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1. ZIĽAS PAR PAŠVALDĪBU
Pašvaldības nosaukums

Viļānu novada dome

Pašvaldības juridiskā adrese
Nodokļa maksātāja reģistrācijas numurs

Kultūras laukums 1A, Viļāni, Viļānu novads,
LV-4650
90009114114

Finanšu gads

01.01.2011. – 31.12.2011.

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 iestāţu starpniecību nodrošina likumos noteikto funkciju
un šo funkciju nodrošināšanai atbilstošu pamatdarbības virzienu izpildi, ievērojot valsts un
attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju intereses.
Novada pašvaldība atbilstoši kompetencei ir atbildīga par pašvaldības institūciju tiesisku
darbību un likumīgu finanšu līdzekļu izlietojumu.
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1.1. Novada iedzīvotāju skaits
Pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem 2012.gada 1.janvārī Viļānu novada
teritorijas deklarēto iedzīvotāju skaits bija 6 857, kas ir par 2,5% mazāk nekā gadu iepriekš, kad
iedzīvotāju skaits bija 7 029. Lielākā daļa iedzīvotāju - 48% dzīvo Viļānu pilsētā, otrs lielākais
iedzīvotāju skaits ir Viļānu pagasta teritorijā, kam seko Dekšāres un Sokolku pagasti. Sieviešu
skaits novadā ir 3 636 jeb 53%, savukārt vīriešu skaits ir 3 221 jeb 47%.
Viļānu novada iedzīvotāju sadalījums pa 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 novada nākotnē darba spēka deficītu.
Savukārt, aplūkojot sadalījumu pēc dzimumiem, nākas secināt, ka krasas dzimumu atšķirības
līdz darbspējas vecumam un darbspējas vecumā nav, bet pēc darbspējas vecuma ir izteikts
sieviešu pārsvars, kas norāda uz to, ka Viļānu novadā sievietēm ir garāks dzīves ilgums nekā
vīriešiem. Salīdzinājumā ar 2010. gadu situācija nav būtiski mainījusies un saglabājusies līdzīgā
līmenī.
Salīdzinājumā ar pagājušo gadu 2011. gadā bērnu skaits ir sarucis apmēram par 5,3%, arī
šis fakts nākotnē var kavēt novada attīstības procesus.
Kā redzams 1.tabulā, vecuma grupā no 0 līdz 6 gadiem ir 287 bērni (par 30 bērniem
mazāk nekā 2010. gadā), savukārt vecumā no 7 līdz 18 gadiem ir 790 bērni (par 30 bērniem
mazāk nekā 2010. gadā). 2011.gadā bērni veidoja tikai 15,7 % no kopējā Viļānu novada
iedzīvotāju skaita, kas ir salīdzinoši mazs rādītājs un būtu nepieciešams meklēt risinājumus
demogrāfiskā stāvokļa uzlabošanai.
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1.tabula
Bērnu skaits Viļānu novadā
Vecuma robeţas

Skaits

0–6
7 – 18

Dzimums
Meitenes

Zēni

287

159

128

790

404

386

2011.gadā Viļānu novada dzimtsarakstu nodaļā ir reģistrēti:
 36 jaundzimušie (par 1 bērnu mazāk nekā 2010. gadā), tai skaitā 20 meitenes un
16 zēni;
 103 miršanas gadījumi (par 7 cilvēkiem mazāk nekā 2010. gadā), tai skaitā 47
sievietes un 56 vīrieši.
1.2.
Novada iedzīvotāju nacionālais sastāvs
Iedzīvotāju nacionālais sastāvs Viļānu novadā ir plašs. Lielāko daļu iedzīvotāju veido
latvieši - to skaits ir 3531 jeb 51%, krievu tautības iedzīvotāju skaits ir 3082 jeb 44%, kas veido
otro lielāko iedzīvotāju grupu pēc nacionālā sastāva (skat. 2.attēlu).

2.attēls Viļānu novada iedzīvotāju nacionālais sastāvs
Pēc nacionālā sastāva nākamās lielākās iedzīvotāju grupas ir baltkrievi ar 62 cilvēkiem
jeb 0,9%, ukraiľi - 48 cilvēki jeb 0,7% un poļi - 46 cilvēki jeb 0,6%. Pārējās iedzīvotāju grupas
Viļānu novada teritorijā, katra atsevišķi veido mazāk par 0,1%. Šo grupu iedzīvotāji pieder pie
lietuviešu, vāciešu, čigānu, gruzīnu, mordovu, igauľu, moldāvu, ebreju, ēģiptiešu, jakutu un
osetīnu tautībām.
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2. VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBA
2.1. Domes sastāvs
Viļānu novada pašvaldības darbu reglamentē likums „Par pašvaldībām‖ un Viļānu
novada pašvaldības Nolikums (apstiprināts domes 16.07.2009. sēdē) un citi normatīvie akti.
Viļānu novada domes vadību nodrošina 15 deputāti.
Viļānu novada domes sastāvs 2011.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‖).
Viļānu novada pašvaldībā novada domes sēdes notika ik pēc trim nedēļām, kā arī saskaľā
ar noteikto kārtību tiek sasauktas ārkārtas sēdes. 2011.gadā Viļānu novada pašvaldībā notika 17
novada domes sēdes, no tām 1 bija ārkārtas sēde. Savukārt finanšu komitejas sēdes ir bijušas 16,
bet sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdes 2011.gada laikā ir notikušas 15
reizes.
2011.gadā Viļānu novada pašvaldībā darbinieku skaits sasniedza 389, no tiem 368 ir
darbspējīgajā vecumā, 2 ir izdienas pensionāri un 19 vecuma pensionāri.
Pašvaldībā nodarbināto darbinieku sadalījums pa dzimumiem ir redzams 3. attēlā.
Pašvaldībā strādā 301 sieviete un 88 vīrieši. Procentuālajā ziľā sieviešu dzimuma pārstāves,
starp novada pašvaldībā nodarbinātajiem, sastāda 77%, savukārt vīrieši sastāda 23% no
pašvaldībā nodarbināto skaita.

6

3.attēls Viļānu novada pašvaldībā nodarbināto personu sadalījums pa dzimumiem

2.2. Komitejas un komisijas
Viļānu novadā pašvaldībā darbojas divas pastāvīgās komitejas:
 finanšu komiteja 13 locekļu sastāvā;
 sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja 7 locekļu sastāvā;
Atsevišķu funkciju veikšanai no deputātiem un balsstiesīgajiem pašvaldības iedzīvotājiem
novada dome izveidoja sekojošas komisijas:
 vēlēšanu komisija, kurā darbojas 7 locekļi;
 administratīvā komisija - 5 locekļi;
 iepirkumu komisija (vidēji) – 5 locekļi;
 privatizācijas, pašvaldības īpašuma un zemes komisija – 5 locekļi;
 sporta komisija – 5 locekļi;
 sociālo un dzīvokļu komisija – 5 locekļi;
 ārkārtas situāciju operatīvā komisija – 7 locekļi;
 kultūras komisija – 12 locekļi;
 ētikas komisija – 5 locekļi.

2.3. Pašvaldības pārvalde
Viļānu novada pašvaldība savā darbībā veic sekojošas funkcijas:


organizē iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus;



gādā par novada labiekārtošanu un sanitāro tīrību;



veic atkritumu savākšanas un izvešanas kontroli;
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nodrošina iedzīvotājus ar izglītības pakalpojumiem;



rūpējas par kultūru un sekmē tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu;



nodrošina veselības aprūpes pieejamību;



sniedz sociālo palīdzību;



sniedz palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā;



sekmē saimniecisko darbību novadā;



piedalās sabiedriskās kārtības nodrošināšanā;



veic civilstāvokļa aktu reģistrāciju;



gādā par aizgādnību, aizbildnību un bērnu interešu aizstāvību.
Novada pašvaldības pārziľā ir 19 iestādes: Pašvaldības administrācija, kur darbojas piecas

nodaļas – ekonomikas un grāmatvedības, attīstības, plānošanas un informācijas, saimniecības,
dzimtsarakstu nodaļas, kā arī pašvaldības policija; Viļānu pilsētas pirmskolas izglītības iestāde;
Viļānu vidusskola; Viļānu Mūzikas un mākslas skola; Viļānu kultūras nams; Viļānu
novadpētniecības muzejs; Viļānu pilsētas bibliotēka; Pirmsskolas izglītības iestāde „Bitīte‖;
Viļānu pagasta Radopoles bibliotēka; Dekšāres pamatskola; Dekšāres pagasta bibliotēka;
Sokolku pagasta bibliotēka; 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 sekojošas 4 kapitālsabiedrībās :
 SIA ―Viļānu namsaimnieks‖;
 SIA ―Viļānu siltums‖;
 SIA „Viļānu slimnīca‖;
 SIA ―Austrumlatgales atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība’.
Pašvaldības dalība biedrībās:
 Latvijas Pašvaldību savienība;
 Biedrība „Ezeru zeme‖.



2.4. Dekšāres pagasta pārvalde
Pagasta 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 pagasta iedzīvotājiem, kā arī izbraukuma semināri uz citām pašvaldībām.
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2 reizes nedēļā organizētas jaunsargu nodarbības, kurās darbojas ap 30 jaunsargiem
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.



Trūcīgās ģimenes vai personas statuss piešķirts 106 ģimenēm.



GMI pabalsts piešķirts 67 ģimenēm, gadā izmaksāts Ls 39 481.85 (01.01.11.-31.12.11.).



Dzīvokļu pabalsti piešķirti 58 ģimenēm (Ls 1 750.00).



Bērnu pusdienu pabalsti piešķirti 38 bērniem (vidēji mēnesī Ls 380.00).



Latvenergo elektrības dāvanu kartes izsniegtas 40 mājsaimniecībām.



Veselības atvieglojumu izziľas izsniegtas 26 ģimenēm.



Mājas aprūpe veikta 7 personām.



Pansionātā un sociālajās gultās ievietotas 5 personas.

 Veikta

2.5.Sokolku pagasta pārvalde
Eiropas pārtikas paku izdales punkta un humānās palīdzības izsniegšanas

punkta ēkas fasādes krāsošana un remonts.
 Veikts kosmētiskais remonts kluba palīgtelpā un koridorā.
 Veikts autobusa garāţas remonta bedres remonts.
 Veikts malkas šķūľa remonts.
 Labiekārtota Strupļu ciemata teritorija.
 Sakoptas kapsētu teritorijas.
 Izcirsti krūmi pagastceļu grāvmalās.
 Veikta pagasta ceļu planēšana, greiderēšana un attīrīšana no sniega.
 Pagasta iedzīvotājiem sniegta informācija par jaunumiem lauksaimniecības jomā, sniegta
palīdzība veidlapu un lauku atbalsta karšu aizpildīšanā.
 Rīkoti semināri pagasta iedzīvotājiem.
 Sokolku pagasta FAP sniegta pirmā neatliekamā palīdzība iedzīvotājiem, pacientu
novērošana un izmeklēšana, ģimenes ārstu norādījumu izpilde u.c.
2.6.Dzīvesvietas deklarēšana
 Saľemti 243 iesniegumi dzīvesvietas deklarēšanai.
 Saľemti 466 iesniegums izziľu saľemšanai.
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 Saľemti 13 iesniegumi deklarētās dzīvesvietas ziľu anulēšanai, tai skaitā:
 7gadījumos – ziľas anulētas;
 1 gadījumā – deklarējuši jauno dzīvesvietu līdz ziľu anulēšanai;
 5 gadījumos – lieta izbeigta faktu trūkumu dēļ vai anulēšana, atteikta.

2.7.Bāriľtiesa
2011.gadā Viļānu novada pašvaldības Bāriľtiesa ir pieľēmusi 82 lēmumus (par 28
lēmumiem vairāk nekā 2010.g.) nepilngadīgo bērnu un rīcībnespējīgo personu interešu
nodrošināšanai un aizsardzībai.
Bērnu skaits 35 ģimenēs, kurās netiek pietiekami nodrošināta bērna
attīstība un audzināšana un par kurām bāriľtiesa pārskata
gadā informējusi pašvaldības sociālo dienestu
vai citu atbildīgo institūciju

75

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

6

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

2

Bērnu skaits, kuru vecākiem pārskata gadā atľemtas bērna
aprūpes tiesības

8

Bērnu skaits, kuru vecākiem pārskata gadā atjaunotas bērna aprūpes tiesības

2

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

2

Personu skaits, kurām ar tiesas spriedumu atľemtas
aizgādības tiesības

1

Bērnu skaits, kuru vecākiem ar tiesas spriedumu atľemtas
aizgādības tiesības

1

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

26

Pieľemti lēmumi par adopciju bērna interesēs

2

Personu skaits, kas atzīti par adoptētājiem

4

Aizgādnības lietas

4

Audţuģimeľu lietas

2

16
6
4

10

Atzinumi tiesai par saskarsmes tiesību izmantošanu kārtību vecākiem
Mantisko interešu aizstāvības jautājumos pieľemtie lēmumi

2
30

Veiktas notariālās darbības (apliecināti pirkuma, pārdevuma un dāvinājuma līgumi,
nostiprinājuma lūgumi zemesgrāmatai, iesniegumi, pilnvaras, dokumentu kopijas,
sastādīti testamenti, un citi dokumenti)
508
2.8.Iepirkumu komisijas veiktie iepirkumi un noslēgtie līgumi
2.tabula
Viļānu novada pašvaldības veiktie iepirkumi 2011.gadā
Nr.p.k.

Iepirkuma priekšmets

Ar ko līgums noslēgts

Līgumcena
LVL bez PVN
7.10 m2

1.

Viļānu pilsētas tranzīta Rīgas ielas, SIA "Ceļi un tilti‖
Kultūras laukuma un Brīvības ielas
3.5km kopgarumā, kas ir iekļautas
reģionālā autoceļa P58 Viļāni-PreiļiŠpoģi maršrutā no km 00 līdz km
3.5 un Ceriľu ielas 1.62 km
kopgarumā, kas iekļauta reģionālā
autoceļa P59 Viļāni-Ruţina-Malta
maršrutā no km 00 līdz km 1.624
ikdienas uzturēšanas darbu veikšana
2011.gadā

2.

Viļānu vidusskolas būvju jumtu SIA ‖AKVILONS Z‖
segumu remonts

13488,21

3.

Kurināmā iegāde Viļānu novada SIA „NOJAUTAS‖
pašvaldības vajadzībām

17.00 par m3

4.

Degvielas iegāde Viļānu novada SIA "LUKoil Baltija R"
pašvaldības vajadzībām

84150.00

5.

Kurināmā - dīzeļdegvielas iegāde SIA "Ziemeļu nafta"
Viļānu
novada
pašvaldības
vajadzībām

4490,00

6.

Dolomīta šķembu, smilts, mazgātas SIA "Vlakon"
smilts, grants un melnzemes
iepirkums Viļānu novada pašvaldībā

9082,77

7.

Pārtikas produktu piegāde Viļānu SIA «Vecā maiznīca»;
40958,74
novada pašvaldības iestādēm
SIA «Rēzeknes gaļas
kombināts»;
SIA «Futur food»;
SIA «Saniteh»
Viļānu
pirmsskolas
izglītības SIA «Heta-būve"
15799,4
iestādes celiľu reknstrukcija

8.

9.

Degvielas iegāde Viļānu novada "East-west transit"

30653,00
11

pašvaldības vajadzībām - 2.daļa
10.

Pasaţieru autobusa iegāde atbilstoši Ivans Petraščuks Talsi
lifta pacēlāja kritērijiem

11.

Ceļu un ielu mehanizēta attīrīšana SIA «Alľi»; SIA «Viļānu 1.d.-18.42Ls 2.d.no sniega 2011/2012.g. Ziemas namsaimnieks»; Vineta 21.64Ls
3.d.sezonai
Knipa
12.65Ls

12.

9000,00

Viļānu Tranzīta ielu bedrīšu remonts A/S "Latvijas autoceļu 11,10 par m2
2012.gadā
uzturētājs"

13.

Datortehnikas un
datorprogrammatūras iegāde

SIA "Atea"

14.

Pārtikas produktu piegāde Viļānu SIA "Laumiľa 1"
novada pašvaldības iestādēm

2484,72

15.

Tehniskā projekta „Viļānu kultūras SIA „VV Projekts‖
nama – bibliotēkas rekonstrukcija

6200,00

16.

Ēdināšanas
pakalpojumu IK „Upmalas Pīlādţi‖
organizēšana Dekšāres pamatskolā

17.

Inventāra noliktavas būvniecībai un SIA „Latreko Rezekne‖
kurināmā
laukuma
ierīkošanai
Dekšāres ciemā

1.kl. – 0,80; GMI
daudzb. – 0.80;
GMI pabalsti –
0,40 Ls
20207,25

18.

Kurināmā iegāde Viļānu novada SIA „Akvarius‖
pašvaldības vajadzībām

85.25

19.

Raidera iegāde

2645,22

SIA „Dako‖

8065,97
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3.VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS BUDŢETS
2011.gada 24. februārī tika apstiprināti pašvaldības saistošie noteikumi Nr.1 „Par Viļānu
novada budţetu 2011.gadam‖ ieľēmumos Ls 3 277 999, t.sk. Ls 498 243 bankas kontu
atlikums un izdevumos Ls 3 226 138. Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem,
pašvaldības budţets ir iedalīts pamatbudţetā un speciālajā budţetā.
3.1. Divos iepriekšējos gados izpildītais un kārtējam gadam pieľemtais budţets
Pašvaldības pamatbudţeta ieľēmumus veido nodokļu ieľēmumi – iedzīvotāju ienākuma
nodoklis, 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 budţetiem un
budţeta iestāţu ieľēmumiem.
Viļānu novada pašvaldības 2012.gada apstiprinātais budţets un 2011., 2010. gadu
pamatbudţeta izpildes rādītāji ir apskatāmi 3. tabulā.
3.tabula
2012.gada apstiprinātā budţeta un 2011., 2010. gadu pamatbudţeta
izpildes rādītāji (Ls)
Klasifikācij
as
kods
1

1.1.0.0.
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

Rādītāju nosaukums

2012.gada
plāns

2

3

2011.
gada
izpilde

2010.g.
izpilde
4

KOPĀ IEĽĒMUMI

3298113

3426634

Nodokļu ieľēmumi

1054784

1110923

957746

1018941

3
509 189
1
048 066
962 663

0

10728

13 469

957746

1008213

949 194

97038
97038
81673

91982
91982
79875

85 403
85 403
79 907

74173

71648

71 959

7500
5933

8227
4898

7 948
5 496

5633

4602

5 106

300

296

390

9432

7209

8232

7029

Ieľēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa
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

1200
38773
850

51103
1060

75 083
633
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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.

Procentu ieľēmumi par depozītiem un kontu atlikumiem
Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas
Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budţetā
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, meţa 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

850
16465
3400
13065
3500
10960

1060
18235
3572
14663
3637
11703

633
19 744
3 432
16 312
3 043
50 530

7000

16468

1 133

5000
2000

9161
6146

999

1161

134

80092

111860

76 587

7992
7500
54600

7360
8055
56211

8 063
8 048
58 457

10000

40234

2 019

2124462

2152748

75000

81430

2049462

2071318

3746331

3060303

3746331

3060303

589101
21371
571451

486826
10648
391253

1676056

1503288

436859
195962
11801
243730

375680
94183
8142
190283

Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

3746331

3060303

1000

Atlīdzība

1500689

1513590

2000
4000
5000
6000

Preces un pakalpojumi
Procentu izdevumi
Kapitālie izdevumi
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
Uzturēšanas izdevumu transferti ,dotācijas un mērķdotācijas
pašvaldībām uzturēšanas izdevumiem, pašu resursi,
starptautiskā sadarbība
Daţādi izdevumi, kas veidojas pēc uzkrāšanas principa un
nav klasificēti iepriekš
Ieľēmumu pārsniegums (+) vai deficīts (-)

832448
72000
945194
320000

666307
62337
174481
549368

2
309 453
77 806
2
231 647
2
772 726
2
772 726
385 799
6 613
526 435
1
345 709
280 999
77 040
8 970
141 161
2
772 726
1
375 181
546 015
79 958
92 284
586 137

76000

67755

93 151

0

26465

0

-448218

366331

448218

-366331

-107777

335727

736 463
736 463
386 647

0

-510052

0

641786
702989

449779
641786

99 963
449 779

13.4.0.0.
21.0.0.0.
21.3.5.0.
21.3.8.0.
21.3.9.0.
21.4.0.0.

TRANSFERTI
19.0.0.0.

Pašvaldību budţetu transferti

18.0.0.0.

Valsts budţeta transferti
KOPĀ IZDEVUMI
Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām

01.000
03.000
04.000

Vispārējie valdības dienesti
Sabiedriskā kārtība un drošība, tiesību aizsardzība
Ekonomiskā darbība

09.000

Izglītība

10.000
06.000
07.000
08.000

Sociālā aizsardzība
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana
Veselība
Atpūta ,kultūra un reliģija

7000
8000

Finansēšana
1. Aizľēmumi ( saľemts un atmaksāts- starpība )
Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā,
neskaitot kopieguldījumu fondu akcijās
2.1. Budţeta līdzekļu atlikums gada sākumā
2.2. Budţeta līdzekļu atlikums perioda beigās
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3.2. Viļānu novada pamatbudţeta ieľēmumi
Viļānu novada pašvaldības pamatbudţeta ieľēmumi 2011.gadā sastādīja 3 426 634 Ls,
bet 2010. gadā 3 509 189 Ls. Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu, 2011.gadā pamatbudţeta
ieľēmumi samazinājušies par 82 555 Ls jeb par 2.4 %. Pamatbudţeta ieľēmumu samazinājumu
2011. gadā salīdzinājumā ar 2010. gadu būtiski ietekmēja ieľēmumu no valsts budţeta transfertu
samazinājuma (- 160 329 Ls).
Būtisks pašvaldības ieľēmumu avots ir iedzīvotāju ienākuma nodoklis, kas veido 29.7 %
no kopējiem kārtējā gada ieľēmumiem. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieľēmumi 2011.gadā
sastāda 1 018 941 Ls, kas ir par 56 278 Ls vairāk kā 2010.gadā.
Saľemtais nekustamā īpašuma nodoklis 2011. gadā ir 91 982 Ls, kas ir par 6 580 Ls
vairāk nekā 2010. gadā. Ieľēmumi no nekustamā īpašuma nodokļa sastāda 2.7 % no kopējiem
kārtējā gada ieľēmumiem.
Nenodokļu ieľēmumi 2011. gadā ir 51 103 Ls, kas veido 1.5 % no kopējiem kārtējā
gada ieľēmumiem. Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu (2010) nenodokļu ieľēmumu
samazinājušies par 23 978 Ls. Lielāko daļu šo ieľēmumu veido Valsts (pašvaldību) nodevas un
kancelejas nodevas, kas 2011. gadā ir 18 235 Ls, kas sastāda 0.5 % no kopējiem kārtējā gada
ieľēmumiem.
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieľēmumi 2011. gadā sastāda 111 860 Ls, kas ir par 35
273 Ls vairāk kā 2010. gadā (76 587 Ls). No kopējiem kārtējā gada ieľēmumiem maksas
pakalpojumi un citi pašu ieľēmumi veido 3.3 %. Lielāko daļu šo ieľēmumu veido ieľēmumi par
pārējiem budţeta iestāţu sniegtajiem maksas pakalpojumiem, kas 2011. gadā ir Ls 56 211.
Saľemtie transferti 2011. gadā ir 2 152 748 Ls, kas veido 62.8 % no kopējiem kārtējā
gada ieľēmumiem. Transfertu ieľēmumi 2011. gadā salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata gadu
ir samazinājušies par 156 705 Ls jeb 6.8 %.
No kopējiem transfertu ieľēmumiem Valsts budţeta transferti sastāda 96.2% (2 071 318
Ls), bet pašvaldību budţetu transferti veido 3.8 % (81 430 Ls).
Pamatbudţeta 2011. gada ieľēmumu struktūra ir atspoguļota 4. attēlā.
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4.attēls. Viļānu novada pašvaldības pamatbudţeta ieľēmumu
struktūra 2011. gadā
3.3. Viļānu novada pamatbudţeta izdevumi
Viļānu novada pašvaldības pamatbudţeta izdevumi 2011. gadā bija 3 060 303 Ls.
Salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata gadu pamatbudţeta izdevumi palielinājušies par 286 075
Ls jeb 10.3 %.

5.attēls Viļānu novada pašvaldības pamatbudţeta izdevumi 2011. gada atbilstoši
funkcionālajām kategorijām
16

Lielākā daļa līdzekļu 2011. gada pamatbudţetā 49 % jeb 1 503 288 Ls no kopējiem
pašvaldības pamatbudţeta izdevumiem tiek izlietots izglītībai. Salīdzinājumā ar iepriekšējo
pārskata gadu izdevumi izglītībai palielinājušies par 157 578 Ls (skat.5.attēlu).
13 % jeb 391 253 Ls 2011. gadā ir izlietoti ekonomiskai darbībai. Salīdzinājumā ar
iepriekšējo pārskata gadu izdevumi ekonomiskai darbībai samazinājušies par 135 184 Ls.
Vispārējiem valdības dienestiem 2011. gadā izlietoti Ls 486 826 jeb 16% no kopējiem
pašvaldības pamatbudţeta izdevumiem. 2011. gadā izdevumi vispārējiem valdības dienestiem
palielinājušies par 99 526 Ls salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata gadu.
Sociālai aizsardzībai 2011. gadā izlietoti 12 % jeb 375 680 Ls no kopējiem pašvaldības
pamatbudţeta izdevumiem. Salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata gadu izdevumi sociālai
aizsardzībai palielinājušies par 94 681 Ls.
Atpūtai, kultūrai un reliģijai

2011. gadā izlietoti 6 % no kopējiem pašvaldības

izdevumiem jeb 190 283 Ls. Salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata gadu izdevumi atpūtai,
kultūrai un reliģijai palielinājušies par 49 123 Ls.
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai

izlietoti 3% jeb 94 183 Ls no kopējiem

pamatbudţeta izdevumiem 2011. gadā. Salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata gadu izdevumi
pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai palielinājušies par 17 144 Ls.
Veselībai pašvaldības pamatbudţetā izlietoti 8 142 Ls. Salīdzinājumā ar iepriekšējo
pārskata gadu izdevumi veselībai samazinājušies par 828 Ls.
Sabiedriskai kārtībai un drošībai 2011. gada pamatbudţetā izlietoti 10 648 Ls.
Salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata gadu izdevumi sabiedriskai kārtībai un drošībai
palielinājušies par 4 035 Ls.
1600000

1513590
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1200000
1000000
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800000

666307
549368

600000
400000
67755

62337

200000

174481
26465

0
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izdevumi
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Transferti

Kapitālie
izdevumi

Dažādi
izdevumi

6.attēls Viļānu novada pašvaldības pamatbudţeta izdevumu
struktūra atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 2011.gadā
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Klasificējot pamatbudţeta izdevumus atbilstoši ekonomiskajā kategorijām, 2011. gada
pamatbudţetā 49.5 % jeb 1 513 590 Ls no visiem izdevumiem ir izlietoti atlīdzībai, 18 % jeb 549
308 Ls no izdevumiem ir izlietoti sociāliem pabalstiem, 21.8 % jeb 666 307 Ls no visiem
izdevumiem ir izlietoti preču un pakalpojumu apmaksai, 5.7 % jeb 174 481 Ls kapitāliem
izdevumiem, 1.9 % jeb 62 337 Ls procentu apmaksai, 2.2 % jeb 67 755 Ls uzturēšanās
izdevumu transfertu apmaksai, bet daţādiem izdevumiem 0.9 % jeb 26 465 Ls (skat. 6.attēlu).
3.4. Viļānu novada speciālais budţets
Speciālais budţets 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
budţetu veido autoceļu fonda līdzekļi, dabas resursu nodokļa, kā arī pašvaldības saľemtie
ziedojumu un dāvinājumu līdzekļi.
Viļānu novada pašvaldības 2012.gada apstiprinātais speciālais budţeta plāns un 2011. un
2010. gadu speciālā budţeta izpildes rādītāji ir apskatāmi 4.tabulā.

4.tabula
2012.gada apstiprinātā budţeta plāns un 2011., 2010. gadu speciālā budţeta izpildes
rādītāji (Ls)
2012.gada
2011.g.
2010.g.
Rādītāju nosaukums
plāns
izpilde
izpilde
1
KOPĀ IEĽĒMUMI
Dabas resursu nodoklis
Mērķdotācijas pašvaldības autoceļu (ielu)
fondiem
Procentu ieľēmumi par kontu atlikumiem
Kopā izdevumi
Ekonomiskā darbība
Vides aizsardzība
Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām
kategorijām
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
Procentu izdevumi
Kapitālie izdevumi
Daţādi izdevumi, kas veidojas pēc uzkrāšanas principa un
nav klasificēti iepriekš

Ieľēmumu pārsniegums (+) vai deficīts (-)
Finansēšana
1. Aizľēmumi ( saľemts un atmaksātsstarpība )

2
65800
6500

3
90836
9445

4
93 847
6 411

59250

81366

75 087

50
59250
59250
0

25
139218
122131
17087

59250

139218

44
51 455
47 137
4 318
51 455

0
59250
0
0

2946
57206
0
8251

4 614
46 492
349

0

70815

0

6550
-6550

-48382
48382

42 392
-42 392

0

0

-1 924
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2.1. Budţeta līdzekļu atlikums gada sākumā
2.2. Budţeta līdzekļu atlikums perioda beigās

53
6603

48435
53

7 967
48 435

2011. gadā speciālā budţeta ieľēmumi sastādīja 90 836 Ls. Salīdzinājumā ar iepriekšējo
pārskata periodu speciālā budţeta ieľēmumi samazinājušies par 3 011 Ls (par 3.2 %).

81366
90000
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70000
60000
50000
40000
30000
9445
20000

25

10000
0
Dabas resursu nodoklis

Mērķdotācijas
pašvaldības autoceļu
(ielu) fondiem

Procentu ieņēmumi

7.attēls Speciālā budţeta ieľēmumu struktūra 2011. gadā
89.6 % no kopējiem speciālā budţeta ieľēmumiem veido mērķdotācijas ieľēmumi
pašvaldības autoceļu (ielu) fondiem un 10.4 % veido dabas resursu ieľēmumi (skat. 7.attēlu).
Speciālā budţeta izdevumi 2010. gadā sastādīja 51 455 Ls. Salīdzinājumā ar iepriekšējo
pārskata gadu izdevumi speciālajā budţetā samazinājušies par 3011 Ls.
3.5. Viļānu novada domes saistību un garantiju apjoms
Viļānu novada pašvaldības saistību apjoms 2011.gada beigās bija 5.76 % no
pamatbudţeta ieľēmumiem (bez mērķdotācijām).
Pārskatā gadā Viļānu novada pašvaldība ir ľēmusi aizľēmumu Valsts kasē SIA ―Viļānu
namsaimnieks‖ pamatkapitāla palielināšanai Kohēzijas fonda projekta ―Ūdenssaimniecības
attīstība Viļānu pašvaldībā, 3. Kārta‖ par kopējo summu 421 691 Ls apmērā uz 15 gadiem.
Informācija par Viļānu novada pašvaldības saľemtajiem un atmaksātajiem aizľēmumi ir
apkopoti 5.tabulā.
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5.tabula
Viļānu novada pašvaldības informācija par aizľēmumiem (LVL)
Aizdevējs

Mērķis

1

2
Apkures katla
remontam
Pagalmu remonts
Vidusskolas kabinetu
remontam
Infrastruktūras
attīstībai
Pilsētas ielu remonts
Sporta zāles celtniecība
Sporta zāles celtniecība
Ūdenssaimniecības
sakārtošana Strupļu
ciema

Valsts kase
Valsts kase
Valsts kase
Valsts kase
Valsts kase
Valsts kase
Valsts kase
Valsts kase

Valsts kase

Kopā

Līguma
parakstīšanas
datums
(dd.mm.gggg)

Aizľēmu
ma līguma
summa

Pārskata
perioda
sākumā

Pārskata
perioda
beigās

3

4

5

6

04.09.2008

35 000

27640

23960

14.05.2008

20 000

15 680

13440

01.06.2007

99 989

77533

65605

01.06.2007

90 000

63613

53825

14.05.2008
07.07.2008
22.10.2008

300 000
350 000
102 235

280500
350 000
93220

264000
321428
85908

26.08.2008

59 415

47527

41583

SIA ―Viļānu
namsaimnieks‖
pamatkapitāla
palielināšanai
Kohēzijas fonda
projekta
―Ūdenssaimniecības
attīstība Viļānu
pašvaldībā, 3. Kārta‖

06.09.2011

421691

0

421691

x

x

1478330

955713

1291440

Saskaľā ar Pašvaldību aizľēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomes
13.11.2006. atļauju 2006.gadā Viļānu novada veidojošās pašvaldības ir sniegusi galvojumu SIA
„Austrumlatgales atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība‖ aizľēmumam no Eiropas Investīciju
bankas 44 012 Ls apmērā projekta „Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Austrumlatgales
reģionā‖. Kopējā SIA „Austrumlatgales atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība‖ ľemtā
aizľēmuma summa – 697 328 Ls uz 20 gadiem ar atlikto pamatsummas maksājumu uz 3 gadiem.
Galvojuma summa uz 31.12.2011 gadu 38 261 Ls.
Pamatojoties uz novada pašvaldības domes lēmumu Nr.7, sēdes protokols Nr.17 no
30.09.2010 tika nolemts sniegt galvojumu SIA „Viļānu slimnīca‖ Ls 7 038 apmērā.
Aizdevumam ES ERAF līdzfinansējums projektā "Viļānu slimnīcas infrastruktūras uzlabošana,
nodrošinot slimnīcas pārprofilēšanai no stacionāro uz ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu
sniegšanu". Galvojuma summa uz 31.12.2011 gadu 6 523 Ls.
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3.6. Pašvaldības nekustamā īpašuma novērtējums
Pašvaldības nekustamo īpašumu veido zeme, ceļi, nedzīvojamās ēkas un garāţas, kā arī
dzīvojamās ēkas (neprivatizēto dzīvokļu daļa).
Pārskata gadā, salīdzinot ar iepriekšējo periodu, pamatlīdzekļu kopsumma samazinājusies
par 207 775 Ls. Informācija par pamatlīdzekļiem ir apkopota 6.tabulā.
6.tabula
Pamatlīdzekļu vērtības izmaiľas 2011. 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
6 923 781
6 307 002
4 401
370 266

Uz pārskata
Izmaiľas (+,gada
)
sākumu
- 207 775
7 131 556
- 313 197
6 620 199
+ 1 276
3 125
+ 9 198
361 068

62 238

47 134

+ 15 104

155 395

77 297

+ 78 098

24 153
326

20 553
2 180

+ 3 600
- 1 854

Zeme, ēkas, būves uz pārskata perioda beigām salīdzinājumā ar pārskata perioda sākumu
samazinājies par Ls 313 197.
Dzīvojamās ēkas uz pārskata perioda beigām salīdzinājumā ar pārskata perioda sākumu
samazinājušās par 80 834 Ls. Izslēgtas no uzskaites ēkas par 1 501 Ls. Veikts jumta remonts par
1 460 Ls. Iekšējās pārvietošanas rezultātā samazināt par 110 311 Ls t.sk:


saľemta ēka par 5 467 Ls ( no konta nedzīvojamās ēkas, pārklasificētas);



saľemts no nepabeigtā būvniecība ēkas renovācija par summu 27 726 Ls;



pārvietots uz nedzīvojamās ēkām 29 694 Ls;



nodotas turējumā SIA „Viļānu namsaimnieks‖ dzīvojamās ēkas par bilances vērtību
113 810 Ls, uzkrātais nolietojums 30 041 Ls.

Nedzīvojamās ēkas uz pārskata perioda beigām salīdzinājumā ar pārskata perioda sākumu
palielinājušās par Ls 31 828. Ľemts uzskaitē līdz šim neuzskaitīta ēka tās kadastrālajā vērtībā Ls
1439. Veikts nedzīvojamo ēku kapitālais remonts par Ls 58 722 ( Viļānu vidusskolas ēkas jumta
remonts, Dekšāres pamatskolas logu nomaiľa, Dekšāres pārvaldes ēkas loga un durvju nomaiľa,
Viļānu pirmskolas izglītības iestādes ēkas renovācija, logu nomaiľa Viļānu mūzikas un mākslas
skolā, kapličas jumta rekonstrukcija, loga nomaiľa administrācijas ēkā). Iekšējās pārvietošanas
rezultātā palielināts par Ls 25 110 ( pārvietots uz dzīvojamām ēkām Ls 5467, saľemts no
dzīvojamām ēkām Ls 29 694; saľemts no nepabeigtā būvniecība Ls 883).
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Izslēgtas no uzskaites ēkas to atlikušajā vērtībā Ls 2723.
Transporta būves uz pārskata perioda beigām salīdzinājumā ar pārskata perioda sākumu
samazinājies par Ls 275 657.
Saľemts bez atlīdzības no VAS „Latvijas valsts ceļi‖ autoceļi, caurteka un ceļazīmes par
sākotnējo vērtību Ls 142 063, uzkrātais nolietojums Ls 56 654.
Iekšējās pārvietošanas rezultātā samazināts par Ls 6 771 (pārklasificētas uz kontu
inţenierbūves).
Zeme zem ēkām un būvēm uz pārskata perioda beigām salīdzinājumā ar pārskata perioda
sākumu palielinājies par Ls 4 106. Pēc salīdzināšanās ar Valsts zemes dienestu tika ľemta
uzskaitē neuzskaitītā zeme zem ēkām un būvēm pēc to kadastrālās vērtības par Ls 16 634,
izslēgta no uzskaites zeme zem ēkām un būvēm Ls 5 449.
Sakarā ar platību precizēšanu tika palielināta vērtība par Ls 1351 un samazināta par Ls 8 430.
Kultivētā zeme uz pārskata perioda beigām salīdzinājumā ar pārskata perioda sākumu
palielinājusies par Ls 57 023. Pēc salīdzināšanās ar Valsts zemes dienestu tika ľemta uzskaitē
neuzskaitītā zeme pēc to kadastrālās vērtības par Ls 66 678, izslēgta no uzskaites kultivētā zeme
par Ls 2 449. Sakarā ar platības precizēšanu palielināta vērtība par Ls 2, samazināta par Ls
5 052.
Nodota atsavināšanai zeme par Ls 2 344. Iegrāmatota no atsavināšanai iepriekšējos periodos
nodotā zeme par Ls 188.
Atpūtai un izklaidei izmantojamā zeme uz pārskata perioda beigām salīdzinājumā ar
pārskata perioda sākumu samazinājusies par Ls 1 097. Sakarā ar platību precizēšanu palielināta
vērtība par Ls 3 397, samazināta vērtība par Ls 4 494.
Pārējā zeme uz pārskata perioda beigām salīdzinājumā ar pārskata perioda sākumu
samazinājusies par Ls 19 232. Pēc salīdzināšanās ar Valsts zemes dienestu tika ľemta uzskaitē
neuzskaitītā zeme pēc to kadastrālās vērtības par Ls 379. Sakarā ar platību precizēšanu
palielināta par Ls 451 samazināta par Ls 20 062.
Pārējais nekustamais īpašums uz pārskata perioda beigām salīdzinājumā ar pārskata perioda
sākumu samazinājies par Ls 2 323 par aprēķinātā nolietojuma daļu.
Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas uz pārskata perioda beigām salīdzinājumā ar pārskata
perioda sākumu palielinājušās par Ls 1 276.
Iegādātas jaunas tehnoloģiskās iekārtas par Ls 1 996, aprēķināts nolietojums par Ls 720.
Pārējie pamatlīdzekļi uz pārskata perioda beigām salīdzinājumā ar pārskata perioda sākumu
palielinājušies par Ls 9 198.
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Transportlīdzekļi uz pārskata perioda beigām salīdzinājumā ar pārskata perioda sākumu
samazinājušies par Ls 14 035. Pārskata periodā tika iegādāts transportlīdzeklis par Ls 13 775.
Izslēgts no uzskaites par Ls 13 100.
Saimniecības pamatlīdzekļi uz pārskata perioda beigām salīdzinājumā ar pārskata perioda
sākumu samazinājušies par Ls 395. Pārskata periodā iegādāti jauni saimniecības pamatlīdzekļi
par Ls 5 376, izslēgts no uzskaites saimnieciskie pamatlīdzekļi par Ls 4 377.
Bibliotēkas fondi uz pārskata perioda beigām salīdzinājumā ar pārskata perioda sākumu
palielinājušies par Ls 13 355. Tika iegādātas jaunas grāmatas par Ls 12 781. Saľemtas
dāvinājumā par Ls 1 125. Inventarizācijas rezultātā (Viļānu pilsētas bibliotēkā) tika konstatēts
iztrūkums par Ls 134. Izslēgtas no uzskaites saturiski novecojušas grāmatas par Ls 417.
Antīkie un citi kultūras un mākslas priekšmeti ľemti uzskaitē Viļānu pilsētas
novadpētniecības muzeja krājumi par Ls 7 849. Muzeja krājumi tika ľemti uzskaitē saskaľā ar
MK 2006. gada 21.novembra noteikumu Nr. 956 „Noteikumi par Nacionālo muzeja krājumu‖
56.¹punktā minētajām prasībām un LR. MK noteikumu Nr. 1486 „Kārtība, kādā budţeta iestādes
kārto grāmatvedības uzskaiti‖ 200.p. nosacījumiem.
Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika uz pārskata perioda beigām salīdzinājumā ar
pārskata perioda sākumu palielinājusies par Ls 142. Pārskata periodā iegādāta jauna datortehnika
par Ls 9 681. Izslēgta no uzskaites nolietojusies datortehnika, kuras atjaunošana nav ekonomiski
izdevīga par Ls 6 684.
Iepriekš neklasificētie pārējie pamatlīdzekļi uz pārskata perioda beigām salīdzinājumā ar
pārskata perioda sākumu palielinājušies par Ls 2 282. Iegādāti jauni pārējie pamatlīdzekļi par Ls
33 359. Izslēgts no uzskaites pārējie pamatlīdzekļi par Ls 1 487. Izgatavots pamatlīdzeklis par Ls
2 335.
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība uz pārskata perioda beigām
salīdzinājumā ar pārskata perioda sākumu palielinājušies par Ls 15 104.
Pamatlīdzekļu izveidošana tika izveidots artēziskais urbums Radopoles ciemā par Ls 2325,
kas pēc nodošanas ekspluatācijā pārvietots uz inţenierbūvēm.
Nepabeigtā būvniecība uz pārskata perioda beigām uzrādīts:
Būvprojekta „Tranzītielas rekonstrukcijai Viļānu pilsētā, maršrutā P58 Viļāni- Preiļi- Špoģi,
posmā Rīgas iela - Kultūras laukums- Brīvības iela (3,5 km)‖ izdevumi par Ls 58 467.
Tehniskais projekts „ Dzīvojamās mājas rekonstrukcija‖ izdevumi par summu Ls 3227.
Tehniskā projekta „Viļānu kultūras nama- bibliotēkas ēkas rekonstrukcija‖ izmaksas par Ls
544.
Turējumā nodotie valsts un pašvaldību nekustamie īpašumi uz pārskata perioda beigām
salīdzinājumā ar pārskata perioda sākumu palielinājušies par Ls 78 098.
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Turējumā nodotās valsts un pašvaldību ēkas un būves

uz pārskata perioda beigām

salīdzinājumā ar pārskata perioda sākumu palielinājušies par Ls 79 781.Uzrādīts SIA „Viļānu
namsaimnieks‖ turējumā nodotās pašvaldības ēkas un būves. Pārskata periodā nodotas ēkas par
Ls 113 810, izslēgts no uzskaites par Ls 2 427.
Turējumā nodotās valsts un pašvaldību citi nekustamie īpašumi uz pārskata perioda beigām
salīdzinājumā ar pārskata perioda sākumu samazinājušies par Ls 1 683. Aprēķināts nolietojums
par Ls 1683, izslēgts no uzskaites par Ls 56.
Turējumā nodotās ēkas un būves par Ls 62 004; cits nekustamais īpašums par Ls 15393.
Bioloģiskie un pazemes aktīvi uz pārskata perioda beigām salīdzinājumā ar pārskata perioda
sākumu palielinājušies par Ls 3 600.
Pārskata periodā iegrāmatotas meţaudzes 7.5 ha pēc Valsts Meţa dienesta datiem par Ls 3
335.
Pārējie bioloģiskie aktīvi uz pārskata perioda beigām salīdzinājumā ar pārskata perioda
sākumu palielinājušies par Ls 265.
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem uzrādīti samaksātie avansi SIA Apgāds Zvaigzne
ABC Ls 326 apmērā par mācību grāmatām Viļānu vidusskolai.
Pašvaldība uz pārskata perioda beigām nav ierakstījusi visu pašvaldības īpašuma
zemesgrāmatā (skat. 7. tabulu)
7.tabula
Nekustamo īpašumu reģistrācija zemesgrāmatā Viļānu novada pašvaldībā uz
31.12.2011

Īpašuma raksturojums

Zeme
Ēkas
Būves
Dzīvokļi
KOPĀ:

Bilances (atlikusī)
vērtība
īpašumiem, kuri
jāieraksta
zemesgrāmatā
(Ls)
932 249
1 304 087
4 101 705
124 356
6 462 397

Bilances (atlikusī)
vērtība īpašumiem,
kuri ir ierakstīti
zemesgrāmatā (Ls)
118 073
814 083
0
0
932 156

Bilances
(atlikusī) vērtība
īpašumiem, kuri
nav ierakstīti
zemesgrāmatā
(Ls)
814 176
490 004
4 101 705
124 356
5 530 241
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3.7. 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
Pārvērtēšana(+)/
Kapitālsabiedrības Ieguldījums Palielinājums Ieguldīju
% no
vērtības
nosaukums
uz
( +;-) Ls
ms uz
01.01.2011.
31.12.2010. kopapjoma samazinājums(-)
Ls
Ls
SIA „Viļānu
329592
0
329 592
100
+16307
siltums‖
SIA „Viļānu
181727
+ 502 692
185 989
100
-62913
namsaimnieks‖
SIA
22 546
0
22 546
6.31
0
„Austrumlatgales
atkritumu
apsaimniekošanas
sabiedrība―
SIA „Viļānu
27007
+ 7 360
34 367
17.9
0
slimnīca‖
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.
Pārskata periodā pašvaldība veica mantisko ieguldījumu SIA „Viļānu namsaimnieks‖
pamatkapitālā Ls 502 692 apmērā. Aprēķinot pašu kapitālu pēc pašu kapitāla metodes uz
pārskata perioda beigām, kā rezultātā tika samazināts pašvaldības ieguldījums par Ls 62 913.
Novērtējums veikts pēc šīs sabiedrības 2010.gada pārskata datiem. Uz domes 2011.gada
pārskata sastādīšanas dienu kapitālsabiedrības 2011.gada pārskats vēl nav sastādīts.
SIA „Viļānu siltums‖ aprēķinot pašu kapitālu pēc pašu kapitāla metodes uz pārskata
perioda beigām, kā rezultātā tika palielināts pašvaldības ieguldījums par Ls 16307.
Novērtējums veikts pēc šīs sabiedrības 2010.gada pārskata datiem. Uz domes 2011.gada
pārskata sastādīšanas dienu kapitālsabiedrības 2011.gada pārskats vēl nav sastādīts.
Pārskata periodā pašvaldība veica finanšu ieguldījumu naudā Ls 7 360 apmērā SIA „Viļānu
slimnīca‖ pamatkapitālā.
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3.8. Zvērinātā revidenta atzinums

SIA” A.Kursītes auditorfirma”
Raiņa iela 13-2
Madona, LV-4801
Tel: +371 29 48 38 13
Fax: 648-60497
e-pasts anita.kursite@inbox.lv

NEATKARĪGU REVIDENTU ZIĽOJUMS
Viļānu novada domei
Ziņojums par finanšu pārskatu
Mēs esam veikuši VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS (turpmāk tekstā „Pašvaldība”) 2011. gada finanšu pārskata revīziju.
Revidētais 2011. gada finanšu pārskats ietver:


2011. gada 31. decembra pārskatu par Pašvaldības finansiālo stāvokli – veidlapa Nr.1 "Bilance",



2011. gada pārskatu par Pašvaldības darbības finansiālajiem rezultātiem – veidlapa Nr.4-3,



Pašvaldības pašu kapitāla (neto aktīva) izmaiņu pārskatu par 2011. gadu – veidlapa Nr.4-1,



Pašvaldības naudas plūsmas pārskatu par 2011. 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.

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.
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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 2011. gada 31. decembrī, kā arī par tās darbības finanšu rezultātiem un naudas plūsmām 2011.
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 2011. gadu, kas atspoguļots gada pārskata sadaļā Vadības ziņojums ZINO, un neesam atklājuši būtiskas neatbilstības starp šajā vadības ziņojumā un 2011. gada finanšu pārskatā atspoguļoto
finanšu informāciju.
SIA “A.Kursītes auditorfirmas”
(sabiedrības licence nr. 20.)
valdes pr-tāja, zvērināta revidente

Šis dokuments ir elektroniski parakstīts ar drošu
elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

Anita
nr.14.)

Kursīte (sertifikāts

Dokumenta datums ir tā
elektroniskās parakstīšanas
laiks
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
Skolēnu skaits- 605
Pedagoģiskie darbinieki – 71
Saimnieciskais personāls – 39
2011./2012.m.g. realizētās izglītības programmas:


Pamtizglītības programma (IP 21011111);



Pamatizglītības mazākumtautību programma (IP 21011121);



Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma
(IP 31013011);



Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (31011011);



Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (31011013);



Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma
(IP31011021);



Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma (IP
31011023);



Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem
(IP 2105811);



Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar garīgās
attīstības traucējumiem (IP 2105821);



Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (IP
2105611);



Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar mācīšanās
traucējumiem (IP 2105621);

Viļānu vidusskola aktīvi iesaistās biedrības „Latvijas Zaļā Josta‖ , AS „Latvijas Zaļais
Punkts‖ un AS „Latvijas Valsts meţi‖ struktūrvienības „Mammadaba‖ rīkotajos konkursos.
Viļānu vidusskolā ik mēnesi tiek izdota skolas avīze „Kaleidoskops‖.
Informācija par Viļānu vidusskolu pieejama skolas mājas lapā www.skola.vilani.lv.
Katru gadu tiek piešķirti tituli vairākās nominācijās „Gada skolēns‖, „Gada klase‖, „Gada
sportists‖:
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 2011./2012.m.g. titulu „Gada klase‖ ieguva 1.-3.klašu grupā – 2.b klase (audz. V.
Zavjalova) un 3c (audz. L. Gribuste).
 4.-6. klašu grupā –6.b klase (audz. J. Strode), 7.-9.klašu grupā – 8.a klase (audz.
A.Mozule).
 Titulu „Gada skolēns‖ ieguva 2.a klases skolniece Neļa Kristīne Malahovska, 5.b klases
skolniece Ineta Gritāne, 9.a klases skolniece Jūlija Litvinova, 12.a klases skolnieks
Valdis Dakuļs.
 Titulu „Gada sportists‖ ieguva 5.b klases skolnieks Vladislavs Lukaševs, 6.b klases
skolniece Kerija Kumalāne, 9.a klases skolnieks Toms Pizičs, 12.a klases skolnieks Ģints
Sermais.
46 olimpiāţu, konkursu uzvarētāji un sporta sacensību uzvarētāji saľēma naudas prēmijas no
Viļānu novada pašvaldības.
Vairāki Viļānu vidusskolas skolotāji ir saľēmuši 4. profesionālās darbības kvalitātes
kategoriju: Anita Grineviča, Ligita Stramkale, Juris Livmanis, Inese Stepāne, Ilze Valeniece,
Zigrīda Litvinova, Felicija Leščinska.
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.

DEKŠĀRES PAMATSKOLA
Sekmības līmeņi pamatskolā:
2011./2012.m.g. – augsts līmenis - 8 skolēni (6%). Optimāls līmenis - 34 skolēni (44%)
Nepietiekams līmenis - 3 skolēni (4%). Salīdzinājumā ar iepriekšējo mācību gadu, ir
samazinājies skolēnu skaits ar augstu līmeni, savukārt pieaudzis skolēnu skaits ap optimālo
sekmības līmeni.
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8.attēls. Skolēnu sekmības līmenis Dekšāru pamatskolā
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Valsts pārbaudes darbu rezultāti:
 3.kl.latviešu valodā(vid. vērt. - 6) - I.Juška;
 3.kl. matemātikā (vid. vērt. - 6.75) - I.Juška;
 6.kl. latviešu valodā(vid. vērt. - 6.71) - J.Vigupe;
 6.kl. matemātikā(vid. vērt. - 5.75) - M.Nagle;
 6.kl. dabaszinībās (vid. vērt. - 6.75) - A.Seile;
 9.kl. latviešu val. (vid. vērt. - 6.75);
 9.kl.matemātikā(vid. vērt. - 5.3);
 9.kl.angļu val. (vid. vērt. - 5.6);
 9.kl. krievu val. (vid. vērt. - 5.1);
 9.kl.Latvijas un pasaules vēsturē (vid. vērt.-5.7).
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;



Bateriju vākšanas konkurss, I.Valeniece;



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

Piedalīšanās Rēzeknes novada pasākumos:
 Konkurss ‖Mana Latvija‖, I.Valeniece;


Konkurss „Mini manu mīkliľu‖, I.Valeniece;



Skatuves runas konkurss „Zvirbulis‖, J.Vigupe.

Individuālie skolēnu sasniegumi vieglatlētikā: (skolotājs A.Strods)
 Dainis Počs – lode – 2.vieta Ludzā;
 Arturs Volks – 600m – 2.vieta Ludzā, 100m – 1.vieta Viļāni, svaru bumbas celšana –
2.vieta;
 Undine Čeire – stafete 2x200m – 3.vieta Viļāni;
 Amanda Nadeţnikova – 800m – 2.vieta, 300m – 3.vieta , kross – 1km – 3.vieta
Ančupāni;
 Artis Ţaluţinskis – 100m 3.vieta, T./2. – 1.vieta, T./2. – Ludzā - 3.vieta;
 Andris Počs – lode – 1.vieta Viļānos, lode – 1.vieta Ludzā;
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 Dainis Sondors – 1km – 1.vieta reģiona sac., 2.vieta Viļāni, 1500m kross – 1.vieta
Ančupāni;
 Aleksandrs Spiridovskis – četrcīľa- 1.vieta, 1500m -1.vieta Viļāni, kross1km – 1.vieta
Ančupāni;
 Lauris Trops – kross Ančupānos – 1.vieta, reģ. sacensības krossā 1km. – 1.vieta;
 Inārs Juška – 300m – šķēps – 2.vieta, šķēps – 1.vieta Viļāni;
 Normunds Nadeţnikovs – A./L. - 3.vieta Jēkabpils, Ludzā – 3.vieta, Viļānos – 1.vieta;
 Laura Sondore – 2km – 1.vieta, A./L- 1.vieta, kross 1.km – 2.vieta Jēkabpils, 2km- Ludzā
-1.vieta;
 Renāte Gnevika – 150m – 3.vieta Ludzā;
 Raivis Kuševskis – 600m – 1.vieta, 300m – 3.vieta;
 Egita Roze – 300m – 2.vieta, kross 500m – 1.vieta, Ančupāni, 300m – 2.vieta Jēkabpils;
 Marta Trūpa – T./L.- 2.vieta Ludzā, T./L.- 2.vieta, 300m – 3.vieta Jēkabpils

VIĻĀNU MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA
Audzēkľu skaits – 128 (mūzikā – 91, mākslā – 37);
Pedagoģisko likmju skaits – 18,57;
Saimnieciskā personāla likmju skaits – 4,75;
Kopējie budţeta izdevumi – 42985 LVL.
2011.gada sasniegumi mākslā:
 02.2011. – Zīmējumu konkurss Taipejā 2011. Diplomi: Evita Znotiľa, Justīne
Zavjalova, Artis Laizāns, Ineta Gritāne, Sofija Černova, Margarita Stepanova, Mario
Benedikts Bezrukovs. Labāko darbu autori (darbi publicēti) – Jolanta Skrauce, Juris
Meļľiks, Aija Desaine, Laura Desaine, Zaiga Rubene, Agita Sprindţa, Jolanta
Sondore, Agnese Bardovska;


22.03.2011. Valsts konkurss Zīmēšanā, Daugavpilī. Atzinības raksts – Jolanta
Skrauce;



31.03.2011. Vizuāli plastiskās mākslas audzēkľiem konkurss „Daţāda pasaule‖,
Balvi. Pateicības raksts – Sofijai Černovai, Ievai Čeverei, Aijai Desainei, Laurai
Desainei, Mārītei Desainei, Danai Ivanovai, Olitai Justei, Agnesei Kalniľai, Guntai
Rikai, Zaigai Rubenei, Justīnei Razgaļai, Simonai Razgaļai, Sintijai Šadurskai,
Elvīrai Vasiļjevai, Lidijai Vesľinai, Agitai Sprindţai. Pateicības raksts – Viļānu
Mūzikas un mākslas skolai;
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15.04.2011. Vizuāli plastiskās mākslas audzēkľu konkurss – „Saules krasts‖
Saulkrastos, tēma „Atklājums‖. Atzinības raksts – Edgars Jermaks;



17.05.2011. Jāzepa Vītola mūzika Gaujienā, tēma „Upe un cilvēka dzīve‖ – Vizuāli
plastiskā māksla. 3.vieta – Agita Sprindţa;



01.06.2011. Vizuāli plastiskās mākslas audzēkľu darbu konkurss „Iekāp Rīgas
mākslā‖. Labāko darbu autori (darbi eksponēti) – Dainārs Lācis, Daniela
Vinogradova, Justīne Zavjalova;

2011.gada sasniegumi mūzikā:
 03.03.2011. Rēzeknes reģiona mūzikas skolu IP Vokālā mūzika – Kora klase
festivāls- koncerts „Skaľā diena‖. Pateicība – 2.klases audzēknei Annijai Joninai, un
1.klases audzēknim Mario-Benediktam Bezrukovam par piedalīšanos festivālā- koncertā
„Skaľā diena‖. Pateicība – Birutai Meţatučai un Intai Brencei par sekmīgu audzēkľu
sagatavošanu koncertam-festivālam;
 03.05.2011. – Ziemeļlatgales mūzikas skolu festivāls Ludzā. Piedalījās - 7.klases
vijoļspēles audzēkne Alevtīna Tarasova (pedag. Elita Gorbunova), klavierspēles 8.klases
audzēkne Jūlija Litvinova (pedag. Jeļena Vesnina), saksofona spēles 2.klases audzēkne
Dita Bitāne (pedag. Silvija Slavika), saksofona spēles 4.klases audzēkne Jekaterina
Isajeva (pedag. Silvija Slavika), Koris „Dextera‖ (vadītāja Biruta Vigupe), Akordeonistu
ansamblis (pedag. Juris Ruļuks). Pateicība – Viļānu Mūzikas un mākslas skolai par
kopības sajūtu, ko radījāt sev un visiem svētku dalībniekiem;
 18.05.2011. – VIII Jauno vokālistu konkurss „Dziedu Dievmātei‖ Aglonas bazilikā.
Atzinība – Kora klases 1.klases audzēknim Mario-Benediktam Bezrukovam. Pateicība –
Birutai Meţatučai par profesionālo darbu vokālajā mākslā, Intai Brencei – par ieguldīto
darbu skolēnu muzikālajā audzināšanā;
 11.11.2011. – 3.Latgales bērnu un jauniešu mūzikas kolektīvu dziesmu konkurss „Slava
Dievam lai skan‖. Atzinība – Viļānu Mūzikas un mākslas skolas korim „Dextera‖
(vadītāja Biruta Vigupe);
 12.11.2011. – Viļānu Mūzikas un mākslas skolas 50 gadu jubilejas koncerts.

VIĻĀNU PILSĒTAS PIRMSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE
2011.g. Viļānu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē darbojās septiľas grupas, no tām
sešas ir ar latviešu un viena ar krievu apmācības valodu. Iestādi apmeklēja 124 audzēkľi vecumā
no 1,5- 7 gadiem. 103 bērni apmeklēja grupas ar latviešu apmācības valodu un 21 bērns ar krievu
apmācības valodu. Pirmsskolas izglītības iestādē strādāja 36 darbinieki, no tiem 14 ir pedagogi
un 22 tehniskie darbinieki. Trīspadsmit pedagogiem ir augstākā izglītība, viens pedagogs mācās
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augstākajā mācību iestādē- Daugavpils Universitātes Izglītības un vadības fakultātē, studiju
programmā „Pirmsskolas skolotājs‖, Ar bērniem strādāja logopēds un deju skolotāja.
9.tabula
Viļānu PII finansējums 2011. gadā
Rādītāja nosaukums

Ls

Iestādes kopējais finansējums
t.sk. valsts mērķdotācija 5-6g.bērniem
t.sk. no pašvaldības budţeta
t.sk. vecāku iemaksas par ēdināšanu
t.sk. citi avoti

216785,00
20007,00
189154,00
7624,00
---

2011. gadā PII paveiktie nozīmīgākie darbi:
 bruģa uzklāšana (izmaksas 19725 Ls);
 kosmētiskais remonts grupu un guļamistabas telpās, koridorā;
 lamināta uzklāšana (izmaksas 8780 Ls);
 jumta remonts (izmaksas 2319 Ls);
 nopirkti jauni 58 galdi un 135 krēsli (izmaksas 3234,70 Ls);
 nopirkti jauni 100 palagi, 180 pārvalki, 100 spilvendrānas (izmaksas 872 Ls).

9.attēls. Jaunais bruģis pie Viļānu PII
PII tika organizēti sekojoši svētki un jautrie brīži:
Tematiskā pēcpusdiena „Ceļojums uz pieklājības valstību‖, Masļeľica, Meteľi, Pedagogi
bērniem -Teatralizēts pasākums, „Nu atnāca Liela diena‖, „Saulīt silta, māmiľ jauka‖, izlaidumi,
Miķeļdienas pasākums, Rudens svētki, Mārtiľdiena, Ziemassvētki, Jaungada eglīte.
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Sadarbībā ar bērniem un vecākiem tika sarīkotas vairākas izstādes:
Sveču un svečturu izstāde, „Meistarojam no pogām‖, bērnu radošie darbiľi un Lieldienu
kompozīcijas, Foto izstādes, Atvadas rudenim‖, Ziemassvētku rotājumi.
Skolotāju dienā ar LR Izglītības ministrijas goda rakstiem tika apbalvotas skolotājas
Svetlana Kupčika un Raisa Serkova.
2011.gadā uz Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienu Viļānu novada dome ar
atzinības rakstiem apbalvoja: nominācijā „Labākais darbinieks‖ santehniķi Juri Sermo,
nominācijā „Gada pedagogs‖ skolotāju Mārīti Patmalnieci.

PIRMSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE „BITĪTE”
Iestādē strādā 11 pedagogi un 11 tehniskie darbinieki.
2011. g. maijā izlaidums sagatavošanas grupu bērniem - uz skolu aiziet 11 latviešu grupas bērni
un 7 mazākumtautības grupas bērni.
2011./12. māc g. iestādi apmeklē 106 bērni.
2011. gadā PII tika novadīti šādi pasākumi: tematisks pasākums „Gada ritējums‖, fotogrāfiju
izstāde „Vectēvs arī bija mazs...‖, vecmāmiľu un vectētiľu svētki, Valentīna diena, burtiľu
diena, vecāku dienas, Lieldienas, Māmiľu svētki, izlaidumi, novada PII sporta diena „ Sporto
visa ģimene‖, Zinību diena, „Velo diena‖ - sacensības velobraukšanā, „Ziedu paklāji‖,
Miķeļdiena, Rudens svētki, 18.novembra svinības‖ Mūsu dāvanas Latvijai‖, Adventes sveču
iededzināšana katru nedēļu, Ziemassvētku eglītes,
Darbiniekiem tika organizēts darba pieredzes apmaiľas brauciens uz Lietuvu, Traķu pirmsskolas
izglītības iestādi „Obelele‖.

10.attēls. Pasākuma laikā izveidotais ziedu paklājs pie PII „Bitīte”
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2011. gadā PII tika veikti šādi saimnieciska rakstura darbi:
 visiem logiem 1. stāvā atjaunots siltinājums, salabotas palodzes, daţas palodzes uzliktas
no jauna;
 atjaunota paneļu šuvju ūdens necaurlaidība;
 salabotas katlu telpas un virtuves kāpnes;
 no jauna uzceltas mazbērnu grupas kāpnes;
 uzliktas plāksnes celiľiem pie malkas un ogļu šķūľa;
 apkures sistēmai veikti uzlabojumi – mainītas caurules pagrabā;
 salaboti kanalizācijas cauruļu bojājumi, ieliktas durtiľas, lai atvieglotu atvēršanu;
 sagatavota malka un ogles apkures sezonai;
 atjaunots bērnu rotaļlaukums:
 Nokrāsotas koka un metāla konstrukcijas;
 Pārcelti kalniľi, uzliktas betona pamatnes un atlikti vietā;
 Uzsākta vāku labošana smilšu kastēm.
2011. gadā PII vajadzībām tikai iegādāts sekojošs inventārs:
 bērnu gultas veļa vienai grupai un 110 dvieļi bērniem;
 jauns darba galds, 2 darba krēsli un 10 krēsli zālei;
 3 bērnu galdi un 6 krēsliľi atbilstoši Sanitārās inspekcijas prasībām mazbērnu grupai;
 projektors un ekrāns, izmantošanai daţādos pasākumos;
 rotaļlietas grupām, spēles metodiskajam kabinetam;
 metodiskā literatūra;
 2 pārvietojami basketbola grozi sporta nodarbībām.
 Ierīkota vietējā apsardzes sistēma un ugunsdrošības sistēma.
 Paplašināta metodiskā mācību bāze 5 un 6 gadīgo bērnu sagatavošanai skolai.

11.attēls. Sporta pasākums „Velo diena” uz jauniegādātajiem bērnu velosipēdiem.
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4.2. Novada iestāţu darbība kultūras jomā

VIĻĀNU KULTŪRAS NAMS
Viļānu Kultūras nama štata darbinieki : 7 darbinieki;
Pašdarbības kolektīvu vadītāji: 9 darbinieki; koncertmeistari : 3 darbinieki.
2011. gadā Viļānu KN organizētie pasākumi:
Gadā kopumā noorganizēti 76 daţādi pasākumi ar kopējo apmeklētāju skaitu 8190.
Koncerti un izrādes2011.gadā:
 Dzejnieces Līvijas Liepdruvietes dzejoļu grāmatas prezentācija ar etnogrāfiskā ansambļa
RIKAVA piedalīšanos;
 Krievu dziesmu vokālā ansambļa SUDARUŠKI pasākums veltīts P.Plotľikova jubilejai;
 Jauniešu deju kopas AUSTRA sadancis, kurā piedalās kolektīvi no daţādām Latvijas
vietām;
 Līnijdeju grupas ―Jautrie zābaciľi‖ jubilejas koncerttūre;
 Eksotisko deju festivāls ―Maģiskais paklājs‖,kurā piedalījās eksotisko deju dejotāji no
visas Latvijas, radošās darbnīcas un deju meistarklase;
 Kara dziesmu concerts ―Dziesmas par karu un mieru‖;
 Rēzeknes TT izrāde ―Vistas‖;
 Klasiskās mūzikas koncerts Latvijas MA studentu sniegumā;
 Filmas LATGOLUS LAIKA DEČS demonstrācija;
 Vecticībnieku kora UNISONS dziedājumi;
 Varakļānu KN amatierteātra izrāde ―Savedējs‖;
 Muzikāli literāra dzejas kompozīcija ―Vasaras gaismā‖ – dzejniece Sarma Upesleja ,
muzikālais pavadījums Anita Stukāne;
 Andrupenes amatiereteātris ar izrādi ―Ontons I Aľe‖;
 Varakļānu dzejas mīļotāju klubs ar muzikāli literāru izrādi ―Cerēt un mīlēt‖;
 Valmieras teātra izrāde bērniem ―Tāltālā meţa varonis‖;
 Liliputu cirks;
 Dziesmu un danču pēcpusdiena – piedalās folkloras kopas, kapelas un deju kolektīvi.
Sadzīves tradīciju , KN tradicionālie un valsts svētku pasākumi:
 Jaungada nakts mūsdienu deju ritmos;
 Viļānu novada senioru vakars ar novada senioru kolektīvu piedalīšanos;
 Meteľdienas vizināšanās no kalna ar pankūku ēšanu un tēju;
 MASĻEĽICA – ziemas pavadīšana pēc krievu tautas tradīcijām – sadarbībā ar krievu
kultūras biedrību OČAG;
 Barikāţu atceres diena sadarbībā ar muzeju un vidusskolu;
 Leģionāru dienai un Komunistiskās terora upuru piemiľas dienai veltīts pasākums –
tikšanās ar represētajiem novada iedzīvotājiem un dokumentālās filmas demonstrācija sadarbībā ar novadpētniecības muzeju un vidusskolu;
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 Lieldienu prieki lieliem un maziem – pasākums Lieldienu tradīciju garā, koncerts- duets
―Sandra‖.
 Mātes dienai veltīts Viļānu vidusskolas un Kultūras nama bērnu un jauniešu kolektīvu
koncerts māmiľām;
 Vasaras sezonas atklāšanas pasākumi Lakstīgalu salā Novada kolektīvu koncerts ―Par prieku sev, par prieku tev‖ ,
 labdarības pasākums ―Zilā cerību puķe‖ sadarbībā ar Viļānu BJIB ―Saulstariľi‖;
 Bērnības svētki Viļānu novada četrgadniekiem;
 Komunistiskā terora upuru piem iľas dienas pasākums Dzelzceļa stacijas laukumā;
 LĪGO svētki Lakstīgalu salā ar kopēju ugunskuru un dančiem;
 VIĻĀNU NOVADA SVĒTKI:
 Ziedu paklāja veidošana Lakstīgalu salā (piedalās Viļānu, Sokloku un Dekšāru pagasu
pārstāvji);
 Bērnu dienas pilsētas stadionā;
 Svinīgs svētku pasākums Lakstīgalu salā
 III Līnijdeju nometne ―Kur gan vēl, ja ne Latkstīgalu salā‖, koncerts.
 ―150 grami Viļānu kultūras‖ muzikāli izklaidējošs raidījums, rudens sezonu sākot;
 Skolotāju dienai veltīts pasākums, kurā piedalās novada izglītības iestāţu skolotāji.
Koncerts –uzstājas Varis Vētra. Balle;
 Kultūras nama pašdarbnieku vakars;
 Zemnieku vakars ―Kad darbi apdarīti‖;
 Teātru saiets SĀBRI, kurā piedalās teātri no daudziem novadiem;
 Lāčplēša dienas pasākumi Filmas ―Afganistāna‖ demonstrācija un tikšanās ar misijas pārstāvjiem;
 Lāpu gājiens un atceres brīdis Viļānu kapos;
 Svecīšu vakari Viļānu un Tēvenānu kapos;
 Valsts proklamēšanas dienai veltīts svinīgs pasākums;
 Ziemassvētku pasākumu cikls: eglīte pirmskolas vecuma bērniem kopā ar Ziemassvētku
veci, atpūtas vakars novada ļaudīm.
Valsts Kultūkapitāla fonda līdzfinansētie pasākumi:
 “Ziľģētāju un stāstnieku vakars” – notiek 9 gadu, tradicionāli februāra sākumā un
sapulcina apmēram 200 dalībniekus no daţādiem Latvijas novadiem – sadarbībā ar
Muzikantu biedrību;
 “Muzikantu svētki” notiek augusta sākumā Lakstīgalu salā ar muzikantu-vecmeistaru
muzicēšanu un lauku kapelu piedalīšanos. Večerinka. – sadarbībā ar Muzikantu biedrību
Citu iestāžu pasākumi Kultūras namā:
 Viļānu vidusskolas organizētie:
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 Sadraudzības vakari ar citām skolām,
 ―Es un pasaule ‖ prezentācijas pasākums;
 9 un 12. klašu izlaidumi;
 Ziemassvētku eglīte 1.4.klašu skolēniem.
 Viļānu Mūzikas un mākslas skolas koncerts.
 Baltkrievu Kultūras biedrības pasākums, veltīts baltkrievu dzejnieka Maksima
Bogdanoviča 120 gadadienai.
 ―Rēzeknes Vēstis‖ diena.
 ―Donoru dienas ―2 x gadā.
 Piensaimnieku biedrības sanāksmes.
 Bērnu un jauniešu invalīdu biedrības ―Ziemassvētku eglīte‖.
Atpūtas pasākumi: 7 diskotēkas jauniešiem, 4 deju vakari, 5 zaļumballes.
KN kolektīvu koncertdarbība citos novados:
Jauniešu deju kolektīvs “AUSTRA”
Uzstāšanās Stabulnieku TN, piedalīšanās Rēzeknes apriľķa deju kolektīvu sadancī Dricānos,
viesošanās Ērgļos- deju kolektīva‖ Pastalnieki‖ jubilejas pasākumā, Latgales deju svētkos
Krāslavā.
Lauku kapela “BUMBURNEICYS”
Koncerts Preses ballē Nagļos, koncertēšanas Jūras svētku pasākumos Ventspilī, dalība dzejnieka
A.Slišāna atcerei veltītajā pasākumā ―Upeitis ōbeļdōrzs‖ Upītē, folkloras festivāla ―Baltica
2012‖ atlases skate.
Līnijdeju grupa „CHERRY LADY”
Viesošanās Valmierā deju grupas ―Dance accord‖ 10 gadu jubilejā, viesošanās Madlienā
līnijdeju pasākumā.
Amatierteātris “KAS IR, TAS IR”
Dalība Rēzeknes un Viļānu novadu amatierteātru parādē ―Kaudzēm smieklu‖,dalība teātra saietā
―Lubānas vilinājums‖, piedalīšanās Meteľdienas pasākumā Līvānos ―Grīztovys‖, piedalīšanās
teātru saietā Gaigalavā.
Krievu dziesmu vokālais ansamblis „SUDARUŠKI”
Rēzeknes un Viļānu novadu vokālo ansambļu sadziedāšanās Bērzgalē.
Vidējās paaudzes deju kopa „JURIS”
Latgales novada deju svētkos Krāslavā, folkloras festivāla ―Baltica 2012‖ atlases skate.
Skolēnu deju kolektīvi
Skolēnu deju kolektīvu sadancis Bērzgalē, Sadancis ―Latvju bērni danci veda‖ Jēkabpilī.
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Bērnu un jauniešu folkloras ansamblis “BITEITES”
Ziemeļlatgales novada sarīkojums ―Pulkā eimu, pulkā teku‖ Kaunatā, Klaberjakte un
dziedāšanas konkurss Rēzeknē, Dziedāšanas un muzicēšanas konkurss Rīgā, Vislatvijas
pasākums ―Pulk’;a eimu,pulkā teku‖ Lēdurgā un Turaidā.
Sieviešu koris “ALTA”
Latgales novada koru skate Rēzeknē, Latgales un Ziemeļvidzemes Dziesmu svētki Alūksnē.
Folkloras ansamblis “VIĻŌNĪŠI”
Piedalīšanās folkloras kopu sadziedāšanās Ozolmuiţā, Latgales novada dienās Rīgā, Brīvdabas
muzejā ar programmu, folkloras festivāla ―Baltica 2012‖ atlases skate.
Vokālais ansamblis “MIRKLIS”
Rēzeknes un Viļānu novadu vokālo ansambļu sadziedāšanās Bērzgalē, Latgales novada vokālo
ansambļu skate Daugavpilī, sadziedāšanās pasākumā Varakļānu muiţā.

SOKOLKU PAGASTA KLUBS
2011.gadā organizētie nozīmīgākie pasākumi:
Masļeľicas pasākums, Starptautiskajai ģimenes dienai veltīts pasākums, Bērnības svētki, Sporta
diena ar jautrajām stafetēm, 18. novembris, Zemnieku balle, Eglīte pirmskolas vecuma bērniem
Visos šajos pasākumos piedalījās vietējie dramatiskie pulciľi.
Pārējie pasākumi:
2 izstādes, 4 atpūtas vakari bērniem un pieaugušajiem, diskotēkas.
Piedalīšanās ar amatierteātri pensionāru ballē Viļānos un „Kaudzēm smieklu‖- Rēzekens un
Viļānu novadu teātru saietā Feimaľos.
Projekta realizācijas rezultātā tika iegādāts:
 2 akustiskā sistēmas ar statīvu;
 1 mikserpults ar iebūvētu balss apstrādi;
 Mikrofons ar vadu;
 CD miksēšanas konsole ar 2 CD atskaľotājiem un karaoke videoizeju;
 proţektors ar reflektoru, 2 lampām un 6 krāsainiem filtriem;
 datu videoprojektors;
 pārvietojamais ekrāns ar transporta somu.

DEKŠĀRES TAUTAS NAMS
2011. gadā Dekšāres Tautas namā rīkotie pasākumi:


Senioru atpūtas vakars;
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Sieviešu dienai veltīts koncerts;



Lieldienu koncerts;



Jāľu ielīgošanas pasākums;



Saimnieču dienas pasākuma koncerts;



Bērnības svētki;
 Raţas svētku pasākums;
 LR Proklamēšanas dienas koncerts;
 Lāsmas Lempas gleznu izstāde „Krāsu simfonija‖;
 Pirmās adventes sveces aizdegšanas pasākums;



TV raidījuma „Province‖ veidotāju uzľemšana Dekšāru pagasta Bokānos.

Senioru deju grupa „BOKŌNU BRYUKLINIS“:
Viesošanās un uzstāšanās Viļānos, Tukumā, Audriľos, Varakļānos, Kalsnavā, Viļakā.
Lauku kapela „SOVEJĪ“:
Viesošanās un uzstāšanās Viļānos, Gaigalavā, Stirnienē, Nagļos, Lizumā, Meirānos.
Dramatiskais kolektīvs:
Piedalīšanas festivālā „Kaudzēm smieklu‖ Feimaľos, amatierteātra svētkos „Lubāna vilinājums‖
Gaigalavā. Uzstāšanās Viļānos, Varakļānos, Stirnienē.
Jauktais vokālais ansamblis „VĀLODZĪTE“:
Vokālo ansambļu skate Bērzgalē, vokālo ansambļu reģionālā skate Daugavpilī, ansambļu
sadziedāšanās Varakļānos.
Jauniešu vokālā grupa „IEKLAUSIES“:
Vokālo ansambļu skate Bērzgalē, ansambļu sadziedāšanās Varakļānu.
Pūtēju orķestris:
Viesošanās un uzstāšanās Galēnos, Nagļos, Praulienā, Rikavā, Stabulniekos.
Vīru vokālais ansamblis „KŪZŪLS“:
Sadziedāšanās Viļānos.

VIĻĀNU PILSĒTAS BIBLIOTĒKA
Viļānu pilsētas bibliotēka ir vietējās nozīmes bibliotēka ar bērnu literatūras nodaļu, kura
apkalpo Viļānu novada un arī tuvāko pagastu iedzīvotājus.Bibliotēkai ir noslēgts sadarbības
līgums ar Rēzeknes novadu. Bibliotēkas uzdevums ir nodrošināt iedzīvotājus ar nepieciešamo
literatūru, attīstīt un veikt informācijas, izglītības, izklaides, sabiedrības centra un cilvēcisko
kontaktu tīkla funkcijas.
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10.tabula
Statistiskie rādītāji
Rādītājs

2011.gads
1277
647
28512
64636
35809
48325 Ls

Lietotāju skaits
t.sk.bērni un jaunieši līdz 18.g.
Apmeklējumu skaits
Izsniegumu skaits
Bibliotēkas krājums
Pašvaldības finansējums

2011.gadā pilsētas bibliotēka saľēma arī grāmatas pēc VKKF Kultūras programmas „Jaunu
grāmatu un citu izdevumu iegāde publiskajām bibliotēkām‖.
Nozīmīgākie notikumi 2011. gadā:
1.Turpināta krājuma rekataloģizācija, elektroniskā kopkataloga veidošana.
2.Bibliotēkas krājuma inventarizācija.
3.Sadarbība ar Viļānu mūzikas un mākslas skolu, ar pensionāru biedrību, ar biedrību „Impulss‖
interesantu izstāţu rīkošanā.
4.Publikācijas bibliotēkas emuārā vilanubibl.blogspot.com un bibliotēku portālā biblioteka.lv.
5.Ikmēneša tikšanās un dzejas pēcpusdienas dzejnieku kopai „Atļaujies ienākt‖.
6. Apmeklētāju apmācība interneta, internetbankas lietošanā.
7. Ikmēneša pasākumu cikls „Aktuālākā mēneša tēma‖.
8. Bibliotēkā sniegti printēšanas, kopēšanas, skenēšanas un datu bāţu www.lursoft,
www.letonika, NAIS izmantošanas pakalpojumi.
9. Bibliotēkā notikuši 37 tematiski pasākumi un piedāvātas lasītājiem 100 plauktu izstādes.

VIĻĀNU PAGASTA RADOPOLES BIBLIOTĒKA
Bibliotēkā darbojas 1 darbinieks – bibliotēkas vadītāja, kas veic arī apkopējas pienākumus.
11.tabula
Statistiskie rādītāji

262
60
84
3999
8064
32
22

Salīdzinājumā
ar 2010.gadu
-24
+4
+1
+1107
-1580
+3
-4

31

-3

2011.gads
Lietotāju skaits
t.sk.bērni un jaunieši līdz 18.g.
t.sk. izsniegšanas punktā
Apmeklējumu skaits
Izsniegumu skaits
Dokumentu skaits uz vienu lasītaju
Apmeklētība (apmeklējumu skaits
uz vienu lasītāju)
Lasītība (izsniegumu skaits uz vienu
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lasītāju)
Krājuma apgrozība

1.0

-0.7

Datoru apmeklējumi

1791

-480

Bibliotēkas lietotāju skaits, galvenokārt ir samazinājies, jo ir sarucis iedzīvotāju skaits
pagastā. Savukārt datoru apmeklējumu skaits ir samazinājies, jo daudziem iedzīvotājiem
interneta pakalpojumi ir pieejami mājās.
12.tabula
2011.gadā ienākušo iespieddarbu pārskats
Vienību skaits (eks.)
No pašvaldības līdzekļiem
186 (grāmatas)
Dāvinājumi
31 (grāmatas)
Kopā
217 (grāmatas)

Ls
709.23
93.43
802.66

Nozīmīgākie notikumi 2011.gadā:
 regulāra tiek rīkotas izstādes par bibliotēkas jaunieguvumiem „Jaunumi‖ un tematisko
grāmatu izstāţu rīkošana (kopumā 42 izstādes);
 novadpētniecības materiālu papildināšana;
 piedalīšanās VKKF lasīšanas veicināšanas projektā „Bērnu/jauniešu ţūrija‖;
 piedalīšanās VKKF programmā „Jauno grāmatu un citu izdevumu iegāde publiskajām
bibliotēkām‖;
 piedalīšanās LNB projektā „Atbalsts lauku bibliotēkām;

12.attēls. „Bērnu/ jaunieţu ţūrijas 2011” dalībnieki Radapoles bibliotēkā
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SOKOLKU PAGASTA BIBLIOTĒKA
13.tabula
Statistiskie rādītāji
2011.gads
174
2574
8386
1643

Lietotāju skaits
Apmeklējumu skaits
Izsniegumu skaits
Datoru apmeklējumi
Nozīmīgākie notikumi 2011.gadā:

 regulāra tiek rīkotas daţādas tematiskās izstādes (kopumā 40 izstādes), informācijas
stundas par daţādām tēmām un jaunieguvumu izstādes;
 novadpētniecības materiālu papildināšana, veidojot tematiskās mapes – kopskaitā 90;
 atpūtas stūrīša ierīkošana pirmsskolas vecuma bērniem ar galda spēlēm un izzinošām
grāmatām mazajiem lasītājiem.
 Patstāvīga iedzīvotāju konsultēšana elektronisko informācijas resursu izmantošanā.

DEKŠĀRES PAGASTA BIBLIOTĒKA
14.tabula
Statistiskie rādītāji
Lietotāju skaits
t.sk.bērni un jaunieši līdz 18.g.
Apmeklējumu skaits
Krājums

2011.gads
224
99
5688
6755

Nozīmīgākie notikumi 2011.gadā:
 23 izstādes un sarīkoti 5 tematiskie pasākumi.
 Pasākumi ‖Joka pēc alfabēts‖( 2.klasei) un „Laumiľu pasaku zemē‖ (1.klasei), ‖Jociľi
ziemeļvalstīs‖(3. klasei).
 Dzejas pasākums bērniem „Ciku caku, caku‖ Raiľa dzeja bērniem.
 Konkurss „Mana Ziemassvētku eglīte.‖
 Piedalīšanās foto konkursā „Es mīlu savu bibliotēku‖ ,kurā mūsu bibliotēka bija top 10
labāko bibliotēku vidū Latvijā.
 Novadpētniecības krājumu papildināšana.
 ekskursija čaklākajiem bibliotēkas apmeklētājiem uz Dailes teātra izrādi un Dziedošo
ģimeľu šovu Rīgā.
 Bibliotēkas telpu paplašināšana
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VIĻĀNU NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS
Krājums:
Kopējais krājuma vienību skaits – 3177,
t.sk. pamatkrājuma vienību skaits – 1945
Pārskata periodā jauniegūto vienību skaits – 69,
t. sk. pamatkrājuma vienību skaits – 69
Krājuma vienību kopskaits pamatekspozīcijās – 459,
t. sk. izmantoto pamatkrājuma vienību skaits – 268
Izmantoto krājuma vienību kopskaits izstādēs muzejā – 200,
t.sk. izmantoto pamatkrājuma vienību skaits - 200
Zinātniskā darbība:
Pētnieciskā darba tēmas – 3
Realizēto izstāţu un ekspozīciju plāni – 4
Komunikācija ar sabiedrību:
Apmeklējumu skaits kopā – 2115,
t. sk. individuālie – 156, apmeklētāji grupās – 1407, pārējie – 552.
Dienu skaits, kad muzejs atvērts apmeklētājiem – 253.
Izstāţu skaits muzejā – 5.
Tematiskie pasākumi – 5.
Ārpus muzeja eksponēto izstāţu skaits – 2.
Pastāvīgo ekspozīciju skaits – 2.
Muzeja darbinieku vadīto ekskursiju skaits muzejā – 51.
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13.attēls. Tikšanās ar reţisoru Jāni Streiču
Viļānu novadpētniecības muzejā (foto I. Sondore)
Finansiālie rādītāji:
Piešķirts no pašvaldības budţeta – 4657.00 LVL
Biļešu ieľēmumi – 70.00 LVL

DEKŠĀRES PAGASTA MUZEJS
 Tiek apstrādāti un sistematizēti savāktie materiāli.
 Skolēnu informēšana un palīdzība pie diplomdarbu, projektu un citu darbu izstrādes.
 Ekskursiju vadīšana.
 Septembra mēnesī notika muzeja pārvākšanās uz lielākām telpām.
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5. PAŠVALDĪBAS POLICIJAS INFORMĀCIJA PAR
VEIKUMIEM SABIEDRISKĀS KĀRTĪBAS NODROŠINĀŠANĀ
2011. gadā pašvaldības policijā saľemti 15 (izskatīti 12) 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.
Reģistrēti 109 telefoniski un mutiski iedzīvotāju izsaukumi: uz kuru mutiska pamata
izskatīti un sastādīti 109 pārbaudes akti notikuma vietā. 9 iesniegumi pēc piederības nosūtīti
Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Rēzeknes iecirknim. 6 iesniegumi administratīvā
pārkāpuma

lietās

izskatīti

pašvaldības

policijā.

Par

izdarītajiem

administratīvajiem

pārkāpumiem izteikti 25 mutvārdu aizrādījumi.
Viļānu novada teritorijā veikti 74 profilaktiskie reidi brīvdienās, svētku dienāsvakara un nakts stundās (saskaľojot ar Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Rēzeknes
iecirkľa Operatīvās nodaļas deţurantu). No tiem, sadarbībā ar Valsts policijas Latgales reģiona
pārvaldes Rēzeknes iecirkľa Kārtības policijas nodaļas 2. iecirkľa inspektoriem un
Kriminālpolicijas biroja noziegumu atklāšanas grupas un SUR inspektoriem, veikti 43
profilaktiskie reidi. Reidu laikā (veicot operatīvās darbības) atklāti 5 noziedzīgi nodarījumi.
Nodrošināta sabiedriskā kārtība 27 masu pasākumos: Lakstīgalu salā 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.
Veikta patstāvīga sadarbība un informācijas apmaiľa VP LRP Rēzeknes iecirkľa vadību,
Valsts probācijas dienestu, Viļānu novada pašvaldības Bāriľtiesu un sociālo dienestu.
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15.tabula
Viļānu novada pašvaldības policijas darba rezultāti par 2011.gadu
PERSONĀLSASTĀVS
Darbinieku skaits pēc štata saraksta.
(24.10.2011un 01.11.2011pieņemti divi jauni darbinieki).
Darbinieku skaits, kuri veic policijas darbinieka pamatfunkcijas (kopā)
Darbinieku skaits, kuri veic policijas pamatfunkcijas (vidēji 1 darba dienā)

3
3
2

SAĽEMTI IZSAUKUMI
Apkalpoti personu policijas izsaukumi
t.sk. izsaukumi par konfliktiem ģimenē
t.sk. izsaukumi no VPLatgales RP Kārtības policijas biroja Operatīvās nodaļas

109
18
28

AIZTURĒTĀS PERSONAS
Aizturētas personas kopā (visi kopā)
t.sk. aizturētas personas par likumpārkāpumu veikšanu
t.sk. aizturēti nepilngadīgie
Viļānu novada pašvaldības sociālā dienesta un Bāriľtiesas darbinieku drošības
nodrošināšana
Personas nogādātas alkohola un narkotisko vielu ietekmes ekspertīzes veikšanai
Aizturētas personas akohola reibuma stāvoklī nogādātas mājās pēc dzīvesvietas

20
6
14
15
5
14

GLĀBŠANAS DARBI
Sniegta medicīniskā palīdzība

2

SAĽEMTIE UN IZSKATĪTIE PERSONU IESNIEGUMI
Saľemtie juridisko organizāciju un privātpersonu iesniegumi
Izskatīti juridisko organizāciju un privātpersonu iesniegumi

15
12

REĢISTRĒTI ADMINISTRATĪVIE PĀRKĀPUMI
Izteikti mutvārdu aizrādījumi par izdarītajiem administratīvajiem pārkāpumiem

25

ADMINISTRATĪVĀ PĀRKĀPUMA LIETAS
Izskatītas administratīvā pārkāpuma lietas savā struktūrvienībā

6

Nosūtītas administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai citām institūcijām
(VPLatgales RP)

9

DARBS MASU PASĀKUMOS
Sabiedriskās kārtības nodrošināšana masu pasākumos

27

PROFILAKTISKAIS DARBS un SADARBĪBA
Veikti reidi likumpārkāpumu profilaksei

74

Veikti izglītojošie pasākumi mācību iestādēs
t.sk.sadarbībā ar dažādām institūcijām (VP Latgales RP inspektoriem un SUR)

43

CITI REZULTĀTI
Atklāti noziedzīgie nodarījumi ( sadarbībā ar VP LRP Rēzeknes iecirkľa insp.)

5

Sniegts atbalsts NMP brigādēm-pēc VP Latgales RP Operatīvās vadības deţuranta
lūguma

5

Sadarbība un informācijas apmaiľa ar Valsts probācijas dienestu
Veiktas pārbaudes par sadzīves atkritumu līgumu esamību

2
40
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6. PAŠVALDĪBAS DALĪBA PROJEKTOS UN SABIEDRĪBAS
INFORMĒŠANA
6.1. Pašvaldības dalība projektos 2011.gadā
Viļānu novada pašvaldība aktīvi piedalās daţādu projektu sagatavošanā un realizēšanā.
Jau 2008.gadā, vēl toreizējā Viļānu pilsētas dome iesniedza pieteikumu dalībai projektā LATLIT
TRAFFIC ―Harmoniskas sadarbības ieguldījums satiksmes drošības uzlabošanai un ilgtspējīgai
attīstībai Eiroreģiona ―Ezeru zeme‖ Latvijas un Lietuvas pierobeţas teritorijās‖ ar mērķi veicināt
sociālekonomisko attīstību un konkurētspēju Eiroreģiona ―Ezeru zeme‖ Latvijas un Lietuvas
pierobeţas teritorijās un radot pievilcīgu un drošu dzīves vidi. 2008.gada 18.septembrī projekts
tika apstiprināts.
2009. gada 6. februārī Lietuvas Republikas Zarasos notika starptautiskā projekta
„Harmoniska pārrobeţu sadarbība satiksmes drošībā Latvijas un Lietuvas pierobeţas reģionos‖
atklāšanas pasākums, kurā tika svinīgi parakstīti finansēšanas un partnerības līgumi.
Projektam uzsākoties, kopīgam mērķim vienojās 15 partneri – astoľas Latvijas
pašvaldības (Daugavpils, Krāslavas un Preiļu rajona padomes, Ludzas, Rēzeknes un Viļānu
pilsētas domes, Krāslavas novada domi un Maltas pagasta padomi), sešas Lietuvas pašvaldības
(Zarasu, Utenas, Ignalinas, Anikšču, Kupišķu rajona administrācijas un Visaginas pilsētas
administrāciju) un vadošo partneri- biedrību „Eiroreģions „Ezeru zeme‖).
Novada pašvaldība aktīvi darbojas arī Nodarbinātības Valsts aģentūras nodarbinātības
veicināšanas pasākumos. Katru gadu tiek izmantoti pasākumi noteiktām pasākumu grupām, kur
galvenokārt tiek nodarbināti invalīdi, lai palīdzētu bezdarbniekiem invalīdiem izprast darba
tirgus prasības, veicinātu mērķa grupu bezdarbnieku iekļaušanos sabiedrībā un iekārtošanos
pastāvīgā darbā, kā arī šobrīd visaktuālākais nodarbinātības pasākums ir „Darba praktizēšanās
pašvaldībās.‖

Pasākumā

iesaistītie

bezdarbnieki

nodarbināti,

piemēram,

teritorijas

labiekārtošanā, sociālajā aprūpē, sabiedrisko ēku remontā, meţa atjaunošanā vai sakopšanā,
malkas skaldīšanā, iestāţu uzkopšanā, virtuves palīgdarbos, ceļu uzturēšanas darbos un citos
līdzīgos darbos.
16.tabula
Viļānu novada pašvaldības dalība projektos 2011.gadā
Nr.
p.k.
1.

Projekta nosaukums

Fonds

LLI-006
"Harmoniska
pārrobeţu ERAF
sadarbība satiksmes drošības uzlabošanai
LV-LT pierobeţas teritorijās"/"LATLIT
TRAFFIC"

Atbildīgā iestāde

Projekta
ieviešanas
laiks
Latvijas - Lietuvas 02.02.2009.programma
01.08.2011.
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2.

"Pasākumi noteiktām personu grupām"

ESF

3.

"Pasākumi noteiktām personu grupām"

ESF

4.

"Darba
praktizēšanas
pasākumu ESF
nodrošināšana pašvaldības darba iemaľu
iegūšanai un uzturēšanai"
"Viļānu novada skolu informatizācija"
ERAF

5.
6.

"Viļānu
novada
pašvaldības ESF
administratīvās kapacitātes stiprināšana"

7.

LLIII-166 "Animalterapijas izmantošana
Latvijas-Lietuvas pierobeţas pašvaldību
sociālās vides stiprināšanai‖/‖CURED
BY ANIMALS‖
"Viļānu kultūras nama - bibliotēkas ēkas
rekonstrukcija labvēlīgas iekštelpu vides
un
pievilcīga
ārējā
izskata
nodrošināšanai, kā arī energoefektivitātes
uzlabošanai"
Kultūras pasākumu kvalitātes uzlabošana
Viļānu novadā
«Rēzeknes un Viļānu novadu pašvaldību
darbinieku un investīciju piesaistes
kapacitātes stiprināšana»

8.

9.
10.

ERAF

Nodarbinātības
valsts aģentūra
Nodarbinātības
valsts aģentūra
Nodarbinātības
valsts aģentūra

01.03.2010.28.02.2011.
30.04.2010.30.04.2012.
01.09.2009.31.12.2011.

Valsts
izglītības
attīstības aģentūra
Reģionālā attīstības
un pašvaldību lietu
ministrija
Latvijas - Lietuvas
programma

04.01.2010.31.12.2012.
12.11.2010.30.09.2012.
01.11.2010.31.12.2011.

ELFLA Lauku
dienests

atbalsta 20.10.2010.31.10.2012.

ELFLA Lauku
dienests
ESF
SIF

atbalsta 03.02.2011.30.08.2011
10.2011.08.2011.

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.
2011.gadā novada iedzīvotājiem tika organizētas arī 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
Tāpat kā iepriekšējā gadā arī 2011.gadā trūcīgo ģimeľu skaits novadā pieaudzis – no 711
ģimenēm (1 710 personas) 2010.gadā līdz 771 ģimenei (1 814 personas) 2011.gadā. Pēc sastāva
tās ir 1 148 pilngadīgas personas darbspējīgā vecumā, 515 bērni un 151 persona pensijas vecumā
un invalīdi.
Lai palīdzētu iedzīvotājiem pamatvajadzību nodrošināšanā, sociālajos pabalstos 855
ģimenēm (2046 personām) izmaksāti 267 762 Ls, par 50 739 Ls vairāk kā 2010.gadā.
85% jeb 226 792 Ls no visiem pabalstiem sastāda GMI pabalsts. Šo pabalstu saľēma 507
ģimenes jeb 1 168 personas. Lai arī neliels, bet būtisks atbalsts ienākumu gūšanā iedzīvotājiem,
kuri reģistrējušies kā bezdarbnieki, ir bijis sociālā tīkla piedāvājums veikt darba praktizēšanu
pašvaldībās ar stipendiju, no GMI saľēmējiem to izmantojušas 120 personas.
Otrs pieprasītākais pabalstu veids Viļānu novadā ir bijis dzīvokļa pabalsts – izlietoti 26
495 Ls, to saľēmušas 721 novadā dzīvojoša ģimene.
Pārējos pabalstos izlietoti 14 475 Ls (brīvpusdienas un ēdināšanas maksas atvieglojumi
novada izglītības iestādēs). Tika arī sniegta palīdzība ģimenēm bērnus sagatavojot jaunajam
mācību gadam, tika palīdzēts cilvēkiem ārkārtas un neparedzētās situācijās (ugunsgrēki,
nelaimes gadījumi, smagas slimības, bēres). Diemţēl šādi gadījumi bija un ne maz – 134.
Pašvaldības atbalstu saľēmuši 16 bez vecāku gādības palikuši bērni un bāreľi.
Bez sociālajiem pabalstiem novada iedzīvotājiem tika sniegti vai apmaksāti viľu
vajadzībām atbilstoši sociālie pakalpojumi, izlietoti 44 685 Ls. Nozīmīga daļa pašvaldībā
dzīvojošo iedzīvotāju ir pensionāri un cilvēki ar invaliditāti. Ne visi spēj sevi aprūpēt vai
nodrošināt savu aprūpi, šajos gadījumos palīdz pašvaldība. Aprūpes mājās pakalpojumu
2011.gadā izmantoja 50 personas un izlietoti 22 896 Ls. Gada laikā 22 personām tika sniegta
palīdzība daļēji apmaksājot sociālo aprūpi Viļānu slimnīcā (13 218 Ls), bet 20 personām
nodrošināta uzturēšanās ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestādēs.
Pašvaldības izveidotajos sociālajos dzīvokļos izmitinātas 36 personas.
Lai novada iedzīvotāji saľemtu daudzveidīgākus, viľu vajadzībām atbilstošus sociālos
pakalpojumus, Viļānos darbojas pašvaldības finansētais sociālais atbalsta centrs „Cerība‖. Tas
gada laikā sniedzis atbalstu 425 personām (ēdināšana, brīvā laika lietderīga pavadīšana, veļas
mazgāšanas pakalpojums un sociālpsiholoģiskais atbalsts).
Izprotot sareţģīto sociālo situāciju valstī, novadā sociālajā jomā aktīvi darbojas vairākas
nevalstiskās organizācijas, kas izmantojot sev pieejamos resursus, palīdz daudziem trūcīgiem un
maznodrošinātiem cilvēkiem ar pārtiku, apģērbu, zālēm, sniedzot friziera pakalpojumus un
iesaistot savu organizāciju aktivitātēs, tā mazinot personu sociālo izolētību un atstumtību.
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