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 LATVIJAS  REPUBLIKA 

VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBA 
 

Reģ.Nr. 90009114114, Kultūras laukums 1a, Viļāni, LV-4650, tālr.: 64628030,fakss: 

64628035 

 

Viļānu novadā 

 

Paskaidrojums deputātu pieprasījumam 

2010.gada 29.jūlijā 

 

 

1.Dekšāru pamatskolas piebūves jumta remontam tika budžetā iedalīti un apstiprināti 

naudas līdzekļi Ls 10 142,-. Pamatskolas piebūves remonts būtu vajadzīgs ,lai piebūvi 

izveidotu par internātu skolēniem ,kuri dzīvo tālu  no izglītības iestādes,bet apmeklē 

Dekšāru pamatskolu . Apsekojot minētos objektus ,tika konstatēts,lai veiktu remontu 

ir nepieciešama jumta rekonstrukcijas pārbūve, kā arī šķūņa un katlu mājas 

renovācija.Sakarā ar šo divu objektu remontu budžetā paredzēto naudas līdzekļu 

ietvaros ir noslēgti līgumi par projektu izstrādi.  

 

2.Viļānu pagasta padomei ,lai pabeigtu ceļa posma remontu Rēzeknes rajona ceļa 

fonds piešķīra aizdevumu no ceļa fonda līzdekļiem  remonta pabeigšanai 2009.gada 

maija mēnesī . Pēc novada izveidošanās vajadzēja aizdotos  līdzekļus atmaksāt un 

tāpēc tika noslēgts līgums par šīs summas atgriešanu.  

 

3.SIA „Viļānu namsaimnieks”darbība ir komunālās saimniecības valdes locekļa 

D.Igauņa kompetencē un viņš arī sniegs par savu darbību skaidrojumu.Apmaksu par 

SIA „Viļānu namsaimnieks”sniegtajiem pakalpojumiem tiek apmaksāta pēc noslēgtā 

līguuma izcenojumiem un saskaņā ar paveikto darbu pieņemšanas –nodošanas aktiem. 

 

4.Pašvaldības vides aizsardzības speeciālbudžeta līdzekļus drīkst izlietot saskaņā ar 

likuma „Dabas resursu nodokļa likums”29.pantā noteiktajiem mērķiem :tas ir 1)vides 

monitoringam;2)bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un aizsardzībai;3) gaisa 

aizsardzībai un klimata pārmaiņām;4)vides un dabas resursu izpētei,novērtēšanai un 

atjaunošanai;5) ūdens aizsardzībai;6)augšņu un grunts aizsardzībai; 7)atkritumu 

apsaimniekošanai;8)radiaktīvo atkritumu pārvaldību .Atkritumu apsaimniekošana 

ietver sevī plašu pakalpojumu klāstu  untas ir skaidrots likumā,”Atkritumu 

apsaimniekošanas likums” 1.pantā 4.daļa- atkritumu apsaimniekošana ir atkritumu 

savākšana,uzglabāšana,pārkraušana, pārvadāšana,pārstrāde. 

Iesniedzot atskaiti par pašvaldības vides aizsardzības speciālā budžeta 

izlietojumu2009.gadā LR Vides ministrijas Valsts vides Rēzeknes reģionālajai vides 

pārvaldei pārkāpumi to izlietošanā netika konstatēti. 

  

5.Novada pašvaldības  domes priekšsēdētājam saskaņā ar likumu „Par 

pašvaldībām”62.panta 6.daļa ir tiesības izdot saistošus rīkojumus pašvaldības 

administrācijas darbiniekiem, tai skaitā izveidot dažādas darba grupas pašvaldības 

darbības un attīstības veicināšanai. 
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6.Sakarā ar to, ka novada pašvaldībai 30.07.2010.beidzās līgums ar iepriekšējo 

zvērināto revidentu ar priekšsēdētāja rīkojumu tika izveidota darba grupa saskaņā ar 

likuma „Par pašvaldībām”62.panta 6.daļu tirgus izpētei, lai noskaidrotu zvērināto 

revidentu piedāvātos izcenojumus revīzijas veikšanai par 2010.gadu, kā arī lai 

noskaidrotu vai pakalpojumu saņemšanai ir nepieciešams veikt iepirkumu.Darba 

grupas sastāvā tika arī iekļauta novada iepirkumu komisijas locekle.Nekāda papildus 

komisija Iepirkumu komisijai netika izveidota. 

 

 

7. Saskaņā ar Viļānu vidusskolas nolikumu ,kurš ir apstiptināts Viļānu novada domes 

sēdē 30.09.2009.,39.17 punktu –skolas direktora pienākums ir organizēt skolēnu 

ēdināšanu..Savukārt saskaņā ar Viļānu vidusskolas nolikumu ,kurš apstiprināts Viļānu 

novada pašvaldības 30.09.2010.sēdē,40.punkta 8.daļu skolas direktoram ir tiesība 

pieņemt un atbrīvot darbiniekus.Viļānu vidusskolas saimniecības daļas vadītāja 

sodīšana vai atbrīvošana no darba  nav novada domes ,bet  Viļānu vidusskolas 

direktora  kompetencē . Saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām”,ne pašvaldības 

autonomajās funkcijās ,ne no tiem izrietošajās tiesībās un pienākumos nav noteikts ,ka 

dome var izskatīt kādas pašvaldības iestādes darbinieku, lai lemtu jautājumu par viņa 

atbrīvošannu no darba.Kā arī nevienā no Viļānu novada pašvaldības nolikuma 

pantiem izpilddirektoram  nav piešķirtas tiesības atlaist kādu pašvaldības iestādes 

darbinieku pēc domes ierosinājuma.   

 

  

8.Viļānu novada pašvaldības budžets tika izstrādāts un vienbalsīgi apstiprināts 

10.02.2010.domes sēdē. 

 

 

9.Sakarā ar divu deputātu (J.Šlivkas un A.Ornicānu) sūdzībām uz KNAB un citām 

organizācijām, ka pašvaldības tehnika tiek turēta  dažādās vietās ,jo nav savas garāžas 

-tika lūgts SIA „Viļānu siltums” iznomāt telpas ar mērķi izmantot tehnikas 

novietošanai.Ir noslēgts patapinājuma līgums ar SIA „Viļānu siltums”par ēkas 

Brīvības ielā 27 a izmantošanu novada pašvaldības vajadzībām.Pamatojoties uz 

noslēgto līgumu tika uzsākts telpu remonts. 

 

 

Viļānu novada pašvaldības priekšsēdētājs     A.Pudulis 


