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Višķu pagasta padomes vadības ziņojums 

 Višķu pagasta padome ir pilsoņu vēlēta pārstāvniecība, kas ar tās izveidoto institūciju un 

iestāžu starpniecību nodrošina likumos noteikto funkciju, kā arī likumā par pašvaldībām 

paredzētajā kārtībā Ministru kabineta doto uzdevumu un pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu 

izpildi, ievērojot valsts un Višķu pagasta administratīvās teritorijas iedzīvotāju intereses. 

 Višķu pagasta padomes galvenie uzdevumi ir organizēt iedzīvotājiem komunālos 

pakalpojumus, gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību, 

noteikt kārtību, kādā izmantojami publiskā lietošanā esošie meži un ūdeņi, gādāt par iedzīvotāju 

izglītību, rūpēties par kultūru, nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, nodrošināt iedzīvotājiem 

sociālo palīdzību, sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā, noteikt zemes 

izmantošanas un apbūves kārtību. 

 Višķu pagasta padomes saimnieciskās un politiskās darbības galvenā prioritāte ir 

iedzīvotāju labklājības līmeņa paaugstināšana. 

 Višķu pagasta padomes padotībā atrodas sekojošas budžeta iestādes: 

 Špoģu vidusskola,  

 Špoģu mūzikas un mākslas skola,  

 Višķu pagasta bāriņtiesa,  

 Višķu pagasta dzimtsarakstu nodaļa,  

 Višķu pagasta pašvaldības aģentūra „Višķi”. 

 

 Višķu pagasta padomes 2007.gada publiskais pārskats sagatavots ar mērķi sniegt 

lasītājam informāciju par paveikto pagasta ekonomiskās un sociālās attīstības nodrošināšanā un 

tālākajām iecerēm. 

 Pārskats sagatavots pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 

72.pantā noteiktajām prasībām un Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 17.janvāra 

noteikumiem Nr.44 “Noteikumi par gada publisko pārskatu saturu un to sagatavošanas kārtību”.  

 Pārskats sagatavots nosūtīšanai Latvijas Republikas Reģionālās attīstības un pašvaldību 

lietu ministrijai. 

 

 

 

Višķu pagasta padomes priekšsēdētājs:      J.Kudiņš 
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1. Višķu pagasta pašvaldības vispārējs raksturojums 

1.1. Iestādes juridiskais statuss 

 Vietējā pašvaldība 

1.2. Politikas jomas un darbības virzieni, par kuriem iestāde ir atbildīga 

 Višķu pagasta padome ir Višķu pagasta iedzīvotāju ievēlēts lēmējorgāns, kas pieņem 

lēmumus, nosaka pašvaldības institucionālo struktūru, lemj par autonomo funkciju un 

brīvprātīgo iniciatīvu īstenošanu un par kārtību, kādā nodrošina pašvaldībai deleģēto valsts 

pārvaldes uzdevumu izpildi, izstrādā un izpilda pašvaldības budžetu. 

 Pašvaldības padome atbilstoši kompetencei ir atbildīga par pašvaldības institūciju tiesisku 

darbību un finanšu līdzekļu izlietojumu. 

1.3. Ģeogrāfiskais novietojums 

Višķu pagasts atrodas Latvijas dienvidaustrumu daļā, Daugavpils rajona 

ziemeļaustrumos. Pagasta teritorija robežojas ar Daugavpils rajona Maļinovas, Dubnas, Ambeļu, 

Biķernieku pagastiem, kā arī ar Preiļu rajona Pelēču un Aglonas pagastiem, kā arī Preiļu rajona 

Riebiņu novadu.  

Višķu pagasts atrodas aptuveni 220 km attālumā no galvaspilsētas Rīgas, 30 km attālumā 

no rajona centra - Daugavpils. Pagastu šķērso starptautiskās automaģistrāles Pēterburga-Varšava 

posms Daugavpils-Rēzekne un nozīmīga Dienvidaustrumlatgales iekšējās satiksmes maģistrāle–

ceļš Dagda-Višķi-Nīcgale. Abas šīs maģistrāles krustojas Špoģu ciemā. Pagasta teritoriju šķērso 

starptautiska dzelzceļa līnija Varšava-Pēterburga. 

1.4. Teritorija 

Višķu pagasta platība ir 104.42 km
2
. Reljefs pārsvarā lēzeni paugurains. Dziļākās 

ieplakas aizņem ezeri. Lielākie no tiem: Višķu (360 ha), Luknas (341 ha), Dotkas (22,6 ha), 

Boltaru (9,7 ha), Kivriņu (9,3 ha), Rogučkas (8 ha), Ostrovas (1,5 ha) ezers. Ziemeļaustrumos 

pagasta teritorija robežojas ar Vīragnas ezeru (128,4 ha).  

1.5. Iedzīvotāji 

Višķu pagastā 2007.gada 31.decembrī dzīvoja 2111 iedzīvotājs. Iedzīvotāju blīvums – 

20,2 cilv/km
2
. 
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Attēls Nr. 1 – Iedzīvotāju skaita izmaiņas Višķu pagastā
1
 

 

 Višķu pagastā ir līdzvērtīga dzimumu struktūra – pagastā dzīvo 1122 sievietes un 989 

vīriešu dzimuma pārstāvji.  

Pagasta teritorijā dzīvo 98 bērni vecumā līdz 6 gadiem un 244 bērni vecumā no 7 līdz 18 

gadiem (kopā pagasta teritorijā dzīvo 342 bērni, bērnu skaits salīdzinoši ar iepriekšējo gadu 

samazinājies par 9). 

 Višķu pagastā dzīvo 260 iedzīvotāji līdz darbaspējas vecumam, 1340 iedzīvotāji 

darbaspējas vecumā un 511 iedzīvotāji pēc darbaspējas vecuma. 

 2007.gadā Višķu pagastā reģistrēts 21 jaundzimušais, miris 51 cilvēks. Reģistrētas 12 

laulības. 

                                                 

1
 Dati: Latvijas Republikas pilsonības un migrācijas lietu pārvalde 
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Attēls Nr. 2 – Višķu pagasta pašvaldības iedzīvotāju sadalījums pēc nacionālās piederības (01.01.2008.)
1
 

 

                                                 

1
 Dati: Latvijas Republikas pilsonības un migrācijas lietu pārvalde 
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2. Višķu pagasta pašvaldības darbības finansiālie rādītāji 

2.1. Pašvaldības budžets 

 Višķu pagasta pašvaldības budžets sastāv no pamatbudžeta un speciāla budžeta.  

 Pamatbudžets ietver visus pašvaldības ieņēmumus, kuri paredzēti izdevumu segšanai, 

izņemot īpašiem mērķiem iezīmētus ieņēmumus, dāvinājumus un ziedojumus un apropriācijas 

visiem pašvaldības izdevumiem, kurus paredzēts segt no pamatbudžeta līdzekļiem. 

 Speciālais budžets ietver apropriācijas pašvaldības mērķiem, ja likums paredz izdevumu 

segšanu no īpašiem mērķiem iezīmētiem ieņēmumu avotiem vai, ja pašvaldība ir saņēmusi 

ziedojumu vai dāvinājumu ar norādītu mērķi vai bez tā. 

 Višķu pagasta pašvaldības 2007.gada budžeta ieņēmumi sastādīja Ls 1 640 139, bet 

izdevumi Ls 1 660 018. Salīdzinot ar 2007.gadu budžeta ieņēmumi pieauguši par 45%, bet 

izdevumi par 53%. 

903160
963414

1134215 1082455

1649139 1660818

2005 2006 2007

Budžeta ieņēmumi Budžeta izdevumi
 

Attēls Nr. 3 – Višķu pagasta budžeta izmaiņas, LVL
1
 

 

2.1.1. Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 

 2007.gadā Višķu pagasta pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi sastādīja Ls 1 541 489. 

Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, 2007.gadā pamatbudžeta ieņēmumi kopumā palielinājušies par 

                                                 

1
 Dati: Daugavpils rajona Višķu pagasta pašvaldības pārskats par 2007.gada budžeta izpildi un gada bilance ar 

pielikumiem un paskaidrojumiem 
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vairāk nekā 433 tūkstošiem latu (par 39%), t.sk., nodokļu ieņēmumi Ls 384 396 par vairāk kā 

106 tūkstošiem latu (39%), transferti Ls 872 129 par vairāk nekā 321 tūkstoti latu (58%), 

ieņēmumi no budžeta iestādes maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi Ls 261 279 par 

vairāk nekā 128 tūkstošiem latu (96 %). 

384396; 25%23685; 2%
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872129; 56%

Nodokļu ieņēmumi

Nenodokļu ieņēmumi
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Transferti

 

Attēls Nr. 4 – Pašvaldības pamatbudžeta 2007.gada ieņēmumu sadalījums, LVL
1
 

 

2.1.2. Pašvaldības pamatbudžeta izdevumi 

 Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, 2007.gadā izglītības izdevumi pieauguši par Ls 176 626 

(32%), vadības izdevumi par Ls 78 679 (80%), veselības aizsardzības izdevumi par Ls 3146 

(71%). 

2.1.3. Budžeta finansējums un tā izlietojums 

Dotācijas 2006.gadā sastādīja 57% no budžeta ieņēmumiem. Dotāciju īpatsvars salīdzinot 

ar iepriekšējo pārskata gadu ir palielinājies par 20 procentpunktiem. 

Līdzīgi kā iepriekšējos gados no lielākās daļas budžeta ienākumu daļas tiek finansēti 

uzturēšanas izdevumi. 2007.gadā par 100% ir palielinājies veikto kapitālieguldījumu apjoms, 

līdz ar to kapitālieguldījumu īpatsvars budžetā ir palielinājies par 4 procentpunktiem (14% no 

budžeta izdevumiem pašvaldība ir ieguldījusi kapitālieguldījumos). 

  

 

 

                                                 

1
 Dati: Daugavpils rajona Višķu pagasta pašvaldības pārskats par 2007.gada budžeta izpildi un gada bilance ar 

pielikumiem un paskaidrojumiem 
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Tabula Nr. 1 - Budžeta finansējums un tā izlietojums 2006.-2007.gadā
1
 

Nr. 

p.k. Finanšu līdzekļi 

2006.gadā 

(faktiskā izpilde) 

2007.gadā 

Apstiprināts  Izpilde 

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā) 1134215 1533258 1541489 

1.1. dotācijas 419483 879676 872129 

1.2. maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 288656 233300 261279 

1.3. ārvalstu finanšu palīdzība - - - 

2. Izdevumi (kopā) 1082455 1604649 1560585 

2.1. uzturēšanas izdevumi (kopā) 971186 1373378 1338963 

2.1.1. Subsīdijas un dotācijas, tai skaitā iemaksas 

starptautiskajās organizācijās 

51765 20340 18262 

2.1.2. pārējie uzturēšanas izdevumi 919421 1353038 1320701 

2.2. Izdevumi kapitālieguldījumiem 111269 231271 221622 

 

8369; 1%

249522; 16%

729585; 46%

7597; 0%

26149; 2%

277987; 18%
177260; 11%

39309; 3% 44807; 3%
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Attēls Nr. 5 - Pašvaldības pamatbudžeta 2007.gada izdevumu sadalījums, LVL
2 

 

2.1.4. Pašvaldības speciālais budžets 

 Višķu pagasta pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumu lielāko daļu veido autoceļu (ielu) 

fonda līdzekļi, kas 2007.gadā sastādīja Ls 103 765. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu speciālā 

budžeta līdzekļi pieauguši par vairāk kā 86 tūkstošiem latu, jeb gandrīz sešas reizes, tomēr tikai 

                                                 

1
 Dati: Daugavpils rajona Višķu pagasta pašvaldības pārskats par 2007.gada budžeta izpildi un gada bilance ar 

pielikumiem un paskaidrojumiem 

2
 Turpat 
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par 25% pārsniedzot 2005.gadā piešķirto finansējumu. Šie līdzekļi ieguldīti teritoriju attīstībā t.i. 

ceļu uzturēšanā, pamatlīdzekļos, kapitālajā remontā utt. 

 

2.2. Višķu pagasta pašvaldības saistību pārskats 

 2007.gadā Višķu pagasta pašvaldība ir veikusi divus aizņēmumus – kurināmā iegādei (Ls 

20 000) un dzīvojamo māju renovācijai (Ls 55 000). 

Tabula Nr. 2 - Aizņēmumu pārskats 2007.gadā
1
 

Aizdevējs Aizņēmuma mērķis 
Aizņēmuma 

summa* 
% likme Atmaksa Atlikums 31.12.07. 

Valsts kase 
Šķeldas ražotnes 

izveidošana 

15000 fiksēta 25.03.02-

20.03.07 

0 

 

Valsts kase 
Siltumapgādes sist. 

sakārtošana 

40000 fiksēta 20.08.03.-

20.07.08. 

5800 

Vides 

investīciju 

fonds 

Višķu prof.v-sk. katlu 

mājas rekonstrukcija 

20000 fiksēta 06.11.03.-

01.10.08. 

7100 

 

Valsts kase 
Autotransporta iegāde 10000 fiksēta 06.10.04.-

20.05.07. 

0 

Valsts kase 
Sūcējspiedmašīnas 

iegāde 

12000 fiksēta 11.04.05.-

20.03.09. 

8400 

Valsts kase 
Traktortehnikas iegāde 24900 fiksēta 25.07.05.-

20.06.09. 

16900 

Vides 

investīciju 

fonds 

Dzeramā ūdens 

attīrīšanas stacijas 

rekonstrukcija 

12000 fiksēta 11.05.05.-

01.04.09. 

5000 

Valsts kase 

Višķu centralizētās 

siltumapgādes sist. 

Rekonstrukcija 

30000 fiksēta 07.10.05.-

20.09.09. 

23334 

Valsts kase 
Kurināmā iegādei 20000 fiksēta 20.07.07.- 

20.06.08. 

15000 

Valsts kase 
Dzīvojamo māju jumtu 

renovācija 

55000 fiksēta 20.07.07.- 

20.06.11. 

55000 

KOPĀ - 238900 - - 136534 

 

 Višķu pagasta pašvaldība garantijas saistības nav uzņēmusies. 

 

2.3. Debitoru politika 

 Debitoru parādi tiek uzskaitīti atbilstoši sākotnējo rēķinu summai, atskaitot uzkrājumus 

nedrošajiem parādiem. Uzkrājumi tiek veidoti, ja pilnas parāda summas iekasēšana ir 

apšaubāma. Parādi tiek norakstīti, ja to atgūšana ir uzskatāma par neiespējamu. 

                                                 

1
 Turpat 
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 Uz 2007.gada 31.decebri bilancē bija uzskaitīti debitoru parādi Ls 41 733. Debitoru 

parādus veido pircēju un pasūtītāju parādi Ls 28 650 un pārmaksātie nodokļi Ls 13 083.  

 Pircēju un pasūtītāju parādi gada laikā samazinājušies par Ls 6 654 (19%). Pircēju un 

pasūtītāju parādus veido iedzīvotāju parādi par komunālajiem pakalpojumiem Ls 939 (uzkrājumi 

Ls 4 836) un pārējie parādi, kuru lielākā pozīcija ir Višķu profesionālās vidusskolas parāds par 

komunālajiem pakalpojumiem Ls 18 140. 

 

2.4. Pašvaldības nekustamā īpašuma novērtējums divos iepriekšējos gados 

2006.gadā pašvaldības apsaimniekošanā bija 1230,9 ha zemes. 2007.gadā zemes platība 

palielinājās līdz 1613.3 ha, par 7,6 ha samazinoties pašvaldības lietojumā esošajai zemei, par 

154,4 ha palielinoties pašvaldības īpašumā esošai zemei un par 235,6 ha palielinoties pašvaldības 

brīvajai zemei. 

Pašvaldības bilancē uzskaitītas 21 dzīvojamā ēka, no tām zemesgrāmatā ierakstītas 13. 

2007.gadā privatizēti 11 dzīvokļi. Kopējā dzīvojamā fonda platība ir 21 485 kvadrātmetri, no 

tiem privatizētā platība – 8 799,8 kvadrātmetri. 

Tabula Nr. 3 – Pašvaldības nekustamā īpašuma vērtība 2006.-2007.gadā, LVL
1
 

Nekustamā īpašuma veids 

Vērtība Ls 

2006.g. 

Vērtība Ls 

2007.g. 

Zeme 139842 183338 

Dzīvojamās ēkas 662141 588685 

Nedzīvojamās ēkas 578765 1226963 

Transporta būves - 670017 

Citas celtnes un būves (akas, attīrīšanas iek.u.tml.) 1419939 - 

Inženierbūves - 158299 

Pārējais nekustamais īpašums 650 526 

KOPĀ 2801337 2827828 

 

2.5. Pašvaldības kapitāla vērtība un paredzētās tā izmaiņas 

 Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve 2007.gadā samazināta par Ls 78273. 

Samazinājumu veido pārskata gadā pārvērtēto dzīvokļu izslēgšana no pašvaldības bilances 

sakarā ar to pārdošanu un privatizāciju (Ls 21 266), kā arī iepriekšējā gada pārskata kļūdas 

labojums (Ls 57 007), kad pārdotie un privatizētie dzīvokļi netika izslēgti no Ilgtermiņa 

ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves. 

 Višķu pagasta pašvaldībai nepieder kapitāla daļas kapitālsabiedrībās. 

                                                 

1
 Dati: Daugavpils rajona Višķu pagasta pašvaldības pārskats par 2007.gada budžeta izpildi un gada bilance ar 

pielikumiem un paskaidrojumiem 
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Tabula Nr. 4 – Pašu kapitāla izmaiņu pārskats 2006 – 2007.gadā
1
 

Rādītājs 

Rezerves 
Iepriekšējo 

gadu budžeta 

izpildes 

rezultāts 

Pārskata 

gada budžeta 

izpildes 

rezultāts 

Kopā 
Ilgtermiņa 

ieguldījumu 

pārvērtēšanas 

rezerve 

Pārējās 

rezerves 

2006.gada 1.janvārī 168159 0 500128 551745 1616135 

Nolietojums pamatlīdzekļiem, kas iegādāti pirms 

01.01.2001. 
X X X X 0 

Iegādātie nenolietojamie ilgtermiņa aktīvi 0 X X X 0 

Ilgtermiņa aktīvu pārvērtēšana X X X X 0 

No uzskaites izslēgtie ilgtermiņa aktīvi 0 X X X 0 

Citi darījumi -168159 1502184 564262 0 1502184 

2005.gada budžeta izpildes rezultāta pārnese X X 551745 -551745 0 

2006.gada budžeta izpildes rezultāts X X X -254191 -254191 

2007.gada 1.janvārī 0 1502184 1616135 -254191 2864128 

Ilgtermiņa nefinanšu aktīvu pārvērtēšana 0 -78273 0 0 -78273 

2006.gada budžeta izpildes rezultāta pārnese 0 0 -254191 254191 0 

2007.gada budžeta izpildes rezultāts 0 0 0 152875 152875 

2007.gada 31.decembrī 0 1423911 1361944 152875 2938730 

 

2.6. Maksas pakalpojumi un to izcenojumi 

Tabula Nr. 5 - Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 2007.gadā
2
  

Nr.p.k. 
Maksas pakalpojumi un citi pašu 

ieņēmumi 

Attiecināmais 

periods 

Izcenojums 

Ls/mērv. 

Faktiskie 

ieņēmumi Ls 

1. Apkures pakalpojumi  

Janv-Apr. 

Okt.-Dec. 

 

0,50/1 m
2 

0,78/1 m
2
 

62431 

2. Ūdensapgādes, kanalizācijas 

pakalpojumi 

X 0,49/1 m
3
 14991 

3. Ceļu uzturēšana autogreidars X 20,65/1.st 8116 

4. Atkritumu izvešana X 0,78/1 m
3
 4681 

5. Transporta pakalpojumi 

 

X No 0,41 līdz 

0,17/1 km 

21259 

6. Dzīvojamo telpu īre X 0,35-0,80 

/1 m
2
 

2940 

7. Izglītības pakalpojumi (Bērnu radošais 

dienas centrs un Špoģu mūzikas un 

Sept.-jūn. 2,00 – 3,00 

/mēn.  

3217 

                                                 

1
 Turpat 

2
 Detalizētu sniegto maksas pakalpojumu tabulu sk.publiskajam pārskatam pievienotā Pašvaldības aģentūras „Višķi” 

publiskajā pārskata 6.nodaļā. 
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mākslas skola) 

8. Kopgalda pakalpojumi Sept.-jūn. 0,30/porcija 15368 

 Kopā 133003 

2.7. Saņemto ziedojumu un dāvinājumu izlietojums 

 2006.gadā ziedojumi un dāvinājumi nav saņemti. 

 2007.gadā Višķu pagasta pašvaldība ziedojumos no fiziskām personām saņēma Ls 266, 

naturālā veidā saņemties ziedojumi un dāvinājumi pēc uzkrājuma principa pārskata periodā 

veidoja Ls 1 790. 

2.8. Valsts kontroles revīzijas atzinumi  

Valsts kontroles revīzijas Višķu pagasta padomē pēdējos divos gados nav notikušas. 
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3. Pārvalde 

 

Višķu pagasta padome darbojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un Višķu pagasta 

padomes Nolikumu. 

Višķu pagasta padomi veido 9 deputāti. Pagasta padome no deviņiem deputātiem ievēl 

padomes priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietnieku, apstiprina izpilddirektoru. 

2005.gadā notikušajās vēlēšanās tika ievēlēti 9 deputāti - septiņi no saraksta „Mūsu 

pagasts”, un divi no saraksta „Alternatīva”. 

Višķu pagasta pašvaldībā ir izveidotas četras komitejas: 

 Finansu komiteja, 

 Sociālo jautājumu komiteja, 

 Dzīvokļu un komunālo jautājumu komiteja, 

 Kultūras, izglītības un sporta komiteja. 

Ir izveidotas vairākas komisijas: 

 administratīvo pārkāpumu komisija, 

 cenu aptaujas komisija,  

 vēlēšanu komisija, 

 izsoles komisija, 

 iepirkumu komisija, 

 dzīvokļu un dzīvojamo māju privatizācijas komisija. 

 

2007.gadā ir notikušas 20 padomes sēdes, kurās izskatīti un pieņemti 789 lēmumi. 

3.1. Padotībā esošās iestādes 

Višķu pagasta padomes pakļautībā ir šādas iestādes: 

1. Špoģu vidusskola; 

2. Špoģu mūzikas un mākslas skola; 

3. Višķu pagasta bāriņtiesa; 

4. Višķu pagasta dzimtsarakstu nodaļa; 

5. Silavišķu feldšeru punkts; 

6. Višķu pagasta kultūras nodaļa; 

7. Višķu pagasta pašvaldības aģentūra „Višķi”; 

8. Višķu pirmsskolas vecuma bērnu radošais dienas centrs; 

9. Silavišķu bibliotēka; 
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10. Višķu bibliotēka. 

 

 

Attēls Nr. 6 – Višķu pagasta padomes struktūra
1
 

3.2. Būtiskas pārmaiņas iestādes darbībā 

Būtiskas pārmaiņas iestādes darbībā pārskata gadā nav notikušas. 

 

                                                 

1
 Dati: Višķu pagasta padomes Nolikums 
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4. Attīstība 

4.1. 2007.gada galvenās prioritātes un to īstenošana 

Tabula Nr. 6 – 2007.gadam noteikto prioritāšu realizācijas statuss 

Prioritāte Statuss 

Špoģu Mūzikas un Mākslas skolas fasādes atjaunošana, koncertzāles, 

elektroinstalācijas nomaiņas remontdarbi 
Daļēji 

Kabeļu nomaiņa un apgaismes sistēmu uzstādīšana Špoģu un Višķu tehnikuma 

ciemos 

Projekts tiks pabeigts 

2008.g. 

Pagasta padomes ēkas remontdarbi Izpildīts 

Jumta atjaunošana mājai Nr.2 Višķu tehnikuma ciemā un mājai Nr. 6 Vīgantu ciemā Izpildīts 

Autotransporta parka atjaunošanu Izpildīts 

Tehniski ekonomiskā pamatojuma un tehnisko projektu izstrāde Višķu ciema 

siltumapgādei, ūdensapgādei un kanalizācijai, ielu posmu atjaunošanai Višķos, 

Špoģos un Višķu tehnikuma ciemā 

Tehniskie projekti tiks 

izstrādāti 2008.g. 

Flīģeļa iegāde Špoģu Mūzikas un Mākslas skolai, specializēta mikroautobusa iegāde 

mācību procesa nodrošināšanai Špoģu vidusskolai un Špoģu Mūzikas un Mākslas 

skolai 

Izpildīts 

 

4.2. Teritorijas plānojums 

 Višķu pagasta pašvaldībā ir spēkā 2003.gada 18.oktobrī apstiprinātais Višķu pagasta 

teritorijas plānojums. 2005.gada 17.maijā tika pieņemts lēmumus par pašvaldības teritorijas 

plānojuma grozījumu izstrādi, 7.jūlijā apstiprināts teritorijas plānojama grozījumu izstrādes 

darba uzdevums. 

 2006/07.gadā notika darbs pie Višķu pagasta teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes, 

tika veikta Višķu pagasta teritorijas plānojuma 1.redakcijas saskaņošana ar publiskajām un 

privātajām personām.  

Teritorijas plānojuma grozījumu izstrāde notiek saskaņā ar 2004.gada 19.oktobra 

Ministru Kabineta noteikumiem Nr.883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”. 

Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes procesa ietvaros 2006.gadā bija izsludināta teritorijas 

plānojuma grozījumu publiskā apspriešana. Diemžēl ne fizisko personu, ne juridisko personu 

pārstāvji neizrādīja īpašu ieinteresētību par pagasta teritorijas nākotnes attīstību. 

Višķu pagasta teritorijas plānojuma grozījumu galīgo redakciju plānots apstiprināt kā 

Višķu pagasta pašvaldības saistošos noteikumus līdz 2008.gada 1.septembrim. 
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4.3. 2007.gada saimnieciskās darbības rezultāti 

2007.gadā noslēdzies projekts BJR Interreg IIIB Kaimiņattiecību Programmas (Lietuva-

Latvija-Baltkrievija Interreg III A Dienvidu prioritāte) projektu Nr.SII-037 “Velo tūrisma 

attīstīšana Baltijas Ezeru zemē” / ”Exciting cycling net of the Baltic Country of lakes”, kura 

ietvaros iekārtotas divas atpūtas vietas Luknas un viena atpūtas vieta Višķu ezera krastā, 

nodrukātas velomaršruta kartes un bukleti, izvietoti informatīvie stendi un norādes zīmes. 

Sadarbībā ar Daugavpils rajona padomi un Bērnu un ģimenes lietu ministriju Valsts 

programmas bērna un ģimenes stāvokļa uzlabošanai 2007.gadam 2.1.sadaļas „Atbalsts 

pasākumiem bērniem brīvā laika pavadīšanai pašvaldībās” ietvaros īstenots projekts „Bērnu 

rotaļu un atpūtas laukumu izveide” Vīgantu ciemā. 

Uzsākti Višķu pagasta ciemu labiekārtošanas darbi - projekta „Višķu pagasta Višķu 

tehnikuma un Špoģu ciemu ielu apgaismojuma renovācija” realizācija, atjaunoti jumta segumi 

vairākiem infrastruktūras objektiem, nomainīti katlu agregāti Višķu tehnikuma ciema katlu mājā, 

pabeigta siltummezglu uzstādīšana. 

 2007.gadā renovēta Višķu pagasta pašvaldības administratīvā ēka, skolēnu pārvadāšanai 

iegādāti divi mikroautobusi (9 un 19 sēdvietas), Višķu tehnikuma estrādē veikts daļējs remonts, 

solu atjaunošana, veikti remontdarbi Špoģu mūzikas un mākslas skolā (elektroinstalācijas 

nomaiņa, vairāku kabinetu remonts), iegādāts koncertflīģelis, akordeons un citi mūzikas 

instrumenti. 

 Ir uzsākti projektēšanas darbi uz inicializācijas process vairākiem nozīmīgiem 

infrastruktūras projektiem, kas vērsti un ūdenssaimniecības sektora sakārtošanu, centralizētās 

siltumapgādes sistēmas atjaunošanu, ceļu infrastruktūras atjaunošanu. 

2007.gadā Višķu pašvaldība noslēdza sadarbības līgumu ar Jedwabnes pašvaldību Polijā. 

Notiek sadarbība ar Ludwigsau pašvaldību Vācijā un Perebrodjes pašvaldību Baltkrievijā.  

Sadarbībā ar Višķu pagasta sabiedriski aktīvo sieviešu biedrību „Degsme” 2007.gadā 

realizēti projekti – „Trenažieru zāles remonts” Špoģu vidusskolā un „Lietišķās mākslas studijas 

telpu remonts” Špoģu mūzikas un mākslas skolā. 

 Višķu pagasta pašvaldība atbalstīja sešu pašdarbības kolektīvu darbību – Višķu pagasta 

padomes jauktais koris, Tautas deju kopa, Folkloras kopa „Višķi”, Bērnu pulciņš „Rūķu skola”, 

pensionāru apvienības interešu kopa „Dzīvīte”, Višķu Romas katoļu baznīcas koris. 

Konkursā „Sakoptākais Latvijas pagasts 2007” Višķu pagasts tika atzīts par Latgales sakoptāko 

pagastu. Kā uzvarētājam Višķu pagasta padomei no Bērnu un ģimenes lietu ministrijas tika dota 

iespēja realizēt projektu ģimenei draudzīgas vides veidošanā (Valsts programmas bērna un 

ģimenes stāvokļa uzlabošanai 2007.gadam 2.6.sadaļas „Atbalsts sakoptākajiem pagastiem 

ģimenei draudzīgas vides veidošanā” ietvaros īstenots projekts „Jauniešu centra izveide Višķu 
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tehnikuma ciemā”), no Latvijas vides aizsardzības fonda piešķirtajiem līdzekļiem saņemts 

līdzfinansējums projektam „Tehniskā projekta izstrāde „Višķu pagasta Višķu ciema 

ūdenssaimniecības sektora sakārtošana” projekta realizācijai”, par Veselības ministrijas 

piešķirtajiem līdzekļiem iegādāts papildus medicīniskais aprīkojums Višķu veselības centram. 

4.4.  2008.gadā plānotie attīstības pasākumi 

 Realizēt projektu „Višķu pagasta Višķu tehnikuma un Špoģu ciemu ielu apgaismojuma 

renovācija”; 

 Tehniskā projekta izstrāde „Višķu pagasta Višķu ciema ūdenssaimniecības sektora 

sakārtošana” projekta realizācijai; 

 Izstrādāt centralizētās siltumapgādes sektora sakārtošanas tehniski ekonomisko 

pamatojumu; 

 Izstrādāt tehniskos projektus atsevišķu ceļu posmu periodiskajai uzturēšanai; 

 Veikt Špoģu vidusskolas datorklases un dabas zinību kabinetu remontdarbus; 

 Veikt remontdarbus, mūzikas instrumentu un mēbeļu iegādi Špoģu mūzikas un mākslas 

skolā; 

 Nodrošināt papildus datoru uzstādīšanu Silavišķu un Višķu ciema bibliotēkās; 

 Jaunas auto un traktortehnikas iegāde; 

 Veikt ceļu tekošos uzturēšanas darbus; 

 Nodrošināt vairāku pašdarbības kolektīvu dalību XXIV Vispārējo latviešu Dziesmu un 

XIV Deju svētkos Rīgā; 

 Veikt peldvietu sakārtošanas un uzturēšanas darbus; 

 Veikt komunālās saimniecības infrastruktūras objektu periodiskos remontdarbus; 

 Višķu pagasta teritorijas vispārēji labiekārtošanas darbi. 

4.5. Paredzamie notikumi, kas varētu būtiski ietekmēt iestādes darbību nākotnē 

Višķu pašvaldībā darbojas Špoģu vidusskola, kurā uz 31.12.2007. mācījās 550 skolēni, 

tai skaitā no Višķu pagasta 240, no citiem pagastiem 310 skolēni. Kopējie Špoģu vidusskolas 

uzturēšanas izdevumi sastādīja Ls 177 022 (neskaitot skolotāju algas). 

Višķu pašvaldības budžetā pašvaldības, kuru skolēni mācās Špoģu vidusskolā, saskaņā ar 

noslēgtajiem savstarpējo norēķinu līgumiem un saskaņā ar 25.03.2003. MK noteikumiem Nr.138 

"Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 13.jūlija noteikumos Nr.250 "Kārtība, kādā veicami 

pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem 

pakalpojumiem"" izdevumu segšanai par skolēnu mācību procesa nodrošināšanu, par katru 

skolēnu maksā Ls 12,08 mēnesī, savukārt reālie izdevumi viena skolēna mācību procesa 

nodrošināšanai sastāda Ls 26,02. Līdz ar to gada laikā radās neapmaksātie izdevumi, kas 
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sastādīja aptuveni Ls 52 000. 2008.gadā prognozējamie neapmaksātie izdevumi sastādīs aptuveni 

Ls 78 000. Špoģu mūzikas un mākslas skolā mācās 195 audzēkņi, tai skaitā no Višķu pagasta un 

citiem pagastiem. Skolas uzturēšanas izdevumi sastādīja Ls 54 634. No Višķu pašvaldības 

budžeta tika segti Ls 42 171.  

Ja netiks veiktas izmaiņas 25.03.2003. MK noteikumos Nr.138 "Grozījumi Ministru 

kabineta 1999.gada 13.jūlija noteikumos Nr.250 "Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie 

norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem"", Višķu 

pagasta pašvaldībai var nonākt finansiālās grūtībās, kas novedīs pie nepieciešamības iesaistīties 

pašvaldību finanšu stabilizēšanu un pašvaldību finansiālās darbības uzraudzības procesā.  

2007.gadā tika pieņemts lēmums par pievienošanos Daugavpils novadam. Līdz ar to, saskaņā ar 

administratīvi teritoriālās reformas likumu, Višķu pašvaldība kā juridiska persona eksistēs līdz 

2009.gada pašvaldību vēlēšanām. 

4.6. Pašvaldības līdzdalība sadarbības projektos 

 Višķu pagasta pašvaldība sadarbībā ar Daugavpils rajona padomi 2007.gadā realizēja 

projektu "Bērnu rotaļu un atpūtas laukuma izveide Višķu pagastā" (Daugavpils rajona padomes 

finansējums Ls 1 000), kura ietvaros Višķu pagasta Vīgantu ciemā izveidots bērnu rotaļu 

laukums. 

 Noslēdzies projekts BJR Interreg IIIB Kaimiņattiecību Programmas (Lietuva- Latvija- 

Baltkrievija Interreg IIIA Dienvidu prioritāte) projekta Nr.SII-037 “Velo tūrisma attīstīšana 

Baltijas Ezeru zemē”/ ”Exciting cycling net of the Baltic Country of lakes”, kura rezultātā Višķu 

pagasta pašvaldībā izveidots jauns velomaršruts „Luknas aplis”. Višķu pagastā ieguldītais 

finansējums projekta rezultātā ir aptuveni EUR 10 000, pašvaldības līdzfinansējums Ls 3397. 

 Višķu pagasta padome 2007.gadā piedalījās Višķu pagasta sabiedriski aktīvo sieviešu 

biedrības „Degsme” realizētajos projektos, kuru rezultātā Špoģu vidusskolā iekārtota trenažieru 

zāle un Špoģu mūzikas un mākslas skolā veikts lietišķās mākslas studijas remonts. Projektu 

realizācijai biedrībai „Degsme” izsniegts aizdevums Ls 1000.  

 Višķu pagasta pašvaldība 2007.gadā ar līdzfinansējumu piedalījās atkritumu poligona 

izveidošanas (Ls 1966), informācijas un komunikāciju tehnoloģijas sistēmas tīkla izveides (Ls 

347), INTERREG IIIA Nr.SIII-068 (Ls 8285) sadarbības projektos.  

4.7. Pasākumi, lai veicinātu iedzīvotāju informētību par pašvaldības darbību un 

viņu iespējām lēmumu pieņemšanā 

 Višķu pagasta iedzīvotāji var iepazīties ar Višķu pagasta padomes lēmumiem, kas tiek 

izvietoti Višķu pagasta padomes telpās uz informācijas stenda. Iedzīvotājiem ir tiesības apmeklēt 

Višķu pagasta padomes sēdes, uzdot jautājumus deputātiem. 
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 Ar ziņām par pašvaldību, aktualitātēm, kultūras un izglītības jautājumiem var iepazīties 

pašvaldības mājas lapā http:\\www.viski.lv. 

 Pagasta padomes telpās ir pieejamas sūdzību un priekšlikumu iesniegšanas pastkastītes. 

 

4.8. Veiktie pasākumi pašvaldības vadības pilnveidošanai 

 Lai uzlabotu darba kvalitāti, papildinātu zināšanas, sekotu līdzi attīstības tendencēm 

Latvijā un ārpus tās Višķu pagasta pašvaldības darbinieki regulāri apmeklē seminārus, kursus un 

izmanto pieredzes apmaiņas iespējas ar citām Latvijas pašvaldībām.  

 Višķu pagasta padome motivē un iesaista darbiniekus zināšanu papildināšanā un 

kvalifikācijas celšanā. Gandrīz visas Daugavpils rajona padomes mācību centra un Latvijas 

Pašvaldību savienības organizētās mācības tiek izmantotas, lai pilnveidotu administrācijas darba 

kvalitāti.

http://www.viski.lv/
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5. Pielikumi 
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5.1. Zvērināta revidenta atzinums par pašvaldības saimniecisko darbību, kā arī 

par pašvaldības 2007.gada saimniecisko pārskatu 
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5.2. Višķu pagasta padomes lēmums par 2007. gada pārskatu 

 



5.3. Pašvaldības aģentūras „Višķi” 2006.gada publiskais pārskats 

 

 

 

 

Pašvaldības aģentūras „Višķi” 

2006.gada publiskais pārskats 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Daugavpils rajons, Višķu pagasts 

2008
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1. Pašvaldības aģentūras „Višķi” izveidošanas mērķis 

Pašvaldības aģentūra „Višķi” tika izveidota, lai īstenotu vienotu Višķu pagasta 

padomes politiku siltumapgādes, ūdensapgādes, notekūdeņu, kanalizācijas komunikāciju un 

iekārtu, atkritumu saimniecības apsaimniekošanā, autotransporta un traktortehnikas racionālā 

izmantošanā, pagasta nekustamā īpašuma apsaimniekošanā, kā arī, lai nodrošinātu atklātību 

pašvaldības finanšu līdzekļu izmantošanā. 

 

2. Pašvaldības aģentūras „Višķi” funkcijas un uzdevumi 

 Aģentūras galvenās funkcijas un uzdevumi pārskata periodā paliek nemainīgas: 

 1. Aģentūras valdījumā nodotā Višķu pagasta padomes kustamā un nekustamā 

īpašuma – daudzdzīvokļu dzīvojamo māju, tām piesaistīto teritoriju apzināšana, 

pārvaldīšana un apsaimniekošana. 

 2. Siltuma ražošana, piegāde un realizācija Višķu un Špoģu apdzīvotajās vietās. 

3. Komunālo pakalpojumu organizēšana un sniegšana fiziskām un juridiskām 

personām Višķu pagastā. 

 

3. Publisko pakalpojumu sniegšana Višķu pagasta padomes kompetences ietvaros 

1. Komunālās saimniecības objektu pārvaldīšana, uzturēšana, ekspluatācija, remonts, kā arī 

objektu celtniecības organizēšana. 

2. Sadzīves atkritumu savākšanas, izvešanas un apsaimniekošanas organizēšana un 

uzraudzība, no fiziskām un juridiskām personām. 

3. Ielu, ietvju, pagasta nozīmes ceļu, tiltu, laukumu un pludmaļu apsaimniekošana, 

labiekārtošana, remontdarbu būvniecības organizēšana un uzraudzība. 

4. Ielu, laukumu, ietvju un citu publiskai lietošanai paredzētu teritoriju apgaismojuma 

nodrošināšana un uzturēšana kārtībā. 

5. Pagasta ielu, parku, laukumu, kapsētu un represijās bojā gājušo piemiņas vietu 

labiekārtošana un uzraudzība. 

6. Transporta pakalpojumu, skolēnu pārvadāšanas organizēšana un uzraudzība. 

7. Dabas stihiju seku likvidēšanas pasākumu organizēšana. 

8. Latvijas, starptautisko un Višķu pagasta projektu un programmu, kas veicina komunālo 

pakalpojumu sniegšanas un to objektu apsaimniekošanas efektivitāti un lietderību realizēšana 

un vadīšana. 

 

4. Iestādes juridiskais statuss un struktūra 



 27 

 Pašvaldības aģentūra „Višķi” ir izveidota pamatojoties un Višķu pagasta padomes 

2005.gada 16.augusta lēmumu Nr.309 un saskaņā ar „Publisko iepirkumu likumu” un tā 

grozījumiem no 31.10.2002.līdz 03.02.2005.gadam. 

 Aģentūra „Višķi” uzsāka darbību 2006.gada 1.janvārī pamatojoties uz Višķu pagasta 

padomes 2005.gada lēmumu Nr.509. 

 Pašvaldības aģentūra „Višķi” ir Višķu pagasta padomes izveidota iestāde, kura īsteno 

pagasta padomes funkcijas labiekārtošanas, siltumapgādes, ūdensapgādes, sanitārās tīrības, 

komunālo pakalpojumu organizēšanas, apsaimniekošanas un skolēnu pārvadājumu 

organizēšanas jomā un darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas “Publisko aģentūru likumu”, 

likumu “Par pašvaldībām”, MK noteikumiem, citiem normatīvajiem aktiem, Višķu pagasta 

padomes lēmumiem, Pārvaldes līgumu un aģentūras nolikumu. 

 Aģentūra ir juridiska persona, tai ir zīmogs ar pilnu tās nosaukumu, patstāvīga bilance 

un konts bankā. 

 Aģentūras darbības uzraudzību veic Višķu pagasta padome. Pagasta padomes 

izpilddirektors pārrauga Aģentūras darbību un informē pagasta padomi. 

 Aģentūras darbu vada un organizē tās direktors, kas rīkojas saskaņā ar LR likumiem, 

normatīvajiem aktiem, Aģentūras nolikumu un noslēgto pārvaldes līgumu starp Aģentūru un 

Višķu pagasta padomi. 

 Aģentūrā ir nodarbināti 54 darbinieki. Jāatzīmē, ka Špoģu un Višķu tehnikuma 

katlumājās nodarbinātie 8 kurinātāji strādā tikai apkures sezonas laikā. 

 Kurināmā sagatavošanā no Nodarbinātības valsts dienesta mēnesī tiek iesaistīti 3 – 5 

cilvēki. 

Tabula Nr.1 - Aģentūrā nodarbināto skaits pa struktūrvienībām 2007.gadā 

 Struktūrvienība Nodarbināto skaits 

1. Pārvalde 8 

2. Dzīvokļu un komunālo pakalpojumu nodrošinājuma  pasākumi 15 

3. Špoģu katlumāja 4 

4. Višķu tehnikuma katlumāja 4 

5. Kurināmā sagatavošana 6 

6. Ceļu uzturēšana 2 

7. Vides aizsardzības nodrošinājuma pasākumi 6 

8. Pārējā ekonomiskā darbība un dienesti 9 

 Kopā 54 

 

4. Pasākumi darba optimizācijai, pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai, izmaksu samazināšanai, 

pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai 
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 Aģentūras darbības galvenais uzdevums ir un paliek nodrošināt pagasta iedzīvotāju 

vajadzību apmierināšanu siltumapgādes, ūdensapgādes, notekūdeņu un kanalizācijas ūdeņu 

novadīšanas, sadzīves atkritumu apsaimniekošanas, transporta pakalpojumu un nekustamā 

īpašuma apsaimniekošanas pakalpojumu jomā. 

 2007.gadā Aģentūrā svarīga nozīme tika piešķirta valdījumā nodoto pamatlīdzekļu 

uzturēšanai un atjaunošanai. 

 2006.gadā uzstādītie pieci siltummezgli daudzdzīvokļu mājās ļāva 2007./2008.gada 

apkures sezonā daļēji ekonomēt siltumenerģijas patēriņu, pielietojot dažādus siltuma patēriņa 

režīmus apkurei, kā arī kurināmajam – šķeldai. Taisnības labad jāatzīmē, ka ziemā 

temperatūra nebija zema, bija mitrs, kurināmais bija nepieciešams vairāk nakts stundās. 

 Višķu profesionālā vidusskola par apkuri februāra mēnesī maksāja Ls 8 472, martā Ls 

6 282, un aprīlī Ls 2966. Šāds izmaksu sadalījums bija iespējams pateicoties Višķu tehnikumā 

uzstādītajiem siltummezgliem – dienas laikā siltummezgli tika noslēgti, bet vakaros atvērti. 

Tomēr, tas viss negatīvi ietekmēja iedzīvotāju siltumapgādi vakaros. 

 2007.gadā daļēji tika atjaunota siltā ūdens padeve, bet tā kā iedzīvotājiem bez atļaujas 

veicot izmaiņas siltumapgādes sistēmā tika radīti siltā ūdens padeves sistēmas bojājumi, siltā 

ūdens padevi pilnā mērā atjaunot vēl nav izdevies. Visus iedzīvotāju radītos bojājumus 

novērst nav izdevies, jo iedzīvotāji nesadarbojas ar santehniķiem bojājumu meklēšanā, kā arī 

ir kategoriski pret bojājumu seku likvidēšanu dzīvokļos, kuros jau ir veikts kapitālais remonts. 

 2007.gadā lielākā daļa līdzekļu izlietoti avārijas situāciju likvidēšanā, kā arī 

neatliekamo pasākumu veikšanai, lai nodrošinātu ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas 

funkcionēšanu un drošību. 

 Lai saglabātu dzīvojamo fondu, tika veikts aizņēmums daudzdzīvokļu māju jumtu 

nomaiņai. Tā jumta nomaiņas izmaksas Višķu tehnikuma ciema mājai Nr.11 ar PVN sastādīja 

Ls 11 301, Nr.2 Ls 22 524, Nr.5 Ls 21 482 un mājai Nr.8 Vīgantu ciemā Ls 7 111. Kopējās 

jumtu nomaiņas izmaksas ar PVN sastādīja Ls 62 364. Ar savu līdzfinansējumu jumtu 

nomaiņas finansēšanā piedalījās arī attiecīgo māju iedzīvotāji. 

 Jāatzīmē, ka jumtu nomaiņa nepieciešama arī Vīgantu ciema mājām Nr.4, Nr.5, Nr.7 

un Nr.7, kuru lēzenie jumti ir klāti ar līmējošo ruberoīdu, kas jau šobrīd atrodas ļoti sliktā 

stāvoklī. Šie jumti ir jāmaina pilnīgi visai mājai, jo pretējā gadījumā ielāpi vai daļēja jumtu 

nomaiņa neko nedod. Tā ir tikai nelietderīga līdzekļu izmantošana. 

 Dzīvojamā fondā tika veikti nelieli remontdarbi kanalizācijas sistēmā un ūdensvados. 

Pilnīgi vai daļēji nomainīti 8 kanalizācijas stāvvadi mājās Nr.11 un Nr.5 Višķu tehnikuma 

ciemā. Nomainīti 110 m ūdensvada, Vīgantu ciemā ierīkoti divi jauni pieslēgumi 

ūdensvadam. 
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 2007.gadā visiem abonentiem – juridiskajām personām tika uzstādīti ūdensskaitītāji, 

kā arī fiziskajām personām brīvprātīgā kārtā. 

 Apkures sezonas sākumam tika veikts liels remonts Višķu tehnikuma katlu mājā. 

Nomainīti 2 siltummaiņi, veikts ūdens mīkstinātāja remonts, uzstādīts papildus dūmsūknis. 

Veikts remonts arī Špoģu ciema katlu mājā, kur nomainīta siltumtrase 200 m garumā līdz 

Špoģu vidusskolai un 130 m siltumtrases 13.mājas virzienā. 

 2007.gada laikā tehniskā kārtībā tika uzturēts autotransports un traktortehnika, veiktas 

ikgadējās tehniskās skates, autobusu tehniskās skates, kas notiek divreiz gadā.  

 Visam autotransportam saremontēti vai iegādāti jauni topogrāfi. Autotransporta parks 

ir diezgan vecs, tāpēc katru gadu tā tehniskajai uzturēšanai tiek tērētas arvien lielākas naudas 

summas. 2007.gadā remonta izdevumi sastādīja Ls 4 754. 

 2007.gadā Višķu pagasts piedalījās konkursā „Sakoptākais Latvijas pagasts 2007”. 

Pašvaldības aģentūra „Višķi” sniedza Višķu pagasta padomei savus pakalpojumus konkursa 

Nolikuma īstenošanā. Vairākās nominācijās Višķu pagasts saņēma godalgotas vietas un kļuva 

par konkursa „Sakoptākais Latvijas pagasts 2007” laureātu Latgales novadā. 

 Pavasara un vasaras sezonā Aģentūra uzturēja kārtībā pagasta pludmales un laukums, 

Brāļu kapus, piemiņas vietu Peipiņu kalnā, ebreju piemiņas vietu ravējot teritorijas, pļaujot 

zālājus. Tika apstādītas pagasta teritorijā esošās puķu dobes, visu sezonu tika pļauta zāle 

pašvaldībai piederošajās sabiedriskā sektora platībās, savākti atkritumi Vīgantu ciema, kā arī 

citās autobusu pieturās Višķu un Špoģu ciemos, neskatoties uz to, ka tas ir jādara VAS 

„Valsts Ceļi”. 

 Aģentūra nodrošināja pašvaldības ceļu uzturēšanu darba kārtībā visos gadalaikos. 

 Uzsākti darbi pie ceļu un ielu apgaismojumu sistēmas atjaunošanas Višķu un Špoģu 

ciemos, kuru kopējās izmaksas tiek prognozētas Ls 49 126 vērtībā. 2007.gadā apgaismes 

sistēmas darbus veica Ls 39 213 vērtībā. Atlikušos darbus plānots pabeigt 2008.gadā. 

 Pašvaldības aģentūras „Višķi” darbā ir arī nepilnības un trūkumi. Līdzekļu trūkuma 

dēļ netika nomainīts maģistrālais ūdensvads Špoģu ciemā līdz Dārza ielai. Nav pilnībā 

atjaunota siltā ūdens padeve Višķu tehnikuma mājā Nr.11 un mājā Nr.5, jo ir demontēta karstā 

ūdens cirkulācijas sistēma. 

 Ūdensvadu un siltumtrašu aizbīdņu stāvoklis ir kritisks, bet to nomaiņai ir 

nepieciešami lieli kapitālieguldījumi. Šos trūkumus plānots novērst realizējot ERAF projektu, 

kura ietvaros tiks rekonstruētas siltumapgādes un ūdensapgādes maģistrāles. 

 Kritisks stāvoklis ir daudzdzīvokļu māju ūdens un siltumvadiem. Daudzi dzīvokļi ir 

privatizēti, dzīvokļos veikts kapitālais remonts, tāpēc saimnieki iebilst pret ūdensvadu un 

siltumvadu nomaiņu. Ziemā aģentūra nespēj nodrošināt nepieciešamo temperatūru 



 30 

daudzdzīvokļu māju stūra dzīvokļos. Daudzi iedzīvotāji ir atslēguši dzīvokļu apkuri, jo 

dzīvokļos nedzīvo, kas saīsina dzīvokļu un dzīvojamo māju kalpošanas laiku, kā arī samazina 

temperatūru kaimiņu dzīvokļos apkures sezonas laikā. Vīgantu ciemā šī iemesla dēļ regulāri 

aizsalst un pārplīst ūdensvads. 

 

5. Iekšējās kontroles sistēmas novērtējums un pasākumi tā pilnveidošanai 

Aģentūras iekšējās kontroles sistēma ir izveidota un funkcionē saskaņā ar uzņēmumā 

izstrādāto grāmatvedības un finanšu kontroles koncepciju, kura nodrošina aģentūras līdzekļu 

saglabāšanu, racionālu un pareizu izlietošanu, saimniecisko darījumu atbilstību likumdošanai 

un Aģentūras nolikuma nosacījumiem. Aģentūras iekšējās kontroles sistēmas pareizība un 

atbilstība LR MK noteikumiem Nr.243 tiek vērtēta ar ārējo revidentu palīdzību. 

Ievērojami uzlabojās klientu apkalpošana. Tiek reģistrēti un klientu iesniegumi un 

pieteikumi dažādu darbu veikšanai, kas ļauj operatīvi novērst pieteiktos bojājumus, sekot 

darba izpildes termiņiem un kvalitātei. 

Tiek pielietotas darbinieku uzdevumu izpildes lapas, kas ļauj novērst nesaskaņas starp 

klientiem un aģentūru. Aģentūrai ir izdevies piesaistīt jaunus klientus sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanā. 

 

6. Aģentūras sniegto publisko pakalpojumu izcenojumi pārskata periodā 

 Aģentūras sniegto pakalpojumi izcenojumi pārskata periodā sniegti saskaņā ar Višķu 

pagasta padomes 2005.gada 20.decembra lēmumu Nr.510. 

 Ar 2006.gada 14.augusta lēmumu Nr.407 tika apstiprināti tarifi par siltumenerģijas un 

karstā ūdens piegādi 2006./2007.gada apkures sezonā. Aprēķini veikti vadoties no 

patērētajiem līdzekļiem 2005./2006.gada apkures sezonā un no kurināmā iegādes cenām.  
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Tabula Nr.2 – Pašvaldības aģentūras „Višķi” maksas pakalpojumu tarifi ar 01.01.2006. 

Nr. 

p.k. 

Pakalpojuma veids Mērv Tarifs 

Ls 

PVN 

% 

PVN 

Ls 

Kopā ar 

PVN Ls 

1. Tehnikas izmantošana:      

 Mikroautobuss, Reno Espace Km. 0,14 18 0,03 0,17 

 Autobusi VOLVO Km. 0,35 18 0,06 0,41 

 Autobusi Daimler-Benz Km. 0,25 18 0,05 0,30 

 Automašīna GAZEĻ Km. 0,15 18 0,03 0,18 

 Automašīna MAZ 5551 Km. 0,32 18 0,06 0,38 

 Traktors T-150 K treileris 1.st 10,00 18 1,80 11,80 

 Traktors T-150 K muca 1.st 11,00 18 1,98 12,98 

 Kravas cisterna MAN-10.150 Km. 

1.st 

0,39 

21,87 

18 

18 

0,07 

3,94 

0,46 

25,81 

 Traktori MTZ ar piekabi 1.st 8,00 18 1,44 9,44 

 Traktors T-170 buldozers 1.st 17,00 18 3,06 20,06 

 Autogrieders  1.st 17,50 18 3,15 20,65 

 Automašīna MAN Km. 0,38 18 0,07 0,45 

 Traktors JuMZ-6K Lielkrāvējs 1.st 12,50 18 2,25 17,75 

2.. Ūdensapgāde       

  m
3 

0,47 5 0,02 0,49 

  1 cilv 0,71 5 0,04 0,75 

3. Kanalizācija      

  m
3 

0,47 5 0,02 0,49 

  1 cilv 0,71 5 0,04 0,75 

4. Atkritumu izvešana      

  1.1 m
3 

5,19 5 0,26 5,45 

  1 cilv 0,19 5 0,01 0,20 

5. Apkure:      

 Juridiskām personām 1.m2 0,42 18 0,08 0,50 

 Fiziskām personām 1.m2 0,50 - - 0,50 

6. Īre      

 Dzīvokļi ar ūdensapgādi, kanalizāciju un 

centrālapkuri 

1.m2 0,08 - - 0,08 

 Dzīvokļi ar ūdensapgādi, kanalizāciju un 

krāšņu apkuri 

1.m2 0,05 - - 0,05 

 Dzīvokļi bez ērtībām 1.m2 0,04 - - 0,04 

 Juridiskām personām 1.m2 0,42 18 0,08 0,50 

  1.m2 0,30 18 0,05 0,35 

 

7. Pakalpojumi      
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 Virpošanas darbi 1.st 2,97 18 0,53 3,50 

 Frēzēšanas darbi 1.st 2,97 18 0,53 3,50 

 Urbšanas darbi 1.st 1,70 18 0,30 2,00 

 Kompresors krāsošanai 1.st 1,70 18 0,30 2,00 

 Metināšanas darbi 1.st 3,81 18 0,69 4,50 

 Telfera izmantošana 1.st 2,12 18 0,38 2,50 

 Garāžu telpu izmantošana  dienn. 1,70 18 0,30 2,00 

 Garāžu telpu izmantošana mašīnu 

novietošanai 

dienn. 0,85 18 0,15 1,00 

 Santehniķa pakalpojumi (bez 

materiāliem)  

situācijas novērtēšana 

apsekošana  

santehniķa darbs 

 

 

 

1.st 

1.st 

 

 

 

0,42 

0,85 

 

 

 

18 

18 

 

 

 

0,08 

0,15 

 

 

 

0,50 

1,00 

 Elektriķa pakalpojumi  

darbs,  

situācijas novērtēšana,  

autotransporta pakalpojumi 

 

1.st 

1.st 

1.st 

 

0,85 

0,59 

0,15 

 

18 

18 

18 

 

0,15 

0,11 

0,03 

 

1,00 

0,70 

0,18 

 

 Ar 2006.gada 14.augusta lēmumu Nr.407 pagasta padome apstiprināja maksas 

pakalpojumu tarifi izmaiņas, kas stājās spēkā ar 2006.gada 1.oktobri. 

Tabula Nr. 3 – Tarifu izmaiņas ar 2006.gada 1.oktobri. 

Nr. 

p.k. 

Pakalpojuma veids Mērv Tarifs 

Ls 

PVN 

% 

PVN 

Ls 

Kopā ar 

PVN Ls 

1. Atkritumu izvešana 1.1 m
3
 5,50 5 0,28 5,78 

 Daudzdzīvokļu mājas iedzīvotājiem 1 cilv 0,24 5 0,01 0,25 

2. Apkure      

 Juridiskām personām 1 m
2
 0,66 18 0,12 0,78 

 Fiziskām personām 1 m
2
 0,66 5 0,03 0,69 

3. Traktors T-25 1.st. 4,24 18 0,74 5,00 

 Traktors T-25 ar slotu 1.st. 6,36 18 1,14 7,50 

4. Karstais ūdens 1 m
3
 1,43 5 0,07 1,50 

 

Ar 2007.gada 16.oktobra lēmumu Nr.690 Višķu pagasta padome apstiprināja 

2007./08.gada apkures tarifus apkures sezonā – gigakalorijās:  

 Gigakalorijas cena Ls 23,69 + PVN 18% juridiskām personām (Ls 27,95), 

 Gigakalorijas cena Ls 23,69 + PVN 5% fiziskām personām (Ls 24,87). 

 

7. Aģentūras finansējums un tā izlietojums 
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 Aģentūras finansējumu veido: 

 Ieņēmumi no aģentūras sniegtajiem maksas pakalpojumiem, 

 Līdzekļiem, kas iegūti ar pagasta padomes lēmumu atsavinot aģentūras valdījumā esošo 

kustamo mantu, 

 Višķu pagasta padomes piešķirtajiem budžeta līdzekļiem. 

 

Aģentūras finansiālais stāvoklis ir atkarīgs no apkures un komunālo maksājumu savlaicīgām 

iemaksām. Uz 01.01.2008.iedzīvotāju parādi par komunālajiem maksājumiem sastādīja Ls 5776, 

kas ir par Ls 2400 mazāk nekā iepriekšējā gadā.  

Pašvaldības aģentūra regulāri izsūta atgādinājumus, brīdinājumus iedzīvotājiem, kuriem ir 

komunālo maksājumu parādi. Kopā ar pagasta dzīvokļu un komunālo maksājumu komiteju, tika 

izsaukti uz pārrunām tie iedzīvotāji, kuriem ir ļoti lieli parādi. Jāsecina, ka tāda iedarbība dod ļoti 

minimālus rezultātus. Aģentūras lielākie apkures maksājumu parādnieki ir Višķu profesionālā 

vidusskola, SIA „Prevers” nav apmaksājis greiderēšanas darbus par Ls 826, SIA „Strautupe V” 

bieži kavē maksājumu par ūdensapgādi. Par komunālajiem maksājumiem parādā ir Vīgantu 

ciema mājas Nr.4, Nr.5, Nr.6, Nr.7, Nr.8, kuru kopējais parāda apjoms sastāda Ls 3 500. 

 

8. Ieņēmumi no aģentūras sniegtajiem maksas pakalpojumiem 

 Pārskata periodā no apkurināmajām iestādēm sniegtajiem pakalpojumiem aģentūra 

iekasēja Ls 89 827, par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem Ls 14 862, ceļu 

uzturēšanas ieņēmumi sastādīja Ls 7 755, atkritumu izvešanas Ls 4 505. Ieņēmumi par 

autotransporta pakalpojumiem papildināja aģentūras budžetu par Ls 62 364. 

 

9. Personāla izglītošanas un kvalifikācijas paaugstināšana. 

Pašvaldības aģentūras „Višķi” mērķis ir nodrošināt darbinieku apmācību un kvalifikācijas 

celšanu, paaugstinot strādnieku un speciālistu prasmju un zināšanu līmeni savā nozarē.  

Pašvaldības aģentūrā „Višķi” strādā 54 darbinieki, no tiem:  

- ar augstāko izglītību  4; 

- vispārējo vidējo  18; 

- profesionālo vidējo  23; 

- pamatizglītību   9. 

Pārskata periodā pašvaldības aģentūras darbinieki piedalījās dažādos kursos un semināros. 

Tā, aģentūras direktors piedalījās LPMC mācību seminārā „Darba tiesisko attiecību 

aktuālākie jautājumi”. 
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10. Prognozes un plāni nākamajam gadam 

 Pašvaldības aģentūra „Višķi” 2008.gadā turpinās darbus pie tādu pasākumu ieviešanas, 

kas ļaus paaugstināt sniegto pakalpojumu kvalitāti, racionāli un efektīvi izmantot darba un 

materiālos resursus, samazināt to izmaksas. 

 Ierīkot bērnu rotaļu un atpūtas laukumu Višķu tehnikumā. 

 Turpināt siltumapgādes un ūdensapgādes maģistrālo vadu rekonstrukcijas projektu 

izstrādi. 

 Turpināt ceļu periodiskās uzturēšanas darbus. 

 Pabeigt ielu apgaismes sistēmas rekonstrukciju. 


