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1§ 
Par Viļānu novada pašvaldībā strādājošo amatu saraksta un mēnešalgu 

apstiprināšanu 2011.gadam.__________________________________________ 



Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās daļas 13.punktu ,Valsts 

un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 7´ panta pirmo 

daļu un sakarā ar MK noteikumiem Nr. 1096  no 30.11.2010.“Noteikumi par 

minimālo mēneša algu un minimālo stundas tarifa likmi“ apstiprināt pašvaldības 

amatpersonu un darbinieku izmaiņas darba samaksā pašvaldībā strādājošajiem pēc 

Viļānu novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā 11.pantā 

paredzētās darba samaksas komisijas izvērtējuma. 

Darba alga tiek palielināta sakarā ar minimālās algas palielinājumu un ievērojot 

Viļānu novada pašvaldības mēnešalgu skalu,attiecīgai mēnešalgu grupai noteiktās 

robežas. 

1.Apstiprinot novada administrācijas darba algas likmes un samaksu pēc darba 

samaksas komisijas izvērtējuma atklāti balsojot:par- 9(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds 

Pudulis, Alla Stiuka, Jekaterina  Ivanova,Jānis Stafeckis,Ivans Popovs,Konrāds 

Kalniņš, Felicija Leščinska Irina Šekšujeva), pret- 3(Jevdokija Šlivka ,Artūrs 

Ornicāns, Inta Brence), atturas- nav, 

        Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

 

Apstiprināt novada administrācijas darba algu un algu likmes pēc komisijas ieteikuma 

no 2011.gada 01.janvāra. 

 

Iebildums pret arhivāres algu ,bet nevar apkopējas algu vienādot ar speciālista algu, 

kam lielāka atbildība un arhivārei ir liels dokumentu apjoms. 

 

        2.Apstiprinot ekonomikas un grāmatvedības nodaļai  darba algas likmes un samaksu  

        pēc darba samaksas komisijas izvērtējuma atklāti balsojot:par-12(Vasīlijs  

        Arbidāns,Arnolds Pudulis, Alla Stiuka,Inta Brence,  Jekaterina  Ivanova,Ivans  

        Popovs,Konrāds Kalniņš,Jānis Stafeckis, Felicija Leščinska,Jevdokija Šlivka ,Artūrs  

        Ornicāns,Irina Šekšujeva), pret-nav, atturas- nav, 

        Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

 

Apstiprināt ekonomikas un grāmatvedības nodaļas  darba algu un algu likmes pēc 

komisijas ieteikuma no 2011.gada 01.janvāra. 

 

        3.Apstiprinot attīstības, plānošanas un informācijas  nodaļai  darba algas likmes un          

        samaksu pēc darba samaksas komisijas izvērtējuma atklāti balsojot:par-12(Vasīlijs  

        Arbidāns,Arnolds Pudulis, Alla Stiuka,Inta Brence,  Jekaterina  Ivanova,Ivans  

        Popovs,Konrāds Kalniņš, Felicija Leščinska,Jānis Stafeckis,Jevdokija Šlivka ,Artūrs  

        Ornicāns,Irina Šekšujeva), pret-nav, atturas- nav, 

        Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

 

Apstiprināt attīstības,plānošanas un informācijas nodaļas darbinieku  darba algu un 

algu likmes pēc komisijas ieteikuma no 2011.gada 01.janvāra. 

 

        Priekšlikums par iepirkumu speciālisti, atklāti balsojot:par-9(VasīlijsArbidāns, Alla  

        Stiuka,Inta Brence, Ivans  Popovs,Konrāds Kalniņš,Jevdokija Šlivka ,Artūrs  

        Ornicāns,Jānis Stafeckis,Irina Šekšujeva), pret-nav, atturas-3(Jekaterina Ivanova,  

        Arnolds Pudulis,Felicija Leščinska, 

        Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

 

Iepirkumu speciālistei pēc pārbaudes laika apstiprināt algu Ls 300,- mēnesī . 



 

        4.Apstiprinot novada domes speciālistu  darba algas likmes un samaksu pēc darba  

       samaksas komisijas izvērtējuma atklāti balsojot:par-10(Vasīlijs  

        Arbidāns,Arnolds Pudulis, Alla Stiuka,Inta Brence,  Jekaterina  Ivanova,Ivans  

        Popovs,Konrāds Kalniņš, Jānis Stafeckis,Felicija Leščinska,Irina Šekšujeva), pret-2  

       (Jevdokija Šlivka ,Artūrs Ornicāns- pret jurista darba samaksu), atturas- nav, 

        Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

 

         Apstiprināt novada domes speciālistu darba algu un algu likmes pēc darba samaksas   

         komisijas izvērtējuma no 2011.gada 01.janvāra . 

 

        5.Apstiprinot saimnieciskās nodaļas darbinieku  darba algas likmes un samaksu pēc  

       darba samaksas komisijas izvērtējuma atklāti balsojot:par-10(Vasīlijs  

       Arbidāns,Arnolds Pudulis, Alla Stiuka,Jānis Stafeckis, Jekaterina  Ivanova,Ivans  

       Popovs,Konrāds Kalniņš, Felicija Leščinska,Irina Šekšujeva), pret-2 (Jevdokija  

       Šlivka,Artūrs Ornicāns- pret saimniecības vadītāja  darba samaksu saistībā ar  

       izglītību),atturas-1(Inta Brence),Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

 

     Apstiprināt saimnieciskās nodaļas darbinieku darba algu un algu likmes pēc darba  

     samaksas  komisijas izvērtējuma no 2011.gada 01.janvāra   

 

        6.Apstiprinot sociālā dienesta darbinieku  darba algas likmes un samaksu pēc darba  

        samaksas komisijas izvērtējuma atklāti balsojot:par-12(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds  

        Pudulis, Alla Stiuka,Jekaterina  Ivanova,Ivans Popovs,Konrāds Kalniņš, Felicija   

        Leščinska,Jevdokija Šlivka ,Artūrs Ornicāns,Jānis Stafeckis, Irina Šekšujeva,Inta  

        Brence), pret-nav, atturas-nav, 

        Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

 

         Apstiprināt sociālā dienesta darbinieku darba  algu un algu likmes pēc darba  

        samaksas  komisijas izvērtējuma, bet vadītājai apstiprināt Ls 400,- mēnesī no  

        2011.gada 01.janvāra . 

  

       7.Apstiprinot sociālās palīdzības centra „Cerība“ darbinieku  darba algas likmes un      

        samaksu pēc darba samaksas komisijas izvērtējuma atklāti balsojot:par-12(Vasīlijs  

        Arbidāns,Arnolds Pudulis, Alla Stiuka,Jekaterina  Ivanova,Ivans Popovs,Konrāds  

        Kalniņš, Felicija Leščinska,Jevdokija Šlivka ,Artūrs Ornicāns Irina Šekšujeva,Inta  

        Brence), pret-nav, atturas-nav, Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

 

         Apstiprināt sociālās palīdzības centra „Cerība“darbinieku darba  algu un algu likmes  

         pēc darba samaksas komisijas izvērtējuma no 2011.gada 01.janvāra. 

  

       8.Apstiprinot labiekārtošanas nodaļas darbinieku  darba algas likmes un samaksu pēc  

       darba samaksas komisijas izvērtējuma atklāti balsojot:par-10(Vasīlijs  

       Arbidāns,Arnolds Pudulis, Alla Stiuka,Jekaterina  Ivanova,Ivans Popovs,Konrāds  

       Kalniņš, Felicija Leščinska, Irina Šekšujeva,Jānis Stafeckis ,Inta Brence), pret-2  

       (Jevdokija Šlivka ,Artūrs Ornicāns), atturas-nav, 

        Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

 

         Apstiprināt labiekārtošanas nodaļas darbinieku darba  algu un algu likmes  

         pēc darba samaksas  komisijas ieteikuma no 2011.gada 01.janvāra. 



  

       9.Apstiprinot Viļānu vidusskolas  darbinieku  darba algas likmes un samaksu pēc  

       darba samaksas komisijas izvērtējuma atklāti balsojot:par-12(Vasīlijs  

       Arbidāns,Arnolds Pudulis, Alla Stiuka,Jekaterina  Ivanova,Ivans  Popovs,Konrāds  

       Kalniņš, Felicija Leščinska, Irina Šekšujeva,Inta Brence,Jānis Stafeckis ,Jevdokija  

       Šlivka ,Artūrs Ornicāns), pret-nav, atturas-nav, 

       Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

 

         Apstiprināt Viļānu vidusskolas  darbinieku darba  algu un algu likmes  

         pēc darba samaksas komisijas ieteikuma ,izņemot medicīnas māsai- paliek alga Ls  

         260,- mēnesī no 2011.gada 01.janvāra. 

  

       10.Apstiprinot Viļānu mūzikas un mākslas skolas  darbinieku  darba algas likmes un            

        samaksu pēc darba samaksas komisijas izvērtējuma atklāti balsojot:par-12(Vasīlijs  

        Arbidāns,Arnolds Pudulis, Alla Stiuka,Jekaterina  Ivanova,Ivans Popovs,Konrāds  

         Kalniņš, Felicija Leščinska, Irina Šekšujeva,Jānis Stafeckis, Inta Brence, Jevdokija  

         Šlivka ,Artūrs Ornicāns), pret-nav, atturas-nav, 

        Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

 

         Apstiprināt Viļānu mūzikas un mākslas skolas  darbinieku darba  algu un algu likmes  

         pēc darba samaksas komisijas ieteikuma no 2011.gada 01.janvāra. 

 

Priekšlikums.Palielināt nākotnē sētniekam un apkopējām likmes līdz 1 slodzei. 

  

 

       11.Apstiprinot administratīvās struktūrvienības vadītājas   darba algas likmi un     

        samaksu pēc darba samaksas komisijas izvērtējuma atklāti balsojot:par-11(Vasīlijs  

        Arbidāns,Arnolds Pudulis, Alla Stiuka,Jekaterina  Ivanova,Ivans Popovs,Konrāds  

        Kalniņš, Felicija Leščinska, Irina Šekšujeva,Inta Brence, Jānis Stafeckis,Artūrs  

        Ornicāns), pret-1(Jevdokija Šlivka- vajadzētu lielāku algu), atturas-    

        nav,Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

 

         Apstiprināt administratīvās struktūrvienības   darbinieka darba  algu un algas likmi  

         pēc darba samaksas komisijas ieteikuma no 2011.gada 01.janvāra. 

 

       12.Apstiprinot bāriņtiesas   darba algu likmes un samaksu pēc darba  

       samaksas komisijas izvērtējuma atklāti balsojot:par-10(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds  

       Pudulis, Alla Stiuka,Jekaterina  Ivanova,Ivans Popovs,Konrāds Kalniņš, Felicija  

       Leščinska, Irina Šekšujeva,Jānis Stafeckis Inta Brence) pret-2(Jevdokija Šlivka,  

      Artūrs Ornicāns - vajadzētu lielāku algu), atturas- nav, 

      Viļānu novada pašvaldības  dome nolemj : 

 

      Apstiprināt bāriņtiesas  darbinieku darba  algu un algas likmes pēc darba samaksas  

      komisijas ieteikuma no 2011.gada 01.janvāra. 

 

       13.Apstiprinot sabiedriskās kārtības  darbinieka  darba algas likmi un  samaksu pēc  

       darba samaksas komisijas izvērtējuma atklāti balsojot:par-12(Vasīlijs  

        Arbidāns,Arnolds Pudulis, Alla Stiuka,Jekaterina  Ivanova,Ivans  Popovs,Konrāds  

        Kalniņš, Felicija Leščinska, Irina Šekšujeva,Inta Brence, Jānis Stafeckis,Jevdokija  

        Šlivka ,Artūrs Ornicāns), pret-nav, atturas-nav, 



        Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

 

         Apstiprināt sabiedriskās kārtības darbinieka darba  algu un algu likmi  pēc darba  

         samaksas komisijas ieteikuma no 2011.gada 01.janvāra. 

 

       14.Apstiprinot Sokolku pagasta pārvaldes darbinieku  darba algas likmes un samaksu   

        pēc  darba samaksas komisijas izvērtējuma atklāti balsojot:par-12(Vasīlijs  

        Arbidāns,Arnolds Pudulis, Alla Stiuka,Jekaterina  Ivanova,Ivans Popovs,Konrāds 

        Kalniņš, Felicija Leščinska, Irina Šekšujeva,Inta Brence,Jānis Stafeckis ,Jevdokija  

        Šlivka ,Artūrs Ornicāns), pret-nav, atturas-nav, 

        Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

 

         Apstiprināt Sokolku pagasta pārvaldes darbinieku darba  algu un algu likmes pēc  

        darba samaksas komisijas ieteikuma no 2011.gada 01.janvāra.. 

 

       15.Apstiprinot Dekšāres  pagasta pārvaldes darbinieku  darba algas likmes un samaksu  

        pēc darba samaksas komisijas izvērtējuma atklāti balsojot:par-12(Vasīlijs  

        Arbidāns,Arnolds Pudulis, Alla Stiuka,Jekaterina  Ivanova,Ivans Popovs,Konrāds  

        Kalniņš, Felicija Leščinska, Irina Šekšujeva,Inta Brence, Jānis Stafeckis,Jevdokija  

        Šlivka ,Artūrs Ornicāns), pret-nav, atturas-nav, 

        Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

 

         Apstiprināt Dekšāres pagasta pārvaldes  darbinieku darba  algu un algu likmes  

         pēc darba samaksas  komisijas ieteikuma no 2011.gada 01.janvāra. 

 

       16.Apstiprinot Dekšāres  pamatskolas darbinieku  darba algas likmes un samaksu pēc  

       darba samaksas komisijas izvērtējuma atklāti balsojot:par-12(Vasīlijs  

        Arbidāns,Arnolds Pudulis, Alla Stiuka,Jekaterina  Ivanova,Ivans Popovs,Konrāds  

        Kalniņš, Felicija Leščinska, Irina Šekšujeva,Inta Brence, Jānis Stafeckis,Jevdokija  

        Šlivka ,Artūrs Ornicāns), pret-nav, atturas-nav, 

        Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

 

         Apstiprināt Dekšāres pamatskolas  darbinieku darba  algu un algu likmes  

         pēc darba samaksas  komisijas ieteikuma no 2011.gada 01.janvāra. 

 

       17.Apstiprinot kultūras nama darbinieku  darba algas likmes un samaksu pēc  

       darba samaksas komisijas izvērtējuma atklāti balsojot:par-12(Vasīlijs  

       Arbidāns,Arnolds Pudulis, Alla Stiuka,Jekaterina  Ivanova,Ivans Popovs,Konrāds  

       Kalniņš, Felicija Leščinska, Irina Šekšujeva,Inta Brence,Jānis Stafeckis, Jevdokija  

       Šlivka ,Artūrs Ornicāns), pret-nav, atturas-nav, 

       Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

 

      Apstiprināt kultūras nama  darbinieku darba  algu un algu likmes  

      pēc darba samaksas komisijas ieteikuma no 2011.gada 01.janvāra. 

 

       18.Apstiprinot kultūras nama kolektīvu vadītāju  darba  samaksu pēc  

       darba samaksas komisijas izvērtējuma atklāti balsojot:par-12(Vasīlijs  

        Arbidāns,Arnolds Pudulis, Alla Stiuka,Jekaterina  Ivanova,Ivans Popovs,Konrāds  

        Kalniņš, Felicija Leščinska, Irina Šekšujeva,Inta Brence,Jānis Stafeckis, Jevdokija  

        Šlivka ,Artūrs Ornicāns), pret-nav, atturas-nav, 



        Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

 

         Apstiprināt kultūras nama kolektīvu vadītāju darba  algu  pēc darba samaksas   

         komisijas ieteikuma no 2011.gada 01.janvāra. 

 

       19.Apstiprinot Viļānu pirmskolas izglītības iestādes tehnisko darbinieku  darba algas  

        likmes un samaksu pēc darba samaksas komisijas izvērtējuma atklāti balsojot:par- 

        12(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis, Alla Stiuka,Jekaterina  Ivanova,Ivans  

        Popovs,Konrāds Kalniņš, Felicija Leščinska, Irina Šekšujeva,Inta Brence, Jānis  

        Stafeckis,Jevdokija Šlivka ,Artūrs Ornicāns), pret-nav, atturas-nav, 

        Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

 

         Apstiprināt Viļānu pirmskolas izglītības iestādes  darbinieku darba  algu un algu  

         likmes pēc darba samaksas  komisijas ieteikuma no 2011.gada 01.janvāra. 

 

       20.Apstiprinot pirmskolas izglītības iestādes „Bitīte“ tehnisko darbinieku  darba algas  

       likmes un samaksu pēc darba samaksas komisijas izvērtējuma atklāti balsojot:par- 

       12(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis, Alla Stiuka,Jekaterina  Ivanova,Ivans  

       Popovs,Konrāds Kalniņš, Felicija Leščinska, Irina Šekšujeva,Inta Brence, Jānis  

       Stafeckis, Jevdokija Šlivka ,Artūrs Ornicāns), pret-nav, atturas-nav, 

        Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

 

         Apstiprināt pirmskolas izglītības iestādes“ Bitīte“ darbinieku darba  algu un algu  

         likmes pēc darba samaksas komisijas ieteikuma no 2011.gada 01.janvāra. 

 

       21.Apstiprinot Viļānu bibliotēkas darbinieku  darba algas likmes un samaksu pēc darba  

       samaksas komisijas izvērtējuma atklāti balsojot:par-12(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds  

       Pudulis, Alla Stiuka,Jekaterina  Ivanova,Ivans Popovs,Konrāds Kalniņš, Felicija  

       Leščinska, Irina Šekšujeva,Inta Brence,Jānis Stafeckis, Jevdokija Šlivka ,Artūrs  

       Ornicāns), pret-nav, atturas-nav, 

      Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

 

      Apstiprināt Viļānu bibliotēkas darbinieku darba  algu un algu  likmes pēc darba  

      samaksas  komisijas ieteikuma , bet pilsētas bibliotēkas vadītājai , kā novada bibliotēku  

      koordinatorei apstiprināt darba algu Ls 350,- mēnesī no 2011.gada 01.janvāra. 

 

       22.Apstiprinot Radopoles bibliotēkas vadītājas  darba algas likmi un samaksu pēc  

       darba samaksas komisijas izvērtējuma atklāti balsojot:par-12(Vasīlijs  

       Arbidāns,Arnolds Pudulis, Alla Stiuka,Jekaterina  Ivanova,Ivans Popovs,Konrāds  

       Kalniņš, Felicija Leščinska, Irina Šekšujeva,Inta Brence, Jānis Stafeckis,Jevdokija  

       Šlivka ,Artūrs Ornicāns), pret-nav, atturas-nav, 

      Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

 

      Apstiprināt Radopoles bibliotēkas vadītājas  darba  algu un algas  likmi pēc darba  

      samaksas komisijas ieteikuma  no 2011.gada 01.janvāra. 

 

       23.Apstiprinot muzeja vadītājas  darba algas likmi un samaksu pēc darba samaksas  

        komisijas izvērtējuma atklāti balsojot:par-12(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis, Alla  

       Stiuka,Jekaterina  Ivanova,Ivans Popovs,Konrāds  Kalniņš, Felicija Leščinska, Irina  

       Šekšujeva,Inta Brence, Jānis Stafeckis,Jevdokija Šlivka ,Artūrs Ornicāns), pret-nav,  



       atturas-nav,Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

 

      Apstiprināt muzeja  vadītājas  darba  algu un algas  likmi pēc darba samaksas   

      komisijas ieteikuma  no 2011.gada 01.janvāra. 

 

       24.Apstiprinot komisiju locekļu un deputātu   darba  samaksu  atklāti balsojot:par- 

       10(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis, Alla Stiuka,Jekaterina  Ivanova,Ivans  

       Popovs,Konrāds Kalniņš, Felicija Leščinska, Irina Šekšujeva,Inta Brence,Jānis  

       Stafeckis, Jevdokija Šlivka ,Artūrs Ornicāns), pret-nav,  atturas-2(Arnolds  

      Puduli,Jekaterina Ivanova), 

      Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

 

      Apstiprināt komisiju locekļu   darba  samaksu  pēc darba samaksas komisijas  

      ieteikuma, bet novada pašvaldības deputātu  samaksu pēc deputātu ieteikuma  Ls 6/st   

      no 2011.gada 01.janvāra. 

 

       25.Apstiprinot aprūpētāju atalgojumu atklāti balsojot:par-12(Vasīlijs  

       Arbidāns,Arnolds Pudulis, Alla Stiuka,Jekaterina  Ivanova,Ivans Popovs,Konrāds  

       Kalniņš, Felicija Leščinska, Irina Šekšujeva,Inta Brence,Jānis Stafeckis, Jevdokija  

       Šlivka ,Artūrs Ornicāns), pret-nav,atturas-nav, 

      Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

 

      Apstiprināt aprūpētāju tarifa likmi Ls 1.189 stundā  no 2011.gada 01.janvāra. 

 

       26.Apstiprinot Viļānu pirmskolas izglītības iestāžu štatu sarakastus un Viļānu mūzikas  

        un mākslas skolas pedagoģisko darbinieku štatu sarakstus un algu likmes atklāti  

        balsojot:par-12(Vasīlijs Arbidāns,Arnolds Pudulis, Alla Stiuka,Jekaterina   

        Ivanova,Ivans Popovs,Konrāds  Kalniņš, Felicija Leščinska, Irina Šekšujeva,Inta  

        Brence,Jānis Stafeckis, Jevdokija  Šlivka ,Artūrs Ornicāns), pret-nav,atturas-nav, 

        Viļānu novada pašvaldības dome nolemj : 

 

      Apstiprināt Viļānu pirmskolas izglītības iestāžu un Viļānu mūzikas un mākslas skolas  

      pedagoģisko darbinieku štatu sarkastus un darba algas bez izmaiņām no 2011.gada  

      01.janvāra. 

 

 

 

Sēdi slēdza plkst.18.00 

 

Sēdi vadīja                                                                                 Arnolds Pudulis 

 

Sēdi protokolēja                                                                         Anna Strode 

 

Parakstīja  2011.gada 31.janvārī 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


