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Viļānu novads - „Lauku zinātnieku novads”. 

Viļānu novada pašvaldības ikdienas rīcības un attīstības projekti virzīti uz Viļānu novada 

ekonomisko attīstību, izmantojot Viļānu novada potenciālu, veidojot pievilcīgu dzīves un 

investīciju vidi, saglabājot dabas un kultūras vērtības nākamām paaudzēm. 

/Viļānu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014.-2030.gadam/ 
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1. ZIŅAS PAR PAŠVALDĪBU 

 

Viļānu novads atrodas Eiropas Savienībā, Latvijā, Latgales reģionā, pie Rīgas 

Rēzeknes A12/E22 automaģistrāles, 30 km attālumā līdz republikas pilsētai Rēzeknei. 

Viļānu novada novietojums nacionālas (Rēzekne) un reģionālas (Preiļu) nozīmes 

centru sasniedzamībā sniedz darba iespējas, saglabājot dzīves vietu Viļānu novadā, un 

iespējas saņemt daudzveidīgus un labas kvalitātes pakalpojumus. 

Apkārtējās pilsētas ir labi sasniedzamas pa galvenajiem un reģionālajiem valsts ceļiem. 

Viļānu novadu šķērso A12/E22 automaģistrāle Jēkabpils Rēzekne Ludza Krievijas robeža 

(Terehova) un reģionālie valsts ceļi P58 Viļāni Preiļi Špoģi un P59 Viļāni Ružina Malta. 

Viļānu novada administratīvi teritoriālo iedalījumu veido Viļānu pilsēta un Dekšāres, 

Sokolku un Viļānu pagasti. Viļānu novads robežojas ar Rēzeknes, Varakļānu, Riebiņu novadu 

un Madonas novadu. 

1.1.attēls. Viļānu novada teritoriālās vienības un kaimiņu pašvaldības 
Avots: Viļānu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.-2030.gada dati 

 

Teritorijas platība – 287 km2.  

2019. gadā Viļānu novadā dzīvoja 5761 iedzīvotājs (PMLP dati, 01.01.2020.), kas ir 

par 2.21% mazāk nekā iepriekšējā gadā. Uz 2019. gada 1. janvāri iedzīvotāju skaits bija 5890. 
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1.2.attēls. Viļānu novada iedzīvotāju sadalījums pēc vecuma un dzimuma 
Avots: LR Pilsonības un migrāciju lietu pārvaldes dati 

 

1.3.attēlā ir apskatāmi dati par iedzīvotāju skaita izmaiņām laika posmā no 2013. gada 

līdz 2019. gadam, tajā var novērot vienmērīgu iedzīvotāju skaita samazinājumu. 

1.3.attēls. Viļānu novada iedzīvotāju skaita izmaiņas, 2013.-2019.gads 
Avots: LR Pilsonības un migrāciju lietu pārvaldes dati 

 

Uz 2020. gada 1. janvāri Viļānu novadā reģistrēti 856 bērni vecumā līdz 18 gadiem. 

Informācija par bērnu skaita sadalījumu pa vecumiem ir apkopota 1.1. tabulā. 

1.1.tabula. Bērnu skaits Viļānu novadā uz 2020.gada 1.janvāri 

Vecuma robežas Skaits 
Dzimums 

Meitenes Zēni 

0 – 6 304 146 158 

7 – 18 (neieskaitot) 552 282 270 

Avots: LR Pilsonības un migrāciju lietu pārvaldes dati 
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Vecuma grupā no 0 līdz 6 gadiem salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu bērnu skaits 

samazinājies par 4, savukārt vecumā no 7 līdz 18 gadiem bērnu skaits ir samazinājies par 32 

bērniem. 

Dzimtsarakstu nodaļā 2019. gadā reģistrēti 28 dzimšanas fakti, 110 miršanas fakti, 17 

laulības; izsniegtas 20 atkārtotas apliecības (dzimšanas, miršanas, laulību); veikts 1 dzimšanas 

ierakstu skaits bez ziņām par tēvu, 7 ar paternitātes atzīšanu, 1 ar paternitātes atzīšanu pēc 

dzimšanas fakta reģistrācijas un 2 ar trīspusējo paternitātes atzīšanu; izdarītas 10 laulības 

reģistros atzīmes par laulības šķiršanu; izdarīti 17 reģistru papildinājumi vai labojumi; 

sagatavoti dokumenti lēmuma pieņemšanai 2 vārda, uzvārda, tautības ieraksta maiņas lietās; 

izsniegtas 20 izziņas. 

Dzimtsarakstu nodaļā 2019. gadā reģistrēti 28 jaundzimušie – 11 meitenes un 17 zēni. 

1.4.attēls. Dzimšanas fakta reģistrācija Viļānu novadā, 2013.-2019.gads 
Avots: Viļānu novada pašvaldības dzimtsarakstu nodaļas dati 

 

1.2.tabula. Kurš bērns pēc skaita mātei piedzimis Viļānu novadā, uz 2020.gada 1.janvāri 

 

 

 

 

 

Avots: Viļānu novada pašvaldības dzimtsarakstu nodaļas dati 

 

2019. gadā Viļānu novadā Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētas 17 laulības, t.s. 12 laulības 

reģistrētas dzimtsarakstu nodaļā un 5 baznīcā. 
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1.5.attēls. Laulību skaits un reģistrācijas vieta Viļānu novadā, 2013.-2019.gads 
Avots: Viļānu novada pašvaldības dzimtsarakstu nodaļas dati 

 

Pārskata gadā reģistrētais šķirto laulību skaits ir 10, tai skaitā 3 tiesā un 7 pie notāra. 

1.6.attēlā ir apkopoti dati par periodu no 2015. gada līdz 2019. gadam, par 2013. un 

2014. gadu datu nav. 

1.6.attēls. Laulību šķiršanas dinamika Viļānu novadā, 2015.-2019.gads 
Avots: Viļānu novada pašvaldības dzimtsarakstu nodaļas dati 

 

2019. gadā Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 110 miršanas fakti, no tiem 67 sievietes un 

43 vīrieši. 1.7.attēlā ir apkopoti dati par periodu no 2013. gada līdz 2019. gadam. 
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1.7.attēls. Miršanas fakta reģistrācija Viļānu novadā, 2013.-2019.gads 
Avots: Viļānu novada pašvaldības dzimtsarakstu nodaļas dati 

 

Aplūkojot 1.8.attēlu var novērot, ka, periodā no 2013. gada līdz 2019. gadam, katru 

gadu mirstības rādītāji krietni pārsniedz dzimstības rādītājus. 

1.8.attēls. Demogrāfiskā situācija Viļānu novadā, 2013.-2019.gads 
Avots: Viļānu novada pašvaldības dzimtsarakstu nodaļas dati 
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2. VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS JURIDISKAIS STATUSS, 

STRUKTŪRA UN PĀRVALDE 

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

novada pašvaldības ar Viļānu novada pašvaldības domes 2018. gada 29. marta sēdes lēmumu, 

protokola Nr.4 25§ apstiprinātie Viļānu novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.106 

“Viļānu novada pašvaldības nolikums” ar grozījumiem, kas pieņemti 2019. gada 24. aprīļa 

sēdes lēmumā Nr.5 22§, 2019. gada 27. jūnija sēdes lēmumā Nr.8 21§, 2019. gada 

26. septembra sēdes lēmumā Nr.12 29§ un citi normatīvie akti.  

Pašvaldība iedzīvotāju pārstāvību nodrošina to ievēlēts pašvaldības lēmējorgāns – 

pašvaldības dome (turpmāk Dome), kas pieņem lēmumus; nosaka pašvaldības institucionālo 

struktūru; lemj par autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu īstenošanu un par kārtību, 

kādā nodrošina pašvaldībai deleģēto valsts pārvaldes funkciju un pārvaldes uzdevumu izpildi; 

izstrādā un izpilda pašvaldības budžetu. Dome atbilstoši kompetencei ir atbildīga par 

pašvaldības institūciju tiesisku darbību un finanšu līdzekļu izlietojumu. 

Dome atbilstoši Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumam sastāv 

no 15 deputātiem.  

Viļānu novada domes sastāvs 2019. gadā no 01.01.2019. līdz 31.12.2019: 

Jekaterina Ivanova - domes priekšsēdētāja (“Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija)  

Daiga Ceipiniece - domes priekšsēdētājas vietniece (Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku 

partija)  

Guna Popova - domes deputāte (“Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija)  

Vasīlijs Arbidāns - domes deputāts (“Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija)  

Felicija Leščinska - domes deputāte (“Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija)  

Inna Ruba - domes deputāte (“Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija)  

Alla Stiuka - domes deputāte (“Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija)  

Lūcija Veselova - domes deputāte (“Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija) līdz 28.02.2019. 

Arnolds Pudulis -domes deputāts (Neatkarīgs deputāts) no 01.03.2019. 

Jevdokija Šlivka - domes deputāte (Latvijas Reģionu apvienība, Latgales partija)  

Rūdolfs Beitāns - domes deputāts (Latvijas Reģionu apvienība, Latgales partija)  

Māris Klaučs - domes deputāts (Partija “Vienotība”)  

Inta Brence - domes deputāte (Partija “Vienotība”)  

Inga Zunda - domes deputāte (“LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”)  

Artūrs Ornicāns - domes deputāts (“LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”)  

Indra Šarkovska - domes deputāte (Partija “Vienoti Latvijai”). 

Domes sēdes notiek vienu reizi mēnesī, kā arī saskaņā ar noteikto kārtību tiek 

sasauktas ārkārtas sēdes. 2019. gadā Viļānu novada pašvaldībā notika 16 sēdes, no tām 4 bija 
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ārkārtas sēdes. Savukārt finanšu komitejas ir bijušas 12, kā arī sociālās, izglītības un kultūras 

komitejas sēdes ir notikušas 12 reizes. 

Lai nodrošinātu savu darbību un izstrādātu Domes lēmumprojektus, Dome no 

pašvaldības deputātiem ievēl: 

Finanšu komiteju 15 locekļu sastāvā; 

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteju 7 locekļu sastāvā. 

Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai Dome no deputātiem un attiecīgās 

pašvaldības iedzīvotājiem ir izveidojusi komisijas: 

Dzīvokļu jautājumu komisiju 5 cilvēka sastāvā; 

Sporta komisiju 3 cilvēku sastāvā; 

Ārkārtas situāciju komisiju 5 cilvēku sastāvā; 

Pašvaldības īpašuma komisiju 5 cilvēku sastāvā; 

Kultūras komisiju 5 cilvēku sastāvā; 

Iepirkumu komisiju5 cilvēku sastāvā; 

Administratīvo komisiju 5 cilvēku sastāvā; 

Komisiju lēmumu pieņemšanai darījumiem ar lauksaimniecības zemi 5 cilvēku sastāvā; 

Saimniecisko lietu komisiju 5 cilvēku sastāvā; 

Ētikas komisiju 5 cilvēku sastāvā; 

Vēlēšanu komisiju 7 cilvēku sastāvā; 

Medību koordinācijas komisiju 6 cilvēku sastāvā; 

Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisiju 5 cilvēku 

sastāvā; 

Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisiju 5 cilvēku sastāvā. 

Viļānu novada pašvaldība savā darbībā veic sekojošas funkcijas: organizē 

iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus; gādā par novada labiekārtošanu un sanitāro tīrību; 

nodrošina iedzīvotājus ar izglītības pakalpojumiem; rūpējas par kultūru un sekmē tradicionālo 

kultūras vērtību saglabāšanu; nodrošina veselības aprūpes pieejamību; nodrošina iedzīvotāju 

sociālo palīdzību; sniedz palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā; sekmē 

saimniecisko darbību novadā; piedalās sabiedriskās kārtības nodrošināšanā; veic civilstāvokļa 

aktu reģistrāciju; gādā par aizgādnību, aizbildnību un bērnu interešu aizstāvību. 

Pašvaldības dome ir izveidojusi šādas iestādes: 

Dekšāres pagasta pārvalde; 

Sokolku pagasta pārvalde; 

Viļānu vidusskola; 

Bērnu un jauniešu centrs; 
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Dekšāru pamatskola; 

Viļānu Mūzikas un mākslas skola; 

Sporta skola; 

Viļānu pilsētas pirmskolas izglītības iestāde; 

Viļānu pagasta pirmskolas izglītības iestāde “Bitīte”; 

Viļānu pilsētas bibliotēka; 

Viļānu pagasta Radopoles bibliotēka; 

Dekšāres pagasta bibliotēka; 

Sokolku pagasta bibliotēka; 

Viļānu novadpētniecības muzejs; 

Viļānu kultūras nams; 

Atspukas feldšeru –vecmāšu punkts; 

Sokolku pagasta feldšeru –vecmāšu punkts; 

Dekšāru feldšeru –vecmāšu punkts; 

Sociālais dienests; 

Sociālās palīdzības centrs “Cerība”; 

Bāriņtiesa; 

Dabas draugu radošās pētniecības centrs “Dadzis”. 

Viļānu novada pašvaldības administrācija ir iestāde, kas nodrošina Domes pieņemto 

lēmumu izpildi, kā arī darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu, un tās sastāvā ir: 

Ekonomikas un grāmatvedības nodaļa; Attīstības, plānošanas un informācijas nodaļa; 

labiekārtošana; dzimtsarakstu nodaļa; pašvaldības policija; klientu apkalpošanas centrs. 

Administrācija, darbojas, uz Domes apstiprināta nolikuma pamata. Pašvaldības 

iestādes un to struktūrvienības darbojas uz iestāžu un struktūrvienību nolikumiem, kurus 

apstiprinājusi Dome. 

Viļānu novada pašvaldībā 2019. gadā vidēji tika nodarbināti 413 darbinieki, no tiem 

326 sievietes un 87 vīrieši. Informācija par nodarbināto sadalījumu pēc dzimumiem ir attēlota 

2.9.attēlā. 
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2.9.attēls. Viļānu novada pašvaldībā nodarbināto sadalījums pa dzimuma veidiem  
Avots: Grāmatvedības un ekonomikas nodaļas dati 

 

Pašvaldība ir kapitāla daļu turētājs sekojošās kapitālsabiedrībās:  

SIA “Viļānu namsaimnieks”;  

SIA “Viļānu siltums”;  

SIA “Viļānu slimnīca”;  

SIA “ALAAS”. 

Pašvaldības dalība biedrībās:  

Biedrība “Latvijas Pašvaldību savienība”;  

Biedrība “Eiroreģions „Ezeru zeme””;  

Biedrība “Latgales reģionālā attīstības aģentūra”;  

Biedrība “Rēzeknes rajona kopienu partnerība”; 

Biedrībā “Latgalesreģiona tūrisma asociācija “Ezerzeme””. 
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3. PAŠVALDĪBAS FINANSES 
 

Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Viļānu novada pašvaldības budžets 

ir iedalīts pamatbudžetā, speciālajā budžetā un citos budžeta līdzekļos. Viļānu novada 

pašvaldība arī turpmāk savā darbībā īstenos ilgtermiņa finanšu stabilitātes politiku, kas vērsta 

uz dinamisku novada ekonomiskās attīstības tempu nodrošināšanu un labvēlīgu apstākļu 

radīšanu uzņēmējdarbībai, lai sekmētu un pilnveidotu likumā “Par pašvaldībām” noteikto 

pašvaldību autonomo funkciju nodrošināšanu. Viļānu novada pašvaldības darbības vispārīgos 

noteikumus, ekonomisko pamatu, kompetenci, kā arī domes un tās institūciju tiesības un 

pienākumus reglamentē Latvijas Republikas likums “Par pašvaldībām”. Saskaņā ar šo likumu 

un pamatojoties uz Latvijas Republikas likumiem “Par pašvaldību budžetiem”, “Par budžetu 

un finanšu vadību”, nodokļu likumiem, Ministru kabineta noteikumiem, ir izstrādāts Viļānu 

novada pašvaldības budžets 2019. gadam. 

Pašvaldības budžets veido pašvaldības darbības finansiālo ietvaru un ir būtisks 

līdzeklis pašvaldības politikas realizācijai ar finanšu metodēm, lai nodrošinātu pašvaldības 

ilgtspējīgu administratīvās teritorijas attīstību, vienlaicīgi sabalansējot saimniecisko un 

ekonomisko attīstību ar iedzīvotāju sociālajām interesēm. 

Budžeta izpildes pārskatā ir iekļauti visi Pašvaldības iestāžu un struktūrvienību 

ieņēmumi un izdevumi. 

 3.1. Pamatbudžets 

Ieņēmumi 

Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus veido nodokļu ieņēmumi – iedzīvotāju 

ienākuma nodoklis, nekustamā īpašuma nodoklis, nenodokļu ieņēmumi, kuros ietilpst 

pašvaldību nodevas, naudas sodi, ieņēmumi no pašvaldības īpašuma pārdošanas, kā arī citi 

nenodokļu ieņēmumi; transfertu ieņēmumi (maksājumi) no valsts un pašvaldību budžetiem un 

budžeta iestāžu ieņēmumi.  

Informācija par pašvaldības budžeta ieņēmumiem 2018. gada un 2019. gada, kā arī 

2020. gada apstiprinātais plāns ir atspoguļots 3.3. tabulā. 

3.3.tabula. Viļānu novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 2018., 2019. un 

2020. gada plāns, EUR 

Nr.p.k Rādītājs Budžeta izpilde (EUR) 2020.gada 

plāns 

(EUR) 
2018.gads 2019. gads 

1. Ieņēmumi 7 798 318 6 715 046 7 499 740 

1.1. Nodokļu ieņēmumi 2 506 908 2 597 422 2 124 735 

1.2. Nenodokļu ieņēmumi 185 303 178 781 162 000 

1.3. Maksas pakalpojumi un citi pašu 

ieņēmumi 

112 700 111 678 95 346 

1.4. Transferti 4 993 407 3 805 209 5 078 454 

1.5. Ārvalstu finanšu palīdzība  21 956 39 205 

2. Izdevumi 7 374 283 6 232 164 9 384 911 

2.1. Uzturēšanās izdevumi (kopā) t. sk.: 5 068 345 6 232 164 5 562 689 

2.1.1. Kārtējie izdevumi 4 455 194 4 552 111 4 887 958 

2.1.2. Procentu izdevumi 13 488 564 1 000 

2.1.3. Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 413 983 509 148 480 252 
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2.1.4. Uzturēšanās izdevumu transferti 185 680 189 388 193 479 

2.2. Kapitālie izdevumi 2 305 938 980 953 3 822 222 

Avots: Grāmatvedības un ekonomikas nodaļas dati 

Pamatbudžeta ieņēmumi 2019. gadā sastāda 6 715 046 EUR. Salīdzinot ar plānotajiem 

ieņēmumiem, 2019. gadā ieņēmumi ir par 561 194 EUR jeb 9.1 % lielāki nekā plānots un par 

1 083 272 EUR jeb 16.1% mazāki nekā iepriekšējā pārskata gadā, jo samazinājās pašvaldības 

transfertu ieņēmumi, no citām pašvaldībām un noslēdzās projekta realizācija. 2019. gada 

ieņēmumu plāns ir izpildīts par 109.1%. 

3.4.tabula. Pašvaldības ieņēmumu struktūra un plāna izpilde 2019. gadā 

 

Rādītājs 

2019. gads 

Plāns 

EUR 

Izpilde 

EUR 

Ieņēmumu 

struktūra, % 

Plāna 

izpilde 

(+; -) 

 EUR 

Gada 

plāna 

izpilde, % 

Iedzīvotāju ienākuma 

nodoklis 

2 113 578 2 340 386 34.85 +226 808 110.73 

Nekustamā īpašuma 

nodoklis par zemi 

189 642 221 034 3.29 +31 392 116.55 

Nekustamā īpašuma 

nodoklis par ēkām 

21 847 21 160 0.32 - 687 96.86 

Nekustamā īpašuma 

nodoklis par mājokļiem 

12 699 14 842 0.22 +2 143 116.88 

Nenodokļu ieņēmumi 150 357 178 781 2.66 + 28 424 118.90 

Maksas pakalpojumi un 

citi pašu ieņēmumi 

87 597 111 678 1.66 +24 081 127.49 

Transferti 3 560 731 3 805 209 56.67 +244 478 106.87 

Ārvalstu finanšu palīdzība 17 401 21 956 0.33 +4 555 126.18 

Kopā 6 153 852 6 715 046 100.00 +561 194 109.12 

Avots: Grāmatvedības un ekonomikas nodaļas dati 

Nodokļu ieņēmumi, kas 2019.gadā sastāv no iedzīvotāju ienākuma nodokļa 

maksājumiem 2 340 386 EUR apmērā, no nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem par 

zemi – 221 034 EUR, par ēkām – 21 160 EUR un par mājokļiem – 14 842 EUR (skat. 

3.10.attēlu).  
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3.10.attēls. Viļānu novada pašvaldības nodokļu ieņēmumi 2018.-2019. gadā, EUR 

Avots: Grāmatvedības un ekonomikas nodaļas dati 

 
 

Nodokļu ieņēmumi 2 597 422 EUR apmērā sastādīja 38.68 % no kopējiem Viļānu 

novada pašvaldības 2019. gada pamatbudžeta ieņēmumiem. Nodokļu ieņēmumu 

palielinājums salīdzinājumā ar 2018. gadu bija 90 514 EUR apmērā jeb 3.6%, jo pārskata 

periodā, salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu, palielinājās ieņēmumi no iedzīvotāju 

ienākuma nodokļa par 77 594 EUR, bet ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļa palielinājās 

par 12 920 EUR. 

Nenodokļu ieņēmumi sastāv no: 

 Valsts nodevu maksājumiem – 5 944 EUR; 

 Pašvaldību nodevu maksājumiem – 14 376 EUR; 

 Naudas sodiem un sankcijām – 8 570 EUR; 

 Pārējiem nenodokļu maksājumiem – 13 953 EUR; 

 Ieņēmumiem no pašvaldību īpašuma iznomāšanas un pārdošanas – 135 938 EUR. 
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3.11.attēls. Viļānu novada pašvaldības nenodokļu ieņēmumi 2018.-2019. gadā, EUR 

Avots: Grāmatvedības un ekonomikas nodaļas dati 

 

Nenodokļu ieņēmumu 178 781 EUR apmērā sastādīja 2.66% no Viļānu novada 

pašvaldības 2019. gada pamatbudžeta ieņēmumiem. Salīdzinot ar 2018. gadu, nenodokļu 

ieņēmumu samazinājās par 6 522 EUR, jo valsts (pašvaldību) nodevas pārskata periodā 

samazinājās par 4 650 EUR, t.sk. valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldības budžetā 

palielinājās par 290 EUR, bet pašvaldības ieņēmumi no pašvaldības nodevām par tirdzniecību 

publiskās vietās samazinājās par 4 927 EUR, ieņēmumi no naudas sodiem palielinājās par 

653 EUR, ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašumu iznomāšanas un pārdošanas palielinājās 

par 8 591 EUR, pārējie nenodokļu ieņēmumi samazinājās par 11 116 EUR. Salīdzinājumā ar 

plānotajiem ieņēmumiem izpilde 118.9%. 

Budžeta iestāžu ieņēmumi par maksas pakalpojumiem sastāv no: 

 Maksas par izglītības pakalpojumiem – 13 901 EUR; 

 Ieņēmumiem par nomu un īri – 39 857 EUR; 

 Ieņēmumiem par pārējiem sniegtajiem maksas pakalpojumiem – 55 574 EUR; 

 Pārējiem iepriekš neklasificētiem pašu ieņēmumiem – 2 346 EUR. 
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3.12. attēls. Viļānu novada pašvaldības ieņēmumi par maksas pakalpojumiem  

2018.-2019. gadā, EUR 

Avots: Grāmatvedības un ekonomikas nodaļas dati 

 

Budžeta iestāžu ieņēmumi par maksas pakalpojumiem 111 678 EUR apmērā bija  

1.66% no Viļānu novada pašvaldības 2019. gada pamatbudžeta ieņēmumiem. Ieņēmumi par 

maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi salīdzinājumā ar 2018. gada ieņēmumiem ir 

samazinājušies par 1 022 EUR. Salīdzinājumā ar plānotajiem ieņēmumiem izpilde 127.49%. 

Ārvalstu finanšu palīdzība, kas sastāv no - ieņēmumiem no vadošās partneru grupas 

īstenotajiem ārvalstu finanšu palīdzības projektiem – 21 956 EUR, kas ir 0.33 % no kopējā 

pamatbudžeta. 2019. gadā saņemts finansējums projekta Nr.LV-RU-II-053 “Green Palette” 

aktivitāšu īstenošanai.  

Transfertu ieņēmumi sastāv no: 

 Valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām – 9 299 EUR; 

 Valsts budžeta transfertiem noteiktam mērķim – 1 328 052 EUR; 

 Valsts budžeta transfertiem ES politikas instrumentiem un pārējās ārvalstu finanšu 

palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) – 246 671 EUR; 

 Dotācijām no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda – 1 834 590 EUR; 

 Pašvaldību transfertiem starp vienas pašvaldības budžeta veidiem – 229 538 EUR; 

 Pašvaldību transfertiem no citām pašvaldībām – 157 059 EUR.  
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3.13.attēls. Viļānu novada pašvaldības pamatbudžeta transfertu ieņēmumi  

2018.-2019. gadā, EUR 

Avots: Grāmatvedības un ekonomikas nodaļas dati 

 

Saņemtie transfertu ieņēmumi 2019.gadā bija 3 805 209 EUR apmērā, kas ir 56.67% 

no Viļānu novada pašvaldības 2019. gada pamatbudžeta ieņēmumiem, kas ir vairāk nekā puse 

no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem. Transfertu ieņēmumu salīdzinājumā ar 2018. gadu ir 

samazinājušies par 1 188 198 EUR.   

Valsts budžeta transferti noteiktiem mērķiem pārskata periodā samazinājās par 

9 399 EUR, jo samazinājās mērķdotācija vispārējās izglītības pedagogu atlīdzībai un valsts 

sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 10 819 EUR, mērķdotācija brīvpusdienu 

nodrošināšanai par 6 446 EUR, sporta skolas pedagogu atlīdzībai un valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 4 033 EUR, pārējās mērķdotācijas samazinājās par 

2 836 EUR, savukārt palielinājās saņemtās mērķdotācijas mūzikas un mākslas skolas 

pedagogu atlīdzībai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 6 418 EUR, 

pasākumam “Skolas soma” par 3 410 EUR, pašvaldības izglītības iestāžu, bērnu no piecu 

gadu izglītošanā, pedagogu atlīdzībai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 

par 2 208 EUR, asistentu, ko finansē LR Izglītības ministrija, atlīdzībai par 2 699 EUR. 

Pašvaldības saņemtie transferti no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām 

publiskām personām palielinājās par 6 828 EUR. 

Pašvaldības saņemtie no valsts budžeta transferti ES politikas instrumentu un pārējās 

ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) samazinājās par 

448 228 EUR, sakarā ar to, ka iepriekšējā pārskata periodā tika saņemts finansējums 

realizētajiem siltināšanas projektiem “Sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu Viļānu 

Mūzikas un mākslas skolā” nr. 4.2.2.0/17/I/036 un “Sekmēt energoefektivitātes 

paaugstināšanu Viļānu pirmskolas izglītības iestādē”” nr. 4.2.2.0/17/I/014, kā arī projektiem, 

kas realizēti no ES finansējuma. 
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Pašvaldības saņemtā dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda pārskata 

periodā salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu palielinājās par 425 311 EUR. 

Pārējie pašvaldību saņemtie valsts budžeta iestāžu transferti samazinājās par 

39 518 EUR. 

Par 1 123 192 EUR ir samazinājušies pašvaldību budžeta transferti t.sk.: 

 par 1 356 514 EUR samazinājās pašvaldības saņemtie transferti no citām 

pašvaldībām – vadošā partnera, saistībā ar projekta aktivitāšu īstenošanas 

pabeigšanu “Industriālo teritoriju tīklojuma izveidei un uzņēmējdarbības 

veicināšanai Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes un Viļānu novados”;  

 par 3 784 EUR palielinājās pašvaldības ieņēmumi no transfertiem no citām 

pašvaldībām;  

 par 229 538 EUR palielinājās pašvaldības iekšējie transferti starp vienas 

pašvaldības budžeta veidiem.  

 

Izdevumi 

Viļānu novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi 2019. gadā sastāda 6 232 164 EUR. 

Salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata gadu pamatbudžeta izdevumi samazinājušies par 

1 142 119 EUR.  

3.14.attēls. Viļānu novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi pēc valdības funkcijām 

2018.-2019. gadā, EUR 

Avots: Grāmatvedības un ekonomikas nodaļas dati 

 

Vispārējie valdības dienesti 

Lēmējvaras un izpildvaras uzturēšanas izdevumi 2019. gada budžetā apstiprināti 

978 594 EUR apmērā, plāna izpilde – 873 063 EUR, salīdzinot ar 2018. gada budžeta izpildi, 

izdevumi palielinājušies par 10 914 EUR. Līdzekļi tika izlietoti novada pašvaldības 

administrācijas darbinieku un speciālistu, lēmējvaras un pastāvīgo komisiju darba 

atalgojumam, sociālā nodokļa nomaksai un administrācijas uzturēšanas izdevumu (sakaru 

pakalpojumu, kancelejas preču, darbinieku kvalifikācijas kursu, mazvērtīgā inventāra iegādei, 

darījumiem ar zemi) apmaksai. 
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Lai pašvaldības darbiniekiem nodrošinātu mūsdienu prasībām atbilstošu informācijas 

tehnoloģiju nodrošinājumu, tika iegādāta datortehnika, kā arī datorprogrammas un cita 

palīgtehnika. Ergonomiskas darba vides nodrošināšanai tika iegādātas un nomainītas 

atbilstošas biroja mēbeles.  

Pašvaldības kredītsaistību procentu maksājumiem un parādu apkalpošanas 

maksājumiem 2019. gadā tika izlietoti 9 091 EUR. 

Vispārējo valdības dienestu uzturēšanai tika izlietoti 14.01% no kopējiem Viļānu 

novada pašvaldības 2019. gada pamatbudžeta izdevumiem. 

Sabiedriskā kārtība un drošība 

Līdzekļi tika izlietoti Viļānu novada pašvaldības policijas uzturēšanai un darbības 

nodrošināšanai. Pašvaldības policijas apstiprinātais plāns 2019. gadam bija 38 088 EUR, 

izpilde – 31 490 EUR. Salīdzinājumā ar 2018. gada budžeta izpildi izdevumi ir 

samazinājušies par 13 881 EUR. 2018. gadā tika iegādāts jauns operatīvais transportlīdzeklis, 

līdz ar to izdevumi 2019. gadā atvēlēti tikai pašvaldības policijas darbinieku atalgojumam, 

sociālajām iemaksām, darbinieku apmācībai, sakaru pakalpojumiem, nepieciešamā inventāra 

iegādei, kas uzlaboja pašvaldības policistu darba kvalitāti un drošību, degvielas, auto rezerves 

daļu, kancelejas un saimniecības preču iegādei. Sabiedriskās kārtības un drošības 

nodrošināšanai Viļānu novada pašvaldības teritorijā tika izlietoti 0.51 % no Viļānu novada 

pašvaldības 2019. gada budžeta izdevumiem. 

Ekonomiskā darbība 

Ekonomiskajai darbībai 2019. gadā tika ieplānoti 1 289 013 EUR, izlietoti – 

962 964 EUR. Lielākā daļa, no šiem izdevumiem izlietota algoto pagaidu sabiedrisko darbu 

īstenošanai, SAM Latgales programmai, kuras ietvaros tika veikta pārbūve divām Viļānu 

pilsētas ielām, administrācijas ēkas jumta nomaiņa ar ēkas siltināšanu, parkūra laukuma 

izveide Viļānu pilsētas teritorijā un gadatirgus organizēšana un administrēšana. 

Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 

Izdevumi paredzēti ielu apgaismojuma nodrošināšanai (elektroenerģijas apmaksai, 

jaunu apgaismes līniju izveidei un esošo līniju remontiem), novada teritorijas uzturēšanai un 

labiekārtošanai, atkritumu savākšanai, grāvju tīrīšanai, ceļu un ielu ikdienas uzturēšanas 

darbiem, pašvaldības kapu apsaimniekošanai, rotaļu laukumu atjaunošanai, apstādījumu 

veidošanai, jauna traktora iegāde labiekārtošanas darbu vajadzībām, kā arī darbinieku darba 

samaksai un sociālā nodokļa nomaksai. 2019. gadā plānotie līdzekļi bija 408 363 EUR, 

izlietoti – 371 060 EUR, kas ir 5.95% no kopējiem Viļānu novada pašvaldības 2019. gada 

pamatbudžeta izdevumiem. 

Veselības aprūpe 

2019. gadā Viļānu novada pašvaldībā veselības aprūpei tika izlietoti 17 663 EUR, 

galvenokārt līdzekļi tika izlietoti 3 feldšeru-vecmāšu punktu uzturēšanai, t.sk., darbinieku 

atalgojumam un sociālajiem nodokļiem, medikamentu iegādei, komunālajiem maksājumiem, 

nepieciešamā inventāra iegādei, kurināmā iegādei, jaunas datortehnikas iegādei. 

Atpūta, kultūra un reliģija 

Atpūtai, kultūrai un reliģijai 2019. gadā tika plānoti 439 460 EUR, izlietoti – 

388 902 EUR, t.sk., bibliotēkām izlietoti 98 967 EUR darbinieku atalgojumam un sociālo 

nodokļu nomaksai, komunālajiem pakalpojumiem, sakaru pakalpojumu nodrošināšanai, 

ugunsdzēšamo aparātu tehniskajai apkopei, iekārtu tehniskajai apkopei, apsardzes un 
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ugunsdrošības pakalpojumiem, kancelejas preču un mazvērtīgā inventāra iegādei, periodikas 

iegādei, kā arī jaunu grāmatu iegādei. Kopā Viļānu novada pašvaldībā par šiem naudas 

līdzekļiem tika uzturētas 4 bibliotēkas. 

Muzejiem 2019.gadā tika plānoti 26 916 EUR, izlietoti – 24 080 EUR, t.sk., 

darbinieku atalgojumam un sociālo nodokļu nomaksai, komunālajiem pakalpojumiem, 

interneta abonēšanai, iekārtu remontam un tehniskajām apkopēm, kancelejas preču un 

mazvērtīgā inventāra iegādei, lai nodrošinātu pilnvērtīgu iestādes darbību. 

Kultūrai 2019.gadā tika plānoti 306 877 EUR, izlietoti – 265 855 EUR, t.sk., 

darbinieku atalgojumam un sociālo nodokļu iemaksām, uzņēmuma līgumiem par apsardzes 

pakalpoju sniegšanu apmaksu, komunālajiem pakalpojumiem, transporta pakalpojumiem, 

iekārtu uzturēšanai un remontam, apsardzei un ugunsdrošībai, ēkas apdrošināšanas izmaksām, 

kancelejas preču iegādei, mazvērtīgā inventāra iegādei, kas nepieciešami kultūras pasākumu 

organizēšanai, kurināmā iegādei, saimniecisko līdzekļu iegādei, kā arī izdevumu segšanai, par 

dažādu kultūras, atpūtas, sporta pasākumu organizēšanu, kad tiek pieaicināti dažādi 

viesmākslinieki, kā arī tiek demonstrētas filmas, rīkoti tematiskie pasākumi. 

Izglītība 

Lielāko izdevumu īpatsvaru pašvaldības budžetā veido izmaksas izglītības funkciju 

nodrošināšanai. Viļānu novadā darbojas divas pirmsskolas izglītības iestādes – Viļānu pilsētas 

pirmsskolas izglītības iestāde, Viļānu pagasta pirmsskolas izglītības iestāde “Bitīte” un četras 

skolas – Viļānu vidusskola, Dekšāru pamatskola, Viļānu Mūzikas un mākslas skola un Viļānu 

Sporta skola. 

Viļānu novada pirmsskolas izglītības iestādes apmeklē 211 audzēkņi, tai skaitā Viļānu 

pilsētas pirmsskolas izglītības iestādi – 113, Viļānu pagasta pirmsskolas izglītības iestādi 

“Bitīte” – 98, savukārt Viļānu vidusskolā mācās - 449 skolēni un Dekšāru pamatskolā – 69 

skolēni, Sporta skolu apmeklēja – 106 audzēkņi un Viļānu Mūzikas un mākslas skolu – 185 

audzēkņi. 

Katru gadu ievērojami budžeta līdzekļi ir jāparedz arī izglītības pakalpojumu 

apmaksai Viļānu novadā deklarētajiem bērniem, kuri mācās citu pašvaldību skolās un 

bērnudārzos, kas 2019. gadā veidoja 157 753 EUR. 

Apstiprinātais 2019. gada budžets Viļānu novada izglītības iestāžu uzturēšanai un 

attīstībai bija 3 330 286 EUR, izpilde – 3 126 323 EUR. Budžeta līdzekļi 2019. gadā tika 

izlietoti pedagogu un tehnisko darbinieku darba algām un sociālā nodokļa nomaksai, 

komunālo pakalpojumu apmaksai, saimniecības un kancelejas preču iegādei, mācību 

literatūras, līdzekļu un inventāra iegādei, sakaru un interneta abonēšanai, iekārtu tehniskajai 

apkopei un iestādes remontdarbiem. Kapitālieguldījumiem, tajā skaitā, laukuma bruģēšanai 

pie Viļānu vidusskolas, jumta atjaunošanai Viļānu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē. 

Salīdzinot ar 2018. gadu, budžeta līdzekļu palielinājums bija par 118 532 EUR. 

Izglītības pieejamības un izglītības iestāžu darbības nodrošināšanai un uzturēšanai 

2019. gadā tika izlietoti 50.16% no Viļānu novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem. 

Sociālā aizsardzība 

Sociālajai aizsardzībai 2019. gada budžetā tika piešķirti līdzekļi 608 451 EUR apmērā, 

budžeta izpilde – 460 699 EUR. Budžeta līdzekļu samazinājums salīdzinājumā ar 2018. gadu 

bija 57 541 EUR. Galvenokārt budžeta līdzekļi tika izlietoti bāriņtiesas darbinieku, sociālo 

darbinieku, sociālo aprūpētāju un asistentu darba algām un sociālo nodokļu nomaksai, 

komunālo maksājumu apmaksai, materiālus un preces iestāžu darbības nodrošināšanai un 
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pabalstu izmaksām Viļānu novada represētajām personām, pensionāriem, novada 

maznodrošinātajiem un trūcīgajiem iedzīvotājiem, apkures un komunālo pakalpojumu 

kompensācijām, bērnu piedzimšanas un bēru pabalstiem, transporta kompensācijām, kā arī 

sociālo gultu un pansionātu apmaksai novada iedzīvotājiem, kuri nespēj pašu spēkiem pilnībā 

segt šos izdevumus. 

3.15.attēls. Viļānu novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu struktūra atbilstoši 

ekonomiskajām kategorijām 2019. gadā 

Avots: Grāmatvedības un ekonomikas nodaļas dati 

  

Klasificējot pamatbudžeta izdevumus atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, tad 

2019. gada pamatbudžetā 53.7 % jeb 3.3 milj. EUR no visiem izdevumiem ir izlietoti 

atlīdzībai. Kapitāliem izdevumiem izlietoti 15.7 % jeb 980.9 tūkst. EUR, 19.4% jeb 

1.2 milj. EUR no visiem izdevumiem ir izlietoti preču un pakalpojumu apmaksai, 8.2% jeb 

509.1 tūkst. EUR no izdevumiem ir izlietoti subsīdijām dotācijām un sociāliem pabalstiem,  

3 % jeb 189.3 tūkst. EUR uzturēšanās transfertu apmaksai, procentu izdevumu apmaksai 

izlietoti 564 EUR (skat. 3.15.attēlu). 

Finansēšana 

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

atmaksu un citu līdzdalību komersantu pašu kapitālā. 

Pārskata periodā saskaņā ar Viļānu novada pašvaldības domes un Pašvaldības 

aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomes lēmumiem parakstīti līgumi ar 

Valsts kasi par aizņēmumu saņemšanu: 

1) ERAF projekts (Nr.5.6.2.0/16/I/018) “Industriālo teritoriju tīklojuma izveide 

uzņēmējdarbības veicināšanai Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes un Viļānu novados” 

īstenošanai 272 345 EUR, izņemtā summa 229 535 EUR, atmaksas termiņš 15 

gadi; 

2) ELFLA projekta (Nr.18-01-A00702-000107) “Viļānu novada lauku ceļu 

infrastruktūras pārbūve” īstenošanai 800 000 EUR, izņemtā summa 64 130 EUR, 

atmaksas termiņš 20 gadi. 

 

2019. gadā atmaksāti aizņēmumi par 276 171 EUR. Aizņēmumu atmaksa tiek veikta 

saskaņā ar atmaksas grafikiem.  
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Tika saņemta izsniegtā aizdevuma atmaksa no pašvaldības kapitālsabiedrības 

SIA “Viļānu siltums” 13 468 EUR. 

Palielināts pašvaldības kapitālsabiedrības SIA “Viļānu namsaimnieks” pamatkapitāls 

par 21 000 EUR. 

 

3.2. Viļānu novada speciālais budžets 

Speciālais budžets ietver apropriācijas pašvaldības mērķiem, gadījumos, kad likums 

paredz izdevumu segšanu no īpašiem mērķiem iezīmētiem ieņēmumu avotiem vai ja 

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

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

saņemtie ziedojumu un dāvinājumu līdzekļi. 

2019. gada speciālā budžeta ieņēmumi tika apstiprināti 198 155 EUR apmērā. 

2019. gada izpilde – 204 773 EUR, salīdzinājumā ar plānotajiem ieņēmumiem izpilde 

103.34%.  

3.16.attēls. Speciālā budžeta ieņēmumi 2018.-2019. gadā, EUR 

Avots: Grāmatvedības un ekonomikas nodaļas dati 

 

No kopējiem speciāla budžeta ieņēmumiem transferta ieņēmumi autoceļiem (ielām) 

veido 91.6%. Autoceļu fonda ieņēmumi 2019. gadā bija 187 520 EUR, salīdzinājumā ar 

iepriekšējo pārskata periodu ieņēmumi ir palielinājušies par 2 794 EUR jeb 0.01%.   

No kopējiem speciāla budžeta ieņēmumiem nodokļu ieņēmumi no dabas resursu 

nodokļa sastāda 8.40%. Dabas resursu nodokļa ieņēmumi 2019. gadā bija 17 253 EUR, 

salīdzinājumā ar plānotajiem izpilde 128.48%, savukārt salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata 

periodu ieņēmumi no dabas resursu nodokļa ir samazinājušies par 4 519 EUR jeb 26.19%.  

Speciālā budžeta izdevumi 2019. gadā sastādīja 382 030 EUR, no kuriem 

229 538 EUR, speciālā budžeta atlikums, kas tiek iekļauts pamatbudžetā saskaņā ar normatīvo 

aktu prasībām.  

Speciālā budžeta izdevumi, par 2018. un 2019. gadu, bez atlikuma iekļaušanas 

pamatbudžetā ir attēloti 3.17.attēlā. 
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3.17. attēls Speciālā budžeta izdevumi 2018.-2019. gadā, bez pašvaldību izdevumu 

iekšējiem transfertiem starp pašvaldību budžeta veidiem, EUR 

Avots: Grāmatvedības un ekonomikas nodaļas dati 

 

Autoceļu (ielu) fonda izdevumi sastāda 124 019 EUR, kas no kopējiem speciālā 

budžeta izdevumiem ir 81.33%. Salīdzinājumā ar plānotajiem izdevumiem izpilde ir 60.29%. 

Salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu izdevumi samazinājušies 2.74 reizes, sakarā ar 

to, ka iepriekšējā pārskata periodā tika veikti Ornicānu tilta rekonstrukcijas darbi. Pārskata 

periodā tika veikta Dārzu ielas, Viļānos, būvprojekta izstrāde par 8 603 EUR, iegādātas 

ceļazīmes par 2 444 EUR, horizontālo apzīmējumu atjaunošana ar termoplastu Viļānos par 

4 691 EUR, tilta pār Maltas upi, Viļānos, frēzēšana un asfalta seguma atjaunošana par summu 

13 087 EUR, novada ceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbiem (ceļu planēšana, sniega 

tīrīšana, pretslīdes materiāla iegāde) izlietoti 95 194 EUR. 

No autoceļu (ielu) fonda speciālā budžeta pamatbudžetā, 2019.gada 31.decembrī, tika 

iekļauti 143 045 EUR saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. 

No kopējiem speciālā budžeta izdevumiem vides aizsardzībai sastāda 18.67%, 

2019. gadā tie bija 28 473 EUR. Salīdzinājumā ar plānotajiem izdevumiem izpilde 90.1%, bet 

salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu izdevumi palielinājušies 10.61 reizes, jo 

pārskata periodā tika finansēti izdevumi atkritumu izvešanai 2 820 EUR, Maltas upes un 

Radopoles ezera peldūdens laboratoriskiem izdevumiem izlietoti 319 EUR, veikta Viļānu 

pagasta Radopoles ezera un dīķa tīrīšana Dekšārēs par kopējo summu 24 355 EUR, kā arī 

veikti Maltas upes krasta sakārtošanas darbi par summu 979 EUR.  

No vides speciālā budžeta pamatbudžetā, 2019.gada 31.decembrī, tika iekļauti 

86 493 EUR saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. 

Un 2019. gadā saņemtiem ziedojumi – dāvinājumi sastāda 1 525 EUR (skat. 

3.5.,3.6.tabulu).  

 

 

 

 

 

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

Autoceļu fonds Dabas resursu nodoklis

339751 

2683 

124019 

28473 

2018 2019



 Viļānu novada pašvaldības 2019.gada publiskais gada pārskats  

25 

3.5.tabula. Ziedojumi no juridiskām personām natūrā 801 EUR 

Juridiskās 

personas 

nosaukums 

Nodokļa 

maksātāja 

reģ. nr. 

Saņemtā 

dāvinājuma 

nosaukums 

Dāvinājuma 

vērtība, 

EUR 

Mērķis 

SIA “Latio” 41703000843 Grāmatas 5 
Bibliotēku fonda 

papildināšanai 

Meža īpašnieku 

biedrība 
40008094521 Grāmatas 14 

Bibliotēku fonda 

papildināšanai 

Latgales kultūras 

centra 

izdevniecība 

40008007882 Grāmatas 227 
Bibliotēku fonda 

papildināšanai 

Latvijas Sporta 

federācijas 

padome 

40008022932 Grāmatas 9 
Bibliotēku fonda 

papildināšanai 

SIA “Valters un 

Rapa” 
40003541429 Grāmatas 5 

Bibliotēku fonda 

papildināšanai 

SIA “Moller 

Auto” 
40103847187 Dīzeļdegviela 57 

Bonuss iegādājoties 

transportlīdzekli 

pašvaldības 

vajadzībām 

Latvijas 

Pašvaldību 

savienība 

40003376414 Rožu stādi 484 
Pilsētas 

labiekārtošanai 

Kopā   801  

 Avots: Grāmatvedības un ekonomikas nodaļas dati 

 

3.6.tabula Ziedojumi no fiziskām personām natūrā 724 EUR 

Juridiskās 

personas 

nosaukums 

Nodokļa 

maksātāja  

reģ. Nr. 

Saņemtā 

dāvinājuma 

nosaukums 

Dāvinājuma 

vērtība, EUR 
Mērķis 

Fiziskas 

personas 
X grāmatas 724 

Bibliotēku 

fonda 

papildināšanai 

Kopā   724  

Avots: Grāmatvedības un ekonomikas nodaļas dati 
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3.3. Viļānu novada domes saistību un garantiju apjoms 

 Viļānu novada pašvaldības saistību apjoms 2019. gada beigās bija 7.43% no 

pamatbudžeta ieņēmumiem (bez mērķdotācijām), kas norāda uz to, ka pašvaldībai ir 

pietiekama finanšu kapacitāte, lai piesaistītu aizņēmuma līdzekļus novada attīstībai svarīgu un 

neatliekamu investīciju projektu līdzfinansēšanai.  

 Informācija par Viļānu novada pašvaldības saņemtajiem un atmaksātajiem aizņēmumi 

ir apkopoti 3.7.tabulā. 

3.7.tabula. Viļānu novada pašvaldības informācija par aizņēmumiem, EUR 

Aizdevējs Mērķis 

Aizņēmuma 

līguma 

summa 

Parāds uz 

pārskata 

gada 

sākumu 

Parāds uz 

pārskata 

perioda 

beigām 

1 2 3 4 5 

Valsts 

kase 

SIA “Viļānu namsaimnieks” 

pamatkapitāla palielināšanai 

Kohēzijas fonda projekta 

“Ūdenssaimniecības attīstība 

Viļānu pašvaldībā, 3. kārta” 

600 012 320 679 279 296 

Valsts 

kase 

Igaunijas-Latvijas-Krievijas 

pārrobežu sadarbības programmas 

projekta (Nr.ELRI-109) 

“Transporta un loģistikas attīstības 

iespēju paaugstināšana Latvijas-

Igaunijas-Krievijas starptautiskas 

nozīmes stratēģiskajos transporta 

koridoros” īstenošanai 

526 463 309 012 273 696 

Valsts 

kase 

ELFLA projekta “Viļānu kultūras 

nama-bibliotēkas ēkas 

rekonstrukcija labvēlīgas iekštelpu 

vides un pievilcīga ārējā izskata 

nodrošināšanai, kā arī 

energoefektivitātes uzlabošanai” 

749 853 495 710 444 868 

Valsts 

kase 

Projekta “Kompleksi risinājumi 

siltumnīcefekta gāzu emisiju 

samazināšanai Viļānu vidusskolā” 

1 158 081 496 548 445 620 

Valsts 

kase 

Projekta “Kompleksi risinājumi 

siltumnīcefekta gāzu emisiju 

samazināšanai Viļānu vidusskolā” 

īstenošanai 

285 533 184 541 166 537 

Valsts 

kase 

ERAF projekts 

(Nr.3DP/3.2.1.2.0/12/APIA/SM/03

1 “Tranzītielas” rekonstrukcija 

Viļānu pilsētas teritorijā, a/c P58 

878 000 579 384 543 584 
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posms 0.5-2.5km 

Valsts 

kase 

KPFI projekta (Nr.KPFI-15.4/58) 

“Kompleksi” risinājumi 

siltumnīcefekta gāzu emisiju 

samazināšanai Viļānu pagasta PII 

“Bitīte” īstenošanai 

202 588 98 943 83 118 

Valsts 

kase 

Projekta “Viļānu vidusskolas 

stadiona pārbūve” īstenošanai 
341 402 312 304 292 463 

Valsts 

kase 

Projekta “Sekmēt 

energoefektivitātes paaugstināšanu 

Viļānu pilsētas pirmsskolas 

izglītības iestādē” īstenošanai 

631 855 165 988 165 988 

Valsts 

kase 

Projekta “Sekmēt 

energoefektivitātes paaugstināšanu 

Viļānu mūzikas un mākslas skolā” 

īstenošanai 

284 293 194 283 194 283 

Valsts 

kase 

Prioritārā investīciju projekta 

“Viļānu novada pašvaldības 

administrācijas ēkas pārbūve, 

siltuma zudumu samazināšana” 

īstenošanai 

192 060 155 383 147 151 

Valsts 

kase 

ERAF projekta “Industriālo 

teritoriju tīklojuma izveide 

uzņēmējdarbības veicināšanai 

Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes un 

Viļānu novados” īstenošanai 

272 345 0 229 535 

Valsts 

kase 

ELFLA projekta (Nr.18-01-

A00702-000107) “Viļānu novada 

lauku ceļu infrastruktūras pārbūve” 

īstenošanai 

800 000 0 64 130 

x x 6 922 485 3 312 775 3 330 269 

Avots: Grāmatvedības un ekonomikas nodaļas dati 

Aizņēmumu atmaksa tiek veikta saskaņā ar atmaksas grafikiem. 

 

3.4. Pašvaldības nekustamā īpašuma novērtējums 

 Pašvaldības nekustamo īpašumu veido zeme, ceļi, nedzīvojamās ēkas un garāžas, kā 

arī dzīvojamās ēkas (neprivatizēto dzīvokļu daļa).  

Ilgtermiņa ieguldījumu kopsumma 2019. gadā salīdzinājumā ar 2018. pārskata gadu 

samazinājās par 182 137 EUR. 
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3.8.tabula. Ilgtermiņa ieguldījumu vērtības izmaiņas 2019. gadā, EUR 

Aktīvi 31.12.2019. 01.01.2019. 

Izmaiņas 

(+,-) 

Nemateriālie ieguldījumi 9 375 13 186 -3 811 

Pamatlīdzekļi 15 977 878 16 190 251 -212 373 

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi 1 509 345 1 534 962 -25 617 

Ilgtermiņa prasības  45 993 35 492 10 501 

Ieguldījuma īpašumi 1 062 137 1 033 396 28 741 

Bioloģiskie aktīvi lauksaimnieciskajai darbībai 

102 944 82 522 20 422 

Kopā 18 707 672 18 889 809 -182 137 

Avots: Grāmatvedības un ekonomikas nodaļas dati 

Pašvaldība uz pārskata perioda beigām nav ierakstījusi visus pašvaldības īpašumus 

zemesgrāmatā (skat. 3.9. tabulu). 

3.9.tabula. Nekustamo īpašumu reģistrācija zemesgrāmatā Viļānu novada 

pašvaldībā uz 2019. gada 31. decembri 

Īpašuma raksturojums 

Bilances (atlikusī) 

vērtība īpašumiem, 

kuri jāieraksta 

zemesgrāmatā 

EUR 

Bilances (atlikusī) 

vērtība īpašumiem, 

kuri ir ierakstīti 

zemesgrāmatā  

EUR 

Bilances (atlikusī) 

vērtība īpašumiem, 

kuri nav ierakstīti 

zemesgrāmatā 

EUR 

Zeme 1 421 805 563 677 858 128 

Ēkas 5 463 035 5 462 641 394 

Būves 11 142 260 4 850 312 6 291 948 

Dzīvokļi 29 422 9 907 19 515 

KOPĀ: 18 056 522 10 886 537 7 169 985 

Avots: Grāmatvedības un ekonomikas nodaļas dati 

Pašvaldība plāno ierakstīt visus īpašumus zemesgrāmatā līdz 2030. gada 

31.decembrim. 

Noslēgti 103 nomas līgumi: Dekšāres pagasts - 12; Sokolku pagasts – 30; Viļānu 

pagasts – 40; Viļānu pilsēta –21. 
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3.5. Pašvaldības kapitāla un materiālo vērtību ieguldījums Viļānu novada uzņēmumos 

Novada pašvaldības kapitāla ieguldījumus kapitālsabiedrību pamatkapitālā attēlots 

3.10.tabulā. 

3.10.tabula. Viļānu novada pašvaldības ieguldījums pamatkapitālā, EUR 

Kapitālsabiedrības 

nosaukums 

Ieguldījums uz 

31.12.2019. 

EUR 

Izmaiņas 

( +;-)  

EUR 

Ieguldījums uz 

01.01.2019. 

EUR 

% no 

kopapjoma 

SIA “Viļānu siltums” 596 181 -991 597 172 100.0 

SIA “Viļānu namsaimnieks” 379 553 -5 593 385 146 100.0 

SIA “ALAAS” 32 067 0 32 067 6.31 

SIA “Viļānu slimnīca” 370 012 -3 539 373 551 100.0 

Avots: Grāmatvedības un ekonomikas nodaļas dati 

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

siltums”, SIA “Viļānu namsaimnieks” un SIA “Viļānu slimnīca” pamatkapitālā.  

Lai nodrošinātu precīzāku ilgtermiņa finanšu ieguldījumu uzskaiti 2011. gada 

13. oktobrī novada dome nolēma ar 2011. gadu mainīt uzskaites kārtību no izdevumu metodes 

uz pašu kapitāla metodi kapitālsabiedrībās, kur domes līdzdalība ir 100% no pamatkapitāla. 

2019. gadā pašvaldība ir palielinājusi pamatkapitālu: 

- Ieguldījums SIA “Viļānu namsaimnieks” par 21 000 EUR. 

Pašvaldības ieguldījums SIA “ALAAS” tiek uzskaitīts pēc izmaksu metodes. Pārskata 

periodā pašvaldība nav veikusi ieguldījumu SIA “ALAAS” pamatkapitālā.  

 

3.6. Zvērinātā revidenta atzinums 

Zvērinātā revidenta atzinumu par 2019. gada pārskatu skat. 11.nodaļā. 
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4. IZGLĪTĪBAS UN KULTŪRAS IESTĀŽU DARBĪBA 

 
Viļānu vidusskolā uz 2019. gada 1. septembri 30 klasēs mācās 449 audzēkņi, kas 

dalās latviešu mācībvalodas klasēs un krievu mācībvalodas klasēs. Viļānu vidusskolas skolēni 

ir vispusīgi aktīvi un izmanto ikvienu iespēju piedalīties olimpiādēs un konkursos, pat ja tie 

nav tieši saistīti ar kādu konkrētu mācību priekšmetu, kas attiecīgi vainagojās ar panākumiem: 

konkursā “Olimpis – 2019. Rudens sesija” piedalījās 16 skolēni, kuri kopā ieguva 48 godalgas; 

Valsts jauno vides pētnieku konkursā ar savu izstrādāto ZPD 12.klases skolniece ieguva 

1.vietu un piedalījās starptautiskajā vides pētnieku konkursā Zviedrijā, kur vienīgā pārstāvēja 

visu Latviju, absolvējot skolu saņēma Ministru prezidenta Goda rakstu un Latvijas simtgades 

loterijas stipendiju 500 EUR apmērā; divas, 11.klases un 8.klases, skolnieces uzvarēja 

Latvijas debašu asociācijas rīkotajā skolēnu debašu angļu valodas konkursā un iekļuva debašu 

turnīrā kopā ar vēl 22 skolu pārstāvjiem no Latvijas u.c. sasniegumi. Ļoti aktīvi skolēni ir arī 

sportā, pavasara krosā Rēzeknē piedalījās skolēni no visām vecuma grupām un kopvērtējumā 

ieguva 1.vietu, un interešu izglītībā kā šahs, dambrete, keramika, skatuves runa, tautu dejas, 

novadpētniecība un folklora. Kā arī neizpalika tradicionālie svētki, pasākumi, ekskursijas. 

Lai skolēni varētu turpināt aktīvi un pilnvērtīgi mācīties un darboties tika iegādāts 

sporta inventārs, datortehnika, mūzikas instrumenti folkloras ansamblim, inventārs robotikas 

pulciņam, mēbeles, skolas vizuālā tēla uzlabošanai tika pabeigti skolas stadiona atjaunošanas 

darbi, skolas pagalmā uzklāts bruģis. 

Dekšāru pamatskolā un pirmsskolā pārskata gadā mācījās 69 izglītojamie. Gada 

laikā skolā norisinājās 19 pasākumi, kā arī tika organizētas mācību ekskursijas. Audzēkņi 

piedalījās 11 Rēzeknes un Viļānu novada un 3 valsts mēroga olimpiādēs, audzēkņiem iegūstot 

trīs 1.vietas, divas 2.vietas, trīs 3.vietas un trīs atzinības rakstus. Piedalījās un guva 

sasniegumus valsts projekta starptautiskajā matemātikas konkursā “Ķengurs”, Rēzeknes 

novada “Skatuves runas konkursā - 2019” un Rēzeknes un Viļānu novada organizētajā 

konkursā “Mana Latvija”. 

Mācību iestāžu Reitings 2019 lauku skolu grupā Dekšāru pamatskola ierindojās 

5.vietā un mazo skolu grupā darbā ar talantīgajiem skolēniem Dekšāru skola ir 61.vietā 

Latvijā. 

Lai paaugstinātu mācību procesa kvalitāti pedagogi izgāja apmācību kursus un ieguva 

apliecības jaunās kompetencēs par vērtēšanu mācību procesā, “Prāta treniņa tehnika” u.c. 

Budžeta ietvaros nodrošināta skolas saimnieciskā darbība. 

Viļānu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes pedagogi ar 2019. gada 1. septembri 

pedagoģisko procesu organizē atbilstoši jauno kompetenču pieejai. 2019. gadā iestādē mācījās 

113 bērni. 

Viļānu pilsētas PII gada laikā ir iesaistījušies 28 pasākumos. Lielu nozīmi bērnudārzā 

pievērš drošībai, divas reizes bērni ir tikušies ar VUGD pārstāvjiem, vienreiz ar policijas 

pārstāvjiem un ir izgājuši apmācības “Džimbas 9 soļu drošības programma”. Tāpat arī liela 

nozīmē tiek vērsta sportiskām aktivitātēm, piedaloties sporta svētkos Viļānu stadionā un 

skriešanas pusmaratonā Rēzeknē. 

Vēl bērnudārza audzēkņi ir piedalījušies Teātra dienās, Sadancī, Starpnovadu Talantu 

dienā un uzstājušies divos KN organizētos pasākumos. Vecākās un sagatavošanas grupas 

iesaistījās projektā “No sēklas līdz galdam”. Bet pedagogi gada laikā ir devušies 2 pieredzes 

apmaiņas braucienos.  
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Viļānu pagasta pirmsskolas izglītības iestādē “Bitīte” 2019./2020.m.g. atbilstoši 

pirmsskolas izglītības vadlīnijām uzsāka kompetenču pieejā balstītu mācību procesu. 

2019. gadā iestādē mācījās 98 bērni. 

Bērnudārza audzēkņi piedalījās 17 PII organizētos pasākumos un devās izbraucienos 

uz 6 citu organizētiem pasākumiem, gan savā novadā, gan ārpus tā. Piedaloties makulatūras 

vākšanas konkursā “Tīrai Latvijai” – 2018./2019. māc. g. savāca 4 tonnas, kā rezultātā 

saņēma pateicības rakstu un papīru zīmēšanai. 

Viļānu pagasta PII pedagogi turpina attīstīt savas kompetences, regulāri apmeklējot 

kvalifikācijas paaugstināšanas kursus. Telpām ir iegādāti jauni materiāli bērnu mācību 

procesa uzlabošanai (metodiskie līdzekļi eksperimentu veikšanai, rotaļlietas, projektors un 

ekrāns, uzstādīts rotaļlaukums) un uzlabots vizuālais izskats gan iekštelpās, gan ārtelpās 

(atjaunotas smilšu kastes, veikts remonts noliktavā, veļas mazgātuvē, pagrabā, grupiņā u.c.). 

Viļānu mūzikas un mākslas skolas izglītojamo skaits uz 2019. gada 1. septembri 

sastāda 185 audzēkņus, no tiem 129 apgūst profesionālās ievirzes izglītības programmas un 

56 apgūst interešu izglītības programmas. Pārskata gadā VMMS skolas audzēkņi ir 

prezentējuši 14 darbu izstādes, gan VMMS telpās, gan ārpus tām (Viļānu pilsētas bibliotēka, 

Viļānu novadpētniecības muzejā, Jaunviļānu atpūtas un informācijas centrā “Kamenīte”), ir 

snieguši vairākus koncertus (VMMS, 1 Viļānu vidusskolā, Galēnu pamatskolā, Viļānu Romas 

katoļu baznīcā u.c.) un piedalījušies konkursos (Latviešu Mūzikas un mākslas konkurss 2019, 

III Starptautiskais pūšaminstrumentu spēles jauno izpildītāju konkurss “Naujene Wind 2019” 

kā arī daudzos citos). 

Tika īstenots, Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas Mūzikas un dejas mākslas 

izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana, projekts Viļānu Mūzikas un mākslas 

skolas Pūšaminstrumentu spēles programmu materiāltehniskās bāzes uzlabošana, finansējums 

eifonija, tenora trombona un trompetes iegādei. Kopējais finansējums – 3 978.00 EUR, 

VKKF atbalsta apjoms 22.07%, 3 100.00 EUR, Viļānu novada pašvaldības finansējums 

878.00 EUR. 

Augsti vērtējams sasniegums Viļānu mūzikas un mākslas skolas radošajā darbībā ir 

izveidotā filmiņa “Boņuka breivdīnys”. 

2019. gadā 16 pedagogi apmeklēja profesionālās pilnveides kursus. Skolas tēla 

uzlabošanai ir veikti telpu vizuālā stāvokļa uzlabošanas remontdarbi (6 krāšņu nojaukšana un 

sīks remonts, 2.stāva koridora krāsošana un tika veikts kāpņu remonts) un iegādāti materiāli 

mācību procesa pilnvērtīgākai norisei (tāfele ar nošu līnijām, plaukti mākslas materiālu un 

mākslas darbu glabāšanai, linolejs deju grīdai u.c.). 

Viļānu novada sporta skolā pārskata gadā mācījās 106 audzēkņi, trīs profesionālās 

ievirzes izglītības programmās, 10 treniņu grupās – basketbolā (21), futbolā (45), vieglatlētikā 

(40), kuras 2019. gadā tika akreditētas. 

Audzēkņi, paralēli mācībām vispārizglītojošajās skolās, kā arī augstākajās mācību 

iestādēs, sekmīgi apgūst profesionālās ievirzes sporta izglītības programmās paredzētos 

teorētiskos un praktiskos uzdevumus, apzinīgi apmeklē mācību treniņu nodarbības un 

piedalās sacensībās. Sporta skolā tiek veikta audzēkņu sportisko sasniegumu un Latvijas 

valsts izlases kandidātu un dalībnieku uzskaite. 

Audzēkņi ir piedalījušies 80 dažāda līmeņa un dažādu sporta veidu sacensībās, 

iegūstot 1. vietu 800m skrējienā LVS kauss U-18; iegūstot 1.vietu Attīstības grupā Latvijas 

meiteņu U-12 čempionātā futbolā, kā arī ir iegūti daudzi citi augsti sasniegumi vietējā un 
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valsts mērogā. Arī veterānu komandas ir aktīvas un ir piedalījušās 7 valsts nozīmes sporta 

sacensībās. Kopumā iestāde ir sarīkojusi 20 sporta sacensības un pasākumus Viļānu novadā. 

Dabas draugu radošās pētniecības centra “Dadzis” nodarbības piedalījās 651 

apmeklētājs (bērni un pieaugušie). No otrdienas līdz sestdienai, katru dienu dažādām vecuma 

grupām notiek regulāras nodarbības ar dabu saistītās tēmās. “Dadzis” ar saviem audzēkņiem ir 

piedalījies 5 valsts mēroga konkursos, vienā no tiem, Rīgas atklātajā jauno vides pētnieku 

konkursā “Iepazīsti Latvijas dabu”, ieguva 3.vietu, piedalījās 5 vides aizsardzības 

programmās tādās kā LVM mammadaba, Ekoskolu programma u.c un papildus vēl organizēja 

10 tematiskās nodarbības, par dažādiem dabas izpētes objektiem un 4 pasākumus, kā Sniega 

diena Dadzī, Putnu dienas Dadzī, Orientēšanās Viļānos un Andele jauniešiem. 

Nodarbību procesa uzlabošanai ir iegādātas mēbeles “Dadža” otrajam stāvam, kā arī 2 

tāfeles mācību telpām. Vadītāja sevis pilnveidošanai un kompetenču paaugstināšanai ir 

izgājusi kursus: Pedagogu profesionālās kompetences pilnveide vides izglītībā par ilgtspējīgu 

meža apsaimniekošanu (12 stundas, Latvijas Valsts meži), Skolēna izziņas aktivitātes un 

radošuma veicināšana mācību procesā par mežu (36 stundas, Latvijas Valsts meži) un 

Skolēnu motivēšana bezatkritumu dzīvesveida ieviešanā (6 stundas, Valsts izglītības satura 

centrs). 

Kultūras namā darbojas 14 kolektīvi, tai skaitā 6 deju kolektīvi, 2 vokālie ansambļi, 

2 kapelas, 2 amatierteātri, folkloras kopa un koris. Pārskata gadā KN notika 16 atpūtas un 

izklaides sarīkojumi (diskotēkas un deju vakari), tika sarīkoti 46 koncerti, izrādes, 

tradicionālie un valsts pasākumi un norisinājās 25 citu iestāžu rīkotie pasākumi. Viļānu 

kultūras nama kolektīvi devās izbraukumos 33 reizes. Sadarbībā ar biedrību 

KULTŪPUNKTS, KN tika demonstrētas 10 Latvijas jaunākās dokumentālās filmas un 

spēlfilmas. Ik gadu Viļānu KN sadarbībā ar Tautas muzikantu biedrību organizē pasākumu 

“Ziņģētāju un stāstnieku vakars”, 2019. gadā pasākumā piedalījās 21 ziņģētāju kolektīvs un 2 

stāstnieki. Ieņēmumi no biļešu realizācijas 2019. gadā sastādīja 3 208 EUR. 

Pārskata gadā tika īstenoti divi projekti - atbalstīts iesniegtais projekta pieteikums 

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētās Latvijas Lauku attīstības 

programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības 

virzītas vietējās attīstības stratēģiju” konkursa ietvaros. Projekts Nr.19-01-AL15-A019.2202-

000018 “Deju grīdas un mobilās skatuves (modulāra skatuves podestūra) iegāde Viļānu 

novada kultūras pasākumu organizēšanai”. Ar kopējām izmaksām 7 048.65 EUR. Īstenots 

projekts Vasaras meistardarbnīcas “Nāc, stājies blakus un spēlējam”, ko atbalstīja Valsts 

Kultūrkapitāla fonds tradicionālās kultūras nozares projektu konkursā Nr. 2019-1-TRK022-P. 

Darbojās 7 meistardarbnīcas, kurās piedalījās 45 bērni vecumā no 5 līdz 18 gadiem. 

Lai atsvaidzinātu kolektīvu kopējo tēlu tika iegādāti, uzšūti jauni tērpi, krekli, svārki. 

Efektīvākai deju mēģinājumu norisei tika uzstādīta spoguļsiena, bet pasākumu pilnvērtīgākai 

norisei tika iegādāta digitālā skaņu pults, prožektori ar statīviem, kafijas perkolātors.  

Dekšāru pagastā darbojas 8 amatierkolektīvi - pūtēju orķestris, saksofonistu kvartets, 

vīru kopa, kapela, dziedošo jauniešu apvienība, jauniešu deju kolektīvs, līnijdeju kolektīvs un 

dramatiskais kolektīvs. Kolektīvi gada laikā ir devušies 44 izbraukumos, uzstājoties citos 

pagastos. Dekšāru pagastā 2019. gadā ir norisinājušies 14 pasākumi, no tiem 7 koncerti, 2 

teātra izrādes, 2 balles, dzejas dienām veltīts pasākums, senioru pēcpusdiena un svecīšu 

vakars. 

Sokolku pagastā darbojas amatierteātra kolektīvs “Analiz”. Sokolu pagasta klubā 

2019. gadā norisinājās 26 pasākumi tādi kā atpūtas vakari, svētki visai ģimenei, stafetes un 

spēles, radošo darbnīcu nodarbības, un šos pasākumus kopā apmeklēja 715 dalībnieki. 
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Vadītāja apmeklēja kursus Riebiņos. Sokolku pagasta kultūras darba kvalitātes 

uzlabošanas vajadzībām 2019. gadā tika iegādāts pagarinātājs ar statīvu. Bija veikts arī 

kosmētiskais remonts: atjaunota sienu krāsa, noslīpēta un nolakota grīda, kā arī atjaunota 

krāsa soliņiem. 

Viļānu Novadpētniecības muzeju apmeklēja 2649 cilvēki, tai skaitā vietējie 

iedzīvotāji un 44 ārzemju viesi (Baltkrievija, Lietuva, Ukraina, Norvēģija, Anglija, ASV un 

Polija). Gada laikā tika novadītas 46 ekskursijas un sniegta informācija 15 interesentiem. 

Gada laikā tika noorganizēti 6 pasākumi un 8 gleznu, foto izstādes, tika novadītas 5 

muzejpedagoģiskās nodarbības. 2019.gada 7.februārī Viļānu Novadpētniecības muzejam tikai 

atjaunota akreditācija vēl uz 5 gadiem. 

Tika īstenoti divi projekti: Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “LATVIJAS 

SKOLAS SOMAS” satura radīšana muzejos projekts “Babiņa prata, mazbērni mācās” ar 

kopējo finansējumu 1 107.00 EUR, t.sk. VKKF piešķīra 1 000.00 EUR; Viļānu 

Novadpētniecības muzeja ekspozīcijas “Latgale un tās iedzīvotāji XIX. gs. poļu pētnieces 

Stefānijas Uļanovskas etnogrāfiskajos darbos” modernizācija ar kopējo finansējumu 1 540.00 

EUR, t.sk. VKKF piešķīra 1 232.00 EUR. 

Muzeja darbinieki ir apmeklējuši 8 dažāda veida kursus un seminārus ar mērķi 

pilnveidoties. Iegādāti materiāli kvalitatīvākam darbam ar apmeklētājiem un informatīvā 

materiāla sagatavošanai (saliekami galdi un krēsli, lāzers prezentācijām, krāsainais tintes 

printeris, organiskā stikla izkārtne un 30 mazās stelles). 

Dekšāru pagasta muzeju gada laikā apmeklēja 45 apmeklētāji. Apmeklētāji 

iepazīstināti ar muzeja ekspozīciju, konsultēti un sniegta palīdzība skolēniem sagatavoties 

mācību stundām, projektu nedēļai, izmantoti materiāli diplomdarbiem un citiem pasākumiem. 

2019. gadā veikta esošo krājumu papildināšana ar jauniem materiāliem.  

Viļānu pilsētas bibliotēku 2019. gadā apmeklēja 18243 reizes, 1102 reizes tika 

izmantoti bibliotēkā pieejamie datori, gada laikā tika izsniegti 35531 iespieddarbi. 2019. gadā 

bibliotēkas telpās tika izliktas 88 tematiskās izstādes, sagatavots un novadīts 81 tematiskais 

pasākums: jaunumu dienas, pārrunas, derīgo padomu stundas, tikšanās ar grāmatu autoriem, 

dzejas pēcpusdienas, apskati u.c. Piedalījās Kultūras ministrijas rīkotajā 5.-6.klašu skaļās 

lasīšanas konkursā Rēzeknē. 

Bibliotēka aktīvi nodarbojas ar publicitāti, sistemātiski papildina ar jaunāko 

informāciju bibliotēkas emuāru vilanubibl.blogspot.com, www.twitter.com, 

www.biblioteka.lv, www.facebook.lv, www.draugiem.lv, kā arī sniedz informāciju novada 

mājas lapai www.vilanunovads.lv un rakstus par pasākumiem publicē avīzēs “Rēzeknes 

Vēstis “ un “Viļānu novada Vēstnesis”. 

Bibliotēkai tika iegādāti 2 jauni skeneri un datorkrēsls darba kvalitātes un apstākļu 

uzlabošanai. Grāmatu fonds ir papildināts ar 2381 eks. iespieddarbu. Darbinieki kompetenču 

paaugstināšanai piedalījās 9 semināros Rēzeknē par bibliotēkas darbu, savukārt vadītāja 

piedalījās Kultūras ministrijas rīkotajā konferencē un semināros Rīgā. 

Dekšāres pagasta bibliotēku gada laikā apmeklēja 5248 reizes un tika izsniegti 5828 

iespieddarbi, gadu noslēdza ar 221 lasītāju. Krājums uz 2019. gada 30. decembri sastādīja 

6344 eksemplārus, kā arī bibliotēkā ir pieejams 21 preses izdevums, dažādām vēlmēm, vēl 

bibliotēka saviem lietotājiem piedāvā bezmaksas pieeju un piekļuvi datubāzēm: 

www.letonika.lv, www.lursoft.lv. Pārskata gadā bibliotēkā tika izliktas 32 izstādes, notika 9 

pasākumi un 4 radošo darbnīcu nodarbības, tika veiktas 2 aptaujas un tika sniegtas 208 

uzziņas. 

http://www.lursoft.lv/
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Viens no nozīmīgākajiem lasīšanas veicināšanas pasākumiem bibliotēkā ir “Bērnu, 

jauniešu un vecāku žūrija”. Mērķis ir veicināt bērnu un jauniešu interesi par lasīšanu un 

grāmatām, izmantojot radošas aktivitātes, kā arī sekmēt augstvērtīgas oriģinālliteratūras 

izplatību un nokļūšanu pie lasītājiem un rosināt dialogu par jaunākajām grāmatām, kā arī 

veicinātu grāmatu lasīšanu ģimenēs. 

Lai radītu ērtāku vidi apmeklētājiem tika iegādāti 3 datori un jauns grāmatu plaukts 

bērniem. 

Gada laikā Sokolku pagasta bibliotēku apmeklēja 3912 reizes, tika izsniegti 6159 

iespieddarbi, 167 reizes tika izmantoti bibliotēkā pieejamie datori un tika sniegtas 106 uzziņas. 

2019. gada beigās lasītājiem bija pieejams 7302 vienības iespieddarbu liels bibliotēkas 

krājums. Bibliotēkas krājuma veidošana ir viens no svarīgākiem uzdevumiem bibliotēkas 

darbā. Komplektējot krājumu, bibliotēkas mērķis ir, lai ikviens klients saņemtu nepieciešamo 

informācijas materiālu. Pārskata gadā bibliotēkā tika izliktas 24 izstādes un norisinājās 17 

tematiskie u.c. pasākumi. Sekojot līdzi jaunākajai literatūrai, bibliotēkas krājums tika 

papildināts ar 179 jaunām grāmatām. 

Lai uzlabotu vizuālo tēlu un bibliotēkas telpas būtu ērtas ikvienam, tika veikti 

remontdarbi: nomainītas ieejas durvis ēkā un tualetes durvis, tualete tika izbūvēta atbilstoši 

invalīdu vajadzībām. 

Gada laikā Viļānu pagasta Radopoles bibliotēku apmeklēja 1 962 reizes, tika 

izsniegti 5 052 iespieddarbi, 144 reizes tika izmantoti bibliotēkā pieejamie datori un tika 

sniegtas 19 uzziņas. Lasīšanas veicināšanai un krājuma apskatam tika izveidotas 23 

tematiskās izstādes. 

Bibliotēkas darba organizācijai tika iegādātas kancelejas preces un saimnieciskie 

materiāli. Savukārt, lai bibliotēku padarītu modernu un ērtu, bērnu stūrim ir iegādāta grāmatu 

kaste-plauks un sēžammaiss. 2019. gada bibliotēkas krājums tika papildināts ar 149 jaunām 

grāmatām, t.sk. saņemti 4 dāvinājumi.  

Darbinieki apmeklēja darba un mācību seminārus Rēzeknes novada pašvaldībā un 

Rēzeknes pilsētas Centrālajā bibliotēkā, iegūstot 4 apliecinājumus. Vadītāja piedalījās 

Latvijas Nacionālās bibliotēkas Kompetenču attīstības centra organizētajās mācībās un ieguva 

Latvijas Republikas Profesionālās Kvalifikācijas apliecību, piešķirta kvalifikācija bibliotekārs. 

Informācijas un atpūtas centru Jaunviļānos 2019. gadā apmeklēja 1691 iedzīvotājs, 

aktīvo lietotāju skaits bija 85, t.sk. 33 pensionāri, 19 bezdarbnieki, 24 strādājošie, 5 invalīdi 

un 4 skolnieki.  

Centrs piedāvā saviem apmeklētājiem izmantot datorus, veikt iespieddarbu un citu 

dokumentu kopēšanu, informācijas izdruku no datoriem un oriģinālu skenēšanu. Pārskata 

gadā lasītājiem bija iespēja izlasīt 39 dažāda veida žurnālus un avīzes, kā arī ir iespēja lasīt 

grāmatas, var apskatīt Viļānu Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu darbu izstādes veltītas 

dažādām tēmām, kā arī citu rokdarbnieku personīgās izstādes vai kolekcijas, cilvēkiem ir 

iespējas trenēties uz trenažieriem, piedalīties iknedēļas sporta “Kustību prieks” nodarbībās un 

pirmā stāva telpas var izmantot pasākumu rīkošanai un organizēšanai.  
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5. VESELĪBA, SOCIĀLĀ NODROŠINĀŠANA UN APRŪPE 
   

2019. gadā trūcīgo personu skaits novadā bija 546 personas, no kopējā iedzīvotāju 

skaita novadā sastāda 9.35%. 

5.18.attēls. Trūcīgo personu skaits Viļānu novada pašvaldībā attiecībā pret kopējo 

iedzīvotāju skaitu 
Avots: Sociālā dienesta dati, PMLP dati uz 01.01.2020. 

 

Viļānu novadā ir noteikts arī maznodrošināto personu statuss, kas ir 75% no valstī 

noteiktās minimālās algas jeb 322.50 EUR. Maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss tika 

piešķirts 520 personām. 

5.19.attēls. Maznodrošināto personu skaits Viļānu novada pašvaldībā 
Avots: Sociālā dienesta dati 

 

No šīs kopējās summas 79 319.36 EUR no visiem pabalstiem sastāda GMI 

nodrošinājuma pabalsts:  
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• Viļānu pilsētā tika izmaksāti 28 125.48 EUR, 82 personām,  

• Viļānu pagastā- 13 399.95 EUR, 57 personām,  

• Sokolku pagastā- 25 488.19 EUR 62 personām,  

• Dekšāres pagastā- 12 305.74 EUR 41 personai.  

Otrs pieprasītākais pabalstu veids Viļānu novadā ir dzīvokļa pabalsts – izlietoti 

27 621 EUR: 

• Viļānos 13 765 EUR, saņēma 245 personas,  

• Dekšāres pagastā 3 188 EUR, saņēma 67 personas,  

• Sokolku pagastā 3 661 EUR, saņēma 82 personas,  

• Viļānu pagastā 7 007 EUR, saņēma 153 personas. 

Pārējos sociālajos pabalstos izlietoti 25 317.47 EUR. Palīdzēts cilvēkiem ārkārtas un 

neparedzētās situācijās – ugunsgrēki, nelaimes gadījumi, smagas slimības, bēres, palīdzēts 

ģimenēm, skolas gaitas uzsākot.  

Veselības pabalstu saņēma 43 personas, izlietoti 1 796.18 EUR (no tiem Viļānos – 

949.37 EUR, 30 personas, Dekšārēs – 62.87 EUR, 3 personas, Sokolkos- 118.60 EUR, 2 

personas, Viļānu pagastā- 665.34 EUR, 8 personas). 

Pašvaldības atbalstu ik mēnesi saņēma 23 bez vecāku gādības palikuši bērni un bāreņi 

(tika izlietoti 23 702.38 EUR).  

Tika piešķirti un izmaksāti arī pabalsti, sniedzot palīdzību ģimenēm, bērnus 

sagatavojot jaunajam mācību gadam, 57 skolēniem izlietojot 1 440 EUR. 

Pabalsts 47 daudzbērnu ģimenēm (6 920 EUR).  

46 ģimenēm pabalsts bērnam piedzimstot (6 900 EUR).  

30 – represētām personām (2 250 EUR). 

21 pensionāram 90, 95 un 100 gadu jubilejās izlietojot 2 770 EUR.  

Pašvaldībā tika piešķirtas brīvpusdienas visiem bērniem līdz 7.klasei ieskaitot kā arī 

visiem skolēniem no trūcīgām ģimenēm, kuri mācās no 8. līdz 12.klasei, maznodrošināto 

ģimeņu bērniem tika piešķirts ēdināšanai pabalsts 8.50 EUR apmērā. Tika piešķirti ēdināšanas 

maksas atvieglojumi novada pirmskolas izglītības iestādēs.          

Apbedīšanas pabalstam tika novirzīti 2084.90 EUR par 11 personām.  

Bez sociālajiem pabalstiem novada iedzīvotājiem tika sniegti vai apmaksāti personu 

vajadzībām atbilstoši sociālie pakalpojumi. Nozīmīga daļa pašvaldībā dzīvojošo iedzīvotāju ir 

pensionāri un cilvēki ar invaliditāti. Ne visi spēj sevi aprūpēt vai nodrošināt pilnvērtīgu savu 

aprūpi, šajos gadījumos iedzīvotājiem palīdz pašvaldība. Aprūpes mājās pakalpojumu 

2019. gadā izmantoja 52 personas. 24 personām tika sniegta palīdzība daļēji apmaksājot 

sociālo aprūpi SIA “Viļānu Slimnīcā” un Varakļānu veselības aprūpes centrā, bet 15 

personām nodrošināta uzturēšanās ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 

institūcijās. Pašvaldības izveidotajos sociālajos dzīvokļos izmitinātas 28 personas, kuras 

saņem ik mēnesi dzīvokļu maksas atvieglojumus. 
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Lai novada iedzīvotāji saņemtu daudzveidīgus, viņu vajadzībām atbilstošus sociālos 

pakalpojumus, Viļānos darbojas pašvaldības finansētais sociālais atbalsta centrs “Cerība”. Tas 

sniedzis atbalstu gan ģimenēm ar bērniem, gan pensionāriem un invalīdiem, gan personām 

krīzes situācijās. Tā ir gan ēdināšana, gan brīvā laika lietderīga pavadīšana, gan sniegts veļas 

mazgāšanas pakalpojums, gan sociālpsiholoģiskais atbalsts. Pozitīvi vērtējams tas, ka centrā 

strādā psihologs (0.5 slodze), kurš sniedz konsultācijas novada iedzīvotājiem, gada laikā ir 

sniegtas 179 individuālās konsultācijas. Centru ik dienu apmeklē bērni no sociālā atstumtības 

riska zonā esošajām ģimenēm, kur viņiem tiek nodrošināta droša vide, mājīgums, ēdiens un 

sociālpsiholoģiskais atbalsts. Sociālais dienests nodrošina, lai personām būtu pieejams 

asistenta pakalpojums, kā arī sociālās rehabilitācijas pakalpojumi. 

Sociālais dienests ir iesaistīts DI projektā, kas aptver gandrīz visas valstī esošās 

pašvaldības. Šī projekta ietvaros noslēgti līgumi ar pakalpojumu sniedzējiem un projektā 

iesaistītās personas var saņemt fizioterapeita, masāžas, reitterapijas pakalpojumus, kā arī 

individuālās psihologa konsultācijas. 

Sociālā dienesta darbinieki saņem supervīzijas pakalpojumu, kā paredz likums. Ir 

notikušas 7 sesijas. 

2019. gadā Viļānu novada pašvaldības Sociālajā dienestā un tā struktūrvienībā SAC 

“Cerība” strādā 12 darbinieki, no tiem 8 sociālā darba speciālisti, 34 aprūpētāji un 22 asistenti. 

Sokolku pagasta feldšeru-vecmāšu punkta darbības rādītāji: 250 pieņemšanas ar 

slimībām (pirmoreiz vai atkārtoti), 76 injekciju veikšanas ( 40 iestādē, 36 mājās), 2 svaru 

mērīšanas, 45 recepšu izrakstīšana, 10 pierakstīšanas pie ģimenes ārsta pa telefonu, 5 cukura 

līmeņa mērīšanas (apmācības), 210 asins spiediena mērīšanas, 38 izziņu izrakstīšanas, 15 

brūču apstrādes, 93 vizītes mājās, 10 potes. Devās komandējumā uz sporta svētkiem Dekšāres 

pagastā. 

Dekšāru feldšeru –vecmāšu punkta darbības rādītāji: veikti ārsta palīga pienākumi 

sniedzot neatliekamo med. palīdzību, pagasta iedzīvotājiem - 403 medpunkta apmeklējumi; 7 

mājas izsaukumi; 98 profilaktiskās apskates, (ieskaitot PII); tiek veikta visu vecuma grupu 

pacientiem izmeklēšanu elektrokardiogrāfiju, glikometriju, a/s mērīšanu un citas medicīniskās 

manipulācijas; veikta pedikulozes un kašķis pārbaude Dekšāru pamatskolā; medpunktā 

bērniem tika veikta redzes pārbaude; tiek sniegta pacientiem informāciju par attiecīgajā 

teritorijā esošajam ārstniecības iestādēm, kuras sniedz med. palīdzību; katru mēnesi tiek 

uzlabota un atjaunota informācija par prof. potēm, apskatēm. Tika izstrādāts pretepidēmijas 

pasākumu plāns. Divas reizes Dekšāres pagasta iedzīvotājiem tika noorganizēta iespēja 

pārbaudīt redzi sadarbībā ar firmu SIA “Elegantas brilles”. Kā arī pastāvīgi tiek paaugstināta 

profesionālā kvalifikācija. 
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6. VIĻĀNU NOVADA BĀRIŅTIESA 

 
Zemāk atzīmētajā 6.11.tabulā ir apskatāms Viļānu novada bāriņtiesas 2019. gada 

pieņemto lēmumu sadalījums, kopā bāriņtiesa pieņēma 34 lēmumus. 

6.11.tabula. Viļānu novada bāriņtiesas 2019. gada pieņemto lēmumu sadalījums 

Pieņemto lēmumu skaits kopā 34 

no tiem: 

  lietās par aizgādības tiesībām 
5 

  lietās par vecāku un bērnu personiskām un mantiskām attiecībām 4 

  aizbildnības lietās 10 

  audžuģimenes lietās 10 

  adoptācijas lietās 3 

  aizgādnības lietās 2 

Avots: Bāriņtiesas dati 

Pārējie aktuālie dati par bāriņtiesas darbu: 

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

par kurām bāriņtiesa pārskata periodā informējusi pašvaldības sociālo dienestu vai citu 

atbildīgo institūciju – 11; 

Personu skaits, kurām pārskata periodā ar bāriņtiesas lēmumu pārtrauktas bērnu 

aizgādības tiesības – 2; 

Bērnu skaits, kuru vecākiem pārskata periodā pārtrauktas bērna aizgādības tiesības – 4. 

Personu skaits, kurām pārskata periodā ar tiesas spriedumu atņemtas bērna aizgādības 

tiesības – 3; 

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

aizgādības tiesības – 4; 

Pārskata periodā bāriņtiesa sniegusi prasību tiesā par aizgādības tiesību atņemšanu 

vecākiem – 2 gadījumos; 

Bērnu un personu ar rīcībspējas ierobežojumu pārstāvība tiesās - 5 tiesas sēdēs; 

Ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu skaits – 22; 

6.12.tabula. Ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu skaita sadalījums Viļānu novadā 

No tiem bērnu skaits, kuri  

  ievietoti audžuģimenē 5 

  ievietoti aizbildņa ģimenē 16 

  ievietoti ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā 1 

Avots: Bāriņtiesas dati 

Aizbildņu kopējais skaits -14; 

Audžuģimeņu kopējais skaits – 1; 

Aizgādnībā esošo personu skaits – 5; 

Pārskata periodā ierosināto lietu skaits bāriņtiesā – 11; 
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Bāriņtiesas pārraudzībā esošās aizbildnības un aizgādnības lietas no citām 

bāriņtiesām – 6; 

Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu kopējais skaits – 62; 

Pārskata periodā veiktas notariālās darbības (apliecināti pirkuma, pārdevuma un 

dāvinājuma līgumi, nostiprinājuma lūgumi zemesgrāmatai, iesniegumi, pilnvaras, dokumentu 

kopijas, sastādīti testamenti un citi dokumenti) – 458. 
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7. DROŠĪBA UN SABIEDRISKĀ KĀRTĪBA 

 
Viļānu novada pašvaldības policijas pasākumi sabiedriskās kārtības nodrošināšanā 

atspoguļoti 7.13.tabulā. 

7.13.tabula. Sabiedriskās kārtības nodrošināšana 

Nr. 

p.k. 
Pasākums Skaits 

1. Piedalījās noziedzīgu nodarījumu atklāšanā (CSN) bojāts pašvaldības 

īpašums 
9 

2. Nosūtītie materiāli Pašvaldības Administratīvai komisijai 5 

3. Reģistrēti NŽ (notikuma žurnālā) notikumi 88 

4. Izskatīja iesniegumus (atbildes uz iesniegumiem) 14 

5. Mutiski iesniegumi (telefoniskas sūdzības) no iedzīvotājiem 35 

6. Uzsākta administratīvā lietvedība 14 

7. Pieņemti lēmumi par administratīvas lietvedības izbeigšanu 3 

8. Nosūtītie materiāli (iesniegumi) pēc piekritības (VP, Prokuratūra, Vides 

dienests, VUGD, Probācijas dienests) 
9 

9. Par pašvaldības saistošo noteikumu neievērošanu (teritorijas uzturēšana) 

PA 
5 

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

Prokuratūra 
7 

11. Dienesta ziņojumi- par transportlīdzekļa vadītāja aizturēšanu alkohola 

reibumā, pēc kā ziņoti un nodoti VP CP rīcībā. 
9 

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

dzīvniekiem 
15 

12.1. Sadarbība ar SIA “Rēzeknes Namsaimnieks” dzīvnieku patversmes 

pārstāvjiem – cik bieži tika izsaukti. 
5 

13. Sastādīja protokolus par administratīvajiem pārkāpumiem (tajā skaitā): 54 

13.1. LAPK 171.panta 1.daļa (alkoholisko dzērienu lietošana sabiedriskā 

vietā) 
11 

13.2. LAPK 171.pants 2.daļa (alkoholisko dzērienu lietošana sabiedriskā vietā 

atkārtoti gada laikā) 
6 

13.3. LAPK 58.panta 1.daļa (vides piesārņošana) 1 

13.4. LAPK 149
10

.panta 5.daļa 12.punkts (TL apstāšanās un stāvēšanas 

aizliegums) 
27 

13.5. LAPK 167.pants (sīkais huligānisms) 4 

13.6. LAPK 51.panta 2.daļa (zemes nekopšana) 2 

14. Piedalījās sabiedriskās kārtības nodrošināšanā un prevencijas pasākumos 

(tajā skaitā): 
 

14.1. Publisko pasākumu laikā 25 

14.2. Reidu laikā 4 

15. Darbs ar Bāriņtiesu 7 

16. Darbs ar sociālo dienestu 12 

Avots: Viļānu novada pašvaldības dati 

Nepārtraukti tiek veikta sadarbība un informācijas apmaiņa ar VPLRP Rēzeknes iecirkņa 

vadību, Valsts probācijas dienestu, Novada pašvaldības Bāriņtiesu un sociālo dienestu. 
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8. PUBLISKĀS UN PRIVĀTĀS INVESTĪCIJAS INFRASTRUKTŪRĀ 
 

Viļānu novadā 2019. gadā (laika periodā no 01.01.2019. – 31.12.2019.) ekspluatācijā 

nodoto objektu būvniecības kopējo izmaksu investīcijas sastāda 4 176 407.66 EUR, tai skaitā 

Viļānu pilsētā - 2 328 989.08 EUR, Viļānu pagastā - 1 680 471.99 EUR, Dekšāru pagastā - 

157 946.59 EUR un Sokolku pagastā – 9 000 EUR. 

8.20.attēls. Būvniecības izmaksas Viļānu pilsētā, Viļānu pagastā, Dekšāru pagastā 

miljonos eiro 2019. gadā (laika periodā no 01.01.2019. – 31.12.2019) 
Avots: Rēzeknes pilsētas būvvalde 

 

8.21.attēls. Ekspluatācijā pieņemto objektu skaits Viļānu pilsētā un Viļānu novada 

pagastos 2019. gadā (laika periodā no 01.01.2019. – 31.12.2019.)  

Avots: Rēzeknes pilsētas būvvalde 

 

Kopumā 2019. gadā (laika periodā no 01.01.2019. – 31.12.2019.) būvvaldē par Viļānu 

novadu ir izskatīti 23 būvniecības ieceres iesniegumi, izsniegtas 23 būvatļaujas, akceptēti 32 

būvprojekti, 33 apliecinājuma kartes, paskaidrojuma raksti un tehniskās shēmas. 
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8.22.attēls. Izsniegto būvatļauju skaits Viļānu pilsētā un Viļānu novada pagastos 

2019. gadā (laika periodā no 01.01.2019. – 31.12.2019.) 

Avots: Rēzeknes pilsētas būvvalde 

 

8.23.attēls. Akceptēto būvprojektu skaits Viļānu pilsētā un Viļānu novada pagastos 

2019. gadā (laika periodā no 01.01.2019. – 31.12.2019.) 
Avots: Rēzeknes pilsētas būvvalde 

 

8.23.attēls. Akceptēto tehnisko shēmu, paskaidrojuma rakstu, apliecinājuma karšu 

skaits Viļānu pilsētā un Viļānu novada pagastos 2019. gadā  

(laika periodā no 01.01.2019. – 31.12.2019.) 
Avots: Rēzeknes pilsētas būvvalde 
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Nozīmīgu būvniecības pieaugumu 2019. gadā (laika periodā no 01.01.2019. – 

31.12.2019.) uzrādīja lauksaimniecības objektu un inženierbūvju (liellopu novietne, 

lopbarības pārstrādes līnija) būvniecība.  

3.11.tabula. Pārskats par 2019. gadā (laika periodā no 01.01.2019. – 31.12.2019.) 

ekspluatācijā pieņemtajiem objektiem pēc to klasifikācijas (EUR) 

 

Objektu grupa Skaits, gab. % Izmaksas, tūkst. € %

Dzīvojamās mājas 1 6.3% 30 000 0.7%

Dzīvojamo māju palīgēkas 2 12.5% 11 000 0.3%

Atpūtas ēkas 1 6.3% 5 000.0 0.1%

Komercobjekti 2 12.5% 268 195.9 6.4%

Lauksaimniecības objekti 2 12.5% 1 460 568.9 35.0%

Inženierbūves 4 25.0% 1 977 020.7 47.3%

Ražošanas objekti 2 12.5% 196 155.1 4.7%

Administratīvās ēkas 2 12.5% 228 467.1 5.5%

Kopā: 16 100.0% 4 176 407.6 100.0%  
Avots: Rēzeknes pilsētas būvvalde 

 

8.24.attēls. Pārskats par ekspluatācijā pieņemtajiem objektiem pēc to 

klasifikācijas (EUR) 
Avots: Rēzeknes pilsētas būvvalde 

 

 
 

 Nozīmīgāko objektu uzskaitījums pēc to klasifikācijas, kas nodoti ekspluatācijā 2019. gadā  

(laika periodā no 01.01.2019. – 31.12.2019.) atbilstoši būvniecības izmaksām:  

 

Lauksaimniecības objekti:  

1. Lopbarības pārstrādes līnijas būvniecība “Solozemnieki”, Radopole, Viļānu pagasts, 

Viļānu novads. Objekta pasūtītājs: Akciju sabiedrība “LOPKOPĪBAS IZMĒĢINĀJUMU 

STACIJA LATGALE”. Būvprojekta izstrādātājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

“Ceturtais stils”. Būvdarbu veicējs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “LATGALIJA”. 

Būvniecības kopējās izmaksas sastādīja 1 354 570.98 EUR. 

2. Liellopu novietnes būvniecība “Jaudzimi”, Bokāni, Dekšāres pagasts, Viļānu novads. 

Objekta pasūtītājs: Zemnieku saimniecība “Bokāni”. Būvprojekta izstrādātājs: Sabiedrība 

ar ierobežotu atbildību "a2a.engineers". Būvdarbu veicējs: Sabiedrība ar ierobežotu 

atbildību “Preiss Būve”. Būvniecības kopējās izmaksas sastādīja 105 997.91 EUR. 
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Inženierbūvju objekti: 

1. Centrālās ielas pārbūve Viļānos, Viļānu novadā. Objekta pasūtītājs: VIĻĀNU NOVADA 

PAŠVALDĪBA. Būvprojekta izstrādātājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “CEĻU 

KOMFORTS”. Būvdarbu veicējs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “YIT Infra Latvija”. 

Būvniecības kopējās izmaksas sastādīja 1 449 880.31 EUR. 

2. Viļānu vidusskolas stadiona pārbūve Rēzeknes ielā 1A, Viļānos, Viļānu novadā. Objekta 

pasūtītājs: VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBA. Būvprojekta izstrādātājs: Akciju 

sabiedrība “Komunālprojekts”. Būvdarbu veicējs: Komandītsabiedrība “Austrumu 

būvnieks Plus”. Būvniecības kopējās izmaksas sastādīja 276 727.12 EUR. 

3. Tevenānu ielas pārbūve no 0.840 km līdz 1.100 km, Viļānos, Viļānu novadā. Objekta 

pasūtītājs: VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBA. Būvprojekta izstrādātājs: Sabiedrība ar 

ierobežotu atbildību “JOE”. Būvdarbu veicējs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “YIT 

Infra Latvija”. Būvniecības kopējās izmaksas sastādīja 200 464.60 EUR. 

 

Sabiedriskie objekti:  

1. Viļānu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes ēkas jumta pārbūve Raiņa ielā 35A, Viļānos, 

Viļānu novadā. Objekta pasūtītājs: VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBA. Būvprojekta 

izstrādātājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “PROENERGO”. Būvdarbu veicējs: 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rēzeknes būvserviss”. Būvniecības kopējās izmaksas 

sastādīja 78 542.55 EUR.  

Darījumu iestāžu objekti:  

1. Moteļa ēkas pārbūve (I kārta) īpašumā “Pie Kaupra”, Maltas c., Viļānu pagasta, Viļānu 

novadā. Objekta pasūtītājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Silgali-I”. Būvprojekta 

izstrādātājs: Pilnsabiedrība “AUSTRUMI PB”, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

“Projektēšanas Birojs AUSTRUMI”, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “KPB 

PROJEKTĒTĀJS.LV”. Būvdarbu veicējs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Ošukalns 

celtniecība”. Būvniecības kopējās izmaksas sastādīja 117 833.43 EUR. 

2. Moteļa ēkas pārbūve (II kārta) īpašumā “Pie Kaupra”, Maltas c., Viļānu pagasta, Viļānu 

novadā. Objekta pasūtītājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Silgali-I”. Būvprojekta 

izstrādātājs: Pilnsabiedrība “AUSTRUMI PB”, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

“Projektēšanas Birojs AUSTRUMI”, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “KPB 

PROJEKTĒTĀJS.LV”. Būvdarbu veicējs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Ošukalns 

celtniecība”. Būvniecības kopējās izmaksas sastādīja 150 362.47 EUR. 

 

2019. gadā (laika periodā no 01.01.2019. – 31.12.2019.) būvvaldes kompetencē esošie 

Viļānu novadā veiktie darbi:  

1. pirms būvatļauju izdošanas tika apsekoti objekti un sastādīti 25 atzinumi par 

būvju pārbaudi; 

2. izsniegtas 6 izziņas par būves neesamību dabā; 

3. izskatīti 19, fizisko un juridisko personu, iesniegumi. 
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9. IEDZĪVOTĀJU INFORMĒTĪBA PAR PAŠVALDĪBAS DARBĪBU 
 

Iedzīvotāju informētības nodrošināšanai pašvaldība izmanto izveidoto Viļānu novada 

pašvaldības tīmekļa vietni, sociālos kontus, informatīvo izdevumu, sapulces, anketēšanu un 

iespēju ne tikai klausīties Domes sēžu ierakstu, bet arī piedalīties sēdēs klātienē. 

Kopš 2019. gada 16. oktobra darbojas jaunā novada mājaslapas adrese: 

vilanunovads.lv. 

Par vecās Viļānu novada pašvaldības tīmekļa vietnes apmeklējumu skaitu, periodā no 

2019. gada 1.janvāra līdz 15. oktobrim dati nav pieejami. 

Jaunajā novada mājaslapā kopš 2019. gada 16. oktobra līdz 2019. gada 31. decembrim 

ir veikts 11731 lapas skatījums, unikālo lietotāju skaits ir 4385 apmeklētāji, no tiem 97% ir 

Latvijas iedzīvotāji, pārējos 3% ietilpst Krievijas, Apvienotās Karalistes, Lietuvas, Polijas, 

Somijas, Nīderlandes, Īrijas, Francijas un Igaunijas iedzīvotāji. 

9.25.attēls. Tīmekļa vietnes vilanunovads.lv apmeklējumu skaits 
Avots: Google Analytics 

 

Viļānu novada lapas sociālajos tīklos: Facebook lapa: Sekotāju skaits.: 1270 (uz 

01.01.2020.) + 275 sekotāju salīdzinājumā ar pagājušo gadu; Instagram lapa: Sekotāju skaits: 

641 (uz 01.01.2020.) + 98 sekotāju salīdzinājumā ar pagājušo gadu; 

Bezmaksas informatīvais izdevums “Viļānu Novada Vēstnesis”: 4 numuri, tirāža – 

1500 eksemplāri. 

“Latgales radio”: 39 ziņu raidījumi. 

“Latgales Reģionālā televīzija”: 8 video sižeti. 

Tiek nodrošināta iedzīvotāju pieņemšana pie amatpersonām Viļānu novada 

pašvaldības domes deputātiem un atbildīgajiem administrācijas darbiniekiem. 
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10. PAŠVALDĪBAS PROJKETI, T.SK. SADARBĪBAS PROJEKTI 
 

2019. gadā, tāpat kā iepriekšējos gados, Viļānu novada pašvaldība turpināja savos 

lēmumos un darbībā nemainīgu virzību uz novada attīstības sekmēšanu un iedzīvotāju 

labklājības līmeņa pieauguma veicināšanu.  

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 

2014.-2020. gadam apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas 

vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros ir apstiprināti un tiek ieviesti projekti: 

1. Nr. 19-01-AL15-A019.2201-000013 “Piedzīvojumu velotrases ierīkošana aktīvā 

laukuma atpūtai “ALA” teritorijā”. Projekta kopējais budžets 55 161.01 EUR, Attiecināmo 

izmaksu summa 35 000.00 EUR, Publiskais finansējums 31 500.00 EUR, īstenošanas periods 

23.09.2019. - 23.09.2021., mērķis: aktīvā laukuma atpūtai “ALA” labiekārtošana un 

attīstīšana, ierīkojot piedzīvojumu velotrasi. 

2. 19-01-AL15-A019.2203-000007 “Sociālo pakalpojumu attīstība Viļānu novadā, 

ierīkojot dušas telpu un veļas mazgāšanas telpu Dekšāres pagasta pārvaldes telpās”, Projekta 

kopējais budžets 20 086.39 EUR, Attiecināmo izmaksu summa 20 000.00 EUR, Publiskais 

finansējums 18 000.00 EUR, īstenošanas periods 29.08.2019. - 29.08.2021., mērķis: attīstīt 

sociālo pakalpojumu Viļānu novadā, lai uzlabotu mazaizsargāto iedzīvotāju grupu dzīves 

kvalitāti.   

3. 19-01-AL15-A019.2202-000018  “Deju grīdas un mobilās skatuves (modulāra 

skatuves podestūra) iegāde kultūras un sabiedrisko pasākumu organizēšanai Viļānu novadā”, 

Projekta kopējais budžets 7 048.65 EUR, Attiecināmo izmaksu summa 7 000.00 EUR, 

Publiskais finansējums 6 300.00 EUR, īstenošanas periods 02.12.2019.-31.07.2020., mērķis: 

pašvaldība, novada pašdarbības kolektīvu vajadzībām iegādājoties deju grīdu un mobilo 

skatuvi (modulāra skatuves podestūra), uzlabos sabiedrisko aktivitāšu kvalitāti Viļānu novadā. 

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 

2014.-2020. gadam apakšpasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku 

apvidos” ietvaros ir apstiprināts un tiek ieviests projekts Nr. 18-01-A00702-000107 “Viļānu 

novada lauku ceļu infrastruktūras pārbūve”, Projekta kopējais budžets 1 585 569.85 EUR, 

Attiecināmo izmaksu summa 800 000.00 EUR, Publiskais finansējums 720 000.00 EUR, 

īstenošanas periods 15.05.2019. - 26.02.2021., mērķis: uzlabot publiskās ceļu infrastruktūras 

kvalitāti lauku teritorijā, veicināt novada ekonomisko attīstību, nodrošināt vietējās darba 

vietas, saglabājot apdzīvotību novadā. 2019. gadā šī projekta ietvaros tika izlietoti 

64 130 EUR. 

Sadarbībā ar Rēzeknes pilsētas domi un Rēzeknes novada pašvaldību tiek īstenots 

Eiropas Reģionālās attīstības fonda 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, 

reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” 

projekts “Industriālo teritoriju tīklojuma izveide uzņēmējdarbības veicināšanai Rēzeknes 

pilsētas, Rēzeknes un Viļānu novados”, Nr.5.6.2.0/16/I/018, projekta kopējās izmaksas ir 

1 964 459.54 EUR, tai skaitā ERAF finansējums 1 617 046.33 EUR, pašvaldības budžeta 

finansējums (ieskaitot valsts budžeta dotāciju) 285 361.12 EUR īstenošanas periods: 

2017. gada jūnijs – 2019. gada decembris, mērķis: Balstoties uz komersantu vajadzībām, 

komercdarbībai nepieciešamās publiskās infrastruktūras sakārtošana privāto investīciju 

apjoma pieaugumam un uzņēmējdarbības attīstībai Rēzeknes pilsētā, Rēzeknes un Viļānu 

novados, reģenerējot degradētās teritorijas.  
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2019. gadā tika turpināts īstenot 2016. gadā uzsākto ES fondu darbības programmas 

“Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt NVA nereģistrēto 

NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos. Jauniešu 

garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” projekta “PROTI 

un DARI!” Nr.8.3.3.0/15/I/001 īstenošana. Projektā 146 jaunieši sekmīgi izpildījuši 

individuālo pasākumu programmu, kopējais pieejamais finansējums 279 163 EUR. 

2019. gadā projekta aktivitāšu īstenošanai tika izlietoti 99 985 EUR. 

 Ar Valsts kultūrkapitāla fonda padomes piešķirto finansējumu tika īstenoti projekti: 

1. Nr. 2019-1-KMA-M04027-P “Viļānu Novadpētniecības muzeja ekspozīcijas 

“Latgale un tās iedzīvotāji XIX gs. poļu pētnieces Stefānijas Uļanovskas etnogrāfiskajos 

darbos” modernizācija”. Projekta kopējais budžets 1 540.00 EUR, Attiecināmo izmaksu 

summa 1 540.00 EUR, Publiskais finansējums 1 540.00 EUR, īstenošanas periods 01.03.2019. 

- 31.12.2019., mērķis: sekmēt Viļānu Novadpētniecības muzeja attīstību, konkurētspēju, 

attīstot izpētes rezultātu izmantošanas iespējas atbilstoši mūsdienu sabiedrības vajadzībām. 

2. Nr. 2019-1-STP-M16010-P “Babiņa prata, mazbērni mācās”. Projekta kopējais 

budžets 1 107.00 EUR, Attiecināmo izmaksu summa 1 107.00 EUR, Publiskais finansējums 

1 107.00 EUR, īstenošanas periods 01.05.2019. - 15.10.2019., mērķis: Viļānu 

Novadpētniecības muzejā uz pastāvīgās ekspozīcijas “Lina sēkliņas stāsts” bāzes izveidot 

ikvienam interesentam pieejamu muzeja izglītojošo programmu “Babiņa prata, mazbērni 

mācās”, lai saglabātu un popularizētu zināšanas par linkopību Latgalē un, iegūstot jaunas 

iemaņas, attīstītu izpratni par savas valsts vēsturi un kultūru. 

3. Nr.2019-1-TRK022 “Vasaras meistardarbnīcas “Nāc, stājies blakus un spēlējam””. 

Projekta kopējais budžets 2 040.00 EUR, Attiecināmo izmaksu summa 2 040.00 EUR, 

Publiskais finansējums 2 040.00 EUR, īstenošanas periods 01.03.2019. - 12.09.2019., mērķis: 

veicināt Latgales nemateriālā kultūras mantojuma apgūšanu, praktizēšanu un tālāknodošanu, 

organizējot sabiedrības līdzdalību sava mantojuma praktizēšanā un atbalstot tautas 

muzicēšanas kustību. 

4. Nr.2019-1-MDM-Mo2021 “Pūšaminstrumentu spēles programmu materiāltehniskās 

bāzes uzlabošana” Viļānu Mūzikas un mākslas skolā. Projekta kopējais budžets 

3 978.00 EUR, publiskais finansējums 3 100.00 EUR, īstenošanas periods 01.03.2019. – 

31.08.2019., mērķis: nodrošināt kvalitatīvu Pūšaminstrumentu spēles programmu apguvi, 

popularizējot pūšaminstrumentu spēli, kā arī rosināt audzēkņus iekļauties pūtēju orķestrī. 

Sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru īstenoti divi aktīvās nodarbinātības 

pasākumi: 

- pasākums “Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” nodrošinot bezdarbniekiem darba 

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

aktivitāti sabiedrības labā un dot bezdarbniekiem iespēju iegūt vai uzturēt darba iemaņas. 

Pasākuma īstenošanas gaitā tika nodarbināti 243 bezdarbnieki. Pasākuma īstenošanai saņemts 

finansējums 154 268.57 EUR apmērā. 

- pasākums “Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst 

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

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

vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs, nodarbinātību vasaras brīvlaikā 

valsts līdzfinansētās darba vietās, nodrošinot iespēju iegūt darba pamatprasmes, iemaņas un 

darba pieredzi. Pasākuma ietvaros trīs mēnešu garumā pašvaldība kopumā nodrošināja 15 

darbavietas skolēniem vecumā no 15 līdz 20 gadiem. Pasākuma īstenošanas gaitā tika 
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nodarbināti 30 jaunieši. Projekta kopējais budžets: 10 500.00 EUR. Projekta īstenošanai 

saņemts finansējums 4 837.50 EUR apmērā. 

Latvijas-Lietuvas pārrobežu programmas 2014.-2020. ietvaros tiek īstenots projekts 

LLI-402 Sport for Social Inclusion of At-risk Teenagers (RISK FREE) / Sports riska 

pusaudžu sociālajai integrācijai, kura ietvaros pašvaldība turpinās attīstīt aktīvo laukumu 

atpūtai “Ala”, projekta mērķis: veicināt Latvijas – Lietuvas pierobežu teritorijā dzīvojošo 

riska grupas bērnu un jauniešu sociālo integrāciju caur sportu, uzlabojot sabiedrisko āra sporta 

infrastruktūru un aktivitāšu pieejamību, kā arī nodrošinot sociālā atbalsta sistēmu un 

sadarbību starp organizācijām, lai radītu sporta kultūru šajās teritorijās. Viļānu novada 

pašvaldībā ierīkots parkūra laukums. Viļānu novadā plānotās infrastruktūras izveidošanai 

projekta kopējais budžets 56 718.55 EUR, ERAF finansējums 30 000.00 EUR, Nacionālais 

finansējums 4 500.00 EUR, Neattiecināmo izmaksu summa 26718.55 EUR. 

Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. ietvaros tiek īstenots 

projekts LV-RU-II-053 “Vides pārvaldības pilnveidošana, īstenojot kopējus pasākumus RU-

LV pārrobežu reģionos” (akronīms “Zaļā palete”), projekta mērķis ir paaugstināt ieinteresēto 

personu un iedzīvotāju zināšanu līmeni par dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu, iesaistot 

dažādas mērķa grupas daudzveidīgās aktivitātēs, īstenošanas termiņš 01.08.2019.-01.08.2021., 

Projekta budžets Viļānu novada aktivitāšu īstenošanai 68 000 EUR. 2019. gadā tika saņemts 

finansējums no vadošā partnera 21 955.76 EUR apmērā, izlietots projekta aktivitāšu 

īstenošanai 12 276.37 EUR. 

ES programmas “Eiropa pilsoņiem” 2. atbalsta darbības 2.2. apakšpasākuma 

“Pašvaldību tīkojumi” (Networks of Towns) ietvaros īstenots projekts Nr. 600906 “@ctive 

Dialogue on Cultural Heritage for the Future Europe –Futur@” (Aktīvais dialogs par 

kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un digitalizēšanu rītdienas Eiropas kontekstā). 

Projekta mērķis: mudināt iedzīvotājus, jo īpaši jauniešus, atklāt Eiropas kultūrvēsturisko 

mantojuma un iesaistīties procesos tā saglabāšanai un digitalizēšanai, kā arī stiprināt 

piederības sajūtu kopīgajā eiropeiskajā telpā. 

Eiropas Komisijas programmas - WiFi4EU iespējas, iedzīvotājiem un publisko vietu 

apmeklētājiem ietvaros tiek īstenots projekts Nr. INEA/EISI/WiFi4EU/1-2019/025607-

034959 “Publisku bezmaksas bezvadu interneta (Wi-Fi) tīklāju ierīkošana publiskās vietās 

Viļānu novadā”. Īstenošanas laiks: 15.02.2019.-15.07.2020. Projekta mērķis: nodrošināt 

bezmaksas Wi-Fi savienojumu izveidošanu parkos, laukumos, sabiedriskajās ēkās, bibliotēkās, 

veselības centros un muzejos visā Eiropā. Projekta kopējais budžets 15 000 EUR, attiecināmo 

izmaksu summa 15 000 EUR, publiskais finansējums 15 000 EUR. 

2019.gadā īstenoti projekti jaunatnes jomā:  

1. Eiropas solidaritātes korpuss, 2018-1-LV02-ESC31-002405, “Pakāpieni attīstībai”, 

Īstenošanas laiks: 01.04.2019.-31.08.2020., projekta mērķis: Sekmēt jauniešu līdzdalību un 

iesaisti politisko lēmumu pieņemšanas procesā, ieviest pozitīvas pārmaiņas darbam jaunatnes 

jomā Viļānu novada pašvaldībā, projekta kopējais budžets 6 888.00 EUR, attiecināmo 

izmaksu summa 6 888.00 EUR, publiskais finansējums 6 88800 EUR. 2019. gadā projekta 

aktivitāšu īstenošanai izlietoti 3 582.39 EUR. 

2. Europe goes local - Supporting Youth Work at the Municipal Level, Nr. 6-2018, 

“Darba ar jaunatni kvalitātes celšana pašvaldībās”, 24.04.2018. - 01.03.2019. 
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11. ZVĒRINĀTA REVIDENTA ATZINUMS 

 

 

 

                                                             SIA “A.KURSĪTES AUDITORFIRMA” 

      Vienotais reģistrācijas Nr.45402005304     

                                Raiņa iela 13-2, Madona, LV-4801, tālrunis: +371 29 48 38 13, fakss: 648-60497, e-pasts: anita.kursite@inbox.lv     

                                                                                                                                      

   

NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS 
Madonā 

Dokumenta datums ir tā 

elektroniskās parakstīšanas laiks                                                                                                                     Nr. 5.1./2020 

Viļānu novada domei 

Atzinums 

Esam veikuši VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS (turpmāk tekstā “Pašvaldība”) pievienotajā gada pārskatā ietvertā 

finanšu pārskata revīziju. Pievienotais  finanšu pārskats ietver: 

- pārskatu par finansiālo stāvokli 2019. gada 31. decembrī (bilance), 

-  pārskatu par darbības finansiālajiem rezultātiem, kas noslēdzās 2019. gada 31. decembrī; 

-  pašu kapitāla izmaiņu pārskatu, kas noslēdzās 2019. gada 31. decembrī; 

-  naudas plūsmas pārskatu par gadu, kas noslēdzās 2019. gada 31. decembrī, kā arī 

-  finanšu pārskata pielikumu, tai skaitā, finanšu pārskata posteņu skaidrojumu, grāmatvedības 
uzskaites principu aprakstu, gada pārskata sagatavošanas principu aprakstu un finanšu 
instrumentu risku pārvaldīšanas aprakstu. 

Mūsuprāt, pievienotais finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par VIĻĀNU NOVADA 

PAŠVALDĪBAS finansiālo stāvokli 2019. gada 31. decembrī un par tās darbības finanšu rezultātiem un naudas 

plūsmu gadā, kas noslēdzās 2019. gada 31. decembrī, saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 

noteikumiem Nr. 344 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība”. 

Atzinuma pamatojums 

Saskaņā ar Revīzijas pakalpojumu likumu, mēs veicām revīziju ievērojot Latvijā atzītos starptautiskos publiskā 
sektora revīzijas standartus (turpmāk - ISSAI). Mūsu pienākumi, kas noteikti šajos standartos, tālāk izklāstīti 
mūsu ziņojuma sadaļā “Revidenta atbildība par konsolidētā finanšu pārskata revīziju”. 

Mēs esam neatkarīgi no Pašvaldības saskaņā ar Starptautiskās Grāmatvežu ētikas standartu padomes izstrādātā 
Starptautiskā Profesionālu grāmatvežu ētikas kodeksa (tostarp Starptautisko Neatkarības standartu) prasībām un 
Revīzijas pakalpojumu likumā iekļautajām neatkarības prasībām, kas ir piemērojamas mūsu veiktajai konsolidētā 
finanšu pārskata revīzijai. Mēs esam ievērojuši arī Revīzijas pakalpojumu likumā un Starptautiskā Profesionālu 
grāmatvežu ētikas kodeksā (tostarp Starptautiskajos Neatkarības standartos) noteiktos pārējos profesionālās 
ētikas principus un objektivitātes prasības. 
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Mēs uzskatām, ka mūsu iegūtie revīzijas pierādījumi dod pietiekamu un atbilstošu pamatojumu mūsu atzinumam.  

Ziņošana par citu informāciju 

Vadība ir atbildīga par citu informāciju. Citu informācija ietver: 

- vadības ziņojumu, kas sniegts pievienotajā gada pārskatā ; 

- budžeta izpildes pārskatu , kas sniegts pievienotajā gada pārskatā 

Cita informācija neietver  finanšu pārskatu un mūsu revidentu ziņojumu par šo finanšu pārskatu. Mūsu atzinums 
par  finanšu pārskatu neattiecas uz šo citu informāciju, un mēs nesniedzam par to nekāda veida apliecinājumu, 
izņemot to, kā norādīts mūsu ziņojuma sadaļā “Citas ziņošanas prasības saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību 
aktu prasībām”. 

Saistībā ar finanšu pārskata revīziju mūsu pienākums ir iepazīties ar citu informāciju un, to darot, izvērtēt, vai šī 
cita informācija būtiski neatšķiras no finanšu pārskata vai no mūsu revīzijas gaitā iegūtajām zināšanām un vai tā 
nesatur cita veida būtiskas neatbilstības. 

Ja, pamatojoties uz veikto darbu un ņemot vērā revīzijas laikā gūtās zināšanas un izpratni par Pašvaldību un tās 
darbības vidi, mēs secinām, ka citā informācijā ir būtiskas neatbilstības, mūsu pienākums ir par to ziņot. Mūsu 
uzmanības lokā nav nonākuši nekādi apstākļi, par kuriem šajā sakarā būtu jāziņo. 

 

Citas ziņošanas prasības saskaņā ar LR tiesību aktu prasībām 

Saskaņā ar Revīzijas pakalpojumu likumu, mūsu pienākums ir arī izvērtēt, vai vadības ziņojums ir sagatavots 
saskaņā ar LR Ministru Kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 344 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” 
prasībām. Pamatojoties vienīgi uz mūsu revīzijas ietvaros veiktajām procedūrām, mūsuprāt: 

- vadības ziņojumā par pārskata gadu, par kuru ir sagatavots finanšu pārskats, sniegtā 

informācija atbilst  finanšu pārskatam, un 

- vadības ziņojums ir sagatavots saskaņā ar Ministru Kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumu 
Nr. 344 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” prasībām. 

Vadības un personu, kurām uzticēta Pašvaldības pārvalde, atbildība par finanšu pārskatu  

Vadība ir atbildīga par tāda  finanšu pārskata, kas sniedz patiesu un skaidru priekšstatu, sagatavošanu saskaņā ar 

LR Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr. 344 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība”, kā arī par 

tādas iekšējās kontroles sistēmas uzturēšanu, kāda saskaņā ar vadības viedokli ir nepieciešama, lai būtu iespējams 

sagatavot  finanšu pārskatu, kas nesatur ne krāpšanas, ne kļūdas dēļ izraisītas būtiskas neatbilstības.  

Sagatavojot finanšu pārskatu, vadības pienākums ir izvērtēt Pašvaldības spēju turpināt darbību, pēc 

nepieciešamības sniedzot informāciju par apstākļiem, kas saistīti ar Pašvaldības spēju turpināt darbību un darbības 

turpināšanas principa piemērošanu, ja vien vadība neplāno Pašvaldības likvidāciju vai tās darbības izbeigšanu, vai 

arī tai nav citas reālas alternatīvas kā Pašvaldības likvidācija vai darbības izbeigšana. 

Personas, kurām uzticēta Pašvaldības pārvalde, ir atbildīgas par Pašvaldības finanšu pārskata sagatavošanas 

procesa uzraudzību. 

Revidenta atbildība par finanšu pārskata revīziju  

Mūsu mērķis ir iegūt pietiekamu pārliecību par to, ka finanšu pārskats kopumā nesatur kļūdas vai krāpšanas dēļ 

izraisītas būtiskas neatbilstības, un sniegt revidentu ziņojumu, kurā izteikts atzinums. Pietiekama pārliecība ir 

augsta līmeņa pārliecība, bet tā negarantē, ka revīzijā, kas veikta saskaņā ar ISSAI, vienmēr tiks atklāta būtiska 

neatbilstība, ja tāda pastāv. Neatbilstības var rasties krāpšanas vai kļūdas dēļ, un tās ir uzskatāmas par būtiskām, 
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ja var pamatoti uzskatīt, ka tās katra atsevišķi vai visas kopā varētu ietekmēt saimnieciskos lēmumus, ko lietotāji 

pieņem, balstoties uz šo  finanšu pārskatu. 

Veicot revīziju saskaņā ar ISSAI, visa revīzijas procesa gaitā mēs izdarām profesionālus spriedumus un saglabājam 

profesionālo skepticismu. Mēs arī: 

• identificējam un izvērtējam riskus, ka finanšu pārskatā varētu būt krāpšanas vai kļūdas dēļ izraisītās 
būtiskas neatbilstības, izstrādājam un veicam revīzijas procedūras šo risku mazināšanai, kā arī 
iegūstam revīzijas pierādījumus, kas sniedz pietiekamu un atbilstošu pamatojumu mūsu atzinumam. 
Risks, ka netiks atklātas būtiskas neatbilstības krāpšanas dēļ, ir augstāks nekā risks, ka net iks 
atklātas kļūdas izraisītas neatbilstības, jo krāpšana var ietvert slepenas norunas, dokumentu viltošanu, 
informācijas neuzrādīšanu ar nodomu, informācijas nepatiesu atspoguļošanu vai iekšējās kontroles 
pārkāpumus; 

• iegūstam izpratni par iekšējo kontroli, kas ir būtiska revīzijas veikšanai, lai izstrādātu konkrētajiem 
apstākļiem atbilstošas revīzijas procedūras, bet nevis, lai sniegtu atzinumu par Pašvaldības iekšējās 
kontroles efektivitāti; 

• izvērtējam pielietoto grāmatvedības politiku atbilstību un grāmatvedības aplēšu un attiecīgās vadības 
uzrādītās informācijas pamatotību; 

• izdarām secinājumu par vadības piemērotā darbības turpināšanas principa atbilstību, un, pamatojoties 
uz iegūtajiem revīzijas pierādījumiem, par to, vai pastāv būtiska nenoteiktība attiecībā uz notikumiem 
vai apstākļiem, kas var radīt nozīmīgas šaubas par Pašvaldības spēju turpināt darbību. Ja mēs 
secinām, ka būtiska nenoteiktība pastāv, revidentu ziņojumā tiek vērsta uzmanība uz finanšu pārskatā 
sniegto informāciju par šiem apstākļiem, vai, ja šāda informācija nav sniegta, mēs sniedzam 
modificētu atzinumu. Mūsu secinājumi ir pamatoti ar revīzijas pierādījumiem, kas iegūti līdz revidentu 
ziņojuma datumam. Tomēr nākotnes notikumu vai apstākļu ietekmē Pašvaldība savu darbību var 
pārtraukt; 

• izvērtējam vispārēju finanšu pārskata struktūru un saturu, ieskaitot atklāto informāciju un skaidrojumus 
pielikumā, un to, vai finanšu pārskats patiesi atspoguļo pārskata pamatā esošos darījumus un 
notikumus; 

• iegūstam pietiekamus un atbilstošus revīzijas pierādījumus par Pašvaldības iestāžu finanšu 
informāciju ar mērķi sniegt atzinumu pa finanšu pārskatu. Mēs esam atbildīgi par Pašvaldības 
revīzijas vadību, pārraudzību un veikšanu. Mēs paliekam pilnībā atbildīgi par mūsu revidentu 
atzinumu. 

Personām, kurām uzticēta Pašvaldības pārvalde, mēs cita starpā sniedzam informāciju par plānoto revīzijas 
apjomu un laiku, kā arī par svarīgiem revīzijas novērojumiem, tajā skaitā par būtiskiem iekšējās kontroles 
trūkumiem, kurus mēs identificējam revīzijas laikā. 

  
  
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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12. DOMES LĒMUMS PAR IEPRIEKŠĒJĀ SAIMNIECISKĀ GADA 

PĀRSKATU 

 

 


