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. 1

31.01.2019.
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
Gunārs Gabrišs
Deputāte Janīna Grudule
Deputāte Dina Inķēna
Deputāts Māris Justs
Deputāts Austris Kokars
Deputāts Nauris Lazda
Deputāts Gunārs Puntužs
Deputāte Anita Saleniece

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

PIEAICINĀTIE UN INTERESENTI:
Ivars Ikaunieks – pašvaldības izpilddirektors;
Ilona Skutele – galvenā grāmatvede;
Jānis Mozga – pagastu pārvalžu vadītājs;
Aina Kanča – Sociālā dienesta vadītāja;
Lana Ukrija -Kaļinovska – juriste;
Ilga Broka – Lietvedības nodaļas vadītāja
DARBA KĀRTĪBA:
1. Par Varakļānu novada domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sastāva
papildināšanu
2. Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai sadali
3. Par 25.10.2012. apstiprinātā “Nolikuma par Varakļānu novada amatiermākslas kolektīvu
darbības finansēšanas kārtību” 1.pielikuma aktualizāciju 2019.gadam
4. Varakļānu novada ceļu un ielu fonda izlietojuma programmas 2019. – 2021.gadam
apstiprināšana
5. Par konkursu pašvaldības finansējuma piešķiršanai lauku tūrisma atbalstam
6. Amatu un mēnešalgu sarakstu Varakļānu novada pašvaldības iestādēm un struktūrvienībām
apstiprināšana
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7. Par saistošo noteikumu Nr.1 “Par Varakļānu novada pašvaldības 2019.gada budžetu”
apstiprināšanu
8. Par Varakļānu novada pašvaldības Administratīvās komisijas sastāva papildināšanu
9. Par Darījumu ar lauksaimniecības zemi tiesiskuma uzraudzības komisijas sastāva
papildināšanu
10. Par komisijas izglītojamo atbrīvošanai no valsts pārbaudes darbu kārtošanas sastāva
papildināšanu
11. Par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma Latgales prospektā 12, Kokari, Varakļānu
pagasts, Varakļānu nov., atsavināšanu atklātā izsolē
12. Par zemes nomu
13. Par adreses piešķiršanu un servitūta ceļa likvidēšanu
14. Par zemes piekritību Varakļānu novada pašvaldībai
15. Par nekustamā īpašuma “Meža celiņi” izveidošanu
16. Par nekustamā īpašuma “Kukuži” sadalīšanu
17. Par nekustamā īpašuma “Priedaine” sadalīšanu
18. Par nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.7017 001 0111 sadalīšanu
19. Par atļauju iznomāt zemi trešajai personai
20. Par Varakļānu novada ģerboņa izmantošanas komerciāliem nolūkiem saskaņošanu
21. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
22. Par naudas balvas piešķiršanu nozīmīgā dzīves jubilejā
23. Par pārreģistrēšanu pašvaldības reģistrā palīdzībai dzīvokļa jautājumu risināšanā
24. Par dzīvokļa īres līguma pagarināšanu
25. Par reģistrēšanu pašvaldības palīdzībai dzīvokļa jautājumu risināšanā
26. Par sociālo dzīvokļu īres līgumu pagarināšanu
PAPILDU DARBA KĀRTĪBA:
27. Zemes ierīcības projekta “Laukmaļi” apstiprināšana
Domes priekšsēdētājs iepazīstina deputātus ar domes sēdes darba kārtību un aicina
deputātus balsot par vēl 1 izskatāmā jautājuma iekļaušanu domes papildu darba kārtībā.
Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm “par” (G.Gabrišs, J.Grudule,
D.Inķēna, M.Justs, A.Kokars, N.Lazda, G.Puntužs, A.Saleniece); “pret” – nav; “atturas” – nav,
NOLEMJ:
Iekļaut papildu darba kārtībā 1 izskatāmo jautājumu.

1.
Par Varakļānu novada domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas
sastāva papildināšanu
Tiek dots vārds M.Justam
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 51.un 55.pantu, Varakļānu novada pašvaldības
nolikumu un sakarā ar to, ka Gunārs Gabrišs atbilstoši Pilsētas domes, rajona padomes un
pagastapadomes vēlēšanu likuma 43.pantam sācis pildīt pašvaldības domes deputāta pienākumus,
Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm “par” (J.Grudule, D.Inķēna, M.Justs,

2

A.Kokars, N.Lazda, G.Puntužs, A.Saleniece); “pret” – nav; “atturas” – nav; G.Gabrišam
nebalsojot, NOLEMJ:
1. Papildināt Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteju, iekļaujot tās sastāvā no
vēlētāju apvienības “Strādāsim kopā” ievēlēto deputātu Gunāru Gabrišu, kurš ar 31.01.2019.
uzsāk pildīt Varakļānu novada domes deputāta pienākumus.

2.
Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai sadali
Tiek dots vārds 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”, Varakļānu novada
dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm “par” (G.Gabrišs, J.Grudule, D.Inķēna, M.Justs, A.Kokars,
N.Lazda, G.Puntužs, A.Saleniece); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ:
1. Sadalīt Varakļānu novada pašvaldības izglītības iestāžu pedagoģisko darbinieku darba
samaksai un sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām paredzēto mērķdotāciju 2019.gada
janvāra – augusta mēnešiem EUR 327 562 apmērā:
1.1. vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestādēm EUR 288 368;
1.2. interešu izglītības programmām EUR 15 818;
1.3. 5 – 6-gadīgo pirmsskolas izglītības programmām EUR 23 376.
Pielikumā: tabula uz 1 lapas.

3.
Par 25.10.2012. apstiprinātā “Nolikuma par Varakļānu novada amatiermākslas
kolektīvu darbības finansēšanas kārtību” 1.pielikuma aktualizāciju 2019.gadam
Tiek dots vārds M.Justam
Izskatot priekšlikumu par nepieciešamību veikt aktualizāciju ar Varakļānu novada domes
ar 25.10.2012. lēmumu Nr.12.3 apstiprinātā “Nolikuma par Varakļānu novada amatiermākslas
kolektīvu darbības finansēšanas kārtību” 1.pielikumam, iepazīstoties ar sagatavoto projektu,
saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu un 41.panta pirmās daļas
2.punktu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm “par” (G.Gabrišs, J.Grudule,
D.Inķēna, M.Justs, A.Kokars, N.Lazda, G.Puntužs, A.Saleniece); “pret” – nav; “atturas” – nav,
NOLEMJ:
1. Akceptēt ar domes 25.10.2012. lēmumu Nr. 12.3 apstiprinātā “Nolikuma par Varakļānu
novada amatiermākslas kolektīvu darbības finansēšanas kārtību” 1.pielikuma jauno redakciju.
2. Lēmums stājas spēkā ar 01.02.2019.
Pielikumā: amatiermākslas kolektīvu iedalījuma un atalgojuma tabula uz 1 lapas.
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4.
Varakļānu novada ceļu un ielu fonda izlietojuma programmas 2019. – 2021.gadam
apstiprināšana
Tiek dots vārds M.Justam
Izskatot sagatavoto Varakļānu novada ceļu un ielu fonda izlietojuma programmas 2019.–
2021.gadam projektu, saskaņā ar Ministru kabineta 11.03.2008. noteikumu Nr.173 “Valsts
pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība” 23.un
24.punktu un atbilstoši “Varakļānu novada pašvaldības ceļu fonda pārvaldīšanas kārtībai”,
Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm “par” (G.Gabrišs, J.Grudule, D.Inķēna,
M.Justs, A.Kokars, N.Lazda, G.Puntužs, A.Saleniece); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ:
1. Apstiprināt Varakļānu novada ceļu un ielu fonda izlietojuma programmu 2019. –
2021.gadam.
Pielikumā: programma uz 1 lapas.

5.
Par konkursu pašvaldības finansējuma piešķiršanai lauku tūrisma atbalstam
Tiek dots vārds M.Justam
Varakļānu novada kultūrvides veidošanas, kultūras vērtību saglabāšanas, iedzīvotāju brīvā
laika organizēšanas un sabiedrības integrācijas pilnveidošanai, novada atpazīstamības
pilnveidošanai, tūrisma galamērķu izveidei, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu
un 15.panta pirmās daļas 5.punktu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm “par”
(G.Gabrišs, J.Grudule, D.Inķēna, M.Justs, A.Kokars, N.Lazda, G.Puntužs, A.Saleniece); “pret” –
nav; “atturas” – nav, NOLEMJ:
1. Izsludināt konkursa Varakļānu novada pašvaldības finansējuma saņemšanai lauku
tūrisma attīstībai pieteikumu iesniegšanas termiņu līdz 17.04.2019.
3. Informāciju par konkursu un iespēju pieteikties pašvaldības finansējumam publicēt
Varakļānu novada neatkarīgajā laikrakstā “Varakļōnīts” un pašvaldības interneta mājaslapā
www.varaklani.lv

6.
Amatu un mēnešalgu sarakstu Varakļānu novada pašvaldības iestādēm un
struktūrvienībām apstiprināšana
Tiek dots vārds M.Justam
Izskatot sagatavotos pašvaldības iestāžu un struktūrvienību amatu un mēnešalgu sarakstus,
deputāti vienojas balsot par dažiem amatalgu sarakstiem atsevišķi, jo tie skar deputātu intereses.
Par sarakstu Nr.1 (Varakļānu vidusskola) Varakļānu novada dome atklāti balso šādi: “par”
– 5 (G.Gabrišs, J.Grudule, D.Inķēna, M.Justs, N.Lazda); “pret” – 1 (A.Kokars); “atturas” – nav,
G.Puntužs un A.Saleniece nebalso.
Par sarakstiem Nr.2 – Nr.14; Nr.16 – Nr.18 Nr.20 – Nr.23, Varakļānu novada dome atklāti
balso šādi: “par” – 6 (G.Gabrišs, D.Inķēna, M.Justs, N.Lazda, G.Puntužs, A.Saleniece); “pret” – 2
(J.Grudule, A.Kokars); “atturas” – nav.
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Par sarakstu Nr.15 (Sociālais dienests) Varakļānu novada dome atklāti balso šādi: “par” –
6 (G.Gabrišs, J.Grudule, M.Justs, N.Lazda, G.Puntužs, A.Saleniece); “pret” – 1 (A.Kokars);
“atturas” – nav, D.Inķēna nebalso.
Par sarakstu Nr.19 (Varakļānu pagasta pārvalde) Varakļānu novada dome atklāti balso šādi:
“par” – 6 (G.Gabrišs, J.Grudule, D.Inķēna, M.Justs, G.Puntužs, A.Saleniece); “pret” – 1
(A.Kokars); “atturas” – nav, N.Lazda nebalso.
Domes priekšsēdētājs aicina deputātus balsot par visu lēmumu kopumā.
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Varakļānu novada
dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm “par” (G.Gabrišs, J.Grudule, D.Inķēna, M.Justs, N.Lazda,
G.Puntužs, A.Saleniece); “pret” – 1 (A.Kokars); “atturas” – nav, NOLEMJ:
1. Apstiprināt Varakļānu novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību amatu un
mēnešalgu sarakstus saskaņā ar pielikumiem Nr.1 – Nr.23.
2. Lēmums stājas spēkā ar 01.03.2019.
Pielikumā: saraksti uz 23 lapām.

7.
Par saistošo noteikumu Nr.1 “Par Varakļānu novada pašvaldības 2018.gada budžetu”
apstiprināšanu
Tiek dots vārds I.Skutelei, M.Justam
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās
daļas 2.punktu, 46.panta pirmo un otro daļu, ievērojot likumu “Par pašvaldību budžetiem” un
likumu “Par budžetu un finanšu vadību”, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot ar 7 balsīm “par”
(G.Gabrišs, J.Grudule, D.Inķēna, M.Justs, N.Lazda, G.Puntužs, A.Saleniece); “pret” – 1 (A.Kokars);
“atturas” – nav, NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.1 “Par Varakļānu novada pašvaldības 2019.gada
budžetu.”
2. Varakļānu novada pašvaldības centralizētās grāmatvedības galvenajai grāmatvedei
I.Skutelei sagatavot noteikumus parakstīšanai.
Pielikumā: saistošie noteikumi;
paskaidrojuma raksts.

8.
Par Varakļānu novada pašvaldības Administratīvās komisijas sastāva papildināšanu
Tiek dots vārds M.Justam
Izskatot jautājumu par nepieciešamību papildināt ar 29.06.2017. lēmumu Nr.8.3 izveidotās
Administratīvās komisijas sastāvu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 24.punktu, Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 207.pantu, atbilstoši 30.12.2015. ar
Varakļānu novada domes lēmumu Nr.14.12. apstiprinātā “Varakļānu novada pašvaldības
Administratīvās komisijas nolikuma” 3.1.punktam, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 7
balsīm “par” (J.Grudule, D.Inķēna, M.Justs, A.Kokars, N.Lazda, G.Puntužs, A.Saleniece); “pret” –
nav; “atturas” – nav; G.Gabrišam nebalsojot, NOLEMJ:
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1. Iekļaut Varakļānu novada pašvaldības Administratīvo komisijas sastāvā domes deputātu
Gunāru Gabrišu.
2. Iecelt Gunāru Gabrišu par Varakļānu novada pašvaldības Administratīvo komisijas
priekšsēdētāju.
3. Lēmums stājas spēkā ar 2019.gada 1.februāri.

9.
Par Darījumu ar lauksaimniecības zemi tiesiskuma uzraudzības komisijas sastāva
papildināšanu
Tiek dots vārds M.Justam
Izskatot jautājumu par nepieciešamību papildināt ar 27.11.2014. lēmumu Nr.16.15
izveidotās Darījumu ar lauksaimniecības zemi tiesiskuma uzraudzības komisijas sastāvu,
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, Ministru kabineta
02.12.2014. noteikumu Nr.748 “Noteikumi par lēmumu pieņemšanu darījumiem ar
lauksaimniecības zemi” 16.punktu un 30.12.2015. ar lēmumu Nr.14.13 apstiprinātā “Darījumu ar
lauksaimniecības zemi tiesiskuma uzraudzības komisijas nolikuma” 8.punktu, Varakļānu novada
dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm “par” (J.Grudule, D.Inķēna, M.Justs, A.Kokars, N.Lazda,
G.Puntužs, A.Saleniece); “pret” – nav; “atturas” – nav; G.Gabrišam nebalsojot, NOLEMJ:
1. Iekļaut Darījumu ar lauksaimniecības zemi tiesiskuma uzraudzības komisijas sastāvā
domes deputātu Gunāru Gabrišu.
2. Lēmums stājas spēkā ar 2019.gada 1.februāri.

10.
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 30.12.2015. ar
lēmumu Nr.14.31 apstiprinātā “Komisijas izglītojamo atbrīvošanai no valsts pārbaudes darbu
kārtošanas nolikuma” 2.punktu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm “par”
(G.Gabrišs, J.Grudule, M.Justs, A.Kokars, N.Lazda, G.Puntužs, A.Saleniece); “pret” – nav;
“atturas” – nav; D.Inķēnai nebalsojot, NOLEMJ:
1. Iekļaut komisijas izglītojamo atbrīvošanai no valsts pārbaudes darbu kārtošanas
sastāvā:
- domes deputāti Dinu Inķēnu;
- pašvaldības sekretāri Karīnu Keišu.
2. Lēmums stājas spēkā ar 2019.gada 1.februāri.

11.
Par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma Latgales prospektā 12, Kokari,
Varakļānu pagasts, Varakļānu nov., atsavināšanu atklātā izsolē
Tiek dots vārds M.Justam
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Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma nosacījumiem, saskaņā
ar Varakļānu novada domes 29.11.2018. lēmumu Nr.13.17 “Par pašvaldībai piederoša nekustamā
īpašuma Latgales prospektā 12, Kokari, Varakļānu pagasts, Varakļānu nov., nodošanu
atsavināšanai”, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm “par” (G.Gabrišs, J.Grudule,
D.Inķēna, M.Justs, A.Kokars, N.Lazda, G.Puntužs, A.Saleniece); “pret” – nav; “atturas” – nav,
NOLEM:
1. Atsavināt Varakļānu novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Latgales
prospektā 12, Kokari, Varakļānu pagasts, Varakļānu nov., pārdodot mutiskā izsolē ar
augšupejošu soli.
2. Apstiprināt nekustamā īpašuma nosacīto cenu (izsoles sākumcenu) EUR 9100,00
apmērā.
3. Apstiprināt nekustamā īpašuma izsoles noteikumus (skat pielikumā).
4. Izsoles rezultātā iegūtos līdzekļus ieskaitīt Varakļānu novada pašvaldības Swedbank
kontā Nr. LV25HABA0001402041751; kods HABALV22, vai iemaksāt Varakļānu novada
pašvaldības kasē.
5. Mantas atsavināšanas un izsoles komisijai viena mēneša laikā pēc izsoles iesniegt domei
lēmuma projektu par izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Pielikumā: izsoles noteikumi ar pielikumiem uz 13 lapām.

12.
Par zemes nomu
Tiek dots vārds M.Justam
Izskatot pašvaldībā saņemtos iesniegumus par zemes nomas jautājumiem, saskaņā ar
likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot,
ar 8 balsīm “par” (G.Gabrišs, J.Grudule, D.Inķēna, M.Justs, A.Kokars, N.Lazda, G.Puntužs,
A.Saleniece); “pret” – nav; “atturas” – nav; NOLEMJ:
1. Pārtraukt ar 28.02.2019. zemes nomas līgumus:
1.1. ar Xxxxx Xxxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx) par 6035 m2 Jēkabpils šosejā 28, Varakļāni;
1.2. ar Xxxxx Xxxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx) par 0,3 ha zemes gabalu ar kadastra apzīm.
7094 007 0137;
1.3. ar Xxxxx Xxxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx) par 0,31 ha zemes gabalu ar kadastra apzīm.
7094 005 0192.
2. Slēgt zemes nomas līgumus ar Xxxxx Xxxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx) par 3467 m2
Ganību ielā 31, Varakļāni, uz laika periodu no 01.03.2019. līdz 31.12.2023.

13.
Par adreses piešķiršanu un servitūta ceļa likvidēšanu
Tiek dots vārds M.Justam
Izskatot SIA “Biocore Ltd” valdes locekļa J.Mikāla 10.01.2019. un 15.01.2019. pašvaldībā
saņemtos iesniegumus par adreses piešķiršanu un ceļa servitūta likvidēšanu, pamatojoties uz
likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 08.12.2015.
noteikumiem Nr.698 “Adresācijas noteikumi”, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 8
balsīm “par” (G.Gabrišs, J.Grudule, D.Inķēna, M.Justs, A.Kokars, N.Lazda, G.Puntužs,
A.Saleniece); “pret” – nav; “atturas” – nav; NOLEMJ:
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1. Piešķirt nekustamā īpašuma “Lopbarības šķūnis” (kadastra Nr.7078 005 0148) zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 7078 005 0148 un uz tās esošajām ēkām un būvēm adresi “Lopbarības šķūnis”, Murmastienes pagasts, Varakļānu novads, LV-4835.
2. Piekrist ceļa servitūta, kas atrodas nekustamā īpašuma “Lopbarības šķūnis” zemes
gabala ar kadastra apzīmējumu 7078 005 0148, par labu zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu
7078 005 0113 un 7078 005 0132, likvidēšanai.

14.
Par zemes piekritību Varakļānu novada pašvaldībai
Tiek dots vārds M.Justam
Izskatot jautājumu par atsevišķu nekustamo īpašumu piekritību pašvaldībai, pamatojoties
uz Zemes pārvaldības likuma 17.panta sesto daļu, 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 8 balsīm “par” (G.Gabrišs,
J.Grudule, D.Inķēna, M.Justs, A.Kokars, N.Lazda, G.Puntužs, A.Saleniece); “pret” – nav;
“atturas” – nav; NOLEMJ:
1. Ieskaitīt Varakļānu novada pašvaldībai piekritīgajās zemēs nekustamo īpašumu
“Dambji” (kadastra Nr.7078 005 0010), kas sastāv no 2 zemes vienībām: ar kadastra apzīmējumu
7078 005 0006 – 0,2 ha un 7078 005 0014 – 1,5 ha platībā;
1.1. noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (kods – 0101).
2. Ieskaitīt Varakļānu novada pašvaldībai piekritīgajās zemēs nekustamo īpašumu “Bojāta
zeme” (kadastra Nr.7094 003 0308), kas sastāv no 1 zemes vienības ar kadastra apzīm.
70940030308 – 2,6 ha platībā;
2.1. noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (kods – 0101).

15.
Par nekustamā īpašuma “Meža celiņi” izveidošanu
Tiek dots vārds M.Justam
Izskatot Xxxxx Xxxxx 17.01.2019. iesniegumu par jauna nekustamā īpašuma izveidošanu,
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” 16.2.un 18.punktu, Varakļānu novada
teritorijas plānojumu 2014.-2025.gadam, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm
“par” (G.Gabrišs, J.Grudule, D.Inķēna, M.Justs, A.Kokars, N.Lazda, G.Puntužs, A.Saleniece);
“pret” – nav; “atturas” – nav; NOLEMJ:
1. Atļaut izveidot jaunu nekustamo īpašumu no nekustamā īpašuma “Celiņi” (kadastra
Nr.7044 008 0159) zemes vienības ar kadastra apzīm. 7078 008 0109 – 2,6 ha platībā un
apstiprināt tam nosaukumu “Meža celiņi”.
2. Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201).
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16.
Par nekustamā īpašuma “Kukuži” sadalīšanu
Tiek dots vārds M.Justam
Izskatot Xxxxx Xxxxx pilnvarotās personas Xxxxx Xxxxx 17.01.2019. pašvaldībā
saņemto iesniegumu par nekustamā īpašuma “Kukuži” sadalīšanu divos atsevišķos īpašumos,
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” 16.2.un 18.punktu, Varakļānu novada
teritorijas plānojumu 2014.-2025.gadam, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm
“par” (G.Gabrišs, J.Grudule, D.Inķēna, M.Justs, A.Kokars, N.Lazda, G.Puntužs, A.Saleniece);
“pret” – nav; “atturas” – nav; NOLEMJ:
1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “Kukuži” (kadastra Nr.7094 006 0147 – 4,5 ha
kopplatībā) divos atsevišķos īpašumos:
1.1. paliekošais īpašums – zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7094 006 0147 – 2,5 ha
platībā;
1.2. jaunizveidotais īpašums – zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7094 006 0228 – 2,0
ha platībā.
2. Paliekošā īpašuma zemes vienībai (kad.apzīm. 7094 006 0147 – 2,5 ha) saglabāt zemes
lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods – 0101).
3. Jaunizveidotā īpašuma zemes vienībai (kad.apzīm. 7094 006 0228 – 2,0 ha) noteikt
zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods –
0101).
4. Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam apstiprināt nosaukumu - “Dominika zeme”.

17.
Par nekustamā īpašuma “Priedaine” sadalīšanu
Tiek dots vārds M.Justam
Izskatot Xxxxx Xxxxx 24.01.2019. iesniegumu par nekustamā īpašuma “Priedaine”
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, Varakļānu novada teritorijas plānojumu 2014.-2025.gadam, Varakļānu
novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm “par” (G.Gabrišs, J.Grudule, D.Inķēna, M.Justs,
A.Kokars, N.Lazda, G.Puntužs, A.Saleniece); “pret” – nav; “atturas” – nav; NOLEMJ:
1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “Priedaine” (kadastra Nr.7078 008 00054 – 35,9 ha
kopplatībā) divos atsevišķos īpašumos:
1.1. paliekošais īpašums – zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7078 008 0054 – 17,0
ha un 7078 008 0055 -3,7 ha platībā;
1.2. jaunizveidotais īpašums – zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7078 008 0056 –
15,2 ha platībā.
2. Paliekošā īpašuma zemes vienībām saglabāt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods – 0101).
3. Paliekošā nekustamā īpašuma zemes vienībai ar kadastra apzīm. 7078 008 0054 un uz
tās esošajām ēkām un būvēm saglabāt adresi – “Priedaine”, Murmastienes pagasts, Varakļānu
novads, LV-4836.
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4. Jaunizveidotā īpašuma zemes vienībai (kad.apzīm. 7078 008 0056 – 15,2 ha) noteikt
zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods –
0101).
5. Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam apstiprināt nosaukumu - “Jaunpriedaine”.

18.
Par nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.7017 001 0111 sadalīšanu
Tiek dots vārds M.Justam
Izskatot Xxxxx Xxxxx 21.01.2019. pašvaldībā saņemto iesniegumu par nekustamā
īpašuma Mehanizatoru iela 14, Varakļāni, Varakļānu nov.; Rēzeknes iela 2A, Varakļāni, Varakļānu
nov., (kadastra Nr.7017 001 0111) sadalīšanu divos atsevišķos īpašumos, pamatojoties uz likuma
Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma
19.panta 1.punktu, Varakļānu novada teritorijas plānojumu 2014.-2025.gadam, Varakļānu novada
dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm “par” (G.Gabrišs, J.Grudule, M.Justs, A.Kokars, N.Lazda,
G.Puntužs, A.Saleniece); “pret” – nav; “atturas” – nav; D.Inķēnai nebalsojot, NOLEMJ:
1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu Mehanizatoru iela 14, Varakļāni, Varakļānu nov.;
Rēzeknes iela 2A, Varakļāni, Varakļānu nov., (kadastra Nr.7017 001 0111) divos atsevišķos
īpašumos:
- pirmais īpašums – Mehanizatoru iela 14, Varakļāni, Varakļānu nov. – zemes vienība ar
kadastra apzīm. 7017 001 0111 – 1599 m2 platībā;
- otrais īpašums – Rēzeknes iela 2A, Varakļāni, Varakļānu nov. – zemes vienība ar kadastra
apzīm. 7017 001 0575 – 160 m2 platībā;

19.
Par atļauju iznomāt zemi trešajai personai
Tiek dots vārds M.Justam
Izskatot Xxxxx Xxxxx 18.12.2018. Murmastienes pagasta pārvaldē saņemto iesniegumu
par atļauju iznomāt zemi trešajai personai, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu,
Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm “par” (G.Gabrišs, J.Grudule, D.Inķēna,
M.Justs, A.Kokars, N.Lazda, G.Puntužs, A.Saleniece); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ:
1. Piekrist, ka Xxxxx Xxxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx) iznomā Murmastienes pagasta
I.Grudula zemnieku saimniecībai “Krūkļi” (reģ.Nr. 45401014117) zemes gabalus ar kadastra
apzīmējumu 7078 005 0088 – 2 ha un 7078 005 0139 – 6 ha platībā uz 5 gadiem.

20.
Par Varakļānu novada ģerboņa izmantošanas komerciāliem nolūkiem saskaņošanu
Tiek dots vārds M.Justam
Izskatot SIA “Tekstilfabrika” valdes locekļa O.Polmaņa 17.01.2019. vēstuli “Par
Varakļānu novada ģerboņa izmantošanas saskaņošanu komerciāliem nolūkiem”, pamatojoties uz
Ģerboņu likuma 8.panta pirmo daļu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm “par”
(G.Gabrišs, J.Grudule, D.Inķēna, M.Justs, A.Kokars, N.Lazda, G.Puntužs, A.Saleniece); “pret” –
nav; “atturas” – nav, NOLEMJ:
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1. Saskaņot un atļaut SIA “Tekstilfabrika” (reģ.Nr.40203138521) izmantot Varakļānu
novada ģerboņa attēlu komerciāliem nolūkiem – suvenīru (kokvilnas maisiņu) ražošanā.

21.
Par deklarētas dzīvesvietas ziņu anulēšanu
Tiek dots vārds M.Justam
Izskatot Xxxxx Xxxxx pilnvarotās personas Xxxxx Xxxxx 18.12.2018. pašvaldībā saņemto
iesniegumu par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu Xxxxx Xxxxx, saskaņā ar Dzīvesvietas
deklarēšanas likuma 11.panta pirmo daļu un 12.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta
11.02.2003. noteikumu Nr.72 “Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu”
2.punktu, ņemot vērā pašvaldības atbildīgās personas dzīvesvietas deklarēšanas jautājumos
R.Upenieces sagatavoto informāciju, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm “par”
(G.Gabrišs, J.Grudule, D.Inķēna, M.Justs, A.Kokars, N.Lazda, G.Puntužs, A.Saleniece); “pret” –
nav; “atturas” – nav, NOLEMJ:
1. Anulēt ziņas par Xxxxx Xxxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx) deklarēto dzīvesvietu adresē
Latgales prospekts 11, Kokari, Varakļānu pagasts, Varakļānu novads, LV-4838.
Pielikumā: lēmuma izvērsts skaidrojums uz 1 lapas.

22.
Par naudas balvu piešķiršanu nozīmīgā dzīves jubilejā
Tiek dots vārds M.Justam
Izskatot Dzimtsarakstu nodaļas sagatavoto informāciju par nozīmīgām dzīves jubilejām
2019.gada februārī, 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, Varakļānu
novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm “par” (G.Gabrišs, J.Grudule, D.Inķēna, 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 šādiem Varakļānu
novada iedzīvotājiem:
1.1. Xxxxx Xxxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx);
1.2. Xxxxx Xxxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx);
1.3. Xxxxx Xxxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx).
2. Piešķirt naudas balvu sakarā ar 90 gadu jubileju 100,00 euro apmērā Varakļānu novada
iedzīvotājai Xxxxx Xxxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx).
3. Piešķirt naudas balvu sakarā ar 95 gadu jubileju 130,00 euro apmērā Varakļānu novada
iedzīvotājai Xxxxx Xxxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx).

23.
Par pārreģistrēšanu pašvaldības reģistrā palīdzībai dzīvokļa jautājumu risināšanā
Tiek dots vārds M.Justam
Saskaņā ar likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 2.pantu un 5.pantu,
Varakļānu novada dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm “par” (G.Gabrišs, J.Grudule, D.Inķēna,
M.Justs, A.Kokars, N.Lazda, G.Puntužs, A.Saleniece); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ:
11

1. Pārreģistrēt uz 2019.gadu pašvaldības palīdzībai dzīvokļu jautājumu risināšanā pirmās
kārtas palīdzības reģistrā reģistrētās personas, kam 2018.gadā nav sniegta palīdzība – piešķirta
dzīvojamā platība – šādas personas:
1.1. Xxxxx Xxxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx); palīdzības reģistra kārtas Nr.1;
1.2. Xxxxx Xxxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx); palīdzības reģistra kārtas Nr.2;
1.3. Xxxxx Xxxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx); palīdzības kārtas Nr.3;
1.4. Xxxxx Xxxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx); palīdzības kārtas Nr.4;
1.5. Xxxxx Xxxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx) palīdzības kārtas Nr.5.
2. Pārreģistrēt uz 2019.gadu pašvaldības palīdzībai dzīvokļu jautājumu risināšanā vispārējā
kārtībā reģistrētās personas, kam 2018.gadā nav sniegta palīdzība – piešķirta dzīvojamā platība:
2.1. Xxxxx Xxxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx); palīdzības reģistra kārtas kārtas Nr.1;
2.2. Xxxxx Xxxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx); palīdzības reģistra kārtas Nr.2.
3. Pārreģistrēt uz 2019.gadu pašvaldības palīdzībai dzīvokļu jautājumu risināšanā sociālo
dzīvokļu palīdzības reģistrēto personu, kam 2018.gadā nav sniegta palīdzība – piešķirta dzīvojamā
platība:
3.1. Xxxxx Xxxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx); palīdzības reģistra kārtas Nr.1;
3.2. Xxxxx Xxxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx); palīdzības reģistra kārtas Nr.2.
4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (V.Baloža ielā 13A, Valmiera, LV4201) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

24.
Par dzīvokļa īres līguma pagarināšanu
Tiek dots vārds M.Justam
Izskatot Xxxxx Xxxxx 10.01.2019. pašvaldībā saņemto iesniegumu par dzīvokļa Pils ielā
30-10, Varakļāni, īres līguma pagarināšanu, saskaņā ar likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 6.pantu,
Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm “par” (G.Gabrišs, J.Grudule, D.Inķēna,
M.Justs, A.Kokars, N.Lazda, G.Puntužs, A.Saleniece); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ:
1. Pagarināt Xxxxx Xxxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx) īres līgumu dzīvoklim Pils ielā 30-10,
Varakļāni, uz laika periodu no līdz 28.02.2022.
2. Uzdot Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA (valdes loceklis V.Stikāns)
līdz 15.02.2019. sagatavot un noslēgt dzīvokļa īres līgumu ar X.Xxxxx.

25.
Par reģistrēšanu pašvaldības palīdzībai dzīvokļa jautājumu risināšanā
Tiek dots vārds A.Kančai, M.Justam
Izskatot pašvaldībā saņemtos iedzīvotāju iesniegumus par dzīvojamās telpas piešķiršanu,
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punktu un likuma “Par
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 4.panta pirmo daļu un 5.pantu, likuma “Par sociālajiem
dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 5.panta pirmās daļas 2.punktu un šī panta ceturto
daļu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm “par” (G.Gabrišs, J.Grudule, D.Inķēna,
M.Justs, A.Kokars, N.Lazda, G.Puntužs, A.Saleniece); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ:
1. Reģistrēt Xxxxx Xxxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx) sociālo dzīvokļa piešķiršanas reģistrā;
1.1. Xxxxx Xxxxx sociālā dzīvokļa piešķiršanas reģistra Nr.3.
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2. Reģistrēt Xxxxx Xxxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx) sociālo dzīvokļa piešķiršanas reģistrā;
2.1. Xxxxx Xxxxx sociālā dzīvokļa piešķiršanas reģistra Nr.4.
Pielikumā: lēmumu izvērsti skaidrojumi uz 2 lapām.

26.
Par sociālo dzīvokļu īries 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, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm “par” (G.Gabrišs, J.Grudule,
D.Inķēna, M.Justs, A.Kokars, N.Lazda, G.Puntužs, A.Saleniece); “pret” – nav; “atturas” – nav,
NOLEMJ:
1. Pagarināt sociālo dzīvokļu īres līgumus līdz 31.07.2019.:
1.1. Xxxxx Xxxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx) par sociālo dzīvokli Pils ielā 17-2, Varakļānos
(1 ist.; kopplat. 36,7 m2);
1.2. Xxxxx Xxxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx) par sociālo dzīvokli Pils ielā 17-4, Varakļānos
(1 ist.; kopplat. 27,6 m2).
2. Uzdot Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA (valdes loceklis V.Stikāns) līdz
15.02.2019. sagatavot un noslēgt 1.punktā minēto sociālo dzīvokļu īres līgumus.

27.
Zemes ierīcības projekta “Laukmaļi” apstiprināšana
Tiek dots vārds M.Justam
Izskatot SIA “Ametrs” zemes ierīkotājas R.Arnicānes 25.01.2019. iesniegumu Nr.1-1/121
par nekustamā īpašuma “Laukmaļi” zemes vienības ar kadastra apzīm. 7094 007 0125 sadalīšanai
izstrādātā zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 27.punktu, Zemes ierīcības likuma 19.panta otro daļu, Ministru kabineta
02.08.2016. noteikumu Nr.505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26.un 28.punktiem,
Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 6., 16.1.un
30.punktiem, Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumiem Nr.698 “Adresācijas noteikumi”,
Varakļānu novada dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm “par” (G.Gabrišs, J.Grudule, D.Inķēna,
M.Justs, A.Kokars, N.Lazda, G.Puntužs, A.Saleniece); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ:
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma “Laukmaļi” (kadastra
Nr.70940070125) zemes vienības ar kadastra apzīm. 7094 007 0125 sadalīšanai:
1.1. apstiprināt neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīm. 7094 007 0296 (saskaņā ar
zemes ierīcības projekta grafisko pielikumu Nr.1) platību – 5,7 ha;
1.2. noteikt atdalāmai zemes vienībai ar kadastra apzīm. 7094 007 0296 – 5,7 ha platībā
zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods –
0101);
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1.3. apstiprināt jaunizveidotajam nekustamam īpašumam nosaukumu “Pienenes”;
1.4. apstiprināt nekustamā īpašuma “Laukmaļi” paliekošai zemes vienībai ar kadastra
apzīm. 7094 007 0295 (saskaņā ar zemes ierīcības projekta grafisko pielikumu Nr.2) platību – 0,5
ha;
1.5. mainīt paliekošajai zemes vienībai ar kadastra apzīm. 7094 007 0295 – 0,5 ha platībā
zemes lietošanas mērķi no “zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība”
(kods – 0101) uz – individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods – 0601).
2. Zemes gabalu platības var tikt precizētas normatīvajos aktos noteiktā apjomā
kadastrālās uzmērīšanas gaitā.
3. Noteikt zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumus:
3.1. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7094 007 0296:
3.1.1. kods 7312030303 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un pašvaldību
autoceļiem lauku apvidos;
3.1.2. kods 7312050101 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju
ārpus pilsētām un ciemiem ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem;
3.1.3. kods 7312050201 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju;
3.2. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7094 007 0295:
3.2.1. kods 7312050101– ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju
ārpus pilsētām un ciemiem ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem.
4. Projektēto servitūta ceļu piekļūšanai zemes vienībai ar kadastra apzīm. 7094 007 0295
iekļaut nekustamā īpašuma “ Pienenes” zemes vienības ar kadastra apzīm. 7094 007 0296
atsavināšanas līgumā.
Visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti.
Nākamā domes sēde notiks 28.02.2019. plkst. 15.00
Sēde darbu beidz plkst. 16.10
Sēdi vadīja:
Domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

M.Justs

Protokolēja:
Lietvedības nodaļas vadītāja

(personiskais paraksts)

I.Broka
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