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ZIĽAS 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

01.01.2012. – 31.12.2012.

Domes skaitliskais sastāvs

15 deputāti

Domes priekšsēdētājs

Arnolds Pudulis

Domes priekšsēdētāja vietniece

Jekaterina Ivanova

Domes izpilddirektore

Inga Strūberga

Galvenā grāmatvede

Irēna Stafecka

Zvērinātā revidente

Anita Kursīte
Sertifikāts Nr.14, SIA „A.Kursītes
auditorfirmas‖, sabiedrības licence
Nr.20

Viļānu novadā ietilpst: Viļānu pilsēta, Dekšāres pagasts, Viļānu pagasts un
Sokolku pagasts.
Viļānu novada pašvaldības teritorija aizľem - 286,7 km2
tai skaitā:
Viļānu pilsēta – 4,9 km2
Dekšāres pagasts – 104,6 km2
Viļānu pagasts – 120,4 km2
Sokolku pagasts – 56,8 km2
Viļānu novada pašvaldība ir vietējā pārvalde, kas ar pilsoľu 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.
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Novada pašvaldība atbilstoši kompetencei ir atbildīga par pašvaldības
institūciju tiesisku darbību un likumīgu finanšu līdzekļu izlietojumu.
1.1. Novada iedzīvotāju skaits
Pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem 2013.gada 1.janvārī
Viļānu novada teritorijas deklarēto iedzīvotāju skaits bija 6 807, kas ir par 0,72 %
mazāk nekā gadu iepriekš, kad iedzīvotāju skaits bija 6857. Salīdzinājumā ar
iepriekšējo gadu iedzīvotāju skaita samazināšanās ir kļuvusi lēnāka. Lielākā daļa
iedzīvotāju – 3318 jeb 49% dzīvo Viļānu pilsētā, otrs lielākais iedzīvotāju skaits ir
Viļānu pagasta teritorijā 1806 jeb 26%, kam seko Dekšāres ar 863 jeb 13%
iedzīvotāju un Sokolku pagasts ar 820 jeb 12% iedzīvotāju. Sieviešu skaits novadā ir
3 600 jeb 53%, savukārt vīriešu skaits ir 3 207 jeb 47%.
Viļānu novada iedzīvotāju sadalījums pēc vecuma un dzimuma 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, kas var radīt problēmas
novada nākotnes attīstībā. Aplūkojot sadalījumu pēc dzimumiem ir redzams, ka
sieviešu pārsvars ir līdz un pēc darbspējas vecumam. Savukārt darbspējas vecumā
lielāks ir vīriešu skaits. Salīdzinājumā ar 2011. gadu situācija nav būtiski mainījusies
un saglabājusies līdzīgā līmenī.
Kā redzams 1.tabulā, vecuma grupā no 0 līdz 6 gadiem ir 295 bērni (par 7
bērniem vairāk nekā 2011. gadā), savukārt vecumā no 7 līdz 18 gadiem ir 763 bērni

4

(par 27 bērniem mazāk nekā 2011. gadā). 2012.gadā bērni veidoja tikai 15,82 % no
kopējā Viļānu novada iedzīvotāju skaita.

1.tabula
Bērnu skaits Viļānu novadā
Vecuma robeţas

Skaits

0–6
7 – 18

Dzimums
Meitenes

Zēni

295

161

134

763

396

367

2012.gadā Viļānu novada dzimtsarakstu nodaļā ir reģistrēti:
 32 jaundzimušie (par 4 bērniem mazāk nekā 2011. gadā), tai skaitā 16
meitenes un 16 zēni;
 109 miršanas gadījumi (par 6 cilvēkiem vairāk nekā 2011. gadā), tai
skaitā 50 sievietes un 59 vīrieši.
1.2.
Novada iedzīvotāju nacionālais sastāvs
Iedzīvotāju nacionālais sastāvs Viļānu novadā ir plašs. Lielāko daļu
iedzīvotāju veido latvieši - to skaits ir 3502 jeb 51%, krievu tautības iedzīvotāju skaits
ir 3084 jeb 45%, kas veido otro lielāko iedzīvotāju grupu pēc nacionālā sastāva (skat.
2.attēlu).

2.attēls. Viļānu novada iedzīvotāju nacionālais sastāvs
5

Pēc nacionālā sastāva nākamās lielākās iedzīvotāju grupas ir baltkrievi ar 59
cilvēkiem jeb 0,86%, ukraiľi - 48 cilvēki jeb 0,7% un poļi - 46 cilvēki jeb 0,67%.
Pārējās iedzīvotāju grupas Viļānu novada teritorijā, katra atsevišķi veido mazāk par
0,1%. Šo grupu iedzīvotāji pieder pie lietuviešu, vāciešu, čigānu, gruzīnu, igauľu,
moldāvu, ebreju, ēģiptiešu, jakutu un osetīnu tautībām. Salīdzinājumā ar iepriekšējo
gadu visu tautību pārstāvju skaits ir, vai nu samazinājies, vai nu palicis nemainīgs.
Pārstāvju skaits ir palielinājies tikai krievu tautības grupai – tas ir pieaudzis par
diviem cilvēkiem.

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 citi
normatīvie akti.
Viļānu novada domes vadību nodrošina 15 deputāti.
Viļānu novada domes sastāvs 2012.gadā:
Arnolds Pudulis - domes priekšsēdētājs (Zaļo un Zemnieku savienība)
Jekaterina Ivanova - domes priekšsēdētāja vietnieks (Politisko partiju apvienība
„Saskaľas Centrs‖)

Vasīlijs Arbidāns - domes deputāts (Partija „LPP/LC‖)
Artūrs Ornicāns - domes deputāts (Politisko partiju apvienība „Saskaľas Centrs‖)
Jevdokija Šlivka - domes deputāts (Politisko partiju apvienība „Saskaľas Centrs‖)
Inta Brence - domes deputāts („Pilsoniskā savienība‖, „Tautas partija‖)
Juris Galerijs Vidiľš - domes deputāts („Pilsoniskā savienība‖, „Tautas partija‖)
Felicija Leščinska - domes deputāts (Politisko partiju apvienība „Saskaľas Centrs‖)
Alla Stiuka - domes deputāts (Zaļo un Zemnieku savienība)
Juris Tučs - domes deputāts (Zaļo un Zemnieku savienība)
Jānis Stafeckis - domes deputāts („Jaunais laiks‖)
Konrāds Kalniľš - domes deputāts (Zaļo un Zemnieku savienība)
Aivars Strods - domes deputāts (Zaļo un Zemnieku savienība)
Irina Šekšujeva - domes deputāts (Politisko partiju apvienība „Saskaľas Centrs‖)
Ivans Popovs - domes deputāts („PCTVL – Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā‖)
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Viļānu novada pašvaldībā novada domes sēdes notiek ik pēc trim vai četrām
nedēļām, kā arī saskaľā ar noteikto kārtību tiek sasauktas ārkārtas sēdes. 2012.gadā
Viļānu novada pašvaldībā notika 15 novada domes sēdes, no tām 2 bija ārkārtas
sēdes. Savukārt finanšu komitejas sēdes ir bijušas 13, bet izglītības, kultūras un
sociālās komitejas sēdes arī ir notikušas 13 reizes 2012.gada laikā.
Viļānu novada pašvaldībā 2012.gadā darbinieku skaits sasniedza 399 no tiem
365 ir darbspējīgajā vecumā un 34 vecuma pensionāri.

3.attēls. Viļānu novada pašvaldībā nodarbināto personu sadalījums pa
dzimumiem
Sadalījumā pa dzimumiem, starp Viļānu novadā pašvaldībā nodarbinātajiem ir
304 sievietes un 95 vīrieši (skat. 3.attēlu). Procentuālajā ziľā sieviešu dzimuma
pārstāves starp novada pašvaldībā nodarbinātajiem sastāda 76%, savukārt vīrieši 24%
no pašvaldībā nodarbināto skaita.
2.2. Komitejas un komisijas
Viļānu novada pašvaldībā darbojas divas pastāvīgās komitejas:
1. finanšu komiteja 12 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 – kuras locekļi katram iepirkumam tiek norīkoti ar
rīkojumu;
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4. privatizācijas, pašvaldības īpašuma un zemes komisija – 5 locekļi;
5. sporta komisija – 5 locekļi;
6. sociālo un dzīvokļu komisija – 5 locekļi;
7. ārkārtas situāciju operatīvā komisija – 5 locekļi;
8. kultūras komisija- 12 locekļi.

2.3.Pašvaldības pārvalde
Viļānu novada pašvaldība savā darbībā veic sekojošas funkcijas:
1. organizē iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus;
2. gādā par novada labiekārtošanu un sanitāro tīrību;
3. nodrošina iedzīvotājus ar izglītības pakalpojumiem;
4. rūpējas par kultūru un sekmē tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu;
5. nodrošina veselības aprūpes pieejamību;
6. nodrošina iedzīvotājiem sociālo palīdzību;
7. sniedz palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā;
8. sekmē saimniecisko darbību novadā;
9. piedalās sabiedriskās kārtības nodrošināšanā;
10. veic civilstāvokļa aktu reģistrāciju;
11. gādā par aizgādnību, aizbildnību un bērnu interešu aizstāvību.
12.
Novada pašvaldības pārziľā ir 19 iestādes: Pašvaldības administrācija, kur
darbojas četras nodaļas – ekonomikas un grāmatvedības, attīstības, plānošanas un
informācijas, saimniecības, dzimtsarakstu nodaļas, kā arī pašvaldības policija; Viļānu
pilsētas pirmsskolas 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; Bāriľtiesa; Sociālais dienests; Dekšāres pagasta pārvalde; Sokolku pagasta
pārvalde; Dekšāru feldšeru-vecmāšu punkts; Atspukas feldšeru-vecmāšu punkts;
Sokolku pagasta feldšeru-vecmāšu punkts.
Pašvaldība iegulda līdzekļus sekojošās 4 kapitālsabiedrībās :
SIA ―Viļānu namsaimnieks‖;
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SIA ―Viļānu siltums‖;
SIA „Viļānu slimnīca‖;
SIA ―Austrumlatgales atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība’.
Pašvaldības dalība biedrībās:
1. Latvijas Pašvaldību savienība;
2. „Ezeru zeme‖.
2.4. Dekšāres pagasta pārvalde
2012.gadā veiktie darbi:


Pagasta teritorijas sakopšana.

 Izbūvēts bruģis 51 m2 platībā pie pagasta administrācijas ēkas.
 Veikts katlu telpas remonts pagasta administrācijas ēkā.
 Veikta daļēja logu nomaiľa pagasta administrācijas ēkai.
 Iegādātas mēbeles Feldšeru punktam, bibliotēkai, kultūrai.
 Iegādāts mikroautobuss skolēnu pārvadāšanai.


Pagasta zemniekiem un piemājas saimniecību īpašniekiem sniegta informācija
par jaunumiem lauksaimniecības jomā, sniegta palīdzība veidlapu aizpildīšanā
(krotāliju saľemšanai, kvotu veidlapu aizpildīšana, lauku atbalsta karšu
aizpildīšana u. c.).



Rīkoti semināri un sapulces pagasta iedzīvotājiem par aktuālajām un
gaidāmajām izmaiľām lauksaimniecībā;



2 reizes nedēļā organizētas jaunsargu nodarbības, kurās darbojas 26 jaunsargi
vecumā no 13 līdz 21 gadam.



Dekšāru FAP sniegta pirmā neatliekamā palīdzība iedzīvotājiem, pacientu
novērošana un izmeklēšana, ģimenes ārstu norādījumu izpilde, redzes
pārbaude u.c.



GMI pabalsts 2012. gadā izmaksāts Ls 33 857,00 apmērā.

2.5.Sokolku pagasta pārvalde
 Ierīkotas puķu dobes un sakopta ciemata Strupļi teritorija;
 Sagatavota malka pašvaldības iestāžu apkures vajadzībām;
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 Sakopti pagasta teritorijā esošie kapi;
 Pie daudzdzīvokļu mājām uzstādīti un atremontēti soliľi un smilšu kastes;


Papildus uzstādīti sludinājumu dēļi;

 Ierīkoti divi bērnu rotaļu laukumi c. Strupļi;
 Veikts kluba telpu remonts;
 Feldšeru punktam daļēji nomainītas mēbeles;
 Nopirkti divi datorkomplekti pārvaldes darbiniekiem;
 Tiek cirsti krūmi pagastceļu grāvjmalās;
 Nodarbināti 25 bezdarbnieki;
 Notikusi viena

pagasta iedzīvotāju koppsapulce

ar novada vadības un

deputātu piedalīšanos;
 Notikušas trīs pagasta iedzīvotāju sapulces, kurās lauku attīstības speciāliste
sniedza jaunāko informāciju saistībā ar lauksaimniecību. Informāciju sniedza
arī pārvaldes vadītāja un sociālā darbiniece;
 Notika iedzīvotāju aptauja, lai novērtētu pārvaldes vadītājas un speciālistu
darbu un uzzinātu iedzīvotāju vēlmes par to, kādi darbi būtu jāveic
turpmāk.
2.6.Dzīvesvietas deklarēšana
 Saľemti 180 iesniegumi dzīvesvietas deklarēšanai.
 Saľemti 308 iesniegumi izziľu saľemšanai par dzīvesvietas deklarēšanas
faktu.
 Saľemti 5 iesniegumi deklarētās dzīvesvietas ziľu anulēšanai, tai skaitā:
 3 gadījumos – ziľas anulētas;
 2 gadījumos – atteikts anulēt ziľas.

2.7.Bāriľtiesa
2012.gadā Viļānu novada pašvaldības Bāriľtiesa ir ierosinājusi 58 lietas.
Ģimeľu skaits, kurās netiek pietiekami nodrošināta bērna
attīstība un audzināšana un par kurām bāriľtiesa pārskata
gadā informējusi pašvaldības sociālo dienestu
vai citu atbildīgo institūciju

26
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Personu skaits, kurām pārskata gadā ar bāriľtiesas lēmumu
atľemtas bērna aprūpes tiesības

4

Bērnu skaits, kuru vecākiem pārskata gadā atľemtas bērna
aprūpes tiesības

6

Bērnu skaits, kuru vecākiem pārskata gadā atjaunotas bērna aprūpes tiesības

3

Personu skaits, par kuriem bāriľtiesa pieľēmusi lēmumu par prasības
sniegšanu tiesā par aizgādības tiesību atľemšanu

3

Personu skaits, kurām ar tiesas spriedumu atľemtas
aizgādības tiesības

4

Bērnu skaits, kuru vecākiem ar tiesas spriedumu atľemtas
aizgādības tiesības

5

Bērnu skaits, kuri atradās ārpusģimenes aprūpē
tai skaitā:
aizbildľa ģimenē
bērnu aprūpes iestādēs
audžuģimenē

26

Pieľemti lēmumi par adopciju bērna interesēs

1

Personu skaits, kas atzīti par adoptētājiem

1

Aizgādnības lietas

1

Mantisko interešu aizstāvības jautājumos pieľemtie lēmumi

7

17
3
6

Veiktas notariālās darbības (apliecināti pirkuma, pārdevuma un dāvinājuma līgumi,
nostiprinājuma lūgumi zemesgrāmatai, iesniegumi, pilnvaras, dokumentu kopijas,
sastādīti testamenti, un citi dokumenti)
608

2.8.Iepirkumu komisijas veiktie iepirkumi un noslēgtie līgumi
2.tabula
Viļānu novada pašvaldības veiktie iepirkumi 2012.gadā
Nr.p.k.

1.

2.

Iepirkuma priekšmets
„Tranzītielas rekonstrukcija
Viļānu pilsētas teritorijā
posmā Rīgas iela, Kultūras
laukums, Brīvības iela valsts
reģionālā autoceļa P58
maršrutā Viļāni – Preiļi –
Špoģi 0,000-0,500 km‖
„Tranzītielas rekonstrukcija

Ar ko līgums noslēgts

Līgumcena

SIA "Lemminkainen
Latvija"

361351.00 Ls

SIA "REM PRO"

7700.00 Ls
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3.

4.

5.

Viļānu pilsētas teritorijā
posmā Rīgas iela, Kultūras
laukums, Brīvības iela valsts
reģionālā autoceļa P58
maršrutā Viļāni – Preiļi –
Špoģi 0,000-0,500 km
būvdarbu uzraudzīšana‖
Viļānu kultūras namabibliotēkas ēkas
rekonstrukcija labvēlīgas
iekštelpu vides un pievilcīga
ārējā izskata nodrošināšanai,
kā arī energoefektivitātes
uzlabošanai‖
„Kurināmā iegāde
2012./2013. gada apkures
sezonai Viļānu novada
pašvaldības Dekšāres
pamatskolai‖
„Kurināmā iegāde
2012./2013. gada apkures
sezonai Viļānu novada
pašvaldības Pilsētas
pirmsskolas izglītības
iestādei‖

6.

„Kurināmā iegāde
2012./2013. gada apkures
sezonai Viļānu novada
pašvaldības Sokolku pagasta
pārvaldei‖

7.

„Kurināmā iegāde
2012./2013. gada apkures
sezonai Viļānu novada
pašvaldības Dekšāres pagasta
pārvaldei‖

8.

9.
10.

„Kurināmā iegāde
2012./2013. gada apkures
sezonai Viļānu novada
pašvaldības pirmsskolas
izglītības iestādei „Bitīte‖‖
Viļānu mūzikas skolas
kurināmā iegāde 2012./2013.
gada apkures sezonai
"Dzīvojamās mājas
rekonstrukcija par skolas

Pretendentu apvienība
SIA "Rēzeknes
celtniecības ražotne
Nr.5",SIA "DAKO",
A/S"Komunālprojekts‖

532162.11Ls

SIA "KV Mežinieks"

1m3 - 14.95 Ls
(180 m3
2691.00 Ls)

SIA "KV Mežinieks"

1m3 - 14.95Ls
(500 m3
7475.00 Ls)

1.daļa - SIA "KV
Mežinieks", 2.daļa - SIA
„Akvarius‖

1.daļa- 1m3
14.95 Ls
(60m3 897.00
Ls),
2.daļa –
1m3 73.36 Ls
(50 t 3668 Ls)

SIA "KV Mežinieks"

1m3 - 14.95 Ls
(180 m3
2691Ls)

SIA "KV Mežinieks"

1.daļa –
1m3 14.95 Ls
(200m3 2990
Ls)
2.daļa –
1m3 73.36 Ls
(15 t 1100,40
Ls)

SIA "KV Mežinieks"

1m3 14.95 Ls
(80 m3 1196Ls)

SIA ―Rēzeknes
celtniecības ražotne

90952,95 Ls
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telpām Dekšāres ciemā"
11.

12.

"Viļānu vidusskolas
remontdarbi"

SIA "LAGRON"

1.daļa39475.34 Ls
2.daļa48516.47 Ls

„Apkures katlu iegāde un
uzstādīšana Viļānu pilsētas
pirmsskolas izglītības
iestādē‖

SIA „Apkure IRV ‖

10592.57 Ls

13.

Viļānu novada autoceļu un
ielu planēšana 2012. – 2013.
gadā‖

14.

"Apmācību cikla
organizēšana"

15.

16.
17.
18.

19.

20.

21.

Nr.5‖

―Pētījums par Viļānu novada
perspektīvajām investīciju
piesaistīšanas vietām
(teritorijām) un to attīstības
iespējām‖
―Bērnu rotaļu laukumu
ierīkošana Viļānu novadā‖
―Viļānu pilsētas izglītības
iestādes remontdarbi‖
―Mēbeļu iegāde Viļānu
pirmsskolas izglītības
iestādei‖
„Autobusa iegāde Viļānu
novada Dekšāres pagasta
pārvaldes vajadzībām‖
„Tranzītielas rekonstrukcija
Viļānu pilsētas teritorijā
posmā Rīgas iela, Kultūras
laukums, Brīvības iela valsts
reģionālā autoceļa P58
maršrutā Viļāni – Preiļi –
Špoģi 0,500 – 2,500 km
atbilstoši sagatavotajam
tehniskajam projektam‖
„Ceļu un ielu mehanizēta
attīrīšana no sniega Viļānu
novada pašvaldībā
2012./2013.gada un
2013./2014.gada ziemas
sezonā‖

1.daļa – 1 km
24,69Ls;
2.daļa – 1 km
SIA „Aļľi‖, SIA
24,76Ls;
―Viļānu namsaimnieks‖
3.daļa – 1 km
24,45Ls; 4.daļa
– 1 km 19,82 Ls
1.daļa- "Kolektīvās apmācības" 2597.60;
2.daļa- "Individuālās apmācības" 2324.00
1.daļa - SIA "Biznesa vadības
konsultācijas"; 2.daļa - SIA "Latkonsul"
SIA „In Tra‖

3180,00 Ls

SIA ―Capitel BK‖

19348,00 LS

SIA ―Asko AS‖

15088,84 Ls

SIA „Mebir‖

4199,28 Ls

SIA „IDEA GRUPA‖

10190,00 Ls

SIA „Lemminkainen
Latvija‖

2503062.90

1.daļa- SIA „Viļānu
namsaimnieks‖,
2.daļa- SIA „Aļľi AS‖,
3.daļa-Z/S „Ķimenes‖

Ls (bez PVN)
par 1 km
1.daļa- 19,63
2.daļa- 23,80
3.daļa-17,75
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1.daļa1440,00Ls,
2.daļa- 4496,52
Ls,
3. daļa- 2210,24
Ls,
4. daļa- 713,40
Ls.

„Pārtikas produktu piegāde
Viļānu pirmsskolas izglītības
iestādē‖

1.daļa- SIA „Vecā
maiznīca‖,
2.daļa- SIA firma
„Antaris‖,
3. daļa- SIA „Laumiľa
1‖,
4. daļa- SIA „Ruģēni‖.

23.

„Pārtikas produktu piegāde
Viļānu novada Viļānu
pagasta pirmsskolas izglītības
iestādei „Bitīte‖‖

1.daļa- A/S „Preiļu
siers‖,
2.daļa- SIA „Sanitex
Baltic Distribution‖,
3. daļa- SIA firma
„Antaris‖,
4. daļa- SIA „Laumiľa
1‖, 5.daļa- SIA
„Marijas centrs‖,

1.daļa2998,50Ls,
2.daļa- 1800Ls,
3. daļa1426,03Ls
4. daļa- 345,80
Ls, 5.daļa2885,72 Ls

24.

„Viļānu pilsētas
Kaupres ielas remontdarbu
veikšana‖ ar identifikācijas
numuru VNP 2012/31

SIA „Saldus ceļinieks‖

24979.34 Ls

25.

„Pārtikas produktu piegāde
Viļānu pirmsskolas izglītības
iestādē‖

1.daļa- A/S „Preiļu
siers‖
2.daļa– SIA „Rēzeknes
gaļas kombināts‖

1.daļa-2431.00
2.daļa- 4365.80

26.

„Viļānu pilsētas tranzīta ielu,
kas ir iekļautas reģionālo
autoceļu P58 un P59
maršrutos, ikdienas
uzturēšanas darbu veikšana
2013.gadā‖,

AS „Latvijas autoceļu
uzturētājs‖

11,10 Ls par m2

22.
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3.VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS BUDŢETS
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 ilgtermiľa finanšu stabilitātes
politiku, kas vērsta uz dinamisku novada ekonomiskās attīstības tempu nodrošināšanu
un labvēlīgu apstākļu radīšanu uzľēmējdarbībai, 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‖. Saskaľā 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 2012.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.
3.1. Divos iepriekšējos gados izpildītais un kārtējam gadam pieľemtais budţets
Pašvaldības pamatbudžeta ieľēmumus veido nodokļu ieľēmumi – iedzīvotāju
ienākuma, nekustamā īpašuma nodoklis, azartspēļu nodoklis; nenodokļu ieľēmumi,
kuros ietilpst pašvaldību nodevas, naudas sodi, ieľēmumi no pašvaldības īpašuma
pārdošanas, kā arī citi nenodokļu ieľēmumi; transfertu ieľēmumi (maksājumi) no
valsts un pašvaldību budžetiem un budžeta iestāžu ieľēmumiem.
Viļānu novada pašvaldības 2013.gada apstiprinātais budžets un 2012., 2011.
gadu pamatbudžeta izpildes rādītāji ir apskatāmi 3. tabulā.
3.tabula
2013.gada apstiprinātā budţeta un 2012., 2011. gadu pamatbudţeta
izpildes rādītāji (Ls)
Klasifikācijas
kods

Rādītāju nosaukums

1

2

1.1.0.0.

KOPĀ IEĽĒMUMI
Nodokļu ieľēmumi
Ieľēmumi no iedzīvotāju ienākuma
nodokļa

3
4625032
1152847

4
3448527
1143267

2011.
gada
izpilde
5
3426634
1110923

1054477

1035758

1018941

2013. gada
plāns

2012.gada
izpilde
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1.1.1.1
1.1.1.2.
4.0.0.0
4.1.0.0.
4.1.1.0.
4.1.1.1.
4.1.1.2.
4.1.2.0.
4.1.2.1.
4.1.2.2.
4.1.3.0.
4.1.3.1.
4.1.3.2.

8.0.0.0
8.6.0.0.
9.0.0.0
9.4.0.0.
9.5.0.0.
10.0.0.0.
12.0.0.0.
13.0.0.0
13.1.0.0.
13.2.0.0.
13.4.0.0.
21.3.0.0.
21.3.5.0.
21.3.8.0.
21.3.9.0.
21.4.0.0.

19.0.0.0.
18.0.0.0.

t.sk., saņemts iepriekšējā gada
nesadalītais atlikums no Valsts kases sadales
konta
saņemts no Valsts kases sadales konta no
pārskata gada ieņēmumiem
Īpašuma nodokļi
Nekustamā īpašuma nodoklis
Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi
nekustamā īpašuma nodokļa par zemi
kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi
nekustamā īpašuma nodokļa par zemi
iepriekšējo gadu
Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām un
būvēm
nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām un
būvēm kārtējā gada ieņēmumi
nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām un
būvēm iepriekšējo gadu parāda maksājumi
Nekustamā īpašuma nodoklis
par mājokļiem
Nekustamā īpašuma nodokļa par mājokļiem
kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi
Nekustamā īpašuma nodokļa par mājokļiem
parādi par iepriekšējiem gadiem
Nenodokļu ieľēmumi
Ieľēmumi no uzľēmējdarbības un
īpašuma
Procentu ieľēmumi par depozītiem un kontu
atlikumiem
Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas
nodevas
Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību
budžetā
Pašvaldību nodevas
Naudas sodi un sankcijas
Pārējie nenodokļu ieľēmumi
Ieľēmumi no valsts (pašvaldības) īpašuma
iznomāšanas pārdošanas un nodokļu
maksājumu pamatparāda kapitalizācijas
Ieľēmumi no ēku un būvju īpašumu
pārdošanas
Ieľēmumi no zemes, meža īpašuma
pārdošanas
Ieľēmumi no pašvaldību kustamā īpašuma
un mantas realizācijas
Ieľēmumi no budţeta iestāţu
sniegtajiem maksas pakalpojumiem un
citi pašu ieľēmumi
Maksa par izglītības pakalpojumiem
Ienākumi no valsts un pašvaldību īpašuma
iznomāšanas
Pārējie maksas pakalpojumi un pašu
ieľēmumi
Citi iepriekš neklasificētie maksas
pakalpojumi un pašu ieņēmumi
TRANSFERTI
Pašvaldību budžetu transferti
Valsts budžeta transferti

12324

10728

1054477

1023434

1008213

98370
98370
77363

107509
107509
83721

91982
91982
79875

75227

71648

8200

8494

8227

13199

14877

4898

12699

14868

4602

500

9

296

7808

8911

7209

7058

8901

7029

750

10

39111

64877

51103

450

161

1060

450

161

1060

17330

18780

18235

3680

4155

3572

13650
4200
11124

14625
4872
2079

14663
3637
11703

6007

38985

16468

3599

10519

9161

2408

27286

6146

1180

1161

69190

116568

111860

7050

7960

7360

7100

6855

8055

55040

51672

56211

50081

40234

2123815
79925
2043140

2152748
81430
2071318

69163

3363884
75000
3288884
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1000

No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto
publisko personu un budžeta nefinansēto
iestāžu transferti
KOPĀ IZDEVUMI
Izdevumi atbilstoši funkcionālajām
kategorijām
Vispārējie valdības dienesti
Sabiedriskā kārtība un drošība, tiesību
aizsardzība
Ekonomiskā darbība
Izglītība
Sociālā aizsardzība
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana
Veselība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām
kategorijām
Atlīdzība

2000

Preces un pakalpojumi

4000

Procentu izdevumi

62066

55466

62337

2.0.

Kapitālie izdevumi

1748445

965720

174481

1.3.

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

432700

407495

549368

102506

106871

67755

17.0.0.0.

01.000
03.000
04.000
09.000
10.000
06.000
07.000
08.000

7000

8000

Uzturēšanas izdevumu transferti, dotācijas
un mērķdotācijas pašvaldībām uzturēšanas
izdevumiem, pašu resursi, starptautiskā
sadarbība
Dažādi izdevumi, kas veidojas pēc
uzkrāšanas principa un nav klasificēti
iepriekš
Ieľēmumu pārsniegums (+) vai deficīts (-)
Finansēšana
1. Aizľēmumi ( saľemts un atmaksātsstarpība)
Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu
kapitālā, neskaitot kopieguldījumu fondu
akcijās
Aizdevumi (atmaksa)
2.1. Budžeta līdzekļu atlikums gada
sākumā
2.2. Budžeta līdzekļu atlikums perioda
beigās

750
4937905

3867775

3060303

4937905

3867775

3060303

669589

561211

486826

19820

19214

10648

1807441
1621386
415943
129686
12057
261983

668816
1854165
400100
112740
9039
242490

391253
1503288
375680
94183
8142
190283

4937905

3867775

3060303

1520537

1637813

1513590

1071651

694410

666307

26465
-312873
312873

-419248
419248

366331
-366331

-122364

276083

335727

-3680

-510052

0

9345

0

504285

641786

449779

747876

504285

641786

3.2. Viļānu novada pamatbudţeta ieľēmumi
Viļānu novada pašvaldības pamatbudžeta ieľēmumi 2012.gadā sastādīja Ls
3448 527, bet 2011. gadā 3426634. Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu, 2012.gadā
pamatbudžeta ieľēmumi palielinājušies par 21 893 Ls jeb par 0,6 %.

17

Būtisks pašvaldības ieľēmumu avots ir iedzīvotāju ienākuma nodoklis, kas
veido 30 % no kopējiem kārtējā gada ieľēmumiem. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa
ieľēmumi 2012.gadā sastāda 1 035 758 Ls, kas ir par 16 817 Ls vairāk kā 2011.gadā.
Saľemtais nekustamā īpašuma nodoklis 2012. gadā ir 107 509 Ls, kas ir par 15 527
Ls vairāk nekā 2011. gadā. No kopējiem nekustamā īpašuma nodokļa ieľēmumiem
2012. gadā maksājumi par zemi sastāda 83 721 Ls, nodokļa maksājumi par ēkām un
būvēm 14 877 Ls un nodokļa maksājumi par mājokļiem 8 911. Ieľēmumi no
nekustamā īpašuma nodokļa sastāda 3,1 % no kopējiem kārtējā gada ieľēmumiem.
Pamatojoties uz likumu „Par nekustamo īpašuma nodokli‖ un pašvaldības
saistošajiem noteikumiem, 2012.gadā piešķirti nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumi Ls 314 apmērā trūcīgām personām, bet politiski represētajām personām
par 555 Ls. Ieľēmumi no šī nodokļa ir atkarīgi no zemes kadastrālo vērtību izmaiľām
un reglamentējošās likumdošanas.
Nenodokļu ieľēmumi 2012. gadā ir 64 877 Ls, kas veido 1.9 % no kopējiem
kārtējā gada ieľēmumiem. Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu (2011) nenodokļu
ieľēmumu palielinājušies par 13 774 Ls. Lielāko daļu šo ieľēmumu veido Valsts
(pašvaldību) īpašuma iznomāšanas pārdošanas un nodokļu maksājumu pamatparāda
kapitalizācijas, kas 2012. gadā ir 38 985 Ls, kas sastāda 1,1 % no kopējiem kārtējā
gada ieľēmumiem.
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieľēmumi 2012. gadā sastāda 116 568 Ls,
kas ir par 4 708 Ls vairāk kā 2011. gadā ( Ls 111 860). No kopējiem kārtējā gada
ieľēmumiem maksas pakalpojumi un citi pašu ieľēmumi veido 3.4 %. Lielāko daļu šo
ieľēmumu veido ieľēmumi par pārējiem budžeta iestāžu sniegtajiem maksas
pakalpojumiem, kas 2012. gadā ir Ls 51 672 Ls..
Saľemtie transferti 2012. gadā ir 2 123 815 Ls, kas veido 61,6 % no kopējiem
kārtējā gada ieľēmumiem. Transfertu

ieľēmumi 2012. gadā salīdzinājumā ar

iepriekšējo pārskata gadu ir samazinājušies par 28 933 Ls jeb 1,3 %.
No kopējiem transfertu ieľēmumiem, Valsts budžeta transferti sastāda 96.2% (
Ls 2 043 140), bet pašvaldību budžetu transferti veido 3.8 % ( Ls 79 925).
Pamatbudžeta 2012. gada ieľēmumu struktūra ir atspoguļota 4. attēlā
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4.attēls. Viļānu novada pašvaldības pamatbudţeta ieľēmumu
struktūra 2012. gadā
3.3. Viļānu novada pamatbudţeta izdevumi
Viļānu novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi 2012. gadā bija 3 867 775
Ls. Salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata gadu pamatbudžeta izdevumi palielinājušies
par 807 472 Ls jeb 26,4 %.

5.attēls. Viļānu novada pašvaldības pamatbudţeta izdevumi 2012. gada atbilstoši
funkcionālajām kategorijām
Visvairāk līdzekļu 2012. gada pamatbudžetā 48 % jeb 1 854 165 Ls no
kopējiem

pašvaldības

pamatbudžeta

izdevumiem

tiek

izlietots

izglītībai.

Salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata gadu izdevumi izglītībai palielinājušies par 350
877 Ls (skat.5.attēlu).
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17,3 % jeb 668 816 Ls no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem 2012. gadā ir
izlietoti ekonomiskai darbībai. Salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata gadu izdevumi
ekonomiskai darbībai palielinājušies par 277 563 Ls.
Vispārējiem valdības dienestiem 2012. gadā izlietoti 561 211 Ls jeb 14,5% no
kopējiem pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem. 2011. gadā izdevumi vispārējie
valdības dienestiem palielinājušies par 74 385 Ls salīdzinājumā ar iepriekšējo
pārskata gadu.
Sociālai aizsardzībai 2012. gadā izlietoti 10,3 % jeb 400 100 Ls no kopējiem
pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem. Salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata gadu
izdevumi sociālai aizsardzībai palielinājušies par 24 420 Ls.
Atpūta, kultūra un reliģija 2012. gadā izlietoti 6 % no kopējiem pašvaldības
izdevumiem jeb 242 490 Ls. Salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata gadu izdevumi
atpūta, kultūra un reliģija palielinājušies par 52 207 Ls.
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai

izlietoti 3% jeb 112 740 Ls no

kopējiem pamatbudžeta izdevumiem 2012. gadā. Salīdzinājumā ar iepriekšējo
pārskata gadu izdevumi pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošana
palielinājušies par 18 557 Ls.
Veselībai pašvaldības pamatbudžetā izlietoti 9 039 Ls. Salīdzinājumā ar
iepriekšējo pārskata gadu izdevumi veselībai palielinājušies par 897 Ls.
Sabiedriskā kārtība un drošība 2012. gada pamatbudžetā izlietoti 19 214 Ls.
Salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata gadu izdevumi sabiedriskā kārtība un drošība
palielinājušies par 8 566 Ls.

6.attēls. Viļānu novada pašvaldības pamatbudţeta izdevumu
struktūra atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 2012.gadā
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Klasificējot pamatbudžeta izdevumus atbilstoši ekonomiskajā kategorijām, tad
2012. gada pamatbudžetā 42.3 % jeb Ls 1 637 813 no visiem izdevumiem ir izlietoti
atlīdzībai. 10.5% jeb Ls 407 495 no izdevumiem ir izlietoti subsīdijām dotācijām un
sociāliem pabalstiem, 18 % jeb Ls 694410 no visiem izdevumiem ir izlietoti preču un
pakalpojumu apmaksai, 25 % jeb Ls 965 720 kapitāliem izdevumiem, 1.4 % jeb Ls 55
466 procentu apmaksai un 2,8% jeb Ls 106 871 uzturēšanās izdevumi transfertu
apmaksai (skat. 6.attēlu).
3.4. Viļānu novada speciālais budţets
Speciālais budžets ietver apropriācijas pašvaldības mērķiem gadījumos, kad
likums paredz izdevumu segšanu no īpašiem mērķiem iezīmētiem ieľēmumu avotiem
vai ja pašvaldība ir saľēmusi ziedojumu vai dāvinājumu ar norādītu mērķi vai bez tā.
Viļānu novada speciālo budžetu veido autoceļu fonda līdzekļi, dabas resursu nodokļa,
kā arī pašvaldības saľemtie ziedojumu un dāvinājumu līdzekļi.
Viļānu novada pašvaldības 2013.gada apstiprinātais speciālais budžeta plāns
un 2012. un 2011. gadu speciālā budžeta izpildes rādītāji ir apskatāmi 4.tabulā.
4.tabula
2013.gada apstiprinātā budţeta plāns un 2012., 2011. gadu speciālā budţeta
izpildes rādītāji (Ls)
2013.
2012.gada
2011.g.
Rādītāju nosaukums
gada
izpilde
izpilde
plāns
KOPĀ IEĽĒMUMI
72651
86680
90836
Dabas resursu nodoklis
5000
5441
9445
Mērķdotācijas pašvaldības autoceļu
67651
81239
81366
(ielu) fondiem
Procentu ieľēmumi par kontu
25
atlikumiem
Kopā izdevumi
105061
45141
139218
Ekonomiskā darbība
103861
44582
122131
Vides aizsardzība
1200
559
17087
Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām
45141
139218
kategorijām
105061
Atlīdzība
620
96
2946
Preces un pakalpojumi
74216
45045
57206
Procentu izdevumi
Kapitālie izdevumi
30225
8251
Dažādi izdevumi, kas veidojas pēc uzkrāšanas
principa un nav klasificēti iepriekš

Ieľēmumu pārsniegums (+) vai

70815
-32410

41539

-48382
21

deficīts (-)
Finansēšana
2.1. Budžeta līdzekļu atlikums gada
sākumā
2.2. Budžeta līdzekļu atlikums
perioda beigās
2012. gadā speciālā budžeta ieľēmumi

32410

-41539

48382

41592

53

48435

9182

41592

53

sastādīja 86 680 Ls. Salīdzinājumā ar

iepriekšējo pārskata periodu speciālā budžeta ieľēmumi samazinājušies par 4 156 Ls
(par 4,6 %). Ieľēmumu samazinājumu būtiski ietekmēja ieľēmumu no dabas resursu
nodokļa

samazinājums. Tā 2012. gadā salīdzinājumā ar 2011. gadu pašvaldības

ieľēmumi no dabas resursu nodokļa ir samazinājušies par 4 004 Ls.

7.attēls. Speciālā budţeta ieľēmumu struktūra 2012. gadā
94 % no kopējiem speciālā budžeta ieľēmumiem veido mērķdotācijas
ieľēmumi pašvaldības autoceļu ( ielu) fondiem un 6% veido dabas resursu ieľēmumi
(skat. 7.attēlu).
Speciālā budžeta izdevumi 2012. gadā sastādīja 45 141 Ls. Salīdzinājumā ar
iepriekšējo pārskata gadu izdevumi speciālajā budžetā samazinājušies par 94 077 Ls.
Sakarā ar laika apstākļiem netika veikti plānotie remontdarbi uz Kaupres ielas,
Viļānos. Tika plānoti remontdarbi par 30225 Ls., kas tiks realizēti nākamajā budžeta
gadā.
3.5. Ziedojumu un dāvinājumu budţeta ieľēmumi un izdevumi
Viļānu novada pašvaldība 2012.gadā saľēmusi ieľēmumus no ziedojumiem un
dāvinājumiem kopsummā LVL 1 500

no fiziskām personām. Dāvinājums tika

izlietots Viļānu vidusskolai apskaľošanas aparatūras iegādei.
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3.6. Viļānu novada domes saistību un garantiju apjoms
Viļānu novada pašvaldības saistību apjoms 2011.gada beigās bija 5.98 % no
pamatbudžeta ieľēmumiem (bez mērķdotācijām).
Pārskatā gadā Viļānu novada pašvaldība ir ľēmusi aizľēmumu Valsts kasē
Igaunijas – Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta (Nr.ELRI109)‖Transporta un loģistikas attīstības iespēju paaugstināšana Latvijas-IgaunijasKrievijas starptautiskas nozīmes stratēģiskajos transporta koridoros‖ īstenošanai.
Pamatojoties uz novada domes lēmumu 26.09.2012 tika parakstīts aizdevuma līgums
par kopējo summu LVL 370 000 uz 15. gadam. Projekta realizācijas gaitā aizdevums
tika izlietots par 366 088 Ls.
Informācija par Viļānu novada pašvaldības saľemtajiem un atmaksātajiem
aizľēmumi ir apkopoti 5.tabulā.
5.tabula
Viļānu novada pašvaldības informācija par aizľēmumiem (LVL)
Aizdevējs

Mērķis

1
Valsts kase

2
Apkures katla remontam

Valsts kase

Valsts kase

Pagalmu remonts
Vidusskolas kabinetu
remontam
Infrastruktūras attīstībai

Valsts kase

Pilsētas ielu remonts

Valsts kase

Sporta zāles celtniecība

Valsts kase

Sporta zāles celtniecība
Ūdenssaimniecības
sakārtošana Strupļu ciema
SIA ―Viļānu
namsaimnieks‖
pamatkapitāla
palielināšanai Kohēzijas
fonda projekta
―Ūdenssaimniecības
attīstība Viļānu
pašvaldībā, 3. Kārta‖
Igaunijas
–
LatvijasKrievijas
pārrobežu
sadarbības
programmas
projekta(Nr.ELRI109)‖Transporta
un
loģistikas attīstības iespēju
paaugstināšana LatvijasIgaunijas-Krievijas
starptautiskas
nozīmes
stratēģiskajos transporta
koridoros‖īstenošanai.

Valsts kase

Valsts kase

Valsts kase

Valsts kase

Kopā

x

Līguma
parakstīšanas
datums
(dd.mm.gggg)

Aizľēmuma
līguma
summa

Pārskata
perioda
sākumā

Pārskata
perioda
beigās

3

4

5

6

04.09.2008
14.05.2008

35 000
20 000

23960
13440

01.06.2007

99 989

65605

01.06.2007
14.05.2008
07.07.2008
22.10.2008

90 000
300 000
350 000
102 235

53825
264000
321428
85908

20280
11200
53677
44037
247500
110628
78596

26.08.2008

59 415

41583

35639

06.09.2011

421691

421691

399878

26.09.2012

370000

x

1848330

366088

1291440

1367523
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3.7. Pašvaldības nekustamā īpašuma novērtējums
Pašvaldības nekustamo īpašumu veido zeme, ceļi, nedzīvojamās ēkas un
garāžas, kā arī dzīvojamās ēkas (neprivatizēto dzīvokļu daļa).
Pārskata gadā, salīdzinot ar iepriekšējo periodu, pamatlīdzekļu kopsumma
palielinājusies par Ls 303 272. Informācija par pamatlīdzekļiem ir apkopota 6.tabulā.
6.tabula
Pamatlīdzekļu vērtības izmaiľas 2013. gadā. (LVL)
AKTĪVS
Pamatlīdzekļi - kopā
Zeme, ēkas, būves
Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas
Pārējie pamatlīdzekļi
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā
būvniecība
Turējumā nodotie valsts un pašvaldību
nekustamie īpašumi
Bioloģiskie un pazemes aktīvi
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem

Uz pārskata
perioda
beigām
7227053
6520072
4913
445005

Uz pārskata
Izmaiľas (+,gada
)
sākumu
+303272
6 923 781
6 307 002
+213070
4 401
+512
370 266
+74739

82791

62 238

+20553

148766

155 395

-6629

24561
945

24 153
326

+408
+619

Zeme, ēkas, būves uz pārskata perioda beigām salīdzinājumā ar pārskata perioda
sākumu palielinājies par Ls 213 070.
Dzīvojamās ēkas uz pārskata perioda beigām salīdzinājumā ar pārskata perioda
sākumu samazinājušās par Ls 4 312. Izslēgtas no uzskaites ēkas par Ls 3 386.
Nedzīvojamās ēkas uz pārskata perioda beigām salīdzinājumā ar pārskata perioda
sākumu palielinājušās par Ls 173 314. Veikts nedzīvojamo ēku kapitālais remonts par
Ls 347 659 ( Viļānu vidusskolas jumta un telpu remontdarbi par Ls 161 514, Dekšāres
pamatskolas remontdarbi par Ls 6220; telpu pielāgošana Dekšāres pamatskolas
vajadzībām Ls 125 649; Dekšāres pārvaldes ēkas loga un durvju nomaiľa par Ls
3366, Viļānu pirmsskolas izglītības iestādes telpu remontdarbi un apkures katla
uzstādīšana kopā par Ls 43041; Viļānu Mūzikas un mākslas skolas telpu remontdarbi
par Ls 7869). Izslēgta no uzskaites Viļānu vidusskolas pārvērtēšanas rezerve par Ls
43 006, izslēgta no uzskaites renovēto ēku aprēķinātās amortizētās aizstāšanas
izmaksas Ls 139 942 un izslēgts no uzskaites ēkas par Ls 147.
Transporta būves uz pārskata perioda beigām salīdzinājumā ar pārskata perioda
sākumu samazinājušās par Ls 5 576. Pārskata periodā atjaunots ceļa segums
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tranzītielas posmam Viļānu pilsētā 0.5 km garumā par Ls 372 321. Pārvietots uz
krājumiem frēzētais asfalts, grunts un apmales par Ls 588. Izslēgta rekonstruētā ceļa
pārvērtēšanas rezerve par Ls 18 589.
Zeme zem ēkām un būvēm uz pārskata perioda beigām salīdzinājumā ar pārskata
perioda sākumu palielinājies par Ls 21 257. Pēc salīdzināšanās ar Valsts zemes
dienestu tika ľemta uzskaitē neuzskaitītā zeme zem ēkām un būvēm pēc to kadastrālās
vērtības par Ls 30805, izslēgta no uzskaites zeme zem ēkām un būvēm Ls 5 089 un
nodota zeme atsavināšanai par Ls 4 459.
Kultivētā zeme uz pārskata perioda beigām salīdzinājumā ar pārskata perioda
sākumu samazinājusies par Ls 1 623. Pēc salīdzināšanās ar Valsts zemes dienestu tika
ľemta uzskaitē neuzskaitītā zeme pēc to kadastrālās vērtības par Ls 38 469, izslēgta
no uzskaites kultivētā zeme par Ls 24 804. Nodota atsavināšanai zeme par Ls 15 288.
Atpūtai un izklaidei izmantojamā zeme uz pārskata perioda beigām
salīdzinājumā ar pārskata perioda sākumu samazinājusies par Ls 6 318. Sakarā ar
platību precizēšanu samazināta vērtība par Ls 6318.
Pārējā zeme uz pārskata perioda beigām salīdzinājumā ar pārskata perioda
sākumu samazinājusies par Ls 916. Pēc salīdzināšanās ar Valsts zemes dienestu tika
ľemta uzskaitē neuzskaitītā zeme tās kadastrālajā vērtībā par Ls 1 267. Izslēgta no
uzskaites kultivētā zeme par Ls 2 183.
Inţenierbūves uz pārskata perioda beigām salīdzinājumā ar pārskata perioda
sākumu palielinājušās par Ls 39 567. Tika uzbūvēta aka par Ls 488, uzbūvēts žogs
atkritumu laukuma ierobežošanai Nākotnes ielā, Viļānos par Ls 1037, ierīkots
apgaismojums gar atjaunoto ceļa segumu 0.5 km garumā Viļānu pilsētā par Ls 73
060.
Pārējais nekustamais īpašums uz pārskata perioda beigām salīdzinājumā ar
pārskata perioda sākumu samazinājies par Ls 2 323 par aprēķinātā nolietojuma daļu.
Zeme zem ēkām un būvēm pēc Valsts zemes dienesta datiem uz inventarizācijas
sākumu 1.11.2012 sastāda 3063693 m2, pēc grāmatvedības datiem 3104432 m2.
Inventarizācijas rezultātā datu starpības netika konstatētas. Laika periodā starp
pārskata gada beigām un inventarizācijas datumu (1.11.-31.12), pamatojoties uz
domes lēmumu par zemes gabalu ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un
nodošanu atsavināšanai, izslēgta zeme ar kadastrālo vērtību LVL 2113.00. Atlikums
uz 31.12.2012 sastāda 3100707 m2.
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Kultivētā zeme pēc Valsts zemes dienesta datiem uz inventarizācijas sākumu
01.11.2012 sastāda 19936257 m2, pēc grāmatvedības datiem 19084701 m2.
Inventarizācijas rezultātā tika ľemta uzskaitē pašvaldības īpašumā nodota
neprivatizētā zeme 32000 m2. Atlikums uz 31.12.2012 sastāda 19116701 m2
Zeme atpūtai un izklaidei pēc Valsts zemes dienesta datiem uz
inventarizācijas sākumu 01.11.2012 sastāda 1290074 m2, pēc grāmatvedības datiem
1384778 m2. Inventarizācijas rezultātā datu starpības netika konstatētas. Atlikums uz
31.12.2012 sastāda 1384778 m2.
Pārējā zeme pēc Valsts zemes dienesta datiem uz inventarizācijas sākumu
1.11.2012 sastāda 2247532 m2, pēc grāmatvedības datiem 2247532 m2.
Inventarizācijas rezultātā datu starpības netika konstatētas. Atlikums uz 31.12.2012
sastāda 2247532 m2.
Dzīvojamās ēkas

pēc Valsts zemes dienesta datiem uz inventarizācijas

sākumu 01.11.2012 sastāda 6668.8 m2, pēc grāmatvedības datiem 6873.20 m2.
Inventarizācijas rezultātā tika izslēgts nekustamais īpašums 247 m2, kur 171 m2 NĪ
pieder privātpersonai un 76 m2 ar VZD aktu kadastra numurs anulēts. Atlikums uz
31.12.2012 sastāda 6626.20 m2.
Nedzīvojamās ēkas pēc Valsts zemes dienesta datiem uz inventarizācijas
sākumu 01.11.2012 sastāda 36916.1 m2, pēc grāmatvedības datiem 27412.3 m2.
Inventarizācijas rezultātā izslēgts nekustamais īpašums 102 m2,t.sk.
95 m2 – VZD akts par kadastra objekta dzēšanu un anulēšanu.
7 m2 – NI īpašums pieder privātpersonai
Laika periodā starp pārskata gada beigām un inventarizācijas datumu (01.11.31.12), tika veikts kapitālais remonts par vērtību 1866.00 LVL. Atlikums uz
31.12.2012 sastāda 27310.30 m2.
Turējumā nodotās ēkas un būves pēc Valsts zemes dienesta datiem uz
inventarizācijas sākumu 01.11.2012 sastāda 69702.40 m2, pēc grāmatvedības datiem
42078.49 m2.Inventarizācijas rezultātā datu starpības netika konstatētas. Laika
periodā starp pārskata gada beigām un inventarizācijas datumu (01.11.-31.12) tika
atsavināts nekustamais īpašums 226.82 m2 par vērtību 1707.72 LVL. Atlikums uz
31.12.2012 sastāda 41851.67 m2.
Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas uz pārskata perioda beigām salīdzinājumā ar
pārskata perioda sākumu palielinājušās par Ls 512. Ierīkota

ugunsdzēsības
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signalizācijas sistēma Viļānu Mūzikas un mākslas skolā par Ls 1250, aprēķināts
nolietojums par Ls 738.
Pārējie pamatlīdzekļi uz pārskata perioda beigām salīdzinājumā ar pārskata
perioda sākumu palielinājušies par Ls 74 739.
Transportlīdzekļi uz pārskata perioda beigām salīdzinājumā ar pārskata perioda
sākumu samazinājušies par Ls 7 721. Pārskata periodā tika iegādāti transportlīdzekļi
par Ls 16 539. Izslēgti no uzskaites transportlīdzekļi par Ls 8 360, jo to remonta
izmaksas nav ekonomiski izdevīgas.
Saimniecības pamatlīdzekļi uz pārskata perioda beigām salīdzinājumā ar
pārskata perioda sākumu palielinājušies par Ls 19 577. Pārskata periodā iegādāti jauni
saimniecības pamatlīdzekļi par Ls 26 069, izslēgti no uzskaites saimnieciskie
pamatlīdzekļi par Ls 1 002, jo nolietojušies.
Bibliotēkas fondi uz pārskata perioda beigām salīdzinājumā ar pārskata perioda
sākumu palielinājušies par Ls 13 282. Tika iegādātas jaunas grāmatas par Ls 14 730,
pēc avansa maksājumiem iepriekšējos periodos saľemtas grāmatas par Ls 326.
Dāvinājumā saľemtas grāmatas par Ls 2 166. Izslēgtas no uzskaites saturiski
novecojušas grāmatas par Ls 3 940.
Antīkie un citi kultūras un mākslas priekšmeti uz pārskata perioda beigām
salīdzinājumā ar pārskata perioda sākumu palielinājušies par Ls 19, jo tika pieľemts
dāvinājums Viļānu novadpētniecības muzejam no privātpersonas.
Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika uz pārskata perioda beigām
salīdzinājumā ar pārskata perioda sākumu palielinājusies par Ls 36 185. Pārskata
periodā iegādāta jauna datortehnika un biroja tehnika par Ls 47 216. Izslēgta no
uzskaites nolietojusies datortehnika un biroja tehnika, kuras atjaunošana nav
ekonomiski izdevīga par Ls 7 726.
Iepriekš neklasificētie pārējie pamatlīdzekļi uz pārskata perioda beigām
salīdzinājumā ar pārskata perioda sākumu palielinājušies par Ls 13 397. Iestāžu
darbības nodrošināšanai iegādāti jauni pārējie pamatlīdzekļi par Ls 19 209, izbūvēti
bērnu rotaļu laukumi par Ls 28011. Izslēgts no uzskaites pārējie pamatlīdzekļi par Ls
611.
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība uz pārskata perioda
beigām salīdzinājumā ar pārskata perioda sākumu palielinājušies par Ls 20 553.
Pamatlīdzekļu izveidošana - pārskata periodā tika izveidoti:
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1)

bērnu rotaļu laukumi par Ls 28 011, kas pēc nodošanas ekspluatācijā tika
pārvietots uz iepriekš neklasificētie pārējie pamatlīdzekļi:

2)

uzbūvēts žogs atkritumu laukuma ierobežošanai Nākotnes ielā, Viļānos par
Ls 1037, kas pēc nodošanas ekspluatācijā

tika pārvietots uz

inženierbūvēm;
3)

Dekšāres pamatskolas telpu renovācijas darbi par Ls 6220, kas pēc darbu
nodošanas – pieľemšanas tika pārvietotas uz nedzīvojamām ēkām;

4)

Viļānu vidusskolas jumta un telpu remontdarbi darbi par Ls 161 513, kas
pēc darbu nodošanas – pieľemšanas tika pārvietotas uz nedzīvojamām
ēkām;

5)

Telpu pārbūve Dekšāres pamatskolas vajadzībām par Ls 125 649, kas pēc
darbu nodošanas – pieľemšanas tika pārvietots uz nedzīvojamām ēkām;

6)

Igaunijas-Latvijas-Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas projekts
„Transporta

sistēmas

potenciāla

pastiprināšana

Igaunijas-Latvijas-

Krievijas starptautiskas nozīmes transporta koridoros‖ („ESTLATRUS
TRAFFIC‖) tranzītielas ceļa seguma atjaunošana Viļānu pilsētā 0.5 km
garumā par Ls 362356, kas pēc darbu nodošanas – pieľemšanas tika
pārvietotas uz transporta būvēm. Šī paša projekta ietvaros izbūvēts
apgaismojums par Ls 73061, kas pēc darbu nodošanas – pieľemšanas tika
pārvietots uz inženierbūvēm;
7)

Pirmsskolas izglītības iestādes Viļānos telpu remontdarbi par Ls 21 435,
apkures katla uzstādīšana par Ls 21606, kas pēc darbu nodošanas –
pieľemšanas tika pārvietots uz nedzīvojamām ēkām;

8)

Dekšāres pagasta pārvaldes logu nomaiľas remontdarbi par Ls 3366, kas
pēc darbu nodošanas – pieľemšanas tika pārvietots uz nedzīvojamām
ēkām;

9)

Viļānu Mūzikas un mākslas skolas remontdarbi par Ls 7869, kas pēc darbu
nodošanas – pieľemšanas tika pārvietots uz nedzīvojamām ēkām.

Pārvietots uz krājumiem neizlietotais žoga panelis par Ls 33, kas bija paredzēts
atkritumu laukumu ierobežošanai.
Nepabeigtā būvniecība uz pārskata perioda beigām uzrādīts:
1) Būvprojekta „Tranzītielas rekonstrukcijai Viļānu pilsētā, maršrutā P58 ViļāniPreiļi- Špoģi, posmā Rīgas iela- Kultūras laukums- Brīvības iela (3,5 km)‖ izdevumi
par Ls 59 788;
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2)

Eiropas

Savienības

fonda

darbības

programmas

„Infrastruktūra

un

pakalpojumi‖ papildinājuma 3.2.prioritātes „Teritoriju pieejamības un sasniedzamības
veicināšana‖ 3.2.1.pasākuma „Pieejamības un transporta sistēmas

attīstība‖

3.2.1.2.aktivitātes „Tranzītielu sakārtošana pilsētu teritorijās‖ ietvaros 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‖ izdevumi par Ls 4 542.
3) Tehniskā projekta „Viļānu kultūras nama- bibliotēkas ēkas rekonstrukcija‖
izmaksas par Ls 574.
4) Tehniskā projekta „Parka Kultūras laukumā 2, Viļānos labiekārtošana‖
izmaksas par Ls 1984.
5) Tehniskā projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcas gāzu emisijas
samazināšanai Viļānu vidusskolā‖ izdevumi par Ls 15 903.
Turējumā nodotie valsts un pašvaldību nekustamie īpašumi uzrādīts SIA
„Viļānu namsaimnieks‖ turējumā nodotās pašvaldības ēkas un būves. Uz pārskata
perioda beigām salīdzinājumā ar pārskata perioda sākumu tie ir samazinājušies par Ls
6 629.
Turējumā nodotās valsts un pašvaldību ēkas un būves uz pārskata perioda
beigām salīdzinājumā ar pārskata perioda sākumu samazinājušies par Ls 4 984.
Pārskata periodā izslēgtas ēkas sakarā ar atsavināšanu par Ls 1211, izslēgts no
uzskaites par Ls 2 821.
Turējumā nodotās valsts un pašvaldību citi nekustamie īpašumi uz pārskata
perioda beigām salīdzinājumā ar pārskata perioda sākumu samazinājušies par Ls
1 645 par pārskata periodā aprēķināto nolietojumu.
Bioloģiskie un pazemes aktīvi uz pārskata perioda beigām salīdzinājumā ar
pārskata perioda sākumu palielinājušies par Ls 408.
Meţaudzes

- uz pārskata perioda beigām salīdzinājumā ar pārskata perioda

sākumu samazinājušies par Ls 55. Pārskata periodā iegrāmatotas mežaudzes 13.5 ha
pēc Valsts Meža dienesta datiem par Ls 2512, nodotas atsavināšanai par Ls 2 567.
Pārējie bioloģiskie aktīvi uz pārskata perioda beigām salīdzinājumā ar pārskata
perioda sākumu palielinājušies par Ls 463. Pārskata periodā iegādāti aktīvi par Ls
514, izslēgti no uzskaites par Ls 51.
Pašvaldība uz pārskata perioda beigām nav ierakstījusi visu pašvaldības
īpašuma zemesgrāmatā ( skat. 7. tabulu)
7.tabula
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Nekustamo īpašumu reģistrācija zemesgrāmatā Viļānu novada
pašvaldībā uz 31.12.2012

Īpašuma raksturojums

Zeme
Ēkas
Būves
Dzīvokļi
KOPĀ:

Bilances (atlikusī)
vērtība
īpašumiem, kuri
jāieraksta
zemesgrāmatā
(Ls)
944649
1468812
4135696
119681
6668838

Bilances (atlikusī)
vērtība īpašumiem,
kuri ir ierakstīti
zemesgrāmatā (Ls)
151104
1145230
0
0
1296334

Bilances
(atlikusī) vērtība
īpašumiem, kuri
nav ierakstīti
zemesgrāmatā
(Ls)
793545
323582
4135696
119681
5372504

3.8. Pašvaldības kapitāla un materiālo vērtību ieguldījums Viļānu novada
uzľēmumos
Novada pašvaldības kapitāla ieguldījumus kapitālsabiedrību pamatkapitālā
attēlots 8.tabulā.
8.tabula
Viļānu novada pašvaldības ieguldījums pamatkapitālā
Kapitālsabiedrības
Ieguldījums uz Izmaiņas
Ieguldījums uz
% no
nosaukums
01.01.2012. Ls ( +;-) Ls
31.12.2012. Ls
kopapjoma
SIA Viļānu siltums
345899
-6033
339866
100
SIA Viļānu namsaimnieks
625768
-71608
554160
100
SIA Austrumlatgales
22 546
0
22 546
6.31
atkritumu
apsaimniekošanas
sabiedrība
SIA Viļānu slimnīca
34 367
3680
38047
18
Kā redzams tabulā, tad Viļānu novada pašvaldībai 100 % ieguldījums ir SIA
Viļānu siltums un SIA Viļānu namsaimnieks pamatkapitālā.
Lai nodrošinātu precīzāku ilgtermiľa 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.
SIA „Viļānu namsaimnieks” Ls 554 160. Aprēķinot pašu kapitālu pēc pašu
kapitāla metodes uz pārskata perioda beigām, kā rezultātā tika samazināts pašvaldības
ieguldījums par Ls 71 608. Novērtējums veikts pēc šīs sabiedrības 2011.gada pārskata
datiem. Uz domes 2012.gada pārskata sastādīšanas dienu kapitālsabiedrības
2012.gada pārskats vēl nebija sastādīts.
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SIA „Viļānu siltums” Ls 339 866 apmērā. Aprēķinot pašu kapitālu pēc pašu
kapitāla metodes uz pārskata perioda beigām, kā rezultātā tika samazināts
pašvaldības ieguldījums par Ls 6 033. Novērtējums veikts pēc šīs sabiedrības
2011.gada pārskata datiem. Uz domes 2012.gada pārskata sastādīšanas dienu
kapitālsabiedrības 2012.gada pārskats vēl nav sastādīts.
Pārskata periodā pašvaldība veica finanšu ieguldījumu naudā ieguldījumu SIA
„Viļānu slimnīca‖ pamatkapitālā Ls 3 680 apmērā.
3.9. 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 ZIĽOJUMS
Madonā
Dokumenta datums ir tā
elektroniskās parakstīšanas laiks

Nr.

5.1./2013

Viļānu novada domei
Ziņojums par finanšu pārskatu
Mēs esam veikuši VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS (turpmāk tekstā „Pašvaldība”) 2012. gada finanšu pārskata
revīziju. Revidētais 2012. gada finanšu pārskats ietver:


2012. gada 31. decembra pārskatu par Pašvaldības finansiālo stāvokli – veidlapa Nr.1 "Bilance",



2012. gada pārskatu par Pašvaldības darbības finansiālajiem rezultātiem – veidlapa Nr.4-3,



Pašvaldības pašu kapitāla (neto aktīva) izmaiņu pārskatu par 2012. gadu – veidlapa Nr.4-1,



Pašvaldības naudas plūsmas pārskatu par 2012. gadu – veidlapa Nr.2-NP,



finanšu pārskata pielikumus, kas noteikti Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr. 777 „Gada
pārskata sagatavošanas kārtība” 4.5. punktā, grāmatvedības uzskaites pamatprincipu aprakstu, pārskatu
skaidrojumus, t.sk. skaidrojumus par budžeta izpildi.

Pašvaldības radniecīgie uzľēmumi 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 2010. gada 17. augusta noteikumu Nr. 777 „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 2012. gada 31. decembrī, kā arī par tās darbības finanšu rezultātiem
un naudas plūsmām 2012. gadā, saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2010. gada 17. augusta
noteikumu Nr.777 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” nosacījumiem.

Ziľojums par citu juridisko un regulējošo prasību izpildi
Mēs esam iepazinušies arī ar vadības ziņojumu par 2012. gadu, kas atspoguļots gada pārskata sadaļā Vadības
ziņojums - ZINO, un neesam atklājuši būtiskas neatbilstības starp šajā vadības ziņojumā un 2012. 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 IESTĀŢU
DARBU VIĻĀNU NOVADĀ
4.1. Novada iestāţu darbība izglītības jomā

VIĻĀNU VIDUSSKOLA
Nozīmīgākie notikumi 2012.gadā.:
 19.06.2012. tika publicēts Latvijas skolu reitings. Starp 150 Latvijas lielajām
skolām Viļānu vidusskola ierindojas 46. vietā. Pagājušajā gadā skola ieľēma
102. vietu. Latgales reģionā skola ir 10. labākā;
 Skolā 162 (29%) skolēni uzrāda labas un teicamas sekmes, 7- 10 balles (
2012./ 2013. m. g. 1. semestrī 74 teicamnieki, 88 labinieki). 2012. gada nogalē
41 skolēniem (7%) bija nepietiekami vērtējumi mācību priekšmetos. Ir auguši
teicamnieku un labinieku rādītāji- no 28% uz 29%, samazinājies skolēnu
skaits ar kritiskām sekmēm no 8% uz 7%;
 Skola jau otro gadu turpina darbu kā ekselences-inovatīvās pieredzes skola.
Statuss piešķirts DZM projekta gaitā;


02.02. skolā viesojās Latvijas valsts prezidents Andris Bērziľš. Prezidents
tiekas ar skolotājiem, skolēniem. Prezidents dāvina skolai savu algu un
grāmatas;

 IIS projekta ietvaros skola saľem 45 jaunus datorus;
 Nomainīts jumts skolas galvenajai ēkai, veikts kapitālais remonts jaunās
piebūves 3.stāvā.
 Saľemta skolas akreditācija uz sešiem gadiem;
 Skola piedalās Draudzīgā aicinājuma balvu pasniegšanas ceremonijā, kur
izglītības ministre B.Rivža pasniez balvu, sevišķi tiek uzteikta latviešu valodas
pasniegšana mazākumtautību skolēniem;
 Skolēni piedalās dažādās olimpiādēs, konkursos, sporta sacensībās, raksta un
aizstāv zinātniski pētnieciskos darbus kā arī rīko dažādus pasākumus kopā ar
skolotājiem gan skolā, gan ārpus tās;
 Nopirkti un uzstādīti boileri, trauki virtuvei, stangas un aizkari 1.,2.,4. stāvā,
miskastes 1.,2.,3.,4. stāvā un ēdnīcā, puķu podi, puķes; sašūti aizkari skatuvei
aktu zālē un logiem, 15 kompaktdisku atskaľotāji, zāles pļāvējs, trimmeris, trīs
šujmašīnas un overloks, deju kolektīvam nopirktas un sašūtas kurpes, sporta
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inventārs, ar prezidenta dāvāto algu nopirkta apskaľošanas iekārta, 1
datorkomplekts, portatīvais dators, printeris, fotoaparāts skolas vajadzībām,
žurnālu galdiľš un divi atpūtas ādas krēsli zālei, ūdens cirkulācijas sūknis,
nomainītas

mēbeles

lietvedes

kabinetā

un

izremontētajos

kabinetos,

elektroinstrumenti, basketbola konstrukcijas grozi sporta zālei, ziepju trauki,
roku dvieļu turētāji, tualetes papīra turētāji, zviedru siena vingrošanai sporta
zālē, interaktīvā tāfele, dokumentu kamera, saldējamā kamera ēdnīcai, veļas
mazgājamā mašīna.
Viļānu vidusskola aktīvi iesaistās biedrības „Latvijas Zaļā Josta‖ , AS „Latvijas
Zaļais Punkts‖ un AS „Latvijas Valsts meži‖

struktūrvienības „Mammadaba‖

rīkotajos konkursos.
Viļānu vidusskolā ik mēnesi tiek izdota skolas avīze „Kaleidoskops‖. Skolēni
veido TV raidījumu par skolas dzīvi „Tuc Tuc TV‖.
Informācija

par

Viļānu

vidusskolu

pieejama

skolas

mājas

lapā

www.skola.vilani.lv.

DEKŠĀRES PAMATSKOLA
Mācību sekmju rezultāti pamatskolā:
2012./2013.m.g.pirmajā pusgadā – augsts līmenis - 4 skolēni (5%). Optimāls līmenis 17 skolēni (21%) Nepietiekams līmenis - 5 skolēni (6%). Salīdzinājumā ar iepriekšējo
mācību gadu, ir samazinājies skolēnu skaits ar augstu un optimālu līmeni, savukārt
pieaudzis skolēnu skaits ar niepietiekamu sekmības līmeni.

8.attēls. Mācību sekmju rezultāti pamatskolā
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Klašu kopējie vidējie vērtējumi visos priekšmetos:
 2.klase – 5,86;
 3.klase – 6,88;
 4.klase – 7,24;
 5.klase – 6,77;
 6.klase – 6,89;
 7.klase – 5,87;
 8.klase – 6,36;
 9.klase – 5,89;
Piedalīšanās valsts projektos:
 Projekts „Bērni bērniem‖, I.Prusakova;


Jaunatnes iniciatīvu projekts „Mēs – Latgales tradīciju turpinātāji‖,
I.Valeniece, I.Prusakova;



ZZ čempionāts, J.Vigupe;



Zīmējumu konkurss Language Master International „Mana sapľu pūce‖,
I.Valeniece;



Balticovo zīmējumu konkurss „Lieldienu atklātnes‖, I.Valeniece;



Sorosa fonda izsludinātais projektu konkurss „Atbalsts mazajām skolām‖,
D.Ceipiniece, I.Prusakova, I.Valeniece;



Lattelecom senioru apmācības projekts „Pieslēdzies, Latvija‖, I.Valeniece;



„Koknese fonda‖ rīkotais konkurss „Vēlējumi Latvijai‖, I.Valeniece,
J.Mālnieks;



Konkurss „Gribu būt mobīls‖, I.Senkāne



Deju svētki Gulbenē „Latvju bērni danci veda‖, M.Nagle.

Piedalīšanās Rēzeknes novada pasākumos:
 Konkurss ‖Mana Latvija‖, 5.-9.klasēm, Z.Šperga;


Konkurss „Mini manu mīkliľu‖ 1.-4. klasēm,, I.Valeniece;



Tautu deju kolektīva piedalīšanās „Latvju bērni danci veda‖ Gulbenē,
M.Nagle.

Saimnieciskā darbība 2012.gadā:
 Rekonstruēta mazā skoliľa;
 Kapitālremonts ar durvju nomaiľu trijos mācību kabinetos;
 Veikts kosmētiskais remonts zēnu un meiteľu mājturības kabinetos;
35

 Projekta ietvaros uzstādīta interaktīvā tāfele, divi portatīvie datori;
 Iegādātas pirmsskolas mēbeles, skolēnu galdi, u.c.
 Iegādātas mācību grāmatas, darba burtnīcas, dienasgrāmatas;
 Iegādātas izremontētajās telpās žalūzijas

VIĻĀNU MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA
Audzēkľu skaits – 122 (mūzikā – 82, mākslā – 30);
Pedagoģisko likmju skaits – 17,19;
Saimnieciskā personāla likmju skaits – 4,75;
Kopējie budžeta izdevumi – 42935 LVL.

2012.gada sasniegumi mākslā:
1) 01.01. – 31.01 VMMS audzēkľu darbu izstāde „Pūķis‖ Viļānu Mūzikas un
mākslas skolas zālē
2) 02.01. – 31.01 VMMS audzēkľu darbu izstāde „Mans Sargeľģelis‖ Viļānu
pilsētas bibliotēkā.
3) 01.02 – 17.02 VMMS audzēkľu darbu izstāde „saredzēt ar rokām‖ Viļānu
pilsētas bibliotēkā .
4) Janvāris - 17.Starptautiskais mākslas konkurss „Latviešu etnogrāfiskie tērpi un
tautu dejas‖ Slovēnija – atzinība Amanda Zeimule.
5) 29.02.

-

Latvijas

profesionālās

ievirzes

Mākslas

skolu

konkurss

KOMPOZĪCIJĀ 1.kārta Viļānos – piedalās 28 audzēkľi, izvirzīti – Jolanta
Skrauce, Ineta Gritāne, Margarita Stepanova, Simona Razgaļa.
6) 01.03. - Tekstilmozaīkas konkurss bērniem un jauniešiem – piedalās 4
audzēkľi.
7) 13.03. - Latvijas profesionālās ievirzes Mākslas skolu reģionālais konkurss
KOMPOZĪCIJĀ – 1.vieta Jolanta Skrauce.
8) 29.03

-

Latvijas

profesionālās

ievirzes

Mākslas

skolu

konkurss

KOMPOZĪCIJĀ, Rīgā – 3.vieta Jolanta Skrauce.
9) 02.05.-01.06. VMMS audzēkľu darbu izstāde „Pavasaris krāsās‖ Viļānu
pilsētas bibliotēkas bērnu literatūras nodaļā
10) Maijs – Labdarības biedrības „Saulstariľi sporta zāles apgleznošana – piedalās
7 audzēkľi
11) 15.05 - VMMS reklāmas izstāde „BŪSIM PAZĪSTAMI !‖ Viļānu vidusskolā.
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12) 28.05 VMMS vizuālās mākslas konkurss „Ģimene‖ – 3.vieta Jolanta Skrauce,
atzinības – Laura Desaine, Elvīra Vasiļjeva.
13) 15.06. Starptautiskais vizuālās mākslas konkurss „Tavas sirds mīlestības
māja‖ – aizsūtīti 6 audzēkľu darbi.
14) 17.06. Starptautiskais vizuālās mākslas konkurss „Jāzepa Vītola mūzika‖
tēma: „Valsis‖ – atzinība Elvīra Vasiļjeva, mazā balva - Edgars Jermaks,
Marita Vulāne.
15) 08.08. – 07.09.Viļānu Mūzikas un mākslas skolas rīkotā zīmējumu konkursa
„Gimene‖ uzvarētāju darbu izstāde Viļānu bibliotēkas bērnu literatūras nodaļā.
16) 03.09.-27.09 Viļānu Mūzikas un mākslas skolas audzēkľu diplomdarbu
izstāde Viļānu novadpētniecības muzejā.
17) 19.09. – Latgales Mākslas skolu audzēkľu vizuāli plastiskās mākslas konkurss
„Satekpunkts‖ pateicības raksts – Kasparam Pigaškovam, Amandai Zeimulei,
Elvīrai Vasiļjevai, Denisam Vasiļjevam, Margarita Stepanova, Laima
Rukmane, Jolantai Skrauce, Edgaram Jermakam.
18) 01.10 – 19.10 VMMS audzēkľu – Karīnas Nadežnikovas, Laimas Rukmanes,
Amandas Zeimules, Samantas Zirnītes zīmējumu izstāde Viļānu pilsētas
bibliotēkas bērnu literatūras nodaļā
19) 01.11.-24.11. Viļānu Mūzikas un mākslas skolas absolventes Sintijas
Šadurskas zīmējumu izstāde Viļānu bibliotēkas bērnu literatūras nodaļā.
20) 01.11.-30.11. Viļānu Mūzikas un mākslas skolas audzēkľu diplomdarbu
izstāde Viļānu pilsētas bibliotēkas lasītavā
21) 30.11. The 17th Kanagawa Biennial, World children’s Art Exhibition –
aizsūtīti 10 audzēkľu darbi
22) 05.12. – 05.01.2013 Viļānu Mūzikas un mākslas skolas audzēkľu porcelāna
darbu izstāde „Baltā māla dvēsele‖ Viļānu bibliotēkas lasītavā.
23) 05.12. – 12.01.2013 Viļānu Mūzikas un mākslas skolas audzēkľu darbu
izstāde „Krāsu burziľš‖ Viļānu pilsētas bibliotēka bērnu literatūras nodaļā.
24) 14.12. XII starptautiskais vizuāli plastiskās mākslas konkurss „Es dzīvoju pie
jūras‖ tēma: „Jūras melodijas‖ – aizsūtīti 27 audzēkľu darbi. Atzinības raksti –
Elvīra Vasiļjeva un Karīna Nadežnikova. Celojošajā izstādē piedalās šādu
audzēkľu darbi – Alekss Korčagins, Margarita Stepanova, Viktorija Donce,
Jaroslava Potapova, Elvīra Vasiļjeva, Karīna Nadežnikova.
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2012.gada sasniegumi mūzikā:
1)

02.02.2012. – Latvijas Valsts Prezidenta Andra Bērziľa viesošanās Viļānu
vidusskolā, piedalījās mūsu skolas pūtēju orķestris, vad. Silvija Slavika;

2)

09.03.2012. – I Jāľa Ivanova jauno pianistu konkurss „Latgales skicējums‖
J.Ivanova Rēzeknes Mūzikas vidusskolā, piedalījās Klavierspēles 4.klases
audzēkne Paula Kalniľa (pedag. Iveta Keiša), 7.klases audzēknes Laura Sermā un
Lāsma Priževoite (pedag. J.Vesnina), audzēknes

saľēma pateicības par

piedalīšanos konkursā;
3)

04.04.2012. – Jauno vokālistu konkurss „Skaľais bolss‖, piedalījās Kora
klases 1.klases audzēkne Laura Svikša (pedag. Biruta Mežatuča, koncertm. Inta
Brence), ieguva dalīto 4.vietu;

4)

20.04.2012. – VI Latgales jauno pianistu konkurss Balvos, piedalījās
Klavierspēles 8.klases audzēkne Jūlija Ivanova (pedag. Iveta Keiša), 7.klases
audzēknes Laura Sermā un Lāsma Priževoite (pedag. Jeļena Vesnina), ieguva
atzinības rakstus par piedalīšanos;

5)

27.04.2012. - XI Ziemeļlatgales mūzikas skolu festivāls Viļakā, piedalījās –
koris „Dextera‖, vad. Biruta Vigupe, Akordeonistu ansamblis (vad. Juris Ruļuks),
Kora klases 2.klases audzēknis Mario Benedikts Bezrukovs un 3.klases audzēkne
Annija Jonina (pedag. Biruta Mežatuča, koncertm. Inta Brence);

6)

11.05.2012. – Mātes dienas pasākums Viļānu Kultūras namā – piedalās skolas
audzēkľi un pedagogi;

7)

15.05.2012.

–

koncerts

Viļānu

vidusskolā,

piedalījās

visas

skolas

apakšprogrammas ;
8)

16.05.2012. – IX Jauno vokālistu konkurss „Dziedu Dievmātei‖ Aglonas
bazilikas Baltajā zālē, piedalījās Kora klases 2. klases audzēknis Mario Benedikts
Bezrukovs (pedag. Biruta Mežatuča, koncertm. I.Brence), piedalījās arī Klarnetes
spēles 3.klases audzēknis Edvards Brencis, pateicība par piedalīšanos;

9)

18.05.2012. – Atvērto durvju diena skolā, piedalās Viļānu novada pirmsskolas
iestāžu audzēkľi, koncertā tiek prezentētas visas skolas apakšprogrammas;

10)

29.05.2012.
apakšprogrammu

–

Mācību

gada

noslēguma

koncerts,

piedalījās

visu

audzēkľi, savas spējas, rādot gan kā solo izpildītāji, gan

muzicējot kādā no skolas kolektīviem.
11)

03.09.2012.- Zinību dienas koncerts, piedalās skolas pedagogi un audzēkľi;

38

12)

21.10.2012.- Dzejnieka Andreja Eglīša 100.jubilejas atceres pasākums
Ļaudonā, piedalījās pūšaminstrumentu spēles, 3.klases audzēknis Edvards Brencis
(ped. O.Koļesľičenko, kcm. I.Keiša), Saksofona spēles 4.klases audzēkne Santa
Lempa (ped. S.Slavika, kcm. J.Vesnina) un Klarnetes spēles 6.klases audzēkne
Evita Skrauce (ped. O.Koļesľičenko, kcm. I.Keiša);

13)

16.11.2012.- Bērnu un jaunieši klasiskās ģitārspēles konkurss „Latgales stīga‖
J.Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolā, piedalījās 3.klases audzēkne Gundega
Līva Lonska, pedagogs V.Pilipovs;

14)

20.12.2012.- Adventes koncerts Viļānu Mūzikas un mākslas skolā, piedalījās
visu apakšprogrammu audzēkľi un pedagogi;

15)

24.12.2012.- Ziemassvētku koncerts Viļānu Romas Katoļu baznīcā, piedalījās,
Vijoļspēles 4.klases audzēkne Elizabete Kokina, pedagogs E.Gorbunova,
koncertm. J.Vesnina, skolas pūtēju orķestris, vad. S.Slavika, Kora klases 7.klases
audzēkne Viktorija Piziča, pedagogs B. Mežatuča koncertm. V.Skurule un skolas
koris „Dextera‖, vadītāja B.Vigupe, koncertm. V.Skurule.

VIĻĀNU PILSĒTAS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE
2012.g. Viļānu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē darbojās septiľas grupas,
no tām sešas ir ar latviešu un viena ar krievu apmācības valodu. Iestādi apmeklēja 120
audzēkľi vecumā no 1,5- 7 gadiem. 101 bērni apmeklēja grupas ar latviešu apmācības
valodu un 19

bērni ar krievu apmācības valodu. Pirmsskolas izglītības iestādē

strādāja 35 darbinieki, no tiem 18 ir pedagogi un 17 tehniskie darbinieki. Trīspadsmit
pedagogiem ir augstākā izglītība, viens pedagogs mācās augstākajā mācību iestādēDaugavpils Universitātes Izglītības un vadības fakultātē, studiju programmā
„Pirmsskolas skolotājs‖, Ar bērniem strādāja logopēds un deju skolotāja.
2012. gadā PII paveiktie nozīmīgākie darbi un veiktie pirkumi:
 Izremontētas tualetes piecās grupās;
 Trauku nišas septiľās grupās;
 Nomainīts grīdas segums četru grupu koridoros;
 Izremontēta katlu māja un nomainīts apkures katls;
 nopirktas virtuves mēbeles septiľām grupām, bērnu dvieļu pakaramie,
20 bērnu trīsriteľi.
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 Nopirkts veļas žāvētājs, 2 vingrošanas soli, 2 datori, ledusskapis, 3
putekļu sūcēji

9.attēls. Lieldienu koks un zaķi pie Viļānu PII
PII tika organizēti sekojoši svētki un jautrie brīži:
„Vizu, vizu Metenīti‖ , Masļeľica, Bērnu ziemas darbu izstāde, jautrais brīdis „Vidžu,
vidžu sīki putni‖, izstāde „Putni, ligzdas, būrīši‖, Lieldienu pasākumi (sadarbībā ar
bērnu vecākiem tika krāsotas un darinātas Lieldienu olas, kuras tika izmantotas PII
laukuma rotāšanai. Tādējādi tapa Lieldienu koks un Lieldienu zaķi), Māmiľu diena,
izlaidumi, Rudens svētki, izstāde „Rudu, rudu rudenīti‖, Mārtiľdiena, „Gaiļa ceļojums
uz Rīgas pils torni‖, Ziemassvētku pasākumi.

10.attēls. Māmiľu dienas pasākums Viļānu PII
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Iestādē notika 3 pedagoģiskās padomes sēdes, sanāksmes, Visa gada garumā
skolotājas

papildināja

materiālo

bāzi

rotaļām,

dalījās

pieredzē

atklātajās

rotaļnodarbībās, organizēja vecāku sapulces, sniedza rekomendācijas vecākiem par
bērnu izglītošanu un audzināšanu.
Viļānu novada pašvaldība ar atzinības rakstiem apbalvoja: nominācijā
„Labākais darbinieks‖ medmāsu Līviju Drabāku,

nominācijā „Gada pedagogs‖

skolotāju Jeļenu Vesninu.

PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE „BITĪTE”
2012. g. maijā izlaidums sagatavošanas grupu bērniem - uz skolu aiziet 10 latviešu
grupas bērni un 8 mazākumtautības grupas bērni.
2012. gadā PII tika novadīti šādi pasākumi: sporta pasākums laukumā „ Ziemas
prieki‖, izstāde „Vecmāmiľas gardumu receptes‖, vecmāmiľu un vectētiľu svētki,
bērnu darbu izstādes atbilstoši gadalaikiem, „Rieksta pasaku‖ izrāde „ Pasakas par
burtiľiem‖, mazo dziedātāju konkurss „ Dūci, dūci bitīte‖, Lieldienu svinēšana, Leļļu
teātra izrāde „ Pārpilnības rags‖,

11.attēls. Mazo dziedātāju konkurss „ Dūci, dūci bitīte”
Māmiľdienas svinības, leļļu teātra izrāde „ Pasaka par Diegabiksi‖, vecāko grupu
izlaidumi, sporta svētki novada pirmsskolas izglītības iestāžu bērniem kopā ar savām
skolotājām, piedalīšanās mazo dejotāju festivālā „ Dzigucs‖, Rēzeknē, Zinību diena,
Tēvu dienai veltīts pasākums, „ Rudentiľš – bagāts vīrs‖ vecāku un bērnu no dabas
materiāliem veidoto darbu izstāde, vecāku kopsapulce, svētki „Rudentiľš bagāts vīrs‖,
pasākums „ Mana Latvija‖, iestādes padomes sēde, Ziemassvētku eglīte.
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2012. gadā PII tika veikti šādi saimnieciska rakstura darbi:
 Pabeigts remonts logopēda kabinetā un iegādātas mēbeles – sienas
skapis,plaukts, galds;
 Nomainīta grīda zālē, uzlikts jauns linolejs un nokrāsotas sienas;
 Veikti kosmētiskie remontdarbi virtuvē, vienā kāpľu telpā un 2 grupās.
2012. gadā PII vajadzībām tikai iegādātas sekojošas preces:
 Iegādāta metodiskā literatūra, mācību līdzekļi bērniem (burtnīcas, zīmēšanas
un aplicēšanas papīrs, krāsas, krītiľi, palīglīdzekļi zīmēšanas un veidošanas
nodarbībām, plastalīns u.c.);
 Nomainītas gultiľas 2 grupās, 15 bērnu trīsriteľi „ Spārīte‖;
 Iegādāts jauns printeris, baktericīdā lampa un auguma mērītajs medicīnas
kabinetam;
 Atvesta un sazāģēta malka 200m3 , apkurei nopirktas 16 t ogles;
 Nopirktas mēbeles mūzikas skolotājas kabinetam, mīkstās bērnu mēbeles
logopēda kabinetam, portatīvais dators izmantošanai nodarbībās grupās;
 Viens vingrošanas matracis, sporta nodarbībām 2 florbola vārti un nūjas;
 Gultas veļas komplekti grupām „ Lācēni‖ un „ Rūķīši‖, dvieļi virtuvei;
 Darba apģērbs skolotāju palīgiem, pavarēm, medmāsai un tehniskajiem
darbiniekiem – 12 komplekti;
 Profesionālais ledusskapis, krāsainais lāzerprinteris metodiskajā kabinetā;
 Nopirktas rotaļlietas grupās, 2 eglītes maskas un Ziemassvētku vecīša tērps.

12.attēls. Sporta svētki novada pirmsskolas izglītības iestāţu bērniem.
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4.2. Novada iestāţu darbība kultūras jomā

VIĻĀNU KULTŪRAS NAMS
2012. gadā Viļānu KN organizētie pasākumi:
Gadā kopumā noorganizēti 42 dažādi pasākumi: Viļānu novada senioru vakars, KN
krievu dziesmu vokālā ansambļa SUDARUŠKI koncerts „Mēs mīlam tevi-Dzīve‖,
deju kolektīvu sadanči, Ziľģētāju un stāstnieku vakars, starptautiskajai sieviešu dienai
veltīts pasākums pie galdiľiem „Tik dēļ jums daiļās dāmas‖, Valmieras teātra izrāde
Viļānu novada bērniem „Pingvīni nāk‖ un „Tāltālā meža karnevāls‖, Daugavpils
teātra izrāde „Klepernīku pogosta zvaigzne‖, labdarības pasākums „Zilā cerību
puķe‖, Slāvu kultūras dienas, Viļānu novada svētki, Rudens sezonas atklāšana Viļānu
Kultūras namā „150 grami Viļānu kultūras‖, Viļānu KN amatierteātra KAS IR TAS
IR 20 radošo darba gadu jubilejas pasākums, Lāčplēša dienas pasākumi, Valsts svētki,
dažādi Ziemassvētku cikla pasākumi u.c.
KN kolektīvu koncertdarbība citos novados:
Jauniešu deju kolektīvs “AUSTRA”:
Kolektīvs gatavoja Dziesmu un deju svētku repertuāru, skatē iegūstot augstākās
pakāpes diplomu, piedalījās sava novada pasākumos, rīkoja ikgadējo sadanci „Ielūdz
AUSTRA‖ Kultūras namā, koncertēja Rēzeknes, Riebiľu novados, Ērgļos, Jelgavā un
Jūrmalā, piedalījās III Latgales novada sadancī Preiļos. Pārstāvēja Latviju un Viļānu
novadu arī Rakstniecības svētkos Baltkrievijā, Glubokojes pilsētā.
Lauku kapela “BUMBURNEICYS”
Kolektīvs koncertē savā novadā, tiek aicinātas uz dažādiem pasākumiem kaimiľu
novados Varakļānos, Stabulniekos, Galēnos, Rēzeknē, Barkavā. Piedalījās
Starptautiskajā tautas mūzikas festivālā „Saldie vārti‖ Saldū un pārstāvēja savu
novadu Baltkrievijā, Lietuvā piedalās Tautas muzikantu svētkos. Kopā ar deju kol.
„Juris‖ sagatavoja deju programmu, ieguva I pakāpes diplomu un piedalījās festivāla
„Baltica 2012‖ Rīgā.
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Līnijdeju grupa „CHERRY LADY”
Jau ceturto gadu organizēja līnijdeju nometni Viļānos, Lakstīgalu salā, kurā piedalās
līnijdeju dejotāji no daudziem Latvijas novadiem. Lielākais notikums- piedalīšanās
līnijdeju olimpiādē „Rīgas Kauss‖, kur komandā un individuāli grupas dalībnieces
ieguva godalgotas vietas. Koncertēja savā novadā, izbraukumos bijušas Varakļānos,
Dzelzavā, Secē, Vārkavā, Koknesē, Madlienā, Pļaviľās.
Amatierteātris “KAS IR, TAS IR”
Kolektīvs iestudēja izrādi „Ak, šī jaukā lauku dzīve‖ – komēdija 5 cēlienos, nosvinēja
savas darbības 20 gadus ar pirmizrādi. Regulāri piedalās KN rīkotajos pasākumos un
gatavo humoristiskas programmas un iestudē skečus, piedalās Madonas novada
rīkotajā skeču parādē „Lubāna vilinājums‖ un Līvānu teātru saietā „Grīztovys‖.
Krievu dziesmu vokālais ansamblis „SUDARUŠKI”
Gatavoja programmu koncertam „Mēs mīlam tevi - dzīve‖ Kultūras namā, kopā ar
krievu kultūras biedrību „Očag‖ organizēja Masļeľicu Viļānos un viesojās Krievijā,
Pleskavas pilsētas Masļeľicas svinībās. Kolektīvam mainījās vadītāja, pašlaik apgūst
jaunu repertuāru.
Vidējās paaudzes deju kopa „JURIS”
Gatavoja svētku repertuāru, skatē ieguva savā grupā II pakāpes diplomu, koncertējot
savā novadā un Rēzeknes novadā, piedalījās III Latgales novada sadancī Preiļos.
Piedalījās ar programmu folkloras festivālā „Baltica 2012‖.
Skolēnu deju kolektīvi (1.-2.klašu, 3.-5.klašu, 7.-9.klašu)
Deju kolektīvi piedalījās Rēzeknes apriľķa skatē, iegūstot I pakāpes diplomus,
dancoja sava novada pasākumos un pārstāvēja Viļānu novadu deju sadancī „Latvju
bērni danci veda‖ Gulbenē 2.jūnijā. 7.-9.klašu kolektīvs pārstāvēja Latviju Krievijā,
Šliselburgas pilsētas svētku pasākumos.
Bērnu un jauniešu folkloras ansamblis “BITEITES”
piedalās skolu jaunatnes folkloras kustībā „Pulkā eimu, pulkā teku‖, kur katru gadu
tiek organizēti novadu sarīkojumi un Vislatvijas sarīkojums, kurš notika Jelgavā un
Jelgavas novadā 26.un27.maijā.
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Sieviešu koris “ALTA”
Rēzeknes apriľķa skatē iegūta I pakāpe, piedalījās KN rīkotajos pasākumos Viļānos,
viesojās Varakļānu novadā un piedalījās Latvijas sieviešu un vīru koru salidojumā
Maľģeļos 2.jūnijā.
Folkloras ansamblis “VIĻŌNĪŠI”
veiksmīgi nostartēja skatē, iegūstot I pakāpes diplomu. Galvenais notikums –
Starptautiskais folkloras festivāls „Baltica 2012‖ 6.-9.jūlijam Rīgā un Madonā.
Vokālais ansamblis “MIRKLIS” piedalās KN rīkotajos pasākumos.
Vokāli instrumentālais ansamblis – sagatavoja savu pirmo koncertprogrammu kopā
ar vadītāju Juri Boltānu un Viktoru Mosinu,kurš no oktobra mēneša ir ansambļa
vadītājs.
Dalība projektos
1. Kopā ar Muzikantu biedrību organizēts VKKF līdzfinansēts projekta
pasākums „ZIĽĢĒTĀJU UN STĀSTNIEKU VAKARS‖ Viļānu Kultūras
namā 26.februārī, kur piedalījās 17 ziľģētāju kolektīvi un 10 stāstnieki no
daudziem Latvijas novadiem.
2. Projekta „NVO aktīva līdzdalība muzicēšanas tradīciju saglabāšanas un
pārmantošanas procesu plānošanā un praktiskajā realizācijā‖ pasākums
Viļānos un Barkavā 3.un 4.augustā XIII Starptautiskie „Muzikantu svētki‖,
kurš notiek Viļānos kopš 2005.gada. Piedalās muzikanti vecmeistari, jauniešu
folkloru grupas, lauku kapelas un individuālie izpildītāji no Rēzeknes,
Medľevas, Viļāniem, Daugavpils, Saldus, Viļakas, Ventspils. Viesi no
Lietuvas un Igaunijas. Projekta partneri – Pārdaugavas muzikantu biedrība,
tradicionālās kultūras biedrība „Aprika‖ un Tautas muzikantu biedrība.
Līdzfinansējums – VKKF.
3. Latgales plānošanas reģiona un Valsts Kultūras Ministrijas atbalstīts (
finansējums 750.-) projekta „Valsts un pašvaldību kultūrapitālsabiedrību
sniegto pakalpojumu pieejamības nodrošināšana Latgales plānošanas reģiona
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iedzīvotājiem‖ pasākums – SIA Daugavpils teātris izrāde – Kristīnes Jokstes
komēdija latgaliešu valodā 2 cēlienos „Klepernīku pogosta zvaigzne‖ Viļānu
KN 19.aprīlī. Līdzfinansējums 150 Ls – Viļānu novada pašvaldība.
4. „Latvijas Koncerti‖ piedāvāts un Eiropas komisijas finansēts Ziemassvētku
koncertsērijas koncerts Viļānu KN 20.decembrī – kamerizrāde „DŪDIEVIĽŠ‖
– dzejnieces Vizmas Belševicas un dzejnieka Klāva Elsberga dzeja un latviešu
komponistu sacerētas dziesmas ar viľu dzeju, režisors Uģis Brikmanis.

SOKOLKU PAGASTA KLUBS
2012.gadā nozīmīgākie notikumi:
Veikts kluba kosmētiskais remonts, iegādāts jauns krāsainais printeris, šujmašīna
BROTHER, datorgalds, 10 soli.
2012.gadā pasākumi:
 Janvāris – deju kolektīvs un amatierteātris uzstājās pensionāru vakarā Viļānos;
 Februāris – pasākums „Masļenica― piedalās amatierteātris ANALIZ un ciemiľi
no Stabulniekiem;
 Marts – Sieviešu dienai veltīts apsveikumu koncerts – piedalās amatierteātris
ANALIZ;
 Aprīlis – Lieldienu izstāde;
 Maijs – Starptautiskajai ģimenes dienai veltīts zīmējumu konkurss „Svētki
manā ģimenē―;
 Jūnijs – Bērnības svētki, izklaidējošs pasākums bērniem-«Пиратская
вечеринка»;
 Augusts – izklaidējošs disko vakars bērniem;
 Septembris – Ziedu izstāde;
 Oktobris – Dārzeľu izstāde;
 Novembris – LR proklomēšanas dienai veltīta izstāde „Skaistākās vietas
Latvijā―, Mārtiľdienas pasākums;
 Decembris – konkurss „Skaistākā svētku eglīte―, Ziemassvētku eglīte
pirmsskolas vecuma bērniem, izklaidējošs pasākums 1.-9.klases bērniem,
Ziemassvētku diskotēka, Atpūtas vakars pieaugušajiem.
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DEKŠĀRES TAUTAS NAMS
2012. gadā Dekšāres Tautas namā rīkotie pasākumi:
Senioru atpūtas vakars pie eglītes, dziedošās Šminiľu ģimenes koncerts, atpūtas
vakars ‖Sirsniľu balle‖, Puncuļu ģimenes koncerts, Sieviešu dienai veltīts koncerts,
svaru bumbas celšanas sacensības, pašdarbības kolektīvu atskaites koncerts, vokālo
ansambļu 10 gadu jubilejas koncerts‖Desmit pavasaru mirkļi‖, Mātes dienai veltīta
pēcpusdiena, Jāľu ielīgošana Dekšārēs, Annas dienas tirgus un koncerts‖Saimnieču
daľči un saimnieku dziesmas‖, ziedu izstāde „Rudens mūsu puķu dārzos‖, Krustpils
amatierteātra izrāde „Visi radi kopā‖, svecīšu vakari Dekšāres pagasta kapos, ražas
svētki „Rudentiľš bagāts vīrs‖, LR Proklamēšanas dienai veltīts koncerts „Latvijai 94‖, pirmās adventes sveces aizdegšanas mirklis, Ziemassvētku eglīte pirmsskolas
bērniem, pasākums, kur gadumijas melodijas dzied Dainis Skutelis.
Dekšāres pašdarbnieku kolektīvi 2012. gadā darbojās:
Senioru deju grupa „BOKŌNU BRYUKLINIS“: uzstājās Dekšārēs, Stirnienē,
Rēzeknē, Suntažos, Nagļos, Sīļukalnā, Viļānos, piedalījās līnijdeju festivālā Audriľos,
Rīgas kausā līnijdejās.
Lauku kapela „SOVEJĪ“: uzstājās Dekšārēs, Viļānos.
Dramatiskais kolektīvs „Kūpā“:
Uzstājās Dekšārēs, Sīļukalnā, Stirnienē, piedalījās festivālā „Kaudzēm smieklu‖
Maltā un amatierteātra svētkos „Lubāna vilinājums‖ Gaigalavā.
Jauktais vokālais ansamblis „VĀLODZĪTE“: uzstājās Viļānos, Dekšārēs,
Murmastienē.
Jauniešu vokālā grupa „IEKLAUSIES“: uzstājās Dekšārēs.
Pūtēju orķestris „Dekšāres“: uzstājās Viļānos, Strūžānos, Rēzeknē, Riebiľos.
Vīru vokālais ansamblis „KŪZŪLS“: uzstājās Dekšārēs, Viļānos, Nagļos, Galēnos,
piedalījās „Sidrablāšu― 10 gadu jubilejas koncertā, Kokneses ziľģē, festivālā „Baltika
2012― Rīgā.
Saksafonistu kvartets: uzstājās Dekšārēs, Nagļos.

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

47

noslēgts sadarbības līgums ar Rēzeknes novadu. Bibliotēka ir vienīgā vieta, kur
iespējams izmantot internetu bez maksas, bibliotēka ir kā bankas un pasta filiāle.
Bibliotēkas uzdevums – ieinteresēt, bibliotēkas neizmantojošo sabiedrības daļu
nepaiet garām grāmatai. Tai uzticēta humāna misija – apvienot, neko neiznīcinot,
papildināt un paplašināt, saglabāt nākamajām paaudzēm kultūras mantojumu.
9.tabula
Statistiskie rādītāji
Rādītājs

2012.gads
1295
639
30291
68959
33126
48684 Ls

Lietotāju skaits
t.sk.bērni un jaunieši līdz 18.g.
Apmeklējumu skaits
Iesniegumu skaits
Bibliotēkas krājums
Pašvaldības finansējums
Nozīmīgākie notikumi 2012. gadā:

1.Pabeigta krājuma rekataloģizācija, elektroniskā kopkataloga veidošana.
2.Piedalīšanās LNB programmā „Bērnu un jauniešu žūrija -2012‖.
3.Sadarbība ar Viļānu Mūzikas un mākslas skolu, ar pensionāru biedrību interesantu
izstāžu rīkošanā.
4.Publikācijas bibliotēkas memuārā vilanubibl.blogspot.com un bibliotēku portālā
biblioteka.lv.
5.Ikmēneša tikšanās un dzejas pēcpusdienas dzejnieku kopai „Atļaujies ienākt‖.
7.Ikmēneša pasākumu cikls „Aktuālākā mēneša tēma‖.
9. Bibliotēkā notikuši 59 tematiski pasākumi,14 informācijas dienas un piedāvātas
lasītājiem 117 plauktu izstādes.
Interesantākie pasākumi 2012.gadā:
1. Bibliotēku nedēļas ietvaros notika Stefanejas Uļanovskas grāmatas „Pūļu
inflantejis latvīši, i sevišķi Rēzeknis apriľķa Viļānu pogosta etnogrāfisks tālojums‖
prezentācija. Pasākumā piedalījās LU asociētā profesore L.Leikuma;
2. E- prasmju nedēļas ietvaros tika noorganizēta derīgo padomu stunda „Internets?
Protams!‖;
3. Ziemeļvalstu

nedēļā

bibliotēka

organizēja

grāmatu

apskatu

„Tuvplānā

Ziemeļvalstu rakstnieki‖;
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4. Dzejas pēcpusdiena veltīta V.Ļūdēnam „Miedziľš vienmēr paliek miedziľš un
mums virsū krīt kā sniedziľš‖;
5. Dzejas almanaha „Rēzekne- 2012‖ atvēršanas svētkos noorganizēts tika literārais
vakars „Latgale, tev!‖;
6. „Bērnu žūrijas – 2012‖ ekspertu ekskursija u.c.

13.attēls. Lidija Leikuma lasītavā prezentē St.Uļanovskas grāmatu „Pūļu
inflantejis latvīši...”

VIĻĀNU PAGASTA RADOPOLES BIBLIOTĒKA
Bibliotēkā darbojas 1 darbinieks – bibliotēkas vadītāja, kas veic arī apkopējas
pienākumus.
10.tabula
Statistiskie rādītāji
Salīdzinājumā
ar 2011.gadu
Lietotāju skaits
273
+11
t.sk.bērni un jaunieši līdz 18.g.
64
+4
t.sk. izsniegšanas punktā
101
+7
Apmeklējumu skaits
4702
+703
Izsniegumu skaits
8103
+39
Datoru apmeklējumi
1624
-167
Bibliotēkas krājums: 8040 iespieddarbi, no tiem 7161 grāmatas, 8 elektroniskie
2012.gads

izdevumi, 867 preses izdevumi, 3 kartogrāfiskie izdevumi.
Lasītājiem 2012.gadā bija pieejami 15 nosaukumu žurnāli un 2 nosaukumu avīzes
latviešu un krievu valodā, pieaugušajiem un bērniem. Lai tiktu apkalpota visa pagasta
teritorija, bibliotēkai ir grāmatu izsniegšanas punkts Jaunviļānos, atpūtas un
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informācijas centrā „Kamenīte‖. Gada laikā uz turieni tika izsniegtas 389 grāmatas un
žurnāli.
11.tabula
2012.gadā ienākušo iespieddarbu pārskats
Vienību skaits (eks.)
No pašvaldības līdzekļiem
275 (grāmatas)
Dāvinājumi
61 (grāmatas)
Kopā
336 (grāmatas)

Ls
1188,50
236,37
1424,87

Nozīmīgākie notikumi 2012.gadā:
 regulāri tiek rīkotas izstādes par bibliotēkas jaunieguvumiem „Jaunumi‖ un
tematisko grāmatu izstāžu rīkošana (kopumā 70 literatūras izstādes);
 piedalīšanās VKKF Bērnu literatūras centra lasīšanas veicināšanas programmā
„Bērnu/jauniešu/ vecāku žūrija 2012‖;

14.attēls. „Bērnu/ jauniešu/ vecāku ţūrija 2012” dalībnieki Radopoles bibliotēkā
 VKKF programmā „Jauno grāmatu un citu izdevumu iegāde publiskajām
bibliotēkām‖;
 piedalīšanās LNB projektā „Atbalsts lauku bibliotēkām;

SOKOLKU PAGASTA BIBLIOTĒKA
12.tabula
Statistiskie rādītāji
Lietotāju skaits
Apmeklējumu skaits
Sniegtas uzziľas
Iepirktas grāmatas
Dāvinājumi
Bibliotēkas fonds

2012.gads
184
5579
417
470
26
6269
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Nozīmīgākie notikumi 2012.gadā:
 regulāria tiek rīkotas dažādas tematiskās izstādes (kopumā 45 izstādes),
informācijas diena un jaunieguvumu izstādes;
 jaunu mēbeļu iegāde bibliotēkai (grāmatu plaukti, mīkstās mēbeles, televizora
galdiľš);
 novadpētniecības materiālu papildināšana, veidojot tematiskās mapes;
 Patstāvīga

iedzīvotāju

konsultēšana

elektronisko

informācijas

resursu

izmantošanā.

15.attēls. Jaunās mēbeles Sokolku pagasta bibliotēkā.

DEKŠĀRES PAGASTA BIBLIOTĒKA
2012.gada bibliotēkā reģistrēti 224 lasītāji
Nozīmīgākie notikumi 2012.gadā:
 24 izstādes un sarīkoti 5 pasākumi bērniem.
 Veiktas 3 aptaujas un organizēti 2 konkursi;
 Organizēta ekskursija čaklākajiem bibliotēkas lasītājiem uz Daugavpils teātri;
 Par pašvaldības līdzekļiem iegādātas 152 grāmatas, saľemtas 95 dāvinātās
grāmatas.
 Iegādāts jauns 3D televizors
 Latvisko tradīciju iedzīvināšanā - telpu rotāšana un svētku atmosfēras radīšana
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VIĻĀNU NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS
Krājums
Kopējais krājuma vienību skaits – 3193,t. sk. pamatkrājuma vienību skaits – 1953
Pārskata periodā jauniegūto vienību skaits – 16,t. sk. pamatkrājuma vienību skaits – 8
Krājuma vienību kopskaits pamatekspozīcijās – 459, t. sk. izmantoto pamatkrājuma
vienību skaits – 268
Izmantoto krājuma vienību kopskaits izstādēs muzejā – 216, t.sk. izmantoto
pamatkrājuma vienību skaits - 216
Zinātniskā darbība
Pētnieciskā darba tēmas – 1, realizēto izstāžu un ekspozīciju plāni – 7
Komunikācija ar sabiedrību
Apmeklējumu skaits kopā – 2557, t. sk. individuālie – 366, apmeklētāji grupās –
1858, ārzemnieki – 39, pārējie – 294,
Pastāvīgo ekspozīciju skaits – 2
Muzeja darbinieku vadīto ekskursiju skaits muzejā – 73
Dienu skaits, kad muzejs atvērts apmeklētājiem - 252
Izstādes muzejā – 10:


„Nauda Latvijā‖ 01.01.2012.- 31.12.2012.



„No vecmāmiľas pūra lādes‖ 01.01.2012.- 31.12.2012.



DMS „Saules skola‖ audzēkľu darbu izstāde – „Ziemassvētku pasaka‖
16.12.2011. – 31.01.2012.



Konkursa „Viļānu novada karogs‖ iesniegto skiču izstāde 09.01.2012. –
13.01.2012.



Fotogrāfiju izstāde „Jāľa Gleizda krāsu pasaule‖ 08.02.2012. – 02.03.2012.



Jāľa Streiča pasteļu izstāde „…kur basām kājām‖ 11.03.2012. – 05.04.2012.



Fotokonkursam „Fotogrāfijas grāmatai par Latgali‖ iesniegto darbu izstāde
16.04..2012. – 27.04.2012.



BJC „Laimīte‖ porcelāna apgleznošanas studijas audzēkľu darbu izstāde
14.05.2012. – 01.06.2012.



Viļānu Mūzikas un mākslas skolas audzēkľu 2011./2012. gada diplomdarbu
izstāde 03.09.2012. – 27.09.2012.
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Fotogrāfiju izstāde „ Mans novads manā Latvijā‖ 14.11.2012. – 21.12.2012.

Tematiskie pasākumi – 5:


Komunistiskā genocīda upuru piemiľas dienai veltīts pasākums 23.03.2012.



Fotokonkursa „ Fotogrāfijas grāmatai par Latgali‖ noslēguma pasākums
26.04.2012.



Tikšanās ar mākslinieci – keramiķi Inesi Brants 24.05.2012.



Līdzdalība pasākumu organizēšanā Krievu kultūras dienas Latvijā ietvaros



Lāčplēša dienai veltīts piemiľas pasākums 11.11.2012.

Ārpus muzeja eksponēto izstāžu skaits – 3:


16.01.2012. – 20.01.2012. Dekšāres pagasta pārvaldes zālē



23.01.2012. –27.01. 2012. Sokolku kluba zālē



09.05.2012. – Ekspresizstāde. Izstāde veltīta 67.gadadienai kopš nacistiskās
Vācijas sagrāves.

Finansiālie rādītāji:
Pašvaldības budžets – 6004.00 LVL, biļešu ieľēmumi – 33.00 LVL.
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5. PAŠVALDĪBAS POLICIJAS INFORMĀCIJA PAR
VEIKUMIEM SABIEDRISKĀS KĀRTĪBAS
NODROŠINĀŠANĀ
2012. gadā pašvaldības policijā saľemti 35 (izskatīti 21) iedzīvotāju un juridisko
personu rakstiski iesniegumi: par sīko huligānismu, par trokšľošanu, par ģimenes
skandāliem, par emocionālu un fizisku vardarbību ģimenē, par dzīvnieku turēšanas
noteikumu pārkāpšanu, par pašvaldības īpašuma bojāšanu un iekšējās kārtības
noteikumu neievērošanu. 14 iesniegumi pēc piederības nosūtīti Valsts policijas
Latgales reģiona pārvaldes Rēzeknes iecirknim.
Viļānu novada teritorijā veikti 103 profilaktiskie reidi brīvdienās, svētku
dienās- vakara un nakts stundās (saskaľojot ar Valsts policijas Latgales reģiona
pārvaldes Rēzeknes iecirkľa Operatīvās nodaļas dežurantu). Kopumā gada laikā
sastādīti 144 Administratīvā pārkāpuma protokoli (paziľojumi par apstāšanās un
stāvēšanas noteikumu neievērošanu, par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibuma
stāvoklī u.c.)
Nodrošināta sabiedriskā kārtība 57 masu pasākumos: Kultūras nama rīkoto
pasākumu laikā, sporta svētkos, 9. un 12. klašu izlaidumos, 11.Saemas vēlēšanu
dienā, Līgo svētkos, ikmēneša amatnieku gadatirgus dienās u.c.
Sakarā ar 1.septembri visās Viļānu novada pašvaldības izglītības iestādēs tika
organizēta informatīva akcija „Drošs ceļš uz skolu‖, par satiksmes drošību septembra
mēnesī. Ceļu satiksmes noteikumu apmācības, velosipēdista tiesību iegūšanai,
Sokolku pagasta, Viļānu vidusskolas un Dekšāres pamatskolas audzēkľiem.
Tiek veikta patstāvīga sadarbība un informācijas apmaiľa VP LRP Rēzeknes
iecirkľa vadību, Valsts probācijas dienestu, Viļānu novada pašvaldības Bāriľtiesu un
sociālo nodaļu, Viļānu vidusskolas un Austrumlatgales profesionālo vidusskolu.
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6. PAŠVALDĪBAS DALĪBA PROJEKTOS UN SABIEDRĪBAS
INFORMĒŠANA
6.1. Pašvaldības dalība projektos 2012.gadā
Viļānu novada pašvaldība aktīvi piedalās dažādu projektu sagatavošanā un
realizēšanā. 2012.gadā tika vadīti 9 projekti ar kopējo piesaistīto finansējumu 3 818
312,03 Ls.
13.tabula
Viļānu novada pašvaldības dalība projektos 2012.gadā
Nr.
p.k.
1.

2.
3.
4.

5.
6.

7.

8.

9.

Projekta nosaukums

Fonds

Atbildīgā iestāde

Viļānu kultūras nama –bibliotēkas ēkas ELFLA
Lauku atbalsta
rekonstrukcija labvēlīgas iekštelpu vides
dienests
un pievilcīga ārējā izskata nodrošināšana,
kā ari energoefektivitātes uzlabošanai
Algotie pagaidu sabiedriskie darbi
ESF
Nodarbinātības
valsts aģentūra
"Pasākumi noteiktām personu grupām"
ESF
Nodarbinātības
valsts aģentūra
Tranzītielas
rekonstrukcija
Viļānu ESF
Satiksmes ministrija
pilsētas teritorijā, a/c P58 posms 0,5-2,5
km
"Viļānu novada skolu informatizācija"
ERAF Valsts
izglītības
attīstības aģentūra
"Viļānu
novada
pašvaldības ESF
Reģionālā attīstības
administratīvās kapacitātes stiprināšana"
un pašvaldību lietu
ministrija
Transporta sistēmas potenciāla
EKPI VRAM/Igaunijas –
pastiprināšana Igaunijas -Latvijas –
ERAF Latvijas-Krievijas
Krievijas starptautiskās nozīmes
Pārrobežu sadarbības
transporta koridoros/ ESTLATRUS
programmas
TRAFFIC
tehniskais
sekretariāts
Viļānu un Varakļānu novadu pašvaldību ESF
SIF
darbinieku un investīciju piesaistes
kapacitātes stiprināšana
«Rēzeknes un Viļānu novadu pašvaldību ESF
SIF
darbinieku un investīciju piesaistes
kapacitātes stiprināšana»

Projekta
ieviešanas
laiks
22.09.2011.21.09.2013.

01.02.2012.31.12.2013.
30.04.2010.30.04.2012.
30.05.201231.03.2015.
04.01.2010.31.12.2012.
12.11.2010.30.09.2012.
01.04.2012.31.03.2014.

01.04.201230.09.2012.
10.2011.08.2011.
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6.2.Pašvaldības komunikācija ar iedzīvotājiem
Lai nodrošinātu Viļānu novada iedzīvotāju informēšanu par pašvaldības darbu,
pieľemtajiem lēmumiem, pabalstu iespējām un citām aktualitātēm novadā un tās
pakļautībā esošajās iestādēs ir izveidota sadarbība ar Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes un
Viļānu novada laikrakstu „Rēzeknes Vēstis‖ un „Vietējā Latgales avīze‖. Kā arī
ierodoties pašvaldībā iedzīvotājiem ir iespēja iepazīties ar aktuālākajiem jautājumiem
pie informācijas stenda.
Reizi mēnesī iznāk Viļānu novada pašvaldības bezmaksas informatīvais izdevums
„Viļānu novada vēstnesis‖, kurš iedzīvotājus informē par novada jaunumiem, novada
domes sēdēs izskatītajiem jautājumiem un pieľemtajiem lēmumiem, aktualitātēm
lauksaimniecībā un citiem jautājumiem.
2012.gadā novada iedzīvotājiem Viļānos, Strupļos, Dekšārēs tika organizētas tikšanās
ar novada deputātiem, kur tika sniegtas atskaites par jau paveiktajiem darbiem un
iegūtajiem rezultātiem, atbildēts uz iedzīvotāju sasāpējušajiem jautājumiem, kā arī
sniegts ieskats nākotnes plānos, lai iedzīvotāji būtu informēti par pašvaldības darbu.
Informācija par pašvaldību un tās lēmumiem pieejama arī Viļānu novada
pašvaldības mājas lapā www.vilanunovads.lv.
Noteiktās dienās iedzīvotājiem ir nodrošināti pieľemšanas laiki pie
priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieces un izpilddirektores.

Lai veicinātu tiešo

dialogu ar iedzīvotājiem, novada vadība tiekas ar nevalstiskajām organizācijām un
biedrībām, pārrunājot aktuālākās problēmas, uzklausot iedzīvotāju ierosinājumus un
pretenzijas.
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7. SOCIĀLĀ NODROŠINĀŠANA UN APRŪPE
Sociālais dienests organizē pašvaldības teritorijā, kas aptver Viļānu pilsētu un
trīs pagastus, sociālos pakalpojumus un pabalstus. Viļānu novada pašvaldībā trūcīgas
ģimenes/personas status tika piešķirts 1582 personām, sociālos

pabalstus ir

saľēmušas 2254 personas, tai skaitā GMI nodrošinājuma pabalstu- 938 personas, tam
izlietoti Ls 182 210.
Lai arī neliels, bet būtisks atbalsts ienākumu gūšanā iedzīvotājiem , kuri
reģistrējušies kā bezdarbnieki, bija iespēja veikt algotos pagaidu sabiedriskos darbus,
no GMI pabalsta saľēmējiem to izmantojušas 49 personas.
Otrs pieprasītākais sociālais pabalsts ir bijis dzīvokļa pabalsts – saľēma 1619
personas, jeb 731 novadā dzīvojoša ģimene, izlietoti Ls 18 661.
Pārējos pabalstos izlietoti Ls 61 482. Tās ir brīvpusdienas un ēdināšanas
maksas atvieglojumi novada izglītības iestādēs, 190 bērniem tika sniegta palīdzība,
sagatavojoties jaunajam mācību gadam. Tika palīdzēts cilvēkiem ārkārtas un
neparedzētās situācijās - ugunsgrēki, nelaimes gadījumi, smagas slimības, bēres.
Diemžēl šādi gadījumi bija un ne maz - 139. Pašvaldības atbalstu saľēmuši 12 bez
vecāku gādības palikuši bērni un bāreľi. Pašvaldība bija atradusi iespēju palīdzēt ar
pabalstiem veselības aprūpei personām ar smagām saslimšanām un personām, kurām
piešķirts reprēsētās personas statuss, - 169 personām izlietoti Ls 14 324. 2012. gadā
atbalstu saľēma 57 novada daudzbērnu ģimenes, izlietoti Ls 9 190. Arī novada
iedzīvotāji, kuri gada laikā sasniedza 90 un 100 gadu slieksni, saľēma pabalstu.
Nozīmīga daļa pašvaldībā dzīvojošo iedzīvotāju ir pensionāri un cilvēki ar
invaliditāti. Ne visi spēj sevi aprūpēt vai nodrošināt savu aprūpi . Šajos gadījumos
cilvēkiem palīdz pašvaldība. Aprūpes mājās pakalpojumu 2012.gadā izmantoja 59
personas, Šī pakalpojuma nodrošināšanai tika izlietoti Ls 24 538. Izmantojot iespēju
piesaistīt pagaidu sabiedriskajos darbos nodarbinātos bezdarbniekus, vēl tika sniegta
dažāda veida palīdzība 95 personām. 2012.gadā 23 personām tika sniegta palīdzība
daļēji apmaksājot sociālo aprūpi Viļānu slimnīcā (Ls 11 567) , bet 22 personām nodrošināta uzturēšanās ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas
iestādēs(Ls 18 196). Pašvaldības izveidotajos sociālajos dzīvokļos dzīvo 32 personas.
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Lai novada iedzīvotāji saľemtu daudzveidīgākus, viľu vajadzībām atbilstošus
sociālos pakalpojumus, Viļānos darbojas pašvaldības finansētais sociālais atbalsta
centrs „Cerība‖. Te ik dienu apguva sociālās iemaľas 15-20 bērni. Gada laikā centru
kopumā apmeklēja 32 bērni. Jūnija mēnesī tika organizētas 2 vasaras dienas grupas,
kurās aktīvi darbojās 25 bērni no trūcīgām un riska ģimenēm.
Ēdināšanas pakalpojumu, veļas mazgāšanas pakalpojumu

izmantoja 30

pensionāri un invalīdi. Tika rīkoti atpūtas pasākumi vientuļajiem pensionāriem, četras
izglītojošas un atbalstošas grupu nodarbības bezdarbniekiem, pensionāriem un
invalīdiem.
Pagastu un pilsētas iedzīvotāji tika nodrošināti ar humāno palīdzību- aptuveni
150 ģimenes. Sadarbībā ar labdarības biedrībām trūcīgākie iedzīvotāji varēja saľemt
pārtikas pakas.
Gada laikā tika izmantoti arī valsts apmaksātie sociālie pakalpojumi. Tie ir
sociālā rehabilitācija Dubultos, krīzes centri un psihologu pakalpojumi vardarbībā
cietušiem bērniem.

Viļānu novada pašvaldības priekšsēdētājs

Arnolds Pudulis
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