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* 1.Viļānu vidusskola; 

* 2.Viļānu pilsētas pirmskolas izglītības iestāde; 

* 3.Viļānu pilsētas bibliotēka; 

* 4.Viļānu mūzikas un mākslas skola; 

* 5. Viļānu novadpētniecības muzejs; 

* 6.Pirmsskolas izglītības iestāde „Bitīte”; 

* 7.Viļānu kultūras nams; 

* 8.Viļānu pagasta Radopoles bibliotēka; 

* 9.Dekšāres pamatskola; 

* 10.Dekšāres pagasta bibliotēka; 

* 11.Sokolku pagasta bibliotēka; 

* 12. Sociālais atbalsta centrs “Cerība’ 

* 13.Sociālais dienests; 

* 14. Viļānu novada pašvaldības sporta skola; 

* 15. Bāriņtiesa; 

* 16.  Atspukas feldšeru – vecmāšu punkts; 

* 17.  Sokolku pagasta feldšeru – vecmāšu punkts; 

* 18. Dekšāru feldšeru – vecmāšu punkts. 

 



*

* Centrā grāmatu fonds ir neliels un novecojis ,vairāk sastāv no 

dāvinājumiem 

*Centrā ir pieejami lietotājiem 4 datori,printeris un kopētājs. 

*Lasītāju skaits – 114 

*Apmeklējumu kopskaits – 2408 

*Izsniegtie iezspieddarbi – 23549 eksemplāri (grāmatas, avīzes 

un  žurnāli) 

*Virtuālie apmeklējumi - 2147 
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* PASĀKUMI – 24 

* KVALIFIKĀCIJAS KURSI – 8 

* SAIMNIECISKĀ DARBĪBA:  

* Iegādāta metodiskā literatūra. 

* Nopirktas rotaļlietas smiltīm vasaras sezonai 

* Nopirkti līdzekļi bērnu iepazīstināšanai ar dabu un eksperimentu veikšanai dabā. 

* Nopirkti mācību līdzekļi un materiāli bērniem Nopirktas riepas un kameras  un salaboti bērnu 

velosipēdi. 

* Nokrāsotas esošās konstrukcijas bērnu rotaļlaukumos un nojauktas tās, kas bīstamas bērnu 

veselībai. 

* Nomainīti bojātie dēļi smilšu kastēm un verandu grīdām.  

* Uzstādīts  1 rotaļlaukums  

* Nomainītas 8 durvis 1.stāvā un aizkaru stangas zālē. Veikts zāles kosmētiskais remonts. 

* Nomainīts procesors vienam datoram un nopirkts portatīvais dators saimniecības vadītājai. 

* Sagriezta, saskaldīta un sakrauta atvestā malka - 88m3.  

* Iegādāts sienas skapis inventāram, plaukti saimniecības vadītājas kabinetam un zālei. 

* Nopirktas rotaļlietas grupām.  

* Papildināts sporta inventārs – 10 lidojošie šķīvīši. 
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* PASĀKUMI- 34 

* SAIMNIECISKĀ DARBĪBA: 

* °Siltināšana 631855 EUR 

* Veikti nepieciešamie sīkie remontdarbi gan telpās, gan ārpusē. 

* Veikti nepieciešamie santehnikas remontdarbi. 

* Veikta klavieru tehniskā apkope, par summu 120 EUR 

* Elektriskajam, vārāmajam katlam nomainīts elektriskais bloks par summu 363.97 

EUR. 

* Veikts biroja tehnikas (kopētāja, dators) remonts, par summu 73 EUR. 

* Ugunsdrošības sistēmai nomainīti dūmu detektori. 

* Veļas mazgātavā uzstādītās jaunas griestu lampas, par summu 188.18 EUR 

* Iegādāti divi mūzikas centri, viens grupām ar latviešu, otrs grupai ar krievu   apmācības 

valodu, par summu 149.90 EUR un 144.90 EUR. 

* Iegādāts aukstumgalds, par summu  773.19 EUR 

* Iegādātas rotaļlietas-mīksto kluču komplekti PII grupām, par summu 1089.57  

* Iegādāts zāles pļāvējs, par summu 400.00 EUR. 

* Iegādāta cepeškrāsns, par summu 1800.00 EUR. 

* Iegādāti mācību līdzekļi un materiāli bērniem par summu 1216,87 EUR 

*   
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* Pasākumi : 126 

* Kursi: 7 

* Remonti skolā: 

* Tika veikts skolas garāžu sienu apdares un jumta remonts, garāžu durvju nomaiņa. 

* Ierīkota ugunsdrošības signalizācija visā skolas telpās. 

* Turpinās skolas stadiona renovācija.  

* Bērnu un jauniešu centra zālē veikts kosmētiskais remonts ( saskaņā ar gada tāmi) par 
summu 1700 eiro. 

* Lielākie iepirkumi:  

* Skolēnu krēsli-940Eur 

* Klašu mēbeles- 2735,58Eur 

* Žalūzijas- 1051,58Eur 

* Sporta inventārs – 653,20Eur 

* Drēbju pakaramie un numuriņi garderobēm- 1735,20Eur 

* Trauki ēdnīcai- 649,15Eur 

* Darbgalds- 755Eur 

* Mūzikas instrumenti- 341,90Eur 

* LEGO robotikas pulciņam- 778,20Eur 

* Mākslīgā egle- 499,98Eur 
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*STARPNOVADU OLIMPIĀDES: 7 

*SKOLAS PASĀKUMI : 18 

*PROJEKTI : 5 

*PIEDALĪŠANĀS RĒZEKNES NOVADA PASĀKUMUOS: 2 

*MĀCĪBU EKSKURSIJAS: 6 

*LABDARĪBAS PASĀKUMI: 1 

*SEMINĀRI : 1 

*SAIMNIECISKĀ DARBĪBA:  

* Iegādāts  

*kopētājs 

* Interaktīvais ekrāns, portatīvais dators, dokumentu kamera 

*Virtuves kombains 

* Iegādāts un uzstādīts 

*Rotaļu un atpūtas laukumus 

 

 



*

*IZGLĪTOJAMO SKAITS:  

Profesionālās ievirzes izglītības programmās – 110; 

Interešu izglītības programmās – 54 

 

Konkursi/ valsts konkursi – 13 

Starptautiskie konkursi – 1 

Koncerti/ festivāli – 14 

Mācību ekskursijas – 2 

Izstādes - 2 
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* PROJEKTI  

* Viļānu Mūzikas un mākslas skolas  ēkas siltināšana 

* Viļānu Mūzikas un mākslas skolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošana- 
animācijas darbnīcas aprīkojuma iegādei. 

* Viļānu Mūzikas un mākslas skolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošana 
Klavierspēles programmā, finansējums klavieru (pianīna) iegādei 

* IEGĀDĀTS:  

*Giljotīna, 

* Baleta stieņi un stangas, 

* Akordeons Weltmeister Rubin, 

* Digitālās klavieres, 

* Klavieru krēsls, 

* Žalūzijas 13. klasei (2 gab), 

* Preskartona 50 loksnes Viļānu muižas logu apgleznošanai, 

*Mūzikas programma Sibeliuss, 
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SPORTA SKOLA PIEDALĀS 98 sacensībās 

NOVADA SPROTA PASĀKUMI: 21 

VETERĀNU SACENSĪBAS: 9 

SPORTISTU STARTI ĀRPUS NOVADA: 15 

AUGSTĀKIE SASNIEGUMI: 

 VIEGLATLĒKA – O.Belova, S.Prikule 

FUTBOLS-  U-13; U-15, 

BASKETBOLS- LBL 3 divīzija (2 vieta) 

                   Rēzeknes pilsētas čempionāts (2 vieta) 

DARTS – M.Ružāne , A.Šutka 

Dambrete – Neļa Kristīne Malahovska 

SVARBUMBAS – P. Plovs 

VETERĀNI – Latvijas senioru- veterānu sacensības (3.vieta) 
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*Pasākumi – 87 

*Kursi – 1  

*°Saimieciskā darbība: 

*zālē veikts kosmētiskais remonts ( saskaņā ar 

gada tāmi) par summu 1700 eiro. 
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*PASĀKUMI: 108 

 

*Saimnieciskā darbība:  

*Iegādātas digitālās klavieres   818.00 EUR 

*Pasīvās skandas – 2 gab.  EUR 800.00 

*Tautas tērpa brunči un ņieburi 12 kompl.  EUR 1332.00 

*24 pārus sieviešu deju kurpes un 10 pārus vīriešu deju 

kurpes   EUR 1657.70 

*Akustiskie aizkari priekšzālei   EUR 3619.32 

*Projekti:  



*

*IEDZĪVOTĀJU APKALPOŠĀNA: 

*izsniegtas 22 izziņas 

*nosūtīti 171 dokumenti 

*saņemti 22 dokumenti 

*dzīvesvietas deklarēšana 12 

*sniegtas konsultācijas par zemes jautājumiem 

* IEGĀDĀTS:  

* elektriskais urbis 

*ugunsdzēšamie aparāti 

*riepas automašīnai Dacia Sandero un autobusam Setra 

* dekoratīvie krūmi parkam un materiāli krucifiksa 
labiekārtošanai 
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*PAVEIKTAIS:  

*Krūmu izciršana un zaru izgriešana, savākšana un sadedzināšana gar  upes 
Tiskādi krastmalu 

*Sagatavota, sazāģēta un saskaldīta malka pagasta vajadzībām- 64m³ 

* Iegādātas ogles pārvaldes iestāžu apkures vajadzībām- 30t 

*Pasākumā “Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” nodarbināti 56 bezdarbnieki 

*Telpu nodrošināšana vingrošanas nodarbībām 

*Veikta pagastceļu uzturēšana- sniega tīrīšana, greiderēšana, appļaušana, 
Ustroņu ciemā- ceļa remonts 

*Sokolku parkā tika noklāts celiņš ar asfaltbetona segumu 

*Sakopti pagasta teritorijā esošie kapi   

*Sadzīves atkritumu savākšana visā pieguļošajā Strupļu ciemam teritorijā, 
pie mājām, gar pagasta ceļiem, šķūnīšiem 

*Appļautas pagasta ēkām pieguļošās pagalmu platības, novāktas lapas, 
sniega tīrīšanas darbi un apliedējošu celiņu apstrāde ar pretslīdes 
materiāliem. 

 



*
*Lietotāji -176 

*Datorapmeklējumi – 1024 

*Apmeklējumi- 3290 

*Izsniegto eksemplāru skaits – 7156 

*Sniegta 189. uzziņa 

*SBA (Starpbibliotēku abonements) – kopā  101 

*Maksas pakalpojumi: printēšana, kopēšana  3.85 EUR 

*Kursi – 2 

*Semināri – 2 

*Pasākumi: 43 

*Iegādātas: - Par pašvaldības līdzekļiem 209. grāmatas par 

summu  1199,64 EUR 

*Dāvinājumi - 82. grāmatas par summu 183.83 EUR 

 



*

*PASĀKUMI: 28 

* IEGĀDĀTS:  

Spogulis- 1. gab. 

Floristikas līmpistole 7.2 līmei- 1.gab. 
 
Ugunsdzēsības aparats PA-6 ar turetāju- 1.gab. 
 
Jaungada rotājumi 

PAVEIKTAIS: 

Kluba grības seguma remonts un vaskošana 
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*Saņemti 350 iesniegumi 

*Trūcīgās ģimenes statuss piešķirts 73 ģimenēm 

*Maznodrošinātās ģimenes statuss piešķirts 12 ģimenēm 

*GMI pabalsts 82 personām – 30247 EUR 

* Dzīvokļa un malkas pabalsts 123 personām - 5181 EUR 

* Pašvaldības Dzīvokļa un malkas pabalsts 13 personām – 920 EUR 

* Sociālais Pabalsts veselības aprūpei piešķirts 5 personām – 203,57 EUR 

* Pašvaldības Pabalsts veselības aprūpei piešķirts 6 personām – 900 EUR 

* Apbedīšanas pabalsts 2 personām –143,62 EUR 

* Represētām personām pabalsts, 2 personām – 150,00 EUR 

* Pašvaldības pabalsts bērna piedzimšanai 3 ģimenēm – 450,00 EUR 

*Aprūpes mājās pakalpojumu izmantoja 2 personas 

* Pabalsti ārkārtas situācijā 6 personām – 292,30 EUR 

* Pašvaldības pabalsts daudzbērnu ģimenēm 5 ģimenēm – 960 EUR 

* Pabalsts kancelejas preču iegādei 7 ģimenēm – 245 EUR 
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*35- pieņemšana ar slimībām  pirmoreiz vai atkārtoti 

*200- Injekcijas 110 (iestādē), 90 (mājās)  

*5-  svaru mērīšana 

*25- receptes izrakstīšana 

*15- pierakstīšana pie ģimenes ārsta pa telefonu 

*40- AS ( asins spiediens) mērīšana 

*40- izziņas izrakstīšana 

*10- brūces apstrāde 

*50- vizītes mājās (injekcijas) 

*17- katetra maiņa 

*5-cukura līm. mērīšana 

*5-potes pret gripu 
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*Pieņemto lēmumu skaits – 47 

*Bērnu un personu ar rīcībspējas ierobežojumu pārstāvība 

tiesās - 6 tiesas sēdēs. 

*Ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu skaits – 25. 

 

*Aizbildņu kopējais skaits  -13 

*Audžuģimeņu kopējais skaits – 2 

*Aizgādnībā esošo personu skaits – 5 

*Pārskata periodā  ierosināto lietu skaits bāriņtiesā – 29 

*Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu kopējais skaits – 240 

*Notariālās darbības - 506 



*
*Trūcīgās personas uz 31.12.2017 – 518 

*Maznodrošināto statuss tika piešķirts 252 personām/ģimenēm 

*Sociālajos un pašvaldības brīvās iniciatīvas pabalstos tika 

izmaksāti 209 846  EUR 

*GMI pabalsts 392 personas 

*Dzīvokļa pabalsts – izlietoti 43 531 EUR, to saņēmušas 812 novadā 

dzīvojošas ģimenes/personas 

*Pārējos pabalstos izlietoti 58 832 EUR. 

*Atbalstu ik mēnesi saņēmuši 11 bez vecāku gādības palikuši bērni 

*Aprūpe mājās 69 personas 

*Sociālajos dzīvokļos izmitinātas 38 personas. 
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* Krīzes istaba – 1 persona 

* Veļas mazgāšana tika izmantots 401 reizi. Maksa par pakalpojumu – 1.85 EUR; 

* Veļas žāvēšana tika izmantots 178 reizes. Maksa par pakalpojumu -   0.70 EUR. 

* Bērnu apmeklējums vidēji 12 bērni dienā ( vecumā no 7-12 gadiem) 

*Mācību ekskursijas - 2 

* Saimnieciskā darbība: 

* Veikts SAC “Cerība” zāles kosmētiskais remonts. Remonta izmaksas sastādīja 
123.12 EUR. 

* Sociālā atbalsta centra “Cerība” zāles telpai tika iegādātas vertikālās žalūzijas 
diviem logiem par summu 138.88 EUR  

* Sociālā darbinieka kabinetam iegādāts skapis ar drēbju pakaramo, par kopējo 
summu 47.99 EUR un dokumentu plaukts, par kopējo summu 51.98 EUR. 

*Nopirkti divi portatīvie datori HP 250G5 ar Windows 10 (datorsoma Defender, 
optiskā pele Logitech B170 komplektā). Kopējās izmaksas 810.00 EUR 

* Tika nomainīti trīs logi. SAC “Cerība” bērnu rotaļu istabā – divi logi, un viens 
logs trenažieru telpā (veselības istabā). Kopējās izmaksas 703.64 EUR. 
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1. Piedalījās noziedzīgu nodarījumu atklāšanā (CSN) bojāts pašvaldības īpašums 24 

2. Dienesta ziņojumu PA skaits (nosūtīti izskatīšanai VP- LAPK171.pants) 9 

3. Sastādīti pārbaudes akti (atskaites perioda beigās) reģistrēti NŽ 146 

4. Izskatīja iesniegumus (atbildes uz iesniegumiem) 14                                                                                                                           

5. Mutiski iesniegumi (telefoniskas sūdzības) no iedzīvotājiem  146                                                                                                                       

6. personīgi uzsāka administratīvo lietvedību 7 

8. nosūtīja materiālus (iesniegumus) pēc piekritības ( VP, Prokuratūra, Vides dienests, 

VUGD, Probācijas dienests, Pašvaldības Administratīvā komisija) 

16 

9. Par pašvaldības saistošo noteikumu neievērošanu ( teritorijas uzturēšana) PA 8 

10. Izpildīja atsevišķus uzdevumus( no VP LRP Rēzeknes iecirkņa) Prokuratūra 29 

11. Dienesta ziņojumi- par transportlīdzekļa vadītāja aizturēšanu alkohola reibumā 6 

12. Darbs ar dzīvnieku ( suņu) īpašniekiem, bez aprūpes palikušajiem dzīvniekiem 9 

13. Sastādīja protokolus par administratīvajiem pārkāpumiem (tajā skaitā): 7 

13.1 LAPK 171. 1.pants 1.daļa 5 

13.2

. 

LAPK 173.pants 1.daļa 2 

14. Piedalījās sabiedriskās kārtības nodrošināšanā un prevencijas pasākumos (tajā skaitā): 136 

14.1

. 

publisko pasākumu laikā 60 

14.2

. 

reidu laikā 76 

15 Darbs ar Bāriņtiesu 34 

16. Darbs ar sociālo dienestu ( Rēzeknes probācijas struktūrvienību) 30 



*
*PAVEIKTAIS: 

*pagasta iedzīvotāju apkalpošana; 

*telpu nodrošināšana pasākumiem un pulciņu mēģinājumiem; 

*tika organizēta pagasta teritorijas sakopšana talka; 

*sakopti pagasta teritorijā esošie kapi kapu svētkiem 03.06.2017.; 

*sagādātas latvāņu apkarošanai nepieciešamās ķimikālijas. Veikta 
latvāņu pļaušana 1.0 ha un miglošana 1.0 ha platībā; 

*estrādes sakārtošana vasaras sezonai; 

*teritorijas appļaušana pie pagasta dzīvojamām un sabiedriskajām 
ēkām; 

* izsludināti konkursi uz vakancēm un pieņemti darbā četri darbinieki; 

*sakopti pagasta teritorijā esošie kapi svecīšu vakaram 23.09.2017; 

*sazāģēta un saskaldīta malka pagasta katlu mājai; 

*nomainītas FVP durvis, pārkrāsots koridors, nomainīts logs 
pagastmājai; 

*nomainīti logi muzeja telpām; 
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*Trūcīgās un maznodrošinātās ģimenes vai personas statuss 

piešķirts 54 ģimenēm; 

*GMI pabalsts piešķirts - izmaksāts 20729.18 EUR; 

*Dzīvokļu un malkas pabalsti piešķirti 3432.00 EUR;  

*Represētie pabalsti 300.00 EUR; 

*Citi pabalsti - dzīves jubilejas/ārkārtas situācijas pabalsti 

530.56 EUR; 

*Daudzbērnu ģimenēm pabalsts-960.00 EUR; 

*Izdalīti taloni kancelejas preču iegādei – 405.00EUR; 

*Mājas aprūpe trīs personām tiek nodrošināta ar aprūpētāju 

palīdzību un četrām personām ar GMI pabalsta saņēmēju 

palīdzību. 
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*319-medpunkta apmeklējumi; 

* 20- mājas izsaukumi; 

* 201-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. 

* Tika izstrādāts pretepidēmijas pasākumu plāns. 
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*Notikuši 15 kultūras pasākumi 

*Muzeja apmeklētāji – 55 

*Tika pabeigta logu nomaiņa. 

*Lasītāji 207 

*Biblotēkas Apmeklējumi – 5539 

* iegādātas 187 grāmatas 

*Dāvinājumi – 61 grāmata  

*bibliotēkas fonds ir ievadīts elektroniskajā kopkatalogā, tiek veikta 

lasītāju un informācijas vienību izsnieguma elektroniska uzskaite. 

*36 izstādes, organizēti 14 pasākumi, 2 aptaujas, 5 radošo darbnīcu 

nodarbības un dzejas diena 
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