INFORMĀCIJA PAR NOVADĀ PAVEIKTO
2015. GADA 6 MĒNEŠOS

PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE „BITĪTE”






Uz 2.01.2015. iestādi apmeklē 90 audzēkņi /no kuriem uz skolu aiziet 15 latviešu plūsmas bērni un 11
mazākumtautību plūsmas bērni/
Tiek plānots, ka 2015./2016. māc. gadā obligāto sagatavošanu skolai uzsāks 20 6-gadīgie un 19 5-gadīgie
bērni /no kuriem 24 latviešu grupās un 15 mazākumtautību/

Realizēts KPFI siltināšanas projekts, veikta skursteņa nomaiņa
un ievads katlu mājā.
Kvalifikācijas kursi :




„Scenārijs- sarīkojuma literārais un dramaturģiskais pamats” – Ruta Bitāne, Solvita Medne – Novika,
Lilita Igaune, Alla Kuprenova

Pasākumi /12:











Vecmāmiņu un vectētiņu svētki visās grupās, izņemot mazbērnu.
Janvāris – atvērto durvju dienas
Februāris – veselības un drošības mēnesis
Marts – teātra diena kopā ar novada pirmsskolas iestādēm
Marts – vecvecāku diena
Marts – vecāku darinājumu izstāde
Aprīlis – Lieldienas
Maijs _ māmiņu dienas pasākumi visās grupās
Izlaidumi sagatavošanas grupās
Jūnijs – 1. jūnijs Starptautiskajai bērnu aizsardzības dienai veltīts sporta pasākums novada pirmsskolas iestāţu
bērniem un pirmsskolas grupas bērniem no Galēnu pamatskolas

Līdzekļi tiek izlietoti atbilstoši apstiprinātajam budţetam

VIĻĀNU PILSĒTAS PII
15 pasākumi, konkursi, izstādes , vecāku sapulces
 Saimnieciskie un remontdarbi:


Tiek veikti ikdienas uzturēšanas darbi;
 Mēbeļu piegāde Viļānu pilsētas pirmsskolas izglītības
iestādes vajadzībām- 6006.5 eiro
 Bērnu rotaļu laukumu ierīkošana Viļānu pilsētas
pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām- 6362.5
eiro;




Tika sagatavots, bet netika atbalstīts KPFI siltināšanas
projekts

Līdzekļi tiek izlietoti atbilstoši apstiprinātajam budţetam

VIĻĀNU VIDUSSKOLA
119 pasākumi, konkursi, tematiskās pēcpusdienas,
patriotiskie pasākumi, mācību ekskursijas un pārgājieni,
krāsu un šefības nedēļas, daţādas izstādes, mācību
olimpiādes, tikšanās, sacensības, labdarības akcijas,
pasākumi un izlaidumi tai skaitā arī Viļānu vidusskolas
BJC darbības realizēšana
Iegādāts:








Portatīvais dators -751 eiro
Galdi mājturības kabinetam- 811,62 eiro
Uzlaikošanas kabīnes mājturības kab.- 195,73 eiro
Kartupeļu mizotājs- 1059 eiro
Ūdens sildītājs 150 l.- 198,95 eiro

Līdzekļi tiek izlietoti atbilstoši apstiprinātajam budţetam

VIĻĀNU VSK. BĒRNU UN JAUNIEŠU CENTRS







79 pasākums (konkursi, radošās darbnīcas, tematiskās
pēcpusdienas, pārgājieni, daţādas izstādes, tikšanās, sacensības un
turnīri):
Dalība starptautiskā projekta “Latvijas – Krievijas pierobeţu pašvaldību vienotas
kultūras un informācijas telpas un sadarbības tīkla veidošana, izmantojot
radošo literāri-māksliniecisko potenciālu” grāmatas “Aizmirsti steigu! ”
prezentācijas pasākumā. (Ilustrāciju autoru vidū Alise Klinta Broka, Armands
Prauliņš, Mārtiņš Putniņš, Aija Prauliņa)
Labdarības akcija- 62 māla suvenīru izgatavošana bērnu invalīdu biedrībai
“Saulstariņi” (11.-21.maijs, BJC )
Tērpu kolekcijas “Dubultspēle ”demonstrēšana paredzēta Latvijas Skolēnu
dziesmu un deju svētkos( 10.-12.jūlijs, Rīga).

Remontdarbi netika veikti
Līdzekļi tiek izlietoti atbilstoši apstiprinātajam budţetam

VIĻĀNU MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA







Dalība projektos/2:
Latgales reģiona attīstības aģentūras Valsts kultūrkapitāla fonda
mērķprogrammas „Latvijas valsts meţu atbalstītā Latgales kultūras
programma 2015“ projekts bērnu veidota animācijas filma, veltījums
Viļānu 520. gadu jubilejai – “Biteit, muna zaltspuorneite” (atbalsts
1000,00 eiro).
Valsts kultūrkapitāla fonds mērķprogrammā Vizuāli plastiskās
mākslas programmas materiāli tehniskās bāzes uzlabošana,
Grafikas spiedes iegādei 2000,00 eiro.

Iegādāts:
 izgatavojām kabatas kalendārīšus,
 metāla skapi saimnieciskajām vajadzībām,
 2 ēvelsolus,
 alta saksofonu

VIĻĀNU MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA
Paveiktais mūzikas programmās/dalība 19 konkursos:/ koncertos














2015.gada 23.-25.janvārī, XX Latvijas mūzikas skolu pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu
izpildītāju konkurss, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā. Piedalās Edvards Brencis.
2015.gada 27.janvārī, Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības programmas
Pūšaminstrumentu spēles audzēkņu valsts konkursa II kārta, Latgales reģionā. Jaroslavs
Pļašečniks (trompetes spēles 1.klase) – 3.vieta; Edvards Brencis (Klarnetes spēles 6.klase) –
3.vieta, Ksenija Jakušonoka (Flautas spēles 2.klase) – atzinība; Santa Lempa (Saksofona spēles
6.klase) – atzinība. Uz trešo kārtu (Latvijas mērogā) izvirzīti – Santa Lempa un Edvards Brencis.
2015.gada 25.februārī, Viļānu Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu koncerts “Viļāniem 520”,
Voldemāra Laganovska darbu izstāde.
2015.gada 27.martā, IP Stīgu instrumentu spēles 7.klašu festivāls, Jāņa Ivanova Rēzeknes
mūzikas vidussskolā, Piedalās Līga Strode.
2015.gada 28.martā, II komponista Alvila Altmaņa dziesmu konkurss “Ulbrokas vālodzīte”,
pateicība – Laura Svikša.
2015.gada 09.aprīlī, Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas jauno vokālistu festivāls
“Skaņais bolss”, Pateicība – Laurai Svikšai.
2015.gada 17.aprīlī, X Latgales jauno pianistu konkurss Balvos, Pateicība – Neļa Kristīne
Malahovska, Meldra Macāne, Gunta Kroiča.

VIĻĀNU MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA














2015.gada 04.maijs, Viļānu Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu koncerts Viļānu stadionā, Latvijas
Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas dienai veltīts.
2015.gada 10.maijā, Viļānu Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu Koncerts Viļānu Romas katoļu
baznīcā.
2015.gada 13.maijā, V Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu konkursu Pūšaminstrumentu spēles
audzēkņiem. Piedalās Edvards Brencis.
2015.gada 13.maijā, XII Jauno vokālistu konkurss “Dziedu Dievmātei”, Aglonas bazilikā, Laura Svikša
(kora klases 4.klase) – 3.vieta.
2015.gada 21.maijā, VMMS audzēkņu vieskoncerts Galēnos.
2015.gada 21.maijā, VMMS audzēkņu vieskoncerts Dekšārēs.
2015.gada 22.maijā, VMMS audzēkņu vieskoncerts Viļānu vidusskolā.
2015.gada 26.maijā, Atvērto durvju dienas Viļānu Mūzikas un mākslas skolā, Sagatavošanas klases,
vispusīgās attīstības studijas audzēkņu koncerts/izstāde.
2015.gada 26.maijā, Viļānu Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu mācību gada noslēguma
koncerts/izstāde.
2015.gada 27.-29.maijam, XXII Starptautiskā jauno mūziķu konkurss “Sigulda 2015”, piedalās
Edvards Brencis.
2015.gada 29.maijā, Viļānu Mūzikas un mākslas skolas izlaidums.
2015.gada 25.-30.jūnijam, Viļānu Mūzikas un mākslas skolas Kameransambļa koncertbrauciens uz
Vāciju, Krummhornu.

VIĻĀNU MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA


Paveiktais Vizuāli plastiskās mākslas programmā/ dalība 8 konkursos, izstādēs:












2015.gada 02.marts, International visual arts competition 2015 Francija, tēma “Maskas”,
aizsūtīti 31 audzēkņa darbs, tajā skaitā sagatavošanas klases un vispusīgās attīstības studijas
audzēkņu darbi.
2015.gada marts, Latvijas izglītības iestāţu profesionālās ievirzes izglītības mākslas un dizaina
jomas programmu audzēkņu Valsts konkurss. Piedalās: Kaspars Pigaškovs, Kristīne Zeimule,
Jolanta Skrauce, Marta Vulāne, Anna Aksjonova. Finālā skola piedalās ar metodisko materiālu,
prezentāciju par valsts konkursa tēmu, ped. Maija Podnieka.
2015.gada 08.aprīlī, Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas konkurss “Pateicība”, piedalās
Mārtiņš Putniņš un Anna Aksjonova.
2015.gada 08.-10.maijam, Viļānu Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu radošā nedēļas nogale,
Gleznošanas plenērs, Veidošanas radošā darbnīca, ilustrāciju darbnīcu. Vadītāji – Andris Abiļevs,
Olga Listarkova, Olga Ţuravļova. Piedalās visi vizuāli plastiskās mākslas audzēkņi, visās
darbnīcās.
IV Starptautiskais vizuālās mākslas konkurss “Daţādā pasaule” 2015, aizsūtīti 10 audzēkņu
darbi, rezultāti tiks paziņoti septembrī.
2015.gada maijs, Viļānu Mūzikas un mākslas skolas rīkotais Vizuālās mākslas konkurss “Viļānu
bitītes svētki” 2015, Viļānu vidusskolas 1.-9.klašu skolēniem.
2015.gada jūnijs, Bērnu un jauniešu vizuālo darbu konkurss “Nākotnes transports”, aizsūtīti 5
audzēkņu darbi, rezultāti tiks paziņoti augustā.
2015.gada jūlijs, Vizuālās mākslas konkurss “Jāzepa Vītola mūzika” 2015, “Opus 38”, aizsūtīti
27 audzēkņu darbi, konkursa rezultāti tiks paziņoti augustā.

Līdzekļi tiek izlietoti atbilstoši apstiprinātajam budţetam

ATPŪTAS UN INFORMĀCIJAS CENTRA
„KAMENĪTE”




Lasītāju skaits- 101
Apmeklētāju skaits- 1555, t.sk. bērni – 55
Literatūras izsniegums kopā - 13913 eks.












t.sk. grāmatas – 958 eks.
ţurnāli - 12955 eks.
bērniem - 181 eks.

Sniegtas 76 izziņas
Datorus izmantoja 1047 cilvēki, t.sk. bērni - 231.
Veikti kopēšanas darbi
Veikta apmācošā darbība, datoru apguve, rēķinu apmaksa, informācijas
meklēšana
Sadarbībā ar Radopoles bibliotēku izmantoti- 563 eks. grāmatu lasītājiem
Tika organizētas 9 tematiskās izstādes un sadarbībā ar Viļānu mūzikas un
mākslas skolu - 3 izstādes
Centra apmeklētāji regulāri izmanto iespēju spēlēt galda spēles

Līdzekļi tiek izlietoti atbilstoši apstiprinātajam budţetam

VIĻĀNU KN








42 pasākumi, koncerti, izrādes, viesizrādes, vieskoncerti, dalība
festivālos, skatēs u.c.
Notikuši 23 kolektīvu koncertdarbības pasākumi
Viļānu Kultūras namā darbojas 4 skolēnu kolektīvi un 10 pieaugušo
kolektīvi
Projekts: LAD projekts «Kultūras nama-bibliotēkas ēkas
rekonstrukcijai labvēlīgas iekštelpu vides un pievilcīga ārējā izskata
nodrošināšanai»
Saimnieciskā darbība:
 Apmeklētāju krēslu piegāde Viļānu kultūras nama vajadzībām4545,00 eiro
 Skatuves aprīkojuma piegāde Viļānu kultūras nama vajadzībām38464.14 eiro
Skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētkos piedalās KN 3.-4. kl. un
10.-12. kl. Tautas deju kolektīvi un Folkloras kopa
Līdzekļi tiek izlietoti atbilstoši apstiprinātajam budţetam

VIĻĀNU MUZEJS








Projekti/2 :
 „Viļānu novadpētniecības muzeja ekspozīcijā esošo krājuma priekšmetu uzglabāšanas un
eksponēšanas modernizācija” , iesniegts Latvijas KM, atbalstīts (kopējais finansējums
10699.80 eiro) – KM piešķīra 3500.00 eiro
 „Nacionālā muzeju krājuma izpētes rezultātu pieejamības nodrošināšana, izveidojot
eksponēšanas apstākļus atbilstoši mūsdienu sabiedrības vajadzībām Viļānu
novadpētniecības muzeja izstāţu zālē”, iesniegts VKKF, atbalstīts (kopējais finansējums
4461.12 eiro) – VKKF piešķīra 3000.00 eiro.
Pasākumi:
 Nacisma sagrāves un Otrā pasaules kara upuru piemiņas dienai veltīts pasākums –
08.05.2015.g.
Kursi:
 Muzeja ekspozīcija virtuālajā telpā: izaicinājumi un ieguvumi – 19.03.2015.g. (KM Muzeju
nodaļa).
 Latgales plānošanas reģiona valsts akreditēto muzeju sanāksme – 01.04.2015.g. (norises
vieta – Latgales kultūrvēstures muzejs).
Paveiktie darbi:
 Viļānu pilsētas karoga skices izstrāde (heraldikas komisija atzina un pieņēma karoga
skici). Jaunais Viļānu pilsētas karogs pirmo reizi sabiedrībai tika atklāts Latvijas Republikas
neatkarības atjaunošanas dienas svētku pasākuma ietvaros ( 04.05.2015.g.).

Līdzekļi tiek izlietoti atbilstoši apstiprinātajam budţetam

VIĻĀNU PILSĒTAS BIBLIOTĒKA












Lietotāju skaits
- 652
Apmeklējumu skaits - 8891
Izsniegums
- 17460
Grāmatu fonds ir papildinājies par 507 eks.grāmatu,:
 par pašvaldības līdzekļiem ir iepirktas 358 eks. grāmatas par 2455,-. eiro
 Dāvinājumos no lasītājiem, no Rēzeknes novada pašvaldības,
 no Bibliotēku dienesta saņemtai 149 eks. grāmatu par 619,- eiro.
Masu pasākumi:
 2015.gadā tika izliktas 5 tematiskās izstādes ,
 notikuši 4 tematiskie pasākumi un 4 informācijas dienas “Jaunumi”.
 Piedalīšanās rīkotajos novada bibliotekāru semināros.
Sistemātiski tika izsniegtas grāmatas izsniegšanas punktā Viļānu PII.
Pārējais darbs:
 Bibliotēkā ir 74 nosaukumu preses izdevumi.
 Sistemātiski papildinātas ar jaunākajiem materiāliem novadpētniecības un tematiskās mapes
un par bibliotēkas darbu ievietoti materiāli bibliotēkas emuārā: vilanubibl.blogspot.com,
www.tvitter.com, www.biblioteka.lv.
Iegādāti:






62 krēsli,

uzstādīts 31 grāmatu plaukts par summu 3900 eiro.
22 ţalūzijas par summu 1893 eiro,
5 puķu podi par summu 156 eiro.

Līdzekļi tiek izlietoti atbilstoši apstiprinātajam budţetam

VIĻĀNU NOVADA SPORTA SKOLA






Dalība 54 valsts, starptautiskajos un starpnovadu
sacensībās un turnīros
3 veterānu sporta sacensībās
Organizēti 12 novada sporta pasākumi
7 sportistu starti ārpus Viļānu novada

Līdzekļi tiek izlietoti atbilstoši apstiprinātajam budţetam

VIĻĀNU NOVADA SPORTA SKOLA


Sasniegumi Latvijas mērogā:







Latvijas čempionāts dartā 06.-08.02.15. Saulkrasti. Marija
Ruţāne 1.vieta sieviešu dubultspēlēs
Latvijas čempionāts vieglatlētikā U-20 14.-15.02.15. Kuldīga.
Alevtīna Tarasova 2.vieta 60 metru skrējiens, 2.vieta tāllēkšana
Latvijas čempionāts vieglatlētikā U-18 14.-15.02.15. Kuldīga.
Olga Belova 2.vieta 1000 metru skrējiens, 2.vieta 2000 metru
skrējiens
Latvijas čempionāts vieglatlētikā U-12 26.05.15. Valmiera. Sandis
Locāns 2.vieta 60 metru skrējiens
Latvijas čempionāts vieglatlētikā U-18 19.-20.02.15. Ogre. Olga
Belova 2.vieta 1500 metru skrējiens

DEKŠĀRES PAGASTA PĀRVALDE











transporta nodrošināšanu skolēnu pārvadāšanai uz skolu un no skolas,
daţādiem citiem pasākumiem,
ceļu uzturēšana- sniega tīrīšana, greiderēšana, bedrīšu aizbēršana, pagasta
ceļu apļaušana, krūmu ciršana,
pagasta iedzīvotāju apkalpošana
telpu nodrošināšana pasākumiem un pulciņu mēģinājumiem,
tika organizēta pagasta teritorijas sakopšana talka,
uzsākta malkas sagatavošana pašvaldības iestāţu apkures vajadzībām
sakopti pagasta teritorijā esošie kapi kapu svētkiem 06.06.2015.
latvāņu pļaušana 1.0 ha un miglošana 0.5 ha platībā
veco puķu dobju demontāţa pie pagasta
estrādes sakārtošana vasaras sezonai

Līdzekļi tiek izlietoti atbilstoši apstiprinātajam budţetam

DEKŠĀRES PAGASTS/ LAUKSAIMNIECĪBA
2015.gadā tika organizēts seminārs Dekšāru
pagasta zemniekiem.
 Iedzīvotājiem tiek palīdzēts pasūtīt krotālijas,
aizpildīt lauku bloku kartes, deklarācijas un
citas veidlapas.
 Tika izsūtīti brīdinājumi zemes īpašniekiem (
70), kuru platībās aug latvāni.


DEKŠĀRES PAGASTS/ SOCIĀLAIS DARBS
Trūcīgās un maznodrošinātās ģimenes vai
personas statuss piešķirts 67 ģimenes
 GMI pabalsti - 11035.59 eiro
 Dzīvokļu un malkas pabalsti - 2628.9 eiro
 Represētie pabalsti - 300.00 eiro
 Citi pabalsti - 631.62 eiro
 Pabalsti jubilejās- 260.00 eiro
 Mājas aprūpe tiek nodrošināta 4 personām


DEKŠĀRES KULTŪRAS DZĪVE


Organizēti 14pasākums, atpūtas vakars, koncerts utt.:
 kolektīvi ir piedalījušies pasākumos;
 Viļānu,Varakļānu,Preiļu,Rēzeknes,Krustpils,Madonas,Ilūk

stes un Līgatnes novados.
 Pūtēju orķestris piedalījās pūtēju orķestru skatē Cēsīs un
Latgales Dziesmu Svētkos Daugavpilī.
 XIV Latgales novada senioru festivālā
 ''Sanāciet, sadziediet, sasadancojiet'„ piedalījās kapela
''Sovejī'„ un ''Bokonu Bryuklinis''.
 Burtnieku novada rīkotajā pasākumā ''Vīri dzied
Renvēnos'' dziedāja vīru kopa ''Kūzuls''.

DEKŠĀRES KULTŪRAS DZĪVE


Veikts remonts Dekšāres estrādē:
 atjaunoti

soliņi un ieliktas durvis estrāde nojumē.

Iegādātas vasaras cepurītes pūtēju orķestra
kolektīvam.
Līdzekļi tiek izlietoti atbilstoši apstiprinātajam
budţetam


JAUNSARGU ORGANIZĀCIJA /DEKŠĀRĒS





Dekšāres pagastā darbojas ap 29 jaunsargiem vecumā no 13-21 gadam.
Nodarbībās jaunsargi apgūst:
 ierindas mācību,
 Latvijas un bruņoto spēku vēsturi,
 orientēšanās apvidū un darbs ar kartēm
 Nodarbības notiek divas reizes nedēļā.
Dalība /12:
 barikāţu atceres pasākums,
 pulkveţa Kalpaka piemiņas pasākums Visagala kapos
 Šaušanas sacensības Varakļānos
 Florbola un futbola sacensības Varakļānos
 Novada sacensībās florbolā
 Jaunsargu pārgājiens
 Sakopšanas talka
 Brauciens pa Maltu ar laivām
 Sporta svētki Dekšāru pamatskolā
 Nometne Lietuvā
 Nometne Liepsalās
 Četri jaunsargi piedalījās visos četros posmos Latvijas kausa izcīņā svaru bumbu celšanā.

DEKŠĀRES PAMATSKOLA








20 pasākumi, tai skaitā konkursi, tematiskās pēcpusdienas, patriotiskie
pasākumi, mācību ekskursijas un pārgājieni, daţādas izstādes, mācību
olimpiādes un jauno talantu konkursi, sporta sacensības u.c.
Dalība starpnovadu mācību olimpiādes/2 :
 Matemātika 2.vieta – skolotāja Mārīte Nagle
 Starpnovadu deju skatē diviem deju kolektīviem iegūtas 1 pakāpes –
skolotāja Mārīte Nagle, 5.-9.kl.kolektīvs brauc uz Rīgu uz Dziesmu un
Deju svētkiem
Piedalīšanās Rēzeknes novada pasākumos / 1 :
 Daiļlasītāju konkurss „Zvirbulis -2015”, J.Vigupe
Piedalīšanās valsts projektos un konkursos /3:
 Projekts „Bērni bērniem”, I.Valeniece
 Balticovo zīmējumu konkurss „Lieldienu atklātnes”, I.Valeniece
 Piedalīšanās „ERASMUS +” projektā I.Valeniece

DEKŠĀRES PAMATSKOLA
Mācību ekskursijas /2:



Muzeju apmeklējums Zemgalē, I.Valeniece, I.Senkāne, I.Laicāne, D. Ceipiniece
Hokeja apmeklējums Rīgas hallē, I.Valeniece, I.Senkāne

Labdarības pasākumi: /1


Labdarības pasākums Rēzeknes veco ļauţu pansionātā un dzīvnieku patversmē

Starpnovadu un novadu sadarbība /2:
Drošības nedēļas ietvaros pasākums kopā ar valsts ugunsdzēsējiem, I.Valeniece
 Seminārs pedagogiem Viļānu vidusskolā
Sports /8
 Futbols: 2003.g.dz. un jaunāki – 2.vieta., 2001.-2002.dz.g. – 3.vieta., 1999.-2000.dz.g.3.vieta., 2001.-2002.dz.g. – 4.vieta,
 Rudens kross: 1995.-2004.dz.g. – 1.vieta, 2.vieta, 3.vieta,
 Dambrete: 2001.-2002.dz.g. – 3.vieta., 1999.-2000.dz.g. -2.vieta., 1995.- 1998.dz.g. – 2.vieta
 Basketbols “Skolu kauss”:zēni – 2.vieta,
 Telpu futbols : 2003.dz.g. un jaunāki zēni – 1.vieta.,1999.-2000.dz.g. meitenes – 1.vieta,
 Vieglatlētika: 1999.-2000.dz.g.komandai 4.vieta., individuāli 1.vieta,
 Pavasara kross: 1995.-2004.dz.g.- 1.vieta
 Latvijas ZA reģiona 2015.gada jauniešu skolu kauss telpu futbolā:






4. -5. kl. – 2.vieta;
6. – 7.kl. – 1.vieta;
8. – 9.kl. – 3.vieta

Līdzekļi tiek izlietoti atbilstoši apstiprinātajam budţetam

DEKŠĀRES FAP


Gada laikā veicu ārsta palīga pienākumus:



sniedzu neatliekamo med. palīdzību, pagasta iedzīvotājiem

117-medpunkta apmeklējumi,
 9 mājas izsaukumi
 97-profilaktiskās apskates
 veicu visu vecuma grupu pacientiem izmeklēšanu elektrokardiogrāfiju, glikometriju,
a/s mērīšanu un citas medicīniskās manipulācijas,
 veikta pedikulozes un kašķis pārbaude Dekšāru pamatskolā
 sniedzu pacientiem informāciju par attiecīgajā teritorijā esošajam ārstniecības
iestādēm, kuras sniedz med. palīdzību,
 katru mēnesi tiek uzlabota un atjaunota informācija par prof. potēm, apskatēm

katru mēnesi Dekšāru FVP pieņem ģimenes ārsts R.Latkovska,
 pastāvīgi paaugstinu savu profesionālo kvalifikāciju ( apmeklēju kursus, seminārus)
 medpunktā bērniem tika veikta redzes pārbaude.
Līdzekļi tiek izlietoti atbilstoši apstiprinātajam budţetam


MUZEJS ( DEKŠĀRES)
Izveidota fotoizstāde ''2014.gads fotomirkļos''.
 Kopā
ar Varakļānu muzeja darbiniekiem
organizēta dekšārieša Leonarda Latkovska 110
gadu jubilejas piemiņas pasākums.
 Turpinās muzeja krājumu inventarizācija.
 Līdzekļi tiek izlietoti atbilstoši apstiprinātajam
budţetam


DEKŠĀRES BIBLIOTĒKA






Lasītāju skaits – 179, t.sk. bērni un jaunieši līdz 18 gadiem -79.
Apmeklējumi – 2327;
Izsniegumi - 4007.
Tika iegādātas 97 grāmatas par 655.52 eiro.
Organizēts:







Organizētas 16 izstādes, 6 pasākumi, 2 aptaujas, 5 radošo darbnīcu nodarbības.
bibliotēkas darbs, lietotāju izglītības un atpūtas vajadzībām.
dokumentu (izņemot elektroniskos ) izsniegšana uz mājām uz noteiktu laiku, visu
veidu dokumentu izmantošana uz vietas, bibliogrāfija un tematisko uzziņu sniegšana,
konsultācijas, tematisko un novadpētniecības mapju izmantošana,
Sniegti pakalpojumi, izmantojot datoru, interneta pieslēgumu, kopētāju, printeri.

Līdzekļi tiek izlietoti atbilstoši apstiprinātajam budţetam

SOKOLKU PAGASTA PĀRVALDE
Nobruģēts gājēju celiņš 125 m2 / c. Strupļi /
 Veikts bibliotēkas telpu remonts
 Sagatavota malka pašvaldības iestāţu apkures
vajadzībām
 Sakopti pagasta teritorijā esošie kapi
 Tiek cirsti krūmi pagasta ceļu grāvmalās
 Nodarbināti 6 bezdarbnieki
 Organizēta Strupļu ciema iedzīvotāju sapulce
jautājumos par ūdensapgādi
 Ierīkotas puķu dobes, sakopta ciemata Strupļi
teritorija, saremontēti un uzstādīti soliņi


Līdzekļi tiek izlietoti atbilstoši apstiprinātajam budţetam

SOKOLKU PAGASTA KLUBS

18 pasākumi, konkursi, atpūtas vakari
( piedalīšanās un organizēšana)
 Katru 2.piektdienu tiek rīkota diskotēka


Līdzekļi tiek izlietoti atbilstoši apstiprinātajam
budţetam

SOKOLKU BIBLIOTĒKA








Lietotāju skaits- 143
Apmeklējumu skaits- 2100
Izsniegums- 4943
Sagatavotas 16 tematiskās izstādes un pasākumi
Uzziņu un konsultācijas uzskaite-229
Iegādāts:


Jauno grāmatu iegāde :




Par pagasta līdzekļiem -107.eks. Summa- 551,91 EUR

No 04.03.-līdz 05.06. –veikts kosmētiskais remonts

Līdzekļi tiek izlietoti atbilstoši apstiprinātajam budţetam

SOCIĀLAIS DIENESTS











Sociālais dienests organizē pašvaldības teritorijā, kas aptver Viļānu pilsētu un trīs
pagastus, sociālos pakalpojumus un pabalstus:
 Viļānu novada pašvaldībā trūcīgas ģimenes/personas status ir spēkā 850
personām.
 Sociālos pabalstus ir saņēmušas 1156 personas, izlietoti 128 485 eiro:
 tai skaitā GMI nodrošinājuma pabalstu- 465 personas, šim pabalstam
izlietoti 69 578. eiro;
 dzīvokļa pabalsts – saņēma 872 personas, izlietoti 32 124 eiro.
Pārējos pabalstos izlietoti 26 783 eiro- pabalsti cilvēkiem ārkārtas un neparedzētās
situācijās- ugunsgrēki, nelaimes gadījumi, smagas slimības, bēres
Pabalsti veselības aprūpei personām ar smagām saslimšanām – 6037 eiro,
Personas, kurām piešķirts represētās personas statuss- 30 personām.
19 ģimenes ir saņēmušas pabalstu bērnam piedzimstot.
Novada iedzīvotāji, kuri gada laikā sasniedza 90, 95 un 100 gadu slieksni, saņēma
sociālo pabalstu- 9 personas.
Aprūpes mājās pakalpojumu izmantoja 64 personas.
Tika sniegta daţāda veida palīdzība 24 personām.
Asistenta pakalpojumu saņem15 personas,

SOCIĀLAIS DIENESTS
Šā gada maijā tika saņemta humānās
palīdzības krava no Norvēģijas.
 Humānā palīdzība bez maksas tiks izsniegta
trūcīgajiem un maznodrošinātajiem novada
iedzīvotājiem.
 Sūtījumā ir arī tehniskie palīglīdzekļi, kuri ļoti
nepieciešami, jo cilvēki ir saņēmuši invalīdu
ratus, elkoņa atbalsta spieķus, rolatonus.


SOCIĀLĀ ATBALSTA CENTRS “CERĪBA”


Pakalpojumi:


SAC “Cerība” virtuvē ēdināšana vientuļajiem pensionāriem un
invalīdiem:





Krīzes istabu izmantoja 1 persona;




pakalpojumu izmanto vidēji mēnesī 8 personas;
vienai personai ēdināšana mēnesī vidēji izmaksā EUR 20.00;
11 sociālie dzīvokļi, kuros dzīvo 36 personas. Regulāri tiek veikta dzīvokļu
apsekošana, elektrības un ūdens skaitītāju rādījumu nolasīšana.;

SAC “Cerība” pieņem maksājumus:





no sociālo dzīvokļu īrniekiem par elektrību;
no personām, kuras izmanto SAC “Cerība” ēdināšanas pakalpojumu.
Pakalpojums – veļas mazgāšana tika izmantots 103 reizes. Maksa par
pakalpojumu EUR 1.85;
Pakalpojums – veļas ţāvēšana tika izmantots 29 reizes. Maksa par pakalpojumu
EUR 0.85.

SOCIĀLĀ ATBALSTA CENTRS “CERĪBA”




Dienas centrs bērniem:
 Bērnu apmeklējums vid. 20 bērni (vecumā no 7 – 13 gadiem)
 Regulāri notiek: izglītojošās nodarbības, radošās nodarbības un ikdienas aktivitātes.
Pasākumi:
 Janvāris - Preventīvās nodarbības: “Drošība uz ledus”, “Es pats, kopīgais un atšķirīgais”,
Radošā darbnīca “Foto rāmju gatavošana”;
 Februāris – Preventīvās nodarbības “Mēs visi esam daţādi”, “Stress un tā pārvarēšana”
Valentīndienas radošā darbnīca ”Brošu un sirsniņu izgatavošana no filca materiāla”;
 Marts– Izglītojošā nodarbība “Veselīgs uzturs”, Pārgājiens pa Viļānu novada
kultūrvēsturiskajiem objektiem kopā ar Viļānu novadpētnieciskā muzeja vadītāju Margaritu
Skangali;
 Aprīlis– Lieldienu pasākums, Radošā darbnīca “Lieldienu olu krāsošana un dekorēšana”;
 Maijs – Radošā darbnīca “Ziedi origami tehnikā”, Preventīvā nodarbība – Konflikta
risināšanas prasmju attīstība;
 Jūnijs – Tika organizēta vasaras dienas grupa bērniem, kurā piedalījās 15 bērni vecumā
no 7-12 gadiem. Radošā darbnīcas “Sapņu ķērājs”, “Dekupāţas tehnikā aplīmējot papīra
traukus”,
 Ekskursija uz mini ZOO “Rozīte” Audriņu pagasts un Ančupānu skatu tornis.

SOCIĀLĀ ATBALSTA CENTRS “CERĪBA”


Nodarbības SAC «Cerība»zālē



















Katru pirmdienu notiek senioru ansambļa “Rudens ziedi” mēģinājums (vad.A.Mortukāne);
Katru pirmdienu ansambļa “Sudaruški”mēģinājumi. (vad.M.Diča);
Katra mēneša pēdējā svētdiena – luterāņu dievkalpojums;
Divas reizes mēnesī notiek Valsts probācijas dienesta vizītes;
Katru otrdienu un piektdienu Veselības grupas “Kustību prieks” nodarbības (vad.L.Malinovska);

Centrā darbojās 3 atbalsta grupas;
Sociālās darbinieces Inetas Kalniņas atbalsta grupas 10 nodarbības;
Sociālās darbinieces Allas Stiukas atbalsta grupas 6 nodarbības;
11.02.2015. Radošā darbnīca “Konfekšu pušķu izgatavošana”;
18.02.2015. Sapulce - Sociālo dzīvokļu īrniekiem;
06.03.2015. Radošā darbnīca “Gleznu izšūšana ar atlasa lentītēm”;
08.04.2015. Pavasara saulgrieţu pasākums;
19.06.2015. Ielīgošana SAC “Cerība” pagalmā.
Jaunā sociālās rehabilitācijas pakalpojuma veselības grupas pilnveidošanai saskaņā
ar budţetu iegādāts nodarbībām nepieciešamais inventārs par 300 eiro apmērā.
Projekts: Sadarbībā ar Attīstības plānošanas nodaļu tika izstrādāts projekta
pieteikums -Nometnes organizēšanai 2016. gada jūnijā, kurā piedalītos Viļānu
novada trūcīgo un sociālā riska ģimeņu bērni vecumā no 7-13 gadiem.

ATTĪSTĪBAS, PLĀNOŠANAS UN INFORMĀCIJAS
NODAĻA




Tiek realizēts:
 Pašvaldības attīstības programmas izstrāde.
 Projektu pieteikumu sagatavošana.
 Darbs ar sadarbības partneriem.
 Noslēgts sadarbības līgums ar Glubokoje rajona izpildkomiteju (Baltkrievija).
Veiktie remontdarbi:
 Remontdarbi Radopoles bibliotēkā un Mms.
 Sokolku bibliotēkas remonts (kabinets, lasītava, grāmatu krātuve, tualete
un gaitenis. Visas elektroinstalācijas nomaiņa).
 Visi tekošie saimnieciskie ikdienas darbi.
 Lakstīgalu saliņas labiekārtošana (skatuves remonts, saliņas fasādes
krāsošana)
 Dekšāres estrādes labiekārtošana (jaunu soliņu izbūve, durvju demontāţa
un jaunu durvju montāţa)

IEPIRKUMI




Veikta 21 tirgus izpēte
Izstrādāta tirgus izpētes kārtība, apstiprināta domē
Veiktas 17 iepirkuma procedūras


3 iepirkuma procedūras pārtrauktas:
Būvprojekta izstrāde un būvdarbu veikšana objektā „Dekšāru
pamatskolas ēdnīcas bloka jaunbūve”- iesniegtie piedāvājumi
neatbilda prasībām;
 Dolomīta šķembu, smilts, mazgātas smilts, grants un melnzemes
iepirkums Viļānu novada pašvaldības vajadzībām – ceļu un
teritorijas uzturēšanai- neatbilstoša tehniskā specifikācija;
 Dolomīta šķembu, smilts, mazgātas smilts, grants un melnzemes
iepirkums Viļānu novada pašvaldības vajadzībām – ceļu un
teritorijas uzturēšanai- piedāvātās līgumcenas pārsniedza iepirkuma
nolikuma līgumcenas robeţas.


PROJEKTI /ATBALSTĪTIE
„MĒS ESAM UN BŪSIM, MĒS RADĀM UN
SKANĀM”, kopējais budţets- 8319.30 eiro;
 NODARBINĀTĪBAS PASĀKUMI VASARAS BRĪVLAIKĀ
PERSONĀM, KURAS IEGŪST IZGLĪTĪBU
VISPĀRĒJĀS, SPECIĀLĀS VAI PROFESIONĀLĀS
IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS 2015.G., kopējais budţets7865.00 eiro
 “ALGOTIE PAGAIDU SABIEDRISKIE DARBI
PAŠVALDĪBĀS”, kopējais budţets- 76822,36 eiro


PROJEKTI








„TRANZĪTIELAS REKONSTRUKCIJA VIĻĀNU PILSĒTAS
TERITORIJĀ, A/C P58 POSMS 0,5 – 2,5 KM”, kopējais
budţets- 5 078 646.39 eiro;
ATBALSTS SABIEDRISKO AKTIVITĀŠU DAŢĀDOŠANAI
VIETĒJIEM IEDZĪVOTĀJIEM VIĻĀNU NOVADĀ, kopējais
budţets-2697,70 eiro;
„KOMPLEKSI RISINĀJUMI SILTUMNĪCEFEKTA GĀZU
EMISIJU SAMAZINĀŠANAI VIĻĀNU VIDUSSKOLĀ”,
kopējais budţets- 1329227.85 eiro;
“KOMPLEKSI RISINĀJUMI SILTUMNĪCEFEKTA GĀZU
EMISIJU SAMAZINĀŠANAI VIĻĀNU PAGASTA PII „BITĪTE””,
kopējais budţets- 213574,26 eiro

SADARBĪBA AR MASU MEDIJIEM
Aktuālā informācija par notiekošo novadā tiek regulāri sūtīta
reģionāliem medijiem (Latgales Radio, Rēzeknes pilsētas,
Rēzeknes un Viļānu novadu avīzei „Rēzeknes Vēstis”, avīzei
„Vietējā Latgales Avīze”).
„Viļānu Novada Vēstnesis”
Latgales Radio: ziņas
Sižeti Latgales Reģionālajā
Televīzijā



3 numuri: janvāris, februāris, maijs/jūnijs



12 ziņu raidījumi



6 TV sižeti

PREZENTĀCIJAS MATERIĀLI
Reprezentācijas materiāli



Portatīvie lādētāji (30 gab.)

Reprezentācijas materiāli



Dāvanu maisiņi (200 gab.)

Viļānu novada buklets




A4 formātā
Latviešu valodā



vispārīga informācija par
Viļānu novadu

Viļānu novada
prezentācija

VIĻĀNU NOVADA MĀJAS LAPA


Viļānu novada mājas lapā tika publicēta:
 Viļānu

novada pašvaldības informācija,
 informācija par notikumiem novadā,
 novada iestāţu ziņas, kā arī citu valsts iestāţu
iesūtītā informācija,

SOCIĀLIE TĪKLI
Viļānu novadam tika izveidoti 2 konti sociālos
tīklos: Facebook un Twitter.
 Mērķis - sniegt novada aktuālo informāciju un
pašvaldības administrācijas informāciju
mūsdienīgā veidā un sasniegt pēc iespējas
plašāku auditoriju, jo līdz ar tehnoloģiju
attīstību mainās arī process, kā auditorija
saņem, meklē un uztver informāciju.


NEKUSTAMAIS ĪPAŠUMS/ ZEMES IERĪCĪBA


Noslēgtie nomas līgumi:







Zemes grāmatā ierakstītie īpašumi:




















Dekšāres pagasts - 13 nomas līgumi;
Sokolku pagasts – 6 nomas līgums;
Viļānu pagasts – 28 nomas līgumi;
Viļānu pilsēta – 19 nomas līgumi.
Viļānu pagasta sūkņu stacija
Viļānu pagasta attīrīšanas iekārtas
Viļānu slimnīca

Pasūtīta un veikta pašvaldības dzīvokļu inventarizāciju un ierakstīšana Zemesgrāmatā.
2 reizes organizētas skolas bufetes izsoles, kuras noslēdzās bez rezultātiem.
Noslēgti 8 nekustamo īpašumu pirkuma līgumi.
Notika 18 privatizācijas, pašvaldības īpašuma un zemes komisijas sēdes.
Notika 13 Viļānu novada pašvaldības komisijas lēmumu pieņemšanai darījumiem ar lauksaimniecības zemi sēdes.
Sakarā ar jauno likumdošanu attiecībā uz lauksaimniecībā izmantojamām zemēm reģistrēti 23 savstarpējai
lauksaimniecības zemju līgumi.
Rīkota 1 zemes gabala nomas tiesību izsoles.
Veikts iepirkums - Zvīdriņu purva apakšzemes krājumu izpētei.
Lielās talkas organizēšana.
Lēmumu projektu sagatavošana domes sēdēm.
Zemes gabalu ierādīšana, robeţu precizēšana zemes gabalu nomniekiem.
Ikdienas iedzīvotāju konsultēšana.
Piedalīšanās Viļānu novada pašvaldības rīkotajos pasākumos un palīdzība to organizēšanā.

PALDIES PAR UZMANĪBU!

