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1. IEDZĪVOTĀJI 

• Viļānu novada iedzīvotāju sadalījums pēc vecuma un dzimuma1 

2 1 (Avots: LR Pilsonības un migrāciju lietu pārvaldes dati) 



2. PAŠVALDĪBAS FINANSES 

• Viļānu novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 2018. gadā 
(EUR) 2 

3 2 (Avots: Grāmatvedības un ekonomikas nodaļas dati) 
 



PAŠVALDĪBAS FINANSES 

• Pamatbudžeta izdevumi 2018. gada atbilstoši funkcionālajām 
kategorijām3 

4 3 (Avots: Grāmatvedības un ekonomikas nodaļas dati) 
 



PAŠVALDĪBAS FINANSES 

• Pamatbudžeta izdevumu struktūra atbilstoši ekonomiskajām 
kategorijām 2018. gadā 4 

5 4 (Avots: Grāmatvedības un ekonomikas nodaļas dati) 
 



3. IZGLĪTĪBAS UN KULTŪRAS 
IESTĀŽU DARBĪBA 

 
 VIĻĀNU VIDUSSKOLA  

• Darbu skolā uzsāka 6 jauni skolotāji un 2 tehniskie 
darbinieki; 

• Viļānu vidusskolas dienas izglītības programmas 
apgūst 469 skolēni. No tiem 1.semestri pabeidza – ar 
vērtējumu “8- 10” balles 74 skolēni (16%); ar 
vērtējumu “7- 10” balles 84 skolēni (18%); ar 
kritiskiem vērtējumiem 36 skolēni ( 7%); 

• Darbojas 28 interešu izglītības pulciņi 
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DEKŠĀRU PAMATSKOLA 

• Dienas izglītības programmas apgūst 67 audzēkņi 
pamatskolas programmu un 13 – pirmsskolas 
izglītības programmu.  

• Dalība projektos: Projekts „Skolas soma”, Konkurss 
„Esi mobils”, LATO un Latvijas Republikas Aizsardzības 
ministrijas eseju rīkotais konkurss, Starptautiskais 
informātikas konkurss „Bebrs”, „Drošs internets”, 
Panākumu Universitāte, Konkurss „Gribu būt mobils”, 
„Labo darbu nedēļa” 
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VIĻĀNU PAGASTA PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS 
IESTĀDE «BITĪTE» 

• Audzēkņu skaits: 01.01.2018. – 108, 01.09.2018. – 97. 2018. 
gadā uz skolu ir aizgājuši 23 audzēkņi, sakarā ar dzīves vietas 
maiņu no iestādes ir aizgājuši 14 audzēkņi, uz iestādi ir 
atnākuši 26 audzēkņi. 

 
 

 

 

• Viļānu pagasta pirmsskolas izglītības iestādē „Bitīte” uz 
01.01.2018. iestādē ir 88 bērni, uzsākot jauno 2018./2019. m. 
g. izglītības iestādi apmeklē 95 bērni.  

VIĻĀNU PILSĒTAS PIRMSSKOLAS 
IZGLĪTĪBAS IESTĀDE 
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• Izglītojamo skaits Viļānu mūzikas un mākslas skolā uz 2018.gada 
1.janvāri – 142. Profesionālās ievirzes izglītības programmās – 111, 
no valsts budžeta dotācijas pieteikti 93, Interešu izglītības 
programmās – 31; 

• Īstenotas 12 profesionālās ievirzes izglītības programmas. 5 maksas 
un 7 bezmaksas (IZM dotācija) interešu izglītības programmas; 

• Darbinieku skaits: Pedagogi: 21, Tehniskais personāls: 4; 

• Viļānu mūzikas un mākslas skolā veikti dažādi remontdarbi: 
siltināšanas projekts “Sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu 
Viļānu mūzikas un mākslas skolā”, “Mākslas šķūņa” remonts, 
ugunsdzēsības un apsardzes signalizācijas ierīkošana, ūdensvada 
un kanalizācijas izveide, Parketa grīdas remonts, slīpēšana, 
lakošana. 

VIĻĀNU MŪZIKAS UN MĀKSLAS 
SKOLA 
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• Darbs uzsākts 2018.gada maijā, sakārtota apkārtne un 
ēka, veikta mēbeļu, aprīkojumu un iekārtu iegāde; 

• Notiek gan vienreizējas, gan pastāvīgas aktivitātes katru 
nedēļu. 

 

• Viļānu Kultūras namā un Lakstīgalu salā notika 98 dažādi 
pasākumi; 

• Dalība 6  projektos, kolektīvu došanās 38 izbraukumos 
(skates, koncerti, izrādes); 

• 6 kolektīvi piedalījās Latvijas simtgades Dziesmu svētkos. 

DABAS DRAUGU RADOŠĀS PĒTNIECĪBAS CENTRS 
«DADZIS» 

VIĻĀNU KULTŪRAS NAMS 
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• Organizēti 15 kultūras pasākumi un kolektīvi devās 
izbraukumos 56 reizes 

 

 

 

• Organizēti 30 pasākumi 

DEKŠĀRU PAGASTA PĀRVALDE 

SOKOLKU PAGASTA PĀRVALDE 
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• LEADER projekta ietvaros iegādāts projektors, ekrāns 
un portatīvais dators; 

• Novadītas 87 ekskursijas, sniegta informācija 37 
cilvēkiem, 9 ārzemju viesiem no Izraēlas, Somijas, 
Polijas. Apmeklētāju skaits- 2146; 

• Krājuma vienību skaits- 3329; 

• Izstrādātas 3 muzejpedagoģiskās nodarbības. 
 

 

• Apmeklēja 52 cilvēki 
 

VIĻĀNU NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS 

DEKŠĀRES PAGASTA MUZEJS 
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• Darbā ar datoru sniegtas 417 konsultācijas; 

• Lasītāju kopskaits- 1112, no tiem jaunieši līdz 18 gadiem- 560; 

• Apmeklējumu skaits- 20250, izsniegumu kopskaits- 37183; 

• Notikuši 74 tematiski pasākumi; 

• Bibliotekāri piedalījušies pieredzes apmaiņas braucienos gan 
Latvijas teritorijā, gan Igaunijā un Lietuvā; 

• Izdota grāmata «Dvēseles valoda». 

 

 

• Lasītāju kopskaits- 161, no tiem jaunieši līdz 18 gadiem- 58; 

• Apmeklējumi- 5539, izsniegumu kopskaits- 3368; 

• Notikuši 62 tematiskie pasākumi. 

VIĻĀNU PILSĒTAS BIBLIOTĒKA 

DEKŠĀRES PAGASTA BIBLIOTĒKA 
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• Lasītāju skaits- 152, no tiem jaunieši līdz 18 gadiem- 
28; 

• Izsniegti 4531 iespieddarbi; 

• Izveidotas 41 tematiskās izstādes. 

 

 

 

• Lasītāju skaits- 163, apmeklējumi 3454; 

• Izsniegti 5966 iespieddarbi; 

• Organizēti 47 pasākumi. 

VIĻĀNU PAGASTA RADOPOLES BIBLIOTĒKA 

SOKOLKU PAGASTA BIBLIOTĒKA 
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4. VESELĪBA, SOCIĀLĀ 
NODROŠINĀŠANA UN APRŪPE 

• Trūcīgo personu skaits novadā- 560 (Viļānos 220, Dekšāru 
pagastā 81, Sokolku pagastā 95, Viļānu pagastā 164); 

• Maznodrošināto personu skaits novadā- 368 (Viļānos 225, 
Dekšāru pagastā 24, Sokolku pagastā 23, Viļānu pagastā 96); 

• Brīvas iniciatīvas pabalstos izmaksāti 212 024, 75 EUR; 

• Aprūpes mājās pakalpojumu izmantoja 58 personas; 

• Sociālajos dzīvokļos izmitinātas 42 personas; 

• DI projekta ietvaros sniegti pakalpojumi par 7 544 EUR; 

• Sociālajā dienestā un SAC «Cerība» strādā 12 darbinieki, 33 
aprūpētāji un 25 asistenti. 
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SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS «CERĪBA» 

• Sniegts atbalsts 286 personām; 
• 3 veselības grupas; 
• Ik dienu centru apmeklē 6-12 gadus veci bērni no sociālā 

atstumtības riska ģimenēm; 
 
 
 
 

• 15 pieņemšanas ar slimībām pirmajā reizē vai atkārtoti; 
• 76 injekcijas (40- iestādē, 36- mājās), 10 mājas vizītes; 
• 30 recepšu izrakstīšanas, 12 izziņu izrakstīšana; 
• 5 cukura līmeņa mērīšanas, 14 asinsspiediena mērīšanas. 

 

SOKOLKU PAGASTA FELDŠERU UN VECMĀŠU 
PUNKTS 
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DEKŠĀRU PAGASTA FELDŠERU UN 
VECMĀŠU PUNKTS 

• 462 apmeklējumi, 16 mājas izsaukumi; 

• 200 profilaktiskās apskates; 

• Tiek veikta EKG, glikometrija, a/s mērījumi un 
citas manipulācijas; 

• Veikta pedikulozes un kašķis pārbaude Dekšāru 
pamatskolā, medpunktā veikta bērnu redzes 
pārbaude, lekcija par veselīgu dzīvesveidu; 

• Paaugstināta profesionālā kvalifikācija (apmeklēti 
EKG kursi un citi semināri). 
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5. VIĻĀNU NOVADA BĀRIŅTIESA 

• Bāriņtiesā pieņemto lēmumu skaits- 49; 

• 3 personām pārtrauktas bērnu aizgādības 
tiesības; 

• 4 personām atņemtas bērna aizgādības tiesības; 

• Ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu skaits- 23; 

• Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu kopējais skaits- 
250; 

• Pārskata periodā veiktās notariālās darbības- 419. 
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6. DROŠĪBA UN SABIEDRISKĀ KĀRTĪBA 
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7. PUBLISKĀS UN PRIVĀTĀS 
INVESTĪCIJAS INFRASTRUKTŪRĀ 

• 2018.gada 2. pusgadā ekspluatācijā nodoto objektu 
būvniecības kopējo izmaksu investīcijas sastāda                     
2 090 062.58 EUR; 

• Ekspluatācijā pieņemto objektu skaits Viļānu pilsētā- 2, 
Viļānu pagastā- 2, Dekšāru pagastā-3, Sokolku pagastā- 0; 

• Izsniegto būvatļauju skaits Viļānu pilsētā- 12, Viļānu 
pagasts- 3, Dekšāru pagasts- 0, Sokolku pagasts- 1; 

• Akceptēto būvprojektu skaits Viļānu pilsētā- 13, Viļānu 
pagasts- 8, Dekšāru pagasts- 1, Sokolku pagasts-1; 

• Akceptēto tehnisko shēmu, paskaidrojuma rakstu, 
apliecinājuma karšu skaits Viļānu pilsētā- 6, Viļānu pagastā- 
5, Dekšāru pagastā- 2, Sokolku pagastā-2. 
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8. IEDZĪVOTĀJU INFORMĒTĪBA PAR 
PAŠVALDĪBAS DARBĪBU 

• Vilani.lv kopējais apmeklējumu skaits: 87 696; apmeklētāju 
skaits: 27 659; 

• Facebook lapa: Sekotāju skaits.: 995 (uz 01.01.2019.) + 250 
sekotāju salīdzinājumā ar pagājušo gadu; Instagram lapa: 
Sekotāju skaits: 543 (uz 01.2019.) + 92 sekotāju salīdzinājumā ar 
pagājušo gadu; 

• „Viļānu Novada Vēstnesis”: 6 numuri, tirāža – 1500 eksemplāri; 
• „Latgales radio”: 48 ziņu raidījumi; 
• „Latgales Reģionālā televīzija”: 24 video sižeti; 
• Tiek nodrošinātas Iedzīvotāju pieņemšanas pie amatpersonām, 

deputātiem un atbildīgajiem administrācijas darbiniekiem; 
• Jaunatnes stratēģijas izstrādes darba grupā iekļauti iedzīvotāji, 

organizēts jauniešu forums. 
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9. PAŠVALDĪBAS PROJEKTI, T.SK. 
SADARBĪBAS PROJEKTI 

• ELFLA uzraudzībā īstenoti 6 projekti; 
• LAP investīciju pasākumi 2014-2020 īstenoti 5 projekti; 
• Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmā tiek 

ieviesti 2 projekti; 
• Jauniešu jomas projekti- 3 īstenoti, 1 joprojām tiek īstenots; 
• Kultūrkapitāla fonda ietvaros, sadarbībā ar pašvaldības 

iestādēm, sagatavoti 5 projektu pieteikumi. 1 projekts 
apstiprināts un ieviests; 

• ERAF- ieviesti 2 projekti, 1 projekta ieviešana turpinās; 
• Programma «Eiropa pilsoņiem»- 1 projekts joprojām tiek 

īstenots; 
• WiFi4EU- 1 projekts Wi-Fi tīklāju ierīkošanai 
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PAŠVALDĪBAS PROJEKTI, T.SK. 
SADARBĪBAS PROJEKTI 

• ESF- īstenots 1 projekts sabiedrības veselības 
veicināšanai un slimību profilaksei; 

• LPS programma «Mežu dienas 2018»- īstenots 
1 projekts; 

• LRAA- īstenots 1 projekts; 

• NVA- iesniegts viens projekts; 

• «Algoti pagaidu sabiedriskie darbi»- īstenots 1 
projekts. 
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PALDIES PAR UZMANĪBU! 
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