīkota 9 zemes gabala nomas tiesību izsoles. 

 Pabeigta zemes reforma Viļānu novada un Viļānu pilsētas teritorijā. 

 Lēmumu projektu sagatavošana domes sēdēm. 

 Zemes gabalu ierādīšana, robežu precizēšana zemes gabalu nomniekiem. 

 Ikdienas iedzīvotāju konsultēšana. 

 Piedalīšanās Viļānu novada pašvaldības rīkotajos pasākumos un palīdzība to organizēšanā. 

 



 

PALDIES PAR UZMANĪBU! 


