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 ATSKATOTIES UZ PAVEIKTO

                                         
    2010.gads  lielākajai  daļai  Viļakas  novada iedzīvotājiem ir  bijis  sarežģīts  un pārsteigumiem 
bagāts.
    Ekonomiskā situācija valstī nevarēja neatsaukties uz domes darbu un katru no mūsu novada 
iedzīvotājiem.
    Tomēr, neskatoties uz finansiālajiem sarežģījumiem, dzīve Viļakas novadā nav apstājusies un 
pavērtējot varam teikt, ka 2010.gadā ir padarīti vai arī uzsākti gan mazāki, gan lielāki darbi.
    Novada domes ekonomiskais pamats ir tai piederošie īpašumi, nauda, kā arī finanšu resursi, kas 
veidojas no juridisko un fizisko personu nodokļu maksājumiem budžetā, valsts budžeta dotācijām 
un  mērķdotācijām,  kredītiem,  vietējām  nodevām,  ieņēmumiem  no  pašvaldības  īpašumu 
apsaimniekošanas un citiem ieņēmumiem. Lai realizētu novada noteiktas funkcijas dome savā rīcība 
esošos  naudas  līdzekļus  ir  izlietojusi  saskaņā  ar  apstiprināto  2010.gada  Viļakas  novada  domes 
budžetu.
    Kā viens no novada domes iecerētajiem pasākumiem ir izglītības pakalpojumu nodrošināšana 
skolēniem  un  tālākizglītība  pieaugušajiem,  sakara  ar  ko  Viļakas  Valsts  ģimnāzija  un  Rekavas 
vidusskola  piedalījās  ERAF  projektā  „kvalitatīvais  dabaszinātņu  apguvei  atbilstošas  materiālās 
bāzes  nodrošināšanai”.  Skolotāji  centīgi  papildināja  savas  zināšanas  piedaloties  ESF  projektā 
„pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības optimizācijas apstākļos.
    Savukārt Viļakas, Žīguru, Viduču un Upītes pamatskolas piedalās ERAF projektā „Izglītības 
iestāžu informatizācija”.
    Projekta ietvaros priekš skolēnu pārvadāšanas saņemti 3autobusi.
    Ar mērķi popularizēt veselīgu dzīves veidu bērnu un jauniešu vidū, tika izveidota Sporta skola, 
kā  arī  iedalīti  līdzekļi  budžetā  dažādu  sporta  pasākumu  organizēšanai.  Piesaistot  līdzekļus  no 
dažādiem projektiem tiek pilnveidota Balkānu slēpošanas trase,  rekonstruēta Sporta zāle Viļakā, 
sporta zālei Kupravā nomainīti logi un rekonstruēts sporta laukums Žīguros.
    Veicinot kultūras attīstību notiek dažādi kultūras pasākumi, mākslinieku koncerti, teātra izrādes. 
Novads  ir  bagāts  ar  kultūrvēsturisko  mantojumu.  Darbojas  vairāki  etnogrāfiskie  un  folkloras 
ansambļi,  dažādi  pulciņi.  Ekspluatācija  nodots  jauns  Kultūras  centrs  Rekavā,  iesākta  novada 
bibliotēkas būvniecība Viļakā.
    Sociāli mazturīgajiem iedzīvotājiem dome nodrošina normatīvajos aktos noteiktos pabalstus un 
vēl  citus,  ko  uzskata  par  nepieciešamiem  sociāli  mazaizsargātam  iedzīvotāju  slāņiem. 
Bezdarbniekiem  tika  rasta  iespēja  ar  Eiropas  Sociālā  fonda  palīdzību  iesaistīties  teritorijas 
labiekārtošanas darbos. Nodota ekspluatācija pēc renovācijas dzīvojamā māja Viļakā, patreiz tiek 
siltinātas vēl divas sociālās mājas Viļakā un Kupravā.
    LEADER programmas ietvaros tika un tiek īstenoti projekti lauku iedzīvotāju dzīves līmeņa 
celšanai un attīstībai, kur aktīvi iesaistās dažādas biedrības.
    Sliktā tehniskā stāvoklī  ir vairākas ielas un gājēju celiņi,  dažās ielās nav apgaismojuma, arī 
pagastos  dažu  ceļu  stāvoklis  vērtējams  kā  neapmierinošs.  Līdz  ar  to,  tiek  izstrādāti  tehniskie 
projekti ielu, ceļu un tiltu atjaunošanai.
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    Tiek pievērsta liela uzmanība ūdensapgādes un kanalizācijas infrastruktūras sakārtošanai. Viļakā 
un Medņevā tika iesākti un pašreiz tuvojas nobeigumam šie darbi. Šim mērķim tuvāko gadu laikā 
vēl  tiks  piesaistīti  Eiropas  reģionālā  Attīstības  fonda  līdzekļi,  lai  sakārtotu  ūdensapgādi  un 
kanalizāciju Šķilbēnos, Rekavā un Kupravā.
    Ir apstiprināts novada ģerbonis, nupat apstiprināta novada karoga skice, kura iesniegta heraldikas 
komisijai apstiprināšanai. 
    Novada avīzīte. Tautā tieši tā to arī sauc- pamazināmā formā. Tā nenes lielo vārdu laikraksts, par 
to nesaka arī preses izdevums. Novada avīzīte ir kā gaidīts ciemiņš ikvienā mājā, jo kur gan citus 
var uzzināt par novadā notiekošo, kas bijis un būs, ko vietējā vara ir lēmusi, kādi pasākumi atzīmēti, 
kurš svin jubileju, kādus panākumus guvusi jaunā paaudze un daudzas jo daudzas vietējas ziņas.
    Iedzīvotāji  ir  novada galvenā vērtība.  Tomēr iedzīvotāju skaitam pēdējos gados it  tendence 
samazināties, daudzi iedzīvotāji aizbrauc uz ārzemēm, jaunieši pēc studijām paliek Rīgā. Palēmām 
attīstot infrastruktūru , ceram, kad sekmēsies uzņēmējdarbības paplašināšanās novadā, kas savukārt 
dos iedzīvotājiem jaunas darba vietas.
     Ar saviem smaidiem, labajiem darbiem, mieru sirdīs un ticību brīnumam būsim aktīvi un 
līdzatbildīgi sava novada veidošanā un attīstībā.

Viļakas novada domes priekšsēdētājs                                         Sergejs Maksimovs
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I.VIĻAKAS NOVADA PAŠVALDĪBAS TERITORIĀLAIS IEDALĪJUMS, 
   PAŠVALDĪBAS DOMES UN ADMINISTRĀCIJAS STRUKTŪRA

1.1.Novada teritorijas iedalījums

Viļakas novada pašvaldības teritorijai ir šāds iedalījums:
Viļakas pilsēta

 Kupravas pagasts
 Medņevas pagasts
 Susāju pagasts
 Šķilbēnu pagasts
 Vecumu pagasts
 Žīguru pagasts

1.2. Novada domes pastāvīgas komitejas un komisijas

Dome atbilstoši novada domes vēlēšanu likumam sastāv no 15 deputātiem. 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;
• Saimniecisko jautājumu komiteju 5 locekļu sastāvā;
• Tautsaimniecības un vides jautājumu komiteju 5 locekļu sastāvā.

Atsevišķu  pašvaldības  funkciju  pildīšanai  dome  no  deputātiem  un  attiecīgās  pašvaldības 
iedzīvotājiem ir izveidojusi komisijas:
• Vēlēšanu komisiju
• Administratīvo komisiju
• Administratīvo aktu strīdu komisiju
• Iepirkumu komisiju
• Ārkārtas situācijas komisiju
• Ētikas komisiju
• Dzīvokļu un nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un privatizācijas komisiju
• Zemes komisiju

1.3.Novada domes nodaļas 

Pašvaldības administrācijas ir pašvaldības iestāde, kas nodrošina domes pieņemto lēmumu izpildi, 
kā arī darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu, un tā sastāv no:
o Lietvedības, komunikācijas un informācijas nodaļas
o Finanšu un grāmatvedības nodaļas
o Juridiskā nodaļas
o Attīstības plānošanas nodaļas
o Sociālās un veselības nodaļas
o Izglītības, kultūras un sporta nodaļas
o Tehniskās nodaļas
o Dzimtsarakstu nodaļas
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1.4.Pagastu pārvaldes

Pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību pašvaldību teritoriālajās vienības nodrošina sekojošas 
pašvaldības administrācijas struktūrvienības- pagastu pārvaldes:

 Kupravas pagasta pārvalde
 Medņevas pagasta pārvalde
 Susāju pagasta pārvalde
 Šķilbēnu pagasta padome
 Vecumu pagasta padome
 Žīguru pagasta padome

Pašvaldības administrācija darbojas uz domes apstiprināta nolikuma pamata.
Administrācijas  struktūrvienības  darbojas,  pamatojoties  uz  administrācijas  nolikumu  un 
administrācijas struktūrvienību nolikumiem

1.5. Novada domes iestādes 

• Viļakas novada pašvaldības administrācija
• Viļakas novada būvvalde
• Viļakas novada bāriņtiesa
• Viļakas novada dzimtsarakstu nodaļa
• Viļakas novada Sociālais dienests
• Viļakas novada sporta skola
• Viļakas pirmsskolas izglītības iestāde
• Viļakas pamatskola
• Viļakas Valsts ģimnāzija
• Viļakas mūzikas un mākslas skola
• Viļakas kultūras nams
• Viļakas novada Centrālā bibliotēka
• Viļakas muzejs
• Viļakas sociālās aprūpes centrs

• Žīguru pamatskola
• Žīguru pirmskolas izglītības iestāde „Lācītis”
• Žīguru kultūras nams
• Žīguru bibliotēka

• Mežvidu pamatskola
• Vecumu bibliotēka
• Borisovas Tautas nams

• Rekavas vidusskola
• Upītes pamatskola
• Rekavas bibliotēka
• Upītes bibliotēka
• Šķilbēnu sociālās aprūpes māja
• Upītes feldšeru vecmāšu punkts
• Upītes klubs
• Upītes Kultūrvēstures muzejs
• Balkānu dabas parks
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• Šķilbēnu pagasta kultūras centrs „Rekova”
• Šķilbēnu iniciatīvu centrs „Zvaniņi”

• Susāju pagasta muzejs”Vēršukalns”
• Susāju pagasta bibliotēka

• Viduču pamatskola
• Pirmskolas izglītības iestāde ”Pasaciņa”
• Medņevas Tautas nams
• Medņevas bibliotēka
• Medņevas Jauniešu iniciatīvu centrs „Sauleszieds”

• Kupravas pamatskola
• Kupravas bibliotēka
• Kupravas klubs
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II.EKONOMISKĀS ATTĪSTĪBAS RĀDĪTĀJI 

2.1.Iedzīvotāji 

Pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes iedzīvotāju reģistra departamenta datiem 2010.gada 
beigās Viļakas novada  bija 6319 iedzīvotāji.

 Iedzīvotāju skaits uz 31.12.2010.gadu pēc vecuma un dzimuma

Līdz darbaspējas vecumam Darbaspējas vecumā Pēc darbaspējas vecuma

Vīrieši 426 2178 408
Sievietes 390 1897 1020
Kopā: 816 4075 1428
Darbspējas vecuma iedzīvotāju īpatsvars sastāda 64%, jeb 4075 cilvēki,  līdz darbspējas vecuma 
iedzīvotāju īpatsvars bija 13%, virs darbaspējas vecumam – 23%.
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Vīrieši Sievietes

Iedzīvotāju skaits pēc dzimuma

Kopējā iedzīvotāju īpatsvarā  sievietes sastāda 52.3% un vīrieši 47.7%. 

Viļakas novada iedzīvotāju skaits pēc nacionālā sastāva uz 31.12.2010.g.

Iedzīvotāju skaits pēc nacionālā sastāva
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Latvietis Krievs Ukrainis Čigāns Pārējie
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No Viļakas novada iedzīvotāju kopskaita lielāko daļu sastāda Latvieši -75% jeb 4816 , otrajā vieta 
ir  Krievu tautības  cilvēki  -20%, jeb 1294, vēl novada teritorijā  dzīvo 79 ukraiņu un 75 čigānu 
tautības iedzīvotāji, pārējas tautības sastāda 3%.

2.2.Teritorija                  

Viļakas  novads  izveidots  01.07.2009.,  apvienojoties  Viļakas  pilsētai  ar  Šķilbēnu,  Medņevas, 
Vecumu, Žīguru, Kupravas, Susāju pagastiem. Novada centrs atrodas Viļakas pilsētā. 
     Viļaka-  viena  no  vissenākajām lielās  latgaļu  cilts  apdzīvotām vietām.  1993.gadā  savināja 
700gadi,  kopš tā pirmo reizi  minēta  vēstures avotos kā apdzīvota vieta.  Viļaka atrodas Latvijas 
austrumu daļā, 250km attālumā no Rīgas. 8km no Krievijas robežas., tās platība ir 625.8 hektāri, tai 
skaitā Viļakas ezers ar salu aizņem 137.6ha, ezera sala 1.5ha. Viļakā dzīvo 1534 iedzīvotāji. 
    Pilsēta lepojas ar triju Dievnamu klātbūtni, Marienhauzenas muižas apbūvi, Viļakas ezeru ar salu, 
uz  kuras  atrodas  13.gs.pilsdrupas,  diviem  desmitiem  kultūrvēsturiskā  mantojuma  objektiem, 
gleznainām pilsētvides ainavām. 
      Šķilbēnu pagasts – Pagasta kopējā platība ir 96.5km2 . Šeit dzīvo 1264 pastāvīgie iedzīvotāji. 
Šķilbēnu pagasts ir visblīvāk apdzīvotā lauku teritorija Viļakas novadā – vidēji 13 iedzīvotāji uz 
1km2. Šķilbēnu pagastā nav izteikti viena centra. Šeit ir trīs centri – Rekova, Šķilbani un Upīte, tie 
izveidojušies ap ražošanas objektiem.
 Iedzīvotājiem un tūristiem tiek apskatei piedāvāts vietējās nozīmes parks „Balkanu kalni” 32 ha 
platībā izveidots 1996.gadā, šobrīd gleznainajā apkārtnē ir izveidotas trīs dendroloģiska rakstura 
maršrutu  takas,  kuras  sevī  ietver  bērzu  birzi,  egļu  mežu,  stāvas  nogāzes,  augstus  paugurus  un 
gravas. Ģeoloģiskais un ģeomorfoloģiskais dabas piemineklis „Stiglovas atsegumi’ ir Natura 2000 
teritorija, platība 21ha. 
     Medņevas pagasts –  atrodas 6 km attāluma no novada centra. Teritorijas platība ir 99.3km2, 
Savu mājvietu tajā ir raduši 785 iedzīvotāji. . Pagasta teritorija ir 26 apdzīvotas vietas.
     Dabas  un  kultūrvēsturiskais  mantojums  -  pagasta  dienvidrietumos  atrodas  Natura  2000 
Stompaku  purvs,  tas  pagasta  teritorija  aizņem  300.6ha.  Pagasta  cauri  tek  Ķira,  tās  pietekas 
Niedrupīte,  Bušma,  Gurva,  Lodumka,  Rika  un  divi  ezeri-Ilziņu(3.1ha)  un 
Lodumas(2.6ha).Medņevas teritorijā atrodas 13 dažādas nozīmes arheoloģiskie pieminekļi.
     Vecumu pagasts – teritorija 124.8km2, atrodas 8 km no novada centra. Pagastā atklāts pirmais 
muitas punkts Latvijā „Vientuļi”, kurš atrodas 10km attālumā no Viļakas pilsētas. Pagasta austrumu 
robeža – 36.6km garumā ir arī ES ārēja robeža. Pagasta teritorijā dzīvo 665 iedzīvotāji.
     Dabas un kultūrvēsturiskais mantojums – teritorijā izveidots dabas parks „Vecumu meži”(Natura 
2000teritorija)  ar  dzērveņu  purvu  ,  purva  platība  -106ha,  dzērvenāji  aizņem  56.9ha.  Teritorijā 
uzskaitīti vairāku sugu lieli koki, no kuriem lielāka daļa ieskaitīta dabas retumu fondā. Ir vairāki 
vietējas nozīmes arheoloģijas pieminekļi.

     Žīguru pagasts –  atrodas 10km no novada centra ,  pagasta platība ir  111km2.  Dzīvo 809 
pastāvīgie  iedzīvotāji.  Pagastā ir  11 ciemi,  lielākā daļa iedzīvotāju dzīvo Žīguru ciemā.  Pagasts 
15km garumā robežojas ar Krieviju, tā ir arī Eiropas Savienības robeža.
     Pagasta odziņas – Annas Āzes meža muzejs, kurš atzīts par ģimenei draudzīgāko atpūtas vietu 
Latgalē, trīs dabas liegumi, viens dabas parks un 20mikroliegumi. Pagastā ir 3 dižkoki – Simonskijs 
ozols, Lielā kapu priede, Stārķu priede un viens arheoloģijas piemineklis „Cirnavas senkapi (Kara 
kapi)” .
     Kupravas pagasts – pēc platības ir pats mazākais pagasts Latvijā – 3.7 km2, šeit dzīvo 483 
iedzīvotāji, to blīvums ir 136 iedzīvotāji uz 1 km2. Gar pagasta rietumu malu tek Bolupe. Pagasta 
teritorijā  atrodas  Melnais  jeb Osīšu,  Āzīšu ezers.  Tā platība  ir  1.5 ha.  Kupravas  pagastā  daļēji 
atrodas valsts nozīmes izrakteņu atradne „Kuprava”. Māls ir piemērots kā ķieģeļu ražošanai, kā arī 
caurulēm un būvkeramikai.
     Susāju pagasts – kopplatība ir 198.09 km2, dzīvo 779 iedzīvotāji. Cilvēki šeit dzīvo viensētās.
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Pagasta odziņas - pagasta teritorijā ik gadu notiek ciema iedzīvotāju salidojums, atjaunota mototrase 
„Baltais briedis”. Pats skaistākais Susāju pagasta ir daudzveidīga daba, te atrodas trīs dabas liegumi, 
kuros ir sastopami retas augu un dzīvnieku sugas.
  
2.3.Nekustamāis īpašums

     Novada  pašvaldības  nekustamo  īpašumu  veido  zeme,  nedzīvojamās  un  dzīvojamās  ēkas 
(neprivatizēto dzīvokļu daļa).
2010.gada 31.decembrī pašvaldībai piederošo zemju īpašumu, lietojumu, valdījumu un piekritīgo 
zemju kopējā platība bija 3987.50ha, kuru kopējā bilances vērtība bija 5877152 LVL. 
No kopējas zemes platības , zeme, kura atrodas novada īpašumā sastāda 9.1%.

Rādītāji Platība ha Kopā
Īpašumā Lietošanā

Zem  ēkām,  būvēm  un 
pagalmiem 76.5 106.10 182.6

Lauksaimniecībā 
izmantojamā zeme 49.0 2560.3 2609.3

Atpūtai  un  izklaidei 
izmantojama zeme 19.6 3.3 22.9

Pārējā zeme 10.1 115.6 125.7
Zeme zem ceļiem 7.0 279.10 286.10
Zeme zem mežiem 197.0 526.0 723.0
Kopā: 359.2 3590.4 3949.6

     Lielākās platības aizņem lauksaimniecības izmantojamā zeme 2609.3 ha jeb 66%, zeme zem 
mežiem sastāda 18%, zeme zem ceļiem- 7%, zem ēkām, būvēm un pagalmiem- 5% un pārējas 
zemes sastāda 4% no kopēja īpatsvara.
     Novadam pieder ceļi ar kopējo garumu 255.4 km un ielu garums 40.2 km.

2.4.Uzņēmējdarbība    

     Iedzīvotāji  pamatā  ir  nodarbināti  lauksaimniecība,  mežsaimniecība,  valsts  un  pašvaldības 
iestādes. Viļakas novada attīstītākās saimnieciskās darbības nozares ir lauksaimniecība, mežistrāde, 
kokapstrāde  un  tirdzniecība.  Lielākās  zemnieku  saimniecības  nodarbojas  ar  savas  saražotās 
produkcijas tālāko realizāciju.  Novada ir reģistrēti  individuālā darba veicēji  un vairākas prakses 
pakalpojumu sniegšanas jomās - mājlopu reģistrācija, apzīmēšana un pārraudzība,  autotransporta 
remonts un apkope, friziera pakalpojumi, ģimenes ārsta prakse.
 Lielākie uzņēmēji, kas darbojas Viļakas novadā ir :
Viļakas pilsētā – SIA „Ķira”, SIA Daiļrade-Koks, SIA Latkomerc, SIA Antaris, SIA Pietālava, SIA 
Viļakas namsaimnieks, SIA Alta S, IU Stigma;
Žīguru pagastā – SIA Žīguru mežrūpniecības saimniecība;
Vecumu pagastā – SIA Ķira, Zeme, ZS Zivsalas, IU „Ingrīda un Co”, „Zemnieks”, „Province”;
Šķilbēnu pagastā – SIA DOLO, Z/S Kotiņi, Ūdri, Lejas, Straujupe, Laukakmeņi, Baltroži, Bērzi, 
Reniks, Lagūna, P/s Mežadruva, Ielejas, Ausekļi, Muleri, Patmalnieki;

10



Susāju pagastā – Z/s Upmalas, Ievlejas;
Medņevas pagastā – Z/s Aldemi, Medņevas strautiņi, Pakalni, Gravas, P/s Žauguri, Ielejas;
Kupravas pagastā – SIA LAT LIK, Kalvītes, Ozollejas, IK JAT, Amigo.

III.VIĻAKAS NOVADA DIVOS IEPRIEKŠĒJOS GADOS IZPILDĪTAIS UN 
KĀRTĒJAM GADAM PIEŅEMTAIS BUDŽETS

3.1.Viļakas novada 2010.gada budžeta izpilde

     Novada budžets sastāv no pamatbudžeta un speciāla budžeta un ziedojumu un dāvinājumu 
budžeta.
     Budžets veidojas no nodokļu un nenodokļu ieņēmumiem, maksas pakalpojumu un citu pašu 
ieņēmumiem, kā arī valsts dotācijām un mērķdotācijām. 
     Pamatbudžeta  ieņēmumus veido nodokļu ieņēmumi  – iedzīvotāju  ienākuma un nekustamā 
īpašuma nodoklis; nenodokļu ieņēmumi, kuros ietilpst pašvaldību nodevas, naudas sodi, ieņēmumi 
no  pašvaldības  īpašuma  pārdošanas  ,  kā  arī  citi  ieņēmumi;  transfertu  ieņēmumi  no  valsts  un 
pašvaldību budžetiem.
     Speciāla budža ieņēmumus veido īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi (dabas resursu nodoklis, 
autoceļu fonds un citi).

Viļakas novada pamatbudžeta ieņēmumi 
2009.-2010.gads

0
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2500000

2010 990272 9503 833770 2206459

2009 858870 490057 221577 2077531

Nodokļu Nenodokļu Maksas Transferti

     
     Viļakas novada pamatbudžeta ieņēmumi 2010.gadā sastādīja 4040004 Ls. Salīdzinājumā ar 
2009.gadu pamatbudžeta ieņēmumi palielinājās par 391969Ls.
     2010.gada  budžeta  ieņēmumu struktūrā  lielāko  īpatsvaru  sastāda  maksājumi  no  valsts  un 
pašvaldību maksājumiem, kuru apjoms ir 2077531 latu, jeb 51%, no kuriem pašvaldību budžetā 
dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda 850718 Ls salīdzinot ar iepriekšējo gadu šīs 
pozīcijas ieņēmumi palielinājās par 283619Ls.
     Pēc ieņēmumu veida otrais lielākais postenis ir nodokļu ieņēmumi, t.sk. ieņēmumi no iedzīvotāju 
ienākuma nodokļa sastāda 898143 Ls, jeb26% un nekustamā īpašuma nodoklis 98581 Ls, jeb 3%. 
20010.g. salīdzinot ar 2009.g. ienākuma nodokļa ieņēmumi palielinājās par 157534 Ls.
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     Trešā lielākā ieņēmumu pozīcija ir maksas pakalpojumi, kuru apjoms sastāda 216243 Ls, jeb 
6%. Budžeta maksas pakalpojumu ieņēmumi samazinājās par 32104 Ls. 

Viļakas novada pamatbudžeta izdevumi pa nozarēm (Ls)

Izdevumu nozare 2010.gads 2009.gads „+” ; „-„
Vispārējie valdības dienesti 401170 493675 -92505

Sabiedriskā kārtība un drošība 34154 39795 -5641
Ekonomiskā darbība 318095 218506 +99589

Vides aizsardzība 0 1288 -1288
Pašvaldības teritoriju un mājokļu 

apsaimniekošana
280898 269651 +11247

Veselība 27442 167721 -140279
Atpūta, kultūra un reliģija 537414 430765 +106649

Izglītība 1606434 1744953 -138519
Sociālā aizsardzība 455844 264526 +191318

Kopā: 3661451 3630880 +30571

     2010.gada izdevumi sastāda 3661454 Ls, kas ir par30571 Ls lielāki nekā 2009 gadā.

Viļakas novada 2010.gada pamatbudžeta 
struktūra

Vispārējie valdības 
dienesti; 401170; 

11%
Sabiedriskā kārtība 
un drošība; 34154; 

1%

Ekonomiskā darbība; 
265480; 7%

Pašvaldības teritoriju 
un mājokļu 

apsaimniekošana; 
280898; 7%

Veselība; 27442; 1%

Ilgterm iņa 
aizņēmumu atmaksa; 

163774; 4%

Sociālā aizsardzība; 
455844; 12%

Atpūta, kultūra un 
reliģija; 537414; 14%

Izglītība; 1606434; 
43%

     Kopējos izdevumos lielāko īpatsvaru sastāda izdevumi izglītībai- 43%, otrajā vieta ir atpūta, 
kultūra un reliģija -14% , sociāla aizsardzība sastāda 12% un vispārējas valdības dienesta izdevumi 
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– 11%, mazāko īpatsvaru sastāda izdevumi pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana – 
7%, Ekonomiskā darbība- 7% , aizņēmumu atmaksa - 4%un veselība1%. 
     

Viļakas novada pamatbudžets pa darbības finansiālajiem rezultātiem ( Ls)
    
Posteņu nosaukums 2010.gads % 2009.gads %
Ieņēmumi
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 898143 25.79 763346 24.1
Īpašuma nodoklis 98581 2.83 73044 2.3
Azartspēļu nodoklis 0 0 2800 0.1
Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma 328 0.01 1147 0.1
Valsts un pašvaldību nodevas 2726 0.08 3303 0.1
Ieņēmumi  no  budžeta  iestāžu  sniegtajiem 
maksas pakalpojumiem

216243 6.21 248347 7.9

Sodi un sankcijas 1616 0.05 1539 0.1
Pārējie nenodokļu ieņēmumi 367 0.01 7240 0.2
Ieņēmumi no īpašuma pārdošanas 4513 0.13 7110 0.2
Norēķini ar pašvaldības budžetiem 30513 0.87 57891 1.8
Maksājumi no valsts budžeta 1392780 40.00 1444549 45.7
Saņemta  dotācija  no  pašvaldību  finanšu 
izlīdzināšanas fonda

836428 24.02 551029 17.4

Kopā: 3482238 100 3161345
Izdevumi
Darba samaksa 1282187 35.02 1793635 49.4
Darba  devēja  sociālās  apdrošināšanas 
iemaksas,  sociāla  rakstura  pabalsti  un 
kompensācijas

346116 9.45 423888 11.7

Komandējumi un dienesta braucieni 3557 0.10 6073 0.2
Pakalpojumi 333847 9.12 285276 7.9
Krājumu, materiālu, preču un grāmatu iegāde 419823 11.47 209912 5.8
Nodokļu maksājumi 5454 0.15 6150 0.2
Subsīdijas un dotācijas 9856 0.27 13804 0.4
Sociālie pabalsti 385519 10.53 162211 4.5
Procentu izdevumi 30589 0.84 26198 0.7
Transferti 77479 2.11 64463 1.8
Kapitālie izdevumi 767024 20.94 639270 17.4
Kopā: 3661451 100 3630880 100
Saņemti īstermiņa aizņēmumi
Saņemto īstermiņa aizņēmumu atmaksa
Saņemtie ilgtermiņa aizņēmumi 895304 104760
Saņemto aizņēmumu atmaksa -161974 -56143
Akcijas  un  cita  līdzdalība  komersantu  pašu 
kapitāla

-319350

Naudas līdzekļi gada sākumā 117797 538715
Naudas līdzekļi gada beigās 352564 117797
      
     Pamatbudžetā  izdevumu  daļā  pēc  budžeta  ekonomiskās  klasifikācijas  2010.gadā  lielāko 
īpatsvaru ieņem atalgojumu un sociālās apdrošināšanas izmaksu apjoms, kas sastāda 44.47%.  

13



2009.gada  darba  samaksas  izdevumi  sastādīja  61.1%  no  pašvaldības  budžeta  izdevumiem. 
Pakalpojumu  apmaksai  no  pašvaldības  budžeta  2010.gadā  izlietoti  333847  Latu,  jeb  11.47%, 
materiālu un inventāra iegādei -419823Ls. Sociālajiem pabalstiem 2009.gadā izmaksāts 162211Ls, 
jeb 4.5%, 2010.gada sociālajos pabalstos izmaksāti 385519Ls, jeb 10.53%. 

Pārskats par Viļakas novada speciālo budžetu, Ls 

2010.gada izpilde 2009.gada izpilde
IEŅĒMUMI

Autoceļi fonds 94027 121744
Dabas resursu nodoklis 3418 2696
Pārējie speciālā budžeta 

līdzekļi
330 1234

Kopā: 97775 125674

IZDEVUMI

Autoceļi fonds 121324 118373
Dabas resursu nodoklis 1695 3544
Pārējie speciālā budžeta 

līdzekļi
0 51475

Kopā: 124819 173392

Līdzekļu atlikums uz gada 
sākumu

52297 100015

Līdzekļu atlikums uz gada 
beigām

25253 52297

     2009.gada speciālā budžeta ieņēmumi bija 97775 Ls, kas par 27899 Ls mazāki par iepriekšēja  
gada ieņēmumiem.
     Speciālā budžeta ieņēmumu lielāko īpatsvaru ieņēmumu daļā sastāda Valsts autoceļu fonda 
līdzekļi 2009gadā -96.9% un 2010.gadā-96.17%. Autoceļu fonda līdzekļi  2010.gada samazinājās 
par 27717 Ls.
    Autoceļa fonda līdzekļi izlietoti ceļu un ielu uzturēšanai .
    Dabas resursu nodoklis izlietots vides aizsardzības pasākumu apmaksai .
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3.2.Informācija par 2011.gada budžetu

819937
108885

4850

213397

1419808

27755

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

Nekustamā īpašuma nodoklis

Nenodokļu ieņēmumi

Maksas pakalpojumi

Valsts budžeta transferti

Pašvaldības budžeta transferti

Viļakas novada pamatbudžeta plānotie ieņēmumi 
2011.gadā 

     Viļakas novada pamatbudžeta 2011.gada ieņēmumi plānoti 2594632 lati,  kas par 142410Ls 
vairāk nekā plānots 2010.gadā. Prognozētais iedzīvotāju ienākuma nodoklis samazināsies par 78206 
Ls., maksas pakalpojumiem plānots samazinājums par 2846Ls. Nodokļi no īpašuma plānoti pieaugt 
par 10304 Ls, kas sastāda 108885 latu apmērā,  ko aprēķina Valsts zemes dienests pēc īpašuma 
kadastrālās vērtības, kas no 01.01.2011 gada ir 1.5% no nekustamā īpašuma (zemes) kadastrālās 
vērtības  un  0.2-1.5% no  ēku  un  būvju  kadastrālās  vērtības un  nedrīkst  pārsniegt  iepriekšējam 
taksācijas gadam aprēķināto nodokļa apmēru vairāk kā par 25%. Valsts budžeta transferti sastāda 
1419808  Ls,  bet  pašvaldības  transferti  -27755  Ls.  2011.gadā  paredzēti  ieņēmumi  no  Eiropas 
Savienības struktūrfondiem, kuri tiks izlietoti jauno projektu uzsākšanai, gan iesākto pabeigšanai.

Viļakas novada 2011.gada pamatbudžeta izdevumu 
struktūra

Sociālā 
aizsardzība; 

427920; 15%

Atpūta, kultūra un 
reliģija; 254091; 
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Ekonomiskā 
darbība; 96211; 

3%

Vispārējas 
valdības dienesti; 
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Veselība; 4320; 
0%

Pašvaldības 
teritoriju un mājokļu 
apsaimniekošana; 

370243; 13%

Izglītība; 1218887; 
42%
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     Viļakas  novada  pašvaldības  pamatbudžeta  izdevumi  2011.gadā  plānoti  2793472  Ls. 
Pamatbudžeta izdevumu daļā novada attīstības prioritātei izglītībai- izglītības iestāžu uzturēšanai un 
ar izglītību saistīto pasākumu finansēšanai – plānoti Ls 1218887 jeb 42%. 
     Atpūtas,  sporta,  kultūras un reliģijas izdevumiem 2011.gada budžetā paredzēts finansējums 
254091  Ls,  jeb  9%.  Novada  budžeta  paredzēti  15%  pasākumiem  pašvaldības  funkciju 
nodrošināšanai.  Izpildvaras  funkciju  administrēšanai,  ko  veic  Viļakas  novada dome un pagastu 
pārvaldes noteikti asignējumi 265838 latu, kas par 86474 mazāk kā 2010.gadā. 
     Sociālās aizsardzības izdevumi 2011.gadā plānoti Ls 427920, jeb 15% no kopējiem budžeta 
izdevumiem, kas par 143030Ls vairāk nekā plānots 2010.g. No asignējumiem sociālai aizsardzībai 
171200 Ls paredzēti pabalstiem un palīdzībai maznodrošinātajiem iedzīvotājiem, sociāla dienesta 
uzturēšanai  42705 Ls un divu sociālo māju izdevumu segšanai - 176986 Ls.
     Visām iestādēm  uzturēšanas izdevumi plānotie ieviešot taupības režīmu.
     

3.3.Viļakas novada saistību apjoms 

Aizņēmuma mērķis Līguma 
parakstīšanas 
datums

Līguma 
atmaksas 
termiņš

Valūtas 
apzīmējums

Aizņēmuma 
līguma 
summa

Neatmaksātā 
daļa  uz 
31.12.2009.g.

Sporta  un  veselības  centra 
angāra veida pabeigšanai

07.05.2002 01.05.2012 LVL 20000 4880

Ūdenssaimniecības  un 
kanalizācijas  sistēmas 
rekonstrukcija

23.12.2004 20.12.2014 LVL 15000 7500

Projekts  Ūdensapgādes  un 
kanalizācijas  sistēmas 
rekonstrukcija  Šķilbēnu 
pagasta  Upītes,  Rekovas  un 
Šķilbēnu ciemos izstrādes un 
realizēšanai

27.12.2004 20.12.2009 LVL 30000 0

Autobusa iegāde 15.11.2006 20.09.2011 LVL 11800 4348
ERAF  projekta 
„ūdenssaimniecības  un 
kanalizācijas  sistēmas 
rekonstrukcija  Balvu  rajona 
Žīguru pagastā

23.12.2004 20.12.2014 LVL 27000 13500

Uz  ūdens  balstītā  kopēja 
tūrisma piedāvājuma radīšana 
Latgalē un Utenas apgabalā

05.10.2009 20.09.2010 LVL 39760 39760

Šķilbēnu  kultūras  centra 
rekonstrukcija

01.12.2009 20.11.2024 LVL 65000 65000

Viļakas  pakalpojumu  centra 
labiekārtošana

12.12.2003 22.11.2022 LVL 64950 44430

Sporta  un  veselības  centra 
celtniecība

18.06.2001 31.05.2011 LVL 20000 4000

Pamatskolas  katlu  mājas  un 
siltumtrases renovācija

18.05.2004 01.04.2014 LVL 39700 19275

Viļakas  pilsētas  katlu  mājas 
apkures  un  siltumtrases 
rekonstrukcija Sporta ielā 4

21.08.2008 20.07.2023 LVL 117500 109500

Viļakas  Valsts  ģimnāzijas 
kanalizācijas  sistēmu  un 
notekūdeņu attīrīšanas iekārtu 
rekonstrukcija.  Viļakā,  pils 
ielā 10A

21.08.2008 20.07.2028 LVL 40000 38000

Automašīnas iegāde 24.10.2005 24.09.2015 LVL 6790 4006
Viļakas  pakalpojumu  centra 
labiekārtošana

19.09.2003 20.07.2023 LVL 200000 137500

Līzings –apkures katla iegāde 29.08.2006 29.08.2009 LVL 10402 0
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Kurināmā iegāde 27.05.2008 20.05.2009 LVL 10000 0
PII ’Pasaciņa” jumta remonts 22.09.2006 20.08.2016 LVL 18614 12890
Kopā: 748066 513407
     
     2009.gadā  novada  dome  palielinājusi  savas  kredītsaistības,  jo  infrastruktūras  objektu 
sakārtošanai saņemti no Valsts kases 2 aizņēmumi 104760 Ls, kuru atmaksas termiņš ir 2024. gads. 
     2009.gadā  novada  pašvaldības  veikušas  aizņēmumu  pamatsummas  atmaksu  56143  latu 
apjomā .Uz pārskata perioda beigām kredītsaistības ir 513407 Ls.

Līdzdalība radniecīgu kapitālsabiedrību un asociēta uzņēmuma kapitālā 

Pašu kapitāls
Nr.p.k. Kapitālsabiedrības nosaukums Līdzdalība 

%
Perioda sākumā Perioda beigās

1. SIA Viļakas namsaimnieks 100 139099 429308
2. SIA Žīguru namsaimnieks 100 136137 138483
3. SIA Viļakas veselības aprūpes 

centrs
100 0 25550

Kopā: 275236 593341
     2010.gada salīdzinot ar iepriekšējo gadu ,ilgtermiņa finanšu ieguldījumi palielinājās par 318105 
Ls.
      2010.gada laikā asociētā uzņēmuma kapitālā ieguldījums tika veikts 475871 Ls. Viļakas novada 
domei pieder 446350 SIA Balvu slimnīca kapitāla daļas 446350 latu vērtība un 29521 SIA „Balvu 
autotransports” 29521 latu vērtībā.
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IV.NOVADA SADARBĪBA LĪDZDALĪBAS PROJEKTOS

Pašvaldības līdzdalība sadarbības projektos, iestādēs un uzņēmumos. 
Viļakas novada dome izmanto ikvienu iespēju, lai piesaistītu Eiropas Savienības un citu ārvalstu 
finanšu instrumentu finansējumu un uzlabotu dzīves kvalitāti Viļakas novada iedzīvotājiem.
Viļakas  novada  dome  šobrīd  īsteno  20  projektus.  15  (Lauku  atbalsta  dienesta  administrētajā 
programmā „Pamatpakalpojumi  ekonomikā un iedzīvotājiem” atbalstu  guvuši  četri,  vienpadsmit 
īsteno  ERAF  finansētajās  programmās)  no  tiem  ir  vērsti  novada  infrastruktūras  sakārtošanā: 
izglītības, kultūras un sociālajās jomās. Pieci projekti tiek īstenoti novada kapacitātes stiprināšanā 
un cilvēkresursu attīstībā – atbalsta fondi Eiropas Sociālais Fonds, Latgales kultūras programma un 
Programma Jaunatne darbībā. 
Viļakas  novada  dome  īsteno  infrastruktūras  projektus,  kuru  īstenošana  uzsākta  2010.gadā,  bet 
turpināsies 2011. un 2012.gadā. Realizēto projektu ieguvumus ilgtermiņā varēs izvērtēt tikai pēc 
projektu pilnīgas īstenošanas.
2010.gadā  pašvaldība  pilnībā  realizēja  divus  projektus:  ERAF,  3.4.4.2.aktivitātes  „Sociālo 
dzīvojamo  māju  siltumnoturības  uzlabošanas  pasākumi”,  projekts  „Sociālās  dzīvojamās  mājas 
energoefektivitātes uzlabošana” Pļavu ielā 2, Viļakā un Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības 
programmas projekts “Uz ūdens balstīta kopēja tūrisma piedāvājuma radīšana Latgalē un Utenas 
apgabalā” jeb “Waterjoy”. 
2011.gada sākumā noslēdzās 5 projektu realizācija Lauku attīstības programmas 3.ass pasākumā 
„Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem”. Realizētie projekti ir Šķilbēnu pagasta kultūras 
centra  rekonstrukcija,  Pensionāru  saietu  un  atpūtas  centrs,  Kupravas  sporta  zāles  vienkāršota 
rekonstrukcija, Viļakas sporta zāles rekonstrukcija, Brīvā laika un sporta objektu izveidošana un 
rekonstrukcija Žīguru pagastā.
2011.gadā pašvaldība plāno apgūt Lauku attīstības programmas 3.ass pasākumā „Pamatpakalpojumi 
ekonomikai  un  iedzīvotājiem”  neapgūto  finansējumu  2009.un  2010.gadā,  atlikušā  finansējuma 
apguvei iesniegti 7 projekti, kas vērsti uz ceļu, ielu, kultūras un sporta infrastruktūras sakārtošanu.
2010.gadā uzsākta un 2011.gadā noslēgsies trīs sociālo māju energoefektivitātes paaugstināšanas 
projekti.  Ar  Eiropas  Reģionālā  Attīstības  fonda  atbalstu  realizē  projektus  „Nr. 
SMS/3.4.4.2.0/10/02/036  Sociālās  dzīvojamās  mājas  "Jasmīni"  Žīguru  ciemā  Viļakas  novadā 
siltumnoturības uzlabošanas pasākumi”, “Nr. SMS/3.4.4.2.0/10/02/039 Sociālās dzīvojamās mājas 
"Alejas"  Kupravas  ciemā,  Viļakas  novadā  siltumnoturības  uzlabošanas
pasākumi”  un  “Nr.  SMS/3.4.4.2.0/10/02/044  Sociālās  dzīvojamās  mājas  Skolas  ielā  3,  Viļaka, 
Viļakas novadā siltumnoturības uzlabošanas pasākumi”. 
Lieli rekonstrukcijas darbi ūdenssaimniecības sakārtošanā norit Viļakas pilsētā, ar Kohēzijas fonda 
finansējumu īsteno projektu “Ūdenssaimniecības attīstība Viļakā”. 2010.gadā projekta ietvaros tika 
izrakta  jauna  aka,  nomainīts  ūdensvads  no  Balvu  akas  līdz  garnizona  ielai,  uzbūvēts  pašteces 
kanalizācijas  vads  pa Garnizona  ielu  no  Sporta  līdz  Abrenes  ielai,  un  pa Sporta  ielu  atjaunots 
kanalizācijas  vads  līdz  pirmskolas  izglītības  iestādei.  Uzbūvētas  jaunas  notekūdeņu  attīrīšanas 
iekārtas (NAI) ar jaudu 240 m2 dienā, t.sk. jauna dienesta ēka un jauna priekšattīrīšanas ēka, un 
divas jauna kanalizācijas sūkņu stacijas. I.kārtā apgūs 1029442,00 Ls, 2011.gadā ūdenssaimniecības 
projekts turpināsies, realizēs projekta 2.kārtā paredzētās aktivitātes par finansējumu - 413123,00 Ls.
2010.gadā  ir  uzsākts  projekts  Nr.  3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/038/063  "Ūdenssaimniecības 
attīstība Medņevas pagasta Semenovas ciemā ". Projektu atbalsta Eiropas Reģionālais  Attīstības 
fonds. Tiks izbūvēti jauni kanalizācijas un ūdensvadi Semenovas ciemā. Projekta būvniecības darbi 
turpināsies līdz 2011.gada novembrim. Eiropas Reģionālais Attīstības fonda apakšaktivitātē 3.4.1.1. 
"Ūdenssaimniecības  infrastruktūras attīstība apdzīvotās  vietās  ar iedzīvotājiem skaitu  līdz 2000" 
īsteno  projektu  Nr.  3DP/3.4.1.1.0/APIA/CFLA/124/121  "Ūdenssaimniecības  attīstība  Žīguru 
pagasta Žīguru ciemā ", kurā arī ir paredzēti ūdensvadu un kanalizācijas vadu rekonstrukcija un 
jaunu pieslēgumu izbūve. Projekta īstenošana turpināsies 2011. un 2012.gadā.
2010.gadā  būtisks  ieguldījums  veselības  aprūpes  sistēmas  sakārtošanā,  realizējot  projektu  Nr. 
3/DP/3.1.5.1.2/10/IPIA/VEC/024 „Viļakas novada veselības aprūpes centra attīstība”. Poliklīnikas 
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ēkai, Tautas ielā 6, veikta iekšējā rekonstrukcija, izbūvēts iekšējais ūdensvads, iekšējā kanalizācijas 
sistēma  un  sanitārās  telpas,  kas  pielāgotas  personām  ar  funkcionāliem  traucējumiem;  veikti 
energoefektivitātes pasākumi,  uzstādīti jauni durvju un PVC logu bloki, veikta logu aiļu apdare, 
uzstādītas  palodzes,  izbūvēta  ugunsdrošības,  signalizācijas  sistēma,  ierīkota  elektroinstalācija. 
Rekonstruētajā ēkā nodrošināta pārvietošanās cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un funkcionāliem 
traucējumiem.  Ēkai,  Parka  ielā  2,  kur  atrodas  Vidzemes  reģiona  neatliekamās  medicīniskās 
palīdzības brigāde, veikta iekštelpu renovācija 108,5m2, ierīkota elektroinstalācija un ugunsdrošības 
signalizācija,  uzstādīti  durvju  bloki,  veikta  grīdu  demontāža  un  jaunu  ierīkošana,  veikts  telpu 
kosmētiskais remonts. Projekts pilnībā tiks īstenots 2011.gadā.

2011.gadā izstrādās  un iesniegs projektus par ūdenssaimniecības  attīstību Rekovas,  Šķilbanu un 
Kupravas ciemos.

Soli pa solim pašvaldība sadarbībā ar VAS "Latvijas Valsts ceļi" strādā, lai īstenotu autoceļa P 45 
Viļaka - Kārsava km 6,35 - 16,54 rekonstrukciju Viļakas novada Medņevas un Šķilbēnu pagastos. 
Rekonstrukcijas  darbi  paredz  izbūvēt  asfaltbetona  segumu  no  Semenovas  ciema  līdz  Rekovas 
ciemam.  2010.gadā  noslēdzās  sabiedriskā  apspriešana,  kuras  laikā  diskutēja  kādus  esošā  ceļa 
posmus būtu nepieciešams iztaisnot un veica pārrunas ar visiem iedzīvotājiem, kuru īpašumus skars 
jaunā  ceļa  posma  izbūve,  diskutēja  arī  par  nobraucamo  ceļu  nepieciešamo  skaitu.  2011.gadā 
izstrādās tehnisko projektu. Būvniecību plānots uzsākt 2012.gadā un pabeigt 2013.gadā.

Novadā tiek domāts arī par izglītības infrastruktūras realizēšanu. 2010.gadā uzsāka un 2011.gadā 
noslēgsies trīs projekti Nr. 2009/0023/3DP/3.1.3.1.0/08/IPIA/VIAA/005 "Kvalitatīvai dabaszinātņu 
apguvei  atbilstošas  materiālās  bāzes  nodrošināšana  Viļakas  Valsts  ģimnāzija",  Nr. 
2009/0103/3DP/3.1.3.1.0/08/IPIA/VIAA/099  "Kvalitatīvai  dabaszinātņu  apguvei  atbilstošas 
materiālās  bāzes  nodrošināšanai  Rekavas  vidusskolā"  un  Nr.  3DP/3.2.2.1.2./09/IPIA/VIAA/592 
"Izglītības iestāžu informatizācija". Dabaszinātņu projektus dabaszinātņu un matemātikas kabineti 
tika aprīkoti ar modernām iekārtām, savukārt attiecīgo priekšmetu skolotāji tika apmācīti tās lietot 
atbilstoši  tehniskajā  specifikācijā  noteiktajām prasībām.  Iepirkuma rezultātā  tika  iegādāti  datoru 
komplekti  un  informācijas  tehnoloģijas  sistēmas  ķīmijas,  bioloģijas,  fizikas  un  matemātikas 
skolotājiem – interaktīvās tāfeles, datori ar sensoriem, datu kameras, videoprojektori u.c. iekārtas. 
Mācību procesā jūtams, ka tas rada izglītojamajos vēl lielāku interesi par bioloģijas un dabaszinību 
mācību priekšmetu apguvi. Skolu informatizācija Viļakas novadā notiek Viļakas, Žīguru, Viduču, 
Upītes pamatskolās. 

Saskaņā ar Viļakas novada domes 2010.gada 30.septembra lēmumu “Par Viļakas novada attīstības 
programmas 2011.-2017. gadam izstrādes uzsākšanu” (prot. nr. 17, 14.§) uzsākta Viļakas novada 
attīstības programmas izstrāde. Saskaņā ar Viļakas novada domes 2011.gada 11.marta lēmumu “ 
Par Viļakas novada teritorijas plānojuma 2012.-2024. gadam izstrādes uzsākšanu” (prot. nr. 6, 3.§) 
uzsākta  jauna  Viļakas  novada  teritorijas  plānojuma  2012.-2024.  gadam  izstrāde.  Teritorijas 
plānojumu  izstrādā  saņemot  Eiropas  Sociālā  Fonda  finansējumu  projektam  nr. 
1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/007  "Ilgtermiņa  teritorijas  attīstības  plānošanas  dokumenta  - 
teritorijas plānojuma izstrāde Viļakas novadam". Atbilstoši publiskā iepirkuma procedūrai, līgumu 
par teritorijas plānojuma izstrādi noslēdza ar „Grupu 93”. 2010.gadā Viļakas novada dome uzsāka 
izstrādāt divus teritorijas plānošanas dokumentus: „Viļakas novada attīstības programmu 2011. – 
2017.gadam” un „Viļakas novada teritorijas plānojumu 2012.-2024.gadam”, attīstības programmas 
izstrādi ir plānots pabeigt 2011.gadā, teritorijas plānojumu 2012.gadā.
Viļakas  novada  dome  plāno  un  piesaista  finansējumu  speciālistu  kvalifikācijas  paaugstināšanā. 
Īstenojot  projektu  Nr.  1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/096  "Speciālistu  piesaiste  Viļakas  novada 
pašvaldības kapacitātes stiprināšanai", ir piesaistīti  divi jauni speciālisti: informācijas tehnoloģiju 
(IT) pakalpojumu pārvaldības procesu konsultants un psihologu, tādejādi paaugstinot pašvaldības 
kapacitāti  un  sniegto  pakalpojumu  kvalitāti,  kā  arī  piedāvā  divus  jaunus  pakalpojumus  novada 
iedzīvotājiem. 
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Īstenojot  projektus  Nr.2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001  „Pedagogu  konkurētspējas 
veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”, projektā kopš 2009. gada novembra līdz 
2011.gada vasarai no  Viļakas novada ir iesaistījušies 74 pedagogi un ir veiksmīgi ieguvuši gan 
pedagogu kvalitātes pakāpes no 2.- 4. ieskaitot. 4. Posmā (2011.gadā), kas noslēgto līgumu ziņā 
visbagātākais, jo ir   34 noslēgtie līgumi, 32 pedagogi strādāja, lai iegūtu kvalitātes pakāpes, bet 2 
pedagogi  iesaistījās  2.  aktivitātē  un  apguva  kursu  programmas  papildinot  savas  zināšanas,  lai 
turpmāk varētu zināšanas izmantot savā  pedagoga darbā.
Pašvaldība  iesaistās  arī  pārrobežu  sadarbības  programmās.  2010.gadā  pašvaldība  kļuva  par 
sadarbības partneri četros projektos Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības projektos. 
Sadarbība par tūrisma infrastruktūras uzlabošanu tiek veidota ar Latgales plānošanas reģionu un 
„Eiroreģiona Pleskava, Livonija”. Projekti uzņēmējdarbības veicināšanā un uzņēmēju izglītošanā 
veidoti sadarbībā ar Räpinas pašvaldību Igaunijā. Viļakas novada dome uzņēmās iniciatīvu un vienu 
projekta par nometņu organizēšanu Viļakas novada, Pečoru rajona un Räpinas pašvaldību bērniem 
iesniedza kā Vadošais partneris. Viļakas novada domes kultūras iestādes iesaistījās „Eiroreģiona 
Pleskava,  Livonija”  mazo  projektu  pieteikumu  izstrādē,  tādējādi  veicinot  sadarbību  ar  Krieviju 
kultūras  jomā.  Rezultāti  par šajā pārrobežu sadarbības  programmā iesniegtajiem projektiem būs 
zināmi 2011.gada vasarā.

Viļakas  novada  iestādes  un  privātpersonas  iesaistās  Hipotēku  bankas  izsludinātajos  konkursos. 
2010.gadā ir izveidots rotaļu laukums Žīguru ciemā, Bērnu peldvietas sakopšana un labiekārtošana 
pie  Žīguru  ciemata  dīķa,  labiekārtots  bērnu  rotaļu  laukums  pie  Viļakas  pirmskolas  izglītības 
iestādes. Un 2010.gada nogalē ar Hipotēkas bankas atbalstu labdarības akcijas īstenoja Medņevas 
tautas  nams,  Medņevas  jauniešu  biedrības  „Paspārne”,  Medņevas  pirmskolas  izglītības  iestāde 
„Pasaciņa” un Viļakas pirmskolas izglītības iestāde. 
Viļakas pamatskola, Viļakas Valsts ģimnāzija, skolu apvienotā komanda veiksmīgi kā sadarbības 
partneri iesaistās projektā “Skolas kā satelīti attīstības izglītībā”, iegūstot jaunu pieredzi izglītības 
jomā,  izvērtējot  globalizācijas  un  informatizācijas  ietekmi  uz  izglītības  sistēmu.  Viļakas  Valsts 
ģimnāzija turpināja piedalīties starptautiskais Comenius projekta “Ūdens apkārt mums” aktivitātēs. 
Projektā  piedalījās  skolēni  un  skolotāji  no  Vācijas,  Itālijas,  Polijas,  Lielbritānijas  un  Viļakas, 
Latvijas. 
Viļakas novada kultūras iestādes 2010.gadā piesaistīja finansējumu no Valsts Kultūrkapitāla fonda, 
lai  realizētu  -  Viļakas  novada folkloras  kopas  "Atzele"  darbības  nostiprināšana  (cītara  iegāde); 
pasākumiem "Ermoņiku skaņas"; "Ziemeļlatgales Rudins bolsi Upītē"; "Dzejas un dziesmu festivāls 
"Upītes uobeļduorzs"

Leader pieejas īstenošana
Viļakas novada pašvaldība un nevalstiskās organizācijas aktīvi iesaistās finansējuma piesaistē no 
Lauku  attīstības  programmas  4.ass  Leader  pieejas.  LEADER  ir  mērķtiecīgas  un  savstarpēji 
koordinētas aktivitātes lauku attīstībai, kuras rosina sabiedrību meklēt jaunus risinājumus esošajām 
lauku problēmām. LEADER būtība ir uzlabot  dzīves kvalitāti cilvēkam laukos, domājot gan par 
ekonomiskajiem, sociālajiem uzlabojumiem un vides saglabāšanas iespējām. 
2010.gadā  Viļakas  novadā  ir  realizēti  trīs  Leader  projekti. Viļakas  tirgotāju  biedrība 
"Marnauza" realizēja projektu „Tirgus laukuma izveidošana un labiekārtošana Viļakā” saskaņā ar 
5.1.  aktivitāte: iekārtu,  tehnikas,  aprīkojuma,  informācijas  tehnoloģiju  un  programmu 
nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei 
un sasniedzamībai vietējiem iedzīvotājiem, izveidots jauns pakalpojums.
Biedrība Invalīdu sporta un rehabilitācijas klubs "Medņeva" - „Invalīdu sporta un rehabilitācijas 
kluba "Medņeva" infrastruktūras kapacitātes  paaugstināšana” un Viļakas pūtēju orķestra atbalsta 
biedrība - „Aprīkojuma iegāde Viļakas mūzikas un mākslas skolai” realizēja projektus saskaņā ar 
5.2.  aktivitāte: iekārtu,  tehnikas,  aprīkojuma,  informācijas  tehnoloģiju  un  programmu 
nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā 
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apmācību un interešu klubu, kultūras,  vides aizsardzības,  sporta un cita brīvā laika pavadīšanas 
aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem. 
2010.gadā uzsāka projektu realizāciju un 2011.gadā noslēgsies 2 Leader projektu īstenošana rīcībā 
Sporta, tūrisma, atpūtas un brīvā laika infrastruktūras izveide. Projektus biedrība "Atvase" projektu 
“Aktīvās  atpūtas  un brīvā laika  pavadīšanas  iespēju dažādošana  laukos”,  iegādājoties  slēpes  un 
velosipēdus,  kas  būs  pieejami  Balkanu  parka  apmeklētājiem,  un  Jaunatnes  Iniciatīvu  centrs 
“Sauleszieds”  realizēs  projektu  „Trenažieru  iegāde  jauniešu  iniciatīvu  centra  “Sauleszieds” 
kapacitātes stiprināšanai”.
Rīcībā  Kultūras,  kultūrvēsturiskā  un  dabas  mantojuma  saglabāšana,  2011.gadā  realizēs  2  divus 
projektus: Biedrība “Upītes jauniešu folkloras kopa” izgatavos Ziemeļlatgales tautastērpus Upītas 
jauniešu tautu deju kolektīvam un biedrība “Aicinājums” uzcels kapliču Buku-Zelču kapos. Sociālo 
pakalpojumu attīstību veicinās Jauniešu biedrība “Paspārne” īstenotais projekts „Apmācību telpas 
un  trenažieru  zāles  izveide  veicinot  sociālos  pakalpojumus  cilvēkiem ar  īpašām vajadzībām un 
maznodrošinātajām ģimenēm ar bērniem”, kā arī Viļakas novada dome iegādāsies sporta inventāru, 
kuru  izmantos  Viļakas  bērnu  un  jaunatnes  sporta  skola,  Viļakas  Valsts  ģimnāzijas  un  Viļakas 
pamatskolas audzēkņi.

Liela interese par finansējumu piesaisti no Leader pieejas bija arī 3.izsludinātajā Leader projektu 
konkursa kārtā. Kopā iesniedza 70 projektu iesniegumus, no tiem 23 projekta iesniegumi iesniegti 
no Viļakas novada, 10 pieteikumus iesniedza biedrības, 9 – Viļakas novada dome, 2 – uzņēmēji, 2 – 
draudzes. Projektos paredzēta uzņēmējdarbības pakalpojumu uzlabošana un dažādošana, jauniešu 
centru  izveide, Sporta,  tūrisma,  atpūtas  un  brīvā  laika  infrastruktūras  izveide  un  Kultūras, 
kultūrvēsturiskā un dabas mantojuma saglabāšana.
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V.IESTĀŽU VEIKTIE UN PLĀNOTIE PASĀKUMI 

Bibliotēkas   

Viļakas bibliotēka (turpmāk – bibliotēka) ir izglītības , kultūras, informācijas un sociālo kontaktu 
centrs  mazpilsētā.  Bibliotēka  mazpilsētā  ir  kultūrvides  veidotāja,  veic  iedzīvotāju  tālākizglītību, 
kultūras  vērtību  apriti  un  saglabāšanu.  Pašreizējos  ekonomiski  un  sociāli  smagajos  apstākļos 
bibliotēkas loma un iedzīvotāju vajadzības pēc tās pakalpojumiem ievērojami pieaug. Tā ir vieta, 
kur satiekas un brīvo laiku pavada domubiedri. 
Digitālā laikmeta iespaidā arī Viļakas bibliotēka kopš 2009.gada augusta ir atrodama vispasaules 
populārajā  sociālajā  tīklā  Twitterī un arī  Twitpic.  Ikviens  interesents,  kas  ir  Skype lietotājs,  ar 
bibliotēku  var  sazināties  izmantojot  bibliotēkas  Skype  adresi:  vilakas.biblioteka.  Par  bibliotēkas 
darbību ir izveidots buklets.
Laikazīmes un dabas vērojumi bibliotēkas darbinieka Viļa Bukša interpretācijā lasāmi izdevumos – 
„Ieva”,  „Dārza  Pasaule”,  „Vaduguns”,  „Diena”  un  daudzviet  citur,  gan  interneta  portālos,  gan 
preses izdevumos.

Bibliotēka piedalījās divos valsts mēroga informācijas meklēšanas konkursos. 
Portatīvo datoru lietotāji,  kas izmanto Viļakas bibliotēkas WiFi (bezvadu internets) informācijas 
meklēšanai, 1. jūlijā plkst. 19.00 pulcējās pie bibliotēkas ēkas, lai piedalītos pasākumā “Bezvadu 
zemene”. Rudenī (novembrī) Letonikas konkursā, „Meklē un atrodi datu bāzē letonika.lv” kurš 
tika pārstāvēts abās līgās (bibliotekāru un bibliotēkas lasītāju). ” 
Konkursi tika organizēti,  lai popularizētu bibliotēku apmeklēšanu, pastāstītu par iespējām, kādas 
lasītājiem piedāvā  Latvijas  publiskās  bibliotēkas,  par  elektroniskajiem resursiem,  kādi  pieejami 
lasītājiem bibliotēkās bez maksas, kā arī, lai veicinātu šo datu bāžu apgūšanu un izmantošanu.
Te ir izveidots sabiedriskā interneta pieejas punkts ar 12 datoru vietām, ir iespēja izmantot printeri, 
skeneri,  kopētāju.  Te  notiek  dažādi  pasākumi  mērķauditorijām  un  izmantojot  laikmetīgas 
informācijas tehnoloģijas, bibliotēka kļūst par logu uz plašo pasauli.

• Viļakas novada bibliotēku konsultatīvi-metodiskais centrs
• Plašs sadarbības partneru loks-Viļakas  skolas,  KN, PII,  sociālais  centrs,  muzejs,  Viļakas 

novada Dome
• Patreizējā bibliotēkas atrašanās vieta ir labs esošo un iespējamo lietotāju piesaistes centrs
• Vispasaules  tīmeklī  un plašsaziņas  līdzekļos  atpazīstama gan pēc  logo,  gan mājas  lapas 

http://vilakabiblio.wordpress.com/   
• Bibliotēka  ir  sociālās  saskarsme centrs,  kurā nozīmīga  vieta  ir  izglītojošiem un kultūras 

pasākumiem (radošās darbnīcas – tapošana, lentīšu dzijas adījumi, rotaslietu izgatavošana, 
konfekšu pušķi,  grāmatu atvēršanas svētki, tikšanās ar radošiem cilvēkiem u.c.)

• Patstāvīgais un bezvadu interneta pieslēgums;
• Elektroniska lasītāju apkalpošana IIS Alise, - 2011.gada marts
• Viļakas bibliotēkas darbinieks V.Bukšs – Viļakas novada ģerboņa autors.

Iespējas
• Nākotnē bibliotēkai harmoniski jāiekļaujas vienotā novada kultūras, informācijas un tūrisma telpā.
• Bibliotēkai  jāveicina noturīgu un nepārtrauktu Viļakas novada sabiedrības garīgo un intelektuālo 

attīstību,  veidojot  informācijas  resursu  krātuves,  nodrošinot  ar  informāciju  novada  attīstības 
programmas un koordinējot novada bibliotēku darbību.
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Jau  aizvadītajā  gadā  aktualizējās  jautājums  par  Viļakas  un  Susāju  bibliotēku  apvienošanu. 
2011.gada nogalē paredzēts veikt Viļakas un Susāju bibliotēku optimizāciju, kuras mērķis ir 21. 
gadsimta publiskā bibliotēka pilsētā ar funkcionāli piemērotām telpām, kurās tiek sniegts visiem 
lietotājiem līdzvērtīgs, kvalitatīvs un mūsdienīgs bibliotekārais pakalpojums. 
Mēs esam par bibliotēku, kas būtu piemērota visiem – māmiņām ar maziem bērniem, pusaudžiem, 
jauniešiem un  bērniem,  kas  nāk  pasēdēt  internetā  vai  gatavot  projektus  un  skolas  uzdevumus, 
pieaugušajiem un pensionāriem, kas nāk pēc grāmatām vai palasīt presi, darba meklētājiem, kas 
pēta sludinājumus, raksta un sūta CV, kā arī invalīdiem ratiņkrēslos. Turklāt mūsdienīgs priekšstats 
par to, kas ir publiskā bibliotēka, ir cieši saistīts ar sociālās funkcijas aktualizāciju – bibliotēka ir 
sociālas  saskarsmes  centrs,  kurā  nozīmīga  vieta  ir  arī  dažādiem  izglītojošiem  un  kultūras 
pasākumiem.

Nākotnē  Viļakas  bibliotēkai  harmoniski  jāiekļaujas  vienotā  novada  kultūras,  informācijas  un 
tūrisma  telpā.  Mūsdienu  informācijas  tehnoloģiju  piedāvājums  un  iespējas  paver  jaunus 
netradicionālus, bet laikmetam atbilstošus un ekonomiski izdevīgus ceļus indivīda garīgās pasaules 
pilnveidošanā  un  konkurētspējā  globālajā  pasaulē.  Līdz  ar  to  bibliotēka  kļūst  par  novitāšu 
inkubatoru un noderīgas informācijas krātuvi.

    Tuvākajā nākotnē mēs redzam bibliotēku, kas vārda tiešā nozīmē pārtop novada ,,Gaismas pilī", 
kuras sūtība ir veicināt noturīgu un nepārtrauktu Viļakas novada sabiedrības garīgo un intelektuālo 
attīstību,  veidojot  informācijas  resursu  krātuves,  nodrošinot  ar  informāciju  novada  attīstības 
programmas, un koordinējot novada bibliotēku darbību.

Pārskatu sagatavoja Viļakas bibliotēkas vadītāja Vija Circāne

Viļakas novada bibliotēku paveiktais un vīzija 2011.gadam

Medņevas bibliotēka
2010.gadā

Bibliotēka  ir  kultūras,  izglītības  un  informācijas  iestāde,  kurā  var  izmantot  dažādu 
informācijas nesēju (grāmatas, periodika, datu bāzes, internets) sniegto informāciju. Tā ir 
vieta, kur satikt un atrast domubiedrus, pavadīt brīvo laiku. Nozīmīga vieta bibliotēkas darbā 
ir ierādīta novadpētniecībai. 
Bibliotēkas  mērķis  ir  visu pagasta iedzīvotāju bibliotekārā,  bibliogrāfiskā un informatīvā 
apkalpošana.

2011.gadā

• Strādāt pie literatūras atlasīšanas un norakstīšanas.
• Veco grāmatu plauktu nomaiņa.
• Fonda papildināšana ar jaunām grāmatām.
• Papildināt ar jauniem materiāliem novadpētniecības mapes un izveidot jaunas 

tematiskās mapes.
• Multfilmu skatīšanās un pasaku klausīšanās pasaku portālā www.pasakas.net
• Tikšanās ar interesantiem pagasta cilvēkiem, novadniekiem.

Bibliotēkas vadītāja: A.Smuškova

Kupravas bibliotēka - 2011.gadā izdarītais:

Darbs ar fondu, citi darbi.
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Sakarā ar rudenī gaidāmo akreditāciju-
Pirmajā kvartālā tika atlasīta literatūra norakstīšanai- saturā novecojušās ap 300, nolietotās ap 500, 
akti  vēl  pilnībā  nav uzrakstīti.  Veikti  saimnieciskie  darbi,  telpu  pārkārtošana,  krāsošana,  fonda 
labošana. Pārkrāsotas 4 durvis, 3 puķu turētāji, 5 plaukti bērnu nodaļai,  5 lielie, 4 mazie krēsli,  
darbi turpinās.
Citi darbi.
Ir nolakotas mēbeles-galdi,  plaukti,  skapji,  nokrāsotas mēbeles,  durvis, pielikti  aizkari.  Turpinās 
telpu  kārtošana, norakstīšana.
Turpinu rakstīt aktu par nolietotajiem iespieddarbiem, vēl tiks atlasīta literatūra. Tika sakārtotas  15 
novadpētniecības mapes un  40  tematiskās par svētkiem, gadskārtām.
Alfabētiskajam katalogam pārmainīti burti, vēl jāmaina dalenīši, arī fondam ir 100 daleņi pasūtīti, 
kuri vēl jāatved un jāpievieno .
Atlasītas ap 700 grāmatām norakstīšanai, vien akts jau ir, otrs top.
Izdots kopkrājums ‘’Mana grāmata’’ 1.sēj.ir mani darbi.

Tika izveidota aptauja .

APTAUJAS ’’Interesanta lasāmviela-kāda?’’ apkopojums.
Aptaujā piedalījās 11 cilvēki  .SKATĪT ŠEIT APTAUJA.doc-2011.GADAM.doc 
UN Prezentācija.te.. C:\Documents and Settings\User\Desktop\Kupravas bibliotēka.ppt
2011.gadā 1.pusgadā izveidotas 38 literatūras izstādes, no plānotajiem pasākumiem 5, janvārī-par 
ziemu-‘’Sniega māte čakli auž baltus zvaigžņu rakstus…’’, februārī –Valentīndienai’-’Uzzīmē savu 
sirdi!’’-piedalījās 10 bērni,  martā,  veltīts  pavasarim-‘’Aiz upes lejā pūpoliņš jau sidraba actiņas 
pavēris viņš!’’.‘’Lieldienas sagaidot’’-tika aicināti zīmēt un krāsot, arī aprīlī konkurss ‘’Liedieniņas 
braukšus brauca, asnus veda vezumā’’’, piedalās 10-12 bērni, vai uzzīmē par doto tēmu vai izkrāso 
gatavu zīmējumu, labākos darbus izlieku izstādē, balviņas tiek visiem. 
Rudens laikā paredzēti  zīmējumu,  arī  ideju konkursi,  septembrī  zīmējumu-‘’Miķelim gaili  kāvu 
sarkanām  kājiņām’’,  novembrī  ideju-‘’Mana  Ziemassvētku  roze,  brīnišķīgā  Kristus  vēsts!’’, 
decembris tiks gaidīts ar ‘’Simtiem cepu kukulīšus Ziemassvētku vakarā…’’ir praktiskām lietām 
telpu izgreznošanā, zīmēšanu un veidošanu.
Tika maijā mēnesī dziedājumi pie krusta, piedalījās apm. 10 cilvēki.

2010.gadā

Notika ‘’Bērnu žūrija’’’, piedalījās 10 bērni, anketas tika aizsūtītas, 2011.gadā gan nepiedalīsimies.
Notika  75  izstādes,  12  konkursi.  Lieldienām,  Ziemassvētkiem,  rudens  tradīcijām veltīti,  patika 
zīmēt dzīvniekus, visvairāk ‘’Uzzīmē vai izkrāso kaķi!’’, kurā krāsoti , zīmēti tika 28 kaķi.
Bieži krāsošana notiek ne pa doto tēmu, jo ir vēlme krāsot tīģerus un lauvas vai arī,  piemēram, 
ziedus, pasaku tēlus vai mašīnas.
Čakli zīmētāji –trešklasnieki, skaistāko darbu autori-sestklasnieki.
Novadpētniecībā savāktie materiāli izmantoti tiek, ne bieži, bet ir jautāts gan par kultūras iestāžu 
dibināšanu, drenu cauruļu rūpnīcu, pagasta vēsturi, atmiņām. Vēl samērā daudz jādara pie materiālu
sakārtošanas, lai tie būtu pārskatāmāki, darbs tiek turpināts.

Par fondu, citu.

Tika norakstīta 454 vienība par summu 59, 56 ls, darbi vēl turpinās arī šajā jomā.
Fonds papildināts par 221 eks, par summu 625, 85 ls. Ja b-kā nav attiecīgas lit-ras, izmantoju citu b-
ku fondus, no reģiona b-kām izņemti 35 iespieddarbi, izsniegti citām 2. Jaunāko informāciju, kura ir 
aktuālāka b-kā, cenšos ievietot mājās lapā, b-kas mājas lapu mēnesī apmeklē 60-70 cilvēki.
Tiek izmantoti pakalpojumi, arī maksas, ir iespēja skenēt, drukāt, nokopēt, ko arī izmanto. B-kā 
daudz telpaugu, telpas plašas, tikai vasarās smacīgi.
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Ir iegūtas 22 apliecības, apmeklēju kursus, seminārus, kurus organizē. Daudz darba tiek pielikts , 
gatavojoties akreditācijai, kurus veic paralēli ikdienas darbiem.
2010.gadā  tika  sniegtas  daudzas  uzziņas  gan  individuāli,  gan  grupās.  Skolēni  izmanto 
enciklopēdijas,  interneta  resursus,  citus  uzziņu  resursus,  atbildes  tiek  meklētas  gan  uzreiz,  gan 
piesakot tēmas. 

Kupravas bibliotēkas vadītāja Edita Viļuma.

Viļakas novada Vecumu bibliotēkas darba atskaite par 2010. gadu
un 2011.gadu, darba vīzija otrajam pusgadam

2010.gads

   Novadpētniecības darbs saistījās ar divu lielu izglītojoši-informējošu pasākumu organizēšanu.
   1. Borisovas tautas namā 23.02. notika atceres pasākums „Mūzikai atdots sirds”, kas bija veltīts 
kokles virtuoza Aloizija Jūsmiņa 95.dzimšanas gadadienai. 
Ar Aloizija Jūsmiņa dzīvesstāstu klausītājus iepazīstināja Balvu novada vēsturniece, Balvu Valsts 
ģimnāzijas  vēstures  skolotāja  Irēna  Šaicāne,  kura  par  šo  izcilo  personību  ir  veikusi  pētījumu. 
Pasākuma dalībniekus ik pa laikam priecēja Žīguru kapelas „Ilgas” priekšnesumi. Klātesošo acis 
priecēja Briežuciema sievu austo segu izstāde.
   2. 25. martā Borisovas Tautas namā notika atmiņu pēcpusdiena „Vēl joprojām atmiņu pelni dabas 

atmodas  priekam  liek  kalst…”,  veltīta  komunistiskā  genocīda  upuru  piemiņai.  Atmiņās  par 

izsūtījuma gadiem dalījās Melānija Daina Martiņenko.

   3. Literatūru popularizējošs pasākums ‘”Hansa Kristiana Andersena pasaku pasaulē”, kurš notiek 
Tautas  namā  un  kuru  vada  TN  vadītāja  Inese  Kokoreviča.  Bērni  bija  sagatavojuši  stāstīt 
H.K.Andersena pasakas. Pēc tam pasākuma dalībniekiem bija jāatbild uz konkursa jautājumiem. 
Aktīvākie un zinošākie balvā dabūja pateicības rakstus. Pasākuma izskaņā tika spēlētas rotaļas.
   4. Pieaugušajiem lasītājiem tika noorganizēts  krustvārdu mīklu konkurss un pateicības  diena 
lasītājiem ar „Vaduguns” žurnālistes Zinaīdas Loginas piedalīšanos. Z.Logina lasīja dzeju, dalījās 
savās pārdomās  par dzīves vērtībām un ieteica  izlasīt  vērtīgas  grāmatas.  Pasākumā darbojās arī 
Ziemassvētku  loterija.  Tika  spēlētas  spēles,  ēsts  Ziemassvētku  kliņģeris  un  katrs  no  lasītājiem 
dabūja kādu no nominācijām, piem., „dāsnākais lasītājs”, „čaklākais lasītājs”, „kārtīgākais lasītājs”, 
„erudītākais lasītājs”, „komunikablākais lasītājs” utt.

2011.gads
  
   2.03. un 4.03. Viļakas novada Vecumu bibliotēkā notika pasākumi, veltīti novadnieka, dzejnieka, 
atdzejotāja, rakstnieka Viktora Līvzemnieka 75.dzimšanas dienai.
   2.03. pasākumā „Trakā diena” piedalījās Mežvidu pamatskolas 1.-4. klašu skolēni. 
   4.03. Viļakas novada Vecumu bibliotēkā notika pasākums „ Tas ir censonības gars – aizvien 
augšup tiekties!”. Uz pasākumu ieradās Mežvidu pamatskolas 5.-9. klašu skolēni. Laba sadarbība ar 
TN, viduvēja ar pārvaldes vadītāju, kurš nenotic šādu pasākumu vajadzībai.

Vīzija

1. Tematiska pēcpusdiena, veltīta daiļamatnieka, Vecumu pagasta novadnieka 
Edvarda Spravņika 100.dzimšanas dienai. Plānotais laiks – septembra sākums

2. Dzejas dienām veltīts  pasākums (kopā ar  sava novada dzejniekiem,  mūzikāli  – poētiska 
pēcpusdiena, dārzeņu izstāde). Plānotais laiks – septembra vidus.

3. Krustvārdu mīklu konkurss. Plānotais laiks – oktobra vidus.
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4. Pateicības diena lasītājiem. Plānotais laiks – novembra nogale.
5. Ziemassvētku pasākums bērniem un reizē arī konkursa „Bērnu žūrija” noslēguma pasākums, 

aktīvāko lasītāju apbalvošana. Plānotais laiks – decembra vidus.
6. Divi  literatūru  popularizējoši  pasākumi  (piem.,  dzejniekam,  rakstniekam Jānim Porukam 

-130 un vēl kādam – jāskatās kalendārā)
Vecumu bibliotēkas vadītāja Aija Locāne

Žīguru bibliotēkas darba vīzija
2010. gadā Žīguru bibliotēka daudz darba ieguldīja strādājot ar bērniem. Katru mēnesī bibliotēkā 

notika viens pasākums bērniem. No jūnija sākas piedalīšana lasīšanas projektā ‘’Bērnu žūrija’’, kurā 

veiksmīgi piedalījās 19 bērni. 

Pateicoties stabilajam finansējumam papildinājām bibliotēkas fondu gan ar bērnu grāmatām, gan ar 

pusaudžu grāmatām, gan ar daiļliteratūru un nozaru literatūru.

Izveidota ļoti laba sadarbība ar pagastu, ar skolu un ar PII ‘’Lācītis’’, kā arī sadarbojāmies ar 

Zviedru labdarības centru ”Gnosjo Hjalper”. Viņi mums palīdz ar bērnu stūrīti atjaunošanu, ka arī 

piegādā mēbeles un kancelejas preces.

- Ir veiksmīga sadarbība ar Viļakas novada domes mājas lapas redaktori  Vinetu Zeltkalni, 

informācija  par  norisēm  bibliotēkā  tiek  publicēta  Žīguru  bibliotēkas  mājas  lapā 

http://www.bibliotekas.lv/ziguri, arī Viļakas novada domes mājas lapā http//:www.vilaka.lv. 

Informācija tiek arī izvietota Žīguru pagasta teritorijā.

2011.gads

1. Veidot universālu, dažāda vecuma grupām un izglītības līmenim atbilstošu krājumu;

2. Turpināt sadarbību ar PII ‘’Lācītis’’, rīkojot pasākumus bērnudārza audzēkņiem, kas attīsta 

bērnu interesi par grāmatu lasīšanu;

3. Piedalīties LNB rīkotajā projektā ‘’Bērnu žūrija’’;

4. Rosināt jaunāko klašu skolēnus darboties radošajā pulciņā, kas attīsta iemaņas praktiskajā 

darbā.

Anastasija Plačinda – Žīguru bibliotēkas vadītāja

Upītes bibliotēka
2010.gads raksturīgs ar to, ka beidzot bibliotēka iekārtoja savu interneta mājas lapu un to līdz gada 
beigām padarīja interesantu. 2010. gadā tiks sagatavotas, izdotas un prezentētas četras grāmatas: 
Ontona Slišāna prozas un bērnu dzejas grāmatas, Ilzes Keišas un Mārītes Slišānes eseju grāmata, 
Mārītes Slišānes literatūrzinātnisks pētījums par Ontona Slišāna dzeju. 

2010.gada nogale pienāca ar ļoti skumju vēsti - neaptverami liels zaudējums visai novada kultūras-
novadpētnieku  saimei,  mums  kolēģiem  un  visai  Latgalei  Upītes  bibliotēkas  un  kultūrvēstures 
muzeja vadītāja Ontona Slišāna aiziešana mūžībā.
Svarīgi nepazaudēt un saglabāt O.Slišāna veikumu Upītes bibliotēkas un muzeja izveidē.
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Rekavas bibliotēka
2010.gadā  -  veicu  lasījumus  (īpaši  b/d  grupiņām,  jaunāko  klašu  skolēniem)
- organizēju radošās darbnīcas,
2011.gads
-Piedalījos Viļakas novada skolu bibliotēku literatūras konkursā ,,Čaklais lasītājs”
Dalība  projektu  konkursā  Bērnu/Jauniešu  žūrija-2011.

Susāju bibliotēka
  Apkalpoti  lasītāji,  datorlietotāji,  sniegtas  konsultācijas  par  dažādiem tematiem -internetbankas 
lietošana,  elektroniskā  deklarēšanas  sistēma  gan  VID  ,gan  LAD,  ES  fondi  un  valsts  atbalsts 
lauksaimniecībā, bibliotēku katalogs, datu bāzes u. c. .  Aprīlī un maijā pārsvarā visvairāk - gandrīz 
katru  dienu  platību  maksājumu  iesniegumu  un  lauku  bloka  karšu  aizpildīšana - informācija  un 
praktiska  darbība ,  arī  palīdzība  lauksaimniecības  skaitīšanas  anketu  aizpildīšanā.
Visu gadu -  lauksaimniecības datu centra informācija un dokumentācijas kārtošana, ES un valsts 
atbalsta  saņemšanas iespējas-informācijas sniegšana,  veidlapu izdrukas,  vispār dažādi jautājumi, 
kas rodas lauku cilvēkam saistībā ar savu darbu un saimniecību. Tas jau ir konsultanta darbs, bet tā 
kā  es  par  tādu iepriekš  strādāju,  cilvēki  tāpat  nāk un nevar  viņus  sūtīt  pieņemamajā  dienā pie 
konsultanta  atnākt,  lai  izdrukātu  kaut  vai  nepieciešamo  veidlapu.   Divi  semināri  -  praktiskas 
nodarbības  rokdarbu  darināšanā  ,  apmeklēti  semināri  bibliotekāriem  un  piedalīšanās  pieredzes 
apmaiņas braucienā. Pašreiz veicu Susāju bibliotēkas fonda pārbaudi-inventarizāciju.
Vīzija  nākotnei- strādāsim  jaunā,  kopīgā  bibliotēkā-  Viļakas  gaismas  pilī,  sniegsim  gaismu 

tautai    
  Konkrēti-  strādāšu pie  nozaru literatūras,  preses,  sniegšu dažāda veida   konsultācijas,  centīšos 
apkopot  materiālus  par  aktuālām  ,  pieprasītām  tēmām  mapēs  un  tamlīdzīgi.  Organizēsim 
seminārus  ,  apmācības  gan  uz  vietas  bibliotēkā,  gan  citur,  arī  praktiskas nodarbības.  Sniegšu 
konsultācijas  Viļakas  novada  zemniekiem  par  aktuāliem  jautājumiem  lauksaimniecības  jomā.

Regīna Dūna- Susāju bibliotēkas vadītāja
  

Kultūras un tautas nami   
2010.gadā Viļakas novadā darbojas 54 kolektīvi ar 554 
dalībniekiem.

VIĻAKAS KULTŪRAS NAMS   
Viļakas Kultūras nams ir kultūrvēsturisko norišu, tradicionālo svētku un atpūtas centrs 

Viļakas pilsētā:
o Organizē kultūras pasākumus un aktivitātes dažādām paaudzēm un mērķauditorijām, 
o Organizē  un  nodrošina  tautas  mākslas  un amatiermākslas  kolektīvu  darbību,  iesaista  tos 

vietējās, reģionālajās un valsts kultūras norisēs, 
o Rūpējas par kolektīvu māksliniecisko izaugsmi, 
o Organizē koncertus, izrādes, izstādes. Veicina kultūras vērtību saglabāšanu un pieejamību 

iedzīvotājiem,
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o Organizē (iespēju robežās) profesionālās mākslas pieejamību pašvaldības iedzīvotājiem.
        2010.gadā  Kultūras  namā darbojās  13 pašdarbības  kolektīvi  un 2 interešu  grupas.  Visi 
pasākumi un kultūras  aktivitātes  Viļakas pilsētā  notika pateicoties  pašdarbības  kolektīvu aktīvai 
darbībai. Kultūras nama kolektīvi:      
        1. Deju kopa „Dēka”, 
        2. Jauniešu deju kolektīvs „Dēkaiņi”, 
        3. Bērnu vokālais ansamblis ,,Pogas”, 
        4. Bērnu vokālais ansamblis ,,Podziņas”, 
        5. Sieviešu vokālais ansamblis „Cansone”, 
        6. Krievu dziesmu ansamblis ,,Sudaruška”, 
        7. Etnogrāfiskais ansamblis ,,Abrenīte”, 
        8 .Folkloras kopa „Atzele”, 
        9. Bērnu literāri muzikālais pulciņš, 
        10.Bērnu skatuves runas pulciņš, 
        11.Dramatiskā kopa, 
        12.Vokāli – instrumentālais ansamblis,
        13. Ģitārspēles pulciņš 
             Interešu grupu –
        14. break dance un 
        15. vēderdeju nodarbības.

Pašdarbības kolektīvi piedalās novada, starpnovadu un reģionālajās skatēs. Kultūras nama 
pašdarbības  kolektīvi  ir  koncertējuši  Viļakā,  novada  pagastos,  starpnovadu  pasākumos,  kā  arī 
piedalījušies  valsts  mēroga  kultūras  pasākumos  Rīgā  un  Latvijā.  Deju  kolektīvi  ir  piedalījušies 
starptautiskajā jauniešu mākslas festivālā Krievijas Federācijas Pleskavas apgabala Pečoru pilsētā 
un Pitalovas pilsētas un rajona svētkos un Linu dienu svētku programmā Kelmes rajonā Lietuvā. 

Kultūras  nama  darbinieki  organizē  pasākumus  dažāda  vecuma  un  interešu  grupu 
apmeklētājiem. 2010. gadā tika organizēti tradicionālie Masļenicas, Lieldienu, deju kopu „Sadancis 
Viļakā”, bērnu svētki „Muzikālie vitamīni”, etnogrāfisko ansambļu tradicionālie Maija dziedājumi 
pie  krucifiksiem,  novada  dziesmu un deju  svētki  „Skanošā  sestdiena”,  Līgo svētki,  dramatisko 
kolektīvu Saieti,  literāri  muzikālas pēcpusdienas, Saimnieču diena,  Mārtiņdienas,  Latvijas Valsts 
svētku,  ziemas  ieskaņu,  novada Ziemassvētku egles  iedegšanas,  Ziemassvētku  pasākumi,  kā  arī 
atpūtas pasākumi pensionāriem.

2010. gadā ienāca novitātes: „Vasaras jampadracis” bērniem, pašdarbības kolektīvu sezonas 
ieskaņas  SAIETS, „Pavasara dziesmu kari” - vokālo ansambļu sadziedāšanās, novada „Dziesmu 
draugu tikšanās”, novada Dziedošo ģimeņu tikšanās, radošu aktivitāšu pasākumi jauniešiem.

2010. gada aprīlī tika organizēta Teātra nedēļa „Pirmajai teātra izrādei Viļakā -100” - ar 
Viļakas novada kultūras iestāžu, skolu dramatisko kolektīvu un viesu kolektīvu piedalīšanos.

Notika arī  vairāki  informatīvi izglītojoši pasākumi kā Andas Beitānes grāmatas „Vēlīnās 
izcelsmes vokālā daudzbalsība latviešu tradicionālajā mūzikā” atvēršanas svētki, Latgales novadu 
kultūras dzīves vadītāju rudens sanāksme, pasākumu cikls „Pīteram Migliniekam – 160”.

2010. gadā kultūras namā tika demonstrēta filma Jāņa Streiča filma „Rūdolfa mantojums” 
un Raita Vulfa filma par Viļakas krievu dziesmu ansambli „Sudaruška”, izvietotas Viļakas Mūzikas 
un Mākslas skolas radošo darbu izstādes, izstāde „Viļakas novada Muzikālie ļaudis” un G.Gruziņas 
karikatūru izstāde.

2010. gadā notikuši vairāki pasākumi ar viesmākslinieku dalību. Viļakā koncertējuši: deju 
kopa „DZIGA”,  jauniešu folkloras  draugu kopa „VĪTERI”,  dziedošā Eriņu  ģimene,  Krievijas  - 
Pleskavas apgabala Pečoru pilsētas horeogrāfiskais ansamblis „Nadežda” un Pečoru Mākslu skolas 
tautas  mūzikas  instrumentu  orķestris,  duets  „SANDRA”, ar  koncertprogrammu „Tu esi  vasarā” 
Dzintars  Čīča,  Kaža,  Ingus Ulmanis,  VEF Kultūras  pils  Tautas  deju ansamblis  „Zelta  Sietiņš”, 
dziedošie aktieri Jānis Paukštello un Ieva Pļavniece, grupa „Baltie lāči”.

Viļakas iedzīvotājiem ir piedāvātas arī Cirka „Allē”, Valsts Leļļu teātra,  Rīgas neatkarīgā 
teātra „Kabata”, Tirzas un Beļavas amatierteātra izrādes.
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          Veiksmīgam kultūras darbam ir trīs pamatnosacījumi -

1. profesionāli darbinieki,
2. laba līmeņa pašdarbības kolektīvi,
3. pietiekams finansējums. 

Viļakas  Kultūras  nama  kolektīvs  (3,75  slodzes)  ir  saliedēta,  kultūras  darbu  zinošu 
darbinieku komanda, pateicoties kurai tiek organizēti un veidoti daudzveidīgi kvalitatīvi pasākumi 
un aktivitātes dažādām mērķauditorijām 

Lielākā  vērtība  un  bagātība  ir  mūsu  kultūras  nama pašdarbības  kolektīvi.  Valsts  līmeņa 
vērtējuma skatēs augstu novērtējumu - I  pakāpi  ir  saņēmuši  -  deju kopa „Dēka”,  jauniešu deju 
kolektīvs  „Dēkaiņi”,  folkloras  kopa  „Atzele”,  etnogrāfiskais  ansamblis  „Abrenīte”.  Sieviešu 
vokālais  ansamblis  „Cansone”  vienmēr  piedalās  starpnovadu  un  reģionālajos  vokālo  ansambļu 
konkursos.  Bērnu  vokālie  ansambļi  „Pogas”  un  „Podziņas”  dzied  gan  novada  un  starpnovadu 
pasākumos, gan uzstājas ar atsevišķām koncertprogrammām Alūksnē, Gulbenē un Balvos. Kultūras 
nama vokāli instrumentālā ansambļa dalībnieku komponētās un izpildītās dziesmas skan Latvijas 
Radio 2 ēterā. Dramatiskā kopa ir gandrīz katra Kultūras nama organizētā pasākuma dalībniece, kas 
pasniedz skatītājam gan nopietni, gan nenopietni programmas satura izklāstu. Dramatiskās kopas 
aktieri ar saviem iestudējumiem ir piedalījušies kā viesmākslinieki dažādos svētkos, sarīkojumos, 
konkursos Vidzemes un Latgales pilsētās Ludzā, Kārsavā, Balvos, Gulbenē ,Valmierā, Mazsalacā 
u.c.

Kopā 2010.gadā Viļakas kultūras namā ir notikušas 112 kultūras aktivitātes un pasākumi :
6 valsts un tradicionālie svētki, 25 informatīvi izglītojošas norises, 14 amatiermākslas koncerti, 6 
amatierteātru izrādes, 1 profesionālo mākslinieku koncerts, 3 profesionālo teātru izrādes, 2 izstādes, 
36 izklaides  sarīkojumi  -  diskotēkas,  atpūtas  vakari,  5 literāri  pasākumi,  2 konkursi  -  skates,  3 
reliģisko konfesiju norises, 1 kinoizrāde un 8 izbraukuma koncerti..

2010.gadā Kultūras nama budžeta finansējums bija 32035 Ls, t.sk. pulciņu vadītāju darba 
samaksai – 2400 Ls. No Kultūras nama 13 pašdarbības kolektīviem 8 kolektīvu vadītāju apmaksa ir 
no budžeta līdzekļiem. Kultūras nama ieņēmumi no maksas pakalpojumiem - 1514,55Ls.

Liels mīnuss Kultūras nama darbā ir:
1. KN atrašanās vieta nomalē, nevis pilsētas centrā,
2. Skatuves un zāles lieluma neatbilstība un mēģinājuma telpu trūkums veiksmīgai pasākumu 

norisei un profesionālās mākslas kolektīvu uzņemšanai,
3. Neapmierinošs tehniskais nodrošinājums kvalitatīvai pasākumu norisei gan Kultūras namā, 

gan brīvdabas estrādē,
4. Brīvdabas  koncertiem,  izrādēm,  atpūtas  programmām  vasaras  sezonā  Viļakas  pilsētas 

estrādei  nav  jumta  seguma,  kas  liedz  iespēju  produktīvi  izmantot  brīvdabas  estrādi  un 
piedāvāt iedzīvotājiem vasaras kultūras pasākumu programmas,

5. Iedzīvotāju maksātnespēja profesionālās mākslas koncertu, teātra izrāžu piedāvājumā,
6. Atbilstoša  stāvlaukuma  trūkums  pie  Kultūras  nama  pasākumu  apmeklētāju  transporta 

novietošanai.

Viļakas Kultūras nama Vīzija 2011. – 2012. gadam

o Paplašināta sadarbība un kultūras programmu apmaiņa ar citu Latgales un Vidzemes novadu 
kultūras iestādēm,

o plašāka profesionālās mākslas pieejamība Viļakas novada iedzīvotājiem, 
o kultūras sakaru uzturēšana un tālāka attīstība ar Krievijas Federācijas Pleskavas apgabala 

Pečoru un Pitalovas rajona un Lietuvas Republikas  Varenas rajona kultūras iestādēm un 
tautas mākslas kolektīviem,

o jaunu kultūras produktu piedāvājums Viļakas pilsētas un novada iedzīvotājiem.
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Žīguru kultūras nama darbība 2010. gadā

Žīguru kultūras nama plānotais budžets 2010. gadā sastādīja 22174 lati , 
                                                        Izpilde uz 31.12.2011       21852 lati.
No tiem darba samaksai izlietoti 11313 Ls, 
        Precēm un pakalpojumiem  10539 Ls  Liels atspaids iestādei bija zviedru sūtītais kopējamais 
un krāsainais papīrs.

Žīguru kultūras nams atvērts katru darba dienu no 08.00 – 21.00. Sestdienās no 09.00 līdz pat vēlai 
naktsstundai un svētdienās no 11.00 – 18.00
Kultūras namā  strādā 2 darbinieces ar kultūras izglītību – direktore un pasākumu organizētāja. 
2010. gadā kultūras namam bija arī tehniskais darbinieks uz 0.25 slodzes , 2 simtlatnieces un 4 
apmaksāti  pulciņu  vadītāji  ,  2  kolektīvu  vadītāji  atlīdzību  saņēma  no  interešu  centra.  Pavisam 
kultūras namā darbojās 14 pašdarbības kolektīvi : Pimsskolas bērnu deju kolektīvs -16 dalībnieki 
– vadītāja Diāna Astreiko, Meiteņu deju kolektīvs -10 dalībnieces- vadītāja Diāna Astreiko,
Vidējās paaudzes deju kopa – 10 dalībnieki – vadītāja Diāna Astreiko. Bērnu vokālais ansamblis 
„Čiekuriņi”- 8  dalībnieki-  vadītāja  Daiga  Elksnīte,  Bērnu vokālais  ansamblis  „Čiekuri” –  4 
dalībnieki- vadītāja Daiga Elksnīte,  Meiteņu kvartets – 4 dalībnieces – Daiga Elksnīte,  Vokālais 
ansamblis  „Relako” –  8  dalībnieki-  vadītāja  Daiga  Elksnīte;  Amatierteātris  „Virši”-  18 
dalībnieki  -  režisore Valentīna Kaļāne,  Bērnu teātra studija 2 grupas 1.-4.kl  un 5.-9.kl -   24 
dalībnieki  –  režisore  Valentīna  Kaļāne  ;  Kapela  „ILGAS” –  4  dalībnieki-  vadītāja  Svetlana 
Bukovska, Folkloras kopa „Mežābele”- 8 dalībnieces – vadītāja Valentīna Igovena, 
Līnijdejotājas –  10  dalībnieces-  vadītāja  Maruta  Jeromāne  (  uz  doto  brīdi  –  Mārīte  Šaicāne), 
Krievu dziesmu ansamblis „Ivuški” –9 dalībnieki-  vadītāja Svetlana Romāne, SDK „SILVA” –
10 dalībnieki-  treneri Andris Brasovs un Silva Dambe 
Bez tam kultūras namā ir nodibināta biedrība –  Vecmāmiņu klubs „Omītes”- 11 dalībnieces un 
vadītāja  Jevģenija  Bukovska.  Katru  sestdienu  šeit  notiek  Viļakas Romas  katoļu  draudzes 
prāvesta  J.Kornaševska vadītās  svētās  mises ar  30  dalībnieku  klātbūtni  un  darbojas  Viļakas 
mūzikas un mākslas skolas mācību punkts 29 audzēkņiem.
       Kultūras nams var lepoties ar ļoti kuplu un dažādu pasākumu klāstu : 
Ir notikuši 23 dažadi tematiski pasākumi un koncerti, Kā populārākos gribas pieminēt Ielu svētkus, 
Meža dziesmu, Vecgada šovu. Skatītājiem bija iespēja apmeklēt 4 vieskoncertus un 3 visizrādes, 
Tika  iestudētas  un  parādītas  2  lugas  –  viena  bērnu,  otra  pieaugušo,  ir  bijuši  7  izbraukumi  ar 
izrādēm, notikušas 6 dažāda rakstura izstādes ,  3 kinodemonstrējumi.  Pavisam kopā kolektīvi ir 
devušies 30 izbraukumos kā novadā, tā bijušā rajona robežās un ārpus tā.
                         Pateicības un atzinības
SDK SILVA sasniegumi mērojami republikas līmenī. Sporta deju skate „Ziemeļvalsis” iesācējiem 
2.līmenis - 2 pāriem 1. vietas E  4 klases pārim – 1. vieta. „Ezerzemes valsis” Dagdas KN iesācēju 
2. līm.  1 pārim 1. vieta, 6 deju grupā 1 pārim 6. vieta. Sporta deju sacensības „Vasaras Laiks” 
Rīgas Teikas vidusskolā iesācēju 2. līm. – 4 pāriem 1. vietas. E 4 klases pārim , meitenes solo viena 
1. vieta.
Kapelai „Ilgas „- Tautas muzikantu svētku Ciblas novada „Pačotno līceiba”
Žīguru kultūras nama bērnu dramatiskajam kolektīvam,
Žīguru kultūras  nama amatierteātrim – par  piedalīšanos  Viļakas  novada teātra  nedēļā „Pirmajai 
teātra izrādei Viļakā– 100”
Žīguru bērnu vokālajam ansamblim „Čiekuriņi” ,
Žīguru  kultūras  nama  vokālajam  ansamblim  „Relako”  36.6  punkti  par  piedalīšanos  1.Viļakas 
novada vokālo ansambļu skatē

Medņevas pagasta Tautas nama pārskats par 2010.gadu.
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Tautas namā darbojas 69 pašdarbnieki.
      Etnogrāfiskais ansamblis-    vad. Natālija Smuška,
      Dramatiskais kolektīvs-        vad. Valentīna Kaļāne,
      Lauku kapela-                       vad. Jāzeps Zaremba,
      Sieviešu vokālais ansamblis- vad. Inita Raginska,
      Bērnu Dramatiskā kopa         vad. Valentīna Kaļāne.

Janvārī  Tautas namā  Dramatisko kolektīvu tikšanās Večerinkā. Pasākumā piedalījās Medņevas, 
Žīguru, Salnavas, Bērzpils, Briežuciema dramatiskie kolektīvi un Medņevas kapela. 

Februārī-Valentīndienas  pasākums  „Balto  plīvuru...”piedalās   pagasta  pašdarbniekiem.  Pagasta 
pašdarbnieki ( dramatiskais kolektīvs, kapela) piedalījās Salnavā pasākumā „Pie Valentīnas.”

Martā- vokālo ansambļu skate  un novada Cālis  Žīguros ,  piedalās Raivis un Raivita  Raginski , 
skatē-ansamblis Melodija. Atmiņu pēcpusdiena „Sibīrijas laiks” piedalās Etnogrāfiskais ansamblis.

Aprīlī- Visi pašdarbnieku pulciņi piedalās Lieldienu pasākumā. un „Ermoņiku skaņas-5.” Piedalās 
vairāk kā 25 Tautas muzikanti

Maijs-  Dziedājumi pie pagasta ciemu krustiem, Dramatiskās kopas bērni piedalās  Viļakā teātru 
salidojumā. Medņevas Dramatiskais kolektīvs ar izrādi Žņaudzevas zelts” piedalās  Viļakā, Liepnā. 
Pašdarbnieki  piedalās  Skanošajā  sestdienā  Viļakā.,  ,pagasta  laukumā  –Pavasara  gadatirgus  , 
piedalās folkloras kopa Egle un kapela. Kapela muzicē Impro ceļotājiem  Rekavā pie Jāņa Bukša. 
Melodija piedalās Borisovas TN. 

Jūnijs-Bērnības svētki, Kapela ,Etnogrāfiskais ansamblis un folkloras kopa Egle  dzied Vēršukalnā 
un ielīgo Jāņus Medņevā uz laukuma pie pagasta., Kapela muzicē Pansionātā,

Jūlijs- Nometne folkloras kopai” Egle”un „Dzērvēm” no Luksemburgas. Pilngadības svētki ’Mana 
cerību zvaigzne” koncertā piedalās kapela. 
 
Augusts-  Etnogrāfiskais  ansamblis  un  folkloras  kopa  Egle  piedalās  skatē  Upītē  un  tiek 
novērtēti ar pirmo pakāpi. Kapela piedalās Tautas muzikantu svētkos Barkavā un Krustpilī..

Septembris- Ziedi  dzeja  un  dziesma  –dzejas  pasākums  kopā  ar  dzejniekiem  un  Etnogrāfisko 
ansambli., Pensionāru pēcpusdiena- „Mani gadi, mana bagātība” piedalās Medņevas etnogrāfiskais 
ansamblis, dramatiskais kolektīvs, folkloras kopa Egle. 

Oktobris- Psalmu dziedāšana par pagasta mirušajiem, Ainas Božas koncerts, Pēc KKF atbalstītā 
projekta  Medņevā notiek pasākums „Kapelu maratons” piedalās Medņevas, Baltinavas, Salnavas, 
Zeltiņu kapelas.

Novembris- Svinīgs pasākums Latvijas gadadienai, piedalās folkloras kopa Egle un skolēni.

Decembris-  Ziemassvētku pasākums, Eglīte bērniem. Piedalās Bērnu un pieaugušo Dramatiskais 
kolektīvs, sieviešu vokālais ansamblis Melodija.

Šķilbēnu pagasts ( Rekova )

2010.  gadā  Šķilbēnu  pagastā  notika  jau  tradicionālie  kultūras  pasākumi  kā  pilngadības  svētki 

jauniešiem, bērnība svētki pašiem mazākajiem pagasta iedzīvotājiem, pensionāru balle, Līgo svētki, 

ikgadējie gadatirgi, Latvijas neatkarības pasludināšanas gadadienai veltīts pasākums, Ziemassvētku 
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koncerts  un  Baltā  balle,  kā  arī  pagasta  ģimeņu  diena  ar  fiziskām  aktivitātēm,  pensionāru 

pēcpusdienām,  suši  gatavošanas  meistardarbnīcām,  bērnu  diskotēkām,  jauniešu  erudīcijas 

konkursiem, labdarības pēcpusdiena No tavām rokām, kādai mazai sirsniņai. Dažādāko pasākumu 

veiksmīgu norisi nodrošina vienmērīgs līdzekļu izlietojums, uzsvaru un lielāko līdzekļu izlietojumu 

liekot un svarīgākajiem, kā pilngadības svētkiem, bērnības svētkiem un pensionāru balli, jo tie ir 

visvairāk apmeklēti pasākumi Šķilbēnu pagastā.

2011.  gada  pirmajā  pusē  Šķilbēnu  pagastā  ir  cēlusies  kultūras  darba  kvalitāte,  jo  tika  atvērts 

Kultūras centrs  Rekova, kas nenoliedzami atvieglo un uzlabo kultūras darba kvalitāti.  Līdz šim 

brīdim pagasta ir notikuši 1991.gada janvāra Barikāžu dienu atceres pēcpusdiena, Valentīn dienai 

pasākums  –  uguns  siržu  dārzs,  Mīlestības  dzejas  konkurss,  25.marta  iedzīvotāju  deportācija  uz 

Sibīriju,  kurā  svinīgā  pasākumā  dalījās  atmiņas  deportētie  Šķilbēnu  pagasta  izdzīvotāji.  Liels 

notikums pagasta iedzīvotājiem bija KC atklāšanas svētki. Jaunajā KC viesojās Kaspars Antess, 

Balvu KAC dram.kol. ar ēnu teātri, kaimiņu novada dramatiskais teātris ar izrādi „Ontans i Anne”, 

Rīgas  leļļu  teātris,  Baltijas cirks,  Lieldienu pasākums ar radošajām darbnīcām bērniem un balli 

visiem  pagasta  iedzīvotājiem.  Kā  arī  ir  jāizceļ  jauniešu  aktivitāte  organizējot  savus  kultūras 

pasākumus. 

Tuvākajā laikā tiks svinēti tik tradicionālie Pilngadības svētki, bērnības svētki. Norisinās darbs pie 

lieliem pasākumiem novada  mērogā,  kā  Latgales  diena,  „Pagastvīzija”,  Ģimeņu  dienas,  Ciemu 

cīņas, protams, netiks aizmirsti arī pārējie jau par tradīciju kļuvušie kultūras pasākumi Šķilbēnu 

pagastā. 

UPĪTES TAUTAS NAMS

2010. 
Upītes  TN  darbojās  Upītes  jauniešu  folkloras  kopa  „Upīte”  vadītājs  Andris  Slišāns  un  Upītes 
etnografiskais ansamblisvadītājs Antons Slišāns – abas kopas darbojās bez finansiālā atbalsta no 
novada. Vēl darbojās interešu izglītības pulciņš Dejas vadītāja Aina Keiša.
Tika noorganizēti četri lieli Latgales un Latvijas mēroga pasākumi.
 26.martā  notika Kūkovas novada bernu un jauniešu folkloras svētki „Pulkā eimu,  pulkā teku”. 
Piedalījās folkloras kopas no Balvu, Ludzas, Rēzeknes bijušajiem rajoniem. 
21.augustā sadarbībā ar biedrību „Upītes jauniešu folkloras kopa” un ar VKKF atbalstu tika sarīkots 
pasakums  „  Zīmeļlatgales  rudins  bolsi  Upītie”,  kura  ietvaros  arī  svinējām Upītes  etnografiskā 
ansambļa 30 gadu jubileju, notika Viļakas novda etnografisko ansambļu un folkloras kopu skate un 
Upītes ciema svētki ar dažādam atrakcijām lieliem un maziem.
18.septembrī sadarbībā ar z.s. Jākupāni un ar VKKF atbalstu notika vecākais Latgaliešu festivāls 
„meilys aiļu i dzīsmu festivals „Upites Uobeļduorzs””, kur piedalījās grupas un dzejnieki no visas 
latgales.
30.decembrī  notika  tradicionālais  vecgada  Karnevāls,  kura  pirmssākumi  ir  pagājušā  gadsimta 
sešdesmito  gadu  beigas.  Karnevālā,  kā  jau  ierasts  piedalījās  vairāk  kā  40  maskas  ne  vien  no 
Šķilbenu pagasta, bet arī no blakuspagastiem un novadiem.
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Bez šiem lielajiem pasākumiem tradicionali bija Lieldienu un Līgo pasākumi, Lielā talka Upītes 
ciemā,  kā  arī  jauniešiem  diskotēkas  un  visu  paaudžu  cilvēkiem  balles.  Kā  arī  dažādas 
meistardarbnīcas – aušana, dziedāšana, dancošana.
Visa gada garumā rīkojam Zimeļlatgales danču vakarus.
Biedrība „Upītes jauniešu folkloras kopa” sadarbibā ar Upites TN izstrādāja un realizēja projektu 
„Ziemeļlatgales tautastērpu izgatavošana”

2011. 
Šogad ar finansiālu atbalstu Upītes TN darbojas Upītes jauniešu folkloras kopa „Upīte” vadītājs 
Andris Slišāns un Upītes etnografiskais ansamblisvadītāja Līvija Supe, Ritmikas pulciņš bērniem 
līdz 12 gadu vecumam vadītaja Inese Lāce, dramatiskais pulciņš „Čāgas” vadītaja Sandra Bukša, 
Floristikas studija vadītaja Irena Romka un no jūlija sāks darboties Tekstilmākslas studija vadītaja 
būs Ligita Spridzāne.
Jau norisinās sadarbībā ar biedrību „Upītes jauniešu folkloras kopa” un VKKF atbalstu 25.martā 
Kūkovas novada bērnu un jauniešu folkloras svētki „Pulkā eimu, pulkā teku”.
Biedriba  „Upītes  jauniešu  folkloras  kopa”  sadarbībā  ar  Upītes  TN izstrādāja  un  patreiz  realizē 
projektu „Sanitara mezgla izveide” projekta reazultāta Upītes TN ievilksim ūdensvadu, izbūvesim 
kanalizāciju, sieviešu un vīriešu tualetes. 
Martā sadarbība ar Valsts Nemateriālas kultūras mantojuma centru norisinājās lina dvieļu aušanas 
meistardarbnīcas.
Aprīlī  notika  Lieldienu  pasākums  –  šogad  neparasti  silts  un  saulains  un  tradicionāli  ar  hokeja 
čempionātu uz zāles ar kārklu nūjām un alkšņa ripu un Liela talka.
Ieceres:
22.jūnija  notiks  Vasaras  saulgriežu  ielīgošana  un  Upītes  jauniešu  folkloras  kopas  jauno  tērpu 
demonstrēšana.
Alus brūvēšanas un siera siešanas meistardarbnīcas notiks jūnijā.
Jūlija norisināsies celu jostiņu aušanas meistardarbnīcas.
Jūlijā jauniešiem organizēsim Latgales bardu vakaru pie ugunskura.
Augustā svinēsim Upītes TN 50 gadu jubileju.
17.septembrī ar VKKF atbalstu notiks 10 jubilejas festivāls „Upītes Uobeļduorzs”.
11.novembrī Lāčplēša diena kopā ar vīru dziesmām
Decembrī  šogad  būs  (pagājušo  gadu  diemžēl  izjuka)  pirmais  Viļakas  novada  un blakusnovadu 
Ziemassvētku vecīšu salidojums un protams Karnevāls.
Protams jauniešiem diskotēkas un Balles visu paaudžu cilvēkiem.
Visa gada garumā rīkojam Zimeļlatgales danču vakarus.

Borisovas tautas nams
Borisovas TN 2010.gadā darbojās jauktais vokālais ansamblis "Atvasara", jauniešu deju kolektīvs 
"Jampadracis", līnijdejotāju grupa un mazo bērnu deju grupa.
       2010.gadā Borisovas TN iedibināja dažas jaunas tradīcijas:
                         -februārī pirms Valentīndienas notiek mīlestības dziesmu šovs "Karstās sirdis"
                        -pirms 1.maija svētkiem notiek humora šovs
                        -pirms kapusvētkiem notiek Muzikantu saiets Borisovas vecdārza estrādē
                        -Helovīnu diskotēka

       Tāpat notiek tradicionālie pasākumi-
                       *Jaungada karnevāls,
                       *Mātes un ģimenes dienas pasākumi,
                       *Lieldienu pasākums,
                       *Līgo pasākums,
                       *18.novembra-Latvijas proklamēšanas dienas pasākums,
                       *Ziemassvētku pasākums,
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                       *Bērnības un Pilngadības svētki.
     Bez šiem pasākumiem 2010.gadā ir notikuši šādi pasākumi:
                      *sadziedāšanās Borisovas vecdārza estrādē "Vasaras skaņās ar Pitalovas kolektīva 
piedalīšanos
     Bez tam ir notikuši tematiskie pasākumi sadarbībā ar Mežvidu pamatskolas skolēniem:
                     * "Vēl joprojām atmiņu pelni dabas atmodas priekam liek kalst" (25.marts-komunist. 
terora upuru piemiņas   diena)
                     * "Atceroties Hansu Kristianu Andersenu"

          Borisovas TN ir organizējis
                       *rudens ziedu,augu un dārzeņu izstādi
                       *rudens gadatirgu
                       *Adventes vainadziņu izstādi-pārdošanu
                       *radošās darbnīcas bērniem Ziemassvētku noskaņās (pirms Lieldienām, pirms 
Jāņiem)
                       *disenītes bērniem ar spēlēm un rotaļām.

         Adventes laikā katru svētdienu Borisovas TN ir notikušas garīgās stundas,iededzot Adventes 
svecītes.
        
        Pašdarbnieku kolektīvi ir piedalījušies pagasta un novada rīkotajos pasākumos, arī skatēs. 
"Atvasara" viesojās Krievijā-Belorusskij kultūras namā viņi uzstājās koncertā. Tāpat pašdarbnieki ir 
uzstājušies Viļakas un Žīguru KN koncertos ("Meža dziesmā" u.c.). "Atvasara" piedalījās arī IX 
Latgales senioru festivālā Balvos."Atvasara" piedalījās Skolotāju dienas pēcpusdienā Viļakas 
pamatskolā un veļu laika pēcpusdienā Mežvidu pamatskolā. Borisovas TN viesojās ar izrādi 
"Čārlija krustmāte".

       Mēnesī notiek viena diskotēka Borisovas TN.
       Tika organizēti svinīgie pasākumi, sagaidot LR neatkarības atjaunošanas 20.gadadienu.
       Tika organizēta pensionāru pēcpusdiena.

Kupravas pagasts

Kupravas pagastā 2010.gdā darbojas:  
1. Etnogrāfiskais ansamblis vadītāja Lilija Bruže, 
2. Bērnu ansamblis “Strautiņš” vadītāja Ņina Baikova, 
3. Bērnu moderno deju pulciņš vadītāja Rudīte Nadoļska. 

Visa gada garumā notiek dažādi pasākumi sākot ar Ziemassvētku pasākumiem, Lieldienu pasākumi, 
Jāņu ielīgošana, Bērnības svētki, Pilngadības svētki, pašdarbnieku atskaites koncerts,  pasākums 
Mātes dienai, upravas pamatskolas 90.gadu svinības, pensionāru atpūtas vakars.
2011.gadā plānojam:

1. Atpūtas vakars „Tiem, kam pāri 25 ...”
2. Valentīndienas pasākums

3. Konkurss „Skanīgās balsis”

4. Lieldienu pasākums

5. Muzikāli  literāra pēcpusdiena, veltīta Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas 

pasludināšanas dienai

6. Koncerts Mātes dienā
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7. Pašdarbnieku atskaites koncerts

8. Līgo vakars

9. Bērnības svētki

10. Konkurss „Dziesma manai paaudzei”

11. Pasākums Zinību dienā

12. Koncerts Skolotāju dienā

13. Pensionāru vakars

14. Svinīgs koncerts, veltīts Latvijas Republikas proklamēšanas dienai

15. Ziemassvētku pasākums bērniem

16. Jaungada nakts diskotēka

17. Diskotēkas jaunatnei 1 – 2 reizes mēnesī

Viļakas muzejs

Viļakas  pilsētas  kultūrvēsturiskā  mantojuma krātuve,kur  var  ieraudzīt  izteiksmīgu  un detalizētu 
Viļakas vēstures stāstu.
Muzejs  atrodas  1913.gadā  celtajā  bijušajā   katoļu  draudzes  mājā-tautā  saukta  ‘’Gaismas 
zāle’’,Balvu ielā 13 .

Muzejā apskatāmi sadzīves priekšmeti,darba rīki,senākie Ziemeļlatgales podnieku darbi.
Fotogrāfijās uz mums noraugās Marienhauzenas muižas grāfiene,muižas ļaudis,kā arī novadnieki.
Muzeja īpaša aura ir Baltā istaba-veltījums Viļakas garīgās dzīves vadītājiem.

Muzeja darbība vērsta uz muzeja misijas realizēšanu,muzeja funkciju pilnīgāku izpildi.2010.gadā 
muzeja  krājums  tika  papildināts  par  155  vienībām.Muzejā  tiek  sniegtas  konsultācijas,krājuma 
materiālus izmanto skolēni zinātniski pētnieciskos,studenti- bakalaura un maģistra darbos.

Tiek rīkotas dažādas izstādes(senas mācību      grāmatas,tekstilijas,dokumenti)u.c.
-tematiskās izstādes uz Valsts svētkiem ,atceres dienām,Saulgriežu svētkiem
-ekspresizstādes  - pēc ekskursantu pieprasījuma.

2010.gadā muzejs apmeklētājiem bija atvērts 210 dienas,to apmeklēja 975 apmeklētāji,novadītas 
123 ekskursijas(muzejs+pilsēta).

2011.gada ieceres:

Jānim Svilānam –priesterim,publicistam,kultūras un sabiedriskajam darbiniekam 95.
Piedalīties akcijā ‘’Apceļo seno Atzeles novadu!’’
Izveidot āra ekspozīciju.
Jānim Cibuļskim Latgales kultūras darbiniekam – 100

Gribētos,lai  Viļaka un Viļakas muzejs kļūst par vietu,kur apmeklētājs gribētu vēlreiz un vēlreiz 
atgriezties.

Sagatavoja Viļakas muzeja vadītāja M.Boldāne

Dzimtsarakstu nodaļa
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Viļakas novada Dzimtsarakstu nodaļa

Statistika par 2010.g. dzimšanas reģistriem:

Pagasts Dzimušo 
skaits

t.sk. Jaundzimušais māmiņai pēc skaita ir: Pamats ziņu ierakstīšanai par tēvu:

zēni meitenes 1.bērns 2.bērns 3.bērns 4.bērns 5.bērns 6.bērns vecāku 
laulība

atzīta 
paternitāte

nav 
ziņu 
par 
tēvu

Kupravas pag. 5 3 2 4 1 1 2 2
Medņevas pag. 2 2 - 2 1 1
Susāju pag. 2 2 - 1 1 1 1
Šķilbēnu pag. 4 4 - 3 1 3 1
Vecumu pag. 1 1 - 1 1
Žīguru pag. 3 2 1 1 1 1 1 2
Viļakas pilsēta 10 7 3 1 6 1 1 1 5 5
Kopā novadā: 27 21 6 11 9 3 1 2 1 9 15 3

Pārsvarā vecāki savām atvasēm izvēlas vienu vārdu, tikai vienā gadījumā vecāki bērnam devuši 
divus vārdus. Joprojām aktuāli vārdi bija - Markuss, Roberts, Mareks, bet retāk sastopamie vārdi – 
Olerts, Ursula, Braiens.

Statistika par 2010.g. laulību reģistriem:

Laulības 
noslēgšanas 

vieta

Reģistr
ēto 

laulību 
skaits

Kurā laulībā (pēc skaita) 
stājas Laulājamo vecums gados

pirmajā otrajā 18 - 
20 21 - 30 31 - 40 41 - 50 51 - 

60
61 un 
vairāk

vīr. siev. vīr. siev. siev. vīr. siev vīr. siev vīr. siev. siev. vīr. siev
Dzimtsarakstu 
nodaļā 8 6 5 2 3 1 3 3 1 3 1 - 1 2 1

Baznīca 8 8 6 - 2 1 6 6 2 - - 1 - -

Kopā novadā 16 14 11 2 5 2 9 9 3 3 1 1 1 2 1

12 gadījumos sieva pārgāja vīra uzvārdā, 2 gadījumos vīrs pārgāja sievas uzvārdā un 2 gadījumos 
laulātie paturēja katrs savu pirmslaulību uzvārdu.

Statistika par 2010.g.miršanas reģistriem:

Pagasts Mirušo 
skaits

t.sk. Mirušo vecums gados

sievietes vīrieši Līdz
1 1-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91 un 

vairāk
Kupravas pag. 10 4 6 - - - - 2 2 3 2 1
Medņevas 
pag.

13 4 9 - - - 1 - 2 5 2 3

Susāju pag. 21 10 11 - - - 2 - 5 6 7 1
Šķilbēnu pag. 23 10 13 1 - 2 1 - 8 2 8 1
Vecumu pag. 9 4 5 - - - 1 2 2 2 2 -
Žīguru pag. 10 4 6 - - 1 - 1 1 3 2 2
Viļakas 
pilsēta

33 19 14 - - - 2 5 5 10 9 2

Kopā novadā 119 55 64 1 - 3 7 10 25 31 32 10
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Biežāk minētie nāves cēloņi ir sirds un asinsvadu slimības, tad seko vēzis.
100 gadu vecumā mūžībā aizgājusi Viļakas novada vecākā iedzīvotāja.

Izglītība         
2010./2011.m.g. Viļakas novada 13 izglītības iestādes kopā piedāvāja 45 izglītības programmas, 
realizētas tika 38 izglītības programmas.
1.tabula. Viļakas novada izglītības iestāžu piedāvātās izglītības programmas 2010./2011.m.g.

Iestādes nosaukums Programmas nosaukums 
Kupravas pamatskola Pamatizglītības programma 

Pirmsskolas izglītības programma
Mežvidu pamatskola Pamatizglītības programma 

Pirmsskolas izglītības programma
Rekavas vidusskola Pamatizglītības programma 

Pirmsskolas izglītības programma
Pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas programma

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena izglītības 
programma

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena 
(neklātienes) izglītības programma

Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un 
tehnikas virziena programma

Upītes pamatskola Pamatizglītības programma 
Pirmsskolas izglītības programma

Piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātās pirmsskolas izglītības 
programma 

Viduču pamatskola Pamatizglītības programma 
Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās 

attīstības traucējumiem
Viļakas pamatskola Pamatizglītības mazākumtautību izglītības  programma

Pamatizglītības pirmā posma (1.-6.klase) izglītības programma
Pamatizglītības pirmā posma (1.-6.klase) pedagoģiskās 

korekcijas izglītības programma
Viļakas Valsts ģimnāzija Pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) izglītības programma

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena izglītības 
programma

Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena 
programma 

Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un 
tehnikas virziena programma

Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena 
programma
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Žīguru pamatskola Pamatizglītības programma 
Pamatizglītības mazākumtautību izglītības  programma

Medņevas PII "Pasaciņa" Pirmsskolas izglītības programma
Viļakas PII Pirmsskolas izglītības programma

Žīguru PII "Lācītis" Pirmsskolas izglītības programma
Viļakas Mūzikas un mākslas 

skola 
Vizuāli plastiskā māksla 

Klavierspēle 
Akordeona spēle 

Vijoļspēle 
Flautas spēle

Klarnetes spēle
Saksofona spēle 
Trompetes spēle 

Sitaminstrumentu spēle
Viļakas Bērnu un jaunatnes 

sporta skola 
Volejbols (2 vecuma grupas)

Vieglatlētika 
Ložu šaušana 

Distanču slēpošana (2 vecuma grupas)
Sporta dejas (2 vecuma grupas)

2.tabula. Viļakas novada izglītības iestāžu realizētās izglītības programmas 2010./2011.m.g.
Iestādes nosaukums Programmas nosaukums 

Kupravas pamatskola Pamatizglītības programma 
Pirmsskolas izglītības programma

Mežvidu pamatskola Pamatizglītības programma 
Rekavas vidusskola Pamatizglītības programma 

Pirmsskolas izglītības programma
Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena izglītības 

programma
Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena 

(neklātienes) izglītības programma
Upītes pamatskola Pamatizglītības programma 

Piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātās pirmsskolas izglītības 
programma 

Viduču pamatskola Pamatizglītības programma 
Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās 

attīstības traucējumiem
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Viļakas pamatskola Pamatizglītības pirmā posma (1.-6.klase) izglītības programma
Pamatizglītības pirmā posma (1.-6.klase) pedagoģiskās 

korekcijas izglītības programma
Viļakas Valsts ģimnāzija Pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) izglītības programma

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena izglītības 
programma

Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un 
tehnikas virziena programma

Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena 
programma

Žīguru pamatskola Pamatizglītības programma 
Medņevas PII "Pasaciņa" Pirmsskolas izglītības programma

Viļakas PII Pirmsskolas izglītības programma
Žīguru PII "Lācītis" Pirmsskolas izglītības programma

Viļakas Mūzikas un mākslas 
skola 

Vizuāli plastiskā māksla 

Klavierspēle 
Akordeona spēle 

Vijoļspēle 
Flautas spēle

Klarnetes spēle
Saksofona spēle 
Trompetes spēle 

Sitaminstrumentu spēle
Viļakas Bērnu un jaunatnes 

sporta skola 
Volejbols (2 vecuma grupas)

Vieglatlētika 
Ložu šaušana 

Distanču slēpošana (2 vecuma grupas)
Sporta dejas (2 vecuma grupas)
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2010./2011.m.g. 1.septembrī mācības Viļakas novada vispārizglītojošajās izglītības iestādēs 
uzsāka 761 izglītojamais.

3.tabula. Izglītojamo skaits Viļakas novada vispārizglītojošajās izglītības iestādēs   - 
01.09.2010.

Izglītības 
iestāde 

5 –
gad

6 
–
ga
d.

Kop
ā 

5-6 
gad.

1.kl 2.kl 3.
kl.

4.
kl.

Ko
pā 
1.4.
kl.

5.
kl.

6.
kl.

7.
kl.

8.
kl.

9.
kl.

Kop
ā 5.-

9. 
kl.

10.
kl

11.k
l

12.
kl

Kopā 
10.-
12. 
kl.

Kopā 

Medņevas 
PII 

9 9 18

Viļakas PII 11 13 23
Žīguru PII 8 4 12
Kupravas 
pamatsk.

3 4 7 2 3 4 - 9 1 5 2 2 1 11 20

Mežvidu 
pamatsk.

4 3 5 4 16 4 5 3 5 1 18 34

Rekavas 
vidusskola

5 8 13 8 11 10 10 39 10 12 15 12 15 64 19
16

18
4

17
4

54
24

157
24

Upītes 
pamatsk.

2 5 7 7 2 8 7 24 8 3 4 4 9 28 52

Viduču 
pamatsk.

9 9 12 8 38 10 8 9 7 8 42 80

Viļakas 
pamatsk.

20 16
2

19 13
4

68
6

18 21 39 113

Viļakas 
Valsts 

ģimnāzija 

25 25 14 64 18 13
15

20 66 130

Žīguru 
pamatsk.

6 9 7 11 33 10 6 8 10 4 38 71

Kopā 38 43 80 56 55 65 57 233 61 60 66 65 52 304 37

53 
ar 
va
ka
rs
k

46

50 
ar 

vak
ars
k

37

41 
ar 
va
ka
rs
k 

120

24

657

681
kopā 

ar
vaka
rsk.

233 304              120
            144 

kopā ar 
vakarsk.

144
537

Kopā 
novadā

761

Pirmsskolas vecuma bērni apmeklēja novada 3 pirmsskolas izglītības iestādes. 5-gadīgie  un 
6-gadīgie bērni mācījās arī pirmsskolas grupās Kupravas un Upītes pamatskolās un Rekavas 
vidusskolā.

4.tabula. Izglītojamo skaits Viļakas novada pirmsskolas izglītības iestādēs un skolu 
pirmsskolas grupās   01.09.2010.

Izglītības 
iestāde 

Jaunākā 
grupa

Vidējā 
grupa

5 -gadīgie 6 -gadīgie Kopā 
5-6 

gadīgie

Kopā 

Medņevas 
PII 

18 17 9 9 18 53

Viļakas PII 23 15 10 13 23 61
Žīguru PII 12 7 8 4 12 31
Kopā PII 53 39 27 26 53 145
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Kupravas 
pamatskola

5 3 4 7 12

Rekavas 
vidusskola

5 8 13 13

Upītes 
pamatskola

2 5 7 7

Kopā 
pirmsskolas 

grupās 

5 10 17 27 32

Kopā 97 37 43 80 177

Salīdzinot ar 2009./2010.m.g., izglītojamo skaits skolās samazinājās par 8 izglītojamajiem.
5.tabula. Izglītojamo skaita salīdzinājums Viļakas novada vispārizglītojošajās izglītības 
iestādēs

(2009./2010.m.g. 31.maijs un 2010./2011.m.g. 1.septembris)
Mācību 

gads
1.kl. 2.kl. 3.kl. 4.kl. Kopā 

1.4.kl.
5.kl. 6.kl. 7.kl. 8.kl. 9.kl. Kopā 

5.-9. 
kl.

Kopā 
1.-

9.kl.

10.kl. 11.kl. 12.kl.

2009./2010.m.g
. 31.maijs

60 63 58 61 242 59 66 63 53 63 304 546 47 37

2010./2011.m.g
. 1.septembris

Vispārizglītojošā 
skola

56 55 65 57 233 61 60 66 65 52 304 537 37 46

Neklātienes 
programma

16 4

Kopā 56 55 65 57 233 61 60 66 65 52 304 537 53 50 
Izmaiņas -

4
-
8

+
7

-
4

-
9

+
2

-
6

+
3

+
12

-11 0 -
9

+
6

+
13

Uzsākot 2010./2011.m.g. 2.semestri, nedaudz  mainījās  izglītojamo skaits novada izglītības 
iestādēs. Izglītojamo skaits palielinājās par 2.

6.tabula. Izglītojamo skaits Viļakas novada vispārizglītojošajās izglītības iestādēs   - 
01.01.2011.

Izglītības 
iestāde 

5 
-g
ad
īgi
e

6 
-gadī
gie

Kop
ā 

5-6 
gad.

1.
kl.

2.
kl.

3.
kl.

4.
kl.

Ko
pā 
1.4.
kl.

5.
kl.

6.
kl.

7.
kl.

8.
kl.

9.
kl.

Ko
pā 
5.-
9. 
kl.

10
.kl

11.kl 12.kl Kop
ā 

10.-
12. 
kl.

Kopā 

Medņevas 
PII 

9 9 18

Viļakas PII 11 13 24
Žīguru PII 8 4 12
Kupravas 

pamatskola
3 4 7 2 3 4 - 9 1 5 2 1 1 10 19

Mežvidu 
pamatskola

4 3 5 4 16 4 6 3 6 1 20 36

Rekavas 
vidusskola

5 8 13 8 11 10 10 39 10 12 15 12 15 64 18 18 17 53 156
182

Neklātiene 17 1 8 26 26
Upītes 

pamatskola
2 5 7 7 2 8 7 24 8 3 4 5 9 29 53

Viduču 
pamatskola

9 9 12 8 38 10 7
1

9 6 8 40
1

79

Viļakas 
pamatskola

20 16
2

19 13
3

68
5

17 20 37 110

Viļakas 
Valsts 

ģimnāzija 

25 26 14 65 19 13
15

20 67 132

Žīguru 
pamatskola

6 9 7 11 33 10 6 8 10 4 38 71

Kopā 56 55 65 56 232 60 60 66 66 52 304 37 46 37 120 656

54 
ar 
va
ka

47 
ar 

vaka
rsk.

45 
ar 

vaka
rsk.

146 
ar 

vaka
rsk.

682 kopā ar
vakarsk.
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rs
k.

38 43 81 536 146 763

7.tabula. Izglītojamo skaits Viļakas novada pirmsskolas izglītības iestādēs un skolu 
pirmsskolas grupās 01.01.2011.

Izglītības 
iestāde 

Jaunākā 
grupa

Vidējā 
grupa

5 -gadīgie 6 -gadīgie Kopā 
5-6 

gadīgie

Kopā 

Medņevas 
PII 

17 17 9 9 18 52

Viļakas PII 24 16 11 13 24 64
Žīguru PII 13 7 8 4 12 32
Kopā PII 54 40 28 26 54 148

Kupravas 
pamatskola

5 3 4 7 12

Rekavas 
vidusskola

5 8 13 13

Upītes 
pamatskola

2 5 7 7

Kopā 
pirmsskolas 

grupās 

5 10 17 27 32

Kopā 
novadā

99 38 43 81 180

Viļakas Mūzikas un mākslas skolu šajā mācību gadā apmeklēja 120 izglītojamie, bet 
Viļakas novada Bērnu un jauniešu sporta skolu - 114 izglītojamie.
2010./2011.m.g. novadā darbojās Pedagoģiski medicīniskā komisija. Notika 2 pedagoģiski 
medicīniskās  komisijas  sēdes  –  decembrī  un  jūnijā.  Decembra  sēdē  komisija  vienam 
izglītojamajam  ieteica  mājas  apmācību  līdz  2011.gada  31.maijam.  Jūnija  sēdē  komisija 
vienam izglītojamajam ieteica turpināt izglītoties atbilstoši speciālās izglītības programmai.   
No 11.maija līdz 17.jūnijam novada izglītības iestāžu izglītojamie kārtoja  valsts pārbaudes 
darbus.

8.tabula. Valsts pārbaudes darbu kārtotāju skaits Viļakas novadā 2010./2011.m.g.
Klase VPD Izglītojamo skaits, kas 

kārto VPD
3.klase Ieskaite ar kombinēto 

mācību saturu
65  izglītojamie 

6.klase – ieskaites Latviešu valoda 56 izglītojamie
Matemātika 56 izglītojamie

Dabaszinības 56 izglītojamie
9.klase  - eksāmeni Latviešu valoda 47 izglītojamie

Angļu valoda (svešvaloda) 28 izglītojamie
Krievu valoda 
(svešvaloda)

19 izglītojamie

Matemātika 47 izglītojamie
Latvijas un pasaules 

vēsture
47 izglītojamie

12.klase  - centralizētie Latviešu valoda 45 izglītojamie
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eksāmeni Angļu valoda (svešvaloda) 26 izglītojamie
Krievu valoda 
(svešvaloda)

23 izglītojamie

Matemātika 45 izglītojamie
Vēsture 1 izglītojamais

Bioloģija 1 izglītojamais
Fizika 4 izglītojamie
Ķīmija 2 izglītojamie

12.klase  - necentralizētie 
eksāmeni

Biznesa ekonomiskie 
pamati

17 izglītojamie

Ģeogrāfija 31 izglītojamie
Informātika 7 izglītojamie
Literatūra 4 izglītojamie

Sports 1 izglītojamais

9.tabula. Valsts pārbaudes darbu kārtotāju skaits Viļakas novada skolās
 (9. un 12.klasēs) 2010./2011.m.g.  
(pēc pieteikumiem VPIS sistēmā)

Skola 9.klase Atbīvojumi 12.klase
Kupravas 

pamatskola
1

Mežvidu 
pamatskola

1

Rekavas 
vidusskola

15 17

Rekavas 
vidusskola
neklātiene

8

Upītes 
pamatskola

9

Viduču 
pamatskola

5 3

Viļakas Valsts 
ģimnāzija

12 2 20

Žīguru 
pamatskola 

4

Kopā 47 5 45

Kopā kārtotāju skaits: 92 izglītojamie

Sertifikātus par nokārtotajiem centralizētajiem eksāmeniem vidusskolēni saņems 13.jūlijā.
Valsts pārbaudes darbu rezultātu apkopojums būs pieejams Viļakas novada Domes mājas lapā 
jūlija vidū. 
Maija nogalē un jūnijā novada izglītības iestādēs notika izlaidumi. Kopā izglītības iestādes 
pabeidza  149  izglītojamie. 

10.tabula. Absolventu skaits Viļakas novadā 
Pirmsskolas izglītības iestādes

Iestāde Skaits 
Rekavas vidusskolas pirmsskolas 
grupiņa

8 audzēkņi
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Kupravas pamatskolas 
pirmsskolas grupiņa

4 audzēkņi

Upītes pamatskolas pirmsskolas 
grupiņa

5 audzēkņi

Medņevas PII „Pasaciņa” 8 audzēkņi
Viļakas PII 12 audzēkņi
Žīguru PII „Lācītis” 4 audzēkņi

Kopā pirmsskolas izglītības iestādes pabeidza – 41 audzēknis.

9.klases absolventi
Iestāde Skaits 

Kupravas pamatskola 1
Mežvidu pamatskola 1
Rekavas vidusskola 15
Upītes pamatskola 9
Viduču pamatskola 8
Viļakas Valsts ģimnāzija 14
Žīguru pamatskola 4

Kopā 52

12.klases absolventi
Iestāde Skaits 

Rekavas vidusskola 17 + 5 (neklātnieki)
Viļakas Valsts ģimnāzija 20

Kopā 42

Profesionālās ievirzes izglītības iestādes
Iestāde Skaits 

Viļakas Mūzikas un mākslas skola 14 izglītojamie

2010./2011.m.g. novadā Valsts izglītības kvalitātes dienests akreditējis  Mežvidu 

pamatskolu  un Viļakas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolu, izglītības iestādes 

saņēmušas  LR Izglītības un Zinātnes ministrijas apstiprinātu lēmumu, ziņojumu par iestādes 

darbības kvalitātes rezultātiem un izglītības iestādes Akreditācijas lapu.

 49 novada pedagogi 2010./2011.m.g. iesaistījušies ERAF projektā „Pedagogu 

konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”.

Viļakas novadā 2010./2011.m.g. tika pieteiktas 98  interešu izglītības programmas, tika 

apstiprinātas 64 interešu izglītības programmas.

11.tabula. Interešu pulciņi Viļakas novadā 2010./11.māc.g.
Kori

Nr.p.k. Izglītības iestādes nosaukums Koru 
iedalījums

Dalībnieku 
skaits

Diriģenta vārds, 
uzvārds

1. Rekavas vidusskola 5.-9.kl. 16 Guntis Priedeslaipa
2. Viļakas Valsts ģimnāzija 7.-12.kl. 41 Ilona Bukša
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Tautu deju kolektīvi
Nr.p.k. Izglītības iestādes nosaukums Tautu deju 

kolektīvu 
iedalījums

Dalībnieku 
skaits

 Kolektīva vadītāja 
vārds, uzvārds

1. Rekavas vidusskola 10.-12.kl. 16 Aija Leitena
( aizvieto Aina 

Keiša)
2. 7.-9.kl. 18 Aija Leitena

(aizvieto Inese Lāce)
3. Viļakas Valsts ģimnāzija 7-9.kl. 16 Aija Leitena

(aizvieto Ineta 
Lindenberga) 

4. 10.-12.KL. 16 Ineta Lindenberga
5. Viduču pamatskola 5.-9.kl. 18 Anita Smuška
6. Žīguru pamatskola 2.-5.kl. Ija Krilova
7. Viļakas pamatskola 1.-2.kl. 27 Inese Rēvalde

3.-4.kl. 24 Inese Rēvalde
5.-6.kl. 18 Inese Rēvalde

 Vokāli instrumentālie mūzikas kolektīvi
Nr.p.k. Izglītības iestādes nosaukums Kolektīva 

iedalījums
Dalībnieku 

skaits
Kolektīva vadītāja 

vārds, uzvārds
1. Rekavas vidusskola 3-12.kl. 12 Guntis Priedeslaipa

2. Viļakas  Mākslas un Mūzikas 
skola

 Vijolnieku ansamblis

12 Svetlana 
Krasnokutska

3. Viļakas  Mākslas un Mūzikas 
skola

Saksafonu ansamblis

10 Aldis Prancāns

4. Viļakas  Mākslas un Mūzikas 
skola

Vijolnieku ansamblis

10 Ilona Bukša

Mazie mūzikas kolektīvi
Nr.p.k. Izglītības iestādes nosaukums Kolektīva 

iedalījums
Dalībnieku 

skaits
Kolektīva vadītāja 

vārds, uzvārds
1. Jauniešu iniciatīvu centrs 

„Sauleszieds”
13-19 gadi 10 Inita Raginska

2. Viduču pamatskola
                   Vokālais ansamblis

5.-9.kl. 17 Inita Raginska

3. Žīguru pamatskola
                    Vokālais ansamblis

5.-9.kl. Ija Krilova

4. Mežvidu pamatskola
                    Vokālais ansamblis

1.-7.kl. 14 Ija Krilova

5. Viļakas pamatskola
                    Vokālais 

ansamblis, solisti-vokālisti

1.6.kl. 15 Maruta Pitkeviča

6. Viļakas KN
             „Pogas”

5.-7.kl. 7 Elita Logina

7.      „Podziņas” 9 Elita Logina
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8. Viļakas Mākslas un Mūzikas 
skola
             Vokālais ansamblis
   

13 Daiga Elksnīte

Folkloras kopas
Nr.p.k. Izglītības iestādes nosaukums Kolektīva 

iedalījums
Dalībnieku 

skaits
Kolektīva vadītāja 

vārds, uzvārds
1. Rekavas vidusskola 3-7.kl. 25 Daina Pužule 
2. Upītes pamatskola

Etnogrāfiskais pulciņš
9.kl. 28 Irēna Slišāne

Teātra māksla
Nr.p.k. Izglītības iestādes nosaukums Kolektīva 

iedalījums
Dalībnieku 

skaits
Kolektīva vadītāja 

vārds, uzvārds
1. Rekavas vidusskola 8.-9.kl. 9 Aina Cibule
2. Viļakas Valsts ģimnāzija 12-19 gadi 10 Ineta Lindenberga
3. Viduču pamatskola

             Literārās jaunrades 
studija „Bišu strops”

7.-9.kl. 10 Līga Babāne

4. Žīguru pamatskola
            Drāmas pulciņš

7-13 gadi Benita Troška

5. Viļakas pamatskola
            Skolas teātris

3.kl. 18 Dzintra Pipare

6.              Literārais jaunrades 
pulciņš

16 Rasma Vilkaste

7. Žīguru KN
                 Teātra studija

6.-9.kl. 15 Valentīna Kaļāne

8. Medņevas KN
                 Teātra studija

6.-8.kl. 10 Valentīna Kaļāne

Māksla 
Nr.p.k. Izglītības iestādes nosaukums, 

pulciņa nosaukums
Kolektīva 
iedalījums

Dalībnieku 
skaits

Kolektīva vadītāja 
vārds, uzvārds

1. Žīguru pamatskola
           Noformēšanas pulciņš

5.-9.kl. Viktorija Zaharova

2.            Lietišķās mākslas 
pulciņš   „Pieci pirkstiņi”

6-11 gadi Lana Pužule

3. Upītes pamatskola
           Vizuālās mākslas 
pulciņš

6-15 gadi 21 Sandra Bukša

Sports
Nr.p.k. Izglītības iestādes nosaukums, 

pulciņš
Kolektīva 
iedalījums

Dalībnieku 
skaits

Kolektīva vadītāja 
vārds, uzvārds

1. Rekavas vidusskola
 Svarbumbu celšana

5-12.kl. 16 Jānis Dokāns

2. Viļakas Valsts ģimnāzija
             Jaunsargi  

7.-9.kl. 13 Ēvalds Vancāns
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3.              Basketbols 7.-12.kl. 10 Ervīns Veļķers
4.              Ložu šaušana 7.-12.kl. 13 Ervīns Veļķers
5.              Futbols 7.-12.kl. 14 Ervīns Veļķers
6 Viduču pamatskola

             Sporta spēles
7.-9.kl. 12 Andrejs Roginskis

7. Žīguru pamatskola
             Sporta spēles

5.-7.kl. Igors Šnepers

8. Viļakas pamatskola
             Sporta spēles

2.-6.kl. 20 Ervīns Veļķers

9. Žīguru KN
Sporta deju nodarbība

Silva Dambe

10. Šķilbēnu pagasta pārvalde
                    Skriesim, slēposim

Pēteris Vancāns

11. Viļakas novada Bērnu un 
jaunatnes sporta skola
          Vieglatlētika

9-10 gadi 24 Diāna Cvetkova

12. Viļakas novada Bērnu un 
jaunatnes sporta skola
         Sporta dejas

1.-4.kl. 24 Silva Dambe

13. Viļakas novada Bērnu un 
jaunatnes sporta skola
             Distanču slēpošana

7-9 gadi 20 Pēteris Vancāns

14. Viļakas novada Bērnu un 
jaunatnes sporta skola
             Ložu šaušana

9-12 gadi 20 Ēvalds Vancāns

15. Viļakas novada Bērnu un 
jaunatnes sporta skola
              Volejbols

6-8 gadi 14 Henrihs Logins 
Slišāns

Mazpulki 
Nr.p.k. Izglītības iestādes nosaukums Kolektīva 

iedalījums
Dalībnieku 

skaits
Kolektīva vadītāja 

vārds, uzvārds
1. Rekavas vidusskola 6-12.kl. 24 Ilze Saidāne
2. Viduču pamatskola 5.-9.kl. 13 Māra Medne

Vides pulciņi
Nr.p.k. Izglītības iestādes nosaukums, 

pulciņa nosaukums
Kolektīva 
iedalījums

Dalībnieku 
skaits

Kolektīva vadītāja 
vārds, uzvārds

1. Viļakas Valsts ģimnāzija
            Vides pētnieki

7.-12.kl. 18 Valentīna Beča

2             Floristika un dekorēšana 7.-12.kl. 21 Valentīna Beča

3. Viduču pamatskola
            Floristika

4.-9.kl. 8 Terēzija Babāne

4.            Medņevas pagasta 
pētīšana

6.kl. 10 Lilita Šaicāne

5. Žīguru pamatskola
           Vides mācība

5.-9.kl. Andra Korņejeva

6. Žīguru pamatskola
           Floristika

5.-9.kl. Andra Korņejeva
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7. Mežvidu pamatskola
          Vides pētnieki

1.-6.kl. 10 Veneranda Medne

8. Mežvidu pamatskola
          Floristika

1.-6.kl. 10 Inese Medne

9. Viļakas pamatskola
            Skolu pētnieciskais 
darbs

10 Inese Rēvalde

Pūtēju orķestri
Nr.p.k. Izglītības iestādes nosaukums Kolektīva 

iedalījums
Dalībnieku 

skaits
Kolektīva vadītāja 

vārds, uzvārds
1. Rekavas vidusskola 5-12.kl. 11 Guntis Priedeslaipa

Citi pulciņi
Nr.p.k. Izglītības iestādes nosaukums Kolektīva 

iedalījums
Dalībnieku 

skaits
Kolektīva vadītāja 

vārds, uzvārds
1. Rekavas vidusskola 

Datorgrafika, animācijas filmu 
veidošana

5-6.klase 8 Natālija Kaņepe

Novadā notika 3  izglītības darbinieku pasākumi -  Rudens konference, mācību gadu 

uzsākot, Skolotāju dienas balle un metodiskā diena „Iededz gaismu!”. 

Notikuši darba  semināri izglītības iestāžu vadītājiem, iestāžu vadītāju vietniekiem, 

pirmsskolas iestāžu darbiniekiem un novada metodisko apvienību vadītājiem. 

Tika  izstrādāts un pieņemts Viļakas novada mācību priekšmetu metodisko apvienību (MA) 

darbības nolikums. Aktualizēta  ideja par skolotāju pieredzes materiālu apkopošanu un 

popularizēšanu e-vidē.

Novada pedagogi aktīvi piedalījušies tālākizglītības kursos, semināros.

Novada izglītības sistēmā darbu uzsāka informācijas tehnoloģiju speciālists un psihologs. 

Izglītības iestādēs tika sakārtota, uzlabota informācijas sistēma.

Novada izglītojamie aktīvi  piedalījušies novada, starpnovadu, reģiona un  valsts mācību 
olimpiādēs, sporta sacensībās un konkursos (arī starptautiskajos).
Mācību priekšmetu olimpiāžu un konkursu, sporta  laureātu, viņu vecāku un skolotāju 
godināšana notika 18.maijā.

12.tabula. Laureātu skaits iestādēs.
Izglītības/ kultūras  iestāde Laureātu 

skaits
Skolotāju 

konsultantu 
skaits

Mežvidu pamatskola 3 2
Medņevas PII 3 2
Rekavas vidusskola 58 11
Viduču   pamatskola 27 7
Viļakas KN 1 1
Viļakas Mūzikas un mākslas skola 20 4
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Viļakas novada Bērnu un jaunatnes 
sporta skola

13 3

Viļakas pamatskola 15 5
Viļakas PII 9 3
Viļakas Valsts ģimnāzija 46 15
Upītes pamatskola 26 2
Žīguru KN 7 3
 Žīguru    pamatskola 32 9
 
21.maijā  tika  noorganizēti  I  Viļakas  novada bērnu un jauniešu  dziesmu un deju  svētki  - 
Viļakas  novada  bērnu  un  jauniešu  radošais  festivāls,  kurā  piedalījās  pāri  par  400 
dalībnieku.
2010./2011.m.g. IKS nodaļa veica pārraudzību interešu izglītības programmu apguves 

norisē un dokumentācijas pārbaudē, valsts pārbaudes darbu norisē izglītības iestādēs. 

Upītes pamatskola, Kupravas pamatskola un Žīguru pirmsskolas izglītības iestāde 
„Lācītis” šajā mācību gadā svinēja iestāžu jubilejas. 80 gadu jubilejas svinībām gatavojas 
Viļakas Valsts ģimnāzijas un Viļakas pamatskolas kolektīvi.

Augustā novada  izglītības iestāžu darbiniekus kopā pulcinās  Rudens konference, oktobra 
sākumā - Skolotāju dienas svinības, decembrī- Ziemassvētku labdarības koncerti.

Augustā novadā notiks skolotāju tālākizglītības kursi: vienas dienas seminārs  klašu 
audzinātājiem  un 5 dienu kursi interesentiem, kuri vēlas apgūt animācijas prasmes.

         
Bāriņtiesa
     
Viļakas  novada  bāriņtiesa  tika  izveidota  ar  Viļakas  novada  domes  2009.gada  27.augusta 
lēmumu Nr.2 / protokols Nr.7/ un darbu uzsāka ar 2009.gada 01.septembri.

Viļakas novada bāriņtiesā 2009.gadā kopā, ieskaitot  pagastu administratīvās teritorijas līdz 
apvienošanai,  ir  pieņemti  :  92 lēmumi:  no  tiem  7 vienpersoniski  pieņemtie  lēmumi  par 
aprūpes  tiesību  atņemšanu,  5 lēmumi  par  nepilngadīgo  bērnu  mantisko  interešu 
nodrošināšanu,
13 lēmumi par bērnu aprūpes tiesību atņemšanu vecākiem, no tiem 10 mātēm un 5 tēviem ,23 
bērni, kuru vecākiem atņemtas aprūpes tiesības, 
1 lēmums par aprūpes tiesību atjaunošanu vecākiem uz 1 bērnu, 
Rajona tiesai iesniegts 5 prasības pieteikumi par aizgādības tiesību atņemšanu- 3 gadījumā 
aizgādības tiesības ir atņemtas.
Pārskata  gadā  novadā  ārpus  ģimenes  aprūpē  atradās-  78  bērni,  no  tiem-aizbildnībā-74, 
ārpusģimenes aprūpes iestādē-4, audžuģimenē-2.
Par  ievietošanu  ārpusģimenes  aprūpē  pieņemti  lēmumi-  par  23  bērniem,  tai  skaitā  par 
ievietošanu  audžuģimenē  -2  bērniem,  par  ievietošanu  aizbildņa  ģimenē  -13  bērniem,  par 
ievietošanu bērnu aprūpes iestādē-8, adoptētāja aprūpē nodoti 2 bērni, 2 bērniem pieņemti 
lēmumi par adopciju uz ārzemēm, 3 bērniem pieņemti lēmumi par valsts sociālā pabalsta, 
apgādnieka zaudējuma pensijas un atbalsta ar celiakiju slimiem bērniem, kuriem nav noteikta 

49



invaliditāte, izmaksāšanu personai, kura faktiski audzina bērnu, aizgādnībā novadā atrodas 2 
personas.
Tiesā „Administratīvā procesa likumā” noteiktajā kārtībā pārsūdzēto bāriņtiesas lēmumu nav 
un  bāriņtiesā izdarīto notariālo apliecinājumu skaits- 270.
Novada bāriņtiesā ir saņemti 321 un nosūtīti 523 dokumenti.
Ņemot vērā ekonomisko situāciju valstī un novadā kopumā, lielo iedzīvotāju bezdarba līmeni, 
novada bāriņtiesa dzīvo ar cerību, ka nepaliks sliktāk kā ir un lielākajai daļai vecāku varēs 
atgriezt atņemtās aprūpes tiesības un neradīsies jaunas ģimenes, kur vecākiem būs vienaldzīgs 
savu bērnu liktenis un visas valsts nākotne.

Sociālais dienests
Viļakas  novada Sociālais  dienests  ir  izveidots  ar  Viļakas novada domes 27.08.2009. 

lēmumu Nr.7 37.&
Sociālajā dienestā ar klientiem strādā 8 sociālā darba speciālisti,  tai skaitā 3 sociālās 

palīdzības  organizatori,  1 sociālais  darbinieks darbam ar pieaugušām personām, 4 sociālie 
darbinieki, no kuriem viens veic arī sociālā darbinieka ar ģimenēm un bērniem pienākumus.
Sociālā dienesta 4 attālinātos klientu pieņemšanas punktos (Medņevas, Susāju, Šķilbēnu un 
Vecumu pagastos) strādā pa vienam sociālā darba speciālistam – sociālie darbinieki. 3 klientu 
pieņemšanas  punktos  (Viļakas  pilsētā,  Kupravas  un  Žīguru  pagastos,)  strādā  3  sociālās 
palīdzības  organizatori  (pa  vienam  katrā  punktā)  un  viens  sociālais  darbinieks.  Sociālā 
dienesta uzturēšanai no pašvaldības budžeta līdzekļiem izlietoti 42516 lati.

2010.gadā sociālā atbalsta pasākumiem kopā izlietoti 172107 lati, jeb ….% no kopējā 
pašvaldības budžeta, tai skaitā:
    - Ls 159359 – sociālajai palīdzībai;
    - Ls 10.131 – no pašvaldības budžeta līdzekļiem apmaksātiem sociālajiem pakalpojumiem, 

ko Viļakas novada pašvaldība pirkusi no citām pašvaldībām;
     - Ls 2617  – citiem atbalsta pasākumiem un kompensācijām novada iedzīvotājiem.

Aizvadītā  gada  pieredze  liecina,  ka  lielākais  darba  apjoms  dienestā  šobrīd  ir  sociālās 
palīdzības  sniegšana  un  viss,  kas  saistīts  ar  to  (klientu  vajadzību  un  materiālā  stāvokļa 
izvērtēšana,  attiecīgu,  izziņu  un  atzinumu  sagatavošana,  sociālo  pabalstu  un  cita  veida 
sociālās palīdzības sniegšana u.c.). 

2010.gadā  Viļakas  novada  Sociālajā  dienestā  kopā  izdoti  2468  administratīvie  akti 
(pieņemti  lēmumi)  par  sociālajiem pakalpojumiem un  sociālo  palīdzību,  no  kuriem 2411 
lēmumi  ir  par  sociālo  palīdzību,  28  lēmumi  par  ilgstošas  sociālās  aprūpes  pakalpojumu 
sniegšanu  un  29,  lēmumi  par  sociālās  rehabilitācijas  pakalpojumu  sniegšanu  par  valsts 
budžeta līdzekļiem, tai skaitā 18 lēmumi par sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu 
par valsts budžeta līdzekļiem bērniem, kuri cietuši no prettiesiskām darbībām.

Dažādu  veidu  sociālos  pabalstus  aizvadītajā  gadā  novadā  kopumā  ir  saņēmušas  519 
ģimenes, jeb 1153 personas un šim nolūkam no novada budžeta izlietoti 159359 lati.  

Pašvaldības sniegtā sociālā palīdzība 2010. gadā

Sociālās palīdzības pabalsti
Izlietotie 
līdzekļi

Ls

Īpatsvars
%

Pašvaldību sociālie pabalsti kopā 159359 100
Vienreizējie pabalsti ārkārtas situācijā 3516 2,2
Pabalsti GMI līmeņa nodrošināšanai 117483 73,7

50



ta
i  

sk
ai

tā Dzīvokļa pabalsti 18447 11,6
Pabalsti ēdināšanas izdevumiem 595 0,4
Pabalsti medicīnas pakalpojumu apmaksai 7678 4,8
Pabalsti bērna izglītībai, audzināšanai 2373 1,5
Pabalsti audžu ģimenēm  2438 1,5
Pabalsti bāreņiem pastāvīgas dzīves uzsākšanai 6829 4,3

Lielākā  daļa  no  sociālās  palīdzības  pabalstiem  plānotajiem  līdzekļiem  ir  izlietoti 
pabalstiem  garantētā  minimālā  ienākumu  līmeņa  (GMI)  nodrošināšanai  un  dzīvokļa 
pabalstiem,  tas  ir  pabalstiem,  kuri  Sociālo  pakalpojumu  un  sociālās  palīdzības  likuma 
35.panta pirmajā daļā pašvaldībām noteikti kā obligātie. Šiem abiem pabalstu veidiem kopā 
izlietoti  135930  lati  jeb  85,3%  no  visiem  sociālajai  palīdzībai  izlietotajiem  līdzekļiem. 
Pārējiem pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem kopā izlietoti 23429 lati jeb 14,7% .

Savas pašvaldības institūcijās sniegti ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojumi 59 personām 
un šim nolūkam izlietots Ls 123921.

51



VI.VEIKTIE PASĀKUMI NOVADA VADĪBAS PILNVEIDOŠANAI 

     Izglītība, neatkarīgi no tās satura ir vērtība, jo mācoties ikviens attīsta savas spējas, apgūt  
zināšanas, paplašina redzesloku, kas noder profesionālās karjeras veidošanā.
     Lai  uzlabotu darba kvalitāti,  aizvadītāja  gadā domes un iestāžu darbinieki  apmeklēja 
dažādus  kursus  un  mācības,  kā  arī  pieredzes  apmaiņas  pasākumus,  papildinot  zināšanas 
grāmatvedības  organizēšanā  saistībā  ar  likumdošanas  izmaiņām,  lietvedībā,  sociālās 
palīdzības nodrošināšanas jautājumos, bāriņtiesas darbības jautājumos un c...
Darbinieki studē augstākajās mācību iestādēs.
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VII. PASĀKUMI IEDZĪVOTĀJU INFORMĒTĪBAS VEIKŠANAI PAR 
        NOVADA DOMES  DARBĪBU UN VIŅU IESPĒJĀM LĒMUMU 
        PIEŅEMŠANĀ 

     Lai  veicinātu  iedzīvotāju  informētību  un  saikni  pašvaldība-iedzīvotāji-pašvaldība 
veidošanos ir izveidota Viļakas novada informatīvais izdevums „Viļakas novadā”., kuru bez 
maksas saņem ikviens Viļakas novada iedzīvotājs. Tajā sniegta informācija par aktualitātēm 
pašvaldībā  un  tās  iestādēs,  kā  arī  novada domē  pieņemtiem lēmumiem un to  izpilde.  Ar 
Novada lēmumiem var iepazīties portālā www.vilaka.lv. 
     Viļakas Novada mājas lapā atrodama informācija par novada iestādēm, piedāvātajiem 
pakalpojumiem,  aktualitātēm,  notiekošo  novadā.  Iedzīvotāji  var  elektroniski  uzdot 
jautājumus, piedalīties diskusijās.
     Novada un komiteju sēdes ir atklātas. Novada sēdēs piedalās Balvu laikraksts „Vaduguns” 
žurnālisti  un  informācija  par  sēdēs  izskatītājiem jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem 
regulāri tiek publicēta šajā avīzē.
     Ne  retāk  kā  divreiz  gadā  Viļakas  Novada  domes  priekšsēdētājs  un  administrācijas 
speciālisti katrā pagastā un Viļakas pilsētā aicina iedzīvotājus uz tikšanos. Šajās sanāksmēs 
ikviens ir aicināts izteikt savus priekšlikumus, sūdzības un vēlmes. Kopīgiem spēkiem tiek 
atrisināti neskaidri jautājumi.
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VIII. NOVADA DOMES LĒMUMS PAR IEPRIEKŠĒJĀ
SAIMNIECISKĀ GADA PĀRSKATU

      Pārskats par novada domes 2010.gada budžeta izpildi tika apstiprināts novada domes sēdē 
2011.gada 24.februārī (protokols Nr.5.&8.) un pieņemts:
 1.Apstiprināt Viļakas novada pamatbudžeta ieņēmumus 4357655 latu apmērā..
2.Apstiprināt Viļakas novada pamatbudžeta izdevumus 4120835 latu apmērā
3.Apstiprināt Viļakas novada pamatbudžeta līdzekļu atlikumus uz gada sākumu 115744 latu 
apmērā un pamatbudžeta līdzekļu atlikumu uz gada beigām 352564 latu apmērā.
4.Apstiprināt Viļakas novada speciālā budžeta ieņēmumus 97775 latu apmēra un izdevumus 
124819 latu apmērā.
5.Apstiprināt Viļakas novada speciālā budžeta līdzekļu atlikumus uz gada sākumu 52297 latu 
apmērā un speciālā budžeta līdzekļu atlikumu uz gada beigām 25253latu apmērā.
6.Apstiprināt ziedojumu un dāvinājumu budžeta ieņēmumus 1480 latu apmērā.
7.Apstiprināt ziedojumu un dāvinājumu budžeta izdevumus 1821 latu apmērā.
8.Apstiprināt Viļakas novada ziedojumu un dāvinājumu budžeta līdzekļu atlikumus uz gada 
sākumu 505 latu apmērā un ziedojumu un dāvinājumu budžeta līdzekļu atlikumu uz gada 
beigām 164 latu apmērā.
   

54



IX. ZVĒRINĀTA REVIDENTA ATZINUMI PAR PAŠVALDĪBAS 
       SAIMNIECISKO DARBĪBU
  
     Novada domē veikta audita pārbaudes par pārskata gada saimniecisko darbību un gada 
pārskata pareizību. Sastādīti revīzijas pārskati un doti revidenta ziņojumi par pārskata 
saimniecisko darbību un pārskatu atbilstību.
Revidenti:
SIA „AKTĪVS M AUDITS”
Reģ.Nr.42403014203
Licence Nr.40
Zvērināts revidents Marija Poriete
Sertifikāts Nr.6

Viļakas novada domes priekšsēdētājs                                         Sergejs Maksimovs
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