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. 14

27.12.2018.
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
- piedalās
- piedalās
- piedalās
- piedalās

PIEAICINĀTIE UN INTERESENTI:
Ivars Ikaunieks – pašvaldības izpilddirektors;
Ilona Skutele – galvenā grāmatvede;
Aina Kanča – Sociālā dienesta vadītāja;
Anna Tocs-Macāne – Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja;
Ilga Broka – Lietvedības nodaļas vadītāja
DARBA KĀRTĪBA:
1. Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai sadali
2. Saistošo noteikumu Nr.7 “Grozījumi 25.01.2018.saistošajos noteikumos Nr.1 “Par
Varakļānu novada pašvaldības 2018.gada budžetu”” apstiprināšana
3. Par atteikumu pārņemt Varakļānu novada pašvaldības īpašumā nekustamo īpašumu “Vaboles”
4. Par nekustamā īpašuma “Līvānu iela 3” sadalīšanu
5. Par nekustamā īpašuma “Doņi” sadalīšanu
6. Par zemes nomu
7. Par dzīvokļa īres līguma slēgšanu
8. Par sociālo dzīvokļu īri
9. Par naudas balvu piešķiršanu nozīmīgā dzīves jubilejā
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10. Par dzīvokļa Rīgas ielā 61-6, Varakļāni, iegādi pašvaldības īpašumā
11. Par Modras Vilkaušas deputāta pilnvaru izbeigšanu pirms termiņa
12. Par izmaiņām Varakļānu novada pašvaldības Administratīvās komisijas sastāvā
13. Par izmaiņām Darījumu ar lauksaimniecības zemi tiesiskuma uzraudzības komisijas un komisijas
izglītojamo atbrīvošanai no valsts pārbaudes darbu kārtošanas sastāvā
14. Par ikmēneša pabalsta piešķiršanu
PAPILDU DARBA KĀRTĪBA:
15. Par Centralizētās grāmatvedības darbu reglamentējošo iekšējo normatīvo aktu
apstiprināšanas kārtību
16. Par neatgūstamo parādu norakstīšanu
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 9 balsīm “par” (J.Erels, J.Grudule D.Inķēna,
M.Justs, A.Kokars, N.Lazda, G.Puntužs, A.Saleniece, M.Vilkauša); “pret” – nav; “atturas” – nav,
NOLEMJ:
Iekļaut papildu darba kārtībā 2 izskatāmos jautājumus.

1.
Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai sadali
Tiek dots vārds I.Skutelei, 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 9 balsīm “par” (J.Erels, 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
decembrim EUR 40 440 apmērā:
1.1. vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestādēm EUR 35 547;
1.2. interešu izglītības programmām EUR 1 971;
1.3. 5 – 6-gadīgo pirmsskolas izglītības programmām EUR 2 922.
Pielikumā: tabula uz 1 lapas.

2

2.
Saistošo noteikumu Nr.8 “Grozījumi 25.01.2018. saistošajos noteikumos Nr.1 “Par
Varakļānu novada pašvaldības 2018.gada budžetu”” apstiprināšana
Tiek dots vārds I.Skutelei, M.Justam
Izskatot Varakļānu novada pašvaldības centralizētās grāmatvedības galvenās grāmatvedes
Ilonas Skuteles sagatavoto budžeta grozījumu projektu, saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 2.punktu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm “par”
(J.Erels, J.Grudule, D.Inķēna, M.Justs, A.Kokars, N.Lazda, G.Puntužs, A.Saleniece, M.Vilkauša);
“pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.8 “Grozījumi 25.01.2018. saistošajos noteikumos
Nr.1 “Par Varakļānu novada pašvaldības 2018.gada budžetu”.
2. Varakļānu novada pašvaldības centralizētās grāmatvedības galvenajai grāmatvedei
I.Skutelei sagatavot noteikumus parakstīšanai.
3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to parakstīšanas.
Pielikumā: saistošie noteikumi uz 8 lapām.

3.
Par atteikumu pārņemt Varakļānu novada pašvaldības īpašumā nekustamo īpašumu
“Vaboles”
Tiek dots vārds M.Justam
Izskatot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 27.11.2018. vēstuli Nr.113/9880 “Par nekustamo īpašumu “Vaboles””, ar kuru piedāvāts Varakļānu novada pašvaldībai
pārņemt īpašumā nekustamo īpašumu “Vaboles”, Varakļānu pagastā, kas sastāv no zemes gabala
0,7185 ha platībā un uz tā esošas dzīvojamās mājas, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45.panta
pirmo daļu, Ministru kabineta 30.07.2002. noteikumu “Par valsts dzīvojamo māju neprivatizētās
daļas nodošanu pašvaldības īpašumā” 3.punktu, ņemot vērā domes Finanšu un attīstības
komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm “par” (J.Erels,
J.Grudule, D.Inķēna, M.Justs, A.Kokars, N.Lazda, G.Puntužs, A.Saleniece, M.Vilkauša); “pret” –
nav; “atturas” – nav; NOLEMJ:
1. Nepārņemt no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Varakļānu
novada pašvaldības īpašumā valsts nekustamo īpašumu “Vaboles”, kas atrodas Varakļānu
novada Varakļānu pagastā (kadastra Nr. 7094 002 0203).

4.
Par nekustamā īpašuma “Līvānu iela 3” sadalīšanu
Tiek dots vārds M.Justam
Izskatot Xxxxx Xxxxx 13.12.2018. pašvaldībā saņemto iesniegumu par nekustamā
īpašuma “Līvānu iela 3” sadalīšanu divos atsevišķos īpašumos, pamatojoties uz likuma Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma
19.panta 1.punktu, Zemes ierīcības likuma 8.panta trešās daļas 1.punktu, Ministru kabineta
20.06.2006. noteikumiem Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, Ministru kabineta
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08.12.2015. noteikumu Nr.698 “Adresācijas noteikumi” 9.punktu, ņemot vērā domes Finanšu un
attīstības komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm “par”
(J.Erels, J.Grudule, D.Inķēna, M.Justs, A.Kokars, N.Lazda, G.Puntužs, A.Saleniece, M.Vilkauša);
“pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ:
1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “Līvānu iela 3” (kadastra Nr.7078 004 0341; 1,2436
ha kopplatībā) divos atsevišķos īpašumos:
1.1. paliekošais īpašums – zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7078 004 0341 –
0,2755 ha platībā;
1.2. jaunizveidotais īpašums – zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7078 004 0439 –
0,9681 ha platībā.
2. Paliekošā īpašuma zemes vienībai (kad.apzīm. 7078 004 0341 – 0,2755 ha) mainīt
zemes lietošanas mērķi no “zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība”
(kods – 0101); uz – individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods – 0601).
3. Paliekošā nekustamā īpašuma zemes vienībai un uz tās esošajām ēkām un būvēm
saglabāt adresi – Līvānu iela 3, Murmastiene, Murmastienes pagasts, Varakļānu novads,
LV-4835.
4. Jaunizveidotā īpašuma zemes vienībai (kad.apzīm. 7078 004 0439 – 0,9681 ha) noteikt
zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods
– 0101).
5. Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam apstiprināt nosaukumu - “Amoliņi”.

5.
Par nekustamā īpašuma “Doņi” sadalīšanu
Tiek dots vārds M.Justam
Izskatot Xxxxx Xxxxx 17.12.2018. pašvaldībā saņemto iesniegumu par nekustamā
īpašuma “Doņi” sadalīšanu divos atsevišķos īpašumos, pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 27.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19.panta 1.punktu,
Zemes ierīcības likuma 8.panta trešās daļas 1.punktu, Ministru kabineta 20.06.2006.
noteikumiem Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumu
Nr.698 “Adresācijas noteikumi” 9.punktu, ņemot vērā domes Finanšu un attīstības komitejas
priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm “par” (J.Erels, J.Grudule,
D.Inķēna, M.Justs, A.Kokars, N.Lazda, G.Puntužs, A.Saleniece, M.Vilkauša); “pret” – nav;
“atturas” – nav; NOLEMJ:
1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “Doņi” (kadastra Nr.7094 004 0187; 4,2679 ha
kopplatībā) divos atsevišķos īpašumos:
1.1. paliekošais īpašums – zemes vienības ar kadastra apzīmējumu:
- 7094 004 0188 – 0,4697 ha platībā;
- 7094 004 0189 – 3,7 ha platībā;
1.2. jaunizveidotais īpašums – zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7094 004 0187 –
0,0982 ha platībā.
2. Paliekošā īpašuma zemes vienībām saglabāt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods – 0101).
3. Jaunizveidotā īpašuma zemes vienībai (kad.apzīm. 7094 004 0187 – 0,0982 ha) mainīt
zemes lietošanas mērķi no “zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība”
(kods – 0101); uz – individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods – 0601).
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4. Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam apstiprināt nosaukumu “Kalna iela 5” un
zemes vienībai un uz tās esošajām ēkām un būvēm saglabāt adresi – Kalna iela 5, Kokari,
Varakļānu pagasts, Varakļānu novads, LV-4838.

6.
Par zemes nomu
Tiek dots vārds M.Justam
Izskatot pašvaldībā saņemtos iesniegumus par zemes nomas līgumu pagarināšanu,
saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, Zemes pārvaldības likuma
13.panta trešo daļu, Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta otro daļu un 26.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.punktu, Ministru kabineta
19.06.2018. noteikumiem Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības
noteikumi”, ņemot vērā domes Finanšu un attīstības komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada
dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm “par” (J.Erels, J.Grudule, D.Inķēna, M.Justs, A.Kokars,
N.Lazda, G.Puntužs, A.Saleniece, M.Vilkauša); “pret” – nav; “atturas” – nav; NOLEMJ:
1. Pārtraukt ar 31.12.2018. zemes nomas līgumus:
1.1. ar Xxxxx Xxxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx) par 1260 m2 Brīvības ielā 38, Varakļāni;
1.2. ar Xxxxx Xxxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx)) par 5,5 ha zemes gabalu ar kadastra apzīm.
7078 004 0388 un par daļu no zemes gabala ar kadastra apzīm. 7078 004 0303 – 0,05 ha;
1.3. ar Xxxxx Xxxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx)) par 245 m2 Jaunatnes ielā 24, Varakļāni;
1.4. ar Xxxxx Xxxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx) par 438 m2 Jaunatnes ielā 24, Varakļāni.
2. Pagarināt zemes nomas līgumus uz laika periodu līdz 31.12.2023.:
2.1. Xxxxx Xxxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx) par daļu no zemes gabala Jēkabpils šosejā
28, Varakļāni – 10817 m2 kopplatībā (4875 m2 un 5942 m2 );
2.2. Xxxxx Xxxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx) par daļu no zemes gabala ar kadastra
apzīmējumu 7078 004 0370 – 0,05 ha platībā;
2.3. Xxxxx Xxxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx) par daļu no zemes gabala ar kadastra
apzīmējumu 7078 004 0303 – 0,023 ha platībā;
2.4. Xxxxx Xxxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx) par daļu no zemes gabala ar kadastra
apzīmējumu 7078 004 0303 – 0,023 ha platībā;
2.5. Xxxxx Xxxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx) par daļu no zemes gabala ar kadastra
apzīmējumu 7078 004 0452 – 0,1 ha platībā;
2.6. Xxxxx Xxxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx) par daļu no zemes gabala ar kadastra
apzīmējumu 7078 004 0452 – 0,15 ha platībā;
2.7. Xxxxx Xxxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx) par daļu no zemes gabala ar kadastra
apzīmējumu 7078 004 0299 – 0,07 ha platībā;
2.8. Xxxxx Xxxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx)) par daļu no zemes gabala ar kadastra
apzīmējumu 7078 004 0151 – 0,28 ha platībā;
2.9. Xxxxx Xxxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx) par daļu no zemes gabala ar kadastra
apzīmējumu 7078 004 0499 – 0,26 ha platībā;
2.10. Xxxxx Xxxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx) par zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu
7078 006 0080 – 2,1 ha platībā;
2.11. Xxxxx Xxxxx (dzīv. xxxxxxxxxxxx) par zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu
7078 004 0373 – 2 ha platībā;
2.12. Xxxxx Xxxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx) par zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu
7094 006 0102 – 0,34 ha platībā.
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3. Pagarināt zemes nomas līgumus uz laika periodu līdz 31.12.2028.:
3.1. Xxxxx Xxxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx) par zemes gabalu Brīvības ielā 12, Varakļāni
– 1775 m2 platībā;
3.2. Xxxxx Xxxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx) par zemes gabalu Skolas ielā 26, Varakļāni –
1295 m2 platībā;
3.3. Xxxxx Xxxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx) par zemes gabalu Rīgas ielā 85, Varakļāni –
2540 m2 platībā;
3.4. Xxxxx Xxxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx) par zemes gabaliem:
- ar kadastra apzīm. 7078 005 0079 – 0,6 ha;
- ar kadastra apzīm. 7078 005 0088 – 2 ha;
- ar kadastra apzīm. 7078 005 0139 – 6 ha;
3.5. Xxxxx Xxxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx) par zemes gabaliem:
- ar kadastra apzīm. 7078 004 0252 – 0,4 ha;
- ar kadastra apzīm. 7078 004 0254 – 1,1 ha;
3.6. Xxxxx Xxxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx) par zemes gabaliem:
- ar kadastra apzīm. 7078 004 0255 – 0,12 ha;
- ar kadastra apzīm. 7078 004 0256 – 1,5 ha;
- ar kadastra apzīm. 7078 004 0257 – 3,3 ha;
3.7. Xxxxx Xxxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx) par zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu
7078 005 0135 – 0,72 ha;
4. Slēgt zemes nomas līgumus ar Xxxxx Xxxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx):
- par zemes gabala ar kadastra apzīm. 7078 004 0388 – 5,5 ha platībā nomu uz laiku no
01.01.2019. līdz 31.12.2028.;
- par zemes gabala ar kadastra apzīm. 7078 004 0303 daļas 0,05 ha platībā nomu uz laiku no
01.01.2019. līdz 31.12.2023.

7.
Par dzīvokļa īres līguma slēgšanu
Tiek dots vārds M.Justam
Izskatot Xxxxx Xxxxx iesniegumu par dzīvokļa Miera ielā 14-14, Varakļāni, īri,
pamatojoties uz likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 2.pantu, 5.panta pirmo un otro daļu, 6.pantu,
ņemot vērā domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšlikumu, Varakļānu
novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm “par” (J.Erels, J.Grudule, D.Inķēna, M.Justs, A.Kokars,
N.Lazda, G.Puntužs, A.Saleniece, M.Vilkauša); “pret” – nav; “atturas” – nav; NOLEMJ:
1. Slēgt īre līgumu ar Xxxxx Xxxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx) par vienistabas dzīvokli
Miera ielā 14-14, Varakļāni (19,9 m2) uz laiku līdz 31.12.2019.

8.
Par sociālo dzīvokļu īri
Tiek dots vārds A.Kančai, M.Justam
Izskatot Varakļānu novada Sociālā dienesta sagatavoto informāciju par sociālo dzīvokļu īres
līgumu pagarināšanu, saskaņā ar likuma “Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajā dzīvojamajām
mājām” 6.pantu, atbilstoši sociālās dzīvojamās mājas “Pūpoli” (Rīgas iela 36, Varakļānos)
nolikumā noteiktajam, ņemot vērā domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas
priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm “par” (J.Erels, J.Grudule,
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D.Inķēna, M.Justs, A.Kokars, N.Lazda, G.Puntužs, A.Saleniece, M.Vilkauša); “pret” – nav;
“atturas” – nav; NOLEMJ:
1. Pagarināt Xxxxx Xxxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx) īres līgumu par sociālo dzīvokli Rīgas
ielā 36-2, Varakļānos (1 ist.; kopplatība 26,9 m2) līdz 30.06.2019.
2. Pagarināt Xxxxx Xxxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx) īres līgumu par sociālo dzīvokli Rīgas
ielā 36-4, Varakļānos (1 ist.; kopplatība 21 m2) līdz 30.06.2019.
3. Piešķirt Xxxxx Xxxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx) ģimenei sociālo dzīvokli Pils ielā 32-4,
Varakļāni (2 ist.; kopplat.46 m2) uz laika periodu līdz 30.06.2019.
4. Uzdot Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA līdz 10.01.2019. sagatavot un
noslēgt lēmuma 1.-3.punktā minēto dzīvokļu īres līgumus.

9.
Par naudas balvu piešķiršanu nozīmīgā dzīves jubilejā
Tiek dots vārds M.Justam
Izskatot Dzimtsarakstu nodaļas sagatavoto informāciju par nozīmīgām dzīves jubilejām
2019.gada janvārī, 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 priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm “par” (J.Erels,
J.Grudule, D.Inķēna, M.Justs, A.Kokars, N.Lazda, 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. xxxxxx-xxxxx);
1.2. Xxxxx Xxxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx).
2. Piešķirt naudas balvas sakarā ar 90 gadu jubileju 100,00 euro apmērā šādiem Varakļānu
novada iedzīvotājiem:
2.1. Xxxxx Xxxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx);
2.2. Xxxxx Xxxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx).
3. Piešķirt naudas balvas sakarā ar 95 gadu jubileju 130,00 euro apmērā Varakļānu novada
iedzīvotājai Xxxxx Xxxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx).

10.
Par dzīvokļa Rīgas ielā 61-6, Varakļāni, iegādi pašvaldības īpašumā
Tiek dots vārds M.Justam
Izskatot Xxxxx Xxxxx piedāvājumu iegādāties no viņa dzīvokļa īpašumu Rīgas ielā 61-6,
Varakļāni, par EUR 80,00, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”, Publiskas personas finanšu
līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 3.punktu, sakarā ar to, ka mājā, kurā
atrodas augstākminētais dzīvoklis visi pārējie dzīvokļi pieder pašvaldībai, ņemot vērā domes
Finanšu un attīstības komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm
“par” (J.Erels, J.Grudule, D.Inķēna, M.Justs, A.Kokars, N.Lazda, G.Puntužs, A.Saleniece,
M.Vilkauša); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ:
1. Pirkt dzīvokļa īpašumu Rīgas ielā 61-6, Varakļāni (kad.Nr. 7017 900 0253), kas sastāv
no 2 istabām ar kopējo platību 42,1 m2 un mājas kopīpašuma 421/8521 domājamās daļas.
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2. Noslēgt pirkuma līgumu ar Xxxxx Xxxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx) par lēmuma 1.punktā
minētā īpašuma iegādi.
3. Apstiprināt pirkuma maksu EUR 80,00 (astoņdesmit) un apmaksāt to no pašvaldības
2019.gada budžeta līdzekļiem.

11.
Par Modras Vilkaušas deputāta pilnvaru izbeigšanu pirms termiņa
Tiek dots vārds M.Justam
Izskatot Modras Vilkaušas paziņojumu par domes deputātes pilnvaru izbeigšanu pirms
termiņa – ar 27.12.2018., pamatojoties uz Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta
statusa likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, trešo un ceturto daļu, Republikas pilsētas domes un
novada domes vēlēšanu likuma 43.panta pirmo daļu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 8
balsīm “par” (J.Erels, J.Grudule, D.Inķēna, M.Justs, A.Kokars, N.Lazda, G.Puntužs, A.Saleniece);
“pret” – nav; “atturas” – nav, M.Vilkaušai nebalsojot, NOLEMJ:
1. Izbeigt Modrai Vilkaušai deputāta pilnvaras pirms termiņa – ar 2018.gada 27.decembri.
2. Uzdot Varakļānu novada vēlēšanu komisijai, pamatojoties uz 2017.gada 3.jūnija
pašvaldību vēlēšanu rezultātu aprēķināšanas protokolu, lemt par nākamā kandidāta uzaicināšanu.

12.
Par izmaiņām Varakļānu novada pašvaldības Administratīvās komisijas sastāvā
Tiek dots vārds M.Vilkaušai, A.Saleniecei, M.Justam
Izskatot Modras Vilkaušas paziņojumu par atbrīvošanu no Varakļānu novada pašvaldības
Administratīvās komisijas priekšsēdētājas pienākumu pildīšanas ar 27.12.2018., pamatojoties uz
likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, atbilstoši 30.12.2015. ar Varakļānu
novada domes lēmumu Nr.14.12 apstiprinātā “Varakļānu novada pašvaldības Administratīvās
komisijas nolikuma” 3.2.punktam, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm “par”
(J.Erels, J.Grudule, D.Inķēna, M.Justs, N.Lazda, G.Puntužs, A.Saleniece); “pret” – 1 (A.Kokars);
“atturas” – nav, M.Vilkaušai nebalsojot, NOLEMJ:
1. Atbrīvot Modru Vilkaušu no Varakļānu novada pašvaldības Administratīvās komisijas
priekšsēdētājas amata pienākumu pildīšanas ar 27.12.2018.

13.
Par izmaiņām Darījumu ar lauksaimniecības zemi tiesiskuma uzraudzības komisijas un
komisijas izglītojamo atbrīvošanai no valsts pārbaudes darbu kārtošanas sastāvā
Tiek dots vārds M.Justam
Izskatot Modras Vilkaušas paziņojumu par atbrīvošanu no Darījumu ar lauksaimniecības
zemi tiesiskuma uzraudzības komisijas priekšsēdētāja vietnieces pienākumu pildīšanas un
komisijas izglītojamo atbrīvošanai no valsts pārbaudes darbu kārtošanas priekšsēdētājas
pienākumu pildīšanas ar 27.12.2018., pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 24.punktu, atbilstoši 30.12.2015. ar Varakļānu novada domes lēmumu Nr.14.13 apstiprinātā
“Darījumu ar lauksaimniecības zemi tiesiskuma uzraudzības komisijas nolikuma” 8.punktam,
Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm “par” (J.Erels, J.Grudule, D.Inķēna, M.Justs,
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A.Kokars, N.Lazda, G.Puntužs, A.Saleniece); “pret” – nav; “atturas” – nav, M.Vilkaušai
nebalsojot, NOLEMJ:
1. Atbrīvot Modru Vilkaušu no Darījumu ar lauksaimniecības zemi tiesiskuma uzraudzības
komisijas priekšsēdētāja vietnieces amata pienākumu pildīšanas ar 27.12.2018.
2. Atbrīvot Modru Vilkaušu no komisijas izglītojamo atbrīvošanai no valsts pārbaudes
darbu kārtošanas komisijas priekšsēdētājas amata pienākumu pildīšanas ar 27.12.2018.

14.
Par ikmēneša pabalsta piešķiršanu
Tiek dots vārds M.Justam
Izskatot Xxxxx Xxxxx 22.11.2018. iesniegumu par ikmēneša pabalsta piešķiršanu saskaņā
ar Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 15.1 pantu, izvērtējot
pašvaldības rīcībā esošo informāciju un normatīvajos aktos noteikto, pamatojoties uz
augstākminēto, saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 12.punktu, Varakļānu
novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm “par” (J.Erels, J.Grudule, D.Inķēna, M.Justs,
A.Kokars, N.Lazda, G.Puntužs, A.Saleniece); “pret” – nav; “atturas” – nav, M.Vilkaušai
nebalsojot, NOLEMJ:
1. Piešķirt Xxxxx Xxxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx) ikmēneša pabalstu divu minimālo
mēnešalgu apmērā sākot ar 2018.gada 28.decembri.
2. Noteikt par pienākumu Xxxxx Xxxxx, saskaņā ar Republikas pilsētas domes un novada
domes deputāta statusa likuma 15.1 panta ceturto daļu, ziņot pašvaldībai par tādu apstākļu
iestāšanos, kuri izraisa pabalsta izmaksas samazināšanu vai pārtraukšanu.
3. Uzdot Varakļānu novada pašvaldības Centralizētajai grāmatvedībai (galv.grāmatvede
I.Skutele) organizēt šā lēmuma izpildi, kā arī veikt valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas valsts
pensiju apdrošināšanai par Xxxxx Xxxxx līdz brīdim, kad viņa būs sasniegusi vecuma pensijas
piešķiršanai nepieciešamo vecumu.
4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (V.Baloža ielā 13A, Valmiera, LV4201) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

15.
Par Centralizētās grāmatvedības darbu reglamentējošo iekšējo normatīvo aktu
apstiprināšanas kārtību
Tiek dots vārds M.Justam
Izskatot jautājumu par Centralizētās grāmatvedības organizāciju reglamentējošo iekšējo
normatīvo aktu apstiprināšanas kārtību, saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas
2.punktu, pamatojoties uz Ministru kabineta 21.10.2003. noteikumu Nr.585 “Noteikumi par
grāmatvedības kārtošanu un organizāciju” 42.punktu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 9
balsīm “par” (J.Erels, J.Grudule, D.Inķēna, M.Justs, A.Kokars, N.Lazda, G.Puntužs, A.Saleniece,
M.Vilkauša); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ:
1. Pilnvarot Varakļānu novada domes priekšsēdētāju apstiprināt Centralizētās grāmatvedības
izstrādātos grāmatvedības organizācijas iekšējos normatīvos aktus.
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16.
Par neatgūstamo parādu norakstīšanu
Tiek dots vārds M.Justam
Izskatot Centralizētās grāmatvedības sagatavoto priekšlikumu par neatgūstamā debitoru
parāda norakstīšanu, pamatojoties uz Ministru kabineta 15.12.2009. noteikumu Nr.1486 “Kārtība,
kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 100.punktu, ņemot vērā LURSOFT datu bāzē
iekļauto informāciju par juridisko personu likvidēšanu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar
9 balsīm “par” (J.Erels, J.Grudule, D.Inķēna, M.Justs, A.Kokars, N.Lazda, G.Puntužs, A.Saleniece,
M.Vilkauša); “pret” – nav; “atturas” – nav , NOLEMJ:
1. Norakstīt 17.09.2018. likvidētās SIA “AV Būvnieks” (reģ.Nr.42403024682) debitoru
parādu EUR 3703,04 apmērā.
Visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti.
Nākamā domes sēde notiks 31.01.2019. plkst. 15.00
Sēde darbu beidz plkst. 15.35
Sēdi vadīja:
Domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

M.Justs

Protokolēja:
Lietvedības nodaļas vadītāja

(personiskais paraksts)

I.Broka
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