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LATVIJAS  REPUBLIKA 

VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS  DOME 

SĒDES  PROTOKOLS 

Viļānu novadā                                   Nr.15                        2015.gada  26.novembrī 

Darba kārtībā: 

1. Par Lūcijas Veselovas atbrīvošanu no Sokolku pagasta pārvaldes vadītājas amata. 

2. Par iedzīvotāju sapulces rīkošanu un  konkursa nolikuma apstiprināšanu. 

3. Par nomas līgumu izbeigšanu. 

4. Par grozījumiem Viļānu Mūzikas un mākslas skolas amatu sarakstā. 

5. Informācija. 

Sēdi vada  

domes priekšsēdētāja Jekaterina Ivanova. 

Piedalās 

deputāti: Jekaterina Ivanova, Jevdokija Šlivka, Daiga Ceipiniece,  Vasīlijs Arbidāns, 

Arnolds Pudulis, Inta Brence, Leopolds Naglis, Inna Ruba un Inga Zunda. 

Nav ieradušies deputāti: Andris Kozulis un  Felicija Leščinska –nezināmu iemeslu dēļ.  

Nav ieradušās deputātes: Alla Stiuka un Ilze Grolmusa- slimības dēļ. 

Deputāts: Juris Galerijs Vidiņš un Ilze Valeniece -komandējumā. 

Pašvaldības administrācijas darbinieki: jurists Dmitrijs Orlovs ,juriste Marija Šļomina, 

galvenā grāmatvede Irēna Stafecka, izpilddirektore Inga Strūberga, Dekšāres pagasta 

pārvaldes vadītājs Jānis Benislavskis  ,Sokolku pagasta pārvaldes vadītāja Lūcija Veselova 

un zemes ierīcības inženiere Lidija Kuzņecova. 

   Protokolē: 

sekretāre Anna Strode. 

Sēdi sāk plkst.16.00. 

Deputāti  atklāti balso par darba kārtību  par- 9 (Jekaterina Ivanova,  Jevdokija Šlivka, Daiga 

Ceipiniece, Vasīlijs Arbidāns, Arnolds Pudulis, Leopolds Naglis, Inta Brence, Inna Ruba, 

Inga Zunda), pret- nav, atturas-nav. 

 Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Novada domes sēdē apstiprināt  darba kārtību . 

 

1§ 

 

Par Lūcijas Veselovas atbrīvošanu no Sokolku pagasta pārvaldes vadītājas amata._____ 

J.Ivanova 

Ņemot vērā Sokolku pagasta pārvaldes vadītājas Lūcijas Veselovas 2015. gada 5. novembra 

iesniegumu par atbrīvošanu no Sokolku pagasta pārvaldes vadītājas amata, pamatojoties uz 
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likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 9.punktu, “Darba likuma” 100. panta pirmo 

daļu, 149. panta piekto daļu un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu, deputāti  atklāti balso 

par- 9 (Jekaterina Ivanova,  Jevdokija Šlivka, Daiga Ceipiniece, Vasīlijs Arbidāns, Arnolds 

Pudulis, Leopolds Naglis, Inta Brence, Inna Ruba ,Inga Zunda), pret- nav, atturas-nav. 

 Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

  

1. Atbrīvot Sokolku pagasta pārvaldes vadītāju Lūciju Veselovu no amata ar 2015. gada 18. 

decembri (pēdējā darba diena) un izbeigt 2009. gada 03. augusta Darba līgumu Nr. 15. 

2. Izmaksāt atlīdzību par neizmantoto atvaļinājumu. 

3. Jautājumu par pabalsta piešķiršanu skatīt  nākošajā novada domes sēdē. 

2§ 

Par iedzīvotāju sapulces rīkošanu un  konkursa nolikuma apstiprināšanu.___________ 

J.Ivanova 

Sakarā ar darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar Sokolku pagasta pārvaldes vadītāju Lūciju 

Veselovu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9. un 

27.punktu,kā arī ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu, deputāti  atklāti balso par- 9 

(Jekaterina Ivanova,  Jevdokija Šlivka, Daiga Ceipiniece, Vasīlijs Arbidāns, Arnolds 

Pudulis, Leopolds Naglis, Inta Brence, Inna Ruba ,Inga Zunda), pret- nav, atturas-nav. 

   Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

 

1. Rīkot iedzīvotāju sapulci par pretendentu izvirzīšanu Sokolku pagasta pārvaldes 

vadītāja amatam. Sapulces norises vieta –Sokolku pagastā –Sokolku kultūras namā 

2015.gada 02.decembrī plkst.10.00. 

2. Apstiprināt Viļānu novada pašvaldības Sokolku pagasta pārvaldes vadītāja amata 

konkursa nolikumu, ar kuru noteikta Viļānu novada pašvaldības Sokolku pagasta 

pārvaldes vadītāja konkursa norises kārtība.  

 

Pielikumā: Viļānu novada pašvaldības Sokolku pagasta pārvaldes vadītāja amata 

konkursa nolikums uz 2 lapām. 

3§ 

Par nomas līgumu izbeigšanu. 

J.Ivanova 

1.Pamatojoties uz Viļānu novada pašvaldības 2015.gada 19.novembra sēdes Nr.14 jautājuma 

Nr.14 2.punkta lēmumu, kurā tika atcelts Sokolku pagasta padomes 2007.gada 30.augusta 

sēdes Nr.8 lēmums „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu” M. K. un uz likuma „Par 

pašvaldībām” 21. panta 27.punktu un  ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu, deputāti  

atklāti balso par- 9 (Jekaterina Ivanova,  Jevdokija Šlivka, Daiga Ceipiniece, Vasīlijs 

Arbidāns, Arnolds Pudulis, Leopolds Naglis, Inta Brence, Inna Ruba ,Inga Zunda), pret- nav, 

atturas-nav. 

   Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1.Izbeigt  Sokolku pagasta padomes un M. K. 2007.gada 28.septembrī noslēgto Lauku 

apvidus zemes nomas līgumu Nr.42 par zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 78900020084 

nomu. 
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2.Veikt pārrēķinu sakarā ar līguma izbeigšanos. 
 

2.Pamatojoties uz Viļānu novada pašvaldības 2015.gada 19.novembra sēdes Nr.14 jautājuma 

Nr.14 4.punkta lēmumu, kurā tika atcelts Sokolku pagasta padomes 2007.gada 30.augusta 

sēdes Nr.8 lēmums „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu” M. L. un uz likuma „Par 

pašvaldībām” 21. panta 27.punktu un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu, deputāti  

atklāti balso par- 8 (Jekaterina Ivanova,  Daiga Ceipiniece, Vasīlijs Arbidāns, Arnolds 

Pudulis, Leopolds Naglis, Inta Brence, Inna Ruba ,Inga Zunda), pret- nav, atturas-1 (Jevdokija 

Šlivka), 

 Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1.Izbeigt Sokolku pagasta padomes un M. L. 2007.gada 11.novembrī noslēgto Lauku apvidus 

zemes nomas līgumu Nr.57 par zemes gabaliem ar kadastra apzīmējumiem 78900040311, 

78900040297, 78900050233, 78900040296 un 78900040298 nomu. 

2.Veikt pārrēķinu sakarā ar līguma izbeigšanos. 

 

3.Pamatojoties uz Viļānu novada pašvaldības 2015.gada 19.novembra sēdes Nr.14 jautājuma 

Nr.14 5.punkta lēmumu, kurā tika atcelts Sokolku pagasta padomes 2007.gada 30.augusta 

sēdes Nr.8 lēmums „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu” J. M. un uz likuma „Par 

pašvaldībām” 21. panta 27.punktu un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu, deputāti  atklāti 

balso par- 8 (Jekaterina Ivanova,  Daiga Ceipiniece, Vasīlijs Arbidāns, Arnolds Pudulis, 

Leopolds Naglis, Inta Brence, Inna Ruba ,Inga Zunda), pret- nav, atturas-1 (Jevdokija 

Šlivka), 

   Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1.Izbeigt Sokolku pagasta padomes un J. M. 2007.gada 19.oktobrī noslēgto Lauku apvidus 

zemes nomas līgumu Nr.43 par zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 78900040057 nomu. 

4§ 

Par grozījumiem Viļānu Mūzikas un mākslas skolas amatu sarakstā.________________ 

J.Ivanova 

Izskatot Viļānu Mūzikas un mākslas skolas direktores I.Brences 2015.gada 26.novembra 

iesniegumu ar lūgumu veikt izmaiņas Viļānu Mūzikas un mākslas skolas amatu sarakstā no 

01.11.2015. un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu, deputāti  atklāti balso par- 9 

(Jekaterina Ivanova,  Daiga Ceipiniece, Vasīlijs Arbidāns, Arnolds Pudulis, Leopolds Naglis, 

Inta Brence, Jevdokija Šlivka, Inna Ruba ,Inga Zunda), pret- nav, atturas-nav, 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Veikt izmaiņas Viļānu Mūzikas un mākslas skolas amatu sarakstā no 01.11.2015. interešu 

izglītības skolotājs kods 2359 06   1.066 likmes ,lai īstenotu interešu ievirzes programmas 

(palielināt par 0.111 likmi) .Finansējums –izglītojamo maksa par mācībām. 

 

Sēdi slēdza plkst.17.00 

 

Sēdi vadīja                                                                      Jekaterina Ivanova 

 

Sēdi protokolēja                                                              Anna Strode 
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Parakstīja 2015.gada 02.novembrī. 

 

 

 

Pielikums 

Viļānu novada pašvaldības  

Sokolku pagasta pārvaldes vadītāja amata konkursa nolikums 

1. Šis nolikums nosaka Viļānu novada pašvaldības Sokolku pagasta pārvaldes vadītāja konkursa 
(turpmāk – konkurss) norises kārtību. 

2. Konkursa piedalās pretendenti, kurus sapulcē izvirzījuši Sokolku pagasta iedzīvotāji. 
3. Pretendentu nepieciešamo dokumentu iesniegšanas termiņš – 2015.gada 10.decembris. 
4. Ar konkursa nolikumu var iepazīties Viļānu novada pašvaldības administrācijā (2.stāvā pie 

sekretāres), Kultūras laukums 1a, Viļānos, darba laikā un Viļānu novada pašvaldības mājas lapā: 
www.vilani.lv.  

5. Pretendentiem jāatbilst šādām prasībām: 
5.1. augstākā izglītība; 
5.2. zināšanas par normatīvajiem aktiem, kas reglamentē pašvaldības darbu, un spēja tajos 

orientēties;  
5.3. spēja strādāt ar lielu informācijas apjomu; 
5.4. labas analītiskās spējas un komunikācijas prasmes; 
5.5. augsta atbildības sajūta un precizitāte; 
5.6. vēlama darba pieredze pašvaldības vai valsts darbā; 
5.7. amata pildīšanai atbilstošas valsts valodas zināšanas; 
5.8. labas datora lietošanas prasmes; 
5.9. B kategorijas autovadītāja apliecība. 

6. Pretendenti 3.punktā noteiktajā termiņā personīgi iesniedz Viļānu novada pašvaldības 
administrācijā (2.stāvā pie sekretāres), Kultūras laukums1a, Viļānos, šādus dokumentus: 
6.1. profesionālās darbības aprakstu (CV); 
6.2. izglītību apliecinoša dokumenta kopiju; 
6.3. B autovadītāja apliecības kopiju; 
6.4. likumā noteiktajā gadījumā, dokumentu, kas apliecina valsts valodas zināšanas tādā apjomā, 

kāds nepieciešams amata pienākumu veikšanai (3.līmenis); 
6.5. Sokolku pagasta attīstības redzējumu/vīziju (ne vairāk kā 2 A4 formāta lapas); 
6.6. motivācijas vēstuli. 

7. Konkurss tiek organizēts divās kārtās. 
8. Konkursa pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē pretendentu iesniegtos dokumentus un 

Sokolku pagasta attīstības redzējumu/vīziju. 
9. Uz konkursa otro kārtu uzaicina ne vairāk kā trīs pretendentus, kas pirmajā kārtā atzīti par 

piemērotākajiem amata kandidātiem.  
10. Konkursa otrajā kārtā – darba intervija. Konkursa otrajā kārtā ir tiesīgi piedalīties pašvaldības 

izpilddirektors un domes priekšsēdētājs. 
11. Ar Viļānu novada pašvaldības domes priekšsēdētājas rīkojumu tiek izveidota konkursa komisija. 
12. Konkursa komisijas priekšsēdētājs sasauc konkursa komisijas sēdes, nosakot to norises vietu un 

laiku, kā arī vada konkursa komisijas sēdes. Komisijas sēdes tiek protokolētas. Protokolu 
paraksta visi klātesošie konkursa komisijas locekļi. 

13. Abās konkursa kārtās kā novērotāji ir tiesīgi piedalīties Sokolku pagasta iedzīvotāju pārstāvji un 
Viļānu novada pašvaldības administrācijas pārstāvji. 

 

http://www.vilani.lv/
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