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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 

 

22.02.2018.                                     Nr. 2 

 

Atklāta sēde sasaukta plkst. 15.00 

Sēdi vada domes priekšsēdētājs Māris Justs 

Sēdi protokolē Lietvedības nodaļas vadītāja  Ilga Broka 

 

DOMES  SASTĀVS: 
 

1.   Deputāts Jānis Erels  - nepiedalās (izbraucis ārpus valsts teritorijas) 

2.   Deputāte Janīna Grudule  - nepiedalās (tiešo darba pienākumu dēļ) 

3.   Deputāte Dina Inķēna  - piedalās  

4.   Deputāts Māris Justs  - piedalās  

5.   Deputāts Austris Kokars  - piedalās  

6.   Deputāts Nauris Lazda  - piedalās  

7.   Deputāts Gunārs Puntužs  - piedalās  

8.   Deputāte Anita Saleniece  - piedalās  

9.   Deputāte Modra Vilkauša  - nepiedalās (slimības dēļ) 

 

PIEAICINĀTIE  UN  INTERESENTI:   

 

Ivars Ikaunieks – pašvaldības izpilddirektors; 

Ilona Skutele – galvenā grāmatvede; 

Jānis Mozga – pagasta pārvalžu vadītājs; 

Aina Kanča – Sociālā dienesta vadītāja; 

Anna Tocs-Macāne – Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja – līdz 9.darba kārtības 

jautājumam; 

Lana Ukrija-Kaļinovska – juriste; 

Agita Betlere – praktikante Attīstības nodaļā; 

Ilga Broka – Lietvedības nodaļas vadītāja 

 

DARBA  KĀRTĪBA: 
 

1. Par noteikumu “Kārtība, kādā Varakļānu novada pašvaldība organizē samaksas atgūšanu no 

vecākiem par ārpusģimenes aprūpes pakalpojumiem” apstiprināšanu 

 

2. Par “Varakļānu novada pašvaldības īpašumā esošās kustamās mantas izsoles noteikumu” 

apstiprināšanu 

 

3. Par Varakļānu novada pašvaldības izglītības iestāžu audzēkņu uzturēšanas izmaksām 
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4. Par Varakļānu novada pansionāta “Varavīksne”  iemītnieku uzturēšanas izmaksām 

 

5. Par komisijas izglītojamo atbrīvošanai no valsts pārbaudes darbu kārtošanas sastāva 

papildināšanu 

6. Par “Varakļānu novada pašvaldības ētikas kodeksa” apstiprināšanu 

 

7. Par nekustamā īpašuma “Alksnāji” sadalīšanu 

 

8.  Par zemes nomu 

 

9. Par adreses dzēšanu no Adrešu reģistra 

 

10. Par atļauju iznomāt nedzīvojamās telpas 

 

11. Par naudas balvas piešķiršanu nozīmīgā dzīves jubilejā 

 

12. Par īres līguma pārtraukšanu 

 

13. Par īres līguma pagarināšanu 

 

14. Par dzīvojamās telpas piešķiršanu 

 

15. Par sociālo dzīvokļu īri  
 

PAPILDU  DARBA  KĀRTĪBA: 
 

16. Par pārstāvja deleģēšanu darba grupai projektā “Reģionālie pasākumi darbības 

programmu inovācijai” 

 

17. Par domes priekšsēdētāja aizvietošanu prombūtnes laikā 
 

Domes priekšsēdētājs iepazīstina deputātus ar domes sēdes darba kārtību un aicina 

deputātus balsot par vēl 2 izskatāmo jautājumu iekļaušanu domes papildu darba kārtībā.  

Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 6 balsīm “par” (D.Iķēna, M.Justs, A.Kokars, 

N.Lazda, G.Puntužs, A.Saleniece); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ: 

 

Iekļaut papildu darba kārtībā 2 izskatāmos jautājumus.  
 

1. 

Par noteikumu “Kārtība, kādā Varakļānu novada pašvaldība organizē samaksas 

atgūšanu no vecākiem par ārpusģimenes aprūpes pakalpojumiem” apstiprināšanu 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot noteikumu “Kārtība, kādā Varakļānu novada pašvaldība organizē samaksas 

atgūšanu no vecākiem par ārpusģimenes aprūpes pakalpojumiem” projektu, pamatojoties uz 

Valsts pārvaldes likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu un 73.panta pirmās daļas 4.punktu,  

likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, ņemot vērā domes Finanšu un 

attīstības komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 6 balsīm “par” 

(D.Iķēna, M.Justs, A.Kokars, N.Lazda, G.Puntužs, A.Saleniece); “pret” – nav; “atturas” – nav, 

NOLEMJ: 

 

 1. Apstiprināt noteikumus “Kārtība, kādā Varakļānu novada pašvaldība organizē 

samaksas atgūšanu no vecākiem par ārpusģimenes aprūpes pakalpojumiem”. 
 

Pielikumā: noteikumi ar pielikumiem uz 10 lapām.  
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2. 

Par “Varakļānu novada pašvaldības īpašumā esošās kustamās mantas izsoles 

noteikumu” apstiprināšanu 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot sagatavoto “Varakļānu novada pašvaldības īpašumā esošās kustamās mantas 

izsoles noteikumu” projektu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 

2.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 10.panta pirmo daļu, ņemot vērā 

domes Finanšu un attīstības komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, 

ar 6 balsīm “par” (D.Iķēna, M.Justs, A.Kokars, N.Lazda, G.Puntužs, A.Saleniece); “pret” – nav; 

“atturas” – nav, NOLEMJ: 

  

 1. Apstiprināt “Varakļānu novada pašvaldības īpašumā esošās kustamās mantas izsoles 

noteikumus”. 

 

 2. Skaitīt par spēku zaudējušiem ar Varakļānu novada domes 29.04.2010. lēmumu Nr.4.8 

apstiprinātos “Varakļānu novada pašvaldības kustamās mantas izsoles organizēšanas 

noteikumus” 

 

Pielikumā: izsoles noteikumi ar pielikumiem uz 12 lapām. 
 

3. 

Par Varakļānu novada pašvaldības izglītības iestāžu audzēkņu uzturēšanas izmaksām 

 

Tiek dots vārds I.Skutelei, M.Justam 

 

 Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta g) 

apakšpunktu un Ministru kabineta 28.06.2016. noteikumu Nr.418 “Kārtība, kādā veicami 

pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” 4.un 9.punktu, 

Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 6 balsīm “par” (D.Iķēna, M.Justs, A.Kokars, 

N.Lazda, G.Puntužs, A.Saleniece); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ:  

 

 1. Apstiprināt viena audzēkņa uzturēšanas izmaksas 2018.gadā Varakļānu novada 

pašvaldības izglītības iestādēs saskaņā ar pielikumu. 
 

Pielikumā: izglītības iestāžu audzēkņu uzturēšanas izmaksu tāme uz 1 lapas. 
 

4. 

Par Varakļānu novada pansionāta “Varavīksne”  iemītnieku uzturēšanas izmaksām 

 

Tiek dots vārds I.Skutelei, M.Justam 

 

 Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta g) 

apakšpunktu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 6 balsīm “par” (D.Iķēna, M.Justs, 

A.Kokars, N.Lazda, G.Puntužs, A.Saleniece); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ:   

 

 1. Apstiprināt viena iemītnieka uzturēšanas izmaksas 2018.gadā pašvaldības sociālās 

aprūpes iestādē – Varakļānu novada pansionātā “Varavīksne” saskaņā ar pielikumu. 

 

 2. Lēmums stājas spēkā ar 01.04.2018. 
 

Pielikumā: pansionāta iemītnieku uzturēšanas izmaksu tāme uz 1 lapas. 
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5. 

Par komisijas izglītojamo atbrīvošanai no valsts pārbaudes darbu kārtošanas sastāva 

papildināšanu 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot jautājumu par nepieciešamību papildināt ar 28.02.2011. lēmumu Nr.2.10 

izveidotās komisijas izglītojamo atbrīvošanai no valsts pārbaudes darbu kārtošanas sastāvu, 

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu un 61.pantu, 

Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 6 balsīm “par” (D.Iķēna, M.Justs, A.Kokars, 

N.Lazda, G.Puntužs, A.Saleniece); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ: 

 

 1. Iekļaut komisijas izglītojamo atbrīvošanai no valsts pārbaudes darbu kārtošanas sastāvā 

pašvaldības juristi Lanu Ukriju-Kaļinovsku. 

 

 2. Lēmums stājas spēkā ar 2018.gada 1.martu. 
 

6. 

Par “Varakļānu novada pašvaldības ētikas kodeksa” apstiprināšanu 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot “Varakļānu novada pašvaldības ētikas kodeksa” projektu, pamatojoties uz Valsts 

pārvaldes likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu un 73.panta pirmās daļas 4.punktu,  likuma 

“Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 

6 balsīm “par” (D.Iķēna, M.Justs, A.Kokars, N.Lazda, G.Puntužs, A.Saleniece); “pret” – nav; 

“atturas” – nav, NOLEMJ: 

 

 1. Apstiprināt “Varakļānu novada pašvaldības ētikas kodeksu”. 
 

Pielikumā: ētikas kodekss uz 8 lapām. 
 

7. 

Par nekustamā īpašuma “Alksnāji” sadalīšanu 

 

Tiek dots vārds A.Tocs-Macānei, M.Justam 

 

  Izskatot L.E. 15.02.2018. iesniegumu par nekustamā īpašuma “Alksnāji” (Varakļānu 

pagastā) sadalīšanu divos atsevišķos īpašumos, pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts 

kadastra likuma 1.panta 14.punktu, likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, Ministru kabineta 

20.06.2006. noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.2. un 18.punktu, Varakļānu novada 

teritorijas plānojumu 2014.-2025.gadam, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 6 balsīm 

“par” (D.Iķēna, M.Justs, A.Kokars, N.Lazda, G.Puntužs, A.Saleniece); “pret” – nav; “atturas” – 

nav, NOLEMJ: 

 

 1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “Alksnāji” (kadastra Nr.7094 003 0003 – 7,9 ha 

kopplatībā) divos atsevišķos īpašumos: 

 

 1.1. paliekošais nekustamais īpašums “Alksnāji” – zemes vienība ar kadastra apzīm. 

70940030003 – 4,3 ha; 

 1.2.  jaunizveidotais nekustamais īpašums – zemes vienība ar kadastra apzīm. 

70940030004 – 3,6 ha platībā 

 

 2. Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam apstiprināt nosaukumu “Kalna Dzenīši”. 

 

  3. Zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 7094 003 0003 un 7094 003 0004 saglabāt 
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zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 

0101). 
 

 

 

8. 

Par zemes nomu  
 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot Varakļānu novada pašvaldībā saņemtos iesniegumus par zemes nomu, saskaņā ar 

likumu “Par pašvaldībām” 12.pantu un 14.panta otrās daļas 3.punktu, Valsts un pašvaldību īpašuma 

privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta septīto daļu, 

Civillikuma 382.pantu, Ministru kabineta 30.08.2005. noteikumiem Nr.644 “Noteikumi par 

neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas 

kārtību”, ņemot vērā domes Finanšu un attīstības komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada dome, 

atklāti balsojot, ar 6 balsīm “par” (D.Iķēna, M.Justs, A.Kokars, N.Lazda, G.Puntužs, A.Saleniece); 

“pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ: 

 

 1. Pārslēgt 26.06.2009. lauku apvidus zemes nomas līgumu Nr.41 no P.M. (pers.k. xxxxxx-

xxxxx) uz P.M. (pers.k. xxxxxx-xxxxx), paredzot nomas termiņu līdz 31.12.2027. 

 

 2. Iznomāt T.P. (pers.k. xxxxxx-xxxxx) nekustamā īpašuma “Galenieki” zemes gabalu ar 

kadastra apzīm.7094 007 0071 – 2,8 ha platībā uz laika periodu līdz 31.12.2022.; 

 2.1. zemes nomas līgums var tikt lauzts līdz ar mantošanas tiesību spēkā stāšanos citai 

personai. 
 

9. 

Par adreses dzēšanu no Adrešu reģistra 

 

Tiek dots vārds A.Tocs-Macānei, M.Justam 

 

 Izskatot Valsts zemes dienesta Adrešu reģistra 15.02.2018. iesniegumu par adreses dzēšanu 

nekustamā īpašuma “Jaunā ferma” zemes vienībai ar kadastra apzīm. 7078 003 0003 sakarā ar ēku 

un būvju neesamību, pamatojoties uz Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumu Nr.698 

“Adresācijas noteikumi” 30.punktu, ņemot vērā domes Finanšu un attīstības komitejas 

priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 6 balsīm “par” (D.Iķēna, M.Justs, 

A.Kokars, N.Lazda, G.Puntužs, A.Saleniece); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ: 

 

 1. Dzēst no Adrešu reģistra adresi – “Teicejnieku Liepāres”, Murmastienes pagasts, 

Varakļānu novads, LV-4836. 
 

10. 

Par atļauju iznomāt nedzīvojamās telpas 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot individuālā komersanta (IK) “JB 2” direktora J.Barkāna 01.02.2018. iesniegumu 

par nedzīvojamo telpu nomu Varakļānu vidusskolā autoskolas nodarbībām, pamatojoties uz likuma 

“Par pašvaldībām” 12.pantu un 14.panta otrās daļas 3.punktu, ņemot vērā vidusskolas direktora 

J.Dalecka atzinumu un domes Finanšu un attīstības komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada 

dome, atklāti balsojot, ar 6 balsīm “par” (D.Iķēna, M.Justs, A.Kokars, N.Lazda, G.Puntužs, 

A.Saleniece); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ: 
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 1. Atļaut Varakļānu vidusskolai slēgt nedzīvojamo telpu nomas līgumu ar IK “JB 2” 

(reģ.Nr. 42402017895, jurid.adrese: Raiņa iela 14A, Viļāni, Viļānu nov.) par telpu 49,2 m2 platībā 

autoskolas nodarbību vajadzībām Jaunatnes ielā 2, Varakļāni, uz termiņu līdz 31.12.2019., nosakot 

telpu nomas maksu 0,24 EUR/m2 (+PVN) mēnesī; 

 1.1. komunālo pakalpojumu maksa – atbilstoši faktiskajām izmaksām. 

11. 

Par naudas balvas piešķiršanu nozīmīgā dzīves jubilejā 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas sagatavoto informāciju par nozīmīgām dzīves 

jubilejām 2018.gada martā, 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 6 balsīm “par” (D.Iķēna, M.Justs, A.Kokars, N.Lazda, G.Puntužs, 

A.Saleniece); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ: 

 

 1. Piešķirt naudas balvas sakarā ar 85 gadu jubileju 70,00 euro apmērā Varakļānu novada 

iedzīvotājai V.J. (pers.k. xxxxxx-xxxxx), dekl. xxxxxxxxxxx. 

 

 2. Piešķirt naudas balvu sakarā ar 90 gadu jubileju 100,00 euro apmērā Varakļānu novada 

iedzīvotājai B.S. (pers.k. xxxxxx-xxxxx), dekl. xxxxxxxxxxx. 

 

 3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (V.Baloža ielā 13A, Valmiera, LV-

4201) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
 

12. 

Par īres līguma pārtraukšanu 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot O.G. 31.01.2018. iesniegumu par dzīvokļa xxxxxxxxxxx, 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 6 

balsīm “par” (D.Iķēna, M.Justs, A.Kokars, N.Lazda, G.Puntužs, A.Saleniece); “pret” – nav; 

“atturas” – nav, NOLEMJ: 

 

 1. Lauzt ar O.G. (pers.k. xxxxxx-xxxxx) noslēgto īre līgumu par dzīvokli xxxxxxxxxxx, ar 

28.02.2018. 
 

13. 

Par dzīvokļa īres līguma pagarināšanu 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot A.B. 14.02.2018. iesniegumu par dzīvokļa xxxxxxxxxxx, īres līguma pagarināšanu 

un G.G. 21.02.2018. iesniegumu par dzīvokļa xxxxxx-xxxxx, īres līguma pagarināšanu, atbilstoši 

likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 6.pantam, ņemot vērā domes Sociālo, izglītības un kultūras 

jautājumu komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 6 balsīm “par” 

(D.Iķēna, M.Justs, A.Kokars, N.Lazda, G.Puntužs, A.Saleniece); “pret” – nav; “atturas” – nav, 

NOLEMJ: 

 

 1. Pagarināt ar A.B. (pers.k. xxxxxx-xxxxx) noslēgto īres līgumu dzīvoklim xxxxxxxxxxx, 

uz laika periodu līdz 30.04.2021. 
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 2. Atjaunot un pagarināt G.G. (pers.k. xxxxxx-xxxxx) īre līgumu dzīvoklim xxxxxxxxxxx, 

uz laika periodu no 01.12.2017. līdz 30.11.2020. 
 

 

14. 

Par dzīvojamās telpas piešķiršanu 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot R.H. 29.01.2018.iesniegumu par dzīvojamās telpas piešķiršanu xxxxxxxxxxx, 

saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punktu un  likuma “Par palīdzību 

dzīvokļa jautājumu risināšanā” 5.pantu, vērā domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu 

komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 6 balsīm “par” (D.Iķēna, 

M.Justs, A.Kokars, N.Lazda, G.Puntužs, A.Saleniece); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ: 

 

 1. Piešķirt īres tiesības R.H. (pers.k. xxxxxx-xxxxx), uz dzīvokli xxxxxxxxxxx (2 ist. ar 

kopējo platību 46,7 m2) uz laika periodu līdz 28.02.2019.; 

 1.1. uzdot Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA (valdes loceklis V.Stikāns) 

līdz 09.03.2018. noslēgt īres līgumu ar R.H.; 

 1.2. saskaņā ar likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 10.panta pirmās daļas 

2.punktu un šī panta otro daļu, izslēgt R.H. no pašvaldības palīdzības vispārējās kārtas reģistra. 

 

Pielikumā: lēmuma izvērsts skaidrojums uz 1 lapas. 
 

15. 

Par sociālo dzīvokļu īri  
 

Tiek dots vārds A.Kančai, M.Justam 

 

 Izskatot Sociālā dienesta sagatavoto informāciju par sociālo dzīvokļu īres līgumu 

pagarināšanu, kā arī Ērika Zepa 25.01.2018. iesniegumu par sociālā dzīvokļa īri, 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 6 balsīm “par” (D.Iķēna, M.Justs, A.Kokars, N.Lazda, G.Puntužs, A.Saleniece); 

“pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ: 

 

 1. Pagarināt sociālo dzīvokļu īres līgumus līdz 31.08.2018.: 

 1.1. I.O. (pers.k.xxxxxx-xxxxx) par sociālo dzīvokli xxxxxxxxxx (1 ist.; kopplat. 17,9 m2); 

 1.2. I.R. (pers.k.xxxxxx-xxxxx) par sociālo dzīvokli xxxxxxxxxx (1 ist.; kopplat. 17,9 m2; 

  1.3. D.T. (pers.k.xxxxxx-xxxxx) par sociālo dzīvokli xxxxxxxxxx (2 ist.; kopplat. 54,3 

m2); 

  1.4. A.R. (pers.k.xxxxxx-xxxxx) par sociālo dzīvokli xxxxxxxxx (1 ist.; kopplat. 29,0 m2). 

 

 2. Piešķirt Ē.Z. (pers.k. xxxxxx-xxxxx, dekl. xxxxxxxxxxx) sociālo dzīvokli xxxxxxxxxxx 

(1 ist. ar kopējo platību 23,1 m2) uz laika periodu līdz 31.08.2018.; 

 2.1. saskaņā ar likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 10.panta pirmās daļas 

2.punktu, izslēgt Ē.Z. no pašvaldības sociālo dzīvokļu piešķiršanas palīdzības reģistra.  

 

  3. Uzdot Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA (valdes loceklis V.Stikāns) līdz 

09.03.2018. sagatavot un noslēgt 1.-2.punktā minēto sociālo dzīvokļu īres līgumus.  
 

16. 



 

8 

Par pārstāvja deleģēšanu darba grupai projektā “Reģionālie pasākumi darbības 

programmu inovācijai” 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 

 Izskatot Vidzemes plānošanas reģiona 19.02.2018. vēstuli Nr.4.2.15/112 “Par pārstāvja 

deleģēšanu darba grupās projektos “Reģionālie pasākumi darbības programmu inovācijai” 

(RATIO), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, Varakļānu 

novada dome, atklāti balsojot ar 5 balsīm “par” (D.Iķēna, A.Kokars, N.Lazda, G.Puntužs, 

A.Saleniece); “pret” – nav; “atturas” – nav; M.Justam nebalsojot, NOLEMJ: 

 

 1. Deleģēt Varakļānu novada domes priekšsēdētāju, Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības 

padomes locekli Māri Justu darba grupai projekta “Reģionālie pasākumi darbības programmu 

inovācijai” ietvaros. 
 

17. 

Par domes priekšsēdētāja aizvietošanu prombūtnes laikā 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot Vidzemes plānošanas reģiona 19.02.2018. vēstuli Nr.4.2.15/112 “Par pārstāvja 

deleģēšanu darba grupās projektos “Reģionālie pasākumi darbības programmu inovācijai” 

(RATIO), pamatojoties uz “Varakļānu novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības 

nolikuma” 4.1. un 4.2.punktu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot ar 4 balsīm “par” (D.Iķēna, 

M.Justs, A.Kokars, N.Lazda, G.Puntužs, A.Saleniece); “pret” – nav; “atturas” – nav; M.Justam, 

G.Puntužam nebalsojot, NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt Māra Justa dalību darba grupas sastāvā projekta “Reģionālie pasākumi 

darbības programmu inovācijai” izpētes vizītēs Korkā (Īrija) un Saragosā (Spānijā) laikā no 

05.03.2018. līdz 09.03.2018. 

 

2. Domes priekšsēdētāju prombūtnes laikā aizvietot domes priekšsēdētāja vietniekam 

Gunāram Puntužam, nosakot samaksu par darbu atbilstoši “Varakļānu novada  pašvaldības 

amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā” noteiktajam. 
 

 

Visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti.  
 

Nākamā domes sēde notiks 29.03.2018. plkst. 15.00 

 

Sēde darbu beidz plkst. 15.30 

 

Sēdi vadīja: 

Domes priekšsēdētājs   (personiskais paraksts)  M.Justs 

 

Protokolēja: 

Lietvedības nodaļas vadītāja (personiskais paraksts)  I.Broka 

 


