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LATVIJAS  REPUBLIKA 

VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS  DOME 

 

SĒDES  PROTOKOLS 

Viļānu novadā                                   Nr.6                          2017.gada  06.septembrī 

 

ĀRKĀRTAS SĒDE 

Sēde sākas plkst.16.00 

Sēdi vada: novada domes priekšsēdētāja  Jekaterina Ivanova. 

Ieradušies deputāti :Jekaterina Ivanova, Rūdolfs Beitāns, Daiga Ceipiniece, Guna 

Popova, Felicija Leščinska, Inga Zunda, Inta Brence, Jevdokija Šlivka,  Lūcija 

Veselova, Vasīlijs Arbidāns, Inna Ruba,Indra Šarkovska, Alla Stiuka, Artūrs 

Ornicāns. 

Nav ieradies  deputāts Juris Galerijs Vidiņš – nezināmu iemeslu dēļ. 

Piedalās pašvaldības administrācijas darbinieki : juriste Marija Šļomina, jurists 

Dmitrijs Orlovs un galvenā grāmatvede Irēna Stafecka. 

Uzaicinātie- SIA “Viļānu namsaimnieks” valdes locekle Ārija Moisejeva. 

Viļānu novada iedzīvotāja Irēna Inkina. 

Protokolē: 

kancelejas pārzine  Anna Strode. 

Novada pašvaldības domes priekšsēdētāja J. Ivanova  informē deputātus par  saņemto 

iesniegumu un lēmuma projektu, kurā tiek pieprasīts sasaukt ārkārtas sēdi. 

Piedalās korepondente Ilze Sondore. 

Deputāti  atklāti balso par darba kārtību par- 14(Jekaterina Ivanova, Rūdolfs Beitāns, 

Daiga Ceipiniece, Guna Popova, Felicija Leščinska, Inga Zunda, Inta Brence, 

Jevdokija Šlivka,  Lūcija Veselova, Vasīlijs Arbidāns, Inna Ruba, Indra Šarkovska, 

Alla Stiuka, Artūrs Ornicāns), pret- nav, atturas-nav, 

 Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Apstiprināt  darba kārtību  . 

 

Darba kārtībā. 

1. Par ārkārtas situācijas komisijas bezdarbību un izmaiņām komisijas sastāvā. 

2.Par sistemātisku pašvaldības ceļu, novadgrāvju ,ceļteku netīrīšanu Viļānu 

pilsētā un pagastos. Par atbildīgo amatpersonu saukšanu pie atbildības. 

3.Par daudzdzīvokļu māju appludināšanu Nākotnes, Celtnieku un Raiņa ielā 

Viļānos. 

4.Par pašvaldības ceļu nolaidīgu uzturēšanu Viļānu pagasta AS LIS Latgale 

teritorijā. 

5.Par Viļānu pagasta pārvaldnieka amata izveidošanu.  

1§ 

Par ārkārtas situācijas komisijas bezdarbību un izmaiņām komisijas sastāvā. 
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Ziņo: deputāte Jevdokija Šlivka 

Viļānu novadu un Viļānu pilsētu spēcīgi ietekmēja tikko pagājušās lietusgāzes. Tas 

skāra daudzas jomas novadā. Sakarā ar dažu Ārkārtas situācijas komisijas locekļu un 

it sevišķi tās priekšsēdētāja Vasīlija Arbidāna nolaidīgo bezdarbību, kas atklājās šajā 

situācijā, -ārkārtas stāvokļa nenovērtēšana, Ārkārtas situācijas komisijas nesasaukšana 

(jo pats komisijas priekšsēdētājs ir kā aizbrauca uz Rīgu ,bet bez rīkojuma un 

komandējuma). Tāpēc nonotika savlaicīga slūžu atvēršana Viļānu HESā 

(hidroelektrostacijā), kas turpmāk atverot aizsprostu ar nokavējumu appludināja un 

nogrieza no apkārtējās pasaules Latgales ielas iedzīvotājus un radīja kaitējumu aiz 

HESa dzīvojošajiem. 

 

Izpilddirektora pienākumi ar rīkojumu netika uzticēti nevienai citai administrācijas 

personai. Izpilddirektore Inga Strūberga vairs neieņem ne tikai izpilddirektora amatu, 

bet reāli nepiedalās šīs komisijas un vispār pašvaldības darbā. Sakarā ar to pieprasām 

veikt izmaiņas komisijas sastāvā. 

 

Ieteikt: 

1.Izteikt rājienu V.Arbidānam un izslēgt viņu no Ārkārtas komisijas sastāva. 

2.V.Arbidāna vietā ievēlēt Jekaterinu Ivanovu. 

3.Ingas Strūbergas vietā nozīmēt jaunievēlēto Viļānu novada izpilddirektoru(ja tāds 

ir) vai ja tāds nav, uzticēt šos pienākumus veikt ar rīkojumu nozīmētam 

izpilddirektora vietas izpildītājam. 

4.Ātrākai iedzīvotāju apziņošanai un rīcībai ārkārtas situācijā ,papildināt Ārkārtas 

situāciju komisiju ar deputāti Intu Brenci (no Radopoles) un deputāti Ingu Zundu (no 

Jaunviļāniem). 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

1.Izteikt rājienu V.Arbidānam un izslēgt viņu no Ārkārtas komisijas sastāva. 

2.V.Arbidāna vietā ievēlēt Jekaterinu Ivanovu. 

4.Ātrākai iedzīvotāju apziņošanai un rīcībai ārkārtas situācijā ,papildināt Ārkārtas 

situāciju komisiju ar deputāti Intu Brenci (no Radopoles) un deputāti Ingu Zundu (no 

Jaunviļāniem). 

 

Izskatot lēmuma projektu un uzkausot deputāti Jevdokiju Šlivku - deputāti atklāti 

balsojot par-3(Jevdokija Šlivka, Inta Brence, Artūrs Ornicāns, pret-9(Jekaterina 

Ivanova,  Daiga Ceipiniece, Guna Popova, Felicija Leščinska,   Lūcija Veselova, 

Vasīlijs Arbidāns, Inna Ruba, Indra Šarkovska, Alla Stiuka), atturas -2( Inga Zunda, 

Rūdolfs Beitāns), 

Viļānu novada pašvaldības domes nolemj: 

 

Lēmuma projekts nav pieņemts. 

 

2§ 

Par sistemātisku pašvaldības ceļu, novadgrāvju ,ceļteku netīrīšanu Viļānu pilsētā 

un  Viļānu novadā un  atbildīgo amatpersonu saukšanu pie atbildības._________ 
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Ziņo : deputāts Artūrs Ornicāns, deputāte Inga Zunda 

Viļānu novadā netika tīrītas ceļtekas novadgrāvjiem, netika kontrolēta darbu izpildes 

kvalitāte pašvaldības ceļu greiderēšanā, ceļmalu appļaušanā un krūmu izciršanā. Tas 

viss izsauc pašvaldības ceļu bojājumus, kā rezultātā veicināja Viļānu novada teritoriju 

applūšanu . 

 

Deputāti konstatēja , ka atbildīgai amatpersonai ,Vasīlijam Arbidānam amata apraksts 

nesakrīt ar apstiprinātu Viļānu novada štatu saraksta amatu 2017.-jam gadam. Līdz 

šim brīdim pašvaldības juristi nav izstrādājuši un izpilddirektors nav apstiprinājis 

amatu aprakstu saimniecības vadītājam. 

 

Vēl lielas problēmas rada nesakārtotie ceļi Viļānu pagasta bijušajā Viļānu Selekcijas 

un Izmēģinājumu Stacijas teritorijā, kas rada dažāda veida problēmas ne tikai 

vietējiem iedzīvotājiem, bet arī uzņēmējiem, kas negatīvi ietekmē to biznesu. Bet 

varbūt tas jau nav V.Arbidāna pārziņā un par to nes atbildību citas pašvaldības 

amatpersonas jo nav amata apraksta ? 

 

Sakarā ar to, ka V.Arbidānam nav izstrādāts amata apraksts, viņš neprot organizēt 

darba procesu, kontrolēt darbu kvalitāti, veikt sistemātisku darbu plānošanu pie 

ceļmalu attīrīšanas no krūmiem un ceļtekas no piesārņojumiem ,tādējādi saīsinot 

pašvaldības ceļu ekspluatācijas laiku. 

Ieteikt: 

1. Saukt pie administratīvās atbildības pašvaldības juristu, kurš ir atbildīgs par 

pašvaldības speciālista V.Arbidāna amata apraksta izstrādāšanu, jo amata 

apraksts sastādīts un apstiprināts 2010.gada 01.oktobrī-Saimniecības nodaļas 

vadītāja amatam. Faktiski V.Arbidāns strādā ilgstoši par Saimniecības vadītāju 

bez amata apraksta, kas ir Darba likuma rupjš pārkāpums. 

2. izstrādāt amata aprakstu atbilstoši izglītībai un organizatoriskām spējām 

saimniecības vadītājam V.Arbidānam. 

3. Jekaterinai Ivanovai ar rīkojumu līdz amata apraksta izstrādāšanai uzlikt par 

pienākumu V.Arbidānam veikt Viļānu pilsētas un Viļānu pagasta ceļu un ielu 

uzturēšanu, remontu, apsekošanu, krūmu izciršanu, grāvmalu appļaušanu, kā 

arī izpildīto darbu utt. 

4. Ceļu greiderēšanas ,planēšanas ,sniega tīrīšanas izpildīto darbu kvalitātes 

pārbaudei nozīmēt komisiju no pašvaldības administrācijas un deputātiem. 

5. saukt pie administratīvās atbildības V.Arbidānu par sistemātisku pašvaldības 

ceļu ,novadgrāvju un ceļteku netīrīšanu Viļānu pilsētā un Viļānu pagastā. 

6. Sākot no ārkārtas sēdes rīkošanas dienas aizliegt V.Arbidānam dienesta kravas 

automobili (Ford Ducato,valsts numurzīme GC 6256) turēt savās personīgajās 

mājās, kas ir kategoriski aizliegts un ir atspoguļots PSN (Pašvaldības 

Saistošajos Noteikumos),VIII nodaļas 103.punktā,kā arī braukt ar to 

pusdienlaikā uz mājām un vizināties pa veikaliem. Tas ir pretlikumīgi. 

V.Arbidāna darba efektivitāte un operatīvā rīcība ,kaut vai tikko pagājušo 

lietusgāžu laikā vai ceļu uzturēšanā, ir ļoti zema. 
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7. Izskaidrot deputātiem V.Arbidāna kontroles mehānismu no vadības  un 

grāmatvedības puses, saimniecisko preču ,degvielas un citu materiālo līdzekļu 

iegādē un izlietošanā. Atspoguļot kontroles mehānismu amata aprakstā. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

1. Saukt pie administratīvās atbildības pašvaldības juristu ,kurš ir atbildīgs par 

pašvaldības speciālista V.Arbidāna amata apraksta izstrādāšanu, jo amata 

apraksts sastyādīts un apstiprināts 2010.gada 01.oktobrī-Saimniecības nodaļas 

vadītāja amatam.Faktiski V.Arbidāns strādā ilgstoši par Saimniecības vadītāju 

bez amata apraksta, kas ir Darba likuma rupjš pārkāpums. 

2. Izstrādāt amata aprakstu atbilstoši izglītībai un organizatoriskām spējām 

saimniecības vadītājam V.Arbidānam. 

3. Jekaterinai Ivanovai ar rīkojumu līdz amata apraksta izstrādāšanai uzlikt par 

pienākumu V.Arbidānam veikt Viļānu pilsētas un Viļānu pagasta ceļu un ielu 

uzturēšanu, remontu, apsekošanu, krūmu izciršanu, grāvmalu appļaušanu, kā 

arī izpildīto darbu utt. 

4. Ceļu greiderēšanas ,planēšanas ,sniega tīrīšanas izpildīto darbu kvalitātes 

pārbaudei nozīmēt komisiju no pašvaldības administrācijas un deputātiem. 

5. Saukt pie administratīvās atbildības V.Arbidānu par sistemātisku pašvaldības 

ceļu ,novadgrāvju un ceļteku netīrīšanu Viļānu pilsētā un Viļānu pagastā. 

6. Sākot no ārkārtas sēdes rīkošanas dienas aizliegt V.Arbidānam dienesta kravas 

automobili (Ford Ducato,valsts numurzīme GC 6256) turēt savās personāgajās 

mājās, kas ir kategoriski aizliegts un ir atspoguļots PSN (Pašvaldības 

Saistošajos Noteikumos),VIII nodaļas 103.punktā,kā arī braukt ar to 

pusdienlaikā uz mājām un vizināties pa veikaliem. Tas ir pretlikumīgi. 

V.Arbidāna darba efektivitāte un operatīvā rīcība ,kaut vai tikko pagājušo 

lietusgāžu laikā vai ceļu uzturēšanā, ir ļoti zema. 

7. Izskaidrot deputātiem V.Arbidāna kontroles mehānismu no vadības  un 

grāmatvedības puses, saimniecisko preču ,degvielas un citu materiālo līdzekļu 

iegādē un izlietošanā. 

 

Izskatot lēmuma projektu un uzklausot deputātus Artūru Ornicānu, Ingu Zundu un  

Jevdokiju Šlivku  deputāti atklāti balsojot par-4(Jevdokija Šlivka, Inta Brence, Artūrs 

Ornicāns,Rūdolfs Beitāns) , pret-9(Jekaterina Ivanova,  Daiga Ceipiniece, Guna 

Popova, Felicija Leščinska,   Lūcija Veselova, Vasīlijs Arbidāns, Inna Ruba, Indra 

Šarkovska, Alla Stiuka), atturas -1( Inga Zunda), 

Viļānu novada pašvaldības domes nolemj: 

 

Lēmuma projekts nav pieņemts. 

3§ 

Par daudzdzīvokļu māju appludināšanu Nākotnes, Celtnieku un Raiņa ielā 

Viļānos.______________________________________________________________ 

Ziņo deputāte Jevdokija Šlivka, deputāts Artūrs Ornicāns 

13.08.2017.tika appludināts daudzdzīvokļu mājas Nākotnes 1,pirmās kāpņu telpas 

pagrabs ar netīriem kanalizācijas ūdeņiem. Netīrā ūdens līmenis sniedzās līdz 
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ceļgaliem, radot lielas neērtības un materiālos zaudējumus iedzīvotājiem pirmajā 

kāpņu telpā. Šis ūdens izsūcās arī līdz nākošajiem pagrabiem, tāpat radot nepatīkamas 

smakas gan šī mājas , gan blakus esošo māju iedzīvotājiem. 

 

Šo straujo ūdens līmeņa pacelšanos neietekmēja tikko pagājušās lietusgāzes. Cēlonis 

bija pārplūdušās blakus esošās kanalizācijas akas,kuras savlaicīgi ,nezināmu iemeslu 

dēļ nenokontrolēja  SIA “Viļānu Namsaimnieks”valdes locekle Ārija Moisejeva. 

Tikai pēc iedzīvotāju sūdzībām tika atsūtīta mašīna kanalizācijas aku atsūknēšanai, 

kas ilga divas dienas. 

 

Par to rakstiski un detalizēti ,ar iedzīvotāju iesniegumu  Par Viļānu novada 

pašvaldības SIA “Viļānu Namsaimnieks”amatpersonas nolaidīgo rīcību,appludinot 

daudzdzīvokļu privātmāju ar kanalizācijas ūdeņiem no 23.08.2017.,tika informēta 

Daiga Ceipiniece, kas pilda Viļānu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja 

vietnieces pienākumus un PVD (Pārtikas Veterinārais Dienests). 

 

D.Ceipiniece arī apmeklēja notikuma vietu pēc iedzīvotāju prasības. Neskatoties uz 

to, pagrabā palikušie kanalizācijas ūdeņi smako vēl līdz pat šodienai, jo piesārņotā 

grunts nav izvesta. Līdz ar to tika radīts ļoti nopietns apdraudējums cilvēku veselībai, 

jo iespējama dažādu veidu slimību izraisīšanās, jo piesārņotā grunts tiek iznēsāta pa 

apkārtni, bet Ā.Moisejeva neizrādīja nekādu interesi par to, pat ignorēja. 

 

Daudzdzīvokļu mājas Celtnieku -1pagrabi arī pludoja lietusgāžu laikā. Līmenis bija 

strauji pacēlies ,vietām sasniedzot ap 20 cm ,nodarot iedzīvotājiem dažāda rakstura 

zaudējumus. Lietavu laikā sūcās pagrabu kāpņu telpā no griestiem, starp paneļiem 

vairākās vietās. 

 

Applūstot pagrabiem daudzdzīvokļu mājā Brīvības -27a,Viļānos,iedzīvotāji griezās 

pēc palīdzības pie SIA “Viļānu Namsaimnieks” valdes locekles Ārijas Moisejevas 

ziņojot ,ka aka pilna un ūdens lielā daudzumā ieplūdis pagrabos. Uz ko Ā.Moisejeva 

rupji atbildēja : “ Вы мне предлагаете ложкой черпать ?  “ (“Jūs man piedāvājat ar 

karoti smelt !”).Jūtams pilnīgs komunikācijas trūkums un nevēlēšanās pildīt savus 

amata pienākumus. 

 

Ieteikt: 

1. steidzīgi savest kārtībā appludinātos pagrabus, veicot piesārņotās grunts 

izņemšanu un nomainīšanu uz tīru 1-jā un 2-jā kāpņu telpā Nākotnes -1,lai 

nerastos draudi cilvēku veselībai; 

2. steidzīgi ,pirms nākošajām rudens lietavām, ap daudzdzīvokļu mājām ,visās 

iespējamās vietās zem notekcaurulēm, ierīkot izbetonētus kanālus lietus ūdeņu 

novadīšanai, lai tie neiekļūtu pagrabos, bet vecos kanālus savest kārtībā; 

3. saukt pie administratīvās atbildības Viļānu novada pašvaldības uzņēmuma  

SIA “Viļānu namsaimnieks”valdes locekli Āriju Moisejevu; 
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4. rosināt domes deputātiem izskatīt viņas atbilstību ieņemamam amatam par 

ilgstošu un nolaidīgu amata pienākumu pildīšanu. 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

1. steidzīgi savest kārtībā appludinātos pagrabus, veicot piesārņotās grunts 

izņemšanu un nomainīšanu uz tīru 1-jā un 2-jā kāpņu telpā Nākotnes -1,lai 

nerastos draudi cilvēku veselībai; 

2. steidzīgi ,pirms nākošajām rudens lietavām, ap daudzdzīvokļu mājām ,visās 

iespējamās vietās zem notekcaurulēm, ierīkot izbetonētus kanālus lietus ūdeņu 

novadīšanai, lai tie neiekļūtu pagrabos, bet vecos kanālus savest kārtībā; 

3. saukt pie administratīvās atbildības Viļānu novada pašvaldības uzņēmuma  

SIA “Viļānu namsaimnieks”valdes locekli Āriju Moisejevu; 

4. rosināt domes deputātiem izskatīt viņas atbilstību ieņemamam amatam par 

ilgstošu un nolaidīgu amata pienākumu pildīšanu. 

 

Izskatot lēmuma projektu un uzklausot deputātus Jevdokiju Šlivka, Arūru Ornicānu, 

Viļānu novada iedzīvotāju Irēnu Inkinu un SIA “Viļānu namsaimnieks” valdes locekli  

Āriju Moisejevu  deputāti atklāti balsojot par-4(Jevdokija Šlivka, Inta Brence, Artūrs 

Ornicāns, Rūdolfs Beitāns) , pret-9(Jekaterina Ivanova,  Daiga Ceipiniece, Guna 

Popova, Felicija Leščinska,   Lūcija Veselova, Vasīlijs Arbidāns, Inna Ruba, Indra 

Šarkovska, Alla Stiuka), atturas -1( Inga Zunda), 

Viļānu novada pašvaldības domes nolemj: 

 

Lēmuma projekts nav pieņemts. 

4§ 

Par pašvaldības ceļu nolaidīgu uzturēšanu Viļānu pagasta AS LIS Latgale 

teritorijā.____________________________________________________________ 

Ziņo: deputāte Jevdokija Šlivka 

Par lauksaimniecības uzņēmuma AS “LIS Latgale” likumīgo prasību ignorēšanu 

sakarā ar tās teritorijā esošo pašvaldības  ceļu nolaidīgu uzturēšanu, ceļmalu 

nekopšanu, ceļu robežu nepārzināšanu, kontroles trūkumu no Viļānu novada 

pašvaldības administrācijas puses. Tā ir klaja ņirgāšanās par lielāko pašvaldības 

ražotāju Viļānu novadā (kas nodrošina darbu 65 cilvēkiem) ,tas parāda arī pašvaldības 

“dīvaino” attieksmi pret dažiem uzņēmējiem, galīgi “piemirstot vai nezinot ”finanšu 

līdzekļu rašanās avotus pašvaldības budžetā. 

 

Pašvaldība pēc vairākiem zvaniem nekādi nevarēja salabot ceļu un atrunājās , ka tas 

nav pašvaldībai piederošs ceļš. Uzņēmums bija spiests par 1000euro nopirkt šķembas 

un izlīdzināt ceļa posmu līdz fermai, jo savādāk piena mašīna no Valmieras atteicās 

braukt un savākt ikdienas svaigpienu- 15 tonnas dienā. 

 

Pēc klajas uzņēmuma likumīgu prasību ignorēšanas, bijām spiesti izsaukt pašvaldības 

vadīto komisiju un parādīt administrācijas pārstāvjiem –L.Kuzņecovai ,V.Arbidānam 

un J.Ivanovai viņu ceļa robežas uz kartes. 
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Līdz šim brīdim pašvaldība uzņēmumam nav atlīdzinājusi 1000 euro ieguldījumu, 

šķembu veidā, pašvaldības ceļa posmā “Druvu” govju fermai. 

 

Ieteikt: 

1. Atlīdzināt “LIS Latgale”ieguldītos līdzekļus 1000 euro apmērā. 

2. Atstādināt no ieņemamā amata Viļānu novada pašvaldības saimniecības 

vadītāju Vasīliju Arbidānu. 

Viļānu novada pašvaldības domes nolemj: 

3.Atlīdzināt “LIS Latgale”ieguldītos līdzekļus 1000 euro apmērā. 

4.Atstādināt no ieņemamā amata Viļānu novada pašvaldības saimniecības 

vadītāju Vasīliju Arbidānu. 

 

Izskatot lēmuma projektu un uzklausot deputātus Jevdokiju Šlivka un  Artūru 

Ornicānu deputāti atklāti balsojot par-3(Jevdokija Šlivka, Inta Brence, Artūrs 

Ornicāns) , pret-9(Jekaterina Ivanova,  Daiga Ceipiniece, Guna Popova, Felicija 

Leščinska,   Lūcija Veselova, Vasīlijs Arbidāns, Inna Ruba,Indra Šarkovska, Alla 

Stiuka), atturas -2( Inga Zunda, Rūdolfs Beitāns), 

Viļānu novada pašvaldības domes nolemj: 

 

Lēmuma projekts nav pieņemts. 

 

5§ 

Par Viļānu pagasta pārvaldnieka amata izveidošanu. ____________________ 

Ziņo :deputāte Jevdokija Šlivka,deputāts Artūrs Ornicāns 

Viļānu pagastam nav savas pārstāvniecības ,vispār netiek plānots un iedalīts 

finansējums no pašvaldības budžeta pagasta attīstībai un teritorijas uzturēšanai  un 

ceļu kopšanai. Bez tam Viļānu pagasts ir skaitliski lielākais Viļānu novadā ap 1800.Tā 

teritorijā atrodas bērnudārzs, bibliotēka, atpūtas centrs, liekākie uzņēmēji. 

Iedzīvotājiem netiek rīkotas atskaites sapulces par veiktajiem darbiem pagasta labā. 

Iedzīvotāji ir atstāti novārtā. Ceļus, pagasta kapsētas neapseko neviens no pašvaldības 

administrācijas , jo nevienam tas nav uzlikts par pienākumu. 

 

Viļānu novada pašvaldībā nav pārvaldnieka. Štatu sarakstos nav vispār tāda amata. 

Kur paliek Viļānu pagastam paredzētā finansējuma daļa ?Ceļi pamesti  novārtā 

,teritorijas nesakoptas, ceļmalas dažviet aizaugušas ar latvāņiem un krūmiem. Spergas 

upītes krasti (kas pieder pašvaldībai )ir aizauguši ar latvāņiem, kuri netiek apkaroti un 

tāpēc izplatās, radot pamatotas briesmas lauksaimniecības kultūru sējumiem. 

 

Pagasta iedzīvotājiem nav pie kā griezties ar sūdzībām, iesniegumiem vai ar savām 

problēmām. Nav kam uzklausīt ,lemt un aizstāvēt tur dzīvojošo cilvēku un uzņēmēju 

intereses. Gribētos redzēt šajā amatā jaunu, izglītotu un enerģisku cilvēku. Cerams, ka 

pašvaldība būs spējīga mūsu novadā atrast tādu speciālistu. 

 

Ieteikt: 
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1. Izveidot Viļānu pagasta pārvaldnieka amatu ar atbilstošu atalgojumu, izglītību, 

vecumu un prasmēm. 

2. Ja šogad netiek izveidots pārvaldnieka amats Viļānu pagastā  (budžeta līdzekļu 

trūkuma dēļ), tad nokavējoties uzlikt par pienākumu veikt pārvaldi šajās 

teritorijās esošiem Viļānu novada pagastu pārvaldniekiem –Jānim 

Benislavskim un Zojai Žugunovai, un nest par to pilnīgu atbildību. 

Viļānu novada pašvaldības domes nolemj: 

1. Izveidot Viļānu pagasta pārvaldnieka amatu ar atbilstošu atalgojumu, izglītību, 

vecumu un prasmēm. 

2. Ja šogad netiek izveidots pārvaldnieka amats Viļānu pagastā  (budžeta līdzekļu 

trūkuma dēļ), tad nokavējoties uzlikt par pienākumu veikt pārvaldi šajās 

teritorijās esošiem Viļānu novada pagastu pārvaldniekiem –Jānim 

Benislavskim un Zojai Žugunovai,un nest par to pilnīgu atbildību. 

 

Izskatot lēmuma projektu un uzklausot deputātus Jevdokiju Šlivka un  Artūru 

Ornicānu deputāti atklāti balsojot par-5(Jevdokija Šlivka, Inta Brence, Artūrs 

Ornicāns, Inga Zunda, Rūdolfs Beitāns) , pret-9(Jekaterina Ivanova,  Daiga 

Ceipiniece, Guna Popova, Felicija Leščinska,   Lūcija Veselova, Vasīlijs 

Arbidāns, Inna Ruba, Indra Šarkovska, Alla Stiuka), atturas -nav, 

Viļānu novada pašvaldības domes nolemj: 

 

Lēmuma projekts nav pieņemts. 

 

Sēdi vadīja                                                                      Jekaterina Ivanova 

Sēdi protokolēja                                                              Anna Strode 

Sēdi slēdza plkst.17.00 

 

Parakstīja 2017.gada 13.septembrī. 

 

 


