
Viļānu novada pašvaldības 

publiskais gada pārskats par 2015.gadu 
 

 

 

Viļānu novada pašvaldības publiskais pārskats apstiprināts 

Viļānu novada domes 2016.gada 14.jūlijā 

 

 

 

 
 

 

Viļānu novada pašvaldība 
Kultūras laukums 1A, Viļāni, Viļānu novads, LV-4650 

Tālrunis: 64628033 

Fakss: 64628035 

e-pasts novads@vilani.lv  

 

 

Bankas rekvizīti: AS „Swedbank”, 

bankas kods: HABALV22, 

konta nr.: LV73HABA0551026165229 

PAŠVALDĪBAS POLICIJAS INFORMĀCIJA PAR VEIKUMIEM 

SABIEDRISKĀS KĀRTĪBAS NODROŠINĀŠANĀ 



 2 

SATURS 

ZIŅAS PAR PAŠVALDĪBU ....................................................................................................................................... 3 

1.1. Novada iedzīvotāju skaits .................................................................................................................................... 4 

2. VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBA ...................................................................................................................... 6 

2.1. Domes sastāvs ....................................................................................................................................................... 6 

2.2. Komitejas un komisijas ........................................................................................................................................ 7 

2.3.Pašvaldības pārvalde ............................................................................................................................................. 7 

2.4.Dekšāres pagasta pārvalde ................................................................................................................................... 8 

2.5.Sokolku pagasta pārvalde ..................................................................................................................................... 9 

2.6.Dzīvesvietas deklarēšana ....................................................................................................................................... 9 

2.7.Bāriņtiesa ............................................................................................................................................................. 10 

2.8.Iepirkumu komisijas veiktie iepirkumi un noslēgtie līgumi ............................................................................ 10 

3.VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS BUDŽETS ................................ ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 

3.1. Pamatbudžets ....................................................................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 

3.2. Viļānu novada speciālais budžets ...................................................................................................................... 18 

3.3. Viļānu novada domes saistību un garantiju apjoms ........................................................................................ 19 

3.4. Pašvaldības nekustamā īpašuma novērtējums .................................. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 

3.5. Pašvaldības kapitāla un materiālo vērtību ieguldījums Viļānu novada uzņēmumos ERROR! BOOKMARK 

NOT DEFINED. 

3.6. Zvērinātā revidenta atzinums............................................................. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 

4. INFORMĀCIJA PAR IZGLĪTĪBAS UN KULTŪRAS IESTĀŽU DARBU VIĻĀNU NOVADĀ ................ 27 

4.1. Novada iestāžu darbība izglītības jomā ............................................................................................................ 27 

4.2. Novada iestāžu darbība kultūras jomā ............................................................................................................. 38 

5. PAŠVALDĪBAS POLICIJAS INFORMĀCIJA PAR VEIKUMIEM SABIEDRISKĀS KĀRTĪBAS 

NODROŠINĀŠANĀ .................................................................................................................................................. 47 

6. PAŠVALDĪBAS DALĪBA PROJEKTOS UN SABIEDRĪBAS INFORMĒŠANA .......................................... 48 

6.1. Pašvaldības dalība projektos 2015.gadā ........................................................................................................... 48 

6.2. Pašvaldības komunimācija ar iedzīvotājiem .................................................................................................... 50 

7. SOCIĀLĀ NODROŠINĀŠANA UN APRŪPE ................................................................................................... 51 



 3 

 

  

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 01.01.2014. – 31.12.2014. 

Domes skaitliskais sastāvs 15 deputāti 

Domes priekšsēdētājs Jekaterina Ivanova 

Domes priekšsēdētāja vietniece Arnolds Pudulis 

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 2016.gada 1.janvārī Viļānu novada 

teritorijas deklarēto iedzīvotāju skaits bija 6361, kas ir par 2,07 % mazāk nekā gadu iepriekš, kad 

iedzīvotāju skaits bija 6496. Viļānu novada iedzīvotāju sadalījums pa vecuma un dzimuma 

grupām ir aplūkojams 1.attēlā. 

 

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

Kā redzams 1. attēlā, vislielākā novada iedzīvotāju grupa ir darbspējas vecumā, savukārt 

vismazākā ir līdz darbspējas vecumam. Vislielākā atšķirība starp dzimumu sadalījumu ir 

vērojama pēc darbspējas vecuma, kur sieviešu dzimuma pārstāvju ir gandrīz uz pusi vairāk nekā 

vīriešu, ko var izskaidrot ar sieviešu ilgo dzīves mūža garumu. 

Kā redzams 1.tabulā, vecuma grupā no 0 līdz 6 gadiem ir 335 bērni (par 13 bērniem 

mazāk nekā 2014. gadā), savukārt vecumā no 7 līdz 18 gadiem ir 618 bērni (par 28 bērniem 

mazāk nekā 2014. gadā).  

1.tabula 

Bērnu skaits Viļānu novadā 

Vecuma robežas Skaits 
Dzimums 

Meitenes Zēni 

0 – 6 335 172 163 

7 – 18(neieskaitot) 618 324 294 

 

2015.gadā Viļānu novada dzimtsarakstu nodaļā ir reģistrēti: 

 42 jaundzimušie - tai skaitā 20 meitenes un 22 zēni (1.bērns mātei piedzima – 19 

gadījumos, 2.bērns – 11 gadījumos, 3.bērns – 6 gadījumos, 5.bērns – 2 gadījumā, 

6. Bērns – 1 gadījumā, 7. bērns – 1.gadījumā); 
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 67 miršanas gadījumi - tai skaitā 40 sievietes un 27 vīrieši; 

 34 laulības – tai skaitā 23 nodaļā (16 gadījumos abiem laulātajiem tās bija pirmās 

laulības, 4 gadījumos – otrās) un 11 baznīcā ( visiem pāriem tās bija pirmās 

laulības). 

 Šķirtas 9 laulības – tai skaitā 4 laulības tiesā, 5 laulības pie notāra. 
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2. VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBA 

2.1. Domes sastāvs 

 

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

pašvaldības Nolikums (apstiprināts domes 16.07.2009. sēdē un grozīts10.10.2013. ,  18.12.2014. 

un  22.01.2015.)  un citi normatīvie akti. 

Viļānu novada domes vadību nodrošina 15 deputāti. 

Viļānu novada domes sastāvs 2015.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. 2015.gadā Viļānu novada 

pašvaldībā notika 16. novada domes sēdes, no tām 4 bija ārkārtas sēdes. Savukārt finanšu 

komitejas sēdes ir bijušas 13 un  sociālās, izglītības un kultūras komitejas sēdes ir notikušas arī 

12 reizes 2015.gada laikā. 

Viļānu novada pašvaldībā 2015.gadā darbinieku skaits sasniedza 434  no tiem 392 ir 

darbspējīgajā vecumā un  42 vecuma pensionāri.  
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2.attēls. Viļānu novada pašvaldībā nodarbināto personu sadalījums pa dzimumiem 

Sadalījumā pa dzimumiem, starp Viļānu novadā pašvaldībā nodarbinātajiem ir 347 

sievietes un 87 vīrieši (skat. 3.attēlu). Procentuālajā ziņā sieviešu dzimuma pārstāves starp 

novada pašvaldībā nodarbinātajiem sastāda 80 %, savukārt vīrieši 20 % no pašvaldībā 

nodarbināto skaita. 

 

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 – 5 locekļi; 

6. sociālo un dzīvokļu komisija – 6 locekļi; 

7. ārkārtas situāciju operatīvā komisija – 5 locekļi; 

8. kultūras komisija- 5 locekļi; 

9. saimnieciskā komisija-8 locekļi. 

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

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

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

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

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

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

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

Sokolku pagasta feldšeru-vecmāšu punkts. 

Pašvaldība iegulda līdzekļus sekojošas 4 kapitālsabiedrībās : 

 SIA “Viļānu namsaimnieks”; 

 SIA “Viļānu siltums”; 

 SIA „Viļānu slimnīca”; 

 SIA “Austrumlatgales atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība’. 

Pašvaldības dalība biedrībās: 

 Latvijas Pašvaldību savienība;  

 Biedrība „Ezeru zeme”. 

2.4. Dekšāres pagasta pārvalde 

Pagasta pārvalde darbojās Novada apstiprināta nolikuma ietvaros nodrošinot visu turpmāk 

minēto: 

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

pasākumiem, 

 ceļu uzturēšana- pagasta ceļu apļaušana, krūmu ciršana, 
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 pagasta iedzīvotāju apkalpošana 

 telpu nodrošināšana pasākumiem un pulciņu mēģinājumiem, 

 latvāņu pļaušana un miglošana  

 apļautas pagasta ēkām pieguļošās pagalmu platības, kā arī novāktas lapas 

 iegādāti tērpi pūtēju orķestrim. 

 tika organizēta pagasta teritorijas sakopšanas talka. 

 Sakopti pagasta teritorijā esošie kapi. 

 Estrādes sakārtošana vasaras sezonai. 

 Dekšāres pagastā darbojas ap 29 jaunsargiem vecumā no 13-21 gadam. Nodarbības 

notiek divas reizes nedēļā. Jaunsargu uzņemšana, barikāžu atceres pasākums, futbola 

sacensības, jaunsargu pārgājiens, brauciens pa Maltas upi ar laivām, nometnes.  

 

 

2.5.Sokolku pagasta pārvalde 

 Nobruģēts gājēju celiņš 125 m
2
 c. Strupļi ;       

 Veikts bibliotēkas telpu remounts; 

 Sagatavota malka pašvaldības iestāžu apkures vajadzībām; 

 Sakopti pagasta teritorijā esošie kapi;   

 Tiek cirsti krūmi pagastceļu  grāvmalās; 

 Nodarbināti  28 bezdarbnieki; 

 Notika Strupļu ciema iedzīvotāju sapulce jautājumos par ūdensapgādi; 

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

 Transporta nodrošināšana skolēnu pārvadāšanai uz skolu, bērnudārzu un citiem 

pasākumiem; 

 Pagasta iedzīvotāju apkalpošana; 

 Telpu nodrošināšana vingrošanas nodarbībām; 

 Invalīdu tualetes izbūve Sokolku pārvaldes ēkā. 

 

2.6.Dzīvesvietas deklarēšana 

 Saņemti 228 iesniegumi dzīvesvietas deklarēšanai. 

 Saņemti 130 iesniegumi izziņu saņemšanai par dzīvesvietas deklarēšanas faktu. 

 Saņemti 11 iesniegumi deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanai, tai skaitā: 

 8 gadījumos – ziņas anulētas; 

 2 gadījumā – atteikts anulēt ziņas; 

 1 gadījumā – lieta izbeigta 
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2.7.Bāriņtiesa 

 

2015.gadā Viļānu novada pašvaldības Bāriņtiesa ir pieņēmusi 31 lēmumu. 

 Tajā skaitā :  lietās par aizgādības tiesībām  - 11, 

                        lietās par vecāku un bērnu personiskām un mantiskām attiecībām – 1, 

                        aizbildnības lietās – 7, 

                        audžuģimeņu lietās – 5, 

                        adopcijas lietās – 2, 

                        aizgādnības lietās – 5. 

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

kurām bāriņtiesa pārskata periodā  informējusi pašvaldības sociālo dienestu vai citu 

atbildīgo institūciju    - 18.                                                                                                                                              

 Personu skaits, kurām pārskata periodā ar bāriņtiesas lēmumu pārtrauktas bērna 

aizgādības tiesības – 2. 

 Bērnu skaits, kuru vecākiem pārskata periodā pārtrauktas bērna aizgādības tiesības – 2. 

 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  - 1 . 

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

aizgādības tiesības – 3. 

 Pārskata periodā bāriņtiesa sniegusi prasību tiesā par aizgādības tiesību atņemšanu 

vecākiem – 2 gadījumos. 

 Pēc tiesas pieprasījuma sniegti atzinumi par saskarsmes tiesību izmantošanas kārtību -1 

gadījums. 

 Bērnu un personu ar rīcībspējas ierobežojumu pārstāvība tiesās - 18 tiesas sēdēs.. 

 Ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu skaits – 26. No tā  bērnu skaits, kuri  ievietoti 

audžuģimenē  - 5, ievietoti aizbildņa ģimenē – 19, ievietoti ilgstošas sociālās aprūpes un 

sociālās    rehabilitācijas          institūcijā  -   2 .    

                                               

 Aizbildņu kopējais skaits  -17. 

 Audžuģimeņu kopējais skaits – 2. 

 Aizgādnībā esošo personu skaits – 4. 

 Pārskata periodā  ierosināto lietu skaits bāriņtiesā – 15. 

 

 Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu kopējais skaits – 237. 
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 Pārskata periodā veiktas notariālās darbības (apliecināti pirkuma, pārdevuma un 

dāvinājuma līgumi, nostiprinājuma lūgumi zemesgrāmatai, iesniegumi, pilnvaras, 

dokumentu kopijas, sastādīti testamenti un citi dokumenti)     – 404. 

2.8.Iepirkumu komisijas veiktie iepirkumi un noslēgtie līgumi 

2.tabula 

Viļānu novada pašvaldības veiktie iepirkumi 2015.gadā 

Izsludināts ID Nr. Iepirkuma priekšmets 
Iesniegšanas 

termiņš 

13.11.2015. 
VNP 

2015/24 

Mēbeļu piegāde Viļānu pilsētas pirmsskolas izglītības 

iestādes vajadzībām 
01.12.2015. 

17.11.2015. 
VNP 

2015/23 

Autobusa piegāde Viļānu novada pašvaldības 

vajadzībām 
22.12.2015. 

28.09.2015. 
VNP 

2015/22 

 Tranzītielas rekonstrukcija Viļānu pilsētas teritorijā 

valsts 1.šķiras autoceļa maršrutā Viļāni – Preiļi – 

Špoģi (P58) posmā Rīgas iela, Kultūras laukums, 

Brīvības  iela (2., 3., 4.kārta) projekta aktualizācija 

29.09.2015. 

30.07.2015. 
VNP 

2015/21 

 Jauna traktora iegāde Viļānu novada pašvaldības 

vajadzībām 
11.08.2015. 

23.07.2015. 
VNP 

2015/20 

 Teritorijas labiekārtošana Viļānos, Kultūras laukumā 

2 
04.08.2015. 

22.07.2015. 
VNP 

2015/19 

 Datortehnikas, biroja tehnikas un programmatūras 

piegāde un uzstādīšana Viļānu vidusskolas 

vajadzībām 

04.08.2015. 

14.07.2015. 
VNP 

2015/18 

 Viļānu pilsētas Centrālās ielas būvdarbu tehniskā 

projekta izstrāde 
28.07.2015. 

01.07.2015. 
VNP 

2015/17 

 Datortehnikas, biroja tehnikas un programmatūras 

piegāde un uzstādīšana Viļānu novada pašvaldības 

vajadzībām 

14.07.2015. 

18.06.2015. 
VNP 

2015/16 

 Viļānu novada pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu 

kadastrālā uzmērīšana 
07.07.2015. 

20.05.2015. 
VNP 

2015/15 

 Viļānu pilsētas Nākotnes ielas iekšpagalmu stāvvietu 

un piebraucamā ceļa izbūve 
02.06.2015. 

20.05.2015. 
VNP 

2015/14 

Apmeklētāju krēslu piegāde Viļānu kultūras nama 

vajadzībām 
02.06.2015. 

18.05.2015. 
VNP 

2015/13 

Degvielas iegāde Viļānu novada pašvaldības 

vajadzībām 
07.07.2015. 

16.04.2015. 
VNP 

2015/12 

PAPILDUS BŪVDARBI Viļānu kultūras nama – 

bibliotēkas ēkas rekonstrukcija labvēlīgas iekštelpu 

vides un pievilcīga ārējā izskata nodrošināšanai, kā 

arī energoefektivitātes uzlabošanai. Atlikušajiem 

rekonstrukcijas darbiem 

17.04.2015. 

16.04.2015. 
VNP 

2015/11 

Skatuves apīkojuma piegāde Viļānu kultūras nama 

vajadzībām 
28.04.2015. 

08.04.2015. VNP Bērnu rotaļu laukumu ierīkošana Viļānu pilsētas 21.04.2015. 

http://vilani.lv/lv/mebelu-piegade-vilanu-pilsetas-pirmsskolas-izglitibas-iestades-vajadzibam-?tmp_id=4otjnty1g10ipw1ac7okvytgp9m8dypmt9c791xeqcmlytlg6z
http://vilani.lv/lv/mebelu-piegade-vilanu-pilsetas-pirmsskolas-izglitibas-iestades-vajadzibam-?tmp_id=4otjnty1g10ipw1ac7okvytgp9m8dypmt9c791xeqcmlytlg6z
http://vilani.lv/lv/autobusa-piegade-vilanu-novada-pasvaldibas-vajadzibam?tmp_id=crqc8p6adr2ary3ibp2n2slc0w3tw20yjphwlcw504kq8ce98m
http://vilani.lv/lv/autobusa-piegade-vilanu-novada-pasvaldibas-vajadzibam?tmp_id=crqc8p6adr2ary3ibp2n2slc0w3tw20yjphwlcw504kq8ce98m
http://vilani.lv/lv/tranzitielas-rekonstrukcija-vilanu-pilsetas-teritorija-valsts-1skiras-autocela-marsruta-vilani-%E2%80%93-preili-%E2%80%93-spogi-p58-posma-rigas-iela-kulturas-laukums-brivibas-iela-2-3-4karta-projekta-aktualizacija?tmp_id=z0057pxovlncg24wu54d4fvcr7u57dlvt1qpvtjhkczq4sc437
http://vilani.lv/lv/tranzitielas-rekonstrukcija-vilanu-pilsetas-teritorija-valsts-1skiras-autocela-marsruta-vilani-%E2%80%93-preili-%E2%80%93-spogi-p58-posma-rigas-iela-kulturas-laukums-brivibas-iela-2-3-4karta-projekta-aktualizacija?tmp_id=z0057pxovlncg24wu54d4fvcr7u57dlvt1qpvtjhkczq4sc437
http://vilani.lv/lv/jauna-traktora-iegade-vilanu-novada-pasvaldibas-vajadzibam?tmp_id=nvg0lpngcq61uvdydj4z5a66sdlxq8f4tljk1wr3tm0tncx72q
http://vilani.lv/lv/jauna-traktora-iegade-vilanu-novada-pasvaldibas-vajadzibam?tmp_id=nvg0lpngcq61uvdydj4z5a66sdlxq8f4tljk1wr3tm0tncx72q
http://vilani.lv/lv/teritorijas-labiekartosana-vilanos-kulturas-laukuma-2?tmp_id=oj8nyndy1600wzuc96uqo6629axmpzi4ovxd91hecgty7uhkph
http://vilani.lv/lv/teritorijas-labiekartosana-vilanos-kulturas-laukuma-2?tmp_id=oj8nyndy1600wzuc96uqo6629axmpzi4ovxd91hecgty7uhkph
http://vilani.lv/lv/datortehnikas-biroja-tehnikas-un-programmaturas-piegade-un-uzstadisana-vilanu-vidusskolas-vajadzibam?tmp_id=ccu4vzsil1m68q3tx3minlfl4y3mlu24w3xyrvmilytium3yeu
http://vilani.lv/lv/datortehnikas-biroja-tehnikas-un-programmaturas-piegade-un-uzstadisana-vilanu-vidusskolas-vajadzibam?tmp_id=ccu4vzsil1m68q3tx3minlfl4y3mlu24w3xyrvmilytium3yeu
http://vilani.lv/lv/vilanu-pilsetas-centralas-ielas-buvdarbu-tehniska-projekta-izstrade?tmp_id=9rrdwnbwzlei5eryemw5ioiokc4wvl50i3c5vtrklbsffq51i7
http://vilani.lv/lv/vilanu-pilsetas-centralas-ielas-buvdarbu-tehniska-projekta-izstrade?tmp_id=9rrdwnbwzlei5eryemw5ioiokc4wvl50i3c5vtrklbsffq51i7
http://vilani.lv/lv/datortehnikas-biroja-tehnikas-un-programmaturas-piegade-un-uzstadisana-vilanu-novada-pasvaldibas-vajadzibam?tmp_id=h0olqziyqdb6qkti60ea34kau76oq9renlpjad97hp2dz1laz7
http://vilani.lv/lv/datortehnikas-biroja-tehnikas-un-programmaturas-piegade-un-uzstadisana-vilanu-novada-pasvaldibas-vajadzibam?tmp_id=h0olqziyqdb6qkti60ea34kau76oq9renlpjad97hp2dz1laz7
http://vilani.lv/lv/vilanu-novada-pasvaldibai-piekritigo-zemes-gabalu-kadastrala-uzmerisana-1?tmp_id=ykxxzf1bhwyyqa3gas0ofgwwgw8ovvr1lv4qgtsnvwbbwjiw2h
http://vilani.lv/lv/vilanu-novada-pasvaldibai-piekritigo-zemes-gabalu-kadastrala-uzmerisana-1?tmp_id=ykxxzf1bhwyyqa3gas0ofgwwgw8ovvr1lv4qgtsnvwbbwjiw2h
http://vilani.lv/lv/vilanu-pilsetas-nakotnes-ielas-iekspagalmu-stavvietu-un-piebraucama-cela-izbuve?tmp_id=7h2c093tciu6efcy4r47vdmsmcannaxji5lxjtglhhw23epbbj
http://vilani.lv/lv/vilanu-pilsetas-nakotnes-ielas-iekspagalmu-stavvietu-un-piebraucama-cela-izbuve?tmp_id=7h2c093tciu6efcy4r47vdmsmcannaxji5lxjtglhhw23epbbj
http://vilani.lv/lv/apmekletaju-kreslu-piegade-vilanu-kulturas-nama-vajadzibam?tmp_id=ghvm4hm7oe1vtsahagc0dh66yk3i9z5e767zszwnj3o31pq2vs
http://vilani.lv/lv/apmekletaju-kreslu-piegade-vilanu-kulturas-nama-vajadzibam?tmp_id=ghvm4hm7oe1vtsahagc0dh66yk3i9z5e767zszwnj3o31pq2vs
http://vilani.lv/lv/degvielas-iegade-vilanu-novada-pasvaldibas-vajadzibam-1?tmp_id=3ol590uy2zpiqwimj482m4jv1i53b76j1weyve4mjya1licaca
http://vilani.lv/lv/degvielas-iegade-vilanu-novada-pasvaldibas-vajadzibam-1?tmp_id=3ol590uy2zpiqwimj482m4jv1i53b76j1weyve4mjya1licaca
http://vilani.lv/lv/papildus-buvdarbi-vilanu-kulturas-nama-%E2%80%93-bibliotekas-ekas-rekonstrukcija-labveligas-iekstelpu-vides-un-pievilciga-areja-izskata-nodrosinasanai-ka-ari-energoefektivitates-uzlabosanai-atlikusajiem-rekonstrukcijas-darbiem?tmp_id=19fupgsrfy7c3y5tofw120ux2wuwojpvhufx1de62qnafi004b
http://vilani.lv/lv/papildus-buvdarbi-vilanu-kulturas-nama-%E2%80%93-bibliotekas-ekas-rekonstrukcija-labveligas-iekstelpu-vides-un-pievilciga-areja-izskata-nodrosinasanai-ka-ari-energoefektivitates-uzlabosanai-atlikusajiem-rekonstrukcijas-darbiem?tmp_id=19fupgsrfy7c3y5tofw120ux2wuwojpvhufx1de62qnafi004b
http://vilani.lv/lv/skatuves-aprikojuma-piegade-vilanu-kulturas-nama-vajadzibam?tmp_id=i9h10ay6xtagmvwe6t37utdibt4qyd5mbrdbs2mvlm2d85y4n7
http://vilani.lv/lv/skatuves-aprikojuma-piegade-vilanu-kulturas-nama-vajadzibam?tmp_id=i9h10ay6xtagmvwe6t37utdibt4qyd5mbrdbs2mvlm2d85y4n7
http://vilani.lv/lv/1202?tmp_id=du9hd02b8m72zifat7gmzm6fag2wqlz06dxpc57pgig6r2lads
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2015/10 pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām  

01.04.2015. 
VNP 

2015/9 

Individuālo aizsardzības līdzekļu piegāde Viļānu 

novada pašvaldības vajadzībām 
21.04.2015. 

18.03.2015. 
VNP 

2015/8 

Kurināmā iegāde 2015/2016 gada apkures sezonai 

Viļānu novada pašvaldības iestādēm 
31.03.2015. 

11.03.2015. 
VNP 

2015/7 

Mēbeļu piegāde Viļānu pilsētas pirmsskolas izglītības 

iestādes vajadzībām  
25.03.2015. 

18.02.2015. 
VNP 

2015/6 

Dolomīta šķembu, smilts, mazgātas smilts, grants un 

melnzemes piegāde Viļānu novada pašvaldības 

vajadzībām – ceļu un teritorijas uzturēšanai 

03.03.2015. 

17.02.2015. 
VNP 

2015/5 

Būvprojekta izstrāde un būvdarbu veikšana objektā 

„Dekšāru pamatskolas ēdnīcas bloka jaunbūve” 
03.03.2015. 

16.02.2015. 
VNP 

2015/4 

Modulāro telšu iegāde Viļānu novada pašvaldības 

vajadzībām  
27.02.2015. 

29.01.2015. 
VNP 

2015/3 

Dolomīta šķembu, smilts, mazgātas smilts, grants un 

melnzemes iepirkums Viļānu novada pašvaldības 

vajadzībām – ceļu un teritorijas uzturēšanai 

10.02.2015. 

29.01.2015. 
VNP 

2015/2 

Asfaltbetona seguma frēzēšana un asfaltbetona 

seguma izbūve autoceļam P58 Viļāni – Preiļi – Špoģi, 

posmā Brīvības iela no 2.7 km līdz 2.796 km 

10.02.2015. 

09.01.2015. 
VNP 

2015/1 

Dolomīta šķembu, smilts, mazgātas smilts, grants un 

melnzemes iepirkums Viļānu novada pašvaldības 

vajadzībām – ceļu un teritorijas uzturēšanai 

20.01.2015. 

 

Tirgus izpētes 2015.gadā 

 

o Līdz 11.06.2015. veiktas 30 tirgus izpētes (nav reglamentētas, numurētas) 

o 11.06.2015. Domes sēdē apstiprināta Tirgus izpētes kārtība, kas nosaka veikt tirgus izpēti 

visiem plānotajiem līgumiem, kuru līgumcena ir 300 EUR (bez PVN) 

o No 11.06.2015. veiktas 55 tirgus izpētes 

http://vilani.lv/lv/1202?tmp_id=du9hd02b8m72zifat7gmzm6fag2wqlz06dxpc57pgig6r2lads
http://vilani.lv/lv/1191?tmp_id=9k7znhgkymrvqyqqi16inv68z21d41c3ro85wdekqvl7z238sd
http://vilani.lv/lv/1191?tmp_id=9k7znhgkymrvqyqqi16inv68z21d41c3ro85wdekqvl7z238sd
http://vilani.lv/lv/kurinama-iegade-2015/2016-gada-apkures-sezonai-vilanu-novada-pasvaldibas-iestadem
http://vilani.lv/lv/kurinama-iegade-2015/2016-gada-apkures-sezonai-vilanu-novada-pasvaldibas-iestadem
http://vilani.lv/lv/mebelu-piegade-vilanu-pilsetas-pirmsskolas-izglitibas-iestades-vajadzibam?tmp_id=ykywlx08fglc271rkols1h3z2ylno4qdtvf6ye34lt7cpctf7l
http://vilani.lv/lv/mebelu-piegade-vilanu-pilsetas-pirmsskolas-izglitibas-iestades-vajadzibam?tmp_id=ykywlx08fglc271rkols1h3z2ylno4qdtvf6ye34lt7cpctf7l
http://vilani.lv/lv/dolomita-skembu-smilts-mazgatas-smilts-grants-un-melnzemes-piegade-vilanu-novada-pasvaldibas-vajadzibam-%E2%80%93-celu-un-teritorijas-uzturesanai?tmp_id=w4kd1zwsfgplj5civnu477ssy35qp6xbyov5dhnyn3awdsle7l
http://vilani.lv/lv/dolomita-skembu-smilts-mazgatas-smilts-grants-un-melnzemes-piegade-vilanu-novada-pasvaldibas-vajadzibam-%E2%80%93-celu-un-teritorijas-uzturesanai?tmp_id=w4kd1zwsfgplj5civnu477ssy35qp6xbyov5dhnyn3awdsle7l
http://vilani.lv/lv/buvprojekta-izstrade-un-buvdarbu-veiksana-objekta-%E2%80%9Edeksaru-pamatskolas-ednicas-bloka-jaunbuve%E2%80%9D-1?tmp_id=0wz7l7r8w4b3nzqvxqqkb6mhdh6sl911bpwmldj8m2f17v2trh
http://vilani.lv/lv/buvprojekta-izstrade-un-buvdarbu-veiksana-objekta-%E2%80%9Edeksaru-pamatskolas-ednicas-bloka-jaunbuve%E2%80%9D-1?tmp_id=0wz7l7r8w4b3nzqvxqqkb6mhdh6sl911bpwmldj8m2f17v2trh
http://vilani.lv/lv/modularo-telsu-iegade-vilanu-novada-pasvaldibas-vajadzibam?tmp_id=uppahsqlpiwhm472pbngktv5j5mgl7662169imzea22muytpf8
http://vilani.lv/lv/modularo-telsu-iegade-vilanu-novada-pasvaldibas-vajadzibam?tmp_id=uppahsqlpiwhm472pbngktv5j5mgl7662169imzea22muytpf8
http://vilani.lv/lv/dolomita-skembu-smilts-mazgatas-smilts-grants-un-melnzemes-iepirkums-vilanu-novada-pasvaldibas-vajadzibam-%E2%80%93-celu-un-teritorijas-uzturesanai?tmp_id=druno75bkr6xlnsy1m13e16fap993mk6j5yyhsz8quvhnd6d6c
http://vilani.lv/lv/dolomita-skembu-smilts-mazgatas-smilts-grants-un-melnzemes-iepirkums-vilanu-novada-pasvaldibas-vajadzibam-%E2%80%93-celu-un-teritorijas-uzturesanai?tmp_id=druno75bkr6xlnsy1m13e16fap993mk6j5yyhsz8quvhnd6d6c
http://vilani.lv/lv/asfaltbetona-seguma-frezesana-un-asfaltbetona-seguma-izbuve-autocelam-p58-vilani-%E2%80%93-preili-%E2%80%93-spogi-posma-brivibas-iela-no-27-km-lidz-2796-km?tmp_id=vag6enks86fwgmtm80zraai86encrifdj2o4vels07ufjd8wcc
http://vilani.lv/lv/asfaltbetona-seguma-frezesana-un-asfaltbetona-seguma-izbuve-autocelam-p58-vilani-%E2%80%93-preili-%E2%80%93-spogi-posma-brivibas-iela-no-27-km-lidz-2796-km?tmp_id=vag6enks86fwgmtm80zraai86encrifdj2o4vels07ufjd8wcc
http://vilani.lv/lv/1060?tmp_id=uiasrqc6ebd7msxiotu99nutby1ypmt0b0rspa5tb86n7tw1sg
http://vilani.lv/lv/1060?tmp_id=uiasrqc6ebd7msxiotu99nutby1ypmt0b0rspa5tb86n7tw1sg
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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 2015.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 2014. gadā un 2015.gadā, kā arī 

2016.gada apstiprinātais plāns ir atspoguļots 2. Tabulā. 

2.tabula 

Viļānu novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 2014., 2015.gadā un 2016.gada 

plāns (EUR) 

Nr.p.k Rādītājs Budžeta izpilde 

(EUR) 

2016.gada 

plāns 

(EUR) 2014.gads 2015.gads 

1. Ieņēmumi 6 665 792 6 514 764 4 891 723 

1.1. Nodokļu ieņēmumi 1 854 436 1 994 968 2 074 404 

1.2. Nenodokļu ieņēmumi 71 858 80 700 47 890 

1.3. Maksas pakalpojumi un citi pašu 227 689 150 156 93 337 
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ieņēmumi 

1.4. Transferti 4 511 809 4 285 006 2 674 292 

1.5. Ārvalstu finanšu palīdzība 0 3 934 1 800 

2. Izdevumi 6840454 6 748 920 5 359 329 

2.1. Uzturēšanās izdevumi (kopā)t.sk: 4317832 4 387 708 4 824 922 

2.1.1. Kārtējie izdevumi 3610819 3 824 679 4 153 515 

2.1.2. Procentu izdevumi 55196 47 049 45 704 

2.1.3. Subsīdijas, dotācijas un sociālie 

pabalsti 

454832 343 472 446 703 

2.1.4. Uzturēšanās izdevumu transferti 196985 172 508 179 000 

 

2.2. Kapitālie izdevumi 2522622 2 361 212 534407 

Avots: Grāmatvedības un ekonomikas nodaļas dati 

Pamatbudžeta ieņēmumi 2015. gadā sastāda 6 514 764 EUR. Salīdzinot ar plānotajiem 

ieņēmumiem 2015. gadā ieņēmumi ir par 583 880 EUR jeb 9.8 % vairāk nekā plānots un par 151 

028 EUR jeb 2.3% mazāk nekā iepriekšējā pārskata gadā. 2015.gada ieņēmumu plāns ir izpildīts 

par 109.8%.  

3.tabula 

Pašvaldības ieņēmumu struktūra un plāna izpilde 2015. gadā 

 

Rādītājs 

2015. gads 

Plāns 

(EUR) 

Izpilde 

(EUR) 

Ieņēmumu 

struktūra, 

% 

Plāna 

izpilde 

+; - 

(EUR) 

Gada 

plāna 

izpilde, 

% 

Iedzīvotāju ienākuma 

nodoklis 

1 778 366 1 792 

526 

27.5 +14 160 100.8 

Nekustamā īpašuma nodoklis 

par zemi 

146 943 168 118 2.6 +21 175 114.4 

Nekustamā īpašuma nodoklis 

par ēkām 

20 886 20 376 0.3 -510 97.6 

Nekustamā īpašuma nodoklis 

par mājokļiem 

10 879 13 948 0.2 + 3 069 128.2 

Nenodokļu ieņēmumi 54 078 80 700 1.2 +26 622 149.2 

Maksas pakalpojumi un citi 

pašu ieņēmumi 

125 680 150 156 2.3 +24 476 119.5 

Transferti 3 787 982 4 285 

006 

65.8 +497 024 113.1 

Ārvalstu finanšu palīdzība 6 070 3 934 0.1 -2 136 64.8 

Kopā 5 930 884 6 514 

764 

100 +583 880 109.8 

Avots: Grāmatvedības un ekonomikas nodaļas dati 

 

Būtiskākā ieņēmumu daļa - 65.8% jeb 4.285 miljoni EUR ir transfertu ieņēmumi un 27.5 

% jeb 1.792 miljoni EUR – nodokļu ieņēmumi. 
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Nodokļu ieņēmumi 2015. gadā pamatbudžetā tika ieskaitīti 1 994 968 EUR apjomā, kas 

ir par 37 894 EUR vairāk nekā plānots un par 140 532 EUR jeb 7.6% vairāk nekā 2014. gadā. 

Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, pieaugums ir vērojams visu nodokļu ieņēmumos. 

Būtiskākais pašvaldības pastāvīgo ieņēmumu avots ir iedzīvotāju ienākuma nodoklis, kas 

veido 27.5 % no kopējiem kārtējā gada ieņēmumiem. Pašvaldības ieņēmumi no iedzīvotāju 

ienākuma nodokļa 2015.gadā ir 1,792 miljoni EUR, kas ir par 105.5 tūkstošiem EUR jeb 6.3 % 

vairāk nekā 2014.gadā. 

Nekustamā īpašuma nodokļa (turpmāk – NĪN) ieņēmumi 2015. gadā ir 202 442 EUR, kas 

ir par 23 734 EUR vairāk kā plānots. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, NĪN ieņēmumi  saņemti par  

34 938 EUR jeb 20.9% vairāk.  Pamatojoties uz likumu „Par nekustamo īpašuma nodokli” un 

pašvaldības saistošajiem noteikumiem, 2015.gadā piešķirti nekustamā īpašuma nodokļa 

atvieglojumi 2 389 EUR apmērā -  politiski represētajām personām par 1063 EUR, trūcīgām 

personām  785 EUR, bet daudzbērnu ģimenēm un aizbildņu ģimenēm 541 EUR apmērā. 

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. 2015.gadā šajā sadaļā tika iekasēti 80.78 tūkstoši EUR, kas ir par 26 622 EUR jeb 

49.2% vairāk nekā plānots. Salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu (2014) nenodokļu 

ieņēmumi ir iekasēti par 8.8 tūkstošiem EUR vairāk. Lielāko daļu šo ieņēmumu veido Valsts 

(pašvaldību) īpašuma iznomāšanas pārdošanas un nodokļu maksājumu pamatparāda 

kapitalizācijas, kas 2015. gadā ir 45 877 EUR.   

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem 2015. gadā tika 

iekasēti 150 156 EUR apmērā, kas ir par 24.4 tūkstošiem EUR jeb 19.5 % vairāk nekā plānots un 

par 77.5 tūkstošiem EUR mazāk nekā iepriekšējā pārskata periodā. Lielāko daļu šo ieņēmumu 

veido ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi, kas 2015. 

gadā ir 120.5 tūkstoši EUR. 

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

valsts budžeta daļēji finansētām atsavinātām publiskām personām. Saņemtie transferti 2015. 

gadā ir 4.285 miljonu EUR apmērā. Salīdzinājumā ar plānotajiem ieņēmumiem izpilde ir par 497 

tūkstošiem EUR jeb 13.1% lielāka nekā plānots. Transfertu ieņēmumi 2015. gadā salīdzinājumā 

ar iepriekšējo pārskata gadu ir samazinājušies par 226.8 tūkstošiem EUR.  

No kopējiem transfertu ieņēmumiem Valsts budžeta transferti veido 97.4% jeb 4 174 920 

EUR, bet pašvaldību budžetu transferti veido 2.6 % jeb 110 086 EUR. 
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2015. gadā tika saņemts finansējums no Biržu (Lietuva) vieglatlētikas sporta klubu 

finansējums 3934 EUR apmērā, projekta Nr.556927-EPP-1-2014-1LT-SPO-SCP “EU Be 

Active” (‘EU Būt aktīvam’) aktivitāšu īstenošanai programmas ERASMUS+ ietvaros. 

Pamatbudžeta 2015. gada ieņēmumu struktūra ir atspoguļota 1. attēlā. 

 

 
 

3.attēls. Viļānu novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu 

 struktūra 2015. gadā 

Avots: Grāmatvedības un ekonomikas nodaļas dati 

Izdevumi 

Viļānu novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi 2015. gadā bija 6 748 920 EUR. 

Salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata gadu pamatbudžeta izdevumi samazinājušies par 91.5 

tūkstošiem EUR.  

 

4.attēls Viļānu novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi 2015. gada atbilstoši 

funkcionālajām kategorijām 

Avots: Grāmatvedības un ekonomikas nodaļas dati 



 17 

 Visvairāk līdzekļu 2015. gada pamatbudžetā 37.3 % jeb 2.518 miljonus EUR no 

kopējiem pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem tiek izlietots izglītībai.   

29.8 % jeb 2.014 miljonus EUR no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem 2015. gadā ir 

izlietoti ekonomiskai darbībai. Vispārējiem valdības dienestiem 2015. gadā izlietoti 874.2 

tūkstošus EUR jeb 13 % no kopējiem pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem, sociālai 

aizsardzībai izlietoti 8.0 % jeb 538.9 tūkstoši EUR, atpūta, kultūra un reliģija izlietoti 6.2 % no 

kopējiem pašvaldības izdevumiem jeb 420.30 tūkstošus EUR, teritoriju un mājokļu 

apsaimniekošanai  izlietoti 5.1 % jeb 344.90 tūkstošus EUR, veselībai izlietoti 14.3 tūkstoši EUR 

jeb 0.2 %, sabiedriskā kārtība un drošība 2015. gada no pamatbudžeta izlietoti 23.5 tūkstoši EUR 

jeb 0.3 %, no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem.   

 

5.attēls Viļānu novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu 

 struktūra atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 2015. gadā 

Avots: Grāmatvedības un ekonomikas nodaļas dati 

Klasificējot pamatbudžeta izdevumus atbilstoši ekonomiskajā kategorijām, tad 2015. 

gada pamatbudžetā 40.8 % jeb 2.7 miljoni EUR no visiem izdevumiem ir izlietoti atlīdzībai. 

5.1% jeb 343.4 tūkstošus EUR no izdevumiem ir izlietoti subsīdijām dotācijām un sociāliem 

pabalstiem, 15.8 % jeb 1.0 miljoni EUR no visiem izdevumiem ir izlietoti preču un pakalpojumu 

apmaksai, 0.7 % jeb 47.0 tūkstošus EUR ir izlietoti procentu apmaksai, 2.6 % jeb 172.5 

tūkstošus EUR uzturēšanās izdevumu transfertu apmaksai, bet  kapitāliem izdevumiem izlietoti 

35.0 % jeb 2.3 miljonus EUR (skat. 3.attēlu). 

Finansēšana 

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

atmaksu, un citu līdzdalību komersantu pašu kapitālā. 

2015.gadā pašvaldība parakstīja līgumu ar Valsts kasi par aizņēmuma saņemšanu: 
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 KPFI projekta "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Viļānu 

pagasta PII Biīte” Nr.KPFI-15.4/58 īstenošanai, aizņēmuma līguma summa EUR 202 

588, izņemtā summa EUR 202 588, atmaksas termiņš 10 gadi. 

 ERAF Projekta Nr.3DP/3.2.1.2.0/12/APIA/SM/031 „Tranzītielas rekonstrukcija Viļānu 

pilsētas teritorijā, a/c P58 posms 0.5-2.5km”” īstenošanai, aizņēmuma līguma summa 

EUR 878 000, izņemtā summa EUR 689 206, atmaksas termiņš 20 gadi. 

 SIA “Viļānu namsaimnieks” pamatkapitāla palielināšanai ERAF projekta 

“”Ūdenssaimniecības attīstība Dekšāres pagasta Dekšāres ciemā” īstenošanai - 

aizņēmuma līguma summa EUR 29 278, izņemtā summa EUR 29 278, atmaksas termiņš 

5 gadi. 

 ELFLA projekta "Viļānu kultūras nama-bibliotēkas ēkas rekonstrukcija labvēlīgas 

iekštelpu vides un pievilcīga ārējā izskata nodrošināšanai, kā arī energoefektivitātes 

uzlabošanai" pabeigšanai aizņēmuma līguma summa EUR 533 375, izņemtā summa EUR 

489 922, atmaksas termiņš 15 gadi.  

Pārskata periodā pašvaldība turpināja realizēt ELFLA projektu "Viļānu kultūras nama-

bibliotēkas ēkas rekonstrukcija labvēlīgas iekštelpu vides un pievilcīga ārējā izskata 

nodrošināšanai, kā arī energoefektivitātes uzlabošanai", šī projekta īstenošanai tika izņemts 

2013.gadā piešķirtā aizņēmuma daļa EUR 438 104 apmērā. 

2015. gadā atmaksāti aizņēmumi par EUR 887 018, saskaņā ar noslēgtajiem grafikiem. 

Tika saņemta izsniegtā aizdevuma atmaksa no SIA „Viļānu siltums” par EUR 13468. 

Pašvaldība 2015.gadā palielināja pamatkapitālu par EUR 34 445, t.sk.: 

- Ieguldījums SIA „Viļānu slimnīca” par  EUR 5 167; 

- Ieguldījums SIA ‘’Viļānu namsaimnieks” par EUR 29 278. 

 

3.2. Viļānu novada speciālais budžets 

Speciālais budžets ietver apropriācijas pašvaldības mērķiem gadījumos, kad likums 

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

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

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

ziedojumu un dāvinājumu līdzekļi. 

Viļānu novada pašvaldības speciālā budžeta 2016.gada apstiprinātais gada plāns un 

2015., 2014. gadā speciālā budžeta izpildes rādītāji ir apskatāmi 4.tabulā. 
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4.tabula 

2016.gada apstiprinātā budžeta plāns un 2015., 2014. gadu speciālā 

 budžeta izpildes rādītāji (EUR) 

 

Rādītāju nosaukums 

2016. 

gada 

plāns  

2015. 

gada 

izpilde  

2014. 

gada 

izpilde  

Izmaiņas 

+;- 

KOPĀ IEŅĒMUMI  196 009 184 229 174 943 +9 286 

Dabas resursu nodoklis 16 500 17 831 16 519 +1 312 

Mērķdotācijas pašvaldības autoceļu (ielu) 

fondiem 
179 509 166 398 158 424 +7 974 

Kopā izdevumi 354 032 66 459 122 048 -55 589 

Ekonomiskā darbība 327 027 65 801 121 086 -55 285 

Vides aizsardzība 27 005 658 962 -304 

Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām 

kategorijām 
354 032 66 459 122 048 -55 589 

Atlīdzība 4 326 111 0 +111 

Preces un pakalpojumi 106 120 44 810 94 146 -49 336 

Kapitālie izdevumi 243 586 21 538 27 902 -6 364 

Avots: Grāmatvedības un ekonomikas nodaļas dati 

 2015. gadā speciālā budžeta ieņēmumi sastādīja 184.2 tūkstošus EUR. Salīdzinājumā ar 

iepriekšējo pārskata periodu speciālā budžeta ieņēmumi palielinājušies par 9.2 tūkstošiem EUR.  

90.3 % no kopējiem speciālā budžeta ieņēmumiem veido mērķdotācijas ieņēmumi 

pašvaldības autoceļu ( ielu) fondiem un 9.7% veido dabas resursu ieņēmumi. 

Speciālā budžeta izdevumi 2015. gadā sastādīja 66.4 tūkstošus EUR. Salīdzinājumā ar 

plānotajiem izdevumiem izpilde 25.9%. Salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata gadu izdevumi 

speciālajā budžetā samazinājušies par 55.5 tūkstošiem EUR.  

 

3.3. Viļānu novada domes saistību un garantiju apjoms 

 Viļānu novada pašvaldības saistību apjoms 2015.gada beigās bija 10.34% 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.  

 2015. gadā pašvaldība parakstīja līgumu ar Valsts kasi par aizņēmuma saņemšanu 

projektu realizācijai t.sk. 

 KPFI projekta "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Viļānu 

pagasta PII Biīte” Nr.KPFI-15.4/58 īstenošanai, aizņēmuma līguma summa EUR 202 

588, izņemtā summa EUR 202 588, atmaksas termiņš 10 gadi. 
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 ERAF Projekta Nr.3DP/3.2.1.2.0/12/APIA/SM/031 „Tranzītielas rekonstrukcija Viļānu 

pilsētas teritorijā, a/c P58 posms 0.5-2.5km”” īstenošanai, aizņēmuma līguma summa 

EUR 878 000, izņemtā summa EUR 689 206, atmaksas termiņš 20 gadi. 

 SIA “Viļānu namsaimnieks” pamatkapitāla palielināšanai ERAF projekta 

“”Ūdenssaimniecības attīstība Dekšāres pagasta Dekšāres ciemā” īstenošanai - 

aizņēmuma līguma summa EUR 29 278, izņemtā summa EUR 29 278, atmaksas termiņš 

5 gadi. 

 ELFLA projekta "Viļānu kultūras nama-bibliotēkas ēkas rekonstrukcija labvēlīgas 

iekštelpu vides un pievilcīga ārējā izskata nodrošināšanai, kā arī energoefektivitātes 

uzlabošanai" pabeigšanai aizņēmuma līguma summa EUR 533 375, izņemtā summa EUR 

489 922, atmaksas termiņš 15 gadi.  

Pārskata periodā pašvaldība turpināja realizēt ELFLA projektu "Viļānu kultūras nama-

bibliotēkas ēkas rekonstrukcija labvēlīgas iekštelpu vides un pievilcīga ārējā izskata 

nodrošināšanai, kā arī energoefektivitātes uzlabošanai", šī projekta īstenošanai tika izņemts 

2013.gadā piešķirtā aizņēmuma daļa EUR 438 104 apmērā. 

Informācija par Viļānu novada pašvaldības saņemtajiem un atmaksātajiem  aizņēmumi ir 

apkopota 5.tabulā. 

5.tabula 

Viļānu novada pašvaldības informācija par aizņēmumiem (EUR) 

Aizdevējs Mērķis 

Līguma 

parakstīša

nas 

datums  

(dd.mm.g

ggg) 

Aizņēm

uma 

līguma 

summa  

Pārskat

a 

perioda 

sākumā 

Pārskata 

perioda 

beigās 

1 2 3 4 5 6 

Valsts 

kase 
Apkures katla remontam 

04.09.200

8 
49 801 18 383 13 147 

Valsts 

kase 
Pagalmu remonts 

14.05.200

8 
28 457 9 562 6 374 

Valsts 

kase 
Vidusskolas kabinetu remontam 

01.06.200

7 

142 

272 
42 431 25 459 

Valsts 

kase 
Infrastruktūras attīstībai 

01.06.200

7 

128 

058 
34 804 20 877 

Valsts 

kase 
Pilsētas ielu remonts 

14.05.200

8 

426 

862 

305 

206 
281 729 

Valsts 

kase 
Sporta zāles celtniecība 

07.07.200

8 

498 

005 

126 

675 
111 308 

Valsts Sporta zāles celtniecība 22.10.200 145 91 024 80 620 



 21 

kase 8 467 

Valsts 

kase 

Ūdenssaimniecības sakārtošana 

Strupļu ciema 

26.08.200

8 
84 540 33 795 25 337 

Valsts 

kase 

SIA “Viļānu namsaimnieks” 

pamatkapitāla palielināšanai 

Kohēzijas fonda projekta 

“Ūdenssaimniecības attīstība Viļānu 

pašvaldībā, 3. Kārta” 

06.09.201

1 

600 

012 

486 

210 
444 828 

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. 

26.09.201

2 

526 

463 

450 

275 
414 959 

Valsts 

kase 

ELFLA projekts "Viļānu kultūras 

nama-bibliotēkas ēkas rekonstrukcija 

labvēlīgas iekštelpu vides un 

pievilcīga ārējā izskata 

nodrošināšanai, kā arī 

energoefektivitātes uzlabošanai" 

24.09.201

3 

 

749 

853 

 

260 

975 

 

648 236 

Valsts 

kase 

Projekts "Kompleksi risinājumi 

siltumnīcefekta gāzu emisiju 

samazināšanai Viļānu vidusskolā"  

24.09.201

3 

 

1 158 0

81 

 

700 

238 

 

649 332 

Valsts 

kase 

Projekts „Kompleksi risinājumu 

siltumnīcefekta gāzu emisiju 

samazināšanai Viļānu vidusskolā” 

 

20.02.201

4 

 

285 

533 

 

256 

529 

 

238 553 

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” 

27.01.201

5 

878 

000 
0 689 207 

Valsts 

kase 

KPFI projekts (Nr. KPFI-15.4/58) 

“Kompleksi risinājumu 

siltumnīcefekta gāzu emisiju 

samazināšanai Viļānu pagasta PII 

Bitīte” īstenosanai 

19.03.201

5 

202 

588 
0 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 

20.04.201

5 
29 278 0 29278 
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Valsts 

kase 

ELFLA projekta (Nr. 11-01-L32100-

000152) “Viļānu kultūras nama-

bibliotēkas ēkas rekonstrukcija 

labvēlīga iekštelpu vides un 

pievilcīga ārējā izskata 

nodrošināšanai, kā arī 

energoefektivitātes uzlabošanai’’ 

22.05.201

5 

533 

375 
0 0 

Kopā x x 

 

4 823 

404 

 

2 816 

107 

 

3 778 

187 

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 2015. gadā salīdzinājumā ar 2014.pārskata gadu 

palielinājusies par EUR 626 846. 

Ilgtermiņa ieguldījumu vērtības izmaņiņas 2015.gadā (EUR) 

Aktīvi 31.12.2015. 

01.01.20

15 

Izmaiņas 

(+,-) 

Nemateriālie ieguldījumi 24 898 22 903 1 995 

Pamatlīdzekļi 
15 897 088 

15 481 

104 
415 984 

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi 
1 496 050 

1 298 

545 
197 505 

Ilgtermiņa prasības un uzkrājumi nedrošām 

ilgtermiņa prasībām 
29 706 18 344 11 362 

Kopā 
17 447 742 

16 820 

896 
626 846 

Avots: Grāmatvedības un ekonomikas nodaļas dati 

 Pamatlīdzekļu kopsumma 2015.gadā salīdzinājumā ar 2014.pārskata gadu palielinājusies 

par EUR 415984. Informācija par pamatlīdzekļiem ir apkopota 6.tabulā. 

6.tabula 

Pamatlīdzekļu vērtības izmaiņas 2015. gadā (EUR) 

Aktīvi 

 

   

31.12.2015 

01.01.2015 Izmaiņas 

(+,-) 

Zeme, ēkas un būves 14 375 201 12 918 470 1 456 731 

Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 84 261 12 860 71 401 

Pārējie pamatlīdzekļi 1 112 938 976 454 136 484 

Pamatlīdzekļu izveidošana un 

nepabeigtā celtniecība 101 933 1 325 115 -1 223 182 

Turējumā nodotie valsts un pašvaldību 

nekustāmie  īpašumi 148 175 168 871 -20 696 

Bioloģiskie un pazemes aktīvi 73 264 74 076 -812 
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Avansa maksājumi par 

pamatlīdzekļiem 1 316 5 258 -3 942 

Kopā: 15 897 088 15 481 104 415 984 

Avots: Grāmatvedības un ekonomikas nodaļas dati 

 

Pašvaldība uz pārskata perioda beigām nav ierakstījusi visu pašvaldības īpašuma 

zemesgrāmatā ( skat. 7. tabulu) 

7.tabula 

Nekustamo īpašumu reģistrācija zemesgrāmatā Viļānu novada pašvaldībā uz 

31.12.2015 

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 1 485 554 248 373 1 237 181 

Ēkas 4 563 353 4 461 453 101 900 

Būves 8 476 395 15 989 8 460 406 

Dzīvokļi 40 638 5 118 35 520 

KOPĀ: 14 565 940 4 730 933 9 835 007 

Avots: Grāmatvedības un ekonomikas nodaļas dati 

Pašvaldība plāno ierakstīt visus īpašumus zemesgrāmatā līdz 31.12.2020.gadam. 

 

3.5. Pašvaldības kapitāla un materiālo vērtību ieguldījums  

Viļānu novada uzņēmumos 

 

Novada pašvaldības kapitāla ieguldījumus kapitālsabiedrību pamatkapitālā attēlots  

8.tabulā. 

8.tabula 

Viļānu novada pašvaldības ieguldījums pamatkapitālā (EUR) 

Kapitālsabiedrības 

nosaukums 

Ieguldījums uz 

31.12.2015 

EUR 

Izmaiņas  

( +;-) 

EUR 

Ieguldījums uz 

01.01.2015. EUR 

% no 

 kopapjoma 

SIA Viļānu siltums 460 283 -8 368 468 651 100.0 

SIA Viļānu namsaimnieks 536 238 -6 555 542 793 100.0 

SIA ALAAS 32 067 0 32 067 6.31 

SIA Viļānu slimnīca 280 032 +225 896 54 136 100.0 

 

Avots: Grāmatvedības un ekonomikas nodaļas dati 

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

siltums un SIA Viļānu namsaimnieks un SIA Viļānu slimnīca pamatkapitālā.  

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 15.panta 

pirmās daļas 6.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, likuma “Par valsts un pašvaldību 

kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 6.panta pirmo, trešo un ceturto daļu, Komerclikuma 
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186.pantu, 187.pantu  pārskata periodā bez atlīdzības tika pārņemts Rēzeknes novada pašvaldībai 

piederošās SIA “Viļānu slimnīca” piederošās kapitāla daļas – kopā tika pārņemtas kapitāla daļas 

EUR  240 081  apmērā. Izmaiņas uzņēmuma reģistrā veiktas 26.01.2015. 

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 2015.gada pārskatā pēc pašu kapitāla metodes ir attēlota 9.tabulā. 

9.tabula 

Radniecīgo kapitālsabiedrību kapitāla izmaiņas 2015.gadā 
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SIA Viļānu siltums,  42403003341 

1. 

Iestādes 

pārskatā 

iekļautie dati 

uz 

01.01.2015. 

472947 472947   -2195 -2101 468651 

2. 

Iestādes 

pārskatā 

iekļautie dati 

uz 

31.12.2015. 

472947 472947   -4296 -8368 460283 

SIA Viļānu namsaimnieks,  52403003451 

1. 

Iestādes 

pārskatā 

iekļautie dati 

uz 

01.01.2015. 

984937 984939   

-

38696

1 

--57183 542793 

2. 

Iestādes 

pārskatā 

iekļautie dati 

uz 

31.12.2015. 

101621

5 

101621

5 
  

-

44414

4 

-35833 536238 

SIA Viļānu slimnīca,  40003235190 

1. 

Iestādes 

pārskatā 

iekļautie dati 

uz 

01.01.2015. 

294217 294217   -414 -7756 286047 

2. Iestādes 299384 299384   -8170 -11182 280032 



 25 

pārskatā 

iekļautie dati 

uz 

31.12.2015. 

7 

 

2015. gadā pašvaldība ir palielinājusi pamatkapitālu: 

 SIA “Viļānu slimnīca” par EUR 5 167 

 SIA “Viļānu namsaimnieks” par EUR 29 278 

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./2016 

Viļānu novada domei 

Ziņojums par finanšu pārskatu 

 

Mēs esam veikuši VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS (turpmāk tekstā „Pašvaldība”) 2015. 

gada finanšu pārskata revīziju. Revidētais 2015. gada finanšu pārskats ietver: 

 2015. gada 31. decembra pārskatu par Pašvaldības finansiālo stāvokli – veidlapa Nr.1 

"Bilance",  

 2015. gada pārskatu par Pašvaldības darbības finansiālajiem rezultātiem – veidlapa Nr.4-3,  

 Pašvaldības pašu kapitāla (neto aktīva) izmaiņu pārskatu par 2015. gadu – veidlapa Nr.4-1, 

 Pašvaldības naudas plūsmas pārskatu par 2015. 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 radniecīgie uzņēmumi nav konsolidēti šajā finanšu pārskatā.  

Vadības atbildība par finanšu pārskata sagatavošanu 

 

Vadība ir atbildīga par šī finanšu pārskata sagatavošanu un tajā sniegtās informācijas patiesu 

atspoguļošanu saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2013. gada 15.oktobra 

noteikumu Nr. 1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” nosacījumiem, kā arī par tādu 

iekšējo kontroli, kādu vadība uzskata par nepieciešamu, lai nodrošinātu finanšu pārskata, kas 

nesatur ne krāpšanas, ne kļūdu izraisītas būtiskas neatbilstības, sagatavošanu. 
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Revidentu atbildība 

Mēs esam atbildīgi par atzinumu, ko, pamatojoties uz mūsu veikto revīziju, izsakām par šo 

finanšu pārskatu. Mēs veicām revīziju saskaņā ar Starptautiskajiem revīzijas standartiem. Šie 

standarti nosaka, ka mums jāievēro ētikas prasības un jāplāno un jāveic revīzija tā, lai iegūtu 

pietiekamu pārliecību par to, ka finanšu pārskatā nav būtisku neatbilstību. 

Revīzija ietver procedūras, kas tiek veiktas, lai iegūtu revīzijas pierādījumus par finanšu 

pārskatā uzrādītajām summām un atklāto informāciju. Procedūras tiek izvēlētas, pamatojoties uz 

revidentu profesionālu vērtējumu, ieskaitot krāpšanas vai kļūdu izraisītu būtisku neatbilstību 

riska novērtējumu finanšu pārskatā. Veicot šo riska novērtējumu, revidenti ņem vērā iekšējo 

kontroli, kas izveidota, lai nodrošinātu finanšu pārskata sagatavošanu un tajā sniegtās 

informācijas patiesu atspoguļošanu, ar mērķi noteikt apstākļiem piemērotas revīzijas 

procedūras, bet nevis lai izteiktu atzinumu par kontroles efektivitāti. Revīzija ietver arī pielietoto 

grāmatvedības uzskaites principu un vadības veikto grāmatvedības aplēšu pamatotības 

izvērtējumu, kā arī finanšu pārskata vispārējā izklāsta izvērtējumu. 

Uzskatām, ka mūsu iegūtie revīzijas pierādījumi ir pietiekami un atbilstoši mūsu revidentu 

atzinuma izteikšanai. 

Atzinums 

Mūsuprāt, iepriekš minētai finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par VIĻĀNU 

NOVADA PAŠVALDĪBAS darbības finansiālo stāvokli 2015. gada 31. decembrī, kā arī par 

tās darbības finanšu rezultātiem un naudas plūsmām 2015. gadā, saskaņā ar Latvijas Republikas 

Ministru kabineta 2013. gada 15.oktobra noteikumu Nr.1115 „Gada pārskata sagatavošanas 

kārtība” nosacījumiem. 

 

Ziņojums par citu juridisko un regulējošo prasību izpildi 

 

Mēs esam iepazinušies arī ar vadības ziņojumu par 2015. gadu, kas atspoguļots gada pārskata 

sadaļā Vadības ziņojums - ZINO, un neesam atklājuši būtiskas neatbilstības starp šajā vadības 

ziņojumā un 2015. gada finanšu pārskatā atspoguļoto finanšu informāciju. 
 

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 522 skolēni. No tiem 1. semestri pabeidza -ar vērtējumiem “8-10”-balles 39 

skolēni (7,4 %).  

 -ar vērtējumiem “7-10”-balles 50 skolēni ( 9,6 %). 

 - ar kritiskiem vērtējumiem- 34 skolēni ( 6,5%). 

 Tiek izdota skolas avīze „Kaleidoskops”. 

 Skolā darbojas krievu literārais klubs, jauno novadpētnieku pulciņš, literārā radošā grupa, 

vācu valodas pulciņš 

 Kapitāli atremontēti divi kabineti skolas galvenā korpusa ceturtajā stāvā.  

 05.01. Skola atsāk darbu normālā darba režīma, jo pilnībā ir atremontēts skolas vecās 

piebūves 3. stāvs un pāreja uz veco piebūvi. 

 09.-10.01. 316.Viļānu jaunsargu vienības dalībnieku (M.Gavrilovs, R.Sļadzevskis, 

I.Vilkoste, S.Kojāne) piedalīšanās Skautu un Gaidu nometnē „Baltais vilks 2015” 

Ložmetējkalnā.  

 13.01. Jaunsargu piedalīšanās 1991.gada barikāžu dalībnieku piemiņas pasākumā 

Rīgā (Zaķusalā).  

 15.01. Skolēnu piedalīšanās „Panākumu Universitātes” mācībās Rīgā. Piedalījās 30 

skolēni no 8. Līdz 12.klasei.  

 20.01. 1991.gada barikāžu aizstāvjiem veltīts pasākums skolas iekšpagalmā.  

 21.01. Skolēnu piedalīšanās Latgales atbrīvošanas no lieliniekiem 95 gadadienai 

veltītā pasākumā Rēzeknē.  

 28.01. Skolēnu ZPD aizstāvēšanas konference.  

 03.02. Skolas komanda četru cilvēku sastāvā iesniedza pieteikumu SAMSUNG projektā  

“Skolotājs 3.0.”  

 3.02. Skolēnu mācības „Panākumu Universitātē” Rīgā. Piedalījās 27 skolēni,  

 13.02. Projekta SSN (“SAMSUNG skola nākotnei”) dalībskolas apmeklē Tallinas 

zinātnes centru “MECTORY”. 

 14.02.  

 18.02. Tradicionālā Meteņdienas vizināšanās un cienāšanās ar pankūkām, tēju 

Podlizovas kalnā sadarbībā ar Viļānu KN darbiniekiem.  
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 18.02. Konkurss vanadzēniem „Gudrs, vēl gudrāks”.  

 10.03. Skolā pedagogiem notiek apmācības kurss infogrammu veidošanā.  

 11.03. Saeimas kancelejas pārstāvji 9.-12. klašu skolēniem vada nodarbību par 

mūsu valsts Saeimas darbu un struktūru. Klašu audzinātāji saņem sertifikātu - 

apliecinājumu. 

 14.03. Jauno vides pētnieku forums „Skolēni eksperimentē” valsts līmenī Rīgā, LU 

Ķīmijas fakultātē. 

 25.03. Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena. Skolā viesojās, prezentāciju 

par Likteņdārzu rādīja un stāstīja par tā tapšanas vēsturi, turpmākajām iecerēm  

 26.03. 12.ab klašu žetonu vakars. 

 7.05. Pirmo reizi Viļānu vidusskolā notika novadpētniecības lasījumi 

 29.05. Mācību gada noslēguma līnijas. Tiek nominēti: 

- gada skolēni-Laura Svikša 4.A kl., Katerina Volkova 8.C kl., Laura malinovska 12.B 

kl. 

-gada sportisti-Marita vulāne 5.B kl., Maksims Ribakovs 6.D kl., Juris Meļņiks 9.A kl., 

Toms Pizičs 12.A kl. 

-gada labākā klase- 2.C kl. Kl. audz L. Gribuste , 6.B kl. Kl. audz Z. Litvinova, 9.B kl. 

Kl. audz J. Strode, 11.B kl. Kl. audz A. Vulāne. 

- mācību priekšmetu olimpiāžu uzvarētāji saņem naudas prēmijas par kopējo summu 

1300EUR. 

-skolēni teicamnieki un labinieki arī saņem naudas prēmijas.  

 30.05. BJC radošās darbnīcas Rēzeknes un Viļānu novadu skolēnu dziesmu uz deju 

svētkos. 

 24.08. Skolā notiek skolotāju tālākizglītības kursi “Bērnu tiesības”. Piedalās gandrīz 

visi novada skolu pedagogi un tehniskie darbinieki. 

 Patmalniece, Violeta Šarigina, Jūlija Tamane, sk. Aija Prauliņa) 

 1.-18.09. Viļānu vidusskolas Bērnu un jauniešu interešu centra dalībnieku darbu izstāde – 

reklāma “Ziedu melodijas”.  A.Prauliņa. 

 7.-18.09. Ziedu un citu dabas velšu paklāju izstāde skolas iekšpagalmā 1.-12.klasēm. 

Tēma: „Mēs nākam no bērnības”.  

 10.09. Pārgājiens „Pretī rudenim”. 1.-4. klasēm – mācību ekskursija pa Viļānu pilsētu; 

galamērķis – Lakstīgalu sala. 

 11.09. Dzejas dienas Viļānu Kultūras laukuma āra lasītavā, kas veltītas Rainim, Aspazijai 

un  50. Dzejas dienu gadskārtai.  
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 17.09. Viļānu un Rēzeknes novadu vanadzēnu sporta spēles Viļānu vidusskolā. Piedalījās 

100 dalībnieku.  

 13.09. Skolotāja F. Leščinska saņem N. Rancāna galveno balvu par mūža ieguldījumu 

izglītības attīstībā Latgalē.  

 23.10. Viļānu novadpētniecības pulciņa izstādes “Mūsu skola XX gs. 50.- 80. gadu 

vēstures liecībās” atklāšana Viļānu Novadpētniecības muzejā.  

 9.10. Seminārs jauniem cilvēkiem par finansēm un ikdienas naudas patēriņu.  

 24.10. pasākums ”Viļānu vidusskolai 60+”.  

 30.10. Viļānu vidusskolas skolēnu un pedagogu piedalīšanās pasākumā Rugāju 

vidusskolā – akcijā „Simtozolu meži simtgadu Latvijai!”.  

 02.11.2015. Pie skolas iestādīti 8 ozoliņi. Tā ir dāvana Latvijai 100 gadu jubilejā. Tādā veidā 

iesaistāmies akcijā “100 ozoli Latvijas simtgadei”, kuru aizsāka Rugāju vidusskolas 

skolotāji un skolēni. 

 03.11. Rēzeknes augstskolā parakstīts divpusējo sadarbības līgumu.  

 6.11. Karjeras izglītības pasākums. Lekcija – prezentācija  jauniešiem par uzņēmējdarbības 

uzsākšanu .  

 11.11. Lāčplēša dienai veltīts lāpu gājiens no Kultūras laukuma līdz piemiņas plāksnei 

Viļānu atbrīvotājiem no lieliniekiem 1919.gadā Viļānu kapos,  

 16.10. Radošo zīmējumu  diena “Mana Dzimtene” , BJC 

 17.11. Pasākums veltīts Latvijas Republikas proklamēšanas 97.gadadienai „Dziesma 

Latvijai”.  

 20.11.2015. 6.A un 7.A klases ar audzinātājām I. Stabulnieci un A. Grineviču piedalās 

starptautiskā izglītības akcijā ”Pasaules lielākā mācību stunda”. Skola saņem pateicību 

par piedalīšanos minētajā akcijā.  

 24.11. Lekcija-prezentācija sākumskolas skolēniem „Esi redzams”. Valsts policijas 

Latgales reģiona pārvaldes Rēzeknes iecirkņa kārtības policijas nodaļas inspektori Dainis 

Laduss un Sanita Rastopčina.  

 19.12. Labdarības pasākums Viļānu slimnīcā. 

Pamatlīdzekļu iepirkumi: 

 18 stacionārie datori, 1 portatīvais dators un 2 videoprojektori- 16822 Eur., 1 televizors- 

507 Eur. 

 Tērpi korim-370 Eur; ēdnīcas darbiniekiem darba apģērbs un apavi-260 Eur;  

 akumulatorskrūvgrieznis-140 Eur; treiecienurbjmašī na- 94 Eur; figūrzāģis- 57 Eur;  

 mēbeles klasēs- 2520 Eur; trauki virtuvei- 566 Eur;  
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 mikroskopi- 1059- Eur; spotra inventārs- 1349 Eur;  

 žalūzijas- 1005 Eur; informācijas stendi- 1097 Eur;  

 autoklases iekārtošana- 726 Eur;  

 saldētava( domes dāvana)- 1150E Eur. 

 Portatīvais dators ar programmu 751,00EUR 

 Galdi mājturības kab. 811,62EUR 

 Uzlaikošanas kabīne mājturības kab. 195,73EUR 

 Kartupeļu mizotājs 1059EUR 

 Ūdens sildītājs 198,95EUR. 

 

DEKŠĀRES  PAMATSKOLA 

 
Starpnovadu mācību olimpiādes: 

 

 Matemātika 2.vieta – skolotāja Mārīte Nagle 

 Starpnovadu deju skatē diviem deju kolektīviem iegūtas  1 pakāpes – skolotāja  Mārīte 

Nagle, 5.-9.kl.kolektīvs brauc uz Rīgu uz Dziesmu un Deju svētkiem 

Skolas pasākumi: Zinību diena, Tēva diena, Dzejas dienas, Dārzeņu un ziedu izstāde, 

Skolotājdienas pasākums, Lāčplēša dienas pasākums, Latvijas dzimšanas diena, Ziemassvētki,  

Jaungada karnevāls, Barikāžu dienas atceres pasākums, Jaunsargu uzņemšana, Projektu nedēļa, 

„Prāta banka”,, “Cipariņu pēcpusdiena”, Valentīndienas pasākums, Zvirbulis -2015, Lieldienu 

pasākums, Lielā sakopšanas talka, „Ašie prāti 1.-4.klasēm”, Māmiņdienas pasākums, Zvaniņa 

svētki, Sporta diena skolas noslēgumā, Viļānu un Rēzeknes novadu dziesmu un deju svētki, 

Izlaidumi – pirmsskolai, 9.klasei, Atvērto durvju dienas ietvaros Viļānu ugunsdzēsēju posteņa 

apmeklējums, Sadraudzības vakari ar novada skolu, pārgājieni. 

Piedalīšanās valsts projektos: projekts „Bērni bērniem”, Balticovo zīmējumu konkurss 

„Lieldienu atklātnes”, konkurss „Gribu būt mobils”, „Labo darbu nedēļa”,  

piedalīšanās„ERASMUS +” . 

Piedalīšanās Rēzeknes novada pasākumos: 

 

 Daiļlasītāju konkurss „Zvirbulis -2015”, Konkurss „Mana Latvija” 5.-9.kl. ,Konkurss 

„Mini manu mīkliņu” 1.-4.kl. 

Labdarības pasākumi: 

 

 Labdarības pasākums Rēzeknes veco ļaužu pansionātā un dzīvnieku patversmē, 

labdarības koncerts Nagļu KN 

 

Starpnovadu un novada sadarbība: 
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 Drošības nedēļas ietvaros pasākums kopā ar valsts ugunsdzēsējiem, I.Valeniece 

 Seminārs pedagogiem „Sadarbība ar vecākiem un institūcijām” Narmandas tautas skolas 

lektore A.Pēkšēna 

 Seminārs pedagogiem Viļānu vidusskolā  

 Dzejas dienas pasākums Viļānu amfiteātrī un Viļānu vidusskolā  

 

Sports: (Skolotāji A. Slavickis, L.Kāposte) 

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

2000.dz.g.- 3.vieta., 2001.-2002.dz.g. – 4.vieta, 

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

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

2.vieta 

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

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

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

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

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

 4. -5. kl. – 2.vieta; 

 6. – 7.kl. – 1.vieta; 

 8. – 9.kl. – 3.vieta 

 

Skolas ēdnīcai nopirkts:  

 Profesionālā elektriskā plīts un čepeškrāsns 

 

VIĻĀNU MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA 

 
1. Dalība projektos 

1. 1. Latgales reģiona attīstības aģentūras Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas „Latvijas 

valsts mežu atbalstītā Latgales kultūras programma 2015“ projekts bērnu veidota animācijas 

filma, veltījums Viļānu 520. gadu jubilejai – “Biteit, muna zaltspuorneite” atbalsts 1000,00 

Eur,  Viļānu novada pašvaldības atbalsts 265,00 EUR 

 

1. 2. Valsts kultūrkapitāla fonds mērķprogrammā Vizuāli plastiskās mākslas programmas 

materiāli tehniskās bāzes uzlabošana, Grafikas spiedes iegādei 2000,00 EUR , Smilšu strūklas 

iekārtas un tīrīšanas kabīnes iegādei Viļānu novada pašvaldības atbalsts 436,71 EUR 
 

2. Izglītības programmas: 

2.1. Akreditēta čella spēles programma 

2.2. Licencētas: 

2.2.1. interešu izglītības programmas: Dejas studija, Mūzikas instrumentu spēle, 

Kameransamblis, 

2.2.2. pieaugušo neformālās izglītības programmas: Dejas studija 

2.3. Īstenotas: 

2.3.1. pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides A daļas programmas: Gleznošanas 

plenērs, Veidošanas radošā darbnīca 
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3. 2015.gadā iegādātais:  .metāla skapi saimnieciskajām vajadzībām,  izgatavoti kabatas 

kalendārīši, iesiešanas iekārta, gaisa kompresoru smilšu strūklas iekārtai, magnētiskā tāfele, 2 

ēvelsoli, alta saksofoni, 3 akordeonus Weltmeister Rubin, čells ¼, ģitāras lampu pastiprinātājs 

(Marshall), ģitāras kabinets (Marshall), aktīvā akustiskā sistēma (HK Audio), skaņas mikserpults 

(Yamaha), mikrofons ar statīvu, 

4. Remontdarbi: 

4.1. Mākslas šķūņa grīdas remonts (707.54 EUR), 

4.2. Kāpņu margas (824,11 EUR), 

4.3. Nr. 6. kabineta kosmētiskais remonts – iekšsienu siltināšana, piekaramie griesti, sienu 

krāsojums, durvju nomaiņa (890,64 EUR), 

4.4. Skolas galvenās ēkas jumta koka konstrukciju ugunsdroša apstrāde (427,84 EUR). 

5. Paveiktais  

5.1. Mūzikas programmās: 

 2015.gada 23.-25.janvārī, XX Latvijas mūzikas skolu pūšaminstrumentu un 

sitaminstrumentu  izpildītāju konkurss, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā. 

Piedalās Edvards Brencis. 

 2015.gada 27.janvārī, Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības programmas 

Pūšaminstrumentu spēles audzēkņu valsts konkursa II kārta, Latgales reģionā. 

Jaroslavs Pļašečniks (trompetes spēles 1.klase) – 3.vieta; Edvards Brencis (Klarnetes 

spēles 6.klase) – 3.vieta, Ksenija Jakušonoka (Flautas spēles 2.klase) – atzinība; Santa 

Lempa (Saksofona spēles 6.klase) – atzinība. Uz trešo kārtu (Latvijas mērogā) izvirzīti – 

Santa Lempa un Edvards Brencis. 

 2015.gada 25.februārī, Viļānu Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu koncerts 

“Viļāniem 520”, Voldemāra Laganovska darbu izstāde.  

 2015.gada 27.martā, IP Stīgu instrumentu spēles 7.klašu festivāls, Jāņa Ivanova 

Rēzeknes mūzikas vidussskolā, Piedalās Līga Strode. 

 2015.gada 28.martā, II komponista Alvila Altmaņa dziesmu konkurss “Ulbrokas 

vālodzīte”, pateicība – Laura Svikša. 

 2015.gada 09.aprīlī, Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas jauno vokālistu 

festivāls “Skaņais bolss”, Pateicība – Laurai Svikšai. 

 2015.gada 17.aprīlī, X Latgales jauno pianistu konkurss Balvos, Pateicība – Neļa 

Kristīne Malahovska, Meldra Macāne, Gunta Kroiča. 

 2015.gada 04.maijs, Viļānu Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu koncerts Viļānu 

stadionā, Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas dienai 

veltīts. 

 2015.gada 10.maijā, Viļānu Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu Koncerts Viļānu 

Romas katoļu baznīcā.  

 2015.gada 13.maijā, V Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu konkursu 

Pūšaminstrumentu spēles audzēkņiem. Piedalās Edvards Brencis. 

 2015.gada 13.maijā, XII Jauno vokālistu konkurss “Dziedu Dievmātei”, Aglonas 

bazilikā, Laura Svikša (kora klases 4.klase) – 3.vieta. 

 2015.gada 21.maijā, VMMS audzēkņu vieskoncerts Galēnos. 

 2015.gada 21.maijā, VMMS audzēkņu vieskoncerts Dekšārēs. 

 2015.gada 22.maijā, VMMS audzēkņu vieskoncerts Viļānu vidusskolā. 
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 2015.gada 26.maijā, Atvērto durvju dienas Viļānu Mūzikas un mākslas skolā, 

Sagatavošanas klases, vispusīgās attīstības studijas audzēkņu koncerts/izstāde. 

 2015.gada 26.maijā, Viļānu Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu mācību gada 

noslēguma koncerts/izstāde. 

 2015.gada 27.-29.maijam, XXII Starptautiskā jauno mūziķu konkurss “Sigulda 

2015”, piedalās Edvards Brencis. 

 2015.gada 29.maijā, Viļānu Mūzikas un mākslas skolas izlaidums/ absolventu darbu 

izstāde. 

 2015.gada 25.-30.jūnijam, Viļānu Mūzikas un mākslas skolas Kameransambļa 

koncertbrauciens uz Vāciju, Krummhornu.  

 2015.gada 1.septembrī, Viļānu Mūzikas un mākslas skolas Kameransambļa koncerts 

VMMS zālē, fotogrāfiju izstāde – atspoguļots Kameransambļa koncertbrauciens uz 

Vāciju, autors – Edvards Brencis, sk.Dana Podnieka 

 2015.gada 21.oktobrī, “Biteit, muna zaltspuorneite” Bērnu veidotās animācijas filmas 

PIRMIZRĀDE (Sveiciens Viļāniem 520 gadu jubilejā) 

 2015.gada 9.novembrī, Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas audzēkņu 

koncerts Viļānu Mūzikas un mākslas skolā. 

 2015.gada 16.novembrī, Viļānu Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu koncerts veltīts 

Latvijas valts proklamēšanas gadadienai Sokolkos 

 2015.gada 18.novembrī, Viļānu Kultūras namā, 18.novembra pasākums – piedalās 

Kameransamblis, sk.Ilona Laizāne 

 2015.gada 19.novembrī, Viļānu Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu 

koncerts/izstāde veltīts Latvijas valsts proklamēšanas gadadienai VMMS zālē. 

 2015.gada 12.decembrī, Labdarības akcija “Rūķi Viļānu Mūzikas un mākslas skolā”. 

 2015.gada 17.decembrī, Viļānu Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu Adventas 

koncerts. 

 2015.gada 23.decembrī, Interešu izglītības – sagatavošanas klases, vispusīgās 

atīstības studijas Ziemassvētku pasākums, VMMS zālē. 

 2015.gada 24.decembrī, Ziemassvētku koncerts Viļānu Romas katoļu baznīcā, 

piedalās Viļānu Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi. 

5.2. Mākslas programmās:  

 2015.gada 02.marts, International visual arts competition 2015 Francija, tēma 

“Maskas”, aizsūtīti 31 audzēkņa darbs, tajā skaitā sagatavošanas klases un vispusīgās 

attīstības studijas audzēkņu darbi. 

 2015.gada marts, Latvijas izglītības iestāžu profesionālās ievirzes izglītības mākslas un 

dizaina jomas programmu audzēkņu Valsts konkurss. Piedalās: Kaspars Pigaškovs, 

Kristīne Zeimule, Jolanta Skrauce, Marta Vulāne, Anna Aksjonova. Finālā skola piedalās 

ar metodisko materiālu, prezentāciju par valsts konkursa tēmu, ped. Maija Podnieka. 

 2015.gada 9.marta – 17.aprīlim, Mākslas darbu izstāde VMMS zālē, piedalās – Andris 

Abiļevs (grafika, tēlniecība), Olga Listarkova (glezniecība), Dana Podnieka (fotomāksla), 

Olga Žuravļova (grāmatu grafika – ilustrācija). 

 2015.gada 08.aprīlī, Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas konkurss “Pateicība”, 

pateicība - Mārtiņš Putniņš, Anna Aksjonova. 
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 2015.gada 08.-10.maijam, Viļānu Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu radošā 

nedēļas nogale, Gleznošanas plenērs, Veidošanas radošā darbnīca, ilustrāciju darbnīcu. 

Vadītāji – Andris Abiļevs, Olga Listarkova, Olga Žuravļova. Piedalās visi vizuāli 

plastiskās mākslas audzēkņi, visās darbnīcās.  

 IV Starptautiskais vizuālās mākslas konkurss “Dažādā pasaule” 2015, aizsūtīti 10 

audzēkņu darbi. 1.vieta – Marta Vulāne, Atzinība – Ksenija Kaļiņina, Pateicība – 

Jaroslava Potapova 

 2015.gada maijs, Viļānu Mūzikas un mākslas skolas rīkotais Vizuālās mākslas 

konkurss “Viļānu bitītes svētki” 2015, Viļānu vidusskolas 1.-9.klašu skolēniem.  

 2015.gada jūnijs, Bērnu un jauniešu vizuālo darbu konkurss “Nākotnes transports”, 

aizsūtīti 5 audzēkņu darbi. 

 2015.gada 29.jūnija – 2.jūlijam, Vasaras animācijas darbnīca “Biteit, muna 

zaltspuorneite”. 

 2015.gada jūlijs, Vizuālās mākslas konkurss “Jāzepa Vītola mūzika” 2015, “Opus 

38”, aizsūtīti 27 audzēkņu darbi, 3.vieta – Kaspars Pigaškovs, Pateicība – Jaroslava 

Potapova. 

 2015.gada septembris, Mūzikas un mākslas festivāla “Bildes 2015” akcija “Arī es – 

bilžu sētā”, piedalās 30 audzēkņu darbu skices. 

 2015.gada 31.decembrī, Zīmējumu konkurss “Uzzīmē savu Elvīti”, aizsūtīti 40 

audzēkņu darbi. 

 Regulāri tiek izstādītas Viļānu Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu darbu izstādes 

Jaunviļānu atpūtas un informācijas centrā “Kamenīte” 

 No oktobra – Viļānu Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu darbu izstādes Viļānu pilsētas 

bibliotēkā. 

 

VIĻĀNU PILSĒTAS PIRMSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE 
 

Šajā gadā turpinājām pilnveidot integrētā mācību satura īstenošanu rotaļnodarbību un bērnu 

patstāvīgās darbības veidos.  Mūsu mērķis bija aktīvāk iesaistīt bērnus mācību procesā, rosinot  

darboties eksperimentējot un plānojot savu darbību.  

Turpinājām veicināt audzēkņu izpratni par veselības un cilvēkdrošības jautājumiem. Dienas 

ritmā lielāku uzmanību pievērsām kustību rotaļām un fiziskām aktivitātēm. 

 Sekmējām bērnu nacionālās un valstiskās identitātes un patriotisma veidošanos./katrā 

grupā nozīmīgu kultūras notikumu iedzīvināšana mācību un audzināšanas darbā gan 

rotaļnodarbībās, gan ārpusnodarbību aktivitātēs/ Akcentējām dzimto valodu kā pilsoniskās 

identitātes  nozīmīgu sastāvdaļu. Attīstījām interesi par burtiem un veicinājām lasītprasmi. 

 Mazākumtautību grupā mācību programmu realizējām bilingvāli izmantojot divvalodu 

izglītības modeli: krievu  un latviešu valodas lietojums 50% : 50%; latviešu valoda tiek 

izmantota kā mācību līdzeklis, nevis kā mācību priekšmets. 

No septembra pievērsāmies bērna runas attīstīšanai pedagoģiskajā procesā. 

Pirmsskolas izglītības iestādē veiktie saimnieciskie darbi: 



 35 

1.Veikti nepieciešamie sīkie remontdarbi. 

2. Veikti tekošie santehnikas remontdarbi. 

3.Ierakts jauns elektriskais kabelis āra apgaismojumam. 

4.Uzstādīti jauni rotaļu laukumi 3.un 6.gr.,par summu  7698.63 eiro 

5.Uzlikts gumijas segums 3. Un 6.gr.laukumos,par summu  3220.82 eiro 

6.Uzstādīti ugunsdrošības vārstuļi , par summu  860.28 eiro 

Pirmsskolas izglītības iestādē pirkumi: 

    1.Bērnu izvelkamās gultas- 31 gab. un 

       plaukti virs gultas-10gab,par kopējo summu 13153.91  eiro 

  2.Rotaļlietas , par summu  1689.18 eiro 

  3.Mācību līdzekļi ,par summu  860.80 eiro 

  4.Ledusskapis-saldētava , par summu 1294.70 eiro 

  5.Grāmats ,par summu 684. 00 eiro 

  6.Gultas veļa, par summu 400.00 eiro 

  7.Medikamenti , par summu 147.00 eiro 

  8.Kancelejas preces , par summu 90.35 eiro 

  9.Darba induviduālās aizsardzības līdzekļi , par summu 199.33 eiro 

 10.Nepieciešamie saimnieciskie pirkumi  [mazg.un tīrīš līdz.,higiēnas preces,skrūves,naglas  

krāsa,uc materiāli, par summu 1768.20 eiro 

 11.Zāģmateriāli , par summu 77.40 eiro 

PII tika organizēti sekojoši svētki un jautrie brīži: 

 Skolotāju pieredzes skola, pasākums „Visi mīļi dzejolīši”, Meteņi un Masļenica, teātra 

dienas, Lieldienas, Izstāde „Lieldienu radošie darbiņi”, izstāde „Pašgatavotās 

grāmatiņas”, Māmiņu diena, Sporta svētki, izlaidumi, Līgo, zinību diena, sporta izpriecas 

„Piedzīvojumi rudenī”, Miķeļu nedēļa, Rudens svētk, bērnu un vecāku radošo darbiņu 

izstāde – „Rudens pasaka”, piedalīšanās Riebiņu novada sporta svētkos, Mārtiņi ziemai 

vaļā vārtiņi – tematiskā nedēļa grupās, Latvijas dzimšanas diena, Bērnu darbu izstāde 

domē “Mana Lavija”, Ziemassvētki, Jaungada eglīte. 
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6.attēls. Bērnu un vecāku radošo darbiņu izstāde – „Rudens pasaka” 

 

PIRMSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE „BITĪTE” 

 

Uz 2.01.2015. iestādi apmeklē 90 audzēkņi, no kuriem uz skolu aiziet 14 latviešu 

plūsmas bērni un 11 mazākumtautību plūsmas bērni.  

2015./2016. māc.gadā ir 79 bērni, obligāto sagatvošanu skolai uzsāk 20 sešgadīgie un 18 

piecgadīgie bērni no kuriem 24 latviešu grupās un 14 mazākumtautību. 

 

 Piedalījāmies makulatūras vākšanas konkursā Tīrai Latvijai, kur 400 izglītības iestāžu 

vidū bijām pirmajā simtā,  savācām 2,5 tonnas makulatūras, saņemta pateicība par 

piedalīšanos un 12.5 kg zīmēšanas papīra. 

 No janvāra līdz aprīlim notika KPFI projekts „Ēkas vienkāršota renovācija”, kura 

rezultātā esam ieguvuši ne tikai siltumu, bet arī pievilcīgu izskatu. Vienlaikus tika 

uzstādīts jauns skurstenis un atjaunota katlu telpa no apkures katliem līdz skurstenim. 

 Vasarā tika remontētas un atjaunots krāsojums laukuma konstrukcijām. 

 Tika iesniegti 2 projekti „Labie darbi”, taču uz 2 kārtu netika izvirzīti. 

 Piedalāmies „ Latvijas Valsts meži” rīkotajā Cūkmena akcijā. 

 Esam pieteikušies SIA „Maxima Latvija” rīkotajā izglītības atbalsta programmā Savai 

skolai. 

 Skolotāju dienas ietvaros pieredzes apmaiņas braucienā apmeklējām Alūksnes 

pirmsskolas izglītības iestādi „ Pienenīte”. 

 Nopirkti mācību līdzekļi, mācību materiāli, āra rotaļlietas un izglītojošas rotaļlietas un 

spēles grupām. 

 Papildināts sporta inventārs – 12 paklājiņi vingrošanai, 10 basketbola bumbas. 

Pasākumi: 
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 Janvāris – atvērto durvju dienas visās grupās, vecāki var skatīties kā notiek nodarbības, 

kā darbojas viņu bērni, uzdot jautājumus skolotājām. 

 Februāris – veselības un drošības mēnesis. 

 Marts – teātra diena kopā ar novada pirmsskolas iestādēm Viļānu pilsētas pirmsskolas 

izglītības iestādē. 

 Marts – vecvecāku diena, kad uz pasākumu bija gaidīti vecmāmiņas un vectēvi. 

Pasākums tika ļoti kupli apmeklēts. 

 Marts – vecāku darinājumu izstāde. 

 Aprīlis – Lieldienas. 

 Maijs - māmiņu dienas pasākumi visās grupās. 

 Izlaidumi sagatavošanas grupās. 

 1. jūnijs Starptautiskajai bērnu aizsardzības dienai veltīts sporta pasākums novada 

pirmsskolas iestāžu bērniem un pirmsskolas grupas bērniem no Galēnu pamatskolas.  

 Jūnijs – mācību ekskursija uz mini zoo Rēzeknē. 

 Zinību diena. 

 Eiropas sporta nedēļa „Be Active” 7.-13.septembris, kuras ietvaros notiek pasākums 

veltīts Tēvu dienai – „ Sportojam ar tēti”.  

 Piedalījāmies Latvijas veselības nedēļā. 

 

 

7.attēls. PII „Bitīte”piedalās Latvijas veselības nedēļā 

 Rudentiņš bagāts vīrs” - bērnu un vecāku gatavotu darbu no dabas materiāliem izstāde. 

 Projektu nedēļa „ Viss par maizi” – septembrī. 

 Rudens svētki grupās – oktobrī. 

 Piedalījāmies Galēnu pirmsskolas grupas rīkotajā sporta pasākumā – novembris. 

 Latvijas dzimšanas diena. 
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 Ziemassvētku pasākumi. 

 

4.2. Novada iestāžu darbība kultūras jomā 

VIĻĀNU KULTŪRAS NAMS 

2015. gadā Viļānu KN organizētie pasākumi: 

10.01. Viļānu novada senioru atpūtas vakars.  

14.02. XIII Ziņģētāju un stāstnieku vakars. 15 muzicējošie ziņģētāji un 4 stāstnieki 

14.02. Viļānu novada sportistu atpūtas vakars.  

17.02. Jautrā Meteņdienas  vizināšanās Podļizovas kalnā.. 

25.03. Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena. 

06.04. Lieldienu svinēšana. 

19.04. „Sudaruški” 15 gadu jubilejas pasākums Viļānu mūzikas un mākslas skolā. 

03.05. Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas dienas ieskaņu diskotēka ar 

DJ Arni. Īpašais viesis – Sabīne Berezina 

04.05. Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas diena.  

30.05. Dziesmu un deju diena Viļānu un Rēzeknes novadu kolektīviem. 

30.05. Lakstīgalu salas vasaras sezonas atklāšanas zaļumballe. Spēlē  grupa „Miggla” 

31.maijā  Festivāls „Zilā cerību puķe”. Bērnu un jauniešu biedrībai „Saulstariņi” 10 gadu 

jubileja.  

20.jūnijā  Bērnības svētki Viļānu novada bērniem 

20.jūnijā Diskotēka ar DJ Arni 

23.jūnijā  Līgo Lakstīgalu salā.  

28.-5. jūlijs   Pasaules latviešu vasaras nometne 3x3 Viļānos 

01.jūlijā  Lakstīgalu salā Viļanu pašdarbības kolektīvu koncerts nometnes dalībniekiem 

Lakstīgalu salā. 

18.jūlijā-  Starptautiskā folkloras festivāla BALTICA 2015  Novadu dienas ietvaros 

25.jūlijs – 8. Līnijdeju nometne Viļānos “Kur gan vēl ja ne Lakstīgalu salā” un  līnijdeju grupas 

“Cherry Lady” 10 gadu jubileja.  

08.augusts – Starptautiskie  XV Tautas muzikantu svētki. 

09.augusts  Amatnieku gadatirgus andele 

22.augusts  Izklaidējošš un izglītojošs pasākums bērniem Lakstīgalu salā 



 39 

22.augusts    Brīvdabas diskotēka 

29.augusts – vasaras sezonas noslēguma pasākums Lakstīgalu salā. 

 10.oktobris – Kultūras nama, bibliotējas un novadpētniecības muzeja atklāšanas svinības. 

13.oktobris   Cirka izrāde mazajiem / Lietuva 

17.oktobris          Izglītojoši muzikāls, izklaidējoši aktuāls raidījums “150 g Viļānu kultūras”. 

30.oktobris    Saskaņa- Viļāniem. Samantas Tīnas koncerts. 

31.oktobris  -  Viļānu novada kolektīvu atpūtas vakars- Pašdarbnieku vakars. 

07.novembris Teātra saiets SĀBRI 2015 

11.novembris. Lāčplēša dienas pasākums. 

12.novembrī    - Leļļu teātris mazajiem “Jautrās astes” 

18.novembrī. - Latvijas Republikas proklamēšanas dienas svinības. 

21.novembris  - Zemnieku balle. 

29.novembris  - Pirmā Advente Viļānos. 

11.decembrus “Skaistuma pavēlnieces” Viļānos. 

21.decembris  - Ziemas Saulgriežu svinēšana 

26.decembris. -  Ziemassvētku eglīte Viļānu pilsētas un pagasta pirmskolas vecuma bērniem. 

26.decembris – Atpūtas vakars Viļānu iedzīvotājiem un iestāžu darbiniekiem pie galdiņiem. 

Saimnieciskie darījumi 

Iegādāti apavi deju kolektīvu vajadzībām: 

sieviešu kurpes 12 pāri, vīriešu kurpes 12 pāri, sieviešu kurpes 9 pāri. Kopējā summa:  EUR 

1517.34 

Sašūti tautu tērpi KN 3.-4.klašu , 5.-6. klašu un 10.-12.klašu deju kolektīviem : EUR 1743.45 . 

Skaņas pults Yamaah MG20 XU  par  EUR 778.00 

Skatītāju Krēsli ERA BL Link Kultūras nama lielajai zālei   EUR 5499.45 

Mēbeles darba kabinetiem – SIA MEBIR – EUR 3770.58 

Aizkari lielajai zālei romiešu-gaismas aptumšojoša auduma un dienas aizkari ar visiem 

mehānismiem  7 logiem un 1 durvīm -  SIA “Atspulgs logiem” : EUR 4838.40 

Garderobes aprīkojums – 3 pakaramie uz riteņiem – SIA LITE - EUR 1996.61; 

Salokāmie galdi ar pārvietojamiem ratiņiem 10 gab – EUR 1334.60 

Skatuves drapērijas un gaismas tehnika SIA “ AJV grupa” - EUR 46541.61 

 

SOKOLKU PAGASTA KLUBS 

2015.gadā notika šādi pasākumi: 

16.01.2015.- Masku diskoballe 

07.02.2015.- Ziemas sporta stafetes „Ziemas prieki” 

20.02.2015.- Konkurss jauniešiem. 
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22.02.2015.- Masļenica  

26.03.2015.- Izklaides pasākums bērniem. 

01.04.-13.04.2015.- Lieldienu izstāde-  

 24.05.2015.- Viļānu krievu amatierteātra izrāde 

06.06.2015.-  Bērnības svētki 

24.07.2015.- Brīvdabas izrāžu vakars Strupļu ciemā 

01.08.2015.- Tautas muzikantu svētki- koncerts Strupļu brīvdabas estrādē 

20.08.2015.- Jautrās sporta stafetes bērniem 

10-15.10.2015.- Dārzeņu izstāde 

09-20.11.2015.- Latvijas Republikas proklamēšanas dienai veltīta bērnu zīmējuma izstāde. 

13.11.2015.- Rudens balle 

16.11.2016.- Latvijas Republikas proklamēšanas dienai veltīts koncerts- Viļānu mūzikas skola 

26.12.2015.- Ziemassvētku balle 

28.12.2015.- Ziemassvētku eglīte pirmskolas vecuma bērniem 

28.12.2015.- Izklaides pasākums bērniem 1-9.kl. 

2 reizes mēnesī notiek diskotēkas 

2015.gadā tika iegādāti : Mikrofons Shure SM58 – 2 gab., dienas aizskari – 5 gab., laminēšanas 

aparāts. 

 

DEKŠĀRES TAUTAS NAMS 

2015. gadā Dekšāres Tautas namā notika šādas aktivitātes: 

 Organizēti 23 pasākumi, atpūtas vakari, koncerti utt.: 

Kolektīvu dalība pasākumos: 

 Viļānu,Varakļānu,Preiļu,Rēzeknes,Krustpils,Madonas,Ilūkstes un Līgatnes 

novados. 

 XIV Latgales novada senioru festivālā  

 Pūtēju orķestris «Dekšāres» piedalījās  orķestru skatē Cēsīs un Latgales 

Dziesmu Svētkos Daugavpilī, piedalījušies,apmēram,15 dažāda rakstura pasākumos, tai 

skaitā kuplinājuši ''Zvejnieku svētkus'' Nagļos, '‘Policijas dienas'' pasākumā Rēzeknē, 

 ''Bokonu Bryuklinis'‘''Sanāciet, sadziediet, sasadancojiet'‘, ar labiem 

panākumiem startēja IV Latvijas senioru līnijdeju sacensībās-deju festivālā ''Senioru 

kauss 2015''. 

 Kapela ''Sovejī'‘  - ''Sanāciet, sadziediet, sasadancojiet'‘, draugu festivālā ''Starp 

bērziem, pļavām un taureņiem'', lauku dienās Viļānos, Latgales novadu senioru festivāla 

Līvānos dalībnieki. 
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 Vīru kopa ''Kūzuls'' -Burtnieku novada rīkotajā pasākumā ''Vīri dzied 

Renvēnos'‘, starptautiskajā folkloras festivālā ''Baltica 2015'' Talsos un Rīgā. 

VIĻĀNU PILSĒTAS BIBLIOTĒKA 

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

Viļānu novada un arī tuvāko pagastu iedzīvotājus.Bibliotēkai ir noslēgts sadarbības līgums ar 

Rēzeknes novadu. Bibliotēka ir vienīgā vieta, kur iespējams izmantot internetu bez maksas. Tā 

iegūst jaunu lomu sabiedrībā – tā ir jaunu prasmju avots un kļūst par ideju mājām, kur jaunākās 

tehnoloģijas dod iespēju mācīties un iepazīt pasauli radošu domāšanu veicinošā vidē.  

 Lasīšana ir efektīvākā nodarbe, ar kuras palīdzību var paplašināt redzesloku, attīstīt 

emocionālo pasauli un vairot inteliģenci. Tai ir milzīga vērtība, kas padara cilvēku bagātu, 

pilnveido cilvēka gaumi, valodas krājumu, uzlabo iztēles spējas, jo,  ja cilvēks mazāk lasa, jo 

viņam ir nabadzīgāka valoda. Svarīgi jau bērnībā iemīlēt lasīšanu, ko lielā mērā ietekmē vecāki. 

Ja cilvēks ir iemācījies lasīt agrā bērnībā un viņam šis process ir iepaticies, tad viņš vienkārši bez 

lasīšanas nespēj dzīvot. Bibliotēku uzdevums – ieinteresēt bibliotēkas neizmantojošo sabiedrības 

daļu nepaiet garām grāmatai. Dators un internets bibliotēkās kļuvis par neatņemamu sastāvdaļu 

bibliotēkas apmeklētāju ikdienā. Interneta pieslēgums visu laiku ir par brīvu, ko aktīvi izmanto 

bērni un pieaugušie no maznodrošinātām ģimenēm, darba meklētāji, studenti, tūristi, kā arī RT 

Viļānu filiāles audzēkņi. Bibliotēkā iedzīvotāji cenšas samaksāt rēķinus, izdrukāt vēstules, 

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

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

savu lasītāju interesēm. 

10.tabula 

Statistiskie rādītāji 

Rādītājs 2015.gads 

Lietotāju skaits 933 

      t.sk.bērni un jaunieši līdz 18.g. 518 

Apmeklējumu skaits 15356 

Izsniegumu skaits 31625 

Bibliotēkas krājums 34102 

Pašvaldības finansējums 78786 EUR 

 

Nozīmīgākie notikumi 2015. gadā: 

  Bibliotēkas darba rādītājus ietekmēja tieši apstāklis, ka bibliotēka bija izvietota tālu no 

skolas divās mazās telpās un mēnesi bija ciet , sakarā ar pārvākšanos uz renovētām telpām . 
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1. Publikācijas par bibliotēkas pasākumiem tika ievietotas bibliotēkas emuārā 

vilanubibl.blogspot.com un bibliotēku portālā biblioteka.lv. 

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

3.Apmeklētāji apmācīti interneta, internetbankas lietošanā. Darbā ar datoru tika sniegtas 332 

konsultācijas. 

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

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

5.Bibliotēkā notikuši 50 tematiski pasākumi, 8 informācijas dienas un piedāvātas lasītājiem 32 

plauktu izstādes. 

6.Interesantākie pasākumi bija: dzejas pēcpusdiena “Latgales akvarelis” veltīta P.Plotnikova 

jaunajai grāmatai, fotogrāfiju izstāde “Danas Podniekas melnbaltā fotogrāfija”, dzejas 

pēcpusdiena “Tu esi Latvija!”, zīmējumu izstāde un pārruna “Viļāni – pilsēta mana un  tava “ u.c. 

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

8.Tika veikta 2.-4. klašu skolēnu lasītāju formulāru analīze, tika atlasīti katrā klasē labākie 

lasītāji , kuriem tika pasniegti kopā ar liecībām diplomi “Bērnu grāmata -2015”. 

9.2015.gadā bibliotēkai tika iegādātas jaunas mēbeles: grāmatu plaukti,datorkrēsli, lasītavas 

galdi,krēsli, žalūzijas .Kopsummā iegādātas mēbeles par 9898 eiro. 

10. Galvenais veiksmes stāsts – bibliotēka ir atgriezusies un uzsākusi darbu atremontētajās, 

nosiltinātajās, gaišās telpās. 

VIĻĀNU PAGASTA RADOPOLES BIBLIOTĒKA 

11.tabula 

Statistiskie rādītāji 

 2015.gads 

Lietotāju skaits 207 

No tiem bērni 61 

Apmeklējumu skaits 1934 

Izsniegumu skaits 6471 

Starpbibliotēku abonementa pakalpojumi 48 

Sniegtas uzziņas 41 

2015.gadā bija pieejami 20 nosaukumu preses izdevumi , no tiem 2 nosaukumu avīzes un pārējie 

žurnāli latviešu un krievu valodā. 

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

Jaunviļānos, atpūtas un informācijas centrā „Kamenīte”.  

Ienācis:  201 grāmata un 2 elektroniskie izdevumi par summu 1161.18 EUR, 

 no tiem:    pašvaldības budžets:  175 grāmatas par summu 1023 EUR. 

http://www.lursoft,www.letonika,nais/
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                    dāvinājumi:  28 grāmatas par summu 138.18 EUR. 

Lasīšanas veicināšanai tika rīkotas 56 tematiskās literatūras izstādes: gadskārtu un valsts 

svētkiem, rakstnieku, ievērojamu cilvēku jubilejām veltītas. 

Pasākumi:  pieaugušajiem: „Jauno Grāmatu Dienas”, bibliotēku nedēļā- izglītības dienas (e-

pakalpojumi www.latvija.lv ),  „Stāstu laiks bibliotēkā”. 

             bērniem: „Aspazijas un Raiņa dzeja bērniem”, „Draudzība ”( pārruna Ziemeļvalstu 

literatūras nedēļā), „Nāc, uz grāmatu pasauli durvis ver!” (PII „Bitīte” bērniem). 

 

SOKOLKU PAGASTA BIBLIOTĒKA 

2015.gadā bibliotēka akreditēta kā vietējas nozīmes bibliotēkas statuss. 

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 organizētas 33 izstādes un 8 pasākumi. Kopā 41 pasākums. 

Pavasarī bibliotēkā tika veikts kosmētiskais remonts. 

 

12.tabula 

Statistiskie rādītāji 

 2015.gads 

Lietotāju skaits 174 

t.sk. 

bērni un jaunieši līdz 18 gadiem 

39 

Apmeklējumu skaits 5730 

Izsniegumi 8525 

Sniegtas uzziņas 352 

Jauniegūtās grāmatas 232 

Prese izdevumi 28 nosaukumi 

SBA pakalpojumi 317 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.attēls. Bērnu stūrītis Sokolku pagasta bibliotēkā. 

 

 

http://www.latvija.lv/
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DEKŠĀRES PAGASTA BIBLIOTĒKA 

Iedzīvotāju bibliotekārajā apkalpošanā tiek ņemta vērā lietotāju vajadzību izpēte un 

pieprasījums. Apmeklējumi – 5676. Tika iegādātas grāmatas. Veikta periodikas norakstīšana, 

novecojušu, nolietoto grāmatu norakstīšana, grāmatu labošana, kārtošana, tīrīšana. 

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

informācijas vienību izsnieguma elektroniska uzskaite. 

         Veicu bibliotēkas darbu, 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.  

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

skeneri. 

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

svētkos, jaunieguvumu izstādes, radošās darbnīcu nodarbības. 

 

VIĻĀNU NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS 

Projekti:  

 „Viļānu novadpētniecības muzeja ekspozīcijā esošo krājuma priekšmetu uzglabāšanas un 

eksponēšanas modernizācija” , iesniegts Latvijas KM, atbalstīts (kopējais finansējums 

10699.80 EUR) – KM piešķīra 3500.00 EUR. 

 „Nacionālā muzeju krājuma izpētes rezultātu pieejamības nodrošināšana, izveidojot 

eksponēšanas apstākļus atbilstoši mūsdienu sabiedrības vajadzībām Viļānu 

novadpētniecības muzeja izstāžu zālē”, iesniegts VKKF, atbalstīts (kopējais finansējums 

4461.12 EUR) – VKKF piešķīra 3000.00 EUR. 

 Projekta LLB-2-208 „MUSEUM GATEWAY” ietvaros muzejs ir ieguvis videokameru, 

TV, foto/video statīvu. 

Pasākumi: 

 Nacisma sagrāves un Otrā pasaules kara upuru piemiņas dienai veltīts pasākums – 

08.05.2015.g. 

 Viļānu novadpētniecības muzeja atklāšanas pasākums (muzejs tika pārcelts uz jaunām, 

renovētām telpām Viļānu kultūras nama pagrabstāvā) 10.10.2015.g. 

 Osvalda Zvejsalnieka gleznu izstāde. 10.10.2015. – 12.12.2015. 

 Marutas Raudes izstāde porcelāns  citi darbi „SVINIEŠONA”. 10.10.2015. – 

20.12.2015. 

 Viļānu vidusskolas novadpētniecības pulciņa izstāde „Mūsu skola 20.gs. 50.-80.gadu 

vēstures liecībās”. 23.10.2015. – 06.11.2015.g. 
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 Tikšanās ar keramiķi Marutu Raudi. 24.10.2015.g. 

 Kroma kolna brolistis stāstījums par seno latgaļu ieročiem un bruņojumu 9.-.12.gs. 

10.11.2015.g. 

 Tikšanās ar Rēzeknes Augstskolas asociēto profesori Angeliku Juško-Štekeli „Ziemas 

saulgrieži seno latgaļu tradīcijās” 04.12.2015.g. 

 Viļānu vecticībnieku draudzes dievnamā tikšanās ar draudzes mācītāju Aleksandru 

Voronovu „Kristus Dzimšanas svētku gaidīšana un svinēšana ” 08.12.2015.g. 

 Viļānu Romas katoļu baznīcā tikšanās ar priesteri Rinaldu MIC „Kristus Dzimšanas 

svētku gaidīšana un svinēšana ” 16.12.2015.g. 

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

Paveiktie darbi: 

 Viļānu pilsētas karoga skices izstrāde (heraldikas komisija atzina un pieņēma karoga 

skici). Jaunais Viļānu pilsētas karogs pirmo reizi sabiedrībai tika atklāts Latvijas 

Republikas neatkarības atjaunošanas dienas svētku pasākuma ietvaros ( 04.05.2015.g.). 

 Iekārtota jauna pastāvīga ekspozīcija. 

 Izveidota mūsdienīga izstāžu zāle. 

 Krājums: 

 Kopējais krājuma vienību skaits – 3202, t.sk. pamatkrājuma vienību skaits – 1957. 

Zinātniskā darbība: 

 Pētnieciskā darba tēma – 1. 

 Izstāžu un ekspozīciju plānu skaits – 2, no tiem realizēti – 1 

  

Komunikācija ar sabiedrību: 

              Apmeklētāju skaits – 1731 cilv. 

 Novadītas ekskursijas 31 ārzemju viesim. 

Finansiālie rādītāji: 

 Piešķirts no pašvaldības budžeta – 29347.00 EUR 

 Izveidota jauna pastāvīga ekspozīcija – 10699.80 EUR 

 Labiekārtota izstāžu zāle – 4461.12 EUR 

 Iegādāti: 

 25 saliekamie krēsli – 877.25 EUR 

 Drēbju pakaramais ar plauktu cepurēm uz riteņiem – 198.44 EUR 

 Timberk DH TIM 60 E1W mitruma savācēji 2gab. – 1179.99 EUR 
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 Termohidrometrs testo 608-H1 – 75.14 EUR 

 Rullo žalūzijas 3.gab. – 184.17 EUR 

 

9.attēls. Viļānu Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi nodarbību laikā.  
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5. PAŠVALDĪBAS POLICIJAS INFORMĀCIJA PAR 

VEIKUMIEM SABIEDRISKĀS KĀRTĪBAS NODROŠINĀŠANĀ 

 

Dienesta ziņojumi VP LRP par nelegālā alkohola apriti  1 

Piedalījās noziedzīgu nodarījumu atklāšanā (CSN) pašvaldības īpašuma bojāšana, 

zādzības,  
17 

Dienesta ziņojumu PA skaits (nosūtīti izskatīšanai VP- LAPK171.pants) 23 

Sastādīti pārbaudes akti (atskaites perioda beigās) reģistrēti NŽ 194 

Izskatīja iesniegumus (atbildes uz iesniegumiem) 13 

Mutiski iesniegumi (sūdzības) no iedzīvotājiem  44 

personīgi uzsāka administratīvo lietvedību 6 

pieņēma lēmumus par administratīvas lietvedības izbeigšanu  3 

nosūtīja materiālus (iesniegumus) pēc piekritības ( VP; AK) 17 

Par pašvaldības saistošo noteikumu neievērošanu ( teritorijas uzturēšana) PA 13 

Izpildīja atsevišķus uzdevumus( no VP LRP Rēzeknes iecirkņa) Prokuratūra, DP, 

Probācijas dienests 
31 

Dienesta ziņojumi( transportlīdzekļa vadīšana alkohola reibuma stāvoklī) 10 

Darbs ar dzīvnieku ( suņu) īpašniekiem, bez aprūpes palikušajiem dzīvniekiem 13 

Sastādīja protokolus par administratīvajiem pārkāpumiem (tajā skaitā): 26 

LAPK 106.pants 1.daļa 5 

LAPK 149
23

.pants 2.daļa 8 

LAPK 58.pants  2 

Par CSN( apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpšana 149
10

. Pants) 8 

LAPK 173.panta 1 un 3 daļa 2 

LAPK 140.pants 2.daļa 1 

Piedalījās sabiedriskās kārtības nodrošināšanā un prevencijas pasākumos (tajā skaitā): 168 

publisko pasākumu laikā 58 

reidu laikā 110 

Darbs ar Bāriņtiesu 12 

Darbs ar sociālo dienestu 30 

Noslēgti 13 līgumi no privātīpašumiem par CSA izvešanu Viļānu pilsētā 
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6. PAŠVALDĪBAS DALĪBA PROJEKTOS UN SABIEDRĪBAS 

INFORMĒŠANA 

6.1. Pašvaldības dalība projektos 2015.gadā 

 Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas „Infrastruktūra un 

pakalpojumi” papildinājuma 3.2.1.2.aktivitātes „Tranzītielu sakārtošana pilsētu 

teritorijās” ietvaros tika pabeigta projekta Nr.3DP/3.2.1.2.0/12/APIA/SM031 

„Tranzītielas rekonstrukcija Viļānu pilsētas teritorijā, a/c P58 posms 0,5-2,5 km” 

realizācija. Projekta izmaksu attiecināmības sākuma datums – 2012.gada 30.maijs un 

beigu datums – 2015.gada 31.augusts. Projekta kopējās izmaksas ir EUR 4 652 414.51.  

 - projekta Nr. KPFI-15.3/31 „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju 

samazināšanai Viļānu vidusskolā” īstenošana tika uzsākta 2014.gada 30.jūnijā un 

pabeigta 2015.gada 31.janvārī. Projekta kopējās izmaksas ir EUR 1329227.85.  

 - projekta Nr. KPFI-15.4/58 „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju 

samazināšanai Viļānu pagasta PII "Bitīte"” īstenošana tika uzsākta 2015.gada 

14.janvārī un pabeigta 2015.gada 30.aprīlī. Projekta kopējās izmaksas ir EUR 213574.26.  

  Sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru īstenoti divi aktīvās nodarbinātības 

pasākumi: 

 - pasākums „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” nodrošinot bezdarbniekiem darba 

iemaņu iegūšanu un uzturēšanu, veicot sociāla labuma darbus ar mērķi veicināt 

bezdarbnieku aktivitāti sabiedrības labā un dot bezdarbniekiem iespēju iegūt vai uzturēt 

darba iemaņas. Pasākuma īstenošanas gaitā tika nodarbināti 190 bezdarbnieki. Pasākuma 

īstenošanai saņemts finansējums EUR 86 548 apmērā. 

 - pasākums „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst 

izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” ar mērķi veicināt 

pasākumā iesaistīto skolēnu vecumā no 15 gadiem līdz 20 gadiem (ieskaitot), kuras 

iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs, nodarbinātību 

vasaras brīvlaikā valsts līdzfinansētās darba vietās, nodrošinot iespēju iegūt darba 

pamatprasmes, iemaņas un darba pieredzi. Pasākuma ietvaros trīs mēnešu garumā 

pašvaldība kopumā nodrošināja 15 darbavietas skolēniem vecumā no 15 līdz 20 gadiem. 

Pasākuma īstenošanas gaitā tika nodarbināti 15 jaunieši. Projekta īstenošanai saņemts 

finansējums EUR 3172 apmērā. 

 ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.-2013. gadam pasākumā 

„Pakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” ietvaros tika pabeigta projekta Nr.11-01-

L32100-000152 „Viļānu kultūras nama-bibliotēkas ēkas rekonstrukcija labvēlīgas 
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iekštelpu vides un pievilcīga ārējā izskata nodrošināšanai, kā arī energoefektivitātes 

uzlabošanai” īstenošana 

 ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.-2013. gadam pasākumā „Lauku 

ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju 

īstenošanas teritorijā” ietvaros tika pabeigta trīs projektu īstenošana: 

 - projekta Nr.14-01-LL23-L413101-000005 „Sociālo pakalpojumu pieejamības 

nodrošināšana bērniem no sociālā riska ģimenēm Viļānu novadā” īstenošana sākās 

2014.gada 1.augustā un tika pabeigta 2015.gada 28.februārī. Projekta kopējā izmaksu 

summa un attiecināmo izmaksu summa ir EUR 2332.24,  

 - projekta Nr.13-01-LL23-L413201-000001 „Mēs esam un būsim, mēs radām un 

skanam” īstenošana sākās 2014.gada 1.aprīlī un tika pabeigta 2015.gada 3.augustā. 

Projekta kopējā izmaksu summa un attiecināmo izmaksu summa ir EUR 6875.45 

 - projekta Nr.14-01-LL23-L413201-000013 „Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu 

dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem Viļānu novadā” īstenošana sākās 2014.gada 

13.augustā un tika pabeigta 2015.gada 30.maijā. Projekta kopējā izmaksu summa un 

attiecināmo izmaksu summa ir EUR 2044.50,  

 2015.gada 25.martā tika parakstīts partnerības līgums starp Viļānu novada Dekšāres 

pamatskolu un Biržu (Lietuva) vieglatlētikas sporta klubu par projekta Nr.556927-EPP-1-

2014-1LT-SPO-SCP “EU Be Active” (‘EU Būt aktīvam’) īstenošanu programmas 

ERASMUS+ ietvaros. Projekta kopējais budžets EUR 78 630, projekta Granta summa 

EUR 58630, Viļānu novada pašvaldības projekta budžets EUR 8084, t.sk. pašvaldības 

līdzfinansējums EUR 2021.  

  Kultūras ministrijas Valsts budžeta programmas 21.00.00. „Kultūras mantojums” 

ietvaros realizēts projekts "Viļānu novadpētniecības muzeja ekspozīcijā esošo 

krājuma priekšmetu uzglabāšanas un eksponēšanas modernizācija" ar īstenošanas 

laiku 05.05.2015. – 30.12.2015. un kopējo budžetu EUR 10324,28, 

  Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas „Muzeju nozares attīstības 

programma” ietvaros realizēts projekts "Nacionālā muzeju krājuma izpētes rezultātu 

pieejamības nodrošināšana, izveidojot eksponēšanas apstākļus atbilstošus mūsdienu 

sabiedrības vajadzībām Viļānu novadpētniecības muzeja izstāžu zālē" ar īstenošanas 

laiku 07.05.2015. – 30.09.2015. un kopējo budžetu EUR 4461.12 

 tika pabeigts ierīkot hokeja laukums Viļānu pilsētā, lai popularizētu veselīgu dzīves 

veidu Viļānu pilsētas jauniešiem, projekta kopējās izmaksas EUR 3231. 

 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Valsts budžeta programmas 

30.00.00 „Pašvaldību attīstības nacionālie atbalsta instrumenti” ietvaros tika īstenots 
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projekts "Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra izveide un 

uzturēšana Viļānos" Viļānos novada pašvaldības domes administrācijas ēkā. Šim 

mērķim tika saņemta valsts budžeta dotācija 13 200 EUR apmērā, pašvaldības 

līdzfinansējums 10 122 EUR.  

6.2.Pašvaldības komunikācija ar iedzīvotājiem 

Publicitātes nodrošināšana par aktuālo Viļānu novadā ik nedēļu novada mājaslapā 

www.vilani.lv, interneta vietnēs, Latgales radio, kurā katru piektdienu plkst.14.05. tiek 

translētas ziņas par Viļānu novadu, kā arī reģionālas nozīmes preses izdevumos 

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

Viļānu novada mājaslapa www.vilani.lv 2015.gadā ir apmeklēta 63171 reizes. Mājas 

lapas apmeklētāju skaits: 23 396. 

Valstis, no kurām tiek apmeklēta mājas lapa:  

o Latvija (96,67%) 

o Lielbritānija (0,38%) 

o Krievija (0,28%) 

o ASV (0,26%) 

o Vācija (0,23%) 

o Lietuva (0,22%) 

Tīmekļa vietnes statistiskie rādītāji (salīdzinājumā ar 2014. gadu):  

o Mājas lapas apmeklējumu skaita pieaugums: 42.15% 

o Apmeklētāju skaita pieaugums: 59,9% 

o Apskatīto lapu pieaugums: 24,56% 

o Apskatītās lapas viena apmeklējuma laikā: -12,37% 

o Vidējais apmeklējuma ilgums: -24,08% 

Viļānu novada lapas sociālajos tīklos: 

 Facebook lapa: 

o Sekotāju skaits uz 31.12.2015.: 302  

o Twitter konts: sekotāju skaits: 303 

Informācija par Viļānu novadu un Viļānu novada pašvaldību  

 „Viļānu Novada Vēstnesis”: 6 numuri, tirāža – 1500 eksemplāri 

 Izveidots Viļānu novada buklets 

 „Latgales radio”: 33 ziņu raidījumi 

 „Latgales Reģionālā televīzija”: 16 video sižeti  

 Reprezentācijas materiāli: mobilie lādētāji un dāvanu maisiņi ar Viļānu novada ģerboni 

 Galerijas mājas lapā: 41 

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

 

2015.gadā trūcīgo ģimeņu skaits novadā ir 457 ģimenes (983), par 63ģimenēm (173 

personas) mazāk kā 2014.gadā. Tā ir pozitīva tendence, ka samazinās Viļānu novadā dzīvojošo 

trūcīgo personu skaits. Pēc sastāva tās ir 498 pilngadīgas personas darbspējīgā vecumā, 277 bērni 

un 208 personas pensijas vecumā un invalīdi. 

Viļānu novadā ir noteikts arī maznodrošināto ģimeņu( personu ) statuss, kas ir 75% no 

valstī noteiktās minimālās algas. Pašvaldība to noteikusi savos saistošajos noteikumos. 

Maznodrošināto statuss tika piešķirts 205 ģimenēm. 

Lai palīdzētu iedzīvotājiem pamatvajadzību nodrošināšanā, 839 ģimenēm (1727 

personām) sociālajos pabalstos tika izmaksāti 240398 EUR .  

53% jeb 127692 EUR no visiem pabalstiem sastāda GMI pabalsts. Šo pabalstu saņēma 

253 ģimenes jeb 506 personas. Lai arī neliels, bet būtisks atbalsts ienākumu gūšanā 

iedzīvotājiem, kuri tika reģistrējušies kā bezdarbnieki, ir bijis sociālā tīkla piedāvājums veikt 

darba praktizēšanu pašvaldībās ar stipendiju, no GMI saņēmējiem to izmantojušas 33 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. 

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

54 667 EUR, to saņēmušas 649 novadā dzīvojošas ģimenes. 

Pārējos pabalstos izlietoti 58 039 EUR. Tās ir brīvpusdienas un ēdināšanas maksas 

atvieglojumi novada izglītības iestādēs. Tika sniegta palīdzība ģimenēm bērnus sagatavojot 

jaunajam mācību gadam, pabalsti daudzbērnu ģimenēm, ģimenēm bērnam piedzimstot, 

represētajiem, palīdzēts cilvēkiem ārkārtas un neparedzētās situācijās – ugunsgrēki, nelaimes 

gadījumi, smagas slimības, bēres. Pašvaldības atbalstu saņēmuši 18 bez vecāku gādības palikuši 

bērni un bāreņi.  

Bez sociālajiem pabalstiem novada iedzīvotājiem tika sniegti vai apmaksāti viņu 

vajadzībām atbilstoši sociālie pakalpojumi, tam izlietoti 114 551 EUR, par 26 611 EUR vairāk 

kā 2014.gadā. Nozīmīga daļa pašvaldībā dzīvojošo iedzīvotāju ir pensionāri un cilvēki ar 

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

pašvaldība. Aprūpes mājās pakalpojumu 2015.gadā izmantoja 84 personas un izlietoti 71 771 

EUR. Gada laikā 25 personām tika sniegta palīdzība daļēji apmaksājot sociālo aprūpi SIA 

“Viļānu slimnīcā” un Varakļānos ( 27 256 EUR), bet 22 personām nodrošināta uzturēšanās 

ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestādēs ( 33 402 EUR). 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 236 personām. Tā ir gan ēdināšana, gan brīvā laika lietderīga 

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

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

pasākumus. 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. Tam pašvaldība izlietojusi 42 780 EUR. 2015.gadā piesaistot Eiropas sociālo fondu 

līdzekļus centra bērniem ir iegādātas jaunas attīstošās spēles.  

2015.gadā Viļānu novada pašvaldības Sociālajā dienestā un tā struktūrvienībā SAC 

“Cerība”strādāja 8 sociālā darba speciālisti, 55 aprūpētāji un 21 asistents. 

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. 

 

 

 


