VIĻĀNU NOVADA
PAŠVALDĪBAS IESTĀŽU
DARBĪBA 2018 GADĀ



1.Viļānu vidusskola; *



2.Viļānu pilsētas pirmskolas izglītības iestāde;



3.Viļānu pilsētas bibliotēka; *

PADOTĪBĀ ESOŠĀS IESTĀDES



4.Viļānu mūzikas un mākslas skola; *



5. Viļānu novadpētniecības muzejs; *



6. Viļānu pagasta Pirmsskolas izglītības iestāde „Bitīte”; *



7.Viļānu kultūras nams; *



8.Viļānu pagasta Radopoles bibliotēka; *



9.Dekšāres pamatskola; *



10.Dekšāres pagasta bibliotēka; *



11.Sokolku pagasta bibliotēka; *



12. Sociālais atbalsta centrs “Cerība’ *



13.Sociālais dienests; *



14. Viļānu novada pašvaldības sporta skola; *




15. Bāriņtiesa; *
16. Atspukas feldšeru – vecmāšu punkts; *



17. Sokolku pagasta feldšeru – vecmāšu punkts; *



18. Dekšāru feldšeru – vecmāšu punkts



19. Radoso draugu pētniecības centrs « DADZIS»

VIĻĀNU PAGASTA KULTŪRAS UN
ATPŪTAS CENTRS « KAMENĪTE»


Iekārtots atbilstoši iedzīvotāju vēlmēm un atvērts darbdienās no 8:00 līdz 17:00.Sniedz pakalpojumus visiem
Jaunviļānu mikrorajonā dzīvojošajiem iedzīvotājiem.



Visi pamatpakalpojumi ir sniegti bez maksas.Tie ir:

1.

Iespieddarbu un citu dokumentu kopēšana, informāciju izdruka no datora un oriģinālu skenēšana.

2.

Grāmatu un žurnālu izsniegšana vai izmantošana uz vietas.

3.

Centra apmeklēšana: brīva laika pavadīšanas vieta.

Statistika:
lasītāju kopskaits : 97
apmeklējumu kopskaits : 1910
izsniegto iespieddarbu kopskaits : 19413 eks. (grāmatas – 1392 ; sariālizdevumi – 18021)

Tematiskās izstādes :
Maizes svētība

4. Irinas Suvorovas rokdarbi (izšuvums)

2.

Rakstu meklējot

5. Jelenas Obidkinas rokdarbi (adījumi)

3.

Dažādu ziedu medus

6. Ritas Lempas darbi ( no rāvējslēdzējiem)

1.

VIĻĀNU PAGASTA PIRMSKOLAS
IZGLĪTĪBAS IESTĀDE « BITĪTE»
Audzēkņi uz 01.09.2018
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VIĻĀNU PAGASTA PIRMSKOLAS
IZGLĪTĪBAS IESTĀDE « BITĪTE»


Saimnieciskā darbība:

1.

Pirmsvasaras sezonas nomainīti bojātie dēļi smilšu kastē

2.

Nomainīts viens ūdenssildītājs „ Rūķīšu” grupā

3.

Salabota malkas šķūņa daļa, kurā izlietota malka.

4.

Nokrāsotas rotaļlaukuma konstrukcijas un verandu grīdas.

5.

Nopirktas un nomainītas 5 ieejas durvis grupās.

6.

Uzstādīti jauni rotaļlaukumi “Lācēnu” un “Rūķīšu” grupu laukumos.

7.

Nopirkti 5 bērnu skrejriteņi, regulāri tiek remontēti bērnu divriteņi un trīsriteņi.

8.

Nopirktas rotaļlietas ( spainīši, formiņas, grābeklīši, lāpstiņas) vasaras
sezonai smilšu kastē



Pasākumi: 18



Kvalifikācijas kursi: 10

PIRMSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE
« VIĻĀNI»
Audzēkņu skaits uz 31.12.18
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PIRMSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE
« VIĻĀNI»


Iepirkts kurināmais par 17777.45 eiro



iepirkti saimnieciskie līdzekļi par 2498.05 eiro



Nopirktas spēles un rotaļlietas par 1383.42 eiro



Biroja preces par 252.09 eiro;



Medikamenti par 184.43 eiro;



Mācību līdzekļi un materiāli par 1541.17 eiro;



Mīkstais inventārs - aizkari zālei un darba apģērbi personālam par
499.71eiro;



Krūmgriezis par 509 eiro;



Virtuves inventārs par 113.50;



Datortehnika par 429.01 eiro



Atremontēta viena kāpņu telpas siena -uzlikts jauns apmetums un
krāsa

VIĻĀNU VIDUSSKOLA
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VIĻĀNU VIDUSSKOLA


Viļānu vidusskola mācās 462 skolēni. No tiem
1.semestri pabeidza –



ar vērtējumu “8- 10” balles 74 skolēni (16%);



ar vērtējumu “7- 10” balles 84 skolēni (18%);



ar kritiskiem vērtējumiem 36 skolēni ( 7%).

Baneri ar statīvu -151,36
Zāles pļāvējs-pašgaitas-272,04
Žalūzijas - 540,00
Magnētiskās tāfeles -160,00
kalkulatori zinātniskie -300,00
mēbeles -4573,09
dārzeņu šķēlētāja diski -244,42
elektriskā tvaika konvekcijas krāsns 3679,99
sporto visa klase - sporta apģērbs-1155,70
ledusskapis-189,90
trauku mazgājamā mašīna -297,38
elektriskā plīts - 239,89
tāfeles korķa - 165,24
individuālie aizsardzības līdzekļi -527,02
sporta inventārs -479,00
trauki ēdnīcai -330,00
mūzikas instrumenti -204,67
kāpnes alumīnija -179,94
robotikas pulciņam materiāli -498,79
datortehnika - 2187,3

VIĻĀNU PAGASTA RADOPOLES
BIBLIOTĒKA



Lietotāju kopskaits ir 162 cilvēki



Gada lakā tika izsniegti 4531 iespieddarbi (2777 grāmatas un 1754 preses izdevumi)



Starpbibliotēku abonementa kārtā tika aizsūtītas 13 grāmatas un no citām bibliotēkām
pasūtītas un saņemtas 8 grāmatas



Iegādātas 154 grāmatas un 20 nosaukumu žurnāli un avīzes



7 dāvinājumi



Bibliotēka piedāvā maksas pakalpojumu- kopēšanu



Nopirkts 1 dators



Apmeklēti semināri Rēzeknes novada pašvaldībā un Rēzeknes Centrālajā bibliotēkā,
apmācību kursi Rīgā Nacionālajā bibliotēkā un iegūti apliecinājumi.

VIĻĀNU NOVADA SPORTA SKOLA


Izglītojamo skaits uz 2018.gada 1. septembri – 116 audzēkņi



Tiek īstenotas akreditētas 3 profesionālās ievirzes izglītības programmas

1.

Basketbols

2.

Futbols

3.

Vieglatlētika



Sporta skolas audzēkņi 2018.gadā piedalījas 85 dažāda līmeņa un dažadu sporta veidu
sacensībās.



Viļānu novada sporta veterānu komandas 2018.gadā piedalījas 8 valsts dažadu sporta
veidu sacensībās.



Viļānu novada sporta skola sarīkoja 20 dažadu sporta veidu sacensības Viļānu novadā.

VIĻĀNU NOVADA SPORTA SKOLA


Sasniegumi starptautiskā mērogā: SIMONA PRIKULE

1.

Baltijas čempionāts U-16 2.vieta 400 m skrējienā.

2.

Baltijas čempionāts U-16 2.vieta 100+200+300+400 m stafetes skrējienā (Latvijas izlases sastāvā).



Sasniegumi Latvijas mērogā: SIMONA PRIKULE

1.

Latvijas čempionāts telpās U-16 3.vietas 600m skrējienā.

2.

Latvijas čempionāts daudzcīņās U-16 1.vieta septiņcīņā.

3.

Latvijas čempionāts U-16 1.vieta 400 m skrējienā.

4.

LVS kauss 1.posms U-16 3.vieta 1000 m skrējienā.

5.

LVS kauss 2.posms U-16 3.vieta 800 m skrējienā.



Sasniegumi Latvijas mērogā:



Basketbols
Latvijas basketbola līgas 3.divīzijā 1.vieta

1.


Futbols

1.

Ziemeļaustrumu Jaunatnes U-14 telpu futbola čempionātā – 1.vieta

2.

Ziemeļaustrumu Jaunatnes U-16 telpu futbola čempionātā – 1.vieta

3.

Ziemeļaustrumu Jaunatnes U-15 telpu futbola čempionātā – 1.vieta

4.

Latvijas “Ādas bumba” sacensību fināls U-15 (13.10.18.) – 1.vieta



VIĻĀNU MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA


Akreditētas un īstenotas 12 profesionālās ievirzes izglītības programmas: „Klavierspēle” „Akordeona
spēle”, „Vijoļspēle”, Čella spēle”, „Ģitāras spēle”, „Flautas spēle”, „Klarnetes spēle”, „Saksofona
spēle”, „Trompetes spēle”, „Vokālā mūzika” - „Kora klase”, “Vizuāli plastiskā māksla”, “Deja” –
“Dejas pamati”



Īstenojam interešu izglītības programmas:



maksas:



Sagatavošanas klase



Instrumentu spēle



Dziedāšana



Vizuāli plastiskā māksla



Dejas pamati



bezmaksas (IZM dotācija)



Saksofonistu kvartets



Grafika



Garīgās mūzikas vokāli instrumentālais ansamblis



Animācijas darbnīca:

VIĻĀNU MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA


Izglītojamo skaits uz 2018.gada 1.janvāri – 142



Profesionālās ievirzes izglītības programmās – 111, no valsts
budžeta dotācijas pieteikti 93



Interešu izglītības programmās - 31
Iegādāts:
● 4 pārvietojamie spoguļi Dejas pamatu
programmai
● klavieru krēsls skatuvei
● kahons
● plaukti 3.klasei
● Kopētājs (A3)
● Dators ar programmatūrām Mākslas šķūnim

Remontdarbi
● siltināšanas projekts “Sekmēt energoefektivitātes
paaugstināšanu Viļānu mūzikas un mākslas skolā”
● “Mākslas šķūņa” remonts, ugunsdzēsības un
apsardzes signalizācijas ierīkošana, ūdensvada un
kanalizācijas izveide
● Parketa grīdas remonts, slīpēšana, lakošana

Dalība 56 valsts konkursos un izstādēs

VIĻĀNU NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS


Kopējais krājuma vienību skaits – 3329



Tai skaitā pamatkrājuma vienību skaits – 1986



Novadītas 87 ekskursijas



Informācija sniegta - 37 cilvēkiem



Ārzemju viesi – 9 (Izraēla, Somija, Polija)



Kopā muzeju apmeklēja: 2146 cilvēki



Īstenotas 10 dažādas izstādes un pasākumi

Muzejpedagoģiskās nodarbības:
„Lina sēkliņas stāsts” „Senlatviešu spēka zīmes”
„Pa Stefānijas Uļanovskas pēdām”
Iegādāts:
 Gaisa sausinātājs DANVEX, DEH–1000P –
 Tuvās distances projektors SONY VPL_SW235
 KAUBER ECONO TRIPOD 200 pārvietojams trijkāja
ekrāns
 Portatīvais dators
 Dokumentu skapis
 Fotorāmis 60x80, 20 gab.
 Galds, 2 gab.

VIĻĀNU PILSĒTAS BIBLIOTĒKA


Lietotāju skaits – 1112



Apmeklējumu skaits -



Iespieddarbu izsniegums -37183



Grāmatu fonds ir papildinājies par 2641 eks



70 tematiskās plauktu izstādes ,notikuši 78 tematiskie pasākumi



Latvijas simtgadei veltīti 3 lielie izstāžu cikli



Bibliotēka lasītājiem piedāvā lietotājiem 55 nosaukumu preses
izdevumus.



Bibliotēkas lietotāji bez maksas var izmantot internetu, viņiem
pieejamas 10 datorstacijas.



Bibliotēkai ir iegādāti 2 čeku aparāti , 2 monitori. Iztīrīts un salabots
lielais kopētājs.



Darbinieki piedalījušies 10 kursos un semināros

20469

VIĻĀNU KULTŪRAS NAMS


Viļānu kultūras namā un Lakstīgalu salā notika 98 dažādi pasākumi / semināri, konferences,
prezentācijas, koncerti, kino, izrādes, izstādes, atpūtas pasākumi, tradicionālie svētki



Viļānu kultūras nama kolektīvi devās izbraukumos 34 reizes / skates, koncerti



Dziesmu svētkos no 1.jūlija līdz 8.jūlijam Rīgā piedalījās 6 Viļānu kultūras nama kolektīvi



Sadarbībā ar biedrību KULTŪPUNKTS, demonstrētas Latvijas simtgades filmas. Gada laikā Viļānu
skatītājiem parādītas 9 filmas



Augstākā pakāpe:










SAIMIECISKĀ DARBĪBA:
Tika papildināti tautu tērpi kolektīviem, kas ir Dziesmu svētku
Jauniešu deju kopa AUSTRA
dalībnieki:
Senioru deju kopa KŪMYS
Sieviešu koris ALTA pārpieri 20 gab.
Folkloras kopa VIĻŌNĪŠI
Jauniešu deju kopai AUSTRA – Vestes 12 gab.
Lauku kapela BUMBURNEICYS
Celaines jostas 12 gab
Pirmā pakāpe:
Sietavas rokām un kājām
Sieviešu koris ALTA
Folkloras kopa VIĻŌNĪŠI - Pasūtīti 5 Viļānu tautas brunči
Otrā pakāpe:
Deju kopai KŪMYS – 7 zābaku pāri
Krievu dziesmu vokālais ansamblis SUDARUŠKI.
Deju kolektīvu vajadzībām – 20 pastalu
Karogi kolektīviem – 8 gab.
Tika iegādāts vasks lielās zāles parketam un novaskota
grīda

SOKOLKU PAGASTA PĀRVALDE
izsniegtas 13 izziņas
nosūtīti 131 dokumenti
saņemti 22 dokumenti
dzīvesvietas deklarēšana 6
veikti kopēšanas darbi


Iztīrīts ugunsdzēsības dīķis Strupļos, sakārtota teritorija



Sokolku pagasta pārvaldes ēkā uzstādīta ugunsdrošības
signalizācija



Strupļu ciemā tika atjaunots asfalta segums pie mājam Nr.9, 10 un
piebraucamais ceļš uz pagasta centru



Sagatavota, sazāģēta un saskaldīta malka pagasta vajadzībām62m³



Iegādātas ogles pārvaldes iestāžu apkures vajadzībām- 30t

SOKOLKU PAGASTA BIBLIOTĒKA


Lietotāji - 163;



Apmeklējumi – 3454;



Izsniegto eksemplāru skaits – 5966;



Sniegta 114 uzziņa;



Pasākumi – 47 (literatūras izstādes, radošas darbnīcas, jauno
grāmatu diena, apskati, tematiska pēcpusdiena, iespieddarbu
izstādes)



Dāvinājumi – 22 grāmatas

SOKOLKU PAGASTA FVP


15- pieņemšana ar slimībām pirmoreiz vai atkārtoti



76- Injekcijas( 40 -iestādē, 36-mājās)



2- svaru mērīšana



30- receptes izrakstīšana



10- pierakstīšana pie ģimenes ārsta pa telefonu



5- cukura līmeņa mērīšana (apmācība)



14- AS ( asins spiediens) mērīšana



12- izziņas izrakstīšana



7- brūces apstrāde



10- vizītes mājās



04.07.18.- komandējums Rīgā-11 pacienti



12.07.18.- Komandējums Lauku diena Viļānos-1 pacients

SOKOLKU PAGASTA KLUBS



30.pasākumi
( Atpūtas vakari, svētki visai ģimenei, svinīgi pasākumi stafetes un spēles,
radošo darbnīcu nodarbības, teātra izrades)

SOKOLKU PAGASTS/ SOCIĀLĀ
PALĪDZĪBA UN SOCIĀLAIS DARBS


saņemti 275 iesniegumi



Trūcīgās ģimenes statuss piešķirts 111 personām



Maznodrošinātās ģimenes statuss piešķirts 30 personām



Aprūpes mājās pakalpojumu izmantoja 1 persona



GMI pabalsts personām – 67 personām



Dzīvokļa un malkas pabalsts 116 personām



Veselības aprūpes pabalsts 7 personām



Bērna dzimšanas pabalsts 8 ģimenēm

DEKŠĀRES PAGASTA PĀRVALDE



teritorijas appļaušana pie pagasta dzīvojamām un
sabiedriskajām ēkām;



sakopti pagasta teritorijā esošie kapi svecīšu vakaram;



sazāģēta un saskaldīta malka pagasta katlu mājai;



sagādātas latvāņu apkarošanai nepieciešamās ķimikālijas. Veikta
latvāņu pļaušana 1.0 ha un miglošana 1.0 ha platībā



organizēts seminārs Dekšāru pagasta zemniekiem par ES finanšu
piesaisti, projektiem, kā arī sapulce mežu īpašniekiem

DEKŠĀRES PAMATSKOLA
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DEKŠĀRES PAMATSKOLA


31 skolas pasākums
Skolā iegādāti:

Starpnovadu mācību olimpiādes:







Latvijas 45.atklātā matemātikas
olimpiāde Daugavpilī, atzinības raksti
Rēzeknes un Viļānu novadu apvienības
8.-9.kl.skolēnu 2. atklātā angļu
valodas olimpiāde, atzinības raksti un
2.vieta
Rēzeknes un Viļānu novadu
apvienības matemātikas olimpiāde,
atzinības raksts un 1.vieta
Starpnovadu deju skatē diviem deju
kolektīviem iegūti 1. pakāpes diplomi
Rēzeknes un Viļānu novadu apvienības
8.-9.kl.skolēnu bioloģijas olimpiāde,
1.vieta, izvirzīts uz valsts olimpiādi







Raideris Jonsered FR2312 MA
Elektriskais malkas skaldītājs Hecht 6414
SENCOR pārnēsājams radio
TOMIG BOOM mobile speaker
Overloks “Brother 4234 D”

Sports:
 Futbols: 2003.g.dz. un jaunāki – 1.vieta
 Rudens kross: 1995.-2004.dz.g. – 1.vieta, 2.vieta,
3.vieta
 Dambrete: 2003.-2004.dz.g. – 3.vieta
 Basketbols “Skolu kauss” zēni – 2.vieta
 Telpu futbols: 2003.dz.g. un jaunāki zēni – 1.vieta
 Vieglatlētika: 1999.-2000.dz.g.komandai 4.vieta.,
individuāli 1.vieta
 Pavasara kross: 1995.-2004.dz.g.- 1.vieta

DEKŠĀRES PAGASTS SOCIĀLAIS DARBS



2018.gadā tika saņemti 245 iesniegumi
Trūcīgās ģimenes statuss piešķirts 42 ģimenēm, 90 personas



Maznodrošinātās ģimenes statuss piešķirts 19 ģimenēm, 33
personas



GMI pabalsts personām – 50 personām



Dzīvokļa un malkas pabalsts - 79 personām



Bērna dzimšanas pabalsts 4 ģimenēm




Audžu ģimenēm tiek izmakāts ikmēneša pabalsts.
Aprūpes mājās pakalpojumu izmantoja 5 persona

DEKŠĀRES PAGASTA FVP


462-medpunkta apmeklējumi;



16- mājas izsaukumi;



200-profilaktiskās apskates, (ieskaitot PII);





Tiek veikta visu vecuma grupu pacientiem izmeklēšanu
elektrokardiogrāfiju, glikometriju, a/s mērīšanu un citas
medicīniskās manipulācijas;
Veikta pedikulozes un kašķis pārbaude Dekšāru pamatskolā;



Medpunktā bērniem tika veikta redzes pārbaude.



Septembra mēnesī Dekšāres pagasta iedzīvotājiem tika
noorganizēta iespēja pārbaudīt redzi sadarbībā ar firmu SIA
‘’Elegantas brilles’’

DEKŠĀRES PAGASTA BIBLIOTĒKA


Apmeklējumi – 5539.



Izsniegto eksemplāru skaits - 3368



Lasītāji 161



Sniegta – 201 uzziņa



iegādātas un saņemtas dāvinājumā 161 grāmatas



Bibliotēkā pieejami 21 preses izdevumi, dažādām vēlmēm.



bibliotēkā tika izliktas 39 izstādes



Pasākumi - 15

DEKŠĀRU PAGASTA KULTŪRA UN MUZEJS


15 pasākumi



9 kolektīvi (Pūtēju orķestris « Dekšāres» TDA « RAKSTEŅŠ»,
Saksafonistu kvartes, Jauniešu vokālais ansamblis, Lauku kapela
“Sovejī”; Dramatiskā kopa “Kūpā” ; Vīru kopa “Kūzuls”; Līnijdeju
grupa “Bokonu Bryuklenes”



Gada laikā muzeju apmeklēja 52 apmeklētāji

DABAS DRAUGU RADOŠĀS
PĒTNIECĪBAS CENTRS DADZIS



Darbs centrā uzsākts 2018.gada maijā, sakārtota apkārtne un
ēka, veikta mēbeļu, aprīkojumu un iekārtu iegāde



51 dažāda veida mestardarbnīcas

INFORMĀCIJA PAR PUBLISKAJIEM
IEPIRKUMIEM UN TIRGUS IZPĒTĒM


Veikti 39 iepirkumi, 3 iepirkumi nav noslēgušies, 18 iepirkumi beigušies bez
rezultātiem, 18 iepirkumu rezultātā noslēgti līgumi (t.sk., 6 atklāti konkursi):

1.

6 būvdarbu iepirkumi;

2.

8 piegādes iepirkumi;

3.

4 pakalpojumu iepirkumi.



Kopējā faktiskā summa, par kuru noslēgti līgumi: EUR 905 914,48 bez PVN.



veiktas 114 tirgus izpētes, no tām 104 tirgus izpētes beigušās rezultatīvi

1.

6 būvdarbiem;

2.

58 piegādēm;

3.

40 pakalpojumiem.

Kopējā faktiskā līgumcenu summa: EUR 286 996,41bez PVN.

SOCIĀLAIS DIENESTS


Trūcīgo personu skaits novadā 643 ( Viļānos 244 personas, Dekšāres
pagastā 90 personas, Sokolku pagastā 111 personas, Viļānu
pagastā 198 personas)



Maznodrošināto statuss tika piešķirts 450 personām: Viļānos 282
personām, Dekšāres pagastā 33 personām, Sokolku pagastā 30
personām, Viļānu pagastā 105 personām.



Sociālajos un pašvaldības brīvās iniciatīvas pabalstos tika izmaksāti
212 024,75 EUR 9 sociālajos pabalstos 165 341,32 EUR, pašvaldības
pabalstos 46 682,43 EUR).



Pašvaldības atbalstu ik mēnesi saņēma 17 bez vecāku gādības
palikuši bērni un bāreņi



Tika piešķirti un izmaksāti arī pabalsti, sniedzot palīdzību ģimenēm
bērnus sagatavojot jaunajam mācību gadam, 114 skolēniem



Aprūpes mājās pakalpojumu 2018.gadā izmantoja 58 personas



Piešķirts pabalsts 54 ģimenēm bērnam piedzimstot

SAC « CERĪBA»


Gada laikā sniedzis atbalstu 286 personām



Tā ir gan ēdināšana, gan brīvā laika lietderīga pavadīšana, gan
saņemts veļas mazgāšanas pakalpojums, gan sociālpsiholoģiskais
atbalsts



Centru ik dienu apmeklē 6 līdz 12 bērni no sociālā atstumtības
riska zonā esošajām ģimenēm, kur viņiem tiek nodrošināta droša
vide, mājīgums un sociālpsiholoģiskais atbalsts.



Pārskata periodā bāriņtiesā pieņemto lēmumu skaits – 49



Ģimeņu skaits, kurās netiek pietiekami nodrošināta bērna attīstība un audzināšana
un par kurām bāriņtiesa pārskata periodā informējusi pašvaldības sociālo
dienestu vai citu atbildīgo institūciju -12



Personu skaits, kurām pārskata periodā ar bāriņtiesas lēmumu pārtrauktas bērnu
aizgādības tiesības – 3



Bērnu skaits, kuru vecākiem pārskata periodā pārtrauktas bērna aizgādības
tiesības – 3



Personu skaits, kurām pārskata periodā ar bāriņtiesas lēmumu atjaunotas
pārtrauktās bērna aizgādības tiesības – 1.



Bērnu skaits, kuru vecākiem pārskata periodā atjaunotas pārtrauktās bērna
aizgādības tiesības – 1



Personu skaits, kurām pārskata periodā ar tiesas spriedumu atņemtas bērna
aizgādības tiesības - 4



Bērnu skaits, kuru vecākiem pārskata periodā ar tiesas lēmumu atņemtas bērna
aizgādības tiesības – 4



Pārskata periodā bāriņtiesa sniegusi prasību tiesā par aizgādības tiesību
atņemšanu vecākiem – 3 gadījumos



Bērnu un personu ar rīcībspējas ierobežojumu pārstāvība tiesās - 12 tiesas sēdēs.



Pēc tiesas pieprasījuma pieņemti lēmumi un atzinumi par saskarsmes tiesību
izmantošanas kārtību, bērnu dzīvesvietas noteikšanu - 2 gadījumos.



Ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu skaits – 23.

BĀRIŅTIESA



Dzimšanas reģistru skaits

35




Dzimšanas reģistru ierakstu skaits bez ziņām par bērna tēvu

2

DZIMTSARAKSTI




Dzimšanas reģistru ierakstu skaits ar paternitātes atzīšanu

13




Dzimšanas reģistru ierakstu skaits ar paternitātes atzīšanu pēc dzimšanas fakta reģistrācijas 1




Trīspusējo paternitātes atzīšanas iesniegumu skaits

1




Reģistrēto laulību skaits15




Svinīgo laulību reģistrāciju skaits dzimtsarakstu nodaļā

1




Šķirto laulību skaits

10




Miršanas reģistra ierakstu skaits

99




Reģistra ierakstos izdarīto papildinājumu un labojumu skaits 15





Atkārtoti izsniegto apliecību skaits

14




Iekasētās valsts nodevas summa 266,00

Nr.
p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Pasākums

PAŠVALDĪBAS POLICIJA
Skaits
20
6
65
23
85
6
6
6

9.
10.
11.

Piedalījās noziedzīgu nodarījumu atklāšanā (CSN) bojāts pašvaldības īpašums
Dienesta ziņojumu PA skaits (nosūtīti izskatīšanai VP- LAPK171.pants 2.daļa)
Reģistrēti NŽ (notikuma žurnālā) notikumi
Izskatīja iesniegumus (atbildes uz iesniegumiem)
Mutiski iesniegumi (telefoniskas sūdzības) no iedzīvotājiem
Uzsākta administratīvā lietvedība
Pieņemti lēmumi par administratīvas lietvedības izbeigšanu
Nosūtītie materiāli (iesniegumi) pēc piekritības ( VP, Prokuratūra, Vides dienests, VUGD,
Probācijas dienests, Pašvaldības Administratīvā komisija)
Par pašvaldības saistošo noteikumu neievērošanu ( teritorijas uzturēšana) PA
Izpildīja atsevišķus uzdevumus( no VP LRP Rēzeknes iecirkņa) Prokuratūra
Dienesta ziņojumi- par transportlīdzekļa vadītāja aizturēšanu alkohola reibumā

12.

Darbs ar dzīvnieku ( suņu) īpašniekiem, bez aprūpes palikušajiem dzīvniekiem

15

13.
13.1
13.2.
13.3.
13.4.
13.5.
13.6.
14.

Sastādīja protokolus par administratīvajiem pārkāpumiem (tajā skaitā):
LAPK 171.panta 1.daļa
LAPK 171.pants 2.daļa
LAPK 106.panta 2.daļa
LAPK 58.panta 1.daļa
LAPK 173.panta 1.daļa
LAPK 167.pants
Piedalījās sabiedriskās kārtības nodrošināšanā un prevencijas pasākumos (tajā skaitā):

13
5
2
1
1
1
3
49

14.1.
14.2.
15.
16.

Publisko pasākumu laikā
Reidu laikā
Darbs ar Bāriņtiesu
Darbs ar sociālo dienestu ( Rēzeknes probācijas struktūrvienību)

35
14
25
11

22
17
7

Viļānu novada lapas sociālajos tīklos:





VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS
SABIEDRISKĀS ATTIECĪBAS

Facebook lapa:
Sekotāju skaits.: 995 (uz 01.01.2019.) + 250
Instagram lapa:
Sekotāju skaits: 543 (uz 01.2019.) + 92

Mājas lapas Kopējais apmeklējumu skaits: 87 696
Informācija par Viļānu novadu un Viļānu novada
pašvaldību






Bezmaksas informatīvais izdevums „Viļānu Novada
Vēstnesis”: 6 numuri, tirāža – 1500 eksemplāri
„Latgales radio”: 48 ziņu raidījumi
„Latgales Reģionālā televīzija”: 24 video sižeti
Reprezentācijas materiāli: pildspalvas, atslēgu piekariņi,
krūzes, mapes, blociņi ar pildspalvu, dāvanu maisiņi.
Fotogalerijas mājas lapā: 896

Valstis, no kurām tiek apmeklēta
mājas lapa:
1. Latvija (93,32% - 25 842
skatījumi)
2. Francija (1.09% - 301 skatījumi)
3. Apvienotā Karaliste (0.97% 257 skatījumi)
4. ASV (0.93% - 235 skatījumi)
5. Vācija (0,50% - 138 skatījumi)
6. Lietuva (0.44% - 123 skatījumi)
7. Norvēģija (0,23% - 65
skatījumi)
8. Citas valstis – Krievija,
Zviedrija, Polija.

