
Višķu pagasta pārvalde



Paveiktais 2018.gadā

• 2018. gadā Višķu pagasta pārvalde nodrošināja pašvaldības 
funkciju veikšanu, kas bija orientēta uz infrastruktūras objektu 
uzturēšanu un renovāciju, izglītības, kultūras un sociālo 
jautājumu risināšanu, pakalpojumu sniegšanu. 

• Sadarbībā ar Nodarbinātības Valsts aģentūru un Daugavpils 
novada domi iesaistījās Eiropas sociālā fonda projektā „Algotie 
pagaidu sabiedriskie darbi”, kur  2018. gada laikā tika 
nodarbināti 45 bezdarbnieki.(2017.gadā bija nodarbināti 38 
bezdarbnieki)

• 2018. gadā tika intensīvi strādāts pie kapu teritoriju sakopšanas 
14 kapsētās (10 ha platībā), žogu ierīkošanas un avārijas koku 
izzāģēšanas. 



Pagasta pārvaldes struktūra



Finansiālā situācija 2018. gadā
• Pamatbudžeta izpilde

Ieņēmumi samazinājās par euro 92 248 , 
Izdevumi samazinājās par euro 74 609
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Finansiālā situācija 2018. gadā
Budžeta izdevumu sadalījums
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Finansiālā situācija 2018. gadā

• Ceļu uzturēšana
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Finansiālā situācija 2018. gadā

2019.gadā paredzēts ielaist vienvasaras zandartu mazuļus 

20 000 gabalu par summu 5033,60 euro Višķu ezerā
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Plānotais 2019.gadā

Ceļa Peipiņi – Spīķi asfaltētā posma Peipiņi – Vīganti 
seguma atjaunošana, kā arī šī projekta ietvaros tiks ierīkots 
ielu apgaismojums Vīgantu ciemā 

Par vides aizsardzības pasākumu realizācijas uzsākšanu 
naftas produktu piesārņojuma novēršanai Višķu tehnikuma 
ciemā

Teritoriju kopšana, žogu remontdarbi kapsētās, avārijas 
koku izzāģēšana

Višķu parka teritorijas labiekārtošana



Ekonomiskā situācija

• Bezdarba līmenis
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Iedzīvotāju skaits
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Biedrības
◦ 2018. gadā biedrība ‘’Višķu attīstībai’’ realizēja projektu kura ietvaros tika 

labiekārtota laivu stacijas un pludmales teritorija, kas atrodas Višķu 
tehnikuma ciemā
◦ Tiks iesniegts projekts Višķu parka teritorijas labiekārtošana



Sociālais darbs

- 2018. gada laikā  Višķu pagastā ir pieņemti 335 lēmumi, kuru 
projektus sagatavoja sociālie darbinieki (sociālā palīdzība, sociālā 
rehabilitācija, sociālā aprūpe)

- 2018. gadā sociālo palīdzību saņēma 162 ģimenes 258 personas. 



Sociālais darbs

• Višķu pagasta pārvaldē, atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai, kā 
obligātie izmaksāti 2018.gadā

Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai  7060 euro
19 ģimenes- 43 personas

11695
12234

7060

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

2016.gads 2017.gads 2018.gads

GMI pabalsts euro



Sociālais darbs
Dzīvokļa pabalsts izmaksāts 2018.gadā  3183 euro

43 ģimenēm  - 98 personām
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Sociālais darbs

Ēdināšanas pabalsts skolēniem Špoģu vidusskolā 2018.gadā
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Sociālais darbs
Pārējie  sociālās palīdzības pabalsti, kuri noteikti pašvaldības saistošajos noteikumos 
(bērnu izglītības procesa nodrošināšanai, pabalsti bez vecāku gādības palikušam bērnam, 
bēru pabalsti, svētku pabalsti) izmaksāti 2018.gadā:
18188.00 euro - 95 ģimenēm (111 personām)
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Sociālais darbs
 Konstatēta atbilstība trūcīgas ģimenes statusam  62 ģimenēm ( 118 personas);

 1 persona uzņemtas rindā sociālā rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai

‘’Vaivaros’’

 Klientiem klātienē vai telefoniski sniegtas 665 konsultācijas par sociālo

palīdzību, sociālajiem pakalpojumiem, sociālo rehabilitāciju, kā arī citos

jautājumos.

 Sadarbojoties ar „Latvijas Sarkano Krustu” pagasta iedzīvotājiem, kuriem bija

piešķirts trūcīgas ģimenes vai personas statuss, tika izsniegtas:

 699 - pārtikas pakas, 110 - saimniecības un higiēnas preču komplekti, 25 -

skolas piederumu komplekti, bērnu higiēnas komplekti un pārtikas komplekti.

 Apkopota un iesniegta nepieciešamā informācija AS ‘’Latvenergo’’ par trūcīgām

ģimenēm atbalsta saņemšanai norēķiniem par elektrību.

 8 bērni no trūcīgām ģimenēm piedalījās Daugavpils novada Sociālā dienesta

organizētajā vasaras nometnē.

 4 bērni ar īpašajām vajadzībām piedalījās rehabilitācijas pasākumā Aglonas

novada Aglonā.

 Ziemassvētkos apsveikti vientuļie pensionāri, pagasta pensionāri, kuri dzīvo

Višķu sociālās aprūpes centrā, apmeklēti pasākumi novadā bērniem invalīdiem

un bērniem bāreņiem.



Iedzīvotāju saņemtie pakalpojumi

• 1 persona ar psihoneiroloģiskām veselības problēmām saņēma pakalpojumu 
Daugavpils psihoneiroloģiskajā slimnīcā.

• Psihologa konsultācijas Daugavpils novada Sociālajā dienestā saņēmušas 9 persona.

Veselības aprūpes pieejamība

Veselības aprūpi Višķu pagastā nodrošina  J.Bicāna un I.Grotkeres ģimenes ārsta 
prakse, kur strādā ģimenes ārsti un ārstu palīgi. Darbojas arī I.Latarcevas ārsta prakse 
zobārstniecībā.



• Lielā ūdens iesvētīšana Višķos 

• Netradicionālā modes skate - konkurss “Priekšmets. Manta. Lieta”

• Kvalitatīvu kultūrvidi veidojošs pasākums “Seko gaismai”

• Latgales novada 17. senioru dziesmu un deju festivāls “Saulei pretī mūžu 
ejot”

• Pasākums “Baltā galdauta svētki”

• Līgo pasākums 

• Višķu pagasta svētki

• Višķu pagasta senioru deju kopas “Magones” 10 gadu jubilejas koncerts

• Višķu pagasta senioriem veltīts atpūtas pasākums “Satiksimies rudenī”

• Pasākums veltīts LR proklamēšanas gadadienai “Dziesmu raksti Latvijai”

Nozīmīgākie pasākumi Višķu pagastā 2019.gadā



• VPVKAC Višķu pagastā darbojas no 2015. gada oktobra nodrošinot iedzīvotājiem iespēju 
saņemt pakalpojumus vienkopus tuvāk savai dzīvesvietai. 

• VPVKAC sniedz pakalpojumus un konsultācijas  VID, LAD, LDC, VSAA, UR, VZD, NVA, PMLP, VDI 
jautājumos. 

• Visas darbības kas saistītas ar personas datu iesniegšanu noteiktām iestādēm ir nepieciešams 
autorizēties caur portālu www.latvija.lv

• 2018. gadā  klientu apkalpošanas centrā sniegti 1010 pakalpojumi un konsultācijas.

• Pieprasītākie  pakalpojumi: Valsts ieņēmumu dienests- 243 pakalpojumi, tai skaitā: 

• EDS sistēmā iesniegtas 159 gada ienākumu deklarācijas;

• iesniegtas 34 elektroniskās algas nodokļa grāmatiņas; 

• 50 personām sagatavoti pieteikumi Elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS) lietošanai

• Lauku atbalsta dienests - 316 pakalpojumi;

• Lauksaimniecības datu centrs -50 pakalpojumi;

• Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra – elektroniski iesniegtas 124 slimības lapas;

• portālā latvija.lv sniegtas 129 konsultācijas

http://www.latvija.lv/


• VPVKAC iedzīvotājiem tiks piedāvāti jauni pakalpojumi: 

• Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (e-asistents) Pilnvarotais e-
pakalpojums - e-pakalpojums, kuru fiziskas personas vārdā piesaka 
vienotā klientu apkalpošanas centra darbinieks uz pilnvarojuma 
pamata, ja fiziskai personai nav pieejami personas elektroniskās 
identifikācijas līdzekļi.

• Konsultācijas un praktiska palīdzība  e-adreses izveidošanā  un 
lietošanā.



Višķu bāriņtiesa



Pārskats par Bāriņtiesas
darbu 2015.g.-2018.g.

Gads

Prasības sniegšana tiesā 

par aizgādības tiesību 

atņemšanu vecākiem

Aizgādības tiesības vecākiem
Ārpusģimenes aprūpes iestādē ievietoto 

bērnu skaits

Pieņemtie 

lēmumi

Mātēm Tēviem

Pārtraukšana Atjaunošana

Aizbildnībā
Audžuģimen

ēs

Bērnu 

aprūpes 

iestādē
Mātē

m
Tēviem Mātēm Tēviem

2015 2 2 6 2 3 1 22 5 13 68

2016 3 2 3 3 0 0 5 2 4 62

2017 3 1 2 3 2 1 1 1 0 53

2018 1 3 3 3 0 0 4 2 8 43



Informācija par bāriņtiesas paveikto 2015.-
2018.gadā

Gads

Izejošie

(nosūtītie 

dokumenti)

Saņemtā 

korespondence

Veikto dzīves 

apstākļu 

pārbaužu 

skaits, par ko 

sastādīti akti

Aizbildnībā, 

pārraudzībā 

esošo 

lietu/bērnu 

skaits

Aizgādnībā, 

pārraudzībā 

esošo lietu 

skaits

Bērnu skaits par 

kuriem 

bāriņtiesa 

pieņēmusi 

lēmumu par 

nodošanu 

adoptētāju 

aprūpē

Piedalīšanās 

Apgabala, 

Daugavpils u.c. 

tiesu sēdēs

2015 584 395 390 6/7 9 0 57

2016 678 438 545 2/2 2 1 63

2017 517 359 580 1/1 3/0 1 69

2018 566 426 500 2/0 0/0 0 17



Daugavpils novada Višķu pagastā
veiktās notariālās darbības

2018. gadā

• Ieņēmumi par notariālajām darbībām 
2018.gadā

Pagasts
Notariālo 
funkciju 

skaits kopā

Nostiprinājuma 
lūguma sastādīšana 

/ apliecināšana

Paraksta īstuma 
apliecināšana

Kopiju 
apliecināšana

Pilnvaru 
sagatavošana / 
apliecināšana /

atsaukšana

Darījuma aktu 
sastādīšana / 
apliecināšana

Testamenti
Cita veida 

dokumenti

Višķi 237 57/126 16 30 49/75/0 38/50 1 8

Pagasti Ambeļi Dubna Maļinova Višķi
Kopā Višķu 
bāriņtiesā

Kopā euro 7,12 442 460,19 2278 3187,31



Izglītība

Špoģu vidusskola



Statistika

•Administrācija – 3

•Skolotāji – 35

•Logopēde – 1

•Bibliotekāre – 1

•Skolotāja palīgs -3

•Medicīnas māsa – 1

•Tehniskie darbinieki - 19



Statistika
Mācību gads Skolēnu skaits, kuri mācās plūsmā 

ar latviešu apmācības valodu

Skolēnu skaits 

mazākumtautības izglītības 

plūsmā

Pirmskolas  

grupās

Kopā

2013./2014. 223 98 75 321

2014./2015. 232 91 65 388

2015./2016. 231 90 46 367

2016./2017. 218 91 45 354

2017./2018. 217 81 55 353

2018./2019. 212 65 58 335



Statistika
Pašvaldība Izglītojamo skaits 

2018./2019.

Višķu pagasts 40,5%

Dubnas pagasts 21,5%

Ambeļu pagasts 11,3%

Maļinovas pagasts 11,3%

Nīcgales pagasts 3,4%

Kalupes pagasts 3,1%

Preiļu novads 2,1%

Aglonas novads 2,8%

Pārējie novadi 2,1%

Daugavpils pilsēta 1,9%

Viena izglītojamā izmaksas 2018. gadā – 66,14 euro mēnesī



Skolas kolektīvs piedalās projektos

• Izglītības atbalsta centra projektā ‘’Dzīvot, mācīties un strādāt KOPĀ.’’

• 3.-4. klašu, 4.-5. klašu kolektīvi gatavojas tautas deju festivālam 
‘’Latvju bērni danci veda’’ Alūksnē 25.05.2019.

• Skolas folkloras kopa gatavojas Dienvidlatgales bērnu un jauniešu 
folkloras kopu festivālam Līvānos

• Latvijas Skolas Soma

• Projektā ‘’Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās 
izglītības iestādēs’’

• Skolu uzņēmējdarbības projektā ‘’Esi līderis’’



Veicamie darbi 2019.gadā

• Mācību vides uzlabošana, iegādājoties informāciju tehnoloģiju 
ierīces

• Skolēnu mācību motivācijas veicināšana mācību procesā

• Izglītojamo mācību sasniegumu kvalitātes paaugstināšana

• Skolēnu mēbeļu nomaiņa atbilstoši sanitāri higiēniskām prasībām 
trijos mācību kabinetos

• Iesaistīšanās dažādos ES projektos

• Jauno valsts izglītības standartu apgūšana un skolas izglītības 
programmu gatavošana, licencēšana

• Pakāpeniska pāreja uz mācību procesu, īstenojot kompetenču 
pieeju mācību saturā

• Izglītojamo pilsoniskās un patriotiskās audzināšanas aktivizēšana, 
turpinot Latvijas simtgades pasākumu



Skolas sasniegumi 2018.gadā
• 1.vieta Daugavpils novadā mācību priekšmetu olimpiāžu kopvērtējumā

• 2.vieta interešu izglītības darbā Daugavpils novadā vidusskolu grupā

• 1. un 2. pakāpes diplomi skolas deju kolektīviem tautas deju kolektīvu 
novada skatē

• 15.vieta republikā lauku skolu grupā Draudzīgā aicinājuma fonda skolu 
reitingā, izvērtējot valsts centralizēto eksāmenu rezultātus

• 3.pakāpes diploms skolas koriem novada skolu koru skatē

• 1. un 2. pakāpes diploms skolas folkloras kopai Latgales reģiona folkloras 
kopu skatē

• 1.vieta skolas komandai novada erudītu konkursā

• 1.vieta skolas komandai Daugavpils un Ilūkstes novada skolu pirmās 
palīdzības sacensībās

• 1.vieta skolas komandām krosā (vidusskolu grupā), volejbolā 
(meitenēm), tautas bumbā (meitenēm), basketbolā (trim komandām), 
florbolā, vieglatlētikā ( meitenēm) novada sacensībās

• 2.vieta skolas komandām volejbolā (zēniem), vieglatlētikā (zēniem), 
novada sacensībās un tautas bumbā (meitenēm) Latgales reģionā 





Špoģu Mūzikas un mākslas 
skolas darbība 2018.gadā

• Skolas darbības mērķis:

Sekmēt audzēkņu veidošanos par garīgi, fiziski un emocionāli attīstītu, 
brīvu, atbildīgu, aktīvu un radošu personību, kura apguvusi instrumenta 
spēles pamatus, vizuāli plastiskās mākslas pamatus, prot radoši 
pielietot iegūto pieredzi un atbilstoši savām interesēm spēj turpināt 
izglītību nākamajā pakāpē.



Špoģu Mūzikas un mākslas 
skolas darbība 2018.gadā

• Skolas darbības uzdevumi izglītības procesa rezultātā:

veicināt izglītojamā muzikālo, intelektuālo un emocionālo spēju attīstību;
radīt interesi par mākslu un radošu pašizpausmi, attīstot uztveri, izzinot dabu, 

mākslu un kultūrvidi; 
attīstīt jaunrades spējas mūzikā un apgūt vizuāli plastiskās mākslas pamatus;
sekmēt kolektīvās un individuālās, muzikālās darbības pieredzes apguvi;
iegūt pieredzi izteikt tēlus, tēmas un idejas radošajos darbos vizuāli, kā arī 

prasmi izvērtēt savu un citu radīto;
uzkrāt zināšanas un prasmes, un prast tās izmantot savā radošajā darbībā;
attīstīt spējas orientēties mūzikas žanros un stilos, vizuāli plastiskajā mākslā;
sagatavot un motivēt izglītojamos tālākai profesionālās izglītības ieguvei.



Špoģu Mūzikas un mākslas 
skolas darbība 2018.gadā
• Špoģu Mūzikas un mākslas skolā mācās 189 audzēkņi, strādā 21 

pedagoģiskie un 8 tehniskie darbinieki.

• Skolai ir izveidoti mācību punkti Kalupē, Vabolē un Kalkūnē.

• Šobrīd skolā mācās bērni no Višķu, Dubnas, Maļinovas, Ambeļu, 
Kalupes, Vaboles, Līksnas, Nīcgales, Naujenes un Kalkūnes pagastiem.

• 2018.gadā skolā tika īstenotas licencētas un akreditētas profesionālās 
ievirzes izglītības programmas: Klavierspēle, Akordeona spēle, Kokles 
spēle, Vokālā mūzika un Vizuāli plastiskā māksla. 



Špoģu Mūzikas un mākslas 
skolas darbība 2018.gadā
Skolas paspārnē sekmīgi darbojas Tautas lietišķās mākslas studija 
“Pūpoli”. Studijas nodarbības apmeklē 18 dažāda vecuma dalībnieki. 
Nodarbības notiek Špoģu Mūzikas un mākslas skolā un studijas filiālē 
Naujenē (Naujenes Novadpētniecības muzejā). Visiem interesentiem ir 
iespēja apgūt iemaņas un prasmes klūgu pīšanā, piedalīties izstādēs un 
dažādos pagasta, novada un republikas kultūras pasākumos. 

2018.gadā lietišķās mākslas studijas dalībnieki piedalījās lielākajos 
radošajos pasākumos:

- Starptautiskajā lietišķās mākslas izstādē Latvijas  Etnogrāfiskā 
brīvdabas muzeja izstāžu zālē Rīgā;

- Lietišķās mākslas izstādē Literatūras muzeja izstāžu zālē Raiņa 
muzejā Jasmuižā;

- Lietišķi dekoratīvās mākslas izstādē, klūgu materiāla sagatavošanas 
un dažādu pinumu tehnikas demonstrējumā Starptautiskajā 
folkloras festivālā „Augšdaugava-2018” ;



Špoģu Mūzikas un mākslas 
skolas darbība 2018.gadā
- Lietišķās mākslas studija «Pūpoli»  piedalījās Lietišķi dekoratīvās 

mākslas izstādē,  klūgu materiāla sagatavošanas un dažādu pinumu 
tehnikas demonstrējumā XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI  
Deju svētkos Rīgā;

- Studijas dalībnieki eksponēja savus                                                   
darbus Lietišķās mākslas izstādē                                                   
Daugavpils novada dienu ietvaros.



Špoģu Mūzikas un mākslas 
skolas darbība 2018.gadā
2018.gadā skolā sekmīgi darbojās instrumentālās mūzikas studija 
«Lauku studija». Studijas muzikālās nodarbības apmeklē 23 dažāda 
vecuma bērni, jaunieši un pieaugušie. Visiem interesentiem ir iespēja 
apgūt iemaņas un prasmes instrumentālās mūzikas izpildījumā, 
piedalīties koncertos un dažādos pagasta, novada un republikas 
kultūras pasākumos.                

2018.gadā instrumentālās mūzikas studijas grupas  piedalījās sekojošos 
kultūras pasākumos un koncertos:

- Daugavpils pilsētas svētku koncerta programmā;

- Koncertā Sporta svētku ietvaros Višķos;

- Mūzikas koncertos Starptautiskajā festivālā "Slavjanskij bazar"  
Vitebskā (Baltkrievijā);

- Višķu pagasta svētku kultūras pasākumā;



Špoģu Mūzikas un mākslas 
skolas darbība 2018.gadā
- Mūzikas studijas kolektīvi piedalījās Daugavpils novada 

svētku koncerta programmā;

- Kultūras pasākumā “Rok maratons 2018” Daugavpilī.



2018.gadā skola organizēja

- Mākslas konkursu Latgales un Vidzemes reģionu mākslas skolām “Caur 
gadsimtu prizmu”, konkursā piedalījās 155 dalībnieki no 14 skolām, kā 
arī skolēni no Šarkavščinas bērnu mākslas skolas (Baltkrievija) un 
Zarasu mākslas skolas (Lietuva).

Lielākie sasniegumi 2018.gadā



Lielākie sasniegumi 2018.gadā
Skolas audzēkņi aktīvi piedalījās mūzikas un mākslas konkursos un festivālos:

- IX Staņislava Broka Jauno dziedātāju konkursā Daugavpilī skolas audzēkņi 
ieguva 2. un trīs 3.vietas;

- Mūzikas konkursā “Volšebnie zvuki muziki” Sebežā (Krievija)              Ivo 
Bikuļčs - 1.vieta,  Rolands Kļavinskis  - 2.vieta,  Matīss Sarkanis  - 2.vieta;

- Starptautiskajā klavieru duetu konkursā Utenas mūzikas skolā (Lietuva) 
skolas audzēkņi Oskars Blūmentāls un Jekaterina Tiško kļuva par 
diplomantiem;

- I Starptautiskajā akordeona mūzikas solistu un ansambļu konkursā Koknesē                                                     
Dmitrijs Karpečkovs - 3.vieta;

- Latvijas mākslas skolu audzēkņu grafikas konkursā un 100 bērnu darbu 
izstādē 100 GRĀMATZĪMES LATVIJAI Latvijas Nacionālajā bibliotēkā;

- XVII Starptautiskajā vizuālās mākslas konkursā „Es dzīvoju pie jūras”, Jūrmalā                                               

Evelīna Koļesņika saņēma atzinības rakstu;

- Austrumlatvijas reģiona koklētāju ansambļu XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu 
un XVI Deju svētku ieskaņas kokļu mūzikas koncertā “Pastāsti man, 
vecmāmiņ…” Madonā;



Lielākie sasniegumi 2018.gadā
- XVI Starptautiskajā akordeonistu solistu konkursā Naujene 2018; 

- Latgales reģiona mūzikas skolu akordeonistu-solistu konkursā, St.Broka Daugavpils 
Mūzikas vidusskolā Rolands Kļavinskis  - 1.vieta,  Anastasija Svirska – 3.vieta, Matīss 
Sarkanis  - 3.vieta Dmitrijs Karpečkovs - 3.vieta;

- I Starptautiskajā vizuālās mākslas konkursā ’’Mākslinieka Ģederta Eliasa mīklu 
minot’’ par tēmu ’’Lauku ainava’’ Kristiāna Gadzāne - 2.vieta;

- Klaviermūzikas festivālā Utenas bērnu mūzikas skolā (Lietuva);

- Koklētāju ansambļa “Dzirksteļeite” dalība XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI 
Deju svētkos;

- III Latgales un Sēlijas novadu mazpilsētu un lauku mūzikas un mākslas skolu vokālās 
un vizuālās māksla konkursā “Skani tēvu zeme!” Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolā;

- Koklētāju ansambļa “Dzirksteļeite” dalība V Mūzikas un Mākslas festivālā 
Daugavpils ReStArt 2018;

- II Starptautiskajā akordeonistu festivālā – konkursā Viļņā (Lietuva)                                                            
akordeonistu kvartets ieguva 3.vietu;

- Valsts prezidenta Ziemassvētku kartītes dizaina konkursā, vizuāli plastiskās mākslas 
klases skolnieks Einārs Juhņevičs saņēma atzinības rakstu;

- VI mūzikas skolu audzēkņu ansambļu un kameransambļu konkursā akordeona spēlē 
Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolā skolas akordeonisti izcīnīja 
2.vietu;



Lielākie sasniegumi 2018.gadā
- Starptautiskajā instrumentālās mūzikas festivālā - konkursā “Raduga

Sozvučij”  Šarkavščinā (Baltkrievija)                                                                  
skolas koklētāju ansamblis un akordeonistu kvartets ieguva II pakāpes 
diplomus;

- IV Vislatvijas akordeonistu izpildītāju konkursā Rēzeknes Mūzikas vidusskolā                                                 
Rolands Kļavinskis - 2.vieta



• 2018.gadā skolā tika daļēji nomainītas mēbeles, atbilstoši sanitāri 
higiēniskajām normām un izglītības programmu īstenošanas prasībām.

• Pilnveidota skolas materiāli tehniskā bāze:

- iegādāts akordeons Welmeister Casotta 96 basiem;

- iegādāti 2 akordeoni Weltmeister Achat (ar Valsts Kultūrkapitāla fonda 
atbalstu);

- iegādāti 2 datori Vizuāli plastiskās mākslas programmas īstenošanai (ar 
Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu).

Attīstība 2018.gadā



Pašvaldības 
aģentūra 
“VIŠĶI”



Pakalpojumi
• Pašvaldības aģentūra ‘’Višķi’’ 2018.gadā nodarbojās ar pakalpojumu 

sniegšanu iedzīvotājiem t.i. siltuma ražošana, dzeramā ūdens piegāde un 
kanalizācija

• Siltumapgāde
• Tarifs uz 2018./2019. gadā – 59,06 euro/bez PVN

• Ūdens un kanalizācija
• Tarifs uz 2018. gadu

• Aukstais ūdens 1.18 euro bez PVN

• Kanalizācija 0.94 euro bez PVN



Finansialā situācija 2018. gadā

• Pamatbudžeta izpilde

2018. gadā ieņēmumi palielinājās par 376 455 euro, 
savukārt izdevumi palielinājās par 258 322 euro
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Dzīvojamā fonda apsaimniekošana
Dzīvokļu īpašnieku kopsapulces nolēma nodod dzīvojamās mājas Višķi tehnikums Nr.1, Nr.2, Nr.5, 
Nr.12,Nr.15 un no 2011.gada 1.maija Višķu tehnikums Nr.11, Špoģi Nr.13, Nr.13a, Tirgus iela 3, Catlakši
pārvaldīšanas tiesības pašvaldības aģentūrai ‘’Višķi’’.

Par šo periodu ir veikts samērā daudz remontdarbu.

VT11: nomainītas ieejas durvis kāpņu telpā

veikts kosmētiskais remonts vienai kāpņu telpai

veikts kosmētiskais remonts sociālajam dzīvoklim

veikta siltumpadeves cauruļvada nomaiņa

VT5: nomainītas ieejas durvis kāpņu telpās

veikts kosmētiskais remonts kāpņu telpās

nomainīti logi kāpņu telpās

VT15: nomainītas koplietojuma telpu durvis

VT1: nomainītas kāpņu telpu durvis

izgatavoti kāpņu telpām jumtiņi

nomainīti logi kāpņu telpā

veikts kāpņu telpas kosmētiskais remonts



Dzīvojamā fonda apsaimniekošana
VT2: nomainītas ieejas durvis kāpņu telpās

nomainīti kāpņu telpu logi

veikts ventilācijas lūku remonts 31 gabals

veikts fasādes remonts, ieejas jumtiņu remonts

nomainīti logi dzīvoklī Nr. 18

VT12: nomainītas kāpņu telpu durvis 

nomainīti kāpņu telpu logi

Catlakši: veikts kāpņu telpu kosmētiskais remonts

nomainītas durvis kāpņu telpā

veikts dūmvada remonts

Skolas ielā 13a: nomainīti kāpņu telpu logi

Skolas ielā 13: nomainīti kāpņu telpu logi

izstrādāts tehniskais projekts par jumta seguma nomaiņu

Vīgantu ciemā atremontēti divi dzīvokļi (kopējās izmaksas 25 362 euro)

Veikta jumta seguma nomaiņa dzīvojamā māja Nr.4

Tirgus iela 3: nomainīti kāpņu telpas logi



Siltumenerģijas patēriņš dzīvojamās mājās 2018.-
2019.gada apkures sezonā MWh

Mājas Nr.
Apkurināmā 

platība
Oktobris Novembris Decembris Janvāris

Nr.2 1060,6 18,17 31,84 37,57 39,37

Nr.5 1349,39 22,95 38,55 39,33 52,12

Nr.12 989,8 14,46 25,72 32,39 38,22

Nr.11 3753,85 41,41 70,99 91,21 110,03

Nr.13a 1117,3 16,02 24,00 29,88 34,24



Siltumenerģijas patēriņš dzīvojamās mājās, 
vidējā maksa uz kvadrātmetru

Kopējā vidējā maksa uz vienu kvadrātmetru apkurināmās platības 

2017./2018. gada apkures sezonā 1,60 euro, 2018./2019. sezonā 

vidēji 1,72 euro
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Parādi par komunālajiem pakalpojumiem (euro)
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Parādi par komunālajiem 
pakalpojumiem (euro)
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Paveiktais 2018.gadā
• Veikta tehniskā projekta izstrāde Vīgantu ciema attīrīšanas iekārtu 

pārbūvei

• Veikta tehniskā projekta izstrāde un uzsākta katlu mājas Špoģi
energoefektivitātes uzlabošana

• Iegādāts vieglais septiņu vietu automobilis komunālās saimniecības 
funkciju veikšanai


