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Ārkārtas sēde

VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME
SĒDES PROTOKOLS
Viļānu novadā

Nr.4

2019.gada 17.aprīlī

Darba kārtībā
1. Par SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” valdes locekļa iecelšanu.
2. Par Dekšāru pagasta pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītāja iecelšanu.
Sēde sākas plkst. 15.00
Sēdi vada: novada domes priekšsēdētāja Jekaterina Ivanova.
Ieradušies deputāti: Jekaterina Ivanova, Inta Brence, Indra Šarkovska, Inga Zunda,
Arnolds Pudulis, Jevdokija Šlivka, Daiga Ceipiniece, Felicija Leščinska,Vasīlijs Arbidāns,
Inna Ruba, Alla Stiuka, Guna Popova .
Piedalās pašvaldības administrācijas darbinieki : juriste Marija Šļomina, finanšu analītiķe Guna
Visocka, izpilddirektors Andris Stafeckis, nekustamo īpašumu speciāliste Lidija Kuzņecova,
Sokolku pagasta pārvaldes vadītāja Zoja Žugunova.
Nav ieradušies deputāti : Artūrs Ornicāns, Rūdolfs Beitāns nezināmu iemeslu dēļ un Māris
Klaučs – darba apstākļu dēļ.
Uzaicinātie SIA “Viļānu namsaimnieks” valdes locekļa pretendentu kandidāti : Aigars Lamps un
Oskars Babris.
Deputāti atklāti balsojot par- 10 (Jekaterina Ivanova, Inta Brence, Indra Šarkovska, Inga Zunda,
Daiga Ceipiniece, Felicija Leščinska,Vasīlijs Arbidāns, Inna Ruba, Alla Stiuka, Guna Popova),
pret –1(Jevdokija Šlivka ), atturas- 1(Arnolds Pudulis),
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
Apstiprināt darba kārtību .
1§
Par SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” valdes locekļa iecelšanu_______________________
J.Šlivka D.Ceipiniece I.Šarkovska J.Ivanova
Sakarā ar SIA “VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” valdes locekļa lūgumu atbrīvot viņu no valdes
locekļa pienākumu pildīšanas pirms noteiktā termiņa un ņemot vērā izsludināto vakanci valdes
locekļa amatam kapitālsabiedrībā, ir nepieciešams iecelt jaunu SIA “VIĻĀNU
NAMSAIMNIEKS” valdes locekli.
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Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 79.panta
otro daļu, par sabiedrības valdes locekli tiek ievēlēta fiziskā persona, kuras darba pieredze,
izglītība un kvalifikācija nodrošina valdes locekļa uzdevumu profesionālu izpildi.
Izvērtējot valdes locekļa vakancei pieteikušās kandidatūras un uzklausot atbilstošākos amata
pretendentus domes sēdē A.Lempu un O.Babri un pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla
daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 79.pantu un likuma “Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, deputāti atklāti balsojot par- 12 (Jekaterina Ivanova, Inta Brence, Indra
Šarkovska, Inga Zunda, Daiga Ceipiniece, Felicija Leščinska,Arnolds Pudulis , Jevdokija Šlivka,
Vasīlijs Arbidāns, Inna Ruba, Alla Stiuka, Guna Popova), pret –nav, atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Ar 2019.gada 23.aprīli atbrīvot no valdes locekļa pienākumu pildīšanas SIA “VIĻĀNU
NAMSAIMNIEKS” valdes locekli Jāni Rudzinski un lauzt starp pusēm noslēgto
pilnvarojuma līgumu.
2. No 2019.gada 24.aprīļa iecelt SIA “VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” valdes locekļa amatā
Oskaru Babri uz pieciem gadiem.
3. Ar valdes locekli slēgt attiecīgo pilnvarojuma līgumu.
4. Jānim Rudzinskim nodrošināt kapitālsabiedrības lietu nodošanu jaunajam valdes
loceklim.
2§
Par Dekšāru pagasta pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītāja iecelšanu._______________
A.Pudulis J.Šlivka J.Ivanova
Ņemot vērā, ka līdz šim brīdim nav iecelts Dekšāru pagasta pārvaldes vadītājs un pārvaldes
vadītāja pienākumus pilda pagasta sekretāre un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 9.punktu, kurš nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir
attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var iecelt amatā un atbrīvot no amata
pašvaldības iestāžu vadītājus.
Sākas debates un deputāti vienojas , ka sakarā ar to, tiks izveidota darba grupa, kas izvērtēs
un reorganizēs pagastu pārvaldes - līdz izvērtējuma un lēmuma pieņemšanai- sekretārei Madarai
Sondorei atjaunot pilnas slodzes darbu ar 30% piemaksu pie darba algas (jo viņa daļēji veic
pārvaldnieka funkcijas).
Deputāti atklāti balsojot par- 12 (Jekaterina Ivanova, Inta Brence, Indra Šarkovska, Inga Zunda,
Daiga Ceipiniece, Felicija Leščinska,Arnolds Pudulis , Jevdokija Šlivka, Vasīlijs Arbidāns, Inna
Ruba, Alla Stiuka, Guna Popova), pret –nav, atturas- nav,
Viļānu novada pašvaldības dome nolemj:
1. Atjaunot Dekšāres pagasta pārvaldes sekretārei Madarai Sondorei amatu uz pilnu slodzi (darba
alga EUR 430.00 mēnesī) un uzlikt papildus pienākumu – veikt Dekšāres pagasta pārvaldes
vadītāja pienākumus, ar piemaksu 30% apmērā no pamatalgas līdz laikam , kad tiks pieņemts
lēmums , pēc darba grupas izvērtējuma .
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2. Atcelt Viļānu novada pašvaldības domes 2018.gada 27.decembra lēmuma “Par Dekšāres pagasta
pārvaldes vadītāja atbrīvošanu no amata” (protokola Nr.16 3§) 2.punktu, ar kuru Dekšāres
pagasta pārvaldes sekretārei uzlikts papildus pienākums – veikt Dekšāres pagasta pārvaldes
vadītāja pienākumus, ar piemaksu 20% apmērā no pamatalgas.
Sēdi vadīja

Jekaterina Ivanova

Sēdi protokolēja

Anna Strode

Sēdi slēdza plkst.15.40
Parakstīja 2019.gada 17.aprīlī

