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Vijciema pagasta pārvaldes vadītāja ziņojums

Vijciema pagasta pārvaldes publiskais pārskats ir ikgadējā atskaite par pārvaldes
darbu dažādās darbības jomās, kā arī sniedz iespēju ikvienam interesentam iegūt
informāciju par Vijciema pagastu.
Pārskatā

apkopota

informācija

par

Vijciema

pagasta

pārvaldi

un

tās

struktūrvienībām, Vijciema pamatskolu, tautas namu, bibliotēku, feldšerpunktu un sporta
aktivitātēm. Pagasta teritorijā darbojas sabiedriskā labuma organizācija biedrība
“Vijmalieši”.
Visas iestādes darbojušās iedalīto budžeta līdzekļu ietvaros.
Salīdzinot ar 2014. gadu, izmaiņas pagasta dzīvē ir minimālas. Turpinās iedzīvotāju
skaita samazināšanās gan no iedzīvotāju dabiskā pieauguma puses gan no tiem
iedzīvotājiem, kuri savu dzīvesvietu deklarē citur.
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1. Vijciema pagasta raksturojums.
1.1.

Ģeogrāfiskais raksturojums.
Vijciema pagasts ir viena no Valkas novada administratīvajām teritorijām, atrodas

novada dienvidaustrumos, Gaujas kreisajā krastā. Pagasts atrodas 23 km attālumā no
novada centra Valkas un 22 km attālumā no kaimiņu novada pilsētas Smiltenes, 160 km
attālumā no Latvijas Republikas galvaspilsētas Rīgas.
Pagasts robežojas ar sava novada Valkas un Zvārtavas pagastiem, Strenču novada
Plāņu pagastu, Smiltenes novada Bilskas un Grundzāles pagastiem.
Pagastu šķērso 1.šķiras autoceļš Valka – Smiltene.
Vijciems atrodas Tālavas zemienes Sedas līdzenumā. Cauri pagastam tek
Gaujas kreisā pieteka Vija, kas savā 62 km garajā ceļā nepārtraukti līkumo un
vijas, taču tās kritums ir samērā prāvs – 1,2 metri uz kilometru. Vija ietek Gaujā
3 km lejpus Vijciema. Upes lejtecē straujš, krāčains posms noslēdzas ar sarkanā
smilšakmens atsegumu - “Kankarīšu iezi”. Vijas kreisajā krastā 0,5 km lejpus
Vijciema centra paceļas ar mežu apaugušais Celīškalns. Tā platība aizņem
aptuveni 3 ha, tas paceļas 22 m pār apkārtni.
Vijciema pagasta kopplatība ir 14193,2 ha t.sk.
LIZ 2983,0 ha jeb 21,0 %
meži 9613,5 ha jeb 67,7 %
purvi 401,8 ha jeb 2,8 %
zem ūdeņiem 519,1 ha jeb 3,7 %
ceļi 291,9 ha jeb 2,1 %
pagalmi 116,3 ha jeb 0,8 %
pārējās zemes 267,0 ha jeb 1.9 %
1.2.

Kultūras un dabas objekti
Tagadējā Vijciema pagasta centrā saglabājušās daudzas 19.gadsimtā celtās

muižas ēkas. Pagastā ir vismaz astoņi unikāli objekti, kas pelna ievērību arī
šobrīd: Vijciema luterāņu baznīca, Celīškalns, Bitarīnkalns, Ielīcu etnogrāfiskā
sēta, Čiekurkalte, Meža skola, medību pils un pagasta centrs.
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Vijciema luterāņu baznīca celta 1852.gadā.Tā ir vienjoma koka celtne,
kam ir īpatnēja sienu ārējā apdare. Tās ir apšūtas ar zvīņveida koka dēlīšiem.
Šeit atrodas republikas nozīmes mākslas pieminekļi – altāris, un kokā gleznota
altārglezna “Svētais vakarēdiens”.
Kā senatnes liecinieks Vijciema pagastā atrodas pilskalns “Celīškalns”
Vijas upes krastā. Apmēram 600 m uz ziemeļrietumiem no Celīškalna pie
“Silbitaru” mājām atrodas senlatviešu kulta vieta Bitarīnkalns, kurā konstatēts
kapulauks.
5 km no centra atrodas apdzīvota vieta Mežmuiža, kur atrodas vecākā
čiekuru kalte Latvijā, kas celta 1895.gadā un apgādāja sēklas ne tikai visai
Vidzemei, bet arī eksportam Tā darbojas vēl šodien kā čiekurkalte un arī kā
muzejs.
1.3.

Iedzīvotāji
Vijciema pagastā uz 2016.gada 1. janvāri reģistrēti 700 iedzīvotāji, iedzīvotāju

blīvums 4.9 cilvēki uz vienu kvadrātkilometru.
Iedzīvotāju skaitam ir tendence samazināties, kā galvenais iemesls tam ir negatīvais
iedzīvotāju dabiskais pieaugums. Darba vietu trūkumu dēļ no pagasta izbrauc darbspējīgie
iedzīvotāji un bērni.
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Iedzīvotāju
skaits

Dzimšanas
reģistru skaits

Miršanas
reģistru skaits

2010

757

4

5

2011

754

3

7

2012

749

10

14

2013

733

9

4

2014

711

2

9

2015

700

4

6

Zemā dzimstība, mirstības pieaugums un iedzīvotāju migrācija radījusi izmaiņas arī
iedzīvotāju vecuma struktūrā.
Iedzīvotāju vecuma struktūra 2015.gadā

7%

19%
5%

Pirmskolas vecuma
bērni
Skolēni līdz 15 gadiem

Darbaspējīgie
iedzīvotāji
Pensionāri

69%

Līdz darbspējas vecumam pagastā reģistrēti 87 iedzīvotāji. Pēc darbspējas vecuma
133 un darbspējas vecumā 480, no kuriem 255 vīrieši un 225 sievietes.

1.4.

Uzņēmējdarbība.
Uzņēmējdarbība nodrošina ilgtspējīgu teritorijas attīstību, nodrošina un rada jaunas

darba vietas, savukārt darba vietas veicina intelektuālā potenciāla saglabāšanu pagastā.
5

Pagastā galvenā uzņēmējdarbības nozare ir lauksaimniecība. Ar graudaugu un
kartupeļu audzēšanu nodarbojas z/s „Piekalnes” un k/s „Vijupe”. Piena lopkopības nozarē
lielākās zemnieku saimniecības ir „Lācupi”, „Peņģu ferma”, „Jaunpuņģi”, “Pilskalni”,
“Vecbūdas”.
Tirdzniecībā darbojas pārtikas veikals SIA „AT Livonija”, kokapstrādē galdniecība
SIA „Cellīši un partneri” , SIA „Fortūna”, atpūtas bāze ZS „Dravnieki”.
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2. Vijciema pagasta pārvalde
Valkas novada Vijciema pagasta pārvalde ir Valkas novada domes izveidota
padotībā esoša patstāvīga iestāde, kas Vijciema pagasta teritorijā fiziskām un juridiskām
personām nodrošina likumā „Par pašvaldībām”, citiem valstī spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem, Valkas novada domes lēmumos un saistošajos noteikumos noteikto
pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību, kā arī doto uzdevumu un pašvaldības
brīvprātīgo iniciatīvu izpildi.
Pārvaldes darbības tiesiskuma un lietderības kontroli īsteno novada domes
izpilddirektors. Izpilddirektora pakļautībā atrodas Vijciema pamatskola, pagasta bibliotēka,
tautas nams un feldšerpunkts.
Pārvalde darbojas saskaņā ar nolikumu un savā darbībā ievēro un pilda Latvijas
Republikas Satversmi, likumu „Par pašvaldībām”, citus valstī spēkā esošus normatīvos
aktus, kā arī Domes lēmumus, saistošos noteikumus, nolikumus un citus Domes un
pārvaldes iekšējos normatīvos dokumentus.
Pārvalde rīkojas ar Domes piešķirtajiem finanšu līdzekļiem atbilstoši budžeta tāmē
apstiprinātajam finansējumam.
Pārvaldes juridiskā adrese: “Dalderi”, Vijciema pagasts, Valkas novads, LV-4733.

2.1. PĀRVALDES KOMPETENCE
Atbilstoši LR normatīvajiem aktiem Pārvalde:
2.1.1. nodrošina Domes lēmumu un pašvaldībai noteikto funkciju izpildi Pārvaldes
darbības teritorijā;
2.1.2. nodrošina pašvaldības kompetencē esošo izziņu izsniegšanu un sniedz
informāciju par pašvaldības kompetencē esošajiem jautājumiem;
2.1.3. pieņem valsts noteikto nodokļu un nodevu maksājumus, kuru iekasēšana ir
uzdota pašvaldībai, kā arī novada domes noteikto nodevu maksājumus un maksājumus par
pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem;
2.1.4. nodrošina sociālo pabalstu izmaksas Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likumā un saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā;
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2.1.5. atbilstoši LR Iesniegumu likuma prasībām un savai kompetencei pieņem un
izskata iesniegumus, sūdzības un priekšlikumus;
3.1.6. sadarbojoties ar dzimtsarakstu nodaļu, sniedz organizatorisku atbalstu
iedzīvotājiem dzimtsarakstu nodaļas jautājumu kompetencē;
2.1.7. nodrošina pieejamību informācijai par domes pieņemtajiem lēmumiem un
citu vispārpieejamu informāciju;
2.1.8. nodrošina LR Dzīvesvietas deklarēšanas likuma prasības attiecībā uz
Pārvaldes teritorijā dzīvesvietu deklarējošiem iedzīvotājiem;
2.1.9. pašvaldības autonomo funkciju izpildei un jautājumu risināšanai, nodrošina vietējo
iedzīvotāju (sabiedrības) iesaistīšanos vietējās pārvaldes procesos.
2.2. Nodrošinot Domes lēmumu izpildi, Pārvalde veic šādas funkcijas un uzdevumus:
2.2.1.

pieņem

no

iedzīvotājiem

maksājumus

par

Pārvaldes

sniegtajiem

komunālajiem un citiem pakalpojumiem;
2.2.2. sniedz informāciju un izziņas interesentiem par Domes un Pārvaldes
kompetencē esošajiem jautājumiem;
2.2.3. nodrošina informācijas apmaiņu ar Domes institūcijām;
2.2.4. sniedz organizatorisku atbalstu iedzīvotāju pieņemšanai pie Domes
amatpersonām;
2.2.5. organizē Pārvaldes pārziņā esošās kustamās mantas un nekustamā īpašuma
apsaimniekošanu, pagasta pārvaldes pārziņā esošo īpašumu uzskaiti, reģistrāciju un
inspekciju;
2.2.6.veic pasākumus un sadarbojas ar novada domes struktūrvienībām attīstības
plānošanas un projektu vadības jautājumos attiecībā uz pārvaldes pārziņā esošo teritoriju;
2.2.7. atbilstoši likuma „Par arhīviem” prasībām uzkrāj un saglabā Pārvaldes
dokumentus līdz to nodošanai valsts arhīvā;
2.2.8. organizē skolēnu pārvadājumus un sniedz priekšlikumus šajā jautājumā;
2.2.9. nodrošina piešķirtā pašvaldības finansējuma mērķtiecīgu un efektīvu
izlietošanu;
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2.2.10. kārto dokumentus un arhīvu, atbilstoši lietvedības prasībām, izstrādājot
atsevišķu nomenklatūru un pastāvīgi glabājamo lietu aprakstu;
2.2.11. organizē savu lietvedību un nodrošina Pašvaldības kopējās elektroniskās
dokumentu vadības sistēmas izmantošanu saskaņā ar Pašvaldības dokumentu pārvaldības
sistēmu;
2.2.12. organizē personāla vadību un personāla lietvedību atbilstoši LR un
Pašvaldības normatīvajiem aktiem
2.2.13. organizē grāmatvedības datu apstrādi izmantojot vienotu grāmatvedības
programmu,
2.2.14. sagatavo un iesniedz atskaites Centrālai statistikas pārvaldei, atbilstoši
normatīvajos aktos noteiktai kārtībai;
2.2.15. pilda citus Domes lēmumos vai normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus un
pienākumus.
2.3. Lai nodrošinātu Pārvaldei uzdoto funkciju izpildi Pārvaldei ir tiesības:
2.3.1. pieprasīt un saņemt no Domes, tās padotībā esošajām institūcijām un
amatpersonām Pārvaldes funkciju izpildei nepieciešamās ziņas, statistisko un citu
informāciju;
2.3.2. sagatavot un iesniegt Domes priekšsēdētājam Domes lēmumu projektus par
Domes un Pārvaldes darbības jautājumiem, sniegt atzinumus par Domes lēmumu
projektiem, kas attiecas uz Pārvaldes darbību;
2.3.3. iesniegt Domei priekšlikumus par Pārvaldes darbības nodrošināšanai
nepieciešamo finansējumu, ierosinājumus Pārvaldes darba uzlabošanai un pakalpojumu
kvalitātes paaugstināšanai.
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2.4. Vijciema pagasta pārvaldes struktūrvienības
2.4.1. Ūdensapgādes un kanalizācijas nodaļa
Vijciema pagasta pārvalde nodrošina ūdens piegādi iedzīvotājiem un iestādēm, kā
arī notekūdeņu pieņemšanu attīrīšanai. Par ūdens piegādi un notekūdeņu attīrīšanu ir
noslēgti 320 līgumi, apstiprināta maksa par ūdeni 0,52 EUR/ m3, par notekūdeņu attīrīšanu
0,60 EUR m3.
Vijciema ūdensapgādei izmanto 1 ūdensapgādes urbumu, kas ierīkots 1963.gadā.
Atļaujā noteikts ūdens ieguves limits 96 m3/dnn (35000 m3/gadā). 2009.gadā uzstādīta
attīrīšanas iekārta.
Vijciema

kanalizācijas

iekārtu

ekspluatācija

uzsākta

1988.gadā.

Pēdējā

rekonstrukcija notikusi 2009.gadā.
Attīrītais notekūdeņu daudzums ir lielāks nekā ūdens ieguves daudzums. Tas
izskaidrojams ar to, ka daļa pagasta iedzīvotāju izmanto savus ūdensapgādes urbumus vai
groda akas un notekūdeņus novada kopējā kanalizācijas tīklā. Uz notekūdeņu attīrīšanas
iekārtām tiek vesti arī notekūdeņi no ūdensapgādes sistēmas, kuru apsaimnieko KS
„Vijupe”.
Ūdens patēriņš un attīrītais notekūdeņu daudzums.
Ūdens
patēriņš m3

Attīrītais
notekūdeņu
daudzums m3

2010

14009

14130

2011

15057

15182

2012

17215

17330

2013

16430

16545

2014

12625

13366

2015

12530

13116

2015. gada budžeta izpilde 19991 EUR.
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2.4.2. Komunālās saimniecības nodaļa
Nodarbojas ar pašvaldības īpašumu un teritorijas sakopšanu.
Pagasta teritorijā atrodas Vijciema kapi, darbus uzrauga kapu uzraugs. Vijciema
kapos regulāri tiek rīkoti kapusvētki un svecīšu vakars.
Teritorijas sakopšanā tiek piesaistīti bezdarbnieki, kuri saņem bezdarbnieka
stipendiju, kā arī sabiedrisko darbu veicēji.
Pagastam ir 19 vietīgs autobuss VW Crafter, kas nodrošina skolēnu nogādāšanu uz
skolu un mājām, kā arī nodrošināta skolēnu nokļūšanu uz sporta sacensībām novadā,
mācību ekskursijām un kultūras pasākumiem, pagasta pašdarbniekiem uz pasākumiem.
Autobusu pēc vajadzības izmanto Valkas novada iestādes un struktūrvienības.
Pagastam ir ugunsdzēsēju mašīna. 2016.gadā plānots veikt mašīnas remontu, lai
varētu iziet tehnisko skati un nepieciešamības gadījumā piedalīties ugunsgrēku dzēšanā.
2015. gada budžeta izpilde 43773 eiro.
2..4.3. Ielu apgaismojums
Pagasta pārvalde nodrošina ielu apgaismojuma remontdarbus un iekāru tehnisko
apkopi. 2015.gada budžeta izpilde 4490 EUR.
2.4.4.Pašvaldības autoceļi
Kopējais pašvaldības autoceļu un ielu garums pagastā ir 24.471 km.
Ceļa
numurs

Autoceļa nosaukums

Ceļa garums
km

1-A

Centrs - Bērzāji

1.066

2-A

Pārupe

0.292

3-A

Aptieka - Silbitari

1.436

4-A

Krauklīši - Mauri

0.854

5-A

Akmentiņi - Liepkalni

0.426

6-A

Īcēni - Lācupi

1.204

7-A

Kalndreimaņi - Jaunveģēri

1.692

8-A

Žūri – Skripsti - Sūbri

8.112

9-A

Peņģi – Sprīdīši - Jērcēni

2.694
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1-B

Stūri – Noras – kapsēta - garāža

1.008

2-B

Pienotava – attīrīšanas iekārtas

0.528

3-B

Kokzāģētava - Vecbūdas

0.2301

4-B

Cepļi - Stampkalni

1.678

Vijmeži - Kalmes

1.18

Kopā

24.471

Pašvaldības autoceļu ikdienas uzturēšanas darbus 2015.gadā veica VAS “Latvijas
autoceļu uzturētājs”, ZS “Pogusti”, ZS “Vecbūdas”.
Katru gadu notiek autoceļu planēšana, seguma uzlabošana ar dolomīta šķembu
maisījumiem, ceļmalu appļaušana, krūmu izciršana, caurteku uzturēšana, iesēdumu un
izskalojumu likvidēšana, bīstamo koku izzāģēšana.
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3. Vijciema pamatskola

Vijciema pamatskola ir Valkas novada domes izglītības iestāde. Skola dibināta
1921.gadā kā sešklasīgā pamatskola bijušajās Blankina muižas telpās. 1936.gadā ēka
pārbūvēta skolas vajadzībām, uzcelta piebūve un otrais stāvs. Laika gaitā tā vairākas reizes
reorganizēta, bet no 2009. gada tā ir Valkas novada domes Vijciema pamatskola. 2011.
gadā pie skolas uzcēla sporta zāli.
Vijciema pamatskolas darbības tiesiskais pamats ir Vijciema pamatskolas
nolikums, apstiprināts Valkas novada domes 2014. gada 27. februāra sēdē. Ikdienas darbā
tiek ievēroti saistošie ārējie normatīvie akti un uz nolikuma pamata izdotie iekšējie
normatīvie akti.
Izglītības programmas
Skola īsteno:
1. Pamatizglītības programmu, kods 21011111, kura licencēta 2009. gada 8.
oktobrī, licence Nr. V -363, derīga līdz 2018. gada 31. jūlijam, kuru
apgūst 52 izglītojamie;
2. Pirmskolas izglītības programmu, kods 01011111, licencēta 2010. gada
17. decembrī, licence Nr. V-3200, kuru apgūst 26 izglītojamie.
Pedagogu kvalitatīvais sastāvs.
Par izglītojamo zināšanu apguvi rūpējas 14 pedagoģiskie darbinieki. Pedagogi
piedalījās IZM īstenotajā ESF projektā ,,Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības
optimizācijas apstākļos” un 5 pedagogi ieguva 3. kvalitātes pakāpi, bet 4 – 2. kvalitātes
pakāpi. Skolā strādājošo pedagoģisko darbinieku izglītības:
13

-

Augstākā pedagoģiskā izglītība (13)

92,8%

-

Augstākā izglītība (1)

7,1%

-

Vairākas specialitātes (6)

42,8%

-

Maģistra grāds (4)

28,6%

Pedagoģiskie darbinieki regulāri paaugstina savu kompetenci priekšmeta mācīšanas
metodikā, pedagoģijā un psiholoģijā, datorzinībās, audzināšanā un skolvadības jautājumos.
Izglītojamo skaita izmaiņas pa gadiem
Skolas un Valkas novada domes viena no prioritātēm ir nodrošināt izglītojamo
mācību vietu tuvāk dzīves vietai. Novads nodrošina transportu izglītojamo nokļūšanai uz
skolu, jo 18 no izglītojamiem skolā un atpakaļ uz mājām nokļūst ar novada autobusu, kura
maršruta garums ir 28 kilometri. Skolā mācās izglītojamie no 44 ģimenēm, 9 no tām ir
daudzbērnu. Novads divas reizes nedēļā nodrošina transportu izglītojamo nokļūšanai uz
Valkas mākslas un mūzikas skolām.
2015./2016. mācību gadā skolā mācās 52 izglītojamie pamatizglītības programmā
un 26 izglītojamie pirmskolas izglītības programmā.
Izglītības

2013./14.m.g.

2014./15.mg.

2015./16.m.g.

programmas

Plānots
2016./17.m.g.

Pamatizglītībā

49

43

52

56

pirmsskolā

26

28

26

22

Interešu izglītība
Vijciema pamatskolā ir iespēja piedalīties 7 interešu izglītības programmās: teātra
pulciņā, rokdarbu pulciņā, 1. - 4. klašu un 5. - 9. klašu tautas deju pulciņā, sporta pulciņos
un mazpulkā. Pēc stundām izglītojamie tiek nodarbināti pagarinātajā dienas grupā. Skolā
darbojas arī skolēnu pašpārvalde.
Skolā katru gadu notiek dažādi pasākumi. Daudzi no tiem kļuvuši par
tradicionāliem: Zinību diena, sporta diena un pārgājiens, Miķeļdienas tirdziņš, Lāčplēša
dienas gājiens, Latvijas dzimšanas diena, Ziemassvētki, Lieldienas, aerobikas diena,
Vecvecāku pēcpusdiena, Mātes diena.

Izglītības iestādes budžeta plānojums un izlietojums
2015.gadā skolas budžets sastāda EUR 235889.00, tai skaitā:
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- personāla atalgojumam, VSAO iemaksām

EUR 146476.00

- preču un pakalpojumu apmaksai

EUR 43594.00

- pamatkapitāla veidošanai

EUR 45816.00

Skolas budžetā paredzēti līdzekļi mācību grāmatām, mācību līdzekļiem un
mācību ekskursijām:
-

no pašvaldības budžeta

EUR 2575.00

-

no valsts budžeta

EUR 1157.00

Resursu nodrošinājums.
Vijciema pamatskolas izglītojamiem ir pieejams informātikas kabinets, bibliotēka,
kurā izglītojamie mācību gada sākumā saņem visas nepieciešamās mācību grāmatas un
darba burtnīcas, dienasgrāmatas. Izglītojamo mācību sasniegumu vērtējumi tiek reģistrēti
elektroniski, un vecākiem ir iespēja regulāri iepazīties ar tiem e-klasē. Informāciju par
skolā notiekošo izglītojamo ģimenes un sabiedrība saņem ar skolas avīzīti, kura iznāk 4
reizes gadā, kā arī ar Valkas novada mājas lapas starpniecību, laikrakstu ,,Ziemeļlatvija”
un ,,Valkas novada vēstis”.
Skolas ēdnīcā izglītojamajiem ir iespēja paēst siltas pusdienas, bet 1.-4.klašu
izglītojamiem arī brokastis. Pirmskolas grupu audzēkņi saņem brokastis, pusdienas,
launagu. No 2015./2016. mācību gada valsts apmaksātu ēdināšanu saņem 1. - 4. klašu
izglītojamie (40,3%), bet pirmskolas obligātā izglītības vecuma audzēkņiem (42,3%)
Valkas novada dome sedz ēdināšanas izdevumus EUR 1.14 dienā. No Valkas novada
domes sociālā budžeta tiek segti ēdināšanas izdevumi izglītojamiem no daudzbērnu un
trūcīgajām ģimenēm (32.7%). Skola ir iesaistījusies Lauku atbalsta dienesta finansētajos
projektos ,,Skolas piens” un ,,Skolas auglis”.
Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā
Vijciema pamatskolā izglītojamo sasniegumus vērtē atbilstoši valstī noteiktajai un
skolā pieņemtajai mācību sasniegumu vērtēšanas kārtībai. Pedagogi analizē izglītojamo
mācību sasniegumus 1. semestrī , mācību gada beigās un plāno turpmāko darbību sekmju
uzlabošanai.
Mācību sasniegumu vidējais vērtējums
No 2012./2013.m.g. līdz 2014./2015.m.g.
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7
6,5
2012./2013.

6

2013./2014.
2014./2015.

5,5
5
2./3.klase

4.-6.klase

7.-9.klase

Mācību sasniegumu vidējais vērtējums ballēs pa klašu grupām
6,5
6,4
6,3
6,2
6,1
6
2012./2013.

2013./2014.

2014./2015.

Mācību sasniegumu vidējais vērtējums ballēs
Mācību sasniegumi pa klasēm un klašu grupām ir mainīgi, tie ir atkarīgi no
konkrētās klases izglītojamo spējām, prasmēm un attieksmes pret mācību darbu. Skolas
vidējais vērtējums pēdējos trijos gados ir 6,3 un augstāks.
Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos
Skolā notiek mērķtiecīgs darbs, lai izglītojamos savlaicīgi sagatavotu valsts
pārbaudes darbiem. Saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem gan izglītojamie,
gan viņu vecāki/aizbildņi tiek iepazīstināti ar valsts pārbaudes darbu norisi, vērtēšanas
principiem, pārbaudes darbu norises gaitu. Izglītojamo sasniegumi pēc katra pārbaudes
darba tiek analizēti, lai izdarītu secinājumus un plānotu turpmāko darbu. Skolotāji
metodisko komisiju sanāksmēs tiek iepazīstināti ar rezultātiem un analīzēm.
Valsts pārbaudes darbu rezultāti 9.klasei
2014./2015.m.g.
Skola

Latviešu
valoda
%

Angļu
valoda
%

Matemātika
%

Latvijas un Vēji skolā
pasaules
%
vēsture
%
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Vijciema
60,52
pamatskola
Vidēji
valstī 61,09
(lauku skolās)

62,43

58,86

68,74

62,63

65,6

56,74

65,01

62,11

Sadarbība ar izglītojamā ģimeni
Informācija izglītojamo vecākiem/aizbildņiem tiek sniegta vecāku kopsapulcēs,
klašu sapulcēs, individuālajās sarunās ar pedagogiem un skolas vadību, izglītojamā
dienasgrāmatās, sistēmā e-klase, ielūgumos un ziņojumos, skolas avīzē un mājas lapā
www.valka.lv, laikrakstā ,,Ziemeļlatvija”. Skolas dzīves aktualitātes tiek atspoguļotas
skolas avīzītē, kura iznāk četras reizes gadā pirms brīvlaikiem. Informācija par
pasākumiem skolā tiek sniegta savlaicīgi, ir glīti un estētiski noformēta. Skolas darbā un
jautājumu lemšanā iesaistās skolas padome. Skolas padomes sanāksmēs tiek sniegta
informācija par padarīto, plānoto, izskatīti aktuālākie jautājumi. Vecāki var izteikt savus
priekšlikumus un ierosinājumus. Vecāku/aizbildņu izteiktos priekšlikumus skola izmanto
turpmākajā darbā.
Skola informē vecākus par bērna mācību sasniegumiem, uzvedību un stundu
kavējumiem katru dienu. Vecāki informāciju par sava bērna sekmēm un kavējumu saņem
tajā pašā dienā, kad tiek veikti ieraksti e-klases žurnālā. Pie klases audzinātāja un mācību
priekšmetu skolotājiem vecāki var iepazīties ar sava bērna pārbaudes darbiem un mācību
sasniegumu izaugsmes dinamiku.
Skola pēc nepieciešamības rīko vecāku sapulces, klašu vecāku sapulces,
individuālas pārrunas, par vecāku un pedagogu interesējošām problēmām. Vecāku sapulces
tiek protokolētas. Reizi gadā skola organizē vecāku dienu, kad vecāki tiek aicināti
apmeklēt mācību stundas un vērot pedagogu un izglītojamo darbu.
Skola aicina vecākus/aizbildņus un sabiedrību apmeklēt un piedalīties izglītības
iestādes organizētajos ārpusstundu pasākumos: Zinību dienā, Miķeļdienas tirdziņā,
Lāčplēšu dienas gājienā, Ziemassvētku pasākumos, Barikāžu atceres dienā, Vecvecāku
pēcpusdienā, Aerobikas dienā, Mātes dienā, Pēdējā zvanā un izlaidumos, ekskursijās un
pārgājienos.

Iekārtas un materiāltehniskie resursi
Skolā ir iekārtoti mūsdienu prasībām atbilstoši mācību priekšmetu kabineti, sporta un
rotaļu laukumi. To iekārtojums nodrošina kvalitatīvu izglītības programmas realizēšanu,
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atbilstoši izglītojamo vecumam un skaitam. Lielākajā daļā klašu kabinetos ir regulējami
vienvietīgie soli un krēsli. Materiāltehniskie līdzekļi ir darba kārtībā, droši lietošanai.
Pakāpeniski skolā tiek pilnveidota un modernizēta materiāli tehniskā bāze, iegādāti mācību
procesam nepieciešamie mācību materiāli un līdzekļi. Skolas bibliotēkā pieejamas visas
nepieciešamās mācību grāmatas, darba burtnīcas, metodiskā un izziņas literatūra.
Telpas ir piemērotas interešu izglītības nodarbībām, kuras notiek saskaņā ar interešu
izglītības grafiku. Skolā ir atbilstošs skaits sanitāro mezglu, tie ir apgādāti ar silto ūdeni,
sporta hallē ir iekārtotas meiteņu un zēnu ģērbtuves un dušas. Ziemā varam izmantot
hokeja laukumu un slidotavu.
Skolā ir skaidras norādes par telpu atrašanās vietu un nosaukumu. Pedagogiem un
izglītojamiem tiek dota iespēja kopēt mācību materiālus, izmantot materiāli tehniskos
resursus, bibliotēku, informātikas kabinetu, sporta zāli un laukumu.
Sporta zāli un laukumu izmanto arī citi pagasta iedzīvotāji, netraucējot mācību
procesu. Skolas sporta laukumā katru gadu tiek rīkoti pagasta sporta svētki vasarā un
hokeja turnīri ziemā. Sporta hallē un skolā katru rudeni notiek novada rudens sporta spēles.
Skolas meiteņu mājturības klasē vakaros notiek pagasta rokdarbnieču pulciņš.
Iestādes sadarbība ar citām institūcijām
Izglītības iestāde savā darbā realizē daudzveidīgas sadarbības formas ar citām
institūcijām. Sadarbojoties ar Valkas novada domi un Izglītības, kultūras, sporta un
jaunatnes lietu nodaļu notiek skolas darba un attīstības plānošana, organizācijas un
kontroles nodrošināšana, finanšu dokumentu aprite, skolas budžeta izpildes
nodrošināšana. Katru gadu skolotāji novadā apmeklē tālākizglītības kursus un
seminārus, kurus organizē IKSJ vai Valkas ģimnāzija, piesaistot lauku skolu
skolotājus. IKJS koordinē arī skolotāju dalību ESF projektos un pedagogu metodisko
apvienību darbību novadā. Mūsu skolas skolotāja ir novada meiteņu mājturības un
tehnoloģiju metodiskās apvienības vadītāja.
Interešu izglītības programmu realizēšanā skolas sadarbojas ar Valkas novada
Bērnu un jauniešu centru ,,Mice” un Bērnu – jaunatnes Sporta skolu. Katru rudeni
mūsu skolā un sporta hallē notiek novada lauku skolu sporta spēles.
Tāpat laba sadarbība izveidojusies ar novada Mākslas un Mūzikas skolu, kuru
apmeklē Vijciema pamatskolas skolēni – skolā tiek organizētas mākslas skolas bērnu
darbu izstādes un mūzikas skolas bērnu koncerti.
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Izglītības iestādes telpās, sporta hallē un sporta laukumā katru vasaru un ziemu
notiek pagasta sporta spēles, bet katru gadu rudenī Valkas novada rudens sporta spēles
un vasarā pludmales volejbola turnīri. Skolas skolēni un pedagogi ir aktīvi dalībnieki
un palīgi visos pagasta un novada organizētajos pasākumos: sporta spēlēs, pagasta
svētkos, koncertos u.c.
Tā kā skolas zāle nav liela, skolas lielākie pasākumi: Ziemassvētki, Mātes diena,
Izlaidums, notiek Vijciema tautas nama zālē, savukārt, tautas nama rokdarbu pulciņš
darbojas skolas telpās. Pagājušajā gadā Vijciema amatierteātris ,,Čiekurs” savāktos
ziedojumus (120 eiro) uzdāvināja pirmskolas grupai rotaļlietu iegādei.
Sadarbībā ar ZAAO un Latvijas Dabas muzeju skolēni iesaistās vides projektos.
Skolotāji un skolēni sadarbojas ar A/S,,Latvijas Valsts meži” projektā ,,Mamma
daba”.
Sadarbojoties ar CSDD, skolēniem ir iespēja iegūt velosipēdistu apliecības.
Sadarbojoties ar Valkas novada VUGD, Valsts policijas Vidzemes reģiona
Valkas iecirkņa speciālistiem un Sadales tīklu Ziemeļu reģiona speciālistiem, skolā tiek
organizētas drošības nedēļas.
Sadarbojoties ar Latvijas mutes veselības centru skolā regulāri skolēniem tiek
sniegti zobu higiēnas pakalpojumi.
Sadarbībā ar Lauku atbalsta dienestu skola piedalās programmās ,,Skolas auglis”
un ,,Skolas piens”.
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4. Vijciema tautas nams.

Vijciema pagasta tautas nams rūpējas par tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu, par
kultūras pasākumu organizēšanu un pieejamību plašākam iedzīvotāju lokam.
Tautas namā tika organizēti dažādi pasākumi: saulgriežu pasākumi, tradicionālie pasākumi,
konkursi, koncerti, izstādes, teātra izrādes, atpūtas pasākumi, kā arī profesionālu mūziķu un aktieru
radošie vakari. Pasākumi, kurus var uzskatīt par Vijciema vizītkarti ir Vijas vārda dienas svinības,
Vijciema pagasta svētki un Vijciema muižas svētki.
Tautas namā darbojas amatierteātris “Čiekurs”, Eiropas deju grupa “Vijolītes”, mūsdienu
deju grupa “Virāža”, sieviešu vokālais ansamblis, folkloras un ziņģu grupa, kā arī rokdarbu pulciņš.

2015. gada pasākumu kopsavilkums
02.01.2015 Mākslas filma Modris
19.01.2015 Čiekurs/Dūdenezin
24.01.2015 Rondo/koncerts
26.01.2015 Zumba
01.02.2015 Telpu noma
02.02.2015 Zumba
05.02.2015 Skola/dejotāji
08.02.2015 Čiekurs/Dūdenezin
09.02.2015 Zumba
12.02.2015 Skola/dejotāji
16.02.2015 Zumba
17.02.2015 Skola/dejotāji
20.02.2015 Zvārtavas amatierteātra Latviānis viesizrāde
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21.02.2015 Vijolītes/skate-koncerts
21.02.2015 Virāža/skate-koncerts
23.02.2015 Zumba
24.02.2015 Skola/dejotāji
28.02.2015 Karnevāls/Grupa Blēži
02.03.2015 zumba
05.03.2015 Skola/dejotāji
07.03.2015 Vijolītes/koncerts
08.03.2015 Liepājas teātra aktieru gr.Aģenti koncerts
09.03.2015 Zumba
12.03.2015 Skola/dejotāji
13.03.2015 Rondo/koncerts
13.03.2015 Vijgriezes/koncerts
14.03.2015 Rondo/koncerts-skate
14.03.2015 Viesojas Apvedceļš
16.03.2015 Zumba
17.03.2015 Izstādes Vijas raksti atklāšana
19.03.2015 Skola/dejotāji
23.03.2015 Zumba
26.03.2015 Skola/dejotāji
28.03.2015 Mf Akmeņi manās kabatās
28.03.2015 Mf Spēlmanis
29.03.2015 Palsmane/ Randiņš/Karlsons ir labākais
06.04.2015 Otrās Lieldienas visai ģimenei
06.04.2015 Skolas teātris/Gudrības grāmata
06.04.2015 konkurss Vijciema cālis 2015
06.04.2015 Multiplikācijas filmu programma
06.04.2015 Zumba
07.04.2015 Skola/dejotāji
09.04.2015 Skola/dejotāji
11.04.2015 Vijas vārda dienas svinības
11.04.2015 Čiekurs/amatierteātru saiets
13.04.2015 Zumba
14.04.2015 Skola/dejotāji
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16.04.2015 Skola/dejotāji
20.04.2015 Zumba
25.04.2015 Valmieras teātra aktieru grupa
25.04.2015 Virāža/koncerts
27.04.2015 zumba
01.05.2015 Čiekrs/pirmizrāde/Igauņu bēres
01.05.2015 Pavasara balle
04.05.2015 Zumba
05.05.2015 Skola/mēģinājums Mātes dienai
06.05.2015 Skola/mēģinājums Mātes dienai
07.05.2015 Skola/mēģinājums Mātes dienai
08.05.2015 veltījums mātes dienai
11.05.2015 Zumba
16.05.2015 Jolandas Suvorovas šovs
16.05.2015 Grupas 4 tūres 3 gadu jubileja
18.05.2015 zumba
19.05.2015 Skola/mēģinājums teātrim
20.05.2015 Skola/mēģinājums teātrim
21.05.2015 Skola/mēģinājums teātrim
22.05.2015 Skola/mēģinājums teātrim
23.05.2015 Vijolītes/koncerts
25.05.2015 Skola/mēģinājums teātrim
25.05.2015 Zumba
26.05.2015 Skola/mēģinājums teātrim
27.05.2015 Skola/mēģinājums teātrim
28.05.2015

Skola/mēģinājums teātrim
29.05.2015 Pirmizrāde/Brēmenes muzikanti
31.05.2015 Svētki bērniem/Krāsu karnevāls
04.06.2015 Skola/mēģinājums izlaidumam
05.06.2015 Skola/mēģinājums izlaidumam
08.06.2015 Skola/mēģinājums izlaidumam
09.06.2015 Skola/mēģinājums izlaidumam
10.06.2015 Skola/mēģinājums izlaidumam
11.06.2015 Skola/mēģinājums izlaidumam
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12.06.2015 Skola/mēģinājums izlaidumam
13.06.2015 Skolas izlaidums
17.06.2015 Lauku tīkls/seminārs
04.07.2015 Vijolītes/koncerts
11.07.2015 Teātra izrāde/Valkas pag. viesizrāde
18.07.2015 Vijolītes/koncerts
6.-8.08

Vijciema pagasta svētki

08.08.2015 Vijolītes/koncerts
08.08.2015 Čiekurs/izrāde
12.09.2015 Teātra izrāde/Kārķu amat.viesizrāde
12.09.2015 Čiekurs/izrāde
18.,19.09. Vijciema muižas svētki
18.09.2015 Čiekurs/izrāde
04.10.2015 Rudens vēstules - vecākajai paaudzei
24.10.2015 Vijolīšu valsis - Eiropas deju festivāls
07.11.2015 Čiekurs/izrāde
11.11.2015 Lāčplēša diena
13.11.2015 Mūzika Latvijai
21.11.2015 Viktora Zemgala solokoncerts
21.11.2015 Jautrais bocmanis/deju vakars
14.12.2015 skola/mēģinājums
15.12.2015 skola/mēģinājums
16.12.2015 skola/mēģinājums
17.12.2015 skola/mēģinājums
17.12.2015 skola/Ziemassvētku pasākums
19.12.2015 Ziemassvētki mazajiem
24.12.2015 Vokālais ansamblis/koncerts
26.12.2015 Ziemassvētku balle
2015.gada budžeta izpilde 38819 EUR.
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5. Vijciema pagasta bibliotēka

Bibliotēkas darbības vispārīgs raksturojums
Vijciema pagasta bibliotēka ir Valkas novada Vijciema pašvaldības kultūras,
izglītības un informācijas iestāde, kas sniedz pagasta iedzīvotājiem nepieciešamās
zināšanas un informāciju, organizē izstādes, attīsta un papildina kultūrvidi pagastā.
Bibliotēkā lasītājs var pavadīt brīvo laiku un saņemt sev nepieciešamo informāciju.
Bibliotēkas misija ir izglītotas un informētas sabiedrības veidošana.
Bibliotēkas

funkcijas

ir

apmeklētāju

apkalpošana,

iespieddarbu

iegāde,

sistematizēšana, apstrāde un uzglabāšana, novadpētniecības materiālu vākšana un
apkopošana.
Vijciema pagasta bibliotēka ir Valkas novada domes struktūrvienība ar domē
apstiprinātu nolikumu un ikgadējo budžetu.
Bibliotēka darbojas kā vietējās nozīmes bibliotēka, kas akreditēta 2015.gadā uz 5
gadiem. Bibliotēkas darbu vada bibliotēkas vadītājs.
Krājumu komplektēšana un organizācijas politika.
Viens no bibliotēkas pamatuzdevumiem ir veidot tādu krājumu, kas balstītos uz
vietējo lasītāju vajadzībām un interesēm. Darbs ar krājumu ir nepārtraukts. Svarīgs process
komplektēšanā ir literatūras atlase un norakstīšana. Bibliotēkas krājumam ir jābūt
aktuālam.
Bibliotēka

nodrošina

uzziņu

krājumu

visās

zinātņu

nozarēs-vārdnīcas,

enciklopēdijas, rokasgrāmatas, novadpētniecības materiālus.
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Bibliotēka komplektē izdevumus bērniem un jauniešiem, oriģinālo un tulkoto
daiļliteratūru.
Bibliotēkas krājums tiek komplektēts, ievērojot 3 pamatvirzienus: uzziņu literatūra,
izglītība un daiļliteratūra.
Vijciema pagasta bibliotēka savu krājumu papildina:
-

iepērkot iespieddarbus par pašvaldības līdzekļiem,

-

saņemot dāvinājumus.

Krājumu komplektēšanai 2015. gadā tērēti 1314 EUR no pašvaldības piešķirtiem
līdzekļiem (760 EUR grāmatām, 554 EUR žurnāliem un laikrakstiem ), arī dažādu
organizāciju un privātpersonu dāvinājumi. Grāmatas iepirktas no SIA JANIS ROZE un
Smiltenes grāmatnīcas. Laikraksti un žurnāli tiek pasūtīti Latvijas Pastā, izmantojot
atlaides.
2015. gadā ir saņemti dāvinājumi 16 grāmatas un 8 spēles.
Bibliotēkas vadītāja veic krājuma komplektēšanu, jaunieguvumu apstrādi un
krājumu summāro un individuālo uzskaiti.
Komplektējot bibliotēkas krājumu, tiek ņemtas vērā lietotāju intereses un
pieprasījumus. Komplektēšanas darba pamatā tiek izstrādāti literatūras atlases kritēriji:
1) uzziņu izdevumi ( enciklopēdijas, vārdnīcas );
2) nozaru literatūra( nozares ,kuras visbiežāk tiek pieprasītas);
3) daiļliteratūra- latviešu oriģinālliteratūra, tulkotā literatūra;
4) literatūra bērniem.
Bibliotēkas jaunieguvumu apstrāde notiek bibliotēkā - sākot ar grāmatu apstrādi un
beidzot ar eksemplāru pievienošanu elektroniskajā katalogā.
2015. gadā ieviesta automatizētā lietotāju apkalpošana.
Lietotājiem bija pieejami 17 nosaukumu preses izdevumi.
Ar jaunieguvumiem bibliotēkas lietotāji tiek iepazīstināti, jaunākās grāmatas
izliekot izstādē, zvanot un informējot lasītājus.
Tiek veidotas literārās un tematiskās grāmatu un citu iespieddarbu izstādes.
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Visvairāk pieprasītās grāmatas bija aktieru un citu mākslinieku biogrāfijas,
ezotēriska satura grāmatas, latviešu oriģinālliteratūra.
Bibliotēkas pakalpojumu pieejamība un piedāvājums.
Tā kā iedzīvotāju skaits katru gadu samazinās, tad samazinās arī bibliotēkas lietotāju
skaits. 2015. gadā bibliotēkā iesaistīti 120 lietotāji ( t.sk. bērni un jaunieši 56).
Bibliotēkas rādītāji

Lasītāju skaits

2013

2014

2015

152

130

120

70

56

56

4042

2572

2218

2614

1292

1090

3617

3189

3545

339

171

317

Bērni, jaunieši
Apmeklējums
Bērni, jaunieši
Izsniegums
Bērni, jaunieši

Bibliotēkas lasītāju skaits noslēdzot 2015. gadu bija 120, salīdzinot ar iepriekšējo
gadu tas nedaudz samazinājies. Pagasta bibliotēku apmeklē visi pamatskolas bērni, jo
bibliotēka atrodas pie skolas un pēc stundām, gaidot autobusu uz mājām daudzi bērni laiku
pavada bibliotēkā.
Bibliotēkā tiek izmantoti SBA pakalpojumi. Šogad no citām bibliotēkām ņemti 85
izdevumi, taču arī Vijciema bibliotēkas krājums tiek izmantots citās bibliotēkās. 2015.
gadā citām bibliotēkām ir izsniegtas 8 grāmatas.
Bibliotēkā ir pieejami arī maksas pakalpojumi:
1) dokumentu kopēšana,
2) dokumentu printēšana,
3) skenēšana.
Visiem bibliotēkas lietotājiem ir nodrošināta brīva, neierobežota literatūras
saņemšana, iespēja strādāt pie datora un interneta bezmaksas lietošana.
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Galvenie bibliotēkas klienti ir skolēni, pensionāri un strādājošie. Bibliotēkā ir
izstrādāti lietošanas noteikumi.
Bibliotēka lietotājiem atvērta darba dienās no 10.00 līdz 17.00. Brīvdiena sestdiena,
svētdiena.
Informācijas un komunikācijas tehnoloģiskais nodrošinājums.

Visbiežāk uzziņas tiek sniegtas, palīdzot atrast materiālus par konkrētu tēmu.
Uzziņu un informācijas sagatavošanai tiek izmantots bibliotēkas krājums, prese, tematiskās
mapes, internets.
Bibliotēkā pārsvarā notiek individuālā lasītāju informēšana. Katram cilvēkam tiek
sniegta informācija par jaunāko literatūru.
Bibliotekāro, bibliogrāfisko un informatīvo pakalpojumu sniegšanai tiek izmantoti:
bibliotēkas uzziņu krājums ( vārdnīcas , enciklopēdijas un citi), datu bāzes “Letonika” un
“Lursoft

laikrakstu

bibliotēka”,

Valkas

novada

elektroniskais

kopkatalogs

un

novadpētniecības datu bāze.
Visi bibliotēkas jaunieguvumi tiek ievadīti Valkas, Smiltenes un Strenču novadu
bibliotēku kopkatalogā.
Bibliotēka izmanto SBA (starpbibliotēku abonementu), kur nepieciešamās grāmatas
var pasūtīt no citām reģiona bibliotēkām un arī LNB (Latvijas Nacionālās bibliotēkas).
Novadpētniecības darbs.
Ar katru gadu arvien lielāks akcents tiek likts uz novadpētniecības darbu. Tā kā tika
izsludināts novadpētniecības konkurss „Ceļojums laikā: manas bibliotēkas ēkas vēsture”,

27

tad tika aptaujāti cilvēki, kuri ir saistīti ar ēkām, kurās atradās bibliotēka, tās tika
fotografētas.
Ir izveidotas mapes “Vijciema pagasts”, “Vijciema pamatskola”, “Kultūras dzīve
Vijciemā”, “Sporta dzīve Vijciemā”, “Vijciema draudze. Luterāņu baznīca”, “Vijciema
mežsaimniecība”, “Intervijas ar vijciemiešiem”, “Zemnieku saimniecības”.
Tajās tiek apkopoti materiāli no laikrakstiem un žurnāliem, interneta par notikumiem
pagastā, tā vēsturi.
Metodiskā un konsultatīvā darba un sadarbības raksturojums.
Bibliotēkā tiek sniegtas konsultācijas datoru lietotājiem: kā sameklēt informāciju
internetā, kā meklēt materiālus grāmatās un citos izdevumos, kādus pakalpojumus piedāvā
bibliotēka.
Apmeklētāju konsultēšana notiek ikdienas darbā, individuāli.
Laba sadarbība notiek ar Valkas novada Centrālās bibliotēkas kolēģiem, kuri neliedz
palīdzību. Par jaunumiem bibliotēku darbā tieku informēta semināros, e-pastā vai pa
telefonu.
Vijciema pagasta bibliotēkas sadarbības partneri ir Vijciema pamatskola, Vijciema
pagasta pārvalde, tautas nams, Valkas novada Centrālā bibliotēka, Valkas novada pagastu
bibliotēkas, Smiltenes un Strenču novadu bibliotēkas.
Bibliotēkas materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums.
Bibliotēka atrodas pagasta centrā, pamatskolas internāta ēkā.
Bibliotēkas kopējā platība ir 47 m2 . Grāmatu plaukti, žurnālu plaukts un datori
atrodas vienā telpā. Bibliotēkas lietotājiem ir pieejami 6 datori un multifunkcionālā iekārta.
2015. gadā ir samainīti 4 grāmatu plaukti.
Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums.
Vijciema pagasta bibliotēku finansē no Valkas novada domes budžeta. Aizvadītajā
gadā tika izlietoti 10 691 EUR, kas ir nedaudz vairāk nekā iepriekšējā gadā.
2015. gadā no pašvaldības līdzekļiem ir nopirktas 93 grāmatas, kas izmaksāja 760 EUR un
preses abonēšanai izmantoti 554 EUR. Varētu teikt, ka finansiālais nodrošinājums
bibliotēkas attīstībai ir bijis apmierinošs, taču vienmēr var būt vairāk.
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Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums pēdējo 3 gadu laikā.
Finansējums

2013. gads

2014. gads

2015. gads

Pašvaldības budžets

10 155

10 676

10 691

Ziedojumi

5

5

8

Sadarbība ar citām institūcijām.
Tiek veicināta sadarbība ar citām bibliotēkām un izglītības iestādēm. Bibliotēkas
attīstībā liela nozīme ir sadarbībai ar pašvaldību. Tā ir laba. Bibliotēka tiek atbalstīta. Ja
nepieciešams transports, nokļūšanai uz semināriem vai kursiem, tas vienmēr tiek iedots.
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6. Vijciema feldšerpunkts
Feldšerpunktā iedzīvotāji var saņemt pirmo neatliekamo palīdzību, izmērīt
asinsspiedienu, nokārtot darba nespējas lapu, noteikt cukura un holesterīna līmeni, veikt
vakcināciju (ērču encefalīts, gripa), veikt injekcijas (intramuskulārās, introvenozās
injekcijas) un citas medicīniskās procedūras. Feldšerpunkta ārsta palīgs pēc iepriekšēja
pieteikuma apmeklē pacientus arī mājas vizītēs.
2015.gadā pacientu skaits bija 808, tajā skaitā pieņemšanā 619, mājas vizītēs 189.
2015.gada budžeta izpilde 7194 EUR.
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7. Sporta aktivitātes.
Pagasta iedzīvotāji piedalījās novada rudens sporta spēlēs. 2015.gada rudens sporta
spēles notika pie mums Vijciemā. Rīkoti pludmales volejbola turnīri novada iedzīvotājiem
un pagasta iedzīvotājiem Līgo turnīrs.
Rīkotas pagasta sacensības badmintonā, novusā, galda tenisā, florbolā, pludmales
volejbolā, auto un velo sacensības.
Rīkoti tradicionālie Vijciema vasaras sporta svētki, svētkos piedalījās vairāk kā 200
cilvēki. Notika Ziemas sporta diena.
Hokeja komanda „Vijciems” piedalījās Vidzemes atklātajā čempionātā hokejā 2.
līgā Valmierā un izcīnīja 2. vietu. Pagastā tiek ziemas periodā uzturēts hokeja laukums,
kuru izmanto skolēni un pieaugušie.
Vijciema sporta zālē regulāri notika nodarbības pamatskolas skolēniem.
Pirmdienās, trešdienās un piektdienās no 19.00 – 22.00 notika sporta nodarbības pagasta
iedzīvotājiem (badmintons, galda spēles, florbols u. c.) Iespēju sportot izmanto daudzi
pagasta iedzīvotāji.
Vijciema pagasta komandas piedalījās Valkas novada čempionātos florbolā,
futbolā, pludmales volejbolā, rudens sporta spēlēs, sporta pasākumā „Atvadas vasarai”,
Ielīcās „Līgo” turnīrā.
Pagastā darbojas biedrība „Vijmalieši”, kas atbalsta sporta pasākumus un dažādos
projektos iegūti līdzekļi sporta inventāra iegādei, hokeja laukuma labiekārtošanai un sporta
pasākumu organizēšanai.
2015.gada budžeta izpilde 4611 EUR.
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