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SĒDES PROTOKOLS 

ĀRKĀRTAS SĒDE 

 

Viļānu novadā                                     Nr.11                         2010.gada  09.jūnijā 

 

DARBA KĀRTĪBA 

 

1.Atbrīvot no ieņemamā amata domes priekšsēdētāju Arnoldu Puduli.  

2.Ievēlēt jauno Viļānu novada domes priekšsēdētāju. 

 
Sēdi vada  

Viļānu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniece Jekaterina Ivanova 

Piedalās : 

deputāti: Vasīlijs Arbidāns,Ivans Popovs,Arnolds Pudulis, Alla Stiuka, Juris 

Galerijs Vidiņš,Aivars Strods, Konrāds Kalniņš, F elicija Leščinska ,Jekaterina 

Ivanova,Jevdokija Šlivka,Artūrs Ornicāns,Juris Tučs,Irina Šekšujeva ,Jānis 

Stafeckis ,Inta Brence. 

Pašvaldības administrācijas darbinieki-jurists Guntars Arbidāns,vēlēšanu komisijas 

priekšsēdētāja Genovefa Greivule,Dekšāru pamatskolas direktore Daiga 

Ceipiniece,Sokolku pārvaldes vadītāja Lūcija Veselova, Dekšāres pagasta pārvaldes 

vadītājs Jānis Benislavskis,pašvaldības policijas inspektors Valentīns Laizāns,Viļānu 

vidusskolas sekretāre Ināra Kravale, Viļānu vidusskolas saimniecības daļas vadītājs 

Andris Kravalis ,psihologe Elizabete Birule,Viļānu vidusskolas darbiniece Inese 

Tuča. 

Viļānu novada iedzīvotāji: J.Apača, M.Pužulis, T.Kobrina un daudzi citi. 

„Rēzeknes vēstis”korespondente  Ilze Sondore. 

„Vietējā Latgales avīze” korespondente Ināra Žuravļova . 

Protokolē: 

sekretāre  Anna Strode. 

Sēdi sāk plkst: 15.00. 

 

Sēdi atklāj Viļānu novada pašvaldības priekšsēdētāja vietniece  Jekaterina Ivanova un 

paziņo darba kārtības jautājumus. 

 

Vārds tiek dots deputātu grupas pārstāvjiem pēc kārtas , kas parakstījuši iesniegumu 

par priekšsēdētāja atbrīvošanu no ieņemamā amata .Deputāti atsakās izteikt kādu savu 

viedokli un pieprasa uzreiz pāriet pie balsošanas. 

Vārds tiek dots pārējiem deputātiem, bet pieteikušies arī novada iedzīvotāji un 

darbinieki. 
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Deputāte F.Leščinska prasa , lai deputātu grupa pasaka iemeslu, kāpēc tiek izvirzīts 

jautājums par priekšsēdētāja atbrīvošanu no ieņemamā amata .Deputāti atbild, ka 

nepatīk metodes ar kādām strādā priekšsēdētājs. 

Tā kā deputāti nevar liegt vārdu saviem vēlētājiem , jo sēde ir atklāta : 

vārdu lūdz Dekšāru pagasta pārvaldes vadītājs J.Benislavskis tad deputāte 

F.Lešcinska,pašvaldības darbinieki I.Kravale un A.Kravalis  un citi . 

Pēc visām debatēm lūdz vārdu novada domes priekšsēdētājs un īsumā pastāsta par 

paveikto un grūtībām ar kādām saskārās , kā arī nākotnes plāniem.Novada domes 

priekšsēdētājs aicina izteikt savu viedokli katram pēc savas pārliecības. 

Sēdes vadītāja izveido balsu skaitīšanas komisiju triju cilvēku sastāvā: vēlēšanu 

komisijas priekšsēdētāja G.Greivule un divi deputāti K.Kalniņš un F.Leščinska. 

Par komisijas sastāvu  vienbalsīgi nobalso visi deputāti . 

Tiek sagatavoti biļeteni un balsošanas kaste ,jo balsošana aizklāta. 

Tiek virzīts balsošanai jautājums: 

1§ 

Atbrīvot no ieņemamā amata domes priekšsēdētāju Arnoldu Puduli.__________  
Aizklātā balsošanā tiek noskaidrots balsošanas rezultāts un deputāte F.Leščinska 

paziņo balsošanas rezultātu :par – 7 ,pret -8 ,atturas nav 

Viļānu novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Viļānu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Arnolds Pudulis  paliek amatā.  

 

Vārdu lūdz ētikas komisijas locekle Dekšāru pamatskolas direktore Daiga Ceipiniece 

un  aicina deputātu grupu ,kas rakstīja iesniegumu par priekšsēdētāja atbrīvošanu no 

amata,  nolikt savus mandātus.  

 

Sēdi slēdza plst.17.00  

 

Sēdi vadīja                                                                        Jekaterina Ivanova 

 

 

Sēdi protokolēja                                                                 Anna Strode 

 

 

 

Parakstīja 2010.gada 15.jūnijā. 


