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VARAKĻĀNU NOVADA ĀRKĀRTAS DOMES SĒDES

PROTOKOLS
Varakļānos

Nr.11

16.10.2018.
Sēde sasaukta plkst. 13.00
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

- nepiedalās (tiešo darba pienākumu dēļ)
- piedalās
- piedalās
- piedalās
- piedalās
- piedalās
- piedalās
- piedalās
- piedalās

PIEAICINĀTIE UN INTERESENTI:
Ilona Skutele – galvenā grāmatvede;
Ilga Broka – Lietvedības nodaļas vadītāja
DARBA KĀRTĪBA:
1. Par Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA pamatkapitāla palielināšanu
2. Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai sadali

1.
Par Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA pamatkapitāla palielināšanu
Tiek dots vārds M.Justam
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu, likuma “Par
valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 42.un 43.pantu, Varakļānu novada
dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm “par” (J.Grudule, D.Inķēna, M.Justs, A.Kokars, N.Lazda,
G.Puntužs, A.Saleniece, M.Vilkauša); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ:
1. Palielināt Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA pamatkapitālu, veicot
Valsts kasē ņemtā kredīta naudas līdzekļu ieguldījumu EUR 68 033 (sešdesmit astoņi tūkstoši

trīsdesmit trīs euro) apmērā projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana Varakļānu “Dzīvokļu
komunālais uzņēmums” SIA Jaunatnes ielas katlu mājā” īstenošanai.
2. Apstiprināt Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA jaunu pamatkapitālu
EUR 1 888 968 (viens miljons astoņi simti astoņdesmit astoņi tūkstoši deviņi simti sešdesmit
astoņi euro) apmērā.

2.
Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai sadali
Tiek dots vārds A.Saleniecei, M.Justam
Saskaņā ar Ministru kabineta 05.07.2016. noteikumiem Nr.447 “Par valsts budžeta
mērķdotāciju pedagogu darba samaksai un pašvaldības vispārējās pamatizglītības un vispārējās
vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un
valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs” un Varakļānu novada domes 25.02.2010.
apstiprinātajiem noteikumiem “Kārtība par valsts budžeta mērķdotācijas aprēķinu un sadali
Varakļānu novada pašvaldības izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai”, ņemot vērā domes
Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti
balsojot, ar 8 balsīm “par” (J.Grudule, D.Inķēna, M.Justs, A.Kokars, N.Lazda, G.Puntužs,
A.Saleniece, M.Vilkauša); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ:
1. Sadalīt Varakļānu novada pašvaldības izglītības iestāžu pedagoģisko darbinieku darba
samaksai un sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām paredzēto mērķdotāciju 2018.gada
septembra – novembra mēnešiem EUR 121 319 apmērā:
1.1. vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestādēm EUR 106 640;
1.2. interešu izglītības programmām EUR 5 913;
1.3. 5 – 6-gadīgo pirmsskolas izglītības programmām EUR 8 766.
2. Apstiprināt Varakļānu novada pašvaldības vispārizglītojošo skolu interešu izglītības
programmu apmaksāto stundu sadalījumu (pielikums Nr.2).
Pielikumā: tabulas uz 2 lapām.

Citu jautājumu darba kārtībā nav.
Sēde darbu beidz plkst. 13.05
Sēdi vadīja:
Domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

M.Justs

Protokolēja:
Lietvedības nodaļas vadītāja

(personiskais paraksts)

I.Broka
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