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ATSKATOTIES UZ PAVEIKTO 
Viļakas novada dome autonomās un brīvprātīgās funkcijas, kā arī tai deleģētās valsts 

pārvaldes funkcijas 2012.gadā veica, balstoties uz likumu” Par pašvaldībām”, „Par budžetu un 

finanšu vadību”, „Par grāmatvedību”, Viļakas novada domes Nolikumu un citiem pašvaldību 

darba reglamentējošiem dokumentiem. 

Novada domes un administrācijas izvirzītie darbības mērķi 2012.gadā bija: 

 iedzīvotāju izglītošanās veicināšana, tajā skaitā pieaugušo tālākizglītību, sniedzot 

organizatorisku palīdzību izglītības iestādēm, kā arī finansiāli atbalsot konkursu un 

olimpiāžu uzvarētājus; 

 labvēlīgas vides veidošana novada teritorijā, organizējot paši un sadarbojoties ar 

sadarbības partneriem, izglītojošus pasākumus – seminārus, kursus, konkursus, 

pieredzes apmaiņas braucienus un investīciju piesaisti caur projektiem;  

 tradicionālo kultūras vērtību saglabāšana un tautas jaunrades attīstības sekmēšana, 

jaunatnes valsts patriotisma audzināšana, sniedzot organizatorisku un finansiālu 

palīdzību pasākumiem; 

 veselības aprūpes un sociālās palīdzības jautājumu organizēšana, sniedzot metodisku 

un finansiālu palīdzību veselības aprūpes un sociālās palīdzības iestādēm, kā arī 

sabiedriskajām organizācijām, piesaistot investīcijas caur projektiem cilvēkiem ar 

īpašām vajadzībām; 

 uzņēmējdarbības sekmēšana un nodarbinātību veicinošas vides veidošana; 

 sporta pasākumu organizēšana un sporta attīstības veicināšana; 

 tūrisma attīstības sekmēšana novadā, veidojot novada tēlu pasākumos, masu mēdijos 

un informatīvajos materiālos. 

Šo mērķu sasniegšanai domes vadība izvirzīja virkni uzdevumu visās tautsaimniecības 

jomās, taču galvenie uzdevumi 2012.gadam tika definēti sekojoši: 

 teritorijas infrastruktūras objektu sakārtošana, 

 finanšu līdzekļu piesaiste caur dažādiem projektiem, attiecīgi arī ekonomisko 

jautājumu risināšana, 

 administrācijas un iestāžu darbinieku darba apstākļu nodrošināšana efektīvas 

pārvaldes realizēšanai, 

 sociālo funkciju risināšana. 

     Novada domes darbību nodrošina Finanšu un grāmatvedības nodaļa, Lietvedības, 

komunikācijas un informācijas nodaļa, Juridiskā nodaļa, Attīstības plānošanas nodaļa, 

Izglītības, kultūras un sporta nodaļa un Tehniskā nodaļa. 

   Viļakas novada 2012.gada pamatbudžeta ieņēmumi sadalās sekojoši: 28 % ir nodokļu 

ieņēmumi, 65 % Valsts budžeta transferti, 1 % pašvaldību budžeta transferti, 6 % pašvaldības 

budžeta iestāžu ieņēmumi par maksas pakalpojumiem.    

   Viļakas novada 2012.gada pamatbudžeta izdevumu prioritāte nemainīgi bija izglītība. 

Izdevumi nozarei kopā ar valsts mērķdotācijām pedagogu algām ir 39 % apmērā, vadības 

dienestam 11 %, atpūtai un kultūrai 18 %, pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai 

– 15 %, sociālajai aizsardzībai – 10 %, ekonomiskā darbība – 7 %. 

Ievērojot novada iedzīvotāju intereses un vajadzības, Viļakas novada dome nodrošina 

vairāku brīvprātīgo iniciatīvu izpildi un iestāžu uzturēšanu, kas Viļakas novadā nav domes 

tiešās funkcijas. Tādējādi pašvaldības finansējums uzturēšanas izdevumiem tiek paredzēts 
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Ugunsdzēsības dienestiem Vecumu un Šķilbēnu pagastos, Policijai, Lauksaimniecības 

konsultanta aktivitāšu un pasākumu atbalstam, Kupravas un Upītes feldšeru punktu 

uzturēšanai. 

2012.gada ir realizēti 2011.gadā uzsāktie atbalstītie projekti:  

„Izglītības iestāžu informatizācija”, „Ūdenssaimniecības attīstība Žīguru pagasta Žīguru 

ciemā”, „Sporta un atpūtas komplekss Borisovā”, „Medņevas tautas nama rekonstrukcija”, 

„Skvēra labiekārtošana Viļakā”, „Ceļa un tilta rekonstrukcija Medņevas pagastā” un citi. 

          Lai sniegtu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus veciem 

cilvēkiem un pilngadīgām personām, kurām ir nepieciešama sociālā aprūpe, pašvaldība 

2012.gadā finansēja Viļakas sociālās aprūpes un Šķilbēnu sociālās aprūpes centrus, kā arī 

atbilstoši noslēgtajiem sadarbības līgumiem apmaksāja Viļakas novada iedzīvotāju 

uzturēšanos citās šāda rakstura iestādēs. 

         2013.gadā, ar Viļakas novada domes līdzdalību, tiek piesaistīti līdzekļi caur investīciju 

projektiem, kas vērsti uz cilvēkresursu kapacitātes palielināšanu un infrastruktūras 

uzlabošanu. Viļakas novada pašvaldība šajā gadā turpina ūdenssaimniecības attīstības 

projektus. Šie projekti tiks realizēti Rekovas, Šķilbanu un Kupravas ciemos. Viļakas novada 

pašvaldība šogad veiks Garnizona, Eržepoles ielu rekonstrukciju Viļakā un ielu rekonstrukciju 

Kupravā. Sāks jaunus projektus kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju 

samazināšanai Viļakas, Žīguru pamatskolā un Rekavas vidusskolā. 

        Sekmīgi sasniedzot projektos izvirzītos mērķus novada dome cenšas attīstīt apdzīvotās 

vietas pievilcību un iedzīvotāju dzīves kvalitāti, kas rada labvēlīgus priekšnoteikumus 

uzņēmējdarbībai, sakārtotai kultūras un izglītības infrastruktūrai. 

        Liela vērība tiek pievērsta iedzīvotāju informētības veicināšanai. Ik mēnesi tiek izdots 

Viļakas novada informatīvais izdevums, kurā sabiedrība tiek informēta par novadā notiekošo, 

pieņemtajiem lēmumiem, saistošajiem noteikumiem, lēmumu projektiem, domes plānotajiem 

darbiem un attīstības jautājumiem. Novada domei ir atvērta sava mājas lapa www. vilaka.lv, 

kur tiek publiskota visa nepieciešamā informācija saistībā ar pašvaldības darbu.  

 

Viļakas novada domes priekšsēdētājs S.Maksimovs 

http://www.dome@vilaka.lv/
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1.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; 

 Publisko iepirkumu komisiju; 

 Civilās aizsardzības komisiju; 

 Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisija; 

 Pedagoģiski medicīniskā komisija; 

 Interešu izglītības programmu izvērtēšanas komisija; 

 Nemateriālo ieguldījumu, pamatlīdzekļu un krājumu norakstīšanas komisija; 

 Pedagogu atlases komisija; 

 Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisija; 

 Būvju ekspluatācijā pieņemšanas komisija; 

 Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas 

komisija. 

1.3.Novada domes nodaļas  

Pašvaldības administrācija ir pašvaldības iestāde, kas nodrošina domes pieņemto lēmumu 

izpildi, kā arī darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu, un tā sastāv no: 

 Lietvedības, komunikācijas un informācijas nodaļas; 

 Finanšu un grāmatvedības nodaļas; 

 Juridiskā nodaļas; 

 Attīstības plānošanas nodaļas; 

 Izglītības, kultūras un sporta nodaļas; 

 Tehniskās nodaļas; 

 Dzimtsarakstu nodaļas; 

 Viļakas novada būvvalde. 

1.4.Pagastu pārvaldes 

Pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību pašvaldību teritoriālajās vienībās nodrošina 

sekojošas pašvaldības administrācijas struktūrvienības - pagastu pārvaldes: 

 Kupravas pagasta pārvalde 
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 Medņevas pagasta pārvalde 

 Susāju pagasta pārvalde 

 Šķilbēnu pagasta pārvalde 

 Vecumu pagasta pārvalde 

 Žīguru pagasta pārvalde 

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 pilsētā 

 Viļakas novada pašvaldības 

administrācija 

 Viļakas novada būvvalde 

 Viļakas novada bāriņtiesa 

 Viļakas novada dzimtsarakstu nodaļa 

 Viļakas novada Sociālais dienests 

 Viļakas novada Bērnu un jaunatnes 

sporta skola 

 Viļakas pirmsskolas izglītības iestāde 

 Viļakas pamatskola 

 Viļakas Valsts ģimnāzija 

 Viļakas Mūzikas un mākslas skola 

 Viļakas kultūras nams 

 Viļakas novada bibliotēka 

 Viļakas novada muzejs 

 Viļakas sociālās aprūpes centrs 

 Viļakas Jauniešu iniciatīvu centrs 

Žīguru pagasta pārvaldē 

 Žīguru pamatskola 

 Žīguru pirmsskolas izglītības iestāde 

„Lācītis” 

 Žīguru kultūras nams 

 Žīguru bibliotēka 

 Žīguru Jauniešu iniciatīvu centrs 

Vecumu pagasta pārvaldē 

 Mežvidu pamatskola 

 Vecumu bibliotēka 

 Borisovas Tautas nams 

 

Šķilbēnu pagasta pārvaldē 

 Rekavas vidusskola 

 Upītes pamatskola 

 Rekavas bibliotēka 

 Upītes bibliotēka 

 Šķilbēnu sociālās aprūpes māja 

 Upītes feldšeru vecmāšu punkts 

 Upītes klubs 

 Upītes Kultūrvēstures muzejs 

 Balkanu dabas parks 

 Šķilbēnu pagasta kultūras centrs 

„Rekova” 

 Šķilbēnu Iniciatīvu centrs „Zvaniņi” 

Susāju pagasta pārvaldē 

 Susāju pagasta kultūrvēstures muzejs 

”Vēršukalns” 

 Susāju pagasta bibliotēka 

  Medņevas pagasta pārvaldē 

 Viduču pamatskola 

 Pirmsskolas izglītības iestāde ”Pasaciņa” 

 Medņevas Tautas nams 

 Medņevas bibliotēka 

 Medņevas Jauniešu iniciatīvu centrs 

„Sauleszieds” 

Kupravas pagasta pārvaldē 

 Kupravas pamatskola 

 Kupravas bibliotēka 

 Kupravas klubs 

 Kupravas feldšeru punkts 
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2.EKONOMISKĀS ATTĪSTĪBAS RĀDĪTĀJI 
 

2.1.Iedzīvotāji  

Pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes iedzīvotāju reģistra departamenta datiem 

2012.gada beigās Viļakas novada bija 6049 iedzīvotāji. 

 Viļakas pilsētā – 1487 (24.58%) 

 Šķilbēnu pagastā – 1221 (20.19%) 

 Žīguru pagastā – 776 (12.82%) 

 Medņevas pagastā – 747 (12.35%) 

 Susāju pagastā – 739 (12.22%) 

 Vecumu pagastā – 613 (10.13%) 

 Kupravas pagastā – 466 (7.71%) 

 

Viļakas novada iedzīvotāju skaits 2010.-2012.gadam 
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 Salīdzinot ar 2010.gadu iedzīvotāju skaits migrācijas un negatīvās demogrāfiskās 

situācijas rezultātā ir samazinājies par 270 iedzīvotājiem jeb 4.27%. 

 

Iedzīvotāju skaits pēc vecuma un dzimuma 2010.-2012.gadam  

  Līdz darbaspējas 

vecumam 
Darbaspējas vecumā Pēc darbaspējas vecuma 

2010.g. 2011.g. 2012.g. 2010.g. 2011.g. 2012.g. 2010.g. 2011.g. 2012.g. 

Vīrieši 426 396 366 2178 2148 2122 408 402 414 

Sievietes 390 386 370 1897 1845 1795 1020 1004 982 

Kopā: 816 782 736 4075 3993 3917 1428 1406 1396 
 

Darbspējas vecuma iedzīvotāju īpatsvars 2012.gadā sastāda 64.6%, jeb 3917 

iedzīvotāji, līdz darbspējas vecumam iedzīvotāju īpatsvars bija 12.16%, pēc darba darbaspējas 

vecumam – 23.24%. 
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Iedzīvotāju skaits pēc dzimuma 2010.-2012.gadam 
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Kopējā iedzīvotāju īpatsvarā sieviešu skaits bija lielāks nekā vīriešu. 2012.gadā 

sieviešu īpatsvars no kopējā iedzīvotāju skaita sastāda 52.03% un vīrieši - 47.97%. 

 

Viļakas novada iedzīvotāju skaits pēc nacionālā sastāva uz 31.12.2012. 
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No Viļakas novada iedzīvotāju kopskaita lielāko daļu sastāda latvieši -76% jeb 4663, 

otrajā vieta ir krievu tautības cilvēki -19%, jeb 1151 vēl novada teritorijā dzīvo 70 ukraiņu un 

74 čigānu tautības iedzīvotāji, pārējas tautības sastāda 3%. 

 

2.2.Teritorija 

Pēc Latvijas Republikas administratīvi teritoriālās reformas 2009.gada 1.jūlijā 

izveidoja Viļakas novadu. Tajā apvienojās Viļakas pilsēta un seši apkārtējie pagasti: 

Kupravas, Medņevas, Susāju, Šķilbēnu, Vecumu un Žīguru. Viļakas novada kopējā teritorija 

ir 638,79 km
2
. 

Viļaka - viena no vissenākajām lielās latgaļu cilts apdzīvotām vietām. 1993.gadā 

svinēja 700 gadi, kopš tā pirmo reizi minēta vēstures avotos kā apdzīvota vieta. Viļaka atrodas 
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Latvijas austrumu daļā, 250km attālumā no Rīgas, 8km no Krievijas robežas, tās platība ir 

625.8 ha, tai skaitā Viļakas ezers ar salu aizņem 137.6ha, ezera sala 1.5ha.  

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 96.5km
2 

. Šķilbēnu pagasts ir visblīvāk 

apdzīvotā lauku teritorija Viļakas novadā – vidēji 13 iedzīvotāji uz 1km
2
. Šķilbēnu pagastā 

nav izteikti viena centra. Šeit ir trīs centri – Rekova, Šķilbani un Upīte, tie izveidojušies ap 

ražošanas objektiem. 

 Iedzīvotājiem un tūristiem apskatei tiek 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 attālumā no novada centra. Teritorijas platība ir 

99.3km
2
. Pagasta teritorijā ir 26 apdzīvotas vietas. 

Dabas un kultūrvēsturiskais mantojums - pagasta dienvidrietumos atrodas Natura 2000 

teritorija Stompaku purvs, tas pagasta teritorija aizņem 300.6ha. Pagastam cauri tek Ķira, tās 

pietekas Niedrupīte, Bušma, Gurva, Lodumka, Rika. Pagastā ir divi ezeri - Ilziņu(3.1ha) un 

Lodumas(2.6ha). Medņevas teritorijā atrodas 13 dažādas nozīmes arheoloģiskie pieminekļi. 

Vecumu pagasts – teritorija 124.8km
2
, atrodas 8km 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 ārējā robeža.  

Dabas un kultūrvēsturiskais mantojums – teritorijā izveidots dabas parks „Vecumu 

meži”(Natura 2000 teritorija) 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 111km
2
 . 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 2006.gadā atzīts par ģimenei 

draudzīgāko atpūtas vietu Latgalē, trīs dabas liegumi, viens dabas parks un 20 mikroliegumi. 

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 – 3.7km
2
, 

Iedzīvotāju blīvums ir 136 iedzīvotāji uz 1km
2
. Gar pagasta rietumu malu tek Bolupe. Pagasta 

teritorijā atrodas Melnais jeb Osīšu (Āzīšu ezers). Tā platība ir 1.5ha. Kupravas pagastā daļēji 

atrodas valsts nozīmes izrakteņu atradne „Kuprava”. Māls ir piemērots kā ķieģeļu ražošanai, 

tā arī caurulēm un būvkeramikai. 

Susāju pagasts – kopplatība ir 198.09 km
2
. Cilvēki šeit dzīvo viensētās. 

Pagasta odziņas - pagasta teritorijā ik gadu notiek ciema iedzīvotāju salidojums, atjaunota 

moto trase  „Baltais briedis”. Pats skaistākais Susāju pagastā ir daudzveidīgā daba. Šeit 

atrodas trīs dabas liegumi, kuros ir sastopamas retas augu un dzīvnieku sugas. 

 

2.3.Nekustamais īpašums 

 Novada pašvaldības nekustamo īpašumu veido zeme, nedzīvojamās un dzīvojamās 

ēkas (neprivatizēto dzīvokļu daļa) un transporta būves. 

  2012.gada 31.decembrī pašvaldībai piederošo zemju īpašumu, lietojumu, 

valdījumu un piekritīgo zemju kopējā platība bija 4013.60ha, kuru kopējā bilances vērtība bija 

1 191 386 LVL.  
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Viļakas novada pašvaldības bilancē esošo zemju raksturojums 2012.gadā 

Īpašuma veids Apjoms (ha) 

Zeme 3 195.90 

Mežaudzes 723.00 

Karjeri 37.90 

Pazemes aktīvi 28.00 

Augļu dārzi un citi regulāri 

ražojošie koku stādījumi 
28.80 

Kopā: 4 013.60 

 

Viļakas novada pašvaldības nekustamā īpašuma novērtējums 2011. - 2012.gadā (Ls) 

Nekustamais īpašums (NĪ) 2011 2012 
Izmaiņas 

+;- 

Īpatsvars 

kopējā NĪ 

2011;  % 

Īpatsvars 

kopējā NĪ 

2012; % 

Zemes, ēkas un būves 10256758 11238380 981622 100.00 100.00 

Dzīvojamās ēkas 817620 817934 314 7.97 7.28 

Nedzīvojamās ēkas 2634189 2891942 257753 25.68 25.73 

Transporta būves 5173273 5301539 128266 50.44 47.17 

Zeme zem ēkām un būvēm 298646 386558 87912 2.91 3.44 

Kultivētā zeme 215560 253815 38255 2.10 2.26 

Atpūtai un izklaidei izmantojamā 

zeme 31044 29195 -1849 0.30 0.26 

Pārējā zeme 482716 521818 39102 4.71 4.64 

Inženierbūves 450995 882864 431869 4.40 7.86 

Pārējais nekustamais īpašums 152715 152715 0 1.49 1.36 

 

 2012.gadā no kopējā nekustamā īpašuma dzīvojamās ēkas sastādīja 7.28%, 

nedzīvojamās ēkas – 25.73%, transporta būves – 47.17%, zeme zem ēkām un būvēm – 3.44%, 

kultivētā zeme – 2.26%, atpūtai un izklaidei izmantojamā zeme – 0.26%, pārējā zeme – 

4.64%, inženierbūves – 7.86% un pārējais nekustamais īpašums – 1.36%. 

 

 

2.4.Uzņēmējdarbība  
Galvenā tautsaimniecības nozares Viļakas novadā ir lauksaimniecība. Ir novērojama arī 

mazumtirdzniecība un novada teritorijā ir iespējams saņemt pakalpojumus: ārstu prakses, 

veterināros, friziera, transporta, kravu pārvadājumu, ēdināšanas pakalpojumus. Valsts un 

pašvaldību iestādes ir vērtējamas kā stabilas darba devējas novadā.  

Viļakas novadā ir 270 ekonomiski aktīvas vienības, t.sk. biedrības un draudzes. Vērtējot 

uzņēmējdarbības izplatību novada teritorijā, visvairāk uzņēmēju ir Šķilbēnu pagastā 32%, otrā 

vietā Medņevas pagasts 17%, vismazāk uzņēmēju ir Žīguru pagastā 7% un Kupravas pagastā 5%. 
Visvairāk uzņēmēji darbojas lauksaimniecībā un lopkopības jomā – 55% no kopējā uzņēmēju 

skaita, no tiem jaukta lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) – 42%, graudaugu, pākšaugu un 

eļļas augu sēklu audzēšana – 7%, piena lopkopība – 3,7%, dārzeņu audzēšana 1,1%, cūkkopība – 

0,74%, citu koku un krūmu augļu un riekstu audzēšana – 0,74%, aitu un kazu audzēšana 0,37%. 

Mežsaimniecībā 6%, no tiem 3% mežizstrādē un 3% mežkopība. Vairumtirdzniecībā darbojās 
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tikai 1 uzņēmējs jeb 0,37 %. Segmentējot uzņēmējdarbību pēc komercdarbības formām, 58% ir 

zemnieku saimniecības, 13% -individuālie uzņēmēji, 12% - SIA. Lai piesaistītu finansējumu no 

ES fondiem un citiem finanšu instrumentiem, novadā ir aktīva sabiedriskā darbība - 15% no 

ekonomiski aktīvajām vienībām, t.sk. 12% ir reģistrētas kā biedrības (no tām 1 % darbības 

virziens ir medniecība). Visvairāk biedrību ir reģistrētas Viļakas pilsētā – 11, Šķilbēnu pagastā - 

7, Medņevas pagastā – 5, Žīguru pagastā – 4, Susāju pagastā – 3, divas biedrības darbojās 

Vecumu pagastā un viena – Kupravas pagastā. Piecas reliģiskās draudzes jeb 1,8% ir reģistrējušas 

organizāciju darbības virzienu -reliģija. Novada teritorijā ir izveidota viena arodbiedrība un viena 

kooperatīva sabiedrība. Pārvalde: valsts iestādes un pašvaldība sastāda 2% no kopējā ekonomiski 

aktīvā tirgus sektora. 

Viļakas novada ekonomiski aktīvo uzņēmumu sadalījums pēc ekonomiskās darbības 

veida 2012.gadā. 

Lauksaimniecība 

un lopkopība; 55%
Pakalpojumi; 9%

Pārvalde; 2%

Ražošana; 1%

Mežizstrāde; 6%

Sabiedriskā 

darbība; 15%

Mazumtirdzniecība

; 12%

Vairumtirdzniecība

; 0%

 
Novadā lielākās saimniecības: 

graudkopībā: z/s Kotiņi, SIA Ķira, z/s Aldemi, z/s Zemnieks, z/s Kalnāji, z/s Melderīši 

un z/s Paegļi; 

lielākie gaļas lopu audzētāji: z/s Pakalni, z/s Birzes, z/s Mieriņi; 

lielākie piena ražotāji: z/s Ūdri, z/s Pakalni, z/s Upmalas, z/s Rubeņi, z/s Varoņi, z/s 

Laukakmeņi, z/s Lazdenieki un z/s Šusteri; 

aitkopībā specializējušies: z/s Ielejas, z/s Liepas, z/s Žogova, z/s Upmalīši 1, z/s Viduči, 

z/s Baltroži; 

cūkkopībā: z/s Ūdri, z/s Medņevas strautiņi, z/s Ezermola, z/s Zvejnieki, 

augļkopībā: SIA Ķira, z/s Ievulejas un z/s Medņevas strautiņi. 

Lielākie uzņēmēji, kas darbojas Viļakas novadā: 

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, SIA Žīguru namsaimnieks; 

Vecumu pagastā – SIA Zeme,  z/s Zivsalas,  IU „Ingrīda un Co”, „Zemnieks”, „Province”; 

Šķilbēnu pagastā – SIA DOLO, Ūdri, Lejas, Straujupe, Laukakmeņi, Baltroži, Bērzi, Reniks, 

Lagūna, P/s Mežadruva, Ielejas, Ausekļi, Muleri, Patmalnieki; 

Susāju pagastā – Z/s Upmalas, Ievlejas; 

Medņevas pagastā – Z/s Gravas, P/s Žauguri, Ielejas; 

Kupravas pagastā – SIA LAT LIK, Kalvītes, Ozollejas, IK JAT, Amigo. 
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3.VIĻAKAS NOVADA BUDŽETS 
 Novada budžets sastāv no pamatbudžeta, speciāla budžeta, ziedojumu un dāvinājumu 

budžeta. 

 Budžets veidojas no nodokļu un nenodokļu ieņēmumiem, maksas pakalpojumiem un 

citiem 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). 
3.1.Viļakas novada 2010.- 2012.gada pamatbudžeta izpilde 

 Viļakas novada pamatbudžeta ieņēmumi (bez aizņēmumiem) 2012.gadā sastādīja 

3 903 908Ls, kas ir par 8.18% vairāk nekā 2011.gadā. Savukārt 2011.gadā pamatbudžeta 

ieņēmumi sastādīja 3 608 582Ls, kas ir par 3.63% vairāk nekā 2010.gadā. 

  2012.gadā salīdzinot ar 2011.gadu nodokļu ieņēmumi palielinājušies par 7.43%. 

Nenodokļu ieņēmumi palielinājušies par 71.89%. Maksas pakalpojumi palielinājušies par 

18.75%. Transferti palielinājušies par 7.41%. 

 2011.gadā, salīdzinot ar 2010.gadu, nodokļu ieņēmumi palielinājušies par 1.49%. 

Nenodokļu ieņēmumi samazinājušies par 31.31%. Maksas pakalpojumi samazinājušies par 

4.38%. Transferti palielinājušies par 5.49%. 

 

Viļakas novada domes ieņēmumu salīdzinājums 2010.-2012.gads (Ls) 

 

Ieņēmumu 

veids 
2010 2011 2012 

Salīdzinot 

2010.-

2011.gadu 

+;- 

Salīdzinot 

2011.-

2012.gadu 

+;- 

Salīdzinot 

2010.-

2011.gadu 

+;-;% 

Salīdzinot 

2011.-

2012.gadu 

+;-% 

Nodokļu  996724 1011539 1086652 14815 75113 1.49 7.43 

Nenodokļu 9550 6560 11276 -2990 4716 -31.31 71.89 

Maksas 

pakalpojumi 216243 206764 245531 -9479 38767 -4.38 18.75 

Transferti 2259721 2383719 2560449 123998 176730 5.49 7.41 

Kopā 3482238 3608582 3903908 126344 295326 3.63 8.18 
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Viļakas novada pamatbudžeta ieņēmumi 2010.-2012.gads (Ls) 
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 Viļakas novada ieņēmumu struktūrā 2012.gadā vislielāko daļu sastāda dažāda veida 

transferti, kurus veido valsts dotācija un Eiropas Savienības struktūrfondu transferti projektu 

īstenošanai. No kopējiem ieņēmumiem transferti sastāda 65.59%. Otrs lielākais ieņēmumu 

veids ir nodokļu ieņēmumi, kurus veido iedzīvotāju ienākuma nodoklis un īpašuma nodoklis. 

No kopējiem ieņēmumiem nodokļu ieņēmumi sastāda 27.83%. Maksas pakalpojumi sastāda 

6.29%. Savukārt nenodokļu ieņēmumi sastāda tikai 0.29%. 

 

Viļakas novada ieņēmumu struktūra 2012.gadā (%) 

 

Transferti

65.59%

Nenodokļu

0.29%

Maksas

6.29%

Nodokļu

27.83%
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Viļakas novada pamatbudžeta izdevumi pa nozarēm 2010.-2012.gads (Ls) 

Izdevumu nozare 2010 2011 2012 

Salīdzinot 

2010.-

2011.gadu +;- 

Salīdzinot 

2011.-

2012.gadu 

+;- 

Salīdzinot 

2010.-

2011.gadu 

+;-;% 

Salīdzinot 

2011.-

2012.gadu 

+;-% 

Vispārējie valdības dienesti 401170 395351 419894 -5819 24543 -1.45 6.21 

Sabiedriskā kārtība un drošība 34154 631 569 -33523 -62 -98.15 -9.83 

Ekonomiskā darbība 318095 236196 278389 -81899 42193 -25.75 17.86 

Pašvaldības teritoriju un mājokļu 

apsaimniekošana 
280898 621710 576312 340812 -45398 121.33 -7.30 

Veselība 27442 4143 3784 -23299 -359 -84.90 -8.67 

Atpūta, kultūra un reliģija 537414 450873 722142 -86541 271269 -16.10 60.17 

Izglītība 1606434 1456839 1549675 -149595 92836 -9.31 6.37 

Sociālā aizsardzība 455844 841127 373538 385283 -467589 84.52 -55.59 

Kopā: 3661451 4006870 3924303 345419 -82567 9.43 -2.06 

 

 Viļakas novada pamatbudžeta izdevumi (bez aizņēmumu atmaksas) 2012.gadā 

sastāda 3 924 303Ls, kas salīdzinot ar 2011.gadu samazinājušies par 2.06%. 2011.gadā 

pamatbudžeta izdevumi sastāda 4 006 870Ls, kas, savukārt, salīdzinot ar 2010.gadu, ir par 

9.43% vairāk. 

 Vispārējo valdības dienestu izdevumi 2012.gadā ir palielinājušies par 6.21%. 

Sabiedriskās kārtības un drošības izdevumi samazinājušies par 9.83%.  Ekonomiskās darbības 

izdevumi palielinājušies par 17.86% sakarā ar ESF projekta pasākumā „Algotie pagaidu 

sabiedriskie darbi” īstenošanu. Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas izdevumi 

samazinājušies par 7.3%, jo Viļakas novada pašvaldība ir īstenojusi un īsteno vairākus 

ūdenssaimniecības projektus. Veselības izdevumi samazinājušies par 8.67%. Sociālās 

aizsardzības izdevumi samazinājušies par 55.59%. Atpūtas, kultūras un reliģijas izdevumi 

palielinājušies par 60.17%. Izglītības izdevumi palielinājušies par 6.37%. 

 

Viļakas novada pašvaldības izdevumu struktūra 2012.gadā (%) 

Sabiedriskā kārtība 

un drošība

0.01%

Pašvaldības 

teritoriju un 

mājokļu 

apsaimniekošana

14.69%

Veselība

0.10%

Izglītība

39.49%

Atpūta, kultūra un 

reliģija

18.40%

Ekonomiskā 

darbība
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9.52%

Vispārējie valdības 

dienesti

10.70%

 
 Viļakas novada pašvaldības izdevumu struktūrā 2012.gadā no kopējiem 

izdevumiem lielāko īpatsvaru sastāda izdevumi izglītībai - 39.49%, otrajā vietā ir atpūta 

kultūra reliģija – 18.40%, pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana - 14.69% un 

vispārējas valdības dienestu izdevumi – 10.7%, sociālā aizsardzība – 9.52%, ekonomiskā 
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darbība – 7.09%, mazāko īpatsvaru sastāda veselības, sabiedriskās kārtības un drošības 

izdevumi. 

Viļakas novada pamatbudžeta pārskats par finansiālajiem rezultātiem  

2010.-2012.gadā ( Ls) 

Posteņu nosaukums 2010 2011 2012 

Salīdzinot 

2010.-

2011.gadu 

+;- 

Salīdzinot 

2011.-

2012gadu 

+;- 

Salīdzinot 

2010.-

2011.gadu 

+;-;% 

Salīdzinot 

2011.-

2012.gadu 

+;-% 

Ieņēmumi        

Iedzīvotāju ienākuma 

nodoklis 
898143 900255 962677 2112 62422 0.24 6.93 

Īpašuma nodoklis 98581 111284 123975 12703 12691 12.89 11.40 

Ieņēmumi no 

uzņēmējdarbības un īpašuma 328 122 93 -206 -29 -62.80 -23.77 

Valsts un pašvaldību nodevas 2726 3657 4439 931 782 34.15 21.38 

Ieņēmumi no budžeta iestāžu 

sniegtajiem maksas 

pakalpojumiem 

216243 206788 245531 -9455 38743 -4.37 18.74 

Sodi un sankcijas 1616 1643 4050 27 2407 1.67 146.50 

Pārējie nenodokļu ieņēmumi 367 191 139 -176 -52 -47.96 -27.23 

Ieņēmumi no īpašuma 

pārdošanas 
4513 923 2555 -3590 1632 -79.55 176.81 

Norēķini ar pašvaldības 

budžetiem 
30513 37999 46615 7486 8616 24.53 22.67 

Maksājumi no valsts budžeta 1392780 1472414 1544390 79634 71976 5.72 4.89 

Saņemta dotācija no 

pašvaldību finanšu 

izlīdzināšanas fonda 

836428 873306 0 36878 -873306 4.41 -100.00 

Kopā: 3482238 3608582 2934464 126344 -674118 3.63 -18.68 

Izdevumi        

Darba samaksa 1282187 1376593 1464171 94406 87578 7.36 6.36 

Darba devēja sociālās 

apdrošināšanas iemaksas, 

sociāla rakstura pabalsti un 

kompensācijas 

346116 343450 364436 -2666 20986 -0.77 6.11 

Komandējumi un dienesta 

braucieni 
3557 5642 4586 2085 -1056 58.62 -18.72 

Pakalpojumi 333847 311032 331185 -22815 20153 -6.83 6.48 

Krājumu, materiālu, preču un 

grāmatu iegāde 419823 391189 376845 -28634 -14344 -6.82 -3.67 

Nodokļu maksājumi 5454 19831 18672 14377 -1159 263.60 -5.84 

Subsīdijas un dotācijas 9856 7820 23804 -2036 15984 -20.66 204.40 

Sociālie pabalsti 385519 330550 235082 -54969 -95468 -14.26 -28.88 

Procentu izdevumi 30589 36202 33869 5613 -2333 18.35 -6.44 

Transferti 77479 58838 46586 -18641 -12252 -24.06 -20.82 

Kapitālie izdevumi 767024 1125723 1025067 358699 -100656 46.77 -8.94 

Kopā: 3661451 4006870 3924303 345419 -82567 9.43 -2.06 

Saņemtie ilgtermiņa 

aizņēmumi 
895304 889663 616600 -5641 -273063 -0.63 -30.69 

Saņemto aizņēmumu atmaksa -161974 -461766 -565160 -299792 -103394 185.09 22.39 

Akcijas un cita līdzdalība 

komersantu pašu kapitāla -319350 -26814 -12500 292536 14314 0.00 -53.38 

Naudas līdzekļi gada sākumā 117797 352564 355359 234767 2795 199.30 0.79 

Naudas līdzekļi gada beigās 352564 355359 373905 2795 18546 0.79 5.22 
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3.2.Informācija par 2013.gada apstiprināto pamatbudžetu 

2013.gadā pamatbudžetā plānoti ieņēmumi 4 611 072 latu apmērā.  

No tiem nodokļu ieņēmumi sastāda 22.13% jeb 1 020 328 latus. Ne nodokļu 

ieņēmumi – 0.11% jeb 5080 lati. Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi sastāda 7.77% 

jeb 358079 lati. Dažādi transferti sastāda 45.93% jeb 2 117 917 latu. Savukārt saņemtie 

aizņēmumi – 24.07% jeb 1 109 668 lati. 

Viļakas novada apstiprinātā 2013.gada pamatbudžeta ieņēmumu struktūra (%) 
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Viļakas novada pašvaldības 2013.gada pamatbudžeta izdevumi (bez aizņēmumu 

atmaksas) plānoti 4 421 359 latu apmērā. Aizņēmumu atmaksai plānoti 523 600 latu. 

 

Viļakas novada apstiprinātā 2013.gada pamatbudžeta izdevumu struktūra (Ls;%) 

 

Veselība; 95 00; 

0.19%

Atpūta, kultūra un 

reliģija; 384 972; 

7.79%

Pašvaldības teritoriju 

un mājokļu 

apsaimniekošana; 

898285;

 18.17%

Izglītība; 2 078 825; 

42.04%

Sociālā aizsardzība; 

369 671; 7.48%

Aizņēmumu atmaksa; 

523 600; 10.59%

Sabiedriskā kārtība un 

drošība; 10 494; 

0.21% Ekonomiskā darbība; 

230 887; 4.67%

Vispārējās valdības 

dienesti; 438 725; 

8.87%

 
 No pamatbudžeta izdevumiem 8.87% jeb 438 725 lati sastāda vispārējie valdības 

dienesti. Viļakas novada domei atvēlēti 262 753lati, Vecumu pārvaldei – 17 125lati, 
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Medņevas pārvaldei – 19 498 lats , Šķilbēnu pārvaldei – 26 195 lati, Susāju pārvaldei – 15 

109 lats, Kupravas pārvaldei – 16 588 lati, Žīguru pārvaldei – 20 885lati.. Aizņēmumu 

procentu atmaksai 44 690 latu. Pašvaldību vēlēšanu organizēšanai – 13 030 latu. 

 Sabiedriskajai kārtībai un drošībai atvēlēti 0.21% jeb 10 494 lati. Šķilbēnu 

ugunsdzēsības dienestam 770 lati, Vecumu – 660 latu, Pašvaldības policijai – 9 064 lati.

 Ekonomiskās darbības izdevumi sastāda 4.67% jeb 230 887 lati. No tiem ESF projekta 

pasākumā „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi”- 80 000 latu, atbalstam lauksaimniecības, 

mežsaimniecības un medniecības nozaru pasākumiem 1551 latu, mežsaimniecībai – 2120 

latu. Būvvaldes funkciju nodrošināšanai – 11 001 lats, ceļu projektu īstenošanai Viļakas 

novadā – 121 461 lats. Šo projektu ietvaros tiks atjaunoti ielu segumi Viļakas pilsētā 

Eržepoles un Garnizona ielās. Kupravā – Draudzības un Rūpniecības ielās. Dabas parkam 

„Balkani” – 7256 lati, tūrisma informācijas centram – 7498 lati. 

 Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai atvēlēti 18.17% no kopējiem 

izdevumiem jeb 898 285 lati, no tiem pamatkapitāla veidošanai 703 449 lati, no tiem savukārt 

ielu apgaismošanas projektam Viļakā – 12 884 latu. Viļakas pilsētas labiekārtošanai atvēlēti 

72 598 lati. Žīguru pārvaldes labiekārtošanai – 6 562 lati. Susāju pārvaldes labiekārtošana – 

3389 lati. Vecumu komunālā saimniecība – 22 045 lati. Šķilbēnu komunālā saimniecība – 559 

132 lati. Šajā pārvaldē arī tiks realizēti divi ūdenssaimniecības projekti – Šķilbēnu un Rekavas 

ciemos par kopējo summu 528 099 lati. Medņevas pārvaldes komunālā saimniecība – 18 047 

lati. Kupravas pārvaldes komunālā saimniecība – 188 976 lati. Šajā pārvaldē turpina realizēt 

ūdenssaimniecības projektu 122 666 latu apmērā. 

 Veselībai atvēlēti 0.19% no kopējiem izdevumiem – Upītes feldšeru punktam – 

4492lati, Kupravas feldšeru punktam 5008 lati. 

 Atpūtai, kultūrai un reliģijai atvēlēti 7.79% jeb 384 972 lati. 

 Viļakas sporta pasākumiem – 3690 lati, Šķilbēnu sporta pasākumiem – 4390 lati. 

Sporta kompleksam Borisovā – 136 641 lats. Vecumu sporta pasākumiem – 6487 lati. Viļakas 

novada muzejiem – 30 254 lati. Viļakas novada muzeji 2013.gadā realizēs projektu „Museum 

Gateway” par kopējo summu 11 575 lati. Bibliotēkām – 72 711 lats. Kultūras centriem un 

namiem – 133 684 lati. Jauniešu centriem un novada dzimtsarakstu nodaļai – 39 726 lati. 

Subsīdijas sabiedriskām organizācijām – 28 028 lati. Klostera ēkas rekonstrukcijai – 33 513 

lati. 

 Izglītībai atvēlēti 42.04% jeb 2 078 825 lati. Pirmsskolas izglītībai – 220 240 latu. 

Pamatizglītībai – 1 194 376, no kuriem 701 498 lati atvēlēti Žīguru un Viļakas pamatskolu 

ēku siltināšanas projektiem. Vidējai izglītībai – 378 900 lati. Interešu un profesionālās 

ievirzes izglītībai – 124 785 lati. Izglītības papildu pakalpojumiem – 61 716 lati. Pārējai 

izglītības vadībai – 62 808 lati. 

 Sociālajai aizsardzībai 7.48% jeb 369 671 lats, no tiem sociālajiem pabalstiem atvēlēti 

102 620 latu. Sociālās aprūpes iestādēm – 157 971 lati. 
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3.3.Viļakas novada 2010.-2012.gada speciālā budžeta izpilde un apstiprinātais 2013.gada 

speciālais budžets 

 

Pārskats par Viļakas novada speciālo budžetu 2010-2013.gadu (Ls)  

Posteņa nosaukums 2010 2011 2012 
 

Apstiprinātais 
2013 

Salīdzinot 

2010.-

2011.gadu 

+;-;% 

Salīdzinot 

2011.-

2012.gadu 

+;-% 

Salīdzinot 

2012.-

2013.gadu 

+;-% 

IEŅĒMUMI 

Autoceļi fonds 94027 115982 87639 84715 23.35 -24.44 -3.34 

Dabas resursu nodoklis 3418 3456 5447 5500 1.11 57.61 0.97 

Pārējie speciālā budžeta līdzekļi 330 119 242 250 -63.94 103.36 3.31 

Kopā: 97775 119557 93328 90465 22.28 -21.94 -3.07 

IZDEVUMI 

Autoceļi fonds 121324 97961 98209 96373 -19.26 0.25 -1.87 

Dabas resursu nodoklis 1695 618 6653 7500 -63.54 976.54 12.73 

Kopā: 123019 98579 104862 103873 -19.87 6.37 -0.94 

Līdzekļu atlikums uz gada 

sākumu 
52297 25253 46231 34697 -51.71 83.07 -24.95 

Līdzekļu atlikums uz gada 

beigām 
25253 46231 34697 21289 83.07 -24.95 -38.64 

 

 2012.gadā speciālā budžeta ieņēmumi sastādīja 93 328 lati, kas ir par 21.94% mazāk 

nekā 2011.gadā. Savukārt, 2013.gadam apstiprinātie speciālā budžeta ieņēmumi sarukuši par 

3.07%. Salīdzinot 2011.gada speciālā budžeta ieņēmumus ar 2010.gadu, tad 2011.gadā tie 

piaauguši par 22.28% . Speciālā budžeta ieņēmumu struktūrā 94% sastāda autoceļu fonds. 

 2012.gada speciālā budžeta izdevumi sastādīja 104 862 lati, kas ir par 6.37% vairāk  

kā 2011.gadā. 2013.gadam apstiprinātie speciālā budžeta izdevumi samazināsies par 0.94%. 

Salīdzinot 2011.gada speciālā budžeta izdevumus ar 2010.gada, tad tie samazinājušies par 

19.87%. 

 Viļakas novada speciālā budžeta ieņēmumu izpilde 2010.-2013.gadam (Ls) 

115982
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 Autoceļu fonda līdzekļi izlietoti ceļu un ielu uzturēšanai . 

 Dabas resursu nodoklis izlietots vides aizsardzības pasākumu apmaksai . 

Viļakas novada speciālā budžeta izdevumi 2010.-2013.gadam (Ls) 
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3.4 Viļakas novada ziedojumu un dāvinājumu budžets  

2012.gadā Viļakas novada pašvaldības iestādēm tika ziedots un dāvināts 6 185 latu 

apjomā. 2012.gadā vairāk ziedojušas juridiskas personas 5 485 latu apjomā. Fiziskas personas 

vairāk ziedojušas naudā 700 latu apjomā. Visvairāk gan juridiskas, gan fiziskas personas 

ziedo visu līmeņu izglītības iestādēm. 

 
Pārskats par ziedojumu un dāvinājumu budžeta izpildi 2010-2012.gads (Ls) 

Posteņa nosaukums 2010.gads 2011.gads 2012.gads 

saņemtie ziedojumi un dāvinājumi 

kopā  15236 6773 6185 

juridiskās personas kopā 15236 4696 5485 

Ziedojumi un dāvinājumi naudā 1480 482 2854 

Ziedojumi un dāvinājumi naturālā 

veidā 13756 4214 2631 

fiziskas personas kopā 0 2077 700 

Ziedojumi un dāvinājumi naudā 0 1552 100 

Ziedojumi un dāvinājumi naturālā 

veidā 0 525 600 
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4.Viļakas novada saistību apjoms 
Viļakas novada pārskats par aizņēmumiem uz 31.12.2012. 

Mērķis 

Līguma 

parakstīšanas 

datums  

Atmaksas 

termiņš  

Valūtas 

apzīmē- 

jums 

Aizņēmuma 

līguma 

summa  

Pārskata 

perioda 

beigās  

Viļakas pakalpojumu centra labiekartošana 11.12.2003 20.11.2022 LVL 64 950 34 170 

Pamatskolas katlu mājas un siltumtrases 

renovacija 
18.05.2004 01.04.2014 LVL 39 700 6 375 

Viļakas pilsētas katlu mājas apkures un 

siltumtrases rekonstrukcija Sporta ielā 4 
21.08.2008 20.07.2023 LVL 117 500 85 500 

Viļakas Valsts ģimnāzijas kanalizācijas 

sistēmu un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu 

rekonstrukcija. Viļakā, Pils ielā 10A 

21.08.2008 20.07.2028 LVL 40 000 32 000 

Automašīnas iegāde 04.10.2005 20.09.2015 LVL 6 790 1 918 

Viļakas pakalpojumu centra labiekārtošana 16.09.2003 20.07.2023 LVL 200 000 107 500 

PII "Pasaciņa" jumta remonts 22.09.2006 20.08.2016 LVL 18 614 7 166 

Ūdenssaimniecības un kanalizācijas sistēmas 

rekonstrukcija 
23.12.2004 20.12.2014 LVL 15 000 3 000 

Sporta un veselības centra angāra veida 

pabeigšanai 
07.05.2002 20.04.2012 LVL 20 000 0 

Projektam "Atdzelžošanas stacijas būvniecība 

Šķilbēnu pagasta Rekovas ciemā un 

atdzelžošanas stacijas būvniecība Šķilbēnu 

pagasta Upītes ciemā"  

04.11.2008 01.07.2013 LVL 11 550 1 522 

ERAF projektam "Ūdenssaimniecības un 

kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija Balvu 

rajona Žīguru pagastā" 

23.12.2004 20.12.2014 LVL 27 000 5 400 

Škilbēnu kultūras centra rekonstrukcija 01.12.2009 20.11.2024 EUR 165 000 45 704 

ERAF projekta "Sociālās dzīvojamās mājas 

energoefektivitātes uzlabošana" īstanošanai 
02.08.2010 20.04.2030 LVL 92 135 68 182 

"SIA Viļakas namsaimnieks pamatkapitāla 

palielināšanai Kohēzijas fonda projekta 

Ūdenssaimniecības attīstība Viļakā" 

īstenošanai 

15.06.2010 20.04.2030 LVL 315 460 283 100 

ELFLA projekta "Viļakas sporta zāles 

rekonstrukcija" īstenošanai 
22.09.2010 20.06.2030 LVL 96 113 24 556 

ERAF projekta  "Ūdenssaimniecības attīstība 

Medņevas pagasta Semenovas ciemā" 

īstanošanai 

13.10.2010 20.04.2030 LVL 151 716 0 

ELFLA projekta "Brīvā laika un sporta 

objektu izveidošana un rekonstrukcija Žīguru 

pagastā" īstenošanai 

07.12.2010 20.07.2030 LVL 52 409 11 067 

ELFLA projekta "Brīvā laika pavadīšanas 

centra izveidošana Šķilbēnu pagastā" 

īstenošanai 

07.12.2010 20.07.2030 LVL 48 875 12 039 

ELFLA projekta "Pensionāru saieta un atpūtas 

centrs" īstanošanai 
07.12.2010 20.04.2030 LVL 107 568 27 894 

ERAF projekta "Ūdenssaimniecības attīstība 

Medņevas pagasta Semenovas ciemā" 2.kārtas 

īstenošanai 

17.06.2011 20.06.2031 LVL 116 571 60 677 

ERAF projekta "Sociālās dzīvojamās mājas 

Jasmīni Žīguru ciemā  Viļakas novadā 

siltumizturības uzlabošanas pasākumi 

"īstenošanai 

17.06.2011 20.03.2031 LVL 104 365 26 065 

ERAF projekta " Sociālās dzīvojamās mājas 

Alejas Kupravas ciemā Viļakas novadā  

siltumizturības uzlabošanas pasākumi" 

īstenošanai 

20.06.2011 20.03.2031 LVL 160 742 33 324 
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ELFLA projekta "Pašvaldības ielu un ceļu 

rekonstrukcija" īstenošanai 
21.07.2011 20.06.2031 LVL 87 538 15 311 

ERAF projekta "Sociālās dzīvojamās mājas 

Skolas ielā 3 Viļakas pilsētā  Viļakas novadā 

siltumizturības uzlabošanas pasākumi " 

īstenošanai 

26.07.2011 20.03.2031 LVL 169 430 156 560 

SIA "Viļakas Veselības aprūpes centrs" 

pamatkapitāla palielināšanai ERAF projekta 

īstenošanai 

02.05.2011 20.04.2021 LVL 17 814 15 138 

ELFLA projekta "Estrādes rekonstrukcija 

Viļakā 1.kārta" 
30.09.2011 20.09.2016 LVL 9 889 0 

ELFLA projekta "Viļakas sporta zāles jumta 

rekonstrukcija" īstenošanai 
30.09.2011 20.09.2016 LVL 10 594 0 

ELFLA projekta "Viļakas novada bibliotēkas 

jumta rekonstrukcija" īstenošanai 
07.11.2011 20.11.2016 LVL 10 595 0 

ELFLA projekta "Viļakas novada bibliotēkas 

izveidošana" īstenošanai 
07.11.2011 20.06.2031 LVL 89 858 24 433 

ERAF projekta "Ūdenssaimniecības attīstība 

Žīguru pagasta Žīguru ciemā" īstenošanai 
30.11.2011 20.11.2031 LVL 280 534 235 949 

Projekta Nr. ELRI-016 "Kultūras un radošo 

industriju centru attīstība Rapinā, Viļakā un 

Pečoros" 

04.06.2012 20.05.2032 LVL 161 428 161 428 

Ceļu un tiltu rekonstrukcija Medņevas pagastā 04.06.2012 20.05.2032 LVL 63 265 63 265 

Medņevas tautas nama rekonstrukcija (ar 

piebūvi) 
04.06.2012 20.05.2032 LVL 58 800 58 800 

Sporta un atpūtas komplekss Borisovā 04.06.2012 20.05.2032 LVL 91 841 14 320 

ERAF projekta "Ūdenssaimniecības attīstība 

Kupravas pagasta Kupravas ciemā" 

īstenošanai 

15.10.2012 20.10.2032 LVL 113 776 50 063 

ELFLA projekta "Garnizona ielas 

rekonstrukcija Viļakas pilsētā" īstenošanai 
15.10.2012 20.10.2022 LVL 12 945 3 539 

ELFLA projekta "Ielu rekonstrukcija 

Kupravas ciemā"  īstenošanai 
15.10.2012 20.10.2032 LVL 59 430 13 840 

ELFLA projekta "Eržepoles ielas 

rekonstrukcija Viļakas pilsētā" īstenošanai 
15.10.2012 20.10.2032 LVL 46 763 12 586 

ELFLA projekta "Sporta un atpūtas 

komplekss Borisovā, 2.kārta" īstenošanai 
27.11.2012 20.11.2022 LVL 10 463 0 

ERAF projekta "Ūdenssaimniecības attīstība 

Šķilbēnu pagasta Šķilbanu ciemā" īstenošanai 
17.12.2012 20.12.2012 LVL 102 125 26 383 

x x x x 3 369 146 1 728 774 

 

2012.gada beigās ilgtermiņa aizņēmumi ir 1 677 010 lati, īstermiņa – 51 764 lati. 

Pārskata periodā Viļakas novada dome savas kredītsaistības palielinājusi par 616 600 latiem, 

bet par 565 160 latiem samazinājusi aizņēmumu pamatsummas. 
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5.RADNIECĪGĀS KAPITĀLSABIEDRĪBAS UN ASOCIĒTIE 

UZŅĒMUMI 
 

Līdzdalības radniecīgo un asociēto kapitālsabiedrību kapitālā izmaiņu pārskats 

2012.gadā 

Nr.p.k. Kapitālsabiedrības nosaukums Līdzdalība 

% 

Perioda 

sākumā 

Perioda 

beigās 
Izmaiņas 

+;- 

Radniecīgās kapitālsabiedrības 

1 SIA Viļakas namsaimnieks 100 401190 372786 -28404 

2 SIA Žīguru namsaimnieks 100 128214 112129 -16085 

3 
SIA Viļakas veselības aprūpes 

centrs 
100 35876 30699 -5177 

  Kopā:   565280 515614 -35186 

Asociētās kapitālsabiedrības 

1 SIA Balvu autotransports 25 29521 29521 0 

2 

SIA Balvu un Gulbenes slimnīcu 

apvienība 
24.80 446350 0 -446350 

  Kopā:   475871 29521 -446350 

Pārējās līdzdalības biržās kotētu un nekotētas kapitālsabiedrības 

1 SIA ZAOO 0.02 0 200 200 

2 

SIA Balvu un Gulbenes slimnīcu 

apvienība 
7.24 0 188458 188458 

 Kopā:  0 188658 188658 

 

2012.gadā Viļakas novada pašvaldība iegādājās SIA ZAOO kapitāldaļas 200Ls 

vērtībā. Notikušas būtiskas izmaiņas SIA Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienības kapitāldaļu 

apjomā. Viļakas novada pašvaldībai 2012.gada beigās pieder 7.24% SIA Balvu un Gulbenes 

slimnīcu apvienības kapitāldaļu. 

SIA Viļakas namsaimnieks  
SIA” Viļakas namsaimnieks” dibināts 2001.gada 12.novembrī. Kapitāla daļu turētājs ir 

Viļakas novada dome. Uzņēmums sniedz ūdens ieguves, attīrīšanas un sadales, notekūdeņu 

savākšanas un attīrīšanas, siltumenerģijas ražošanas un piegādes, apsaimniekošanas un 

labiekārtošanas, pirts u.c. pakalpojumus. Uzņēmumam ir divas katlu mājas, kuras piegādā 

siltumu Viļakas pilsētas iedzīvotājiem un Viļakas pirmsskolas izglītības iestādei. Centralizētās 

ūdensapgādes vajadzībām tiek ekspluatētas 2 dziļurbuma akas. Tiek īstenots Kohēzijas fonda 

līdzfinansētais „Ūdenssaimniecības attīstība Viļakā” projekts, kura ietvaros tiek veikta 

ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija un paplašināšana, kanalizācijas tīklu paplašināšana un 

rekonstrukcija, 3 pārsūknēšanas staciju izbūve.  

Uzņēmuma neto apgrozījums 2012.gadā sastāda 121058Ls, ilgtermiņa ieguldījumi 

1363846Ls, debitoru parādi 66669Ls, naudas līdzekļi 90148Ls, pašu kapitāls 372786Ls, 

ilgtermiņa kreditori 1000596Ls, īstermiņa kreditori 82500Ls. Zaudējumi 2012.gadā sastāda 

39404Ls. 

SIA Žīguru namsaimnieks 

 SIA „Žīguru namsaimnieks”(turpmāk Sabiedrība) pamatdarbības veids ir 

siltumenerģijas ražošana, pārvalde, sadale un ūdens apgāde. Pakalpojuma saņēmēji ir Žīguru 

pagasta iedzīvotāji, privātuzņēmumi un Viļakas novada pašvaldības iestādes. Sabiedrībā 

strādā 8 sociāli nodrošināti darbinieki. 
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Sabiedrība savu darbību ir turpinājusi visa gada garumā, nodrošinot patērētājus ar 

nepieciešamo siltumenerģiju, notekūdeņu savākšanu un novadīšanu. 2012.gada darbības laikā 

turpināti pārvaldes ierīču uzlabojumi.  

Apkures sezonā 2012. gadā malkas sadedzināts par 270m
3 

vairāk
 
jeb 14 % un saražots 

siltuma daudzums par 263Mvh jeb 13% vairāk salīdzinot ar iepriekšējo gadu. 

Sabiedrība 2012.gadā nostrādājusi ar zaudējumiem 17395 LVL, kuru radīja ražošanas 

izmaksu palielinājums par LVL 11%, ko veicināja galvenokārt izejvielu, pakalpojumu cenu 

pieaugums un citas saimnieciskās darbības neparedzētas izmaksas. Ražošanas izmaksas 

2012.gadā ir 73402 LVL, bet neto apgrozījums sastāda 80644 LVL. 

  Lielākais risks, kuram pakļauta sabiedrība ir iedzīvotāju maksātspējas samazināšanās, 

jo sakarā pastāvošo ekonomisko situāciju valstī, esošo darbavietu pastāvēšana ir nestabila. Šis 

apstāklis rada iedzīvotājiem nespēju savlaicīgi norēķināties par sniegtajiem Sabiedrības 

pakalpojumiem, 2012.gadā debitoru parāds palielinājies par 16%. 

Savukārt Sabiedrība nav spējusi laicīgi norēķināties ar saviem kreditoriem, tās parādsaistības 

palielinājušas par 17454 LVL jeb 90%. 

Sabiedrība plāno 2013.gadā turpināt uzlabojumus katlu mājā, kas ļautu 

elektroenerģijas ekonomiju, tādā veidā samazinot ražošanas izmaksas. Turpināt sadarbību ar 

Viļakas novada pašvaldības iestādēm, piedalīties konkursos uz ceļu ikdienas uzturēšanu un 

būvdarbiem. Žīguru pagasta iedzīvotājiem būs iespēja saņemt dažādus traktortehnikas 

pakalpojumus.  

Sabiedrības valde ir veikusi nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu turpmāko SIA 

„Žīguru namsaimnieks” darbību. 

SIA ‘”Viļakas Veselības aprūpes centrs” veic statūtos noteikto darbību, pildot: 

ambulatorās veselības pakalpojumu un primārās veselības aprūpi mājās Viļakas novada 

iedzīvotājiem.  

Pārskata periodā uzsākta sertificēta ginekologa dzemdību speciālista pakalpojumu 

sniegšana grūtniecēm. Iespēju robežās saglabāta veselības pakalpojumu pieejamība novada 

iedzīvotājiem: fizikālā terapija, okulists , masāža, ārstnieciskie vingrinājumi bērniem un 

pieaugušajiem, laboratoriskie izmeklējumi.  

Ambulatoro speciālistu izmeklējumi/epizodes 2012.gadā:  

 Ārsts oftalmologs - 413 izmeklējumi/epizodes; 

 Ginekoloģijā - 935 izmeklējumi/epizodes; 

 Fizikālā medicīnā – 1363 izmeklējumi/epizodes; 

 Klīniski laboratoriskie pakalpojumi -10226 klīniskās analīzes {pēc speciālistu un 

ģimenes ārstu nosūtījuma); 

 Veselības aprūpe mājās – 229 pacienti, 1832 – izmeklējumi. 

Iestādē strādā - 5 ārsti, 6 medicīnas māsas-speciālisti, 5 tehniskie darbinieki. 

2012.gadā ieņēmumi sastāda 56858Ls t.sk. saņemts valsts finansējums 43971Ls. 

Medicīniskie maksas pakalpojumi, pacientu iemaksas 1089Ls. Pārējie saimnieciskās darbības 

ieņēmumi 11798 Ls. Kopējie izdevumi sastāda 62034Ls.  

Veselības centra rīcībā esošie finansiālie resursi būtiski ietekmē pakalpojumu darbību un 

attīstības iespējas. 2012.gadā noslēgts ar zaudējumiem- 5177 latu. Sakarā ar zemo budžeta 

līdzekļu finansējumu un iedzīvotāju maksātnespēju pastāv riski: 

 veselības aprūpes mājas pakalpojumu saņemšanai iedzīvotājiem; 

 nolietoto pamatlīdzekļu atjaunošanu un uzturēšanai; 

 pieaug izmaksas iekārtas, aparatūru uzturēšanai; 

 cilvēkresursu piesaistei uzņēmumā. 
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6.NOVADA SADARBĪBA LĪDZDALĪBAS PROJEKTOS 
6.1.ES realizējamie un īstenotie projekti 

Fonda 

nosaukums 

Atbalsta 

institūcijas 

nosaukums 

Projekta nosaukums, numurs 

Projekta 

īstenošanas 

stadija 

Projekta 

īstenošanas 

laiks 

Attiecināmo 

izmaksu 

summa 

pārrobežu 

sadarbības 

projekts 

ENPI, EE-

LV-RUS 

Latgales 

plānošanas 

reģions 

Tour de Latgale&Pskov  

(pludmales labiekārtošana) 

Pašlaik 

tiek 

īstenots 

01.2012-

12.2013 

85 009,00

EUR 

pārrobežu 

sadarbības 

projekts 

ENPI, EE-

LV-RUS 

 

Development of the centres for culture and 

creative industries in Räpina, Vilaka and 

Pechory 

(Klostera 1.kārtas rekonstrukcija) 

Pašlaik 

tiek 

īstenots 

01.2012-

12.2013 
196082,31 

Valsts 

investīcijas 

KPFI 

LVIF/ 

VARAM 

„Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu 

emisiju samazināšanai Viļakas novada Žīguru 

pamatskolas ēkā” KPFI-15.1/116 

Uzsākta 

projekta 

realizācija 

11.2012-

10.2013 
308143,46 

Valsts 

investīcijas 

KPFI 

LVIF/ 

VARAM 

„Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu 

emisiju samazināšanai Viļakas novada Viļaka 

pamatskolā” KPFI-15.1/109 

Uzsākta 

projekta 

realizācija 

11.2012-

10.2013 
393353,50 

ERAF CFLA 
„Ūdenssaimniecības attīstība Šķilbēnu pagasta 

Rekovas ciemā” 

Pašlaik 

tiek 

īstenots 

06.2011-

06.2013 
263561,59 

ERAF CFLA 
„Ūdenssaimniecības attīstība Šķilbēnu pagasta 

Šķilbanu ciemā” 

Pašlaik 

tiek 

īstenots 

09.2011-

09.2013 
180926,74 

ERAF CFLA 
„Ūdenssaimniecības attīstība Kupravas pagasta 

Kupravas ciemā” 

Pašlaik 

tiek 

īstenots 

09.2011-

09.2013 
181477,13 

ERAF CFLA 
„”Ūdenssaimniecības attīstība Žīguru pagasta 

Žīguru ciemā” 
Realizēts 

07.2010-

07.2012 
351402,00 

ERAF VIAA 

Izglītības iestāžu informatizācija  

Nr.2010/0026/3DP/3.2.2.1.2./09/IPIA/VIAA/59

2 

Realizēts 
01.2010-

07.2012 
30 262,87 

ESF VRAA 

Speciālistu piesaiste Viļakas novada 

pašvaldības kapacitātes stiprināšanai  

Nr.1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/096 

Realizēts 
11.2010-

02.2013 
18 500,00 

ESF VRAA 

Ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas 

dokumenta - teritorijas plānojuma izstrāde 

Viļakas novadam  

Nr. 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/007 

Pašlaik 

tiek 

īstenots 

01.2011-

12.2012 
25 000,00 

ESF VIAA 

Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības 

sistēmas optimizācijas apstākļos 

Nr.2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/00

1 

Realizēts 
2010-

12.2012 
43 171,00 

ESF SIF 

Mācību gads zināšanu pilnveidei ES fondu 

apguvē Viļakas novada darbiniekiem 

1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/107 

Realizēts 
04.2012-

12.2012 
9 730,00 

ELFLA LAD 
„Eržepoles ielas rekonstrukcija Viļakas pilsētā” 

Nr. 11-07-L32100-000 168 

Uzsākta 

projekta 

realizācija 

11.2011-

12.2013 
45 049,50 

ELFLA LAD 
„Garnizona ielas rekonstrukcija Viļakas pilsētā” 

Nr. 11-07-L32100-000 166 

Uzsākta 

projekta 

realizācija 

11.2011-

12.2013 
12 531,80 

ELFLA LAD 
„Ielu rekonstrukcija Kupravas ciemā”  

Nr. 11-07-L32100-000 165 

Uzsākta 

projekta 

11.2011-

12.2013 
57 313,04 
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Fonda 

nosaukums 

Atbalsta 

institūcijas 

nosaukums 

Projekta nosaukums, numurs 

Projekta 

īstenošanas 

stadija 

Projekta 

īstenošanas 

laiks 

Attiecināmo 

izmaksu 

summa 

realizācija 

ELFLA LAD 
„Centrālā laukuma izveidošana Viļakas pilsētā” 

Nr. 12-07-L32100-000 014 

Uzsākta 

projekta 

realizācija 

06.2012-

06.2014 
13 886,35 

ELFLA LAD 
„Sporta un atpūtas komplekss Borisovā, 

2.kārta” Nr. 12-07-L32100-000 013 
Realizēts 

06.2012-

12.2012 
10 199,01 

ELFLA LAD 
„Sporta un atpūtas komplekss Borisovā” 

Nr. 10-07-L32100-000310 
Realizēts 

06.2010-

09.2012 
112001,07 

ELFLA LAD „Viļakas sporta zāles jumta rekonstrukcija” Realizēts 
04.2011-

12.2012 
10 237,29 

ELFLA LAD 
„Medņevas tautas nama rekonstrukcija (ar 

piebūvi)” 
Realizēts 

11.2011-

12.2013 
58 783,87 

ELFLA LAD „Skvēra labiekārtošana Viļakā, 1.kārta” Realizēts 
07.2011-

12.2012 
7 868,85 

ELFLA LAD „Ceļa un tilta rekonstrukcija Medņevas pagastā” Realizēts 
11.2011-

12.2013 
61 966,84 

ELFLA LAD 
„Pašvaldības ielu un ceļu rekonstrukcija” 

Nr.10-07-L32100-000220 
Realizēts 

05.2010-

05.2012 
60 643,01 

ELFLA LAD 
„Estrādes rekonstrukcija Viļakā, 1.kārta” 

Nr.11-07-L32100-000 160 
Realizēts 

07.2011- 

12.2012 
9 508,20 

ELFLA  LAD 

„Jauniešu centra izveide Viļakā”(Viļakas Valsts 

ģimnāzija) 

Nr. 11-07-LL04-L413201-000001  

Realizēts 
09.2011-

09.2012 
4 896,59 

ELFLA  LAD 

„Aprīkojuma iegāde un brīvā laika dažādošana 

Medņevas bibliotēkā” 

Nr. 11-07-LL04-L413201-000014 

Realizēts 
12.2011-

08.2012 
495,00 

ELFLA  LAD 
„Sporta inventāra iegāde ložu šaušanas nodaļai” 

Nr. 11-07-LL04-L413201-000015 
Realizēts 

12.2011-

08.2012 
408,20 

VI KKF 
„Miķeļa Bukša piemiņas vietas ierīkošana 

Šķilbēnu pagasta Plešovā Viļakas novadā” 
Realizēts 

08.2011-

03.2012 
2 500,00 

Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Olga Abramova 

6.2.Leader pieejas īstenošana 

 

Viļakas novada dome un Viļakas novada nevalstiskās organizācijas 2012.gadā 

veiksmīgi turpināja realizēt Leader projektus. Leader pieeja ir Lauku atbalsta programmas 

pasākums, kuru atbalsta Eiropas Lauksaimniecības Fonds Lauku Attīstībai (turpmāk ELFLA). 

Līdzfinansējumu pašvaldības un biedrību projektiem nodrošināja Viļakas novada dome. 

Pašvaldības iesniegtajiem projektiem neattiecināmās izmaksas ir pievienotās vērtības nodoklis 

(PVN), to pašvaldība sedza no budžeta. 

Viļakas novadā 2012.gadā ir realizēti 2011.gadā uzsāktie projekti un projekti, kuri 

atbalstu saņēma projektu konkursa 4.kārtā. Šajā kārtā projektus varēja iesniegt 3 rīcībās: 

2.rīcībā Uzņēmējdarbības dažādošana, 5.rīcībā Sporta, tūrisma, atpūtas un brīvā laika 

infrastruktūras izveide un 6.rīcībā Kultūras, kultūrvēsturiskā un dabas mantojuma 

saglabāšana.  

 

Viļakas novada dome realizēja četrus projektus: 
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1) Realizējot projektu „Jauniešu centra izveide 

Viļakā”, Viļakas Valsts ģimnāzijas telpās ir 

izveidots jauniešu centrs. Tā ir vieta, kurā 

jauniešiem ar dažādām interesēm un pieredzi ir 

izveidota draudzīga, atvērta un atbalstoša vide.  

Kopējās projekta izmaksas ir Ls 5973,84 00. 

Viļakas novada dome nodrošināja 10 % 

līdzfinansējumu un sedza PVN likmi. ELFLA 

atbalsts projektam ir 4406,93 Ls jeb 90 %  no 

projekta attiecināmajiem izdevumiem.  

  

 

 

2) Ir sasniegts projekta “Sporta inventāra 

iegāde ložu šaušanas nodaļai” mērķis: 

iegādāti divi gaisa pistoļu komplekti, lai 

nodrošinātu drošu vidi izglītojamajiem, kas 

apmeklē sporta skolas ložu šaušanas 

nodarbības, kā arī sportisko sasniegumu 

paaugstināšanai. Kopējās projekta izmaksas ir 

Ls 498,00. Viļakas novada dome nodrošināja 

10 % līdzfinansējumu un sedza PVN likmi. 

ELFLA projektam nodrošināja 90 % atbalstu 

jeb Ls 367,38. 

3) Medņevas bibliotēkā realizēts projekts 

„Aprīkojuma iegāde un brīvā laika dažādošana 

Medņevas bibliotēkā”. Projekts tika atbalstīts un tā 

realizācijas rezultātā tika iegādātas jaunas mēbeles: 

pieci grāmatu plaukti un TV galdiņš, četri pufi. 

Televizors un DVD. Projekta kopējās izmaksas Ls 

605,00, projektu ar Ls 446,31 atbalstīja ELFLA, 

līdzfinansējumu nodrošināja un PVN likmi 

samaksāja Viļakas novada dome. 

 

 

 

 

4) Rekavas vidusskolā realizēja Leader 

projektu „Aktivitāšu pilnveidošana un 

dažādošana Rekavas vidusskolas pirmskolas 

izglītības grupiņā”. Projekta kopējais budžets 

ir Ls 500,00, ELFLA - Ls 368,86, pašvaldība 

līdzfinansēja projektu ar Ls 131,14. Projekta 

rezultātā iegādātās rotaļlietas un attīstošas 

spēles bērni izmanto ikdienā un skolotājas 

nodrošina interesantas un aizraujošas 

nodarbības. 
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Viļakas novada biedrības realizēja astoņus projektus: 

 

 

Biedrība "Upītes jauniešu folkloras kopa" 

realizēja  projektu “Sanitārā mezgla izveide 

pasākumu apmeklētājiem”.  Projekta 

kopējā summa ir Ls 6793,78, 90% jeb 

6114,40 Ls atbalstu projekts saņēma no 

ELFLA, ar 10% jeb ar līdzfinansējuma 

summu Ls 679,38 atbalstīja Viļakas novada 

dome. Sasniegts  projekta mērķis - ierīkots 

sanitārais mezgls telpās, novēršot līdz šim 

antisanitāros apstākļus, apmeklējot sauso 

tualeti, kas atrodas pārsimts metru attālumā. 

 

 

Biedrība „Visi kopā” realizēja projektu „Tautu 

tērpu iegāde folkloras kopai „Egle””  par kopējo 

summu Ls 6107,00. 10% apmērā līdzfinansējums no 

Viļakas novada domes Ls 611,00. Iegādāti 19 (14 

sieviešu un 5 vīriešu tērpi)  Latgales arheoloģiskie 

tautas tērpi folkloras kopai „Egle”. 

 
 

 

 

Biedrība “Atvase” realizēja biedrības otro 

Leader projektu “Aktīvās atpūtas 

pakalpojumu pilnveidošana”, tā mērķis ir 

dabas parkā “Balkanu kalni” uzstādīt koka 

namiņu, kas atradīsies stāvlaukumā, tajā 

izvietoja pirmajā Leader projektā iegādātos 

velosipēdus un slēpes. Kopējās projekta 

izmaksas - Ls 10 535,66 (pieprasītai 

publiskais finansējums 90 % no 

attiecināmajām izmaksām un 10 % privātais 

finansējums). 

 

Projekta „Jaunu tautas deju apavu izgatavošana 

Viļakas deju kolektīviem” realizācijas rezultātā 

Viļakas dejotājiem izgatavotas 16 sievu tautas deju 

kurpes, 8 vīru tautas deju kurpes un 8 vīru tautas deju 

zābakus Viļakas kultūras nama kolektīviem „Dēka” 

un „Dēkaiņi”. Projektu realizēja biedrība „Vide. 

Cilvēks. Kultūra”.  Projekta kopējās izmaksas ir 

968,00 Ls. Projekta līdzfinansējumu 10 % apmērā jeb 

96,80 Ls nodrošināja Viļakas novada dome. ELFLA 

atbalsts projektam ir 871,20 Ls jeb 90 % no 

attiecināmajām izmaksām.  
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Biedrība „Dāmu klubs „Marienhauzena”” ir 

īstenojusi Leader projektu „Abrenes novada 

taututērpa pilnveidošana”. Projekta 

rezultātā iegādājās 15 sieviešu kreklus un 15 

sieviešu kurpju pārus, gatavotus atbilstoši 

tradicionālajām Abrenes novada taututērpa 

sastāvdaļām. Projekta kopējās izmaksas ir Ls 

982,50, 90 % atbalstu saņēma no ELFLA jeb 

Ls 884,25 un līdzfinansējumu 10 % apmērā 

jeb Ls 98,25 piešķīra Viļakas novada dome. 

Biedrība „Upītes jauniešu folkloras kopa” realizēja 

Leader projektu „Skaņu aparatūras komplekta 

iegāde”. Ir iegādāta skaņu pults, mikrofoni un 

tumbas. Iegādātais skaņu aparatūras komplekts ir 

kompakts un mobils, viegli pārvietojums, tāpēc 

jauniešiem būs iespējams rīkot plašākus kultūras 

pasākumus un koncertus, kā arī būs iespējams rīkot 

Ziemeļlatgales danču vakarus telpās un brīvā dabā. 

Kopējās projekta izmaksas ir Ls 1192,50, ELFLA 

projekta īstenošanai piešķīra Ls 900,00, līdzfinansēja 

projektu Viļakas novada dome ar Ls 292,50. 

 

 

Projekts „Aprīkojuma iegāde brīvā laika 

pasākumu dažādošanai Rekovā” tika 

realizēts no 2011.gada 14.decembra līdz 

2012.gada 30.augustam. Rezultātā iegādājās 

bungu komplektu, bungu šķīvju komplektu, 

divus ģitāras pastiprinātājus un vienu 

basģitāras pastiprinātāju par kopējo summu 

Ls 992,00. 90 % no šīs summas atbalstīja 

ELFLA, 10 % līdzfinansējumu nodrošināja 

Viļakas novada dome. 

 

Viļakas katoļu draudze projektu „”Gotikas 

rozes”- Viļakas Sirds Romas katoļu 

baznīcas vitrāžu restaurācija” uzsāka 

2011.gada 13.aprīlī. 2012.gada novembrī 

rekonstruētie vitrāžu bloki pavisam 30 gabali 

tika atvesti atpakaļ uz Viļakas katoļu baznīcu 

un vairāku dienu laikā ievietoti atpakaļ 

logailēs. 

Projekta kopējās izmaksas Ls 13378,52. 

ELFLA projekta īstenošanai Ls 4800,00, 

pārējā summa ir draudzes locekļu un 

atbalstītāju ziedojumi un Viļakas novada 

domes atbalsts. 

 

2012.gada rudenī biedrība „Balvu rajona partnerība” izsludināja Leader projektu 

konkursa 5.kārtu. Tā rezultātā Viļakas novadā 2013.gadā realizēs 8 projektus: 
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1) Gusakovas kapsētas teritorijas labiekārtošana, realizētājs Balvu rajona Šķilbēnu pagasta 

biedrība "Aicinājums"; 

2) Tautu tērpu iegāde jauniešu deju kolektīvam "Bitīt matos" - Viļakas novada dome; 

3) Tautu tērpu iegāde Rekavas vidusskolas jauniešu deju kolektīvam - Viļakas novada dome; 

4) Kafejnīcas izveide Rekovas ciemā - Inese Supe; 

5) Sporta aprīkojuma iegāde (Borisovā)- Viļakas novada dome; 

6) Viļakas pirts vienkāršota rekonstrukcija - SIA "Viļakas namsaimnieks"; 

7) Tautas tērpu komplekts jaunizveidotajam Šķilbēnu pagasta jauktajam korim "Viola" - 

Biedrība "Dardedze"; 

8) Ziemeļlatgales kultūras tradīciju saglabāšana - Žīguru vecmāmiņu klubs "Omītes". 

Biedrība „Balvu rajona partnerība” ir informējusi, ka 2013.gadā notiks Leader pieejas 

projektu konkursa 6.kārtā – pēdējā kārta šajā plānošanas periodā. 

Lai arī Leader projektu konkursā uzņēmējiem ir iespējams pieteikties kopš 2009.gada, 

pirmais uzņēmēja realizētais projekts ir noslēdzies tikai 2012.gadā. Pirmo Leader projektu 

uzņēmējdarbībā realizēja z/s RILI, kas atrodas Viļakas novada Šķilbēnu pagastā, vadītāja 

Inese Supe. Projekta kopējās izmaksas ir 3860,00 Ls, ELFLA atbalsts ir 1573,54 Ls. Projekta 

mērķis ir modernizēt ēdnīcas aprīkojumu, uzlabojot sagatavoto ēdienu kvalitāti, samazinot 

sagatavošanas laiku. Projektā iegādājos kartupeļu tīrītāju, tauku mazgājamo mašīnu, 

elektrisko katlu. 

Diemžēl Viļakas novada uzņēmēji, amatnieki un mājražotāji neizmantoja iespēju un 

neiesniedza projekta pieteikumus 2012.gadā biedrības „Balvu rajona partnerība” izsludinātajā 

projektu konkursa 1.kārtā 7. rīcībā Lauku saimniecību modernizācijas veicināšana un 

mājražotāju konkurences paaugstināšana. Partnerība 2013.gadā plāno izsludināt projektu 

konkursa 2.kārtu mājražotājiem, cerams, ka 2013.gadā Viļakas novada uzņēmēji vai topošie 

uzņēmēji izmantos šo projektu konkursu, lai attīstītu uzņēmējdarbību, paplašinātu ražošanu 

vai izveidotu jaunu darbības virzienu mājražošanā. 

Attīstības un plānošanas nodaļas speciāliste Vineta Zeltkalne 
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 7.IESTĀŽU VEIKTIE UN PLĀNOTIE PASĀKUMI  

 
7.1.Bibliotēkas   

 Viļakas novada bibliotēku misija ir nodrošināt iedzīvotājiem brīvu pieeju dažādiem 

informācijas resursiem, sniegt atbalstu visa veida izglītībai un piedāvāt saturīgu brīvā laika 

pavadīšanas iespēju.  

Bibliotēku mērķis ir nodrošināt pieeju zināšanām, celt iedzīvotāju dzīves kvalitāti, 

piedāvāt mūsdienām atbilstošus informācijas pakalpojumus bibliotēkas lietotājiem. Bibliotēka 

mazpilsētā un pagastā ir kultūrvides veidotāja, veic iedzīvotāju tālākizglītību, kultūras vērtību 

apriti un saglabāšanu. Tā ir vieta, kur satiekas un brīvo laiku pavada domubiedri. 

2012. gada 2.janvārī saviem apmeklētajiem durvis vēra laikmetīga, daudzfunkcionāla 

Viļakas novada bibliotēka, apvienojoties Susāju un Viļakas bibliotēkām. Bibliotēkā ir lasītāju 

apkalpošanas zona, bērnu stūrītis, lasītava, gan vieta jauniešiem, kur saturīgi pavadīt brīvo 

laiku, interneta lasītava, izstāžu zāle, gan darbinieku telpas. Kopš 2012. gada 1. janvāra 

bibliotēkas adrese ir Tautas ielā 6, Viļaka. 

2012.gada jūlijā Viļakas novada bibliotēku apciemoja darba grupa, kas fotogrāfijās 

iemūžināja pēdējos desmit gados skaistākās jaunuzceltās un renovētās bibliotēkas. Bibliotēku 

fotogrāfijas būs skatāmas izstādē „Latvijas Gaismas pilis - 21. gadsimta Latvijas jaunās 

bibliotēkas”. 

Krājuma komplektēšanas un organizācijas politikas prioritātes šajā gadā 

Kvalitatīvs grāmatu krājums ir pamats arī kvalitatīvai apmeklētāju bibliotekārai 

apkalpošanai.Organizējot savu krājumu, novada pagastu bibliotēkas vadās pēc LR MK 

izstrādātajiem noteikumiem, no bibliotēkas izstrādātās krājuma attīstības politikas, no 

akreditācijas komisijas ieteikumiem bibliotēkas krājuma kvalitātes uzlabošanai. Svarīgi 

krājuma komplektēšanā ir bibliotēku lasītāju pieprasījumi un intereses 

Pašvaldību finansējums krājuma komplektēšanai Viļakas novada bibliotēkās 

 2010.-2012.gads ( Ls) 

2010.gads 2011.gads 2012.gads 

7580 4887 6045 

 

Pašvaldību finansējums periodikas komplektēšanai Viļakas novada bibliotēkās  

2011.-2012.gads(Ls) 

2011.gads 2012.gads Salīdzinājums +/- 

2436 2479 +43 

 

Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība 
Bibliotēkas sniedz iedzīvotājiem informācijas un uzziņu pakalpojumus, izmantojot 

tradicionālos un elektroniskos informācijas avotus, datu bāzes, starpbibliotēku abonementu. 

Bibliotēkās pieejamie bezmaksas pakalpojumi: grāmatu un preses izsniegšana, interneta un 

datora izmantošana, informācijas un uzziņu sniegšana, konsultēšana un apmācība elektronisko 

resursu izmantošanā. 

Lielu atsaucību Viļakas novada bibliotēkā /VNB/ guvušas radošās darbnīcas – 

pērļošanā, adīšana, filcēšanā, tapošanā, šīs nodarbības apmeklē daudzas rokdarbnieces arī no 

attālākām Viļakas novada vietām. 

Bibliotēkā ir notikuši grāmatu atvēršanas svētki ne tikai novadniekiem-S.Mežābelei, 

V.Rundzānam, bet martā –Jāzepa dienā te pulcējās psalmu dziedātājas no Viļakas, Rekavas, 

Upītes, Žīguriem, Balviem, Murmastienas, lai piedalītos grāmatas ,,Psalmu dzioedāšana 

Latgalē atvēršanas svētkos. Dalību svētkos ņēma arī grāmatas autors M.Boiko un Aigars 

Lielbārdis. 26. septembrī Viļakas novada bibliotēkā rakstniece Santa Meţābele atvēra un 

lasītājus pārsteidza ar savas grāmatas “Uz priekšu, meitenes!” tulkojumu krievu valodā un 

jaunas grāmatas „Жила весёлая женщина” iznākšanu. 



Viļakas novada 2012.gada publiskais pārskats  31 

Savukārt 1.jūnijā bibliotēkas izstāžu zālē pulcējās radošo darbu konkursa, kurš bija 

veltīts novadnieka Miķeļa Bukša 100gadu jubilejai, laureāti, dalībnieki un daudzi interesenti, 

no nu jau esošā tieslietu ministra Jāņa Bordāna rokām bibliotēka saņēma vērtīgu grāmatu 

dāvinājumu. 

Mūsdienīgas bibliotēkas darba pamatā ir mainības stratēģija. Nu jau otro gadu VN 

bibliotēka veic lasītāju elektronisku apkalpošanu, bibliotēkas krājuma rekatalogizāciju. Tiek 

veikta arī Medņevas bibliotēkas krājuma rekataloģizācija. 

Viļakas novada bibliotēka vispasaules tīmeklī un plašsaziņas līdzekļos atpazīstama pēc 

iestādes logo un mājas lapas. 

Bibliotēkas apmeklētājiem tika piedāvātas –Viļakas novada izglītības iestāžu 

audzēkņu darbu izstāde-rokdarbi un dažādi mākslas darbi, žīgurietes Marikas Bečas foto 

izstāde ,,Mūsu zaļā zeme”un Rudītes Timermanes gleznu izstāde, Balvu novada Bērzpils 

pagasta rokdarbnieču izstāde-,,Pērļošana –dzīvošana”.2013.gada martā bibliotēkā tika atklāta 

ceļojošā izstāde veltīta M.Bukša atcerei.  

Dzejas dienās dzejas draugi tikās ar literātu biedrību Viļakas Pegazs un dzejnieci no 

Balviem Dženiju. 

Laikazīmju interpretācijas un dabas vērojumus plašsaziņas līdzekļos sniedz VNB 

inf.speciālists V.Bukšs.  

Upītes bibliotēka orientēta uz latgaliskās kultūrvides atspoguļotāju novadā, 

kultūrvēsturisko, novadpētniecisko, latgalisko materiālu apkopošanu, sistematizēšanu un 

padarīšanu pieejamu citiem. Lai ieinteresētu bibliotēkas apmeklētājus uz latgalisko kultūru un 

tās mantojumu, uz perspektīvo attīstību, bibliotēka īsteno plašus projektus, kā arī tiek 

papildināts grāmatu fonds latgaliski, katru mēnesi tiek sumināts izcils cilvēks, kurš dzimis vai 

dzīvojis Latgalē. Notiek dažādi pasākumi latgaliešu valodā. Vecumu bibliotēkai 2012. gadā 

darbu turpināja grāmatu izsniegšanas punkts Mežvidu pamatskolā 

Uzziņu un informācijas darbs 

Viļakas novada bibliotēkā februārī notika datorkursi pirms pensijas un pensijas 

vecuma cilvēkiem. 

Savukārt martā bibliotēkas interneta lasītavā datorapmācībās piedalījās jau citi vecāka 

gadagājuma cilvēki. Arī „Eiropas e-prasmju nedēļas” ietvaros pirms pensijas un pensijas 

vecuma iedzīvotāji bija aicināti bibliotēkas internetlasītavā apgūt pamatiemaņas darbā ar 

datoru. E-prasmju nedēļas laikā iegūto zināšanu kopsummu varētu raksturot ar mācību kursa 

vecākās dalībnieces Valentīnas Strupkas teikto: „Ja es varu, tad Tu to droši vari!” 

Viļakas novada bibliotēkas lasītavā tika sniegtas konsultācijas un palīdzība 

dokumentācijas sagatavošanā un nosūtīšanā lauksaimniekiem un citiem interesentiem 

dažādām iestādēm. Vecumu bibliotēkā skolotāja V.Kokoreviča kopā ar skolēniem gatavoja 

vairākus projektus par Latgales ievērojamām personībām. Vecumu bibliotēkā tika sniegta 

palīdzība Zemesgrāmatas un maksājumu ordera skenēšanā zemnieku saimniecības 

„Zemnieks” pārstāvim. Skenēšanas pakalpojumi tiek piedāvāti un aktīvi izmantoti visās 

novada bibliotēkās.  

Novadpētniecība 

Jo tālāk nākotnē, jo vērtīgāks pagātnes mantojums. Līdz ar to bibliotēkām pildot 

kultūrizglītojošās iestādes funkcijas, sava novada izpētē svarīgi izcelt personības un darbus, 

kas sakņojoties vēsturē veido atmiņu koku ar pinumiem rītdienā. 

Novadpētniecības darbs liek aktīvi sekot līdzi dzīves norisēm, pētīt un vākt materiālus 

par novadniekiem un notikumiem, Viļakas-Marienhauzenas seno vēsturi. Katra pagasta 

bibliotēka 2013.gadā aktivizēs darbu novadpētniecības jomā, padziļināti pētot novada vēsturi. 

Visas bibliotēkas iesaistījās Viļakas 720gadu jubilejas dāvanas-musturdeķa ,,Vienoti Viļakai” 

veidošanā. 

Viļakas novada bibliotēkas apmeklētājiem janvārī bija iespēja tikties ar 

novadpētnieku, tulkotāju un Balvu novada literātu Leonardu Rakicki. Leonarda izsmeļošais 

un plaši izvērstais stāstījums par vecāko Latgales dzejnieci Konstanci Benislavsku un 



Viļakas novada 2012.gada publiskais pārskats  32 

Benislavsku dzimtu, klātesošajiem bija liels pārsteigums, jo tik dziļu pētījumu par sava 

novada vēsturi pirms divsimt un vairāk gadiem, no novadpētniekiem dzirdēt ir liels retums. 

Jūnijā Viļakas novada bibliotēkā pulcējās konkursa laureāti, dalībnieki un visi 

interesenti, kur notika konkursa „Mūsu tautas taisnība nav ieročos, bet dievišķā mīlestībā” 

noslēguma pasākums  

Rekavas bibliotēkā gada pēdējā mēnesī - decembrī tika uzsākts rokdarbu izstāžu cikls 

ar nosaukumu „Ikdienas prieks svētku noskaņai”, kas turpināsies arī 2013. gadā. Izstādes 

mērķis- iepazīt pagasta rokdarbnieces, viņu darbus. Paralēli izstādei tiek pierakstītas autoru 

biogrāfijas, kas tiks apkopotas mapē par pagasta aktīvākajām rokdarbniecēm. 

Upītes bibliotēkā 2012. gada galvenais darbs bija sakārtot, apzināt Antona Slišāna 

lielo darbu- sakārtot viņa novadpētniecības materiālus un darīt zināmus, pieejamus citiem. 

Daudz informācijas ir publicēts mājas lapā bibliotekas.lv/upite/ ka arī ļoti daudz informācija 

tika sniegta studentiem no Rēzeknes, Balviem, Baltinavas, Rīgas, gan par pašu Antonu, gan 

citiem ar mūs puses saistītiem novadpētnieciskiem materiāliem. Pati bibliotekāre ar 

informāciju daudz palīdzēja Rēzeknes Augstskolai, kura gatavo enciklopēdijas studentiem. 

Bibliotēkas vadītāja pati piedalījās 3semināros un runāja par Antonu Slišānu. 

  Vecumu bibliotēkas vadītāja novadpētniecības fondu papildinājusi ar vērtīgiem 

materiāliem par novadnieci Lidiju Juksi. Tapšanas stadijā tika nobildēts sporta un atpūtas 

komplekss „Borisova”. 

  Žīguru bibliotēka lepojas ar Žīguru Meža muzeja vadītājas Annas Āzes veikumu meža 

pētniecībā un sava darba popularizēšanā. Lasītājiem tiek piedāvātas viņas sarakstītās grāmatas 

„Medību tradīcijas Latvijā, „Zīdītājdzīvnieki Latvijā, „Iepazīsti kokus, krūmus, puskrūmus, 

sīkkrūmus un liānas.  

Projektizstrāde 

.  Medņevas bibliotēkā 2012. gadā tika realizēts projekts „Aprīkojuma iegāde un brīvā 

laika daţādošana Medņevas bibliotēkā”. Projekts tika atbalstīts un tā realizācijas rezultātā tika 

iegādātas jaunas mēbeles: pieci grāmatu plaukti un TV galdiņš, četri pufi, televizors un DVD. 

Projekta kopējās izmaksas 605 ls, projektu ar 446,31ls atbalstīja ELFLA, līdzfinansējumu 

nodrošināja un PVN likmi samaksāja Viļakas novada dome.  

2011.gada novembrī VNB vadītāja V.Circāne Lauku atbalsta dienestam iesniedza 

projektu ,,Abrenes novada tautas tērpa pilnveidošana”, kurš gada nogalē tika atbalstīts, bet 

realizēts tika 2012.gadā , piesaistot ES Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 

līdzekļus 982.50Ls apmērā. 

Viļakas NB, Žīguru, Medņevas, Rekavas, Upītes, Kupravas bibliotēkas realizē katru gadu 

,,Bērnu/janiešu žūrijas” projektu.. 

Metodiskais darbs 

Viļakas novada bibliotēka, kā sava novada bibliotēku konsultatīvais centrs, kopā ar 

pagastu bibliotēkām organizēja izbraukuma seminārus  novada bibliotēkās- Vecumos, 

Kupravā, Rekavā. 21.novembrī notika Balvu reģiona publisko bibliotēku darbinieku 

izbraukuma seminārs Viļakas novada bibliotēkā.  

2012. gada martā visas Viļakas  novada bibliotēku vadītājas kopā ar saviem 

atbalstītajiem no pagastu pārvaldēm un citām institūcijām apmeklēja kursus ”Bibliotēku 

interešu pārstāvniecība”. Apmācībās piedalījās arī visi pārējie bibliotēku darbinieki. 

2013.gada 22.martā VNB notika seminārs VNB darbiniekiem, kur dalību ņēma Balvu 

reģiona CB vadītāja Ruta Cibule. 23.maijā notika profesionālās pilnveides seminārs 

Medņevas bibliotēkā. 

Darbs ar pašvaldību un kopdarbība ar pašvaldības institūcijām 
Katras bibliotēkas pirmais un svarīgākais sadarbības partneris ir sava novada 

pašvaldība un pagastu pārvalde. Visas novada bibliotēkās  darbs ar pašvaldībām un tās 

institūcijām vērtējams pozitīvi. Nākamie aktīvākie sadarbības partneri ir vietējās izglītības 

iestādes- pirmskolas iestādes, vispārizglītojošās skolas, interešu izglītības iestādes- mākslas 

un mūzikas skolas, jauniešu centri, laba sadarbība izveidojusies ar kultūras darba un sporta 
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dzīves organizatoriem. Viļakas novada bibliotēkai tie ir Viļakas - pamatskola un ģimnāzija, 

mūzikas un mākslas skola, PII, KN,  muzejs, Sociālais aprūpes centrs, Susāju pagasta 

pārvalde. Medņevas bibliotēkai laba sadarbība ar jauniešu centru „Sauleszieds”,Invalīdu 

sporta un rehabilitācijas klubu ”Medņeva”, Vides centru. Upītes bibliotēkai ir izveidojusies 

laba sadarbība ar Upītes kultūrvēstures muzeju un biedrību „Upītes jauniešu folkloras kopa”, 

Rekavas Jauniešu Iniciatīvu Centru „Zvaniņi”. Vecumu bibliotēkai laba sadarbība ar Lauku 

konsultācijas speciālisti. Viņa bibliotēkai ir dāvinājusi materiālus, kurās ir jaunākā 

informācija par lauksaimniekiem aktuāliem tematiem. 

2013.gadā VNbibliotēkas ņems dalību novada kultūras dzīves aktivitātēs-jūlijā Bērnu 

svētkos, jūlijā, augustā pilsētas 720jubilejas pasākumu norisē. 

2013.gads - intensīvs sagatavošanās darbs visām /izņemot Kupravas/ novada 

bibliotēkām 2014.gada bibliotēku atkārtotai akreditācijai. 

 

7.2.Kultūras un tautas nami    

 
Viļakas novads ir kultūrvēstures novads. Te saglabā un nodod nākamajām paaudzēm 

nemateriālo kultūras mantojumu: dziedāt prasmi, dejot prasmi, senās amatu prasmes (maizes 

cepšana, aušana u.c.) un kopj un saglabā latgaliešu valodu. Kopš 2005.gada novada teritorijā 

katru gadu organizē meistardarbnīcas dziedāšanā, vijoļspēlē, ermoņiku spēlē, dejošanā, 

maizes cepšanā un aušanā.  

Vēsturiski izveidojies, ka novada iedzīvotāji pieder trim lielākajām kristīgajām 

konfesijām – Romas katoļiem, pareizticīgajiem un luterāņiem. Unikāla novada kultūrvēstures 

ainavas sastāvdaļa ir 46 ceļmalu koka krucifiksi. Tie simbolizē cilvēku katoļticību, garīgo un 

vēsturisko mantojumu. Te ir saglabājusies sena tradīcija – iedzīvotāji uz lūgšanām pulcējās 

pie krucifiksiem. Īpašs ir maija mēnesis, kad pie krucifiksiem lūdzas un dzied Dievmātes 

Jaunavas Marijas godam. Novadā ir saglabājusies psalmu dziedāšanas tradīcija novembra 

mēnesī un pavadot aizgājušos tuviniekus. 

Viļakas novadā darbojās 6 kultūras (tautas) nami: Medņevas tautas nams, Šķilbēnu 

pagasta kultūras centrs „Rekova”, Upītes tautas nams, Borisovas tautas nams, Viļakas 

kultūras nams un Žīguru kultūras nams. Kupravā strādā kultūras dzīves organizators. Novadā 

viens speciālists (kultūras metodiķis) organizē un koordinē vienotu kultūras darbību un 

attīstību. 

Lauku kultūras darbinieki ir vieni no sīkstākajiem, viņiem jāspēj radīt cilvēkos dzīves 

prieks arī šķietami bezcerīgās situācijās. Un Viļakas novads var lepoties ar saviem 

izturīgajiem un zinošajiem kultūras darbiniekiem, un atsaucīgajiem pašdarbības kolektīvu 

vadītājiem un dalībniekiem. 2012./2013.gada sezonā novadā darbojas 52 kolektīvi. 

Viļakas novada pašdarbības kolektīvu sasniegumi skatēs 2012.gadā: 

Vokālais ansamblis „Melodija” vadītāja Inita Raginska 1.pakāpes Diploms Balvu, 

Rugāju, Baltinavas un Viļakas novadu vokālo ansambļu konkursā – 2013, 2.pakāpes Diploms 

Latvijas vokālo ansambļu konkursā 2013; 

Vokālais ansamblis „Relako”, vadītāja Daiga Elksnīte 1.pakāpes Diploms Balvu, 

Rugāju, Baltinavas un Viļakas novadu vokālo ansambļu konkursā – 2013; 

Sieviešu vokālais ansamblis „Cansone”, vadītāja Ilona Bukša 1.pakāpe Diploms 

Balvu, Rugāju, Baltinavas un Viļakas novadu vokālo ansambļu konkursā – 2013, 2.pakāpes 

Diploms Latvijas vokālo ansambļu konkursā 2013; 
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Krievu dziesmu ansamblim „Ivuški”, vadītāja Svetlana Romāne 3.pakāpes Diploms 

Latvijas mazākumtautību māksliniecisko kolektīvu un individuālo izpildītāju konkursā – 

2013; 

Krievu dziesmu ansamblim „Sudaruški”, vadītāja Svetlana Krasnokutska 3.pakāpes 

Diploms Latvijas mazākumtautību māksliniecisko kolektīvu un individuālo izpildītāju 

konkursā – 2013; 

Jauniešu deju kolektīvs „Dēkaiņi”, vadītāja Akvilina Jevstigņejeva 1.pakāpes Diploms 

XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV Deju svētku Deju kolektīvu skatē; 

Deju kopa „Dēka”, vadītāja Akvilina Jevstigņejeva 1.pakāpes Diploms XXV 

Vispārējo latviešu Dziesmu un XV Deju svētku Deju kolektīvu skatē; 

Jauniešu deju kolektīvs „Bitīt matos”, vadītāja Diāna Astreiko 2.pakāpes Diploms 

XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV Deju svētku Deju kolektīvu skatē; 

Rekavas vidusskolas jauniešu deju kolektīvs, vadītāja Aija Leitena 2.pakāpes Diploms 

XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV Deju svētku Deju kolektīvu skatē; 

Šķilbēnu pagasta kultūras centra „Rekova” jauktajam korim „Viola”, vadītāja Karīna 

Romanova 3.pakāpes Diploms XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV Deju svētku koru 

kolektīvu skatē; 

Folkloras kopas „Atzele” kapela, vadītāja Ilona Bukša 1.pakāpes Diploms XXV 

Vispārējo latviešu Dziesmu un XV Deju svētku kapelu skatē; 

Folkloras kopas „Egle” kapela, vadītāja Inita Raginska 1.pakāpes Diploms XXV 

Vispārējo latviešu Dziesmu un XV Deju svētku kapelu skatē; 

Žīguru kultūras nama kapela „Ilgas”, vadītāja Svetlana Bukovska 2.pakāpes Diploms 

XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV Deju svētku kapelu skatē; 

 

Viļakas novada lielākie pasākumi 2012.gadā. 

Pasākums Mērogs Apmeklētāju 

skaits 

Daugavpils teātra viesizrāde Viļakas novads 200 

Koncerts „Litānija” Latvijas 

Radio kora un orķestra 

izpildījumā 

Reģiona pasākums 250 

Bērnu un jauniešu folkloras 

svētki „Pulkā eimu, pulkā teku” 

Reģiona pasākums 200 

Starpnovadu vokālo ansambļu 

skate 

Starpnovadu pasākums 300 

Jauniešu Etnodienas  Valts mēroga pasākums 200 

Folkloras festivāls „Baltica-

2012” 

Piedalījās 10 novada 

etnogrāfiskie un folkloras 

kopas 

120 

Novada mazo vokālistu 

konkurss „Cālis” 

Viļakas novads 100 

M.Bukšam – 100 

Vides skulpturiālā objekta 

atklāšana Plešovā 

Starpnovadu pasākums 150 

Skanošā sestdiena - Viļakas 

pilsētas svētki 

Pilsētas svētki 250 

Viļakas novada Jāņu pasākums Viļakas novads 250 

Svētki bērniem „Krāsaina diena, 

domas un sapņi” 

Viļakas novads 350 

Valsts svētki Viļakas novads 400 
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Viļakas novada kolektīviem ir cieša sadarbība ar Krievijas Federācijas Pitalovas 

pilsētas Kultūras nodaļu un kolektīviem, Pečoru kultūras nodaļu un kolektīviem, Varenas 

apgabala kolektīviem Lietuvā. 

2012.gadā Viļakas novada Kultūras/Tautas namu vadītāji un pulciņu vadītāji 

apmeklēja Kultūrvēsturiskās studijas Varenas apgabalā Lietuvā un guva pozitīvus ieguvumus 

un pieredzes apmaiņu.  

2013.gadā Viļakas novadā: profesionālās mākslas pieejamība – Koncerts „Mātes 

Terēzes lūgšana”, Latgales Ērģeļu dienas, vokālās grupas „Schola Cantorum Riga” un 

saksafonista Ginta Pabērza labdarības koncerts katoļu baznīcā. 

 Strarpnovadu pasākumi – Bērnu un jauniešu folkloras svētki „Pulkā eimu, pulkā 

teku”, „Ar prieku par savu pilsētu” Abrenes apriņķa deju svētki...., XXV Vispārējo latviešu 

Dziesmu un XV Deju svētki, kuros piedalīsies 14 novada kolektīvi ar 222 dalībniekiem, 

Viļakas pilsētas 720 gadu jubilejas pasākumi. Katru mēnesi visos kultūras un tautas namos 

notiek gan tradicionālie pasākumi, gan jaunieviestie pasākumi, balles un diskotēkas. 

7.3.Muzeji 

Viļakas novada muzejs ir Viļakas pilsētas un novada kultūrvēsturiskā mantojuma 

krātuve, kur var iepazīties ar Viļakas pilsētas un novada vēsturi. Muzejs iekārtots Viļakā 

Balvu 13- 1913.gadā celtajā katoļu draudzes mājā, kas savas nozīmības dēļ, tautā dēvēta par 

“Gaismas zāli”. 

Pārskata periodā muzeja darbs ir sekmējis tā misijas ”Radīt kultūrtelpu, kurā, 

satiekoties pagātnes faktiem un atmiņām, stiprinās ļaužu piederības apziņa savai tautai un 

dzimtajam novadam”- īstenošanu. 

2012.gadā muzeju apmeklēja nepilns tūkstotis apmeklētāju. Tas bija atvērts 240 

dienas. 

Muzejā strādāja divi darbinieki-vadītāja (pilnā slodze), apkopēja (pusslodze). 

Pārskata periodā: 

 muzejā un pilsētā novadītas 50 ekskursijas; 

 muzeja krājums papildināts 134 vienībām; 

 sniegtas 90 konsultācijas par Viļakas novada vēsturi un kultūrvēsturisko mantojumu 

(krājuma materiālus izmantojuši skolēni ,studenti u.c  interesenti); 

 muzejā apskatāmas pamatekspozīcijas: 

 Viļakas vēsture; 

 reliģisko draudžu vēsture, garīdznieki; 

 katoļu bīskapi, novadnieki Kazimirs Duļbinskis un Valerijans Zondaks 

 Viļakas novada senie darba rīki un saimniecības priekšmeti; 

 Eržapoles skolas un slimnīcas vēstures ainas; 

 muzejā sarīkotas izstādes balstītas Muzeja krājuma materiāliem. Tās ir īstermiņa 

izstādes, pieskaņotas muzeja rīkotajiem pasākumiem 

(25.marts,14.jūnijs,11.novembris,18.novembris); 

 izremontēta un sakārtota izstāžu telpa, kurā izvietota Jāņa Laicāna un Annas Laicānes 

gleznu izstāde; 

 izveidota muzeja padome; 

 sagatavoti un 2012.gada 6.novembrī iesniegti pieteikuma dokumenti Latvija 

republikas Kultūras ministrijas muzeju akreditācijas komisijai; 

 2012.gada 5.decembrī uzņemta LR KM muzeju akreditācijas komisija, kas sniedza 

pozitīvu vērtējumu muzeja līdzšinējai darbībai un ieteikumus darbam jau kā 

akreditētam muzejam; 

Muzejs plāno ieviest dzīvē LR KM muzeju akreditācijas komisijas ieteikumus un turpināt 

rūpēties par krājumā apkopoto laikmeta liecību nodošanu sabiedrībai. 

Ieceres: 

 sadarbībā ar citiem novadā esošiem muzejiem un kultūrvēsturisko liecību krātuvēm 

izstrādāt stratēģiju kopīgai sadarbībai pilnvērtīgāka piedāvājuma izveidei novada 



Viļakas novada 2012.gada publiskais pārskats  36 

vēstures, kultūras un dabas ainavu iepazīšanai un izzināšanai, līdz ar to apmeklētāju 

piesaistei; 

 sadarbībā ar Viļakas novada Tūrisma centru un citiem novada esošajiem muzejiem un 

kultūrvēsturisko liecību krātuvēm izstrādāt ekskursiju maršrutu pa visu Viļakas 

novadu; 

 panākt krājuma glabātāja štata vienību; 

 izveidot izstādi “Viļakas hronika fotogrāfijās”; 

 turpināt muzeja krājuma esības pārbaudi; 

 turpināt vākt materiālus par Viļakas novada vēsturi -Kupravas un Vecumu pagastiem; 

 turpināt darbu pie pamatekspozīcijas “Baltā istaba” papildināšanas. 

Kultūrvēstures muzejs „Vēršukalns”. 

2012.gadā muzejā „Vēršukalns” notika vairāk kā 40 lielāki un mazāki pasākumi. 

Kopējais apmeklētāju skaits ir vairāk kā 1000 cilvēku. Pasākumi, kurus rīko muzejs Susāju 

pagasta un novada iedzīvotājiem ir bez maksas, pārējās organizētās grupas norēķinās ar 

pārskaitījumu. Galvenās aktivitātes notiek vasaras mēnešos, bet arī aukstajā sezonā klusuma 

nav. Turpinājās muzeja ekspozīcijas papildināšana ar jauniem eksponātiem. Pašlaik uzskaitīti 

un aprakstīti ir 483 eksponāti. 

Lielu darbu prasa teritorijas uzturēšana , appļauta un uzturēta tiek teritorija apmēram 1 

ha platībā, kaut visa zemes gabala platība ir daudz lielāka. Tiek uzsākta Latvijas lauku 

dārziem raksturīgu krāšņumaugu kolekcijas veidošana. 

2012.gadā muzejā tiek uzsākta aušanas apguve. Pirmie muzeja stellēs noaustie ir 

dvieļi. Te lielu palīdzību deva Anna Strupka un Stefānija Pitkeviča. 

Tiek uzsākta kulinārā piedāvājuma paplašināšana, uz āra plīts tiek vārīta zupa. Maizes 

cepšanu pilnībā ir apguvis A.Pušpurs. Aukstajā sezonā tiek ceptas asins desas. 

Muzeja teritorijā notiek nepieteikta iedzīvotāju atpūta, kad vakara stundā pie estrādes 

piknikus rīko vietējie iedzīvotāji, kuru skaits nav reģistrēts. Par cik teritorija tiek uzturēta, 

atkritumi aizvākti, nekādas negatīvas sekas šāda veida „pasākumi” nerada. 

Tradicionāli populāri pasākumi ir Retro motociklu salidojums , kuru organizē 

Dz.Dvinskis, kā arī Susāju pagasta ļaudīm domātie pasākumi - rudens izstāde, Annas diena un 

valsts svētku -18. novembra atzīmēšana, psalmu dziedāšana par Susāju pagasta mirušo 

dvēselēm. 

2013. gadā paredzētās aktivitātes: 

1. Retro motociklu salidojums / Dzintars Dvinskis/ 

2.Emilijana Brokāna diena, tiks atklāts plašāks materiālu apkopojums par mūsu slaveno 

novadnieku, uzaicināsim arī atturības kluba AVANTE biedrus, Emilijans bija šī kluba 

dvēsele. 

3.Svilpovas ciema svētki domāti muzeja tuvākās apkārtnes iedzīvotājiem. 

4.Siera siešana, pirms Jāņiem. 

5.Mājas vārtu atklāšana, domāts izveidot klasiskos latgaliešu sētas vārtus/ lieli vārti ar 

jumtiņu/. 

6.Annas diena 27.jūlijs. 

7.Rudens izstāde, oktobra sākums. 

8.Valsts svētku pasākums. 

9.Psalmu dziedāšana. 

10.Ziemassvētki pasākums. 

11.Veļas dienas, ziepju vārīšana - paredzēta veļas ziepju vārīšana, velēšana. 

12.Muzeju darbinieku/bijušais Balvu rajons/ saiets. 

13.Tepenīcas ciema pētījuma prezentācija. 

14.Piedalīšanās tūrisma izstādē BALTTUR 2013. 

Upītes Kultūrvēstures muzejs turpina strādāt pie muzeja arhīva materiālu apzināšanas un 

sistematizēšanas darbības. 
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Muzejs 2011.gadā pieteicās Latgales plānošanas reģiona muzeju attīstības projektam, 

kura ietvaros tiks iegādāts jauns, mūsdienīgs aprīkojums muzejam, ko projekta ietvaros 

muzejs iegādāsies 2013. gada rudenī, kas ļaus muzejam darboties daudz augstākā līmenī. 

2012.gadā ir izremontēti griesti un uzstādīts jauns apgaismojums muzeja izstāžu zālei. 

Ir uzsākts kāpņutelpas remonts. 

2012.gadā Upītes kultūrvēstures muzejā notika Viļakas novada skolu konference 

„Latviešu pēdas Sibīrijā” un līdz ar to uzsākta sadarbība ar Upītes pamatskolas un Mežvidu 

pamatskolas skolēniem un skolotājiem. 

Latgaliešu valodas un kultūrvēstures pulciņa dalībnieki sadarbībā ar Upītes 

kultūrvēstures muzeju brauca ekskursijā pa Šķilbēnu pagasta kultūrvēsturiskajām vietām, un 

devās ekspedīcijā uz Stiglavas gravām. 

2012.gada 1.jūnijā Plešovas ciemā tika noorganizēts zinātnieka Miķeļa Bukša 100 

gadu jubilejas pasākums, kura ietvaros atklāja jaunu pieminekli M.Bukšam. 

2012.gada nogalē Baltinavas Mūzikas un Mākslas skola uzdāvināja muzejam skolēnu 

zīmētās ilustrācijas Antona Slišāna dzejoļiem. 

2012.gadā muzeju apmeklēja ekskursantu grupas no Rīgas, Rēzeknes, Upītes 

pamatskolas, Mežvidu pamatskolas un dažādas ekskursantu ģimenes no dažādām Latvijas 

vietām. 

2012. gadā turpinās sadarbība ar Latgales kultūrvēstures muzeju, kur atrodas Upītes 

kultūrvēstures muzeja māla trauku ekspozīcija.  

2012.gadā uzsākta sadarbībā ar Annu Vaišļu, kas Upītes kultūrvēstures muzejam 

dāvināja slavenā sieviešu kora „Medicus” diriģentes Emīlijas Slišānes, kas dzimusi Lotušu 

ciemā netālu no Upītes- personīgās lietas un dokumentus.  

Muzejā cilvēki griežas arī ar dažādām personiskām vajadzībām, interesējas gan par 

cilvēkiem, gan dažādām vēsturiskām liecībām, kas saistītas ar tuvāko muzeja pētniecības 

teritoriju. 

2012.gadā ir nodibināts latgaliešu valodas un kultūrvēstures pulciņš, kam ir cieša 

sadarbība gan ar Upītes TN, gan ar Upītes kultūrvēstures muzeju, jo Upītes TN dod telpas un 

Upītes kultūrvēstures muzejs ļauj izmantot muzeja materiālus pulciņa darbībai, kā arī pulciņa 

dalībnieki paplašina muzeja materiālus ar savu darbību. 

2012. gadā tika izsludināts Ontona Slišāna pieminekļa skiču konkurss. 2013.gadā tika 

uzrakstīts VKKF Latgales programmā projekts „Ontona Slišāna pieminekļa izveide”, kas tika 

atbalstīts un tiks realizēts līdz šī gada beigām. Pieminekli izstrādā tēlnieks Vitālija Peļņa. 

2013.gads Upītes kultūrvēstures muzejā būs veltīts diriģentes Emīlijas Slišānes un 

dzejnieka Ontona Slišāna jubilejas atceres pasākumiem un izstādēm. 

Nākotnes perspektīvā muzejs cer uz paplašināšanos izstāžu telpu jomā, lai varētu 

veiksmīgāk uzstādīt gan muzeja pamatbāzi veidojošās ekspozīcijas un vēsturiskos stendus, 

gan arī īslaicīgās izstādes un stendus, jo virs Upītes TN zāles bēniņos telpa ir līdz šim 

neapgūta, un to renovējot, tā ļoti labi atbilstu muzeja izstāžu zālei. 

Kultūras metodiķe Sandra Ločmele 

7.4.Sporta aktivitātes 

 Viļakas novadā darbojas sporta metodiķi Šķilbēnu pagasta pārvaldē un Viļakas pilsētā. 

Šķilbēnos norit aktīvs darbs pagasta sporta dzīvē. 2012.gadā Šķilbēnu pagastā norisinājās 

sekojošas sporta dzīves aktivitātes: 

1. 4 vietējās nozīmes slēpošanas sacensības; 

2. Latgales reģiona skolēnu sporta spēles slēpošanā un vieglatlētikas krosā; 

3. Valsts mēroga slēpojums „Balkanu apļi”; 

4. Viļakas novada skolēnu sporta spēles slēpošanā un krosā; 

5. Tautas skrējiens „Balkanu apļi” – trīs kārtas; 

6. Tautas skrējiens „Rekova – Balkani - Rekova”; 

7. Šķilbēnu pagasta čempionāts novusā un galda tenisā; 
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8. Viļakas novada čempionāts ”zolītē”; 

9. Viļakas novada čempionāts zemledus makšķerēšanā uz Peipusa ezera; 

10. Kopā ar novada kultūras metodiķi noorganizētas novada ģimeņu sporta spēles Rekovā; 

11. Šķilbēnu pagasta turnīrs futbolā 6 komandām; 

12. Šķilbēnu pagasta sacensības riteņbraukšanā 2 kārtas; 

13. Viļakas novada čempionāts riteņbraukšanā; 

14. Šķilbēnu pagasta sieviešu komandas starts Balvu atklātajā čemponātā volejbolā 3.vieta 

un komandas starts smilšu volejbolā; 

15. Glorijas Kozlovskas starts 3 skriešanas sacensībās republikas mērogā; 

16. Divi slēpotāju izbraucieni uz sacensībām Gulbenē; 

17. „Balkanu” trašu sagatavošana un uzturēšana; 

18. Inventāra iegāde; 

19. Pagatavoti 6 reklāmas stendi; 

20. Šķilbēnu pagasta senioru komandas starts Viļakā – 1.vieta; 

21. Komandas piedalīšanās skriešanas un slēpošanas sacensībās Viļakā; 

Plānotās sporta aktivitātes Šķilbēnu pagastā 2013.gadā: 

1. 5 vietējās nozīmes slēpošanas sacensības Balkanos; 

2. Latgales reģiona skolēnu sacensības slēpošanā; 

3. Valsts mēroga sacensības „Balkanu apļi” distanču slēpošanā; 

4. Viļakas novada čempionāts distanču slēpošanā – atklātais valsts mērogā; 

5. Viļakas novada čempionāts „Zemledus makšķerēšanā” uz Peipusa ezera; 

6. Komandas piedalīšanās Viļakas novada senioru sporta spēlēs – 3.vieta; 

7. Glorijas Kozlovskas piedalīšanās 3 skriešanas sacensībās republikā; 

8. Balkanos slēpošanas trases sagatavošana un uzturēšana ziemas periodā, kā arī vasarā 

appļaušana; 

9. Trašu sagatavošana pavasara krosam; 

10. Viļakas novada slēpošanas komandas piedalīšanās republikas veterānu sporta spēlēs. 

Šķilbēnu pagasta pārvaldes sporta metodiķis Pēteris Vancāns 

2012. gadā Viļakas pilsētā un ārpus tās tika izvestas sekojošas sacensības: 

1. Slēpošanas sacensības, Viļakas pilsētas balvas izcīņa; 

2. Viļakas futbola komandas piedalīšanās ZA FL „Futzāles” sacensībās veterāniem; 

3. Skrējiens apkārt Viļakas ezeram; 

4. Viļakas futbola komandas piedalīšanās minifutbola sacensībās , bijušā rajona mērogā; 

5. Smilšu volejbola sacensības ,sadarbojoties ar Baltinavas novadu, kopā 3 posmi; 

6. Viļakas novada minifutbola sacensības 7:7 , kausa izcīņa; 

7. Viļakas novada sacensības ložu šaušanā; 

8. Viļakas veterānu futbola komandas piedalīšanās LSVS 49 sporta spēlēs Jūrmalā; 

9. Viļakas futbola komandas piedalīšanās ZAFL minifutbola sacensības 7:7; 

10. Viļakas novada sacensības galda tenisā (VVĢ sporta Hallē); 

11. Velobrauciens apkārt Viļakas ezeram; 

12. Viļakas novada „Futzāles” sacensības. (kausa izcīņa); 

13. Viļakas novada Senioru sporta svētki; 

14. B.Bondara kausa izcīņa ložu šaušanā . 

2013.gadā Viļakas pilsētā un ārpus tās plānotas sekojošas sacensības: 

1. Slēpošanas sacensības „Viļakas pilsētas balvas izcīņa”; 

2. Viļakas futbola komandas piedalīšanās ZAFC „Futzāles” sacensībās veterāniem; 

3. Skrējiens apkārt Viļakas ezeram; 

4. Viļakas futbola komandas piedalīšanās minifutbola sacensībās , bijušā rajona mērogā; 
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5. Viļakas novada atklātās Smilšu volejbola sacensības, sadarbojoties ar Baltinavas 

novadu, kopā 4 posmi; 

6. Viļakas novada minifutbola sacensības 7:7 , kausa izcīņa; 

7. Viļakas novada sacensības ložu šaušanā; 

8. Viļakas veterānu futbola komandas piedalīšanās LSVS 50 sporta spēlēs Jēkabpilī; 

9. Viļakas futbola komandas piedalīšanās ZAFC minifutbola sacensības 7:7; 

10. Viļakas novada sacensības galda tenisā (V.V.Ģ. sporta Hallē); 

11. Velobrauciens apkārt Viļakas ezeram; 

12. Viļakas novada „Futzāles” sacensības (kausa izcīņa); 

13. Viļakas novada Senioru sporta svētki; 

14. B.Bondara kausa izcīņa ložu šaušanā; 

15. Viļakas novada futbola komandas piedalīšanās telpu futbola sacensības Balvu novadā; 

16. Viļakas novada atklātais turnīrs dambretē. 

Viļakas pilsētas sporta metodiķis Ervīns Veļķers 

7.5.Dzimtsarakstu nodaļa 

2012.gadā Viļakas novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 24 jaundzimušie. 

Piedzimušas 14 meitenes un 10 zēni. 14 bērni dzimuši laulībā, 5 jaundzimušo vecāki laulībā 

nesastāvēja, ziņas par tēvu ierakstītas, pamatojoties uz vecāku paternitātes atzīšanas 

iesniegumu, bet 5 bērniem dzimšanas reģistros ziņu par tēvu nav.  

9 gadījumos jaundzimušais bērns bija pirmais savu vecāku ģimenē, 8 – otrie bērni, 2- trešie, 1 

bērns – ceturtais un 4 bērni – piektie ģimenē.  

Kupravas pagastā dzimis 1 bērns, Medņevas pagastā -nav, Susāju pagastā -4, Šķilbēnu 

pagastā – 7, Vecumu pagastā – 2, Žīguru pagastā- 8, bet Viļakas pilsētā – 2 bērni.  

2012.gadā reģistrētas 9 laulības, no tām 2 ir dzimtsarakstu nodaļā un 7 baznīcā. 

2012.gadā reģistrēti 86 miršanas reģistri. Miruši vīrieši – 37, sievietes - 49. Biežāk 

minētie nāves cēloņi ir sirds un asinsvadu slimības, tad seko vēzis.  

Kupravas pagastā miruši 6, Medņevas pagastā – 12, Susāju pagastā - 13, Šķilbēnu pagastā – 

18, Vecumu pagastā - 9, Žīguru pagastā - 7, Viļakas pilsētā – 21 cilvēks. 

2012.gadā dzimtsarakstu nodaļā tika turpināta iepriekšējā gadā iesāktā tradīcija – Zelta 

kāzu svinēšana. Ceremonijā svinīgi sveikti un godināti tika divi pāri, bet 4 pāri, kuri veselības 

problēmu dēļ nevarēja ierasties uz ceremoniju, tika apmeklēti un godināti mājās. 

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Vija Gaiduka 

 

7.6.Būvvalde 

Viļakas novada būvvalde ir Viļakas novada Domei pakļauta iestāde, kas izveidota 

saskaņā ar Vispārīgo būvnoteikumu 36.punktā minētajiem nosacījumiem un novada Domes 

noteikto pilnvaru ietvaros veic pašvaldības kompetencē esošās funkcijas būvniecības jomā.  

Būvvaldes darbības mērķis ir līdzsvarotas vides veidošana un būvniecības stratēģijas 

izstrādāšana, realizācija un kontrole pašvaldības administratīvajā teritorijā atbilstoši tās 

attīstības plānam, teritorijas plānojumam un apbūves noteikumiem. 

Būvvalde sadarbībā ar valsts un pašvaldības institūcijām darbojas saskaņā ar 

Būvniecības likuma, Vispārīgo būvnoteikumu, Teritoriālplānošanas noteikumu, Latvijas 

būvnormatīvu un citu normatīvo aktu prasībām. 
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Būvvaldes izsniegto dokumenti 2011.-2012.gadā 

Nosaukums 

2011.gads 2012.gads 

juridiskas 

personas 

fiziskas 

personas 
Kopā 

juridiskas 

personas 

fiziskas 

personas 
Kopā 

Akti par ekspluatāciju 11 1 12 19 0 19 

Būves nojaukšanas 

uzdevumi 2 1 3 1 0 1 

Izsniegtas būvatļaujas 26 7 33 20 10 30 

Izsniegti plānošanas 

un arhitektūras 

uzdevumi 38 13 51 20 15 35 

Atzinumi par būves 

pārbaudi 7 0 7 9 1 10 

Zemes rakšanas darbu 

atļauja 4 0 4 8 0 8 

Izsniegtās izziņas 14 16 30 17 127 144 

Apliecinājuma kartes 

(ēkas fasādēm) 26 17 43 14 13 27 

Būvvaldes vadītājs Gatis Rundzāns 

7.7.Izglītība 
Uz 2012./2013.m.g. 1.septembri Viļakas novadā darbojas 13 izglītības iestādes, tai 

skaitā 3 pirmsskolas izglītības iestādes, 6 pamatskolas, 1 vidusskola un 1 Valsts ģimnāzija, 2 

profesionālās ievirzes skolas. 

 Divās novada skolās – Viduču un Žīguru pamatskolās ir licencētas „Speciālās 

pamatizglītības programmas izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem”. Viļakas 

pamatskolā ir licencēta „Pamatizglītības pirmā posma (1.-6.klase) pedagoģiskās korekcijas 

izglītības programma”. 

 Viļakas novadā 6 mācību iestādēs īsteno pirmsskolas izglītības programmas. Darbojās 

trīs pirmskolas izglītības iestādes: Medņevas PII „Pasaciņa”, Viļakas PII un Žīguru PII 

„Lācītis”. Kupravas un Upītes pamatskolās un Rekavas vidusskolā ir akreditētas pirmskolas 

izglītības programmas.  

Skolēnu skaits Viļakas novadā 2012./2013.mācību gadā uz 02.01.2013. 

Kopējais bērnu un skolēnu skaits vecumā no 1,5 gadiem- 855, tai skaitā skolēnu skaits 

no 5 gadiem- 739 skolēni. Skolēnu skaits izglītības iestādēs (tai skaitā arī pirmskola): 

Kupravas p-skola- 35 

Mežvidu p-skola- 27 

Rekavas vidusskola- 219 

Upītes p-skola- 66 

Viduču p-skola- 82 

Viļakas p-skola- 84 

Viļakas Valsts ģimnāzija- 119 

Žīguru p-skola- 67 

Trīs gadu periodā no 2009. līdz 2013.gadam skolēnu skaits ir samazinājies par 68 

audzēkņiem. Savukārt desmit gadu laikā izglītojamo skaits samazinājies par 420 audzēkņiem. 
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Audzēkņu skaits Viļakas novadā pirmsskolas izglītības iestādēs 

 2009.-2012.gadā uz 01.09. 

Iestādes 

nosaukums 
2009 2010 2011 

 

 

 

2012 
 

Izmaiņas 

+;- 

salīdzinot 

2009.ar 

2010.g. 

Izmaiņas 

+;- 

salīdzinot 

2010.ar 

2011.g. 

Medņevas PII 52 52 52 50 0 -2 

Viļakas PII 61 64 61 67 3 +1 

Žīguru PII 32 32 32 30 0 -2 

Rekavas v/sk 13 13 30 28 0 +15 

Kupravas p/sk 12 12 11 9 0 -3 

Upītes p/sk 7 7 7 13 0 +6 

Kopā 177 180 193 197 3 15 

 

Viļakas Mūzikas un mākslas skolas un Bērnu un jaunatnes sporta skolas 

īstenotās programmas 

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 grupas) 

Vieglatlētika (2 grupas) 

Ložu šaušana  

Distanču slēpošana (2 grupas) 

Sporta dejas (3 grupas) 

 

Kā profesionālā ievirzes skola – Viļakas Mūzikas un mākslas skola pastāv kopš 

2002./2003.m.g. Kopš 2002./2003.m. g. Viļakas Mūzikas un mākslas skolu ir beiguši 126 

audzēkņi. Izglītojamo skaits skolā uz 2013.gada 1.janvāri ir 135. 

Viļakas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola ir dibināta 2010.gadā un šobrīd 

piedāvā mācīties sešās akreditētās programmās, kas akreditētas uz sešiem gadiem. Sporta 

programmas bērni un jaunieši var apgūt Viļakā, Žīguros, Semenovā un Rekovā (Šķilbēnu 

pagastā). Viļakā notiek vieglatlētikas, ložu šaušanas un volejbola nodarbības. Rekovā: 

volejbols un Balkanu kalnos – distanču slēpošana. Sporta deju nodarbības apmeklēt iespējams 

Žīguros, bet kopš 2011.gada 1.septembra arī Viļakā. Ar 2011.gada 1.septembri Viduču 

pamatskolā notiek vieglatlētikas nodarbības. Pirmajā sporta skolas pastāvēšanas gadā 

(2010./2011. m.g.) skolā mācījās 102 audzēkņi. Izglītojamo skaits skolā uz 2013.gada 

1.janvāri ir 143. 
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Interešu izglītība Viļakas novadā 2012.2013.m.g. 

Balstoties uz interešu izglītības programmu izvērtēšanas komisijas nolikumu, šajā 

mācību gadā prioritāri atbalstītas tiek vispārizglītojošās un profesionālās ievirzes izglītības 

iestādes. Novadā tiek realizētas 74 interešu izglītības programmas : 

 sports - basketbols, futbols, volejbols, VFS sporta spēles, ložu šaušana, svarbumbu 

celšana,vieglatlētika, distanču slēpošana, sporta dejas; 

 vide – mazpulki, vides pētnieki, novadpētniecības pulciņi, vanadzēni, floristika; 

 kultūizglītība – kori, tautu dejas, pūtēju orķestri, vokālie ansambļi,vokāli 

instrumentālie ansambļi, folkloras kopas, skolu teātri, noformēšanas pulciņi. 

Novadā darbojas: 

Interešu izglītības programmas Skaits 

KULTŪRIZGLĪTĪBA 50 

VIDE 12 

SPORTS  12 

 

Viļakas Valsts ģimnāzijā darbojas sekojošie pulciņi – tautas dejas, ritmika, jauniešu teātra 

kopa, vides pētnieki, floristika un dekorēšana, vokālās nodarbības, jauktais koris, žurnālistu 

pulciņš, futbols, ložu šaušana. 

Rekavas vidusskolā  - datorgrafikas un animācijas filmu veidošanas pulciņš, teātra mākslas, 

tautas dejas, dabas pētnieki, folkloras kopa, sporta pulciņš - svarbumbu celšana, mazpulks, 

vanadzēni, pūtēju orķestris, pulciņš -  izstrādājumu izgatavošana no koka, metāla,  koris.  

Viduču pamatskolā– Viduču 1018. mazpulks, vokālie ansambļi, sporta spēles VFS, tautas 

dejas, pulciņš „Medņevas pagasta pētīšana”, literārās jaunrades studija „Bišu strops” un 

pulciņš „Čaklās rokas”. 

Viļakas pamatskolā –skolas koris, skolas teātris, tautas dejas, literārās jaunrades pulciņš, 

novadpētniecības pulciņš, žurnālistu pulciņš. 

Kupravas pamatskolā- drāmas un folkloras  pulciņš. 

Mežvidu pamatskolā – teātra mākslas pulciņš, floristikas, muzikālās ritmikas pulciņš un 

vokālais ansamblis. 

Upītes pamatskolā – sporta pulciņš „Dzīve kustībā”, estrādes vokālais ansamblis „Avotiņš”, 

pulciņi „Rozīnītes” un „Krāsainās pēdiņas” un etnogrāfiskais pulciņš. 

Žīguru pamatskolā – tautas dejas, vokālie ansambļi, noformēšanas pulciņš, floristika, vides 

mācība, muzikālās ritmikas pulciņš. 

Medņevas Jaunatnes iniciatīvu centrā „Saulesszieds” – studija „Vēja melodijas”. 

Viļakas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola - sporta dejas, vieglatlētika, volejbols, 

distanču slēpošana, ložu šaušana.  

Viļakas Mūzikas un mākslas skolā– vokālais ansamblis, zīmēšanas un grafikas darbnīca, 

lietišķās mākslas darbnīca, pūtēju orķestris, vijolnieku ansamblis, kolektīvās muzicēšanas 

pulciņš. 

Lielākie pasākumi Interešu izglītībā 

kas notikuši un notiks 2012./2013.m.g. 

N.P.K. PASĀKUMS LAIKS 

1. 1018. Viduču mazpulkam -20., mazpulcēnu rudens darbu 

skate 

novembrī 

2. Adventes vainagu izstāde- tirdziņš 29.-30. 

novembrī 

3. Cielavas gudrības Decembris, 

novembris 

4. Ziemassvētku apsveikumu izstāde „No sirds uz sirdi” 12.-19. 
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decembris 

5. Izstāde – konkurss „Egles rota” 7. janvāris – 

brauciens uz 

Rīgu 

6. Brauciens uz  41. Starptautisko bērnu mākslas konkursu 

„Lidice” Rīgā apbalvošanu  

28.februāris 

7. Skolēnu skatuves runas un literāro uzvedumu konkurss 

„Ievelc dziļā elpā savu Latviju” 

5.martā 

8. Skolēnu skatuves runas un literāro uzvedumu konkurss 

„Ievelc dziļā elpā savu Latviju” 

15. martā  

Gulbenē 

9. Jauno vides pētnieku konkurss Skolēni eksperimentē” 

 

6.martā 

10. Vides spēles 13.martā 

 notiks  

11.  Cielavas gudrības  10. aprīlis 

12. Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu prezentācija 17. aprīlī 

13. Vizuāli un vizuāli plastiskās mākslas konkurss 2. kārta 

Līvānos 

8. maijs 

14. Bērnu un jauniešu festivāls  

„ Ir plaša Dieva debess māja – no viņa lejup gaisma staro...” 

18.maijs 

 

15. 

Viļakas novada LAUREĀTS 2013 29.maijs 

Novadā notika 4 izglītības darbinieku pasākumi - Augusta konference, mācību gadu 

uzsākot, Skolotāju dienas pasākums- balle, Pavasara metodiskā diena martā un LAUREĀTS 

201... ,kurā tiek godināti novada bērni un jaunieši, kuri saņēmuši godalgotas vietas mācību 

olimpiādēs, konkursos, zinātniski pētnieciskajos lasījumos, sportā, kā arī viņu skolotāji un 

vecāki. 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 turpina informācijas tehnoloģiju speciālists un psihologs. Novembra 

mēnesī darbu nodaļā uzsāka tūrisma speciāliste. 

Bērnu un jauniešu festivālā „ Ir plaša Dieva debess māja – no viņa lejup gaisma 

staro...” piedalījās vairāk kā 400 novada dalībnieki. 

Novada izglītojamie aktīvi piedalījušies novada, starpnovadu, reģiona un valsts 

mācību olimpiādēs, sporta sacensībās un konkursos (arī starptautiskajos). Nomināciju 

LAUREĀTS 2013 saņēma 135 skolēni un 50 skolotāji. 

Jau trešo gadu martā- aprīlī notiek novada jauniešu neformālās izglītības konferences. 

Šogad tā notika 12.aprīlī sadarbībā ar Viļakas novada četriem jauniešu iniciatīvu centriem.  

Trešo gadu decembra mēnesī notiek Labdarības koncerti sadarbībā ar Viļakas 

izglītības iestādēm. 

2013.gada augustā plānota izglītības iestāžu darbinieku Augusta konference un darbs 

metodiskajās apvienībās, no jūnija līdz augustam sadarbībā ar Latvijas Universitāti 

skolotājiem tālākizglītības kursi (Skolotāju mentoru profesionālā pilnveide), Viļakas pilsētas 

svētku ietvaros Radošo darbu konkursa noslēgums, pilsētas 10 autoru dzejas grāmatas 

atvēršanas svētki, Izglītības iestāžu administrācijas un MA vadītāju pieredzes apmaiņas 

brauciens, Skolotāju dienas pasākums- balle, Labdarības koncerts, Mežvidu pamatskola 

Izglītības kvalitātes valsts dienestā (IKVD) iesniegusi licencēšanai pirmsskolas izglītības 

programmu. 

Izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītāja Sarmīte Šaicāne 
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 7.8.Sociālā aizsardzība   

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 2012.gadā ir pieņemti: 81 lēmums: no tiem 4 vienpersoniski 

pieņemtie lēmumi par aprūpes tiesību atņemšanu, 5 lēmumi par nepilngadīgo bērnu mantisko 

interešu nodrošināšanu, 3 lēmumi par bērnu aprūpes tiesību atņemšanu vecākiem, no tiem 4 

mātēm un 7 tēviem un 13 bērni, kuru vecākiem atņemtas aprūpes tiesības, 2 lēmumi par 

aprūpes tiesību atjaunošanu 4 vecākiem uz 3 bērniem, Rajona tiesai iesniegti 6 prasības 

pieteikumi par aizgādības tiesību atņemšanu - 6 gadījumos aizgādības tiesības ir atņemtas. 

Pārskata gadā novadā ārpus ģimenes aprūpē atradās- 58 bērni, no tiem-aizbildnībā-43, 

ārpus ģimenes aprūpes iestādē-5, audžuģimenē-10. 

Par ievietošanu ārpus ģimenes aprūpē pieņemti lēmumi- par 8 bērniem, tai skaitā par 

ievietošanu audžu ģimenē -5 bērniem, par ievietošanu aizbildņa ģimenē -2 bērniem, par 

ievietošanu bērnu aprūpes iestādē- 1bērnu, pieņemti 2 lēmumi par valsts sociālā pabalsta, 

apgādnieka zaudējuma pensijas un atbalsta ar celiakiju slimiem bērniem, kuriem nav noteikta 

invaliditāte, izmaksāšanu personai, kura faktiski audzina bērnu, aizgādnībā novadā atrodas 4 

personas. 

Tiesā „Administratīvā procesa likumā” noteiktajā kārtībā pārsūdzēto bāriņtiesas 

lēmumu nav un bāriņtiesā izdarīto notariālo apliecinājumu skaits - 300. 

Novada bāriņtiesā ir saņemti 343 un nosūtīti 676 dokumenti. 

Ņemot vērā ekonomisko situāciju valstī un novadā kopumā, lielo iedzīvotāju bezdarba 

līmeni, novada bāriņtiesa ir gandarīta, ka nav palicis sliktāk kā ir un daļai vecāku esam 

atgriezuši atņemtās aprūpes tiesības un ceram, ka neradīsies jaunas ģimenes, kur vecākiem 

būs vienaldzīgs savu bērnu liktenis un visas valsts nākotne. 

Viļakas novada bāriņtiesas vadītāja Anita Upīte 

Sociālais dienests 

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

lēmumu Nr.7 37.& 

Sociālā dienesta pamatfunkcija ir nodrošināt iedzīvotāju sociālo vajadzību izvērtēšanu, 

kvalitatīvu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu personām, kurām uz to ir 

tiesības un kuras Viļakas novada teritorijā deklarējušas savu pamat dzīvesvietu. 

Sociālā dienesta mērķauditorija ir Viļakas novada sociāli mazaizsargātie iedzīvotāji, 

ģimenes ar bērniem, maznodrošinātie un trūcīgie iedzīvotāji, invalīdi, bērni invalīdi, 

pensionāri, ikviens novada iedzīvotājs, kam nepieciešama psihosociālā palīdzība. 

Sociālajā dienestā ar klientiem strādā 7 sociālā darba speciālisti, tai skaitā 3 sociālās 

palīdzības organizatori, 4 sociālie darbinieki, no kuriem viens veic arī sociālā darbinieka 

darbam ar ģimenēm un bērniem pienākumus. Sociālie pakalpojumi un sociālā palīdzība 

klientiem tiek sniegta Sociālā dienesta telpās Parka ielā 2, Viļakā un Sociālā dienesta  

attālinātos klientu pieņemšanas punktos - Kupravas, Medņevas, Susāju, Šķilbēnu, Vecumu un 

Žīguru pagastos. Sociālā dienesta uzturēšanai no pašvaldības budžeta līdzekļiem izlietoti 

42123 lati, jeb 11.72% no visiem pašvaldības budžeta izdevumiem sociālā atbalsta 

pasākumiem 2012.gadā. 

2012.gadā sociālā atbalsta pasākumiem kopā izlietoti 359380 lati, jeb 9.15% no kopējā 

pašvaldības budžeta. 

 

Pašvaldības budžeta izdevumi sociālā atbalsta pasākumiem 2012.gadā 

Rādītājs Ls Personas 

K O P Ā 359380 x 

Sociālā palīdzība 170708 1132 

Sociālā aprūpe institūcijās kopā: 144559 65 
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Savas pašvaldības institūcijās sniegti ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojumi 59 

personām, kuras vecuma vai veselības stāvokļa dēļ nespēj sevi aprūpēt, un šim nolūkam 

izlietoti  34966 lati, jeb 37,56% no visiem izdevumiem sociālā atbalsta pasākumiem. 6 

gadījumos ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi pirkti no citām 

pašvaldībām, izlietojot tam 9593 latus. 

2012.gadā sniegti citi sociālie pakalpojumi: 

 Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi institūcijā par valsts budžeta līdzekļiem pieaugušām 

personām – 9  

 Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi institūcijā par valsts budžeta līdzekļiem bērniem - 8 

 Sociālais darbs ar nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem - 12 

 Sociālais darbs ar sociālā riska ģimenēm - 69  

       t.sk. riska ģimenēm, kuras ir ilgstošas sociālās palīdzības pabalstu saņēmējas - 69  

Arī 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.). 2012.gadā kopumā ir samazinājies pabalstu pieprasītāju 

skaits, līdz ar to par 35261 latu, salīdzinājumā ar 2011.gadu, ir samazinājušies arī sociālajai 

palīdzībai izlietotie līdzekļi. Dažādu veidu sociālos pabalstus aizvadītajā 2012.gadā novadā 

kopumā ir saņēmusi 431 ģimene, jeb 946 personas un šim nolūkam no novada budžeta 

izlietoti 135447 lati. 

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 101274 lati jeb 74,8% no visiem sociālajai palīdzībai izlietotajiem līdzekļiem. 

Pārējiem pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem kopā izlietoti 34173 lati jeb 25,2% . 

ta
i 

sk
ai

tā
 Šķilbēnu sociālās aprūpes māja 66250 36 

Viļakas sociālās aprūpes centrs 68716 23 

Pansionāts „Balvi” 2357 3 

Bērnu SAC „Gaujiena” 6244 2 

Rīgas VSAC  992 1 

Citi atbalsta pasākumi 1990 x 

Sociālā dienesta izdevumi 42123 x 
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Pašvaldības sniegtā sociālā palīdzība 2012. gadā 
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Pārējie pabalsti trūcīgiem

iedzīvotājiem

GMI

Dzīvokļa

Ēdināšanai

 
Viļakas novada pašvaldības izmaksāto sociālo pabalstu struktūra 2012.gadā 

 

Viļakas novada sociālā dienesta vadītājs Jānis Kozlovskis

Sociālās palīdzības pabalsti 

Izlietotie 

līdzekļi 

Ls 

Ģimenes 
Persona

s 

Pašvaldību sociālie pabalsti kopā 135447 431 946 
 n

 o
  
t 

i 
e 

m
 :

 

Pabalsts GMI līmeņa nodrošināšanai 81219 213 489 

Dzīvokļa pabalsts 20055 280 606 

veselības aprūpei 12336 240 397 

ta
i 

sk
ai

tā
: 

citi 21837 x x 

ārkārtas situācijā 2138 19 23 

Ēdienam, apģērbam 603 19 25 

obligātajai izglītībai 1936 64 113 

pēc ārpus ģimenes aprūpes 

beigšanās 
6398 x 15 

audžuģimenēm 10762 8 9 
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8.VEIKTIE PASĀKUMI NOVADA VADĪBAS PILNVEIDOŠANAI  
 Viļakas novada administrācijā (domē un pārvaldēs) 2012.gadā bija 51 darbinieks. No 

tiem tehniskie darbinieki 16. Analizējot administrācijas darbinieku struktūru, tad no kopējā 

darbinieku skaita 19 ir vīrieši, 32 - sievietes. Vidējais vecums vīriešiem 48.2 gadi, sievietēm – 

44.3 gadi. No kopējā darbinieku skaita 27 ir augstākā izglītība, 24 – vidējā speciālā.  

2012.gada laikā 30 darbinieki paaugstināja savu kvalifikāciju dažādos kursos un 

semināros. 

Viļakas novada pašvaldības administrācijas vecuma struktūra 2012.gadā 

Vīrieši; 19; 

37%

Sievietes; 32; 

63%

 
Viļakas novada pašvaldības administrācijā 63% ir sievietes, savukārt 37% vīrieši. 

 

Viļakas novada pašvaldības administrācijas izglītības struktūra 2012.gadā 

Augstākā ; 27; 

53%

Vidējā 

speciālā; 24; 

47%

 
Viļakas novada pašvaldības administrācijā 47% darbiniekiem ir vidējā speciālā 

izglītība, savukārt 53%- augstākā. 
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9.PASĀKUMI IEDZĪVOTĀJU INFORMĒTĪBAS VEIKŠANAI PAR 

NOVADA DOMES DARBĪBU UN VIŅU IESPĒJĀM LĒMUMU 

PIEŅEMŠANĀ 
Saskaņā ar Viļakas novada domes nolikumu, domes sēdes notika mēneša ceturtajā 

ceturtdienā. Iedzīvotāji un visi interesenti varēja piedalīties domes sēdēs, jo tās bija atklātas. 

2012.gadā notika 28 domes sēdes, tai skaitā, 12 kārtējās, 15 ārkārtas un 1 konsultatīvā domes 

sēde. Viļakas novada domē darbojās: Saimniecisko jautājumu komiteja, Finanšu komiteja, 

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja un Tautsaimniecības un vides jautājumu 

komiteja. 2012.gadā Viļakas novada dome turpināja aktīvi informēt novada iedzīvotājus par 

domes pieņemtajiem lēmumiem, realizētajiem projektiem, iecerēm, kā arī par dažādām citām 

aktivitātēm novadā. Iedzīvotājiem ir nodrošināta plaša informācijas avotu izvēle, jo jaunumus 

var uzzināt no novada informatīvā izdevuma „Viļakas novadā”, domes interneta mājas lapas 

www.vilaka.lv, no laikrakstiem, televīzijā sniegtās informācijas. 

Ar domes sēžu protokoliem iedzīvotāji var iepazīties Viļakas novada domes 

Dzimtsarakstu nodaļā. Domes sēdēs pieņemto lēmumu apskats lasāms arī pašvaldības 

interneta mājas lapā www.vilaka.lv.  

Lai veiksmīgi organizētu kopējo darbu novadā, mēnesī reizi notika pārvalžu vadītāju 

sanāksme.   

2012.gadā Viļakas novada dome turpināja izdot informatīvo izdevumu „Viļakas 

novadā”. 2012.gadā iznāca 13 numuri, katrs uz 12 lapām. Sadarbībā ar pagastu pārvalžu 

vadītājiem informatīvais izdevums tika nogādāts pagastos, lai tas būtu pieejams iedzīvotājiem. 

„Viļakas novadā ” ir iespējams lasīt arī Viļakas novada interneta mājas lapā www.vilaka.lv.  

Viļakas novada domes interneta mājas lapā www.vilaka.lv tiek ievietota un atjaunota 

iedzīvotājiem informācija gan par notiekošo novadā, gan arī par dažādām aktualitātēm 

Latvijā. Ir iespējams uzdot sev interesējošus jautājumus Viļakas novada domei, ar speciālistu 

palīdzību tiek meklētas atbildes un nosūtītas atpakaļ iedzīvotājiem.  

Turpinājās aktīva sadarbība ar laikrakstu „Vaduguns”. Novada aktualitātes publicētas 

arī „Vietējā Rēzeknes avīzē”, interneta mājas lapās www.latgale.lv, www.lakuga.lv, 

www.pedagogs.lv. 

2012.gadā veiksmīgi turpinājās sadarbība ar Latgales reģionālo televīziju. Latgales 

reģionālā televīzija veidoja sižetus, kurus varēja vērot novadu ziņās, arhīva materiālus var 

skatīties Viļakas novada domes interneta mājas lapā www.vilaka.lv.  

Viļakas novada domē un novada pagastu pārvaldēs ir ierīkotas speciālas pastkastītes, 

kurās jebkurš iedzīvotājs var ievietot priekšlikumus, ierosinājumus, sūdzības un atzinības par 

jebkuru pašvaldības iestādi un tās darbinieku. 

 2012.gadā Viļakas novada domes Lietvedības, komunikācijas un informācijas nodaļā 

saņemti 1042 iereģistrēti dokumenti, saņemti un izskatīti 760 iesniegumi, nosūtīti 522 izejošie 

dokumenti (vēstules, izziņas, apliecinājumi).  

Lietvedības, komunikācijas un informācijas nodaļas vadītāja Terēzija Babāne 

http://www.vilaka.lv/
http://www.vilaka.lv/
http://www.vilaka.lv/
http://www.vilaka.lv/
http://www.latgale.lv/
http://www.lakuga.lv/
http://www.pedagogs.lv/
http://www.vilaka.lv/
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PIELIKUMS 

SIA “AKTĪVS M AUDITS” 
Reģ.Nr.42403014203, Dārzu iela 18, Rēzekne, LV-4601 Tālr./fakss +371 64622151, e-pasts: aktivsm@inbox.lv 

NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS 

VIĻAKAS NOVADA DOMEI                  Nr.4/13V 

Ziņojums par finanšu pārskatu 

 

Mēs esam veikuši VIĻAKAS NOVADA PAŠVALDĪBAS (turpmāk tekstā „Pašvaldība”)  2012. gada finanšu 

pārskata revīziju. Revidētais 2012. gada finanšu pārskats ietver: 

 2012. gada 31. decembra pārskatu par PAŠVALDĪBAS finansiālo stāvokli – veidlapa Nr.1 "Bilance",  

 2012. gada pārskatu par PAŠVALDĪBAS darbības finansiālajiem rezultātiem – veidlapa Nr.4-3,  

 PAŠVALDĪBAS pašu kapitāla (neto aktīva) izmaiņu pārskatu par 2012. gadu – veidlapa Nr.4-1, 

 PAŠVALDĪBAS naudas plūsmas pārskatu par 2012. gadu – veidlapa Nr.2-NP, 

 finanšu pārskata pielikumus, kas noteikti Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr. 777 „Gada 

pārskata sagatavošanas kārtība” 4.5. punktā, grāmatvedības uzskaites pamatprincipu aprakstu, pārskatu 

skaidrojumus, t.sk. skaidrojumus par budžeta izpildi.  

 

Vadības atbildība par finanšu pārskata sagatavošanu 

Vadība ir atbildīga par šī finanšu pārskata sagatavošanu un tajā sniegtās informācijas patiesu atspoguļošanu 

saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2010. gada 17. augusta noteikumu Nr. 777 „Gada pārskata 

sagatavošanas kārtība” nosacījumiem, kā arī par tādu iekšējo kontroli, kādu vadība uzskata par nepieciešamu, lai 

nodrošinātu finanšu pārskata, kas nesatur ne krāpšanas, ne kļūdu izraisītas būtiskas neatbilstības, sagatavošanu. 

 

Revidentu atbildība 

Mēs esam atbildīgi par atzinumu, ko, pamatojoties uz mūsu veikto revīziju, izsakām par šo finanšu pārskatu. Mēs 

veicām revīziju saskaņā ar Starptautiskajiem revīzijas standartiem. Šie standarti nosaka, ka mums jāievēro 

ētikas prasības un jāplāno un jāveic revīzija tā, lai iegūtu pietiekamu pārliecību par to, ka finanšu pārskatā nav 

būtisku neatbilstību. 

 

Revīzija ietver procedūras, kas tiek veiktas, lai iegūtu revīzijas pierādījumus par finanšu pārskatā uzrādītajām 

summām un atklāto informāciju. Procedūras tiek izvēlētas, pamatojoties uz revidentu profesionālu vērtējumu, 

ieskaitot krāpšanas vai kļūdu izraisītu būtisku neatbilstību riska novērtējumu finanšu pārskatā. Veicot šo riska 

novērtējumu, revidenti ņem vērā iekšējo kontroli, kas izveidota, lai nodrošinātu finanšu pārskata sagatavošanu 

un tajā sniegtās informācijas patiesu atspoguļošanu, ar mērķi noteikt apstākļiem piemērotas revīzijas 

procedūras, bet nevis lai izteiktu atzinumu par kontroles efektivitāti. Revīzija ietver arī pielietoto grāmatvedības 

uzskaites principu un vadības veikto grāmatvedības aplēšu pamatotības izvērtējumu, kā arī finanšu pārskata 

vispārējā izklāsta izvērtējumu. 

 

Uzskatām, ka mūsu iegūtie revīzijas pierādījumi ir pietiekami un atbilstoši mūsu revidentu atzinuma izteikšanai. 

Atzinums 

Mūsuprāt, iepriekš minētais finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par PAŠVALDĪBAS 

finansiālo stāvokli 2012. gada 31. decembrī, kā arī par tā darbības finanšu rezultātiem un naudas plūsmām 

2012. gadā, saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2010. gada 17. augusta noteikumu Nr.777 „Gada 

pārskata sagatavošanas kārtība” nosacījumiem. 
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Ziņojums par citu juridisko un regulējošo prasību izpildi 
 

Mēs esam iepazinušies arī ar vadības ziņojumu par 2012. gadu, kas atspoguļots gada pārskata sadaļā Vadības 

ziņojums - ZINO, un neesam atklājuši būtiskas neatbilstības starp šajā vadības ziņojumā un 2012. gada finanšu 

pārskatā atspoguļoto finanšu informāciju. 

 

 

 

SIA „AKTĪVS M AUDITS” 

Licence Nr. 40 

 

MARIJA PORIETE 

Valdes lockle 

Zvērināta revidente                                                            

Sertifikāts Nr. 6 

 

 

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR 

DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 

DOKUMENTA DATUMS IR TĀ ELEKTRONISKĀS PARAKSTĪŠANAS LAIKS 

 

 

 

 

 

 

 

 


