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.3

28.03.2019.
Atklāta sēde sasaukta plkst. 15.00
Sēdi vada domes priekšsēdētājs Māris Justs
Sēdi protokolē lietvede Ilga Broka
DOMES SASTĀVS:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

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

- 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;
Lana Ukrija -Kaļinovska – juriste;
Jānis Mozga – pagastu pārvalžu vadītājs;
Ilga Broka – lietvede
DARBA KĀRTĪBA:
1. Par saistošo noteikumu Nr.3 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un
lietošanas kārtība Varakļānu novadā” apstiprināšanu
2. Par saistošo noteikumu Nr.4 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un
uzskaites kārtību Varakļānu novada pašvaldībā” apstiprināšanu
3. Par noteikumu “Kārtība, kādā atsavināma Varakļānu novada pašvaldības kustamā manta”
apstiprināšanu
4. Par Spodrības mēneša izsludināšanu Varakļānu novadā
5. Par siltumapgādes avansa maksājumiem 2019./2020.gada apkures sezonai
6. Par domes priekšsēdētāja 22.03.2019. rīkojumu Nr.7 “Par nauda balvu izmaksu politiski
represētajām personām”
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7. Par līdzekļu piešķiršanu informācijas iekļaušanai tūrisma bukletā “Lubāna ezera noslēpumi”
8. Par piekrišanu SIA “Preiļu slimnīca” Rehabilitācijas nodaļas filiāles reģistrācijai adresē Pils
iela 25A, Varakļāni
9. Par nekustamā īpašuma “Lejiņas” sadalīšanu
10. Par adreses noteikšanu
11. Par zemes nomas līguma pārtraukšanu
12. Par nekustamā īpašuma Latgales prospekts 12, Kokari, Varakļānu pagasts, Varakļānu novads,
izsoles atzīšanu par nenotikušu un atsavināšanas procesa turpināšanu
13. Par dzīvokļa Pils ielā 20-7, Varakļāni, atsavināšanu un nosacītās cenas noteikšanu
14. Par dzīvokļa “Zosēni” 1, Varakļānu pagasts, nodošanu atsavināšanai un nosacītās cenas
noteikšanu
15. Par dzīvokļa “Zosēni” 2, Varakļānu pagasts, nodošanu atsavināšanai un nosacītās cenas
noteikšanu
16. Par dzīvokļa Kosmonautu ielā 20-25, Varakļāni, nodošanu atsavināšanai
17. Par dzīvokļa īres līguma pagarināšanu
18. Par dzīvokļa īres līguma laušanu
19. Par dienesta dzīvokļa statusa noteikšanu
20. Par dienesta dzīvokļa piešķiršanu
21. Par reģistrēšanu pašvaldības palīdzībai dzīvokļa jautājumu risināšanā
22. Par sociālo dzīvokļu īres līgumu pagarināšanu
23. Par naudas balvas piešķiršanu nozīmīgā dzīves jubilejā
PAPILDU DARBA KĀRTĪBA:
24. Par Varakļānu Vissvētās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas Romas katoļu draudzes
projektu baznīcas kāpņu rekonstrukcijai
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 9 balsīm “par” (J.Erels, 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 saistošo noteikumu Nr.3 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas
un lietošanas kārtība Varakļānu novadā” apstiprināšanu
Tiek dots vārds M.Justam
Izskatot sagatavoto saistošo noteikumu “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu
sniegšanas un lietošanas kārtība Varakļānu novadā” projektu, saskaņā ar likuma “Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 16.punktu un 41.panta pirmās daļas 1.punktu,
Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6.panta ceturto un piekto daļu, Varakļānu novada dome,
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atklāti balsojot, ar 9 balsīm “par” (J.Erels, G.Gabrišs, J.Grudule, D.Inķēna, M.Justs, A.Kokars,
N.Lazda, G.Puntužs, A.Saleniece); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu
sniegšanas un lietošanas kārtība Varakļānu novadā”.
2. Saistošos noteikumus Nr.3 trīs dienu laikā pēc parakstīšanas kopā ar paskaidrojumu
rakstu nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
Pielikumā: saistošie noteikumi ar pielikumiem uz 12 lapām.

2.
Par saistošo noteikumu Nr.4 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu
sniegšanas un uzskaites kārtību Varakļānu novada pašvaldībā” apstiprināšanu
Tiek dots vārds M.Justam
Izskatot sagatavoto saistošo noteikumu “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu
sniegšanas un uzskaites kārtību Varakļānu novada pašvaldībā” projektu, saskaņā ar likuma “Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 16.punktu un 41.panta pirmās daļas 1.punktu,
Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6.panta ceturtās daļas 5.punktu, Ministru kabineta
27.06.2017. noteikumu Nr.384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu
apsaimniekošanu un reģistrēšanu” 6.punktu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm
“par” (J.Erels, G.Gabrišs, J.Grudule, D.Inķēna, M.Justs, A.Kokars, N.Lazda, G.Puntužs,
A.Saleniece); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu
sniegšanas un uzskaites kārtību Varakļānu novada pašvaldībā”.
2. Saistošos noteikumus Nr.4 trīs dienu laikā pēc parakstīšanas kopā ar paskaidrojumu
rakstu nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
Pielikumā: saistošie noteikumi ar pielikumiem uz 12 lapām.

3.
Par noteikumu “Kārtība, kādā atsavināma Varakļānu novada pašvaldības kustamā
manta” apstiprināšanu
Tiek dots vārds M.Justam
Izskatot sagatavoto noteikumu “Kārtība, kādā atsavināma Varakļānu novada pašvaldības
kustamā manta” projektu, saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu
un 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas
2.punktu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm “par” (J.Erels, G.Gabrišs,
J.Grudule, D.Inķēna, M.Justs, A.Kokars, N.Lazda, G.Puntužs, A.Saleniece); “pret” – nav;
“atturas” – nav, NOLEMJ:
1. Apstiprināt noteikumus “Kārtība, kādā atsavināma Varakļānu novada pašvaldības
kustamā manta”.
Pielikumā: noteikumi uz 2 lapām.
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4.
Par Spodrības mēneša izsludināšanu Varakļānu novadā
Tiek dots vārds I.Ikauniekam, D.Inķēnai, A.Saleniecei, M.Justam
Izskatot priekšlikumu par Spodrības mēneša izsludināšanu, pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 9
balsīm “par” (J.Erels, G.Gabrišs, J.Grudule, D.Inķēna, M.Justs, A.Kokars, N.Lazda, G.Puntužs,
A.Saleniece); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ:
1. Izsludināt Spodrības mēnesi Varakļānu novadā laika periodā no 2019.gada 1.aprīļa līdz
30.aprīlim.
2. Noteikt, ka Spodrības mēneša laikā šķiroti zari un pērnās lapas glabāšanā tiek pieņemti
bez maksas tam paredzētajās pieņemšanas vietās;
2.1. Lielās talkas (27.aprīlī) laikā īpašajos maisos savāktie atkritumi tiek pieņemti un
transportēti bez maksas.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Varakļānu novada pašvaldības izpilddirektoram
I.Ikauniekam.

5.
Par siltumapgādes avansa maksājumiem 2019./2020.gada apkures sezonai
Tiek dots vārds M.Justam
Izskatot Varakļānu “Dzīvokļu komunālā uzņēmuma” SIA ierosinājumu par centralizētās
siltumapgādes avansa maksājuma apmēra noteikšanu 2019./2020.gada apkures sezonai, kas
nodrošinās iespēju savlaicīgi iepirkt kurināmo un pakalpojumu saņēmējiem dos iespēju plānot
savus izdevumus apkures maksājumu segšanai, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 1.punktu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm “par”
(J.Erels, G.Gabrišs, J.Grudule, D.Inķēna, M.Justs, A.Kokars, N.Lazda, G.Puntužs, A.Saleniece);
“pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ:
1. Noteikt, ka 2019.gada vasaras sezonas piecos mēnešos (maijs, jūnijs, jūlijs, augusts,
septembris) iedzīvotājiem – centralizētās siltumapgādes pakalpojuma saņēmējiem – veicamais
fiksētais maksājums uzskatāms par avansa iemaksu 2019./2020.gada apkures sezonas pieciem
mēnešiem (novembrim, decembrim, janvārim, februārim, martam).
2. Fiksētā maksājuma apmēru mēnesī noteikt:
Brīvības iela 1
0,57 EUR/m2
Kosmonautu iela 13 0,48 EUR/m2
Kosmonautu iela 15 0,38 EUR/m2
Kosmonautu iela 20 0,63 EUR/m2
Kosmonautu iela 22 0,57 EUR/m2
Pils iela 18
0,63 EUR/m2
Pils iela 20
0,65 EUR/m2
Pils iela 28A
0,58 EUR/m2
Pils iela 30
0,82 EUR/m2
Pils iela 32
0,77 EUR/m2
Rēzeknes iela 4
0,68 EUR/m2
Rīgas iela 19
0,58 EUR/m2
Rīgas iela 21
0,79 EUR/m2
Rīgas iela 23
0,79 EUR/m2
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2.1. fiksētais (avansa) maksājums nav uzskatāms par obligātu maksājumu un par tā
kavējumu netiek piemērotas soda sankcijas.
3. Uzsākot 2019./2020.gada apkures sezonu, avansa maksājums tiks ņemts vērā, veicot
aprēķinu par siltumapgādi pēc spēkā esošā pamattarifa.

6.
Par domes priekšsēdētāja 22.03.2019. rīkojumu Nr.7 “Par nauda balvu izmaksu politiski
represētajām personām”
Tiek dots vārds M.Justam
Iepazīstoties ar domes priekšsēdētāja M.Justa 22.03.2019. rīkojumu Nr.7 “Par naudas balvu
izmaksu politiski represētajām personām”, ņemot vērā domes Finanšu un attīstības komitejas
atzinumu šajā jautājumā, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm “par” (J.Erels,
G.Gabrišs, J.Grudule, D.Inķēna, M.Justs, A.Kokars, N.Lazda, G.Puntužs, A.Saleniece); “pret” –
nav; “atturas” – nav, NOLEMJ:
1. Akceptēt Varakļānu novada domes priekšsēdētāja M.Justa 22.03.2019. rīkojumu Nr.7
“Par naudas balvu izmaksu politiski represētajām personām”, ar kuru naudas balvas apmērs
politiski represētajām personām noteikts EUR 50,00 (piecdesmit).

7.
Par līdzekļu piešķiršanu informācijas iekļaušanai tūrisma bukletā “Lubāna ezera
noslēpumi”
Tiek dots vārds M.Justam
Izskatot Varakļānu novada muzeja vadītājas T.Korsakas un izglītojošā darba un darba ar
apmeklētājiem vadītāja A.Ikaunieka iesniegumu par četru Varakļānu novada objektu iekļaušanu
Balvu, Rēzeknes, Lubānas, Madonas un Varakļānu novadu kopējā tūrisma bukletā “Lubāna ezera
noslēpumi”, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu un 15.panta pirmās daļas
5.punktu, ņemot vērā domes Finanšu un attīstības komitejas un Sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu komitejas priekšlikumus, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm “par”
(J.Erels, G.Gabrišs, J.Grudule, D.Inķēna, M.Justs, A.Kokars, N.Lazda, G.Puntužs, A.Saleniece);
“pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ:
1. Atbalstīt Varakļānu novada iekļaušanu Balvu, Rēzeknes, Lubānas, Madonas un Varakļānu
novadu kopējā tūrisma bukletā “Lubāna ezera noslēpumi”.
2. Bukleta izdošanai paredzēt pašvaldības līdzfinansējumu no budžeta nesadalītajiem
līdzekļiem EUR 520,00 (pieci simti divdesmit) apmērā.

8.
Par piekrišanu SIA “Preiļu slimnīca” Rehabilitācijas nodaļas filiāles reģistrācijai
adresē Pils iela 25A, Varakļāni
Tiek dots vārds D.Inķēnai, A.Saleniecei, M.Justam
Izskatot SIA “Preiļu slimnīca” valdes priekšsēdētājas I.Stares 18.03.2019. vēstuli Nr.1.122/95 “Par filiāles reģistrēšanu SIA “Varakļānu veselības aprūpes centrs” telpās”, saskaņā ar
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Komerclikuma 23.panta trešo daļu, ņemot vērā domes Finanšu un attīstības komitejas
priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm “par” (J.Erels, G.Gabrišs,
J.Grudule, D.Inķēna, M.Justs, A.Kokars, N.Lazda, G.Puntužs, A.Saleniece); “pret” – nav;
“atturas” – nav, NOLEMJ:
1. Atļaut SIA “Preiļu slimnīca” (reģ.Nr.40003244761) reģistrēt Rehabilitācijas nodaļas
filiāli adresē: Pils iela 25A, Varakļāni, Varakļānu novads.

9.
Par nekustamā īpašuma “Lejiņas” sadalīšanu
Tiek dots vārds M.Justam
Izskatot Xxxxx Xxxxx 20.03.2019. iesniegumu par nekustamā īpašuma “Lejiņas”
sadalīšanu divos atsevišķos īpašumos, pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra
likuma 19.panta 1.punktu, Zemes ierīcības likuma 8.panta trešās daļas 1.punktu, likuma “Par
pašvaldībām” 12.pantu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumiem Nr.496 “Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas
kārtība”, Ministru kabineta 02.08.2016. noteikumiem Nr.505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes
noteikumi”, Varakļānu novada teritorijas plānojumu 2014.-2025.gadam, ņemot vērā domes
Finanšu un attīstības komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 9
balsīm “par” (J.Erels, 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 “Lejiņas” (kadastra Nr.7094 002 0097 – 6,3 ha
kopplat.) divos atsevišķos īpašumos:
1.1. paliekošais nekustamais īpašums “Lejiņas” – zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
7094 002 0097 daļa 1,0 ha platībā;
1.2. jaunizveidotais nekustamais īpašums – zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
70940020097 daļa 5,3 ha platībā.
2. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7094 002 0097 sadalīšanai izstrādāt zemes
ierīcības projektu.
3. Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam (5,3 ha kopplatībā) apstiprināt nosaukumu
“Jaunlejiņas” un noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (kods – 0101).
4. Paliekošajam nekustamajam īpašumam 1,0 ha platībā izmainīt zemes lietošanas mērķi
no “zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” (kods 0101) uz –
individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).
5. Zemes gabalu platības var tikt precizētas, veicot kadastrālo uzmērīšanu.
Pielikumā: darba uzdevums uz 1 lapas.

10.
Par adreses noteikšanu
Tiek dots vārds M.Justam
Pamatojoties uz Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumiem Nr.698 “Adresācijas
noteikumi”, ņemot vērā domes Finanšu un attīstības komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada
dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm “par” (J.Erels, G.Gabrišs, J.Grudule, D.Inķēna, M.Justs,

6

A.Kokars, N.Lazda, G.Puntužs, A.Saleniece); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ:
1. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7017 001 0426 un uz tās esošajām ēkām un
būvēm noteikt adresi – 1.Maija laukums 8, Varakļāni, Varakļānu novads, LV-4838.

11.
Par zemes nomas līguma pārtraukšanu
Tiek dots vārds M.Justam
Izskatot pašvaldībā saņemto SIA “INOVACIO” iesniegumu par zemes nomas līguma
pārtraukšanu, saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, ņemot vērā
domes Finanšu un attīstības komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 9
balsīm “par” (J.Erels, G.Gabrišs, J.Grudule, D.Inķēna, M.Justs, A.Kokars, N.Lazda, G.Puntužs,
A.Saleniece); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ:
1. Skaitīt kā 31.12.2018. izbeigtu ar SIA “INOVACIO” (reģ.Nr.40103205807) 19.09.2011.
noslēgto zemes nomas līgumu par nekustamo īpašumu “Robežveipu karjers” (kadastra Nr.
70940060339).

12.
Par nekustamā īpašuma Latgales prospekts 12, Kokari, Varakļānu pagasts, Varakļānu
novads, izsoles atzīšanu par nenotikušu un atsavināšanas procesa turpināšanu
Tiek dots vārds A.Saleniecei, A.Kančai, M.Justam
Izskatot nekustamā īpašuma Latgales prospekts 12, Kokari, Varakļānu pagasts, Varakļānu
novads, izsoles 25.03.2019. protokolu, atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
31.pantam, 32.panta pirmās daļas 1.punktam, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
17.punktam, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm “par” (J.Erels, G.Gabrišs,
J.Grudule, D.Inķēna, M.Justs, A.Kokars, N.Lazda, G.Puntužs, A.Saleniece); “pret” – nav; “atturas”
– nav, NOLEMJ:
1. Atzīt nekustamā īpašuma Latgales prospekts 12, Kokari, Varakļānu pagasts, Varakļānu
novads, pirmo mutisko izsoli ar augšupejošu soli par nenotikušu un apstiprināt Mantas
atsavināšanas un izsoles komisijas 25.03.2019. protokolu.
2. Rīkot jaunu nekustamā īpašuma Latgales prospekts 12, Kokari, Varakļānu pagasts,
Varakļānu novads, izsoli, samazinot izsoles sākumcenu par 20%.
3. Apstiprināt nekustamā īpašuma Latgales prospekts 12, Kokari, Varakļānu pagasts,
Varakļānu novads, otrās izsoles sākumcenu EUR 7280,00.
4. Apstiprināt nekustamā īpašuma Latgales prospekts 12, Kokari, Varakļānu pagasts,
Varakļānu novads, otrās izsoles noteikumus.
Pielikumā: izsoles noteikumi ar pielikumiem uz 13 lapām.

13.
Par dzīvokļa Pils ielā 20-7, Varakļāni, atsavināšanu un nosacītās cenas noteikšanu
Tiek dots vārds M.Justam
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Izskatot Mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 21.03.2019. aktu “Par dzīvokļa
īpašuma Pils ielā 20-7, Varakļāni, Varakļānu novads (kad.Nr.70179000262) nosacītās cenas
noteikšanu”, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu,
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktu, 4.panta ceturtās
daļas 5.punktu, 8.panta otro un trešo daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, 45.panta trešo un
ceturto daļu, Ministru kabineta 16.02.2011. noteikumu Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma
publiskas personas manta” 5.punktu, ņemot vērā domes Finanšu un attīstības komitejas
priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm “par” (J.Erels, G.Gabrišs,
J.Grudule, D.Inķēna, M.Justs, A.Kokars, N.Lazda, G.Puntužs, A.Saleniece); “pret” – nav;
“atturas” – nav, NOLEMJ:
1. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Pils ielā 20-7, Varakļāni,
Varakļānu nov., nosacīto cenu EUR 3557,44.
2. Uzdot nekustamā īpašuma speciālistei A.Tocs-Macānei sagatavot un nosūtīt dzīvokļa
Pils ielā 20-7, Varakļāni, īrniekam Xxxxx Xxxxx piedāvājumu izmantot pirmpirkuma tiesības.
3. Uzdot pašvaldības juristei L.Ukrijai-Kaļinovskai sagatavot parakstīšanai dzīvokļa
īpašuma Pils ielā 20-7, Varakļāni, Varakļānu nov., pirkuma līguma projektu.
4. Līdzekļus, kas tiks iegūti par atsavināmo īpašumu ieskaitīt Varakļānu novada
pašvaldības budžetā.
5. Varakļānu novada pašvaldības centralizētai grāmatvedībai (galv.grāmatvede I.Skutele)
pēc pārdošanas līguma spēkā stāšanās izslēgt no pašvaldības bilances atsavināto īpašumu.
6. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (V.Baloža ielā 13A, Valmiera, LV4201) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

14.
Par dzīvokļa “Zosēni” 1, Varakļānu pagasts, nodošanu atsavināšanai un nosacītās
cenas noteikšanu
Tiek dots vārds M.Justam
Izskatot pašvaldībā saņemto Xxxxx Xxxxx 08.03.2019. iesniegumu ar pašvaldībai
piederoša nekustamā īpašuma – dzīvokļa “Zosēni” 1, Varakļānu pagasts, Varakļānu novads,
atsavināšanas ierosinājumu, atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta
pirmās daļas 2.punktam, 4.panta ceturtās daļas 5.punktam, 8.panta otrajai un trešajai daļai,
37.panta pirmās daļas 4.punktam, 45.panta trešajai un ceturtajai daļai, Ministru kabineta
16.02.2011. noteikumu Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 5.punktam,
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, ņemot Mantas
atsavināšanas un izsoles komisijas 21.03.2019. aktu “Par dzīvokļa īpašuma “Zosēni” 1, Varakļānu
pagasts, Varakļānu novads (kad.Nr.7094 900 0017) nosacītās cenas noteikšanu”, Varakļānu
novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm “par” (J.Erels, G.Gabrišs, J.Grudule, D.Inķēna, M.Justs,
A.Kokars, N.Lazda, G.Puntužs, A.Saleniece); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai par brīvu cenu Varakļānu novada pašvaldībai piederošu nekustamo
īpašumu – divistabu dzīvokli “Zosēni” 1, Varakļānu pagasts, Varakļānu novads, 48,4 m2
kopplatībā.
2. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa “Zosēni” 1, Varakļānu pagasts
Varakļānu nov., nosacīto cenu EUR 795,50.
3. Uzdot nekustamā īpašuma speciālistei A.Tocs-Macānei sagatavot un nosūtīt dzīvokļa
“Zosēni” 1, Varakļānu pagasts, īrniekam Xxxxx Xxxxx piedāvājumu izmantot pirmpirkuma
tiesības.
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4. Uzdot pašvaldības juristei L.Ukrijai-Kaļinovskai sagatavot parakstīšanai dzīvokļa
īpašuma “Zosēni” 1, Varakļānu pagasts, Varakļānu nov., pirkuma līguma projektu.
5. Līdzekļus, kas tiks iegūti par atsavināmo īpašumu ieskaitīt Varakļānu novada
pašvaldības budžetā.
6. Varakļānu novada pašvaldības centralizētai grāmatvedībai (galv.grāmatvede I.Skutele)
pēc pārdošanas līguma spēkā stāšanās izslēgt no pašvaldības bilances atsavināto īpašumu.
7. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (V.Baloža ielā 13A, Valmiera, LV4201) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

15.
Par dzīvokļa “Zosēni” 2, Varakļānu pagasts, nodošanu atsavināšanai un nosacītās cenas
noteikšanu
Tiek dots vārds M.Justam
Izskatot pašvaldībā saņemto Xxxxx Xxxxx 07.03.2019. iesniegumu ar pašvaldībai
piederoša nekustamā īpašuma – dzīvokļa “Zosēni” 2, Varakļānu pagasts, Varakļānu novads,
atsavināšanas ierosinājumu, atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta
pirmās daļas 2.punktam, 4.panta ceturtās daļas 5.punktam, 8.panta otrajai un trešajai daļai,
37.panta pirmās daļas 4.punktam, 45.panta trešajai un ceturtajai daļai, Ministru kabineta
16.02.2011. noteikumu Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 5.punktam,
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, ņemot Mantas
atsavināšanas un izsoles komisijas 21.03.2019. aktu “Par dzīvokļa īpašuma “Zosēni” 2, Varakļānu
pagasts, Varakļānu novads (kad.Nr.7094 900 0018) nosacītās cenas noteikšanu”, Varakļānu
novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm “par” (J.Erels, G.Gabrišs, J.Grudule, D.Inķēna, M.Justs,
A.Kokars, N.Lazda, G.Puntužs, A.Saleniece); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai par brīvu cenu Varakļānu novada pašvaldībai piederošu nekustamo
īpašumu – divistabu dzīvokli “Zosēni” 2, Varakļānu pagasts, Varakļānu novads, 48,6 m2
kopplatībā.
2. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa “Zosēni” 2, Varakļānu pagasts
Varakļānu nov., nosacīto cenu EUR 705,98.
3. Uzdot nekustamā īpašuma speciālistei A.Tocs-Macānei sagatavot un nosūtīt dzīvokļa
“Zosēni” 2, Varakļānu pagasts, īrniecei Xxxxx Xxxxx piedāvājumu izmantot pirmpirkuma
tiesības.
4. Uzdot pašvaldības juristei L.Ukrijai-Kaļinovskai sagatavot parakstīšanai dzīvokļa
īpašuma “Zosēni” 2, Varakļānu pagasts, Varakļānu nov., pirkuma līguma projektu.
5. Līdzekļus, kas tiks iegūti par atsavināmo īpašumu ieskaitīt Varakļānu novada
pašvaldības budžetā.
6. Varakļānu novada pašvaldības centralizētai grāmatvedībai (galv.grāmatvede I.Skutele)
pēc pārdošanas līguma spēkā stāšanās izslēgt no pašvaldības bilances atsavināto īpašumu.
7. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (V.Baloža ielā 13A, Valmiera, LV4201) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
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16.
Par dzīvokļa Kosmonautu ielā 20-25, Varakļāni, atsavināšanas ierosinājumu
Tiek dots vārds M.Justam
Izskatot pašvaldībā saņemto Xxxxx Xxxxx 20.03.2019. iesniegumu ar pašvaldībai
piederoša nekustamā īpašuma – dzīvokļa Kosmonautu ielā 20-25, Varakļāni, atsavināšanas
ierosinājumu, atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas un
6.panta otrās daļas nosacījumiem, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 17.punktu, ņemot vērā domes Finanšu un attīstības komitejas priekšlikumu, Varakļānu
novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm “par” (J.Erels, G.Gabrišs, J.Grudule, D.Inķēna, M.Justs,
A.Kokars, N.Lazda, G.Puntužs, A.Saleniece); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai par brīvu cenu Varakļānu novada pašvaldībai piederošu nekustamo
īpašumu – divistabu dzīvokli Kosmonautu ielā 20-25, Varakļāni, Varakļānu novads, 48,2 m2
kopplatībā (identifikācijas Nr. 7017 001 0573-025).
2. Uzdot Mantas atsavināšanas un izsoles komisijai organizēt 1.punktā minētā nekustamā
īpašuma atsavināšanas procedūru.

17.
Par īres līguma pagarināšanu
Tiek dots vārds M.Justam
Izskatot Xxxxx Xxxxx 04.03.2019. 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 9 balsīm “par” (J.Erels, 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 Kosmonautu ielā
20-25, Varakļāni, uz laika periodu līdz 30.04.2020.
2. Uzdot Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA (valdes loceklis V.Stikāns) līdz
10.04.2019. sagatavot un noslēgt dzīvokļa īres līgumu ar X.Xxxxx.

18.
Par dzīvokļa īres līguma laušanu
Tiek dots vārds M.Justam
Izskatot Xxxxx Xxxxx 20.03.2019. iesniegumu par dzīvokļa Miera ielā 14A-8, 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 9 balsīm “par” (J.Erels, G.Gabrišs, J.Grudule, D.Inķēna, M.Justs, A.Kokars,
N.Lazda, G.Puntužs, A.Saleniece); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ:
1. Lauzt ar Xxxxx Xxxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx) noslēgto īres līgumu par dzīvokli Miera
ielā 14A-8, Varakļāni, ar 31.03.2019.
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19.
Par dienesta dzīvokļa statusa noteikšanu
Tiek dots vārds M.Justam
Izskatot priekšlikumu par dienesta dzīvokļa statusa noteikšanu, saskaņā ar likuma “Par
dzīvojamo telpu īri” VIII nodaļu, ņemot vērā domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm “par” (J.Erels,
G.Gabrišs, J.Grudule, D.Inķēna, M.Justs, A.Kokars, N.Lazda, G.Puntužs, A.Saleniece); “pret” –
nav; “atturas” – nav; NOLEMJ:
1. Noteikt dienesta dzīvokļa statusu labiekārtotam divistabu dzīvoklim Miera ielā 14A-8,
Varakļāni.

20.
Par dienesta dzīvokļa piešķiršanu
Tiek dots vārds M.Justam
Izskatot Murmastienes kultūras centra vadītāja v.i. Ievas Šustes 12.03.2019. iesniegumu
par dienesta dzīvokļa piešķiršanu, saskaņā ar likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 23.pantu un
26.panta otro un trešo daļu, ņemot vērā domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas
priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm “par” (J.Erels, G.Gabrišs,
J.Grudule, D.Inķēna, M.Justs, A.Kokars, N.Lazda, G.Puntužs, A.Saleniece); “pret” – nav;
“atturas” – nav, NOLEMJ:
1. Piešķirt Murmastienes kultūras centra vadītāja v.i. Ievai Šustei (pers.k. xxxxxx-xxxxx)
dienesta dzīvokli Miera ielā 14A-8, Varakļāni (2 ist.; kopplat. 58,3 m2), slēdzot īres līgumu uz 3
(trīs) gadiem.

21.
Par reģistrēšanu pašvaldības palīdzībai dzīvokļa jautājumu risināšanā
Tiek dots vārds M.Justam
Izskatot Xxxxx Xxxxx 15.03.2019. iesniegumu par palīdzības sniegšanu dzīvokļa
jautājumu risināšanā – 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, ņemot vērā domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas
priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm “par” (J.Erels, 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) pašvaldības palīdzības reģistrā vispārējā
kārtībā;
1.1. Xxxxx Xxxxx palīdzības reģistra kārtas Nr.2.
Pielikumā: lēmuma izvērsts skaidrojums uz 1 lapas.
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22.
Par sociālo dzīvokļu īres līgumu pagarināšanu
Tiek dots vārds M.Justam
Izskatot Sociālā dienesta sagatavoto informāciju par sociālo dzīvokļu īres līgumu
pagarināšanu, saskaņā ar likuma “Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām”
6.pantu, atbilstoši sociālo dzīvojamo māju nolikumos noteiktajam, ņemot vērā domes Sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot,
ar 9 balsīm “par” (J.Erels, 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 30.09.2019.:
1.1. Xxxxx Xxxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx) par sociālo dzīvokli Pils ielā 17-6, Varakļānos
(1 ist.; kopplatība 23,9 m2);
1.2. Xxxxx Xxxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx) par sociālo dzīvokli Pils ielā 17-9, Varakļānos
(1 ist.; kopplatība 26,0 m2);
1.3. Xxxxx Xxxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx) par sociālo dzīvokli Rīgas ielā 36-3,
Varakļānos (1 ist. ar kopējo platību 31,5 m2);
1.4. Xxxxx Xxxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx) par sociālo dzīvokli Lubānas ielā 12-3,
Varakļānos (1 ist. ar kopējo platību 43,3 m2);
1.5. Xxxxx Xxxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx) par sociālo dzīvokli Rīgas ielā 36-5,
Varakļānos (1 ist. ar kopējo platību 23,9 m2)
2. Uzdot Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA (valdes loceklis V.Stikāns) līdz
10.04.2019. sagatavot un noslēgt 1.punktā minēto sociālo dzīvokļu īres līgumus.

23.
Par naudas balvas piešķiršanu nozīmīgā dzīves jubilejā
Tiek dots vārds M.Justam
Izskatot Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas sagatavoto informāciju par nozīmīgām dzīves
jubilejām 2018.gada aprīlī, 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 9 balsīm “par” (J.Erels, 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 90 gadu jubileju EUR 100,00 apmērā Varakļānu novada
iedzīvotājam Xxxxx Xxxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx).
2. Piešķirt naudas balvu sakarā ar 85 gadu jubileju EUR 70,00 apmērā šādiem Varakļānu
novada iedzīvotājiem:
2.1. Xxxxx Xxxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx);
2.2. Xxxxx Xxxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx).
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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24.
Par Varakļānu Vissvētās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas Romas katoļu
draudzes projektu baznīcas kāpņu rekonstrukcijai
Tiek dots vārds M.Justam
Izskatot Varakļānu Romas katoļu baznīcas sagatavoto projekta iesniegumu par baznīcas
kreisās ieejas kāpņu rekonstrukciju dalībai “Rietumu bankas” projektu konkursā “Latvijas sakrālais
mantojums” ietvaros, atbilstoši 25.10.2018.apstiprināto noteikumu “Par Varakļānu novada
pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtību, biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskajā
organizācijām” nosacījumiem, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm “par” J.Erels,
G.Gabrišs, J.Grudule, D.Inķēna, M.Justs, A.Kokars, N.Lazda, G.Puntužs, A.Saleniece); “pret” – nav;
“atturas” – nav, NOLEMJ:
1. Nodrošināt Varakļānu Vissvētās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas Romas katoļu
draudzei līdzfinansējumu līdz EUR 680,00 (seši simti astoņdesmit) apmērā no 2019.gada
pašvaldības budžeta līdzekļiem baznīcas kreisās ieejas kāpņu rekonstrukcijai.
Visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti.
Nākamā domes sēde notiks 25.04.2019. plkst. 15.00
Sēde darbu beidz plkst. 16.00
Sēdi vadīja:
Domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

M.Justs

Protokolēja:
Lietvede

(personiskais paraksts)

I.Broka
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