VARAKĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģistrācijas Nr. 90000054750
Rīgas iela 13, Varakļāni, Varakļānu novads, LV-4838, Latvija
tālrunis / fakss 64860840, e-pasts: varaklani@varaklani.lv
Swedbank konts Nr. LV25HABA0001402041751, kods HABALV22
_____________________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________

VARAKĻĀNU NOVADA DOMES SĒDES

PROTOKOLS
Varakļānos

Nr. 9

30.08.2018.
Atklāta sēde sasaukta plkst. 15.00
Sēdi vada domes priekšsēdētājs Māris Justs
Sēdi protokolē Lietvedības nodaļas vadītāja Ilga Broka
DOMES SASTĀVS:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Deputāts Jānis Erels
Deputāte Janīna Grudule
Deputāte Dina Inķēna
Deputāts Māris Justs
Deputāts Austris Kokars
Deputāts Nauris Lazda
Deputāts Gunārs Puntužs
Deputāte Anita Saleniece
Deputāte Modra Vilkauša

- piedalās
- piedalās
- piedalās
- piedalās
- piedalās
- nepiedalās (personisku iemeslu dēļ)
- piedalās
- piedalās
- piedalās

PIEAICINĀTIE UN INTERESENTI:
Ivars Ikaunieks – pašvaldības izpilddirektors;
Jānis Mozga – pagasta pārvalžu vadītājs;
Aina Kanča – Sociālā dienesta vadītāja;
Anna Tocs-Macāne – Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja;
Lana Ukrija-Kaļinovska – juriste;
Ilga Broka – Lietvedības nodaļas vadītāja
DARBA KĀRTĪBA:

1. Par izmaiņām atsevišķos Varakļānu novada pašvaldības amatu un mēnešalgu sarakstos
2. Par izmaiņām Varakļānu novada pašvaldības Attīstības nodaļas nolikumā
3. Par izmaiņām Varakļānu novada vēlēšanu komisijas sastāvā
4. Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu zemesgabalam “Eidīši”, Varakļānu pagastā, Varakļānu novadā
5. Par nekustamā īpašuma “V735” nosaukuma un zemes lietošanas mērķa apstiprināšanu
6. Par nekustamā īpašuma “P84” nosaukuma un zemes lietošanas mērķa apstiprināšanu
7. Par lauku apvidus zemes nomas līgumu pagarināšanu
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8. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Pieaugušo attīstības projekts” zupas virtuves darbības
atbalstam
9. Par dzīvokļa īres līguma pārtraukšanu
10. Par dzīvokļa īres līguma pagarināšanu
11. Par dzīvojamās telpas apmaiņu
12. Par sociālo dzīvokļu īres līgumu pagarināšanu
13. Par naudas balvas piešķiršanu nozīmīgā dzīves jubilejā
14. Par daļēja atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājam Mārim Justam
PAPILDU DARBA KĀRTĪBA:
15. Par zvērināta revidenta apstiprināšanu pašvaldības 2018.gada pārskata revīzijas veikšanai
Domes priekšsēdētājs iepazīstina deputātus ar domes sēdes darba kārtību un aicina
deputātus balsot par vēl viena izskatāmā jautājuma iekļaušanu domes papildu darba kārtībā.
Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm “par” (J.Erels, J.Grudule, D.Inķēna,
M.Justs, A.Kokars, G.Puntužs, A.Saleniece, M.Vilkauša); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ:
Iekļaut papildu darba kārtībā 1 izskatāmo jautājumu.

1.
Par izmaiņām atsevišķos Varakļānu novada pašvaldības amatu un mēnešalgu sarakstos
Tiek dots vārds M.Justam

Izs
13.punktu, ņemot vērā domes Finanšu un attīstības komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada
dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm “par” (J.Erels, J.Grudule, D.Inķēna, M.Justs, A.Kokars,
G.Puntužs, A.Saleniece, M.Vilkauša); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ:
1. Veikt izmaiņas 30.11.2017. apstiprinātajā Varakļānu novada pašvaldības Attīstības
nodaļas amatu un mēnešalgu sarakstā, izslēdzot no saraksta jurista amata vienību.
2. Noteikt Varakļānu novada pašvaldības juristu kā pašvaldības administrācijas speciālistu,
kas nav pakļauts nevienai nodaļai, ar amata likmi – 1 un mēnešalgu EUR 850,00.
3. Veikt izmaiņas 30.11.2017. apstiprinātajā Varakļānu novada pašvaldības Saimnieciskās
daļas amatu un mēnešalgu sarakstā, nosakot, ka metālmateriālu metinātājam samaksa tiek veikta
pēc faktiski nostrādātajām stundām.
4. Lēmums stājas spēkā nākošajā dienā pēc tā parakstīšanas.
Pielikumā: saraksti uz 2 lapām.

2.
Par izmaiņām Varakļānu novada pašvaldības Attīstības nodaļas nolikumā
Tiek dots vārds M.Justam
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Izskatot sagatavoto priekšlikumu par Varakļānu novada pašvaldības Attīstības nodaļas
nolikuma grozījumiem, saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu,
ņemot vērā domes Finanšu un attīstības komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti
balsojot, ar 8 balsīm “par” (J.Erels, J.Grudule, D.Inķēna, M.Justs, A.Kokars, G.Puntužs,
A.Saleniece, M.Vilkauša); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ:
1. Izdarīt Varakļānu novada pašvaldības Attīstības nodaļas nolikumā (turpmāk – Nolikums)
šādus grozījumus:
1.1. papildināt Nolikumu ar izdošanas tiesisko pamatojumu šādā redakcijā:
“Izdots saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu”;
1.2. izteikt Nolikuma 7.5.punktu šādā redakcijā:
„7.5. sniegt atbalstu Pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu īstenošanai”;
1.3. izslēgt Nolikuma 11. un 15.punktu.
Pielikumā: nolikums uz 5 lapām.

3.
Par izmaiņām Varakļānu novada vēlēšanu komisijas sastāvā
Tiek dots vārds M.Justam
Izskatot Varakļānu novada vēlēšanu komisijas locekles Xxxxx Xxxxx 23.08.2018.
iesniegumu ar lūgumu atbrīvot viņu no vēlēšanu komisijas locekles pienākumu veikšanas
13.Saeimas vēlēšanu kampaņas laikā sakarā ar bērna kopšanas atvaļinājumu, saskaņā ar
Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 2.panta
otro daļu un 11.panta ceturto daļu, pamatojoties uz Varakļānu novada domes 27.07.2018. lēmumu
Nr. 9.1 “Par Varakļānu novada vēlēšanu komisijas izveidošanu”, ņemot vērā domes Finanšu un
attīstības komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm “par”
(J.Erels, J.Grudule, D.Inķēna, M.Justs, A.Kokars, G.Puntužs, A.Saleniece, M.Vilkauša); “pret” –
nav; “atturas” – nav; NOLEMJ:
1. Atbrīvot Xxxxx Xxxxx (pers.k.xxxxxxx-xxxxx, dzīv. xxxxxxxxxxxxxxxxxx) no
Varakļānu novada vēlēšanu komisijas locekles pienākumu pildīšanas 13.Saeimas vēlēšanu
kampaņas periodā.
2. Apstiprināt par Varakļānu novada vēlēšanu komisijas locekli Xxxxx Xxxxx
(pers.k.xxxxxxx-xxxxx, dzīv. xxxxxxxxxxxxxxxxxx ) uz Xxxxx Xxxxx prombūtnes laiku.

4.
Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu zemesgabalam “Eidīši”, Varakļānu pagastā,
Varakļānu novadā
Tiek dots vārds A.Tocs-Macānei, M.Justam
Izskatot VAS “Privatizācijas aģentūra” 09.08.2018. vēstuli Nr.1.17/6511 “Par zemesgabala
“Eidīši”, Varakļānu pagastā, Varakļānu novadā, kadastra Nr.70940070140, lietošanas mērķa
noteikšanu privatizācijas vajadzībām”, pamatojoties uz 18.08.2009. Ministru kabineta
noteikumiem Nr.946 “Noteikumi par apbūvēta zemesgabala vērtības noteikšanu privatizācijas
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vajadzībām”, ņemot vērā domes Finanšu un attīstības komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada
dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm “par” (J.Erels, J.Grudule, D.Inķēna, M.Justs, A.Kokars,
G.Puntužs, A.Saleniece, M.Vilkauša); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ:
1. Mainīt nekustamā īpašuma “Eidīši”, Varakļānu pagastā, Varakļānu nov. (kadastra Nr.
7094 007 0140), zemesgabala 0,053 ha platībā zemes lietošanas mērķi no “individuālo dzīvojamo
māju apbūve” (kods 0601) uz – neapgūta sabiedriskas nozīmes objektu apbūves zeme (kods 0900).

5.
Par nekustamā īpašuma “V735” nosaukuma un zemes lietošanas mērķa apstiprināšanu
Tiek dots vārds A.Tocs-Macānei, M.Justam
Izskatot VAS “Latvijas Valsts ceļi” 17.08.2018. vēstuli Nr.4.9/9829 “Par nekustamā
īpašuma nosaukuma, lietošanas mērķa un apgrūtinājumu noteikšanu”, pamatojoties uz Nekustamā
īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu
Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.7.un 18.punktu, ņemot vērā domes Finanšu un attīstības
komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm “par” (J.Erels,
J.Grudule, D.Inķēna, M.Justs, A.Kokars, G.Puntužs, A.Saleniece, M.Vilkauša); “pret” – nav;
“atturas” – nav , NOLEMJ:
1. Apstiprināt nekustamajam īpašumam “V735” (kadastra Nr. 7017 002 0029), kas sastāv
no vienas zemes vienības ar kadastra apzīm. 7017 002 0029 – 0,4022 ha platībā, nosaukumu
“Autoceļš V735”, Varakļāni, Varakļānu novads.
2. Noteikt nekustamā īpašuma “Autoceļš V735”, Varakļāni, Varakļānu novads, zemes
vienībai ar kadastra apzīm. 7017 002 0029 – 0,4022 ha platībā zemes lietošanas mērķi – zeme
dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījumu joslā (kods 1101).

6.
Par nekustamā īpašuma “P84” nosaukuma un zemes lietošanas mērķa apstiprināšanu
Tiek dots vārds A.Tocs-Macānei, M.Justam
Izskatot VAS “Latvijas Valsts ceļi” 17.08.2018. vēstuli Nr.4.9/9828 “Par nekustamā
īpašuma nosaukuma, lietošanas mērķa un apgrūtinājumu noteikšanu”, pamatojoties uz Nekustamā
īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu
Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.7.un 18.punktu, ņemot vērā domes Finanšu un attīstības
komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm “par” (J.Erels,
J.Grudule, D.Inķēna, M.Justs, A.Kokars, G.Puntužs, A.Saleniece, M.Vilkauša); “pret” – nav;
“atturas” – nav, NOLEMJ:
1. Apstiprināt nekustamajam īpašumam “P84” (kadastra Nr. 7094 002 0199), kas sastāv no
divām zemes vienībām ar kadastra apzīm. 7094 002 0199 – 9,1 ha platībā un 7094 005 0163 – 7,6
ha platībā, nosaukumu “Autoceļš P84”, Varakļānu pagasts, Varakļānu novads.
2. Noteikt nekustamā īpašuma “Autoceļš P84”, Varakļānu pagasts, Varakļānu novads,
zemes vienībām ar kadastra apzīm. 7094 002 0199 – 9,1 ha platībā un 7094 005 0163 – 7,6 ha
platībā zemes lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu
zemes nodalījumu joslā (kods 1101).
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7.
Par lauku apvidus zemes nomas līgumu pagarināšanu
Tiek dots vārds A.Tocs-Macānei, M.Justam
Izskatot pašvaldībā saņemtos iedzīvotāju iesniegumus par lauku apvidus zemes nomas
līgumu pagarināšanu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas
likuma 25.panta otro daļu, Ministru kabineta 30.08.2005. noteikumu Nr.644 “Noteikumi par
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas
kārtību” 2., 4.un 7.punktiem, ņemot vērā domes Finanšu un attīstības komitejas priekšlikumu,
Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm “par” (J.Erels, J.Grudule, D.Inķēna, M.Justs,
A.Kokars, G.Puntužs, A.Saleniece, M.Vilkauša); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ:
1. Pagarināt lauku apvidus zemes nomas līgumus ar šādām personām:
1.1. Xxxxx Xxxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx) par nekustamo īpašumu “Leimaņi” (kadastra
Nr.7094 005 0137) 28 ha platībā līdz 31.12.2033.;
1.2. Xxxxx Xxxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx) par nekustamo īpašumu “Vijas” (kadastra
Nr.7094 005 0101) 7,5 ha platībā līdz 31.12.2028.;
1.3. Xxxxx Xxxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx) par nekustamo īpašumu “Jaunrojas” (kadastra
Nr.7094 003 0014) 1,4 ha platībā līdz 31.12.2023.;
1.4. Xxxxx Xxxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx) par nekustamo īpašumu “Ecīši” (kadastra
Nr.7094 005 0154) 4 ha platībā līdz 31.12.2028.;
1.5. Xxxxx Xxxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx) par nekustamo īpašumu “Lazdu iela 3”,
(kadastra Nr.7094 006 0096) 0,2 ha platībā līdz 31.12.2023.;
1.6. Xxxxx Xxxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx) par nekustamo īpašumu “Jaunsmilgas”,
(kadastra Nr.7094 002 0002) 4,3 ha platībā līdz 31.12.2028.

8.
Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Pieaugušo attīstības projekts” zupas virtuves
darbības atbalstam
Tiek dots vārds M.Justam
Izskatot biedrības “Pieaugušo attīstības projekts” valdes priekšsēdētājas Modra Vilkaušas
22.08.2018. iesniegumu par palīdzības sniegšanu zupas virtuves darbības nodrošināšanai laika
periodā no 01.09.2018. līdz 31.05.2019., iepazīstoties ar iesniegto izmaksu aprēķinu, pamatojoties
uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu un 15.panta pirmās daļas 7.punktu, ņemot vērā domes
Finanšu un attīstības komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm
“par” (J.Erels, J.Grudule, D.Inķēna, M.Justs, A.Kokars, G.Puntužs, A.Saleniece); “pret” – nav;
“atturas” – nav, M.Vilkaušai nebalsojot, NOLEMJ:
1. Piešķirt biedrībai “Pieaugušo attīstības projekts” (reģ. Nr. 40008102624, jurid.adrese:
1.Maija laukums 3, Varakļāni) līdzfinansējumu zupas virtuves darbības nodrošināšanai laika
periodā no 01.09.2018. līdz 31.05.2019. 200,00 EUR/mēnesī.
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9.
Par dzīvokļa īres līguma pārtraukšanu
Tiek dots vārds M.Justam

Izskatot Xxxxx Xxxxx 17.08.2018. pašvaldībā saņemto iesniegumu par dzīvokļa Dārzu ielā
5-2, Varakļāni, īres līguma pārtraukšanu, pamatojoties uz likuma “Par dzīvojamo telpu īri”
27.pantu, ņemot vērā domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšlikumu,
Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm “par” (J.Erels, J.Grudule, D.Inķēna, M.Justs,
A.Kokars, G.Puntužs, A.Saleniece, M.Vilkauša); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ:
1. Lauzt ar Xxxxx Xxxxx (pers.k. xxxxxxx-xxxxx) noslēgto īres līgumu par dzīvokli
Dārzu ielā 5-2, Varakļāni, ar 31.08.2018.

10.
Par dzīvokļa īres līguma pagarināšanu
Tiek dots vārds M.Justam
Izskatot Xxxxx Xxxxx 10.08.2018. Varakļānu novada pašvaldībā saņemto iesniegumu par
dzīvokļa īres līguma pagarināšanu, saskaņā ar likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 6.pantu, ņemot
vērā domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada
dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm “par” (J.Erels, J.Grudule, D.Inķēna, M.Justs, A.Kokars,
G.Puntužs, A.Saleniece, M.Vilkauša); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ:
1. Atjaunot un pagarināt Xxxxx Xxxxx (pers.k. xxxxxxx-xxxxx) īres līgumu dzīvoklim
Lubānas ielā 12-2, Varakļāni, uz laika periodu no 01.07.2018. līdz 30.06.2021.
2. Uzdot Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA (valdes loceklis V.Stikāns) līdz
10.09.2018. sagatavot un noslēgt dzīvokļa īres līgumu ar X.Xxxxx.

11.
Par dzīvojamās telpas apmaiņu
Tiek dots vārds M.Justam
Izskatot pašvaldībā saņemtos iedzīvotāju iesniegumus ar lūgumu par dzīvojamās telpas
maiņu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punktu un likuma “Par
dzīvojamo telpu īri” 2., 5.un 6.pantu, ņemot vērā domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm “par” (J.Erels,
J.Grudule, D.Inķēna, M.Justs, A.Kokars, G.Puntužs, A.Saleniece, M.Vilkauša); “pret” – nav;
“atturas” – nav; NOLEMJ:
1. Apmainīt Xxxxx Xxxxx (pers.k. xxxxxxx-xxxxx) ģimenei dzīvojamo telpu no sociālā
dzīvokļa “Aizkalnieši 2”-2, Varakļānu pag., uz dzīvokli Pils ielā 13A-3, Varakļāni (2 ist; kopplat.
40,4 m2);
1.1. īres līgumu slēgt uz laiku līdz 31.08.2019.
2. Apmainīt Xxxxx Xxxxx (pers.k. xxxxxxx-xxxxx) dzīvojamo telpu no divistabu dzīvokļa
Miera ielā 14A-8, Varakļāni, uz dzīvokli Dārzu ielā 5-2, Varakļāni (2 ist; kopplat. 70,5 m2);
2.1. īres līgumu slēgt uz laiku līdz 30.06.2019.
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3. Uzdot Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA (valdes loceklis V.Stikāns) līdz
10.09.2018. sagatavot un noslēgt lēmuma 1.un 2.punktā minēto dzīvokļu īres līgumus.

12.
Par sociālo dzīvokļu īres līgumu pagarināšanu
Tiek dots vārds A.Kančai, M.Justam
Izskatot Sociālā dienesta sagatavoto informāciju par sociālo dzīvokļu īres līgumu
pagarināšanu, saskaņā ar likuma “Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamajām mājām”
6.pantu, atbilstoši sociālās dzīvojamās mājas “Ceriņi” (Pils iela 17, Varakļānos) nolikumā
noteiktajam, ņemot vērā domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšlikumu,
Varakļānu novada dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm “par” (J.Erels, J.Grudule, D.Inķēna, M.Justs,
A.Kokars, G.Puntužs, A.Saleniece, M.Vilkauša); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ:
1. Pagarināt sociālo dzīvokļu īres līgumus līdz 28.02.2019.:
1.1. Xxxxx Xxxxx (pers.k. xxxxxxx-xxxxx) par sociālo dzīvokli Pils ielā 17-3, Varakļāni
(1 ist. ar kopējo platību 29,0 m2);
1.2. Xxxxx Xxxxx (pers.k. xxxxxxx-xxxxx) par sociālo dzīvokli Pils ielā 17-7, Varakļāni
(1 ist.; kopplatība 23,1 m2);
1.3. Xxxxx Xxxxx (pers.k. xxxxxxx-xxxxx) par sociālo dzīvokli Dārzu ielā 7-1, Varakļāni
(2 ist.; kopplatība 54,3 m2);
2. Uzdot Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA (valdes loceklis V.Stikāns) līdz
10.09.2018. sagatavot un noslēgt 1.punktā minēto sociālo dzīvokļu īres līgumus.

13.
Par naudas balvas piešķiršanu nozīmīgā dzīves jubilejā
Tiek dots vārds M.Justam
Izskatot Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas sagatavoto informāciju par nozīmīgām dzīves
jubilejām 2018.gada septembrī, saskaņā ar Varakļānu novada domes 27.08.2009. saistošo
noteikumu Nr.4 “Par godalgām, naudas balvām un materiālo palīdzību Varakļānu novadā”
2.2.1.punktu, ņemot vērā domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšlikumu,
Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm “par” (J.Erels, J.Grudule, D.Inķēna, M.Justs,
A.Kokars, G.Puntužs, A.Saleniece, M.Vilkauša); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ:
1. Piešķirt naudas balvas sakarā ar 85 gadu jubileju 70,00 euro apmērā šādiem Varakļānu
novada iedzīvotājiem:
1.1. Xxxxx Xxxxx (pers.k. xxxxxxx-xxxxx), dekl. xxxxxxxxxxxxxx;
1.2. Xxxxx Xxxxx (pers.k. xxxxxxx-xxxxx), dekl. xxxxxxxxxxxxxx.
2. Piešķirt naudas balvu sakarā ar 90 gadu jubileju 100,00 euro apmērā Xxxxx Xxxxx
(pers.k. xxxxxxx-xxxxx), dekl. xxxxxxxxxxxxxx.
3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (V.Baloža ielā 13A, Valmiera, LV4201) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
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14.
Par daļēja atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājam Mārim Justam
Tiek dots vārds M.Justam
Izskatot domes priekšsēdētāja Māra Justa lūgumu par atvaļinājuma piešķiršanu, saskaņā ar
Valsts un pašvaldību amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 41.panta pirmo daļu, Darba
likuma 151.panta pirmās daļas 3.punktu un ceturto daļu, “Varakļānu novada domes pašvaldības
amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumu”, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 6
balsīm “par” (J.Erels, J.Grudule, D.Inķēna, A.Kokars, A.Saleniece, M.Vilkauša); “pret” – nav;
“atturas” – nav; M.Justam un G.Puntužam nebalsojot, NOLEMJ:
1. Piešķirt Varakļānu novada domes priekšsēdētājam Mārim Justam daļēju ikgadējo
atvaļinājumu 2 (divas) kalendārās nedēļas laikā no 05.09.2018. līdz 18.09.2018. par nostrādāto
laika periodu no 26.04.2013. līdz 25.10.2013.
2. Piešķirt Mārim Justam ikgadēju apmaksātu papildatvaļinājumu par diviem aprūpē
esošiem bērniem līdz 14 gadu vecumam 1 (vienu) darba dienu – 19.09.2018.
3. Domes priekšsēdētāju atvaļinājuma laikā aizvietot domes priekšsēdētāja vietniekam
Gunāram Puntužam, nosakot samaksu par darbu atbilstoši “Varakļānu novada pašvaldības
amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā” noteiktajam.
4. Domes priekšsēdētājam M.Justam, aizejot atvaļinājumā, izmaksāt pabalstu 50% apmērā
no mēnešalgas

15.
Par zvērināta revidenta apstiprināšanu pašvaldības 2018.gada pārskata revīzijas
veikšanai
Tiek dots vārds M.Justam
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 70.pantu un 71.panta pirmo daļu, likuma “Par
budžetu un finanšu vadību” 30.panta trešo daļu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 7
balsīm “par” (J.Erels, J.Grudule, D.Inķēna, M.Justs, G.Puntužs, A.Saleniece, M.Vilkauša); “pret” –
nav; “atturas” – 1 (A.Kokars), NOLEMJ:
1. Apstiprināt Varakļānu novada pašvaldības 2018.gada pārskata revīzijas veikšanai SIA
“Nexia Audit Advice” zvērinātu revidenti Birutu NOVIKU (LZRA licence Nr. 134).
Visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti.
Nākamā domes sēde notiks 27.09.2018. plkst. 15.00.
Sēde darbu beidz plkst. 15.40
Sēdi vadīja:
Domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

M.Justs

Protokolēja:
Lietvedības nodaļas vadītāja

(personiskais paraksts)

I.Broka
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