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VARAKĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBA 
Reģistrācijas Nr. 90000054750 

Rīgas iela 13, Varakļāni, Varakļānu novads, LV-4838, Latvija  
tālrunis / fakss 64860840, e-pasts: varaklani@varaklani.lv 

Swedbank konts Nr. LV25HABA0001402041751, kods HABALV22 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

VARAKĻĀNU  NOVADA  ĀRKĀRTAS  DOMES  SĒDES 
PROTOKOLS  

Varakļānos 
 

18.07.2019.                                     Nr.7 
 
Sēde sasaukta plkst. 18.00 
Sēdi vada domes priekšsēdētājs Māris Justs 
Sēdi protokolē lietvede  Ilga Broka 
 
DOMES  SASTĀVS: 
 
1.   Deputāts Jānis Erels  - piedalās 
2.   Deputāts Gunārs Gabrišs  - piedalās 
3.   Deputāte Janīna Grudule  - nepiedalās (tiešo darba pienākumu dēļ) 
4.   Deputāte Dina Inķēna  - piedalās  
5.   Deputāts Māris Justs  - piedalās  
6.   Deputāts Austris Kokars  - piedalās  
7.   Deputāts Nauris Lazda  - piedalās  
8.   Deputāts Gunārs Puntužs  - piedalās  
9.   Deputāte Anita Saleniece  - piedalās  
 
PIEAICINĀTIE  UN  INTERESENTI:   
 
Ivars Ikaunieks – pašvaldības izpilddirektors; 
Līga Upeniece – juriste; 
Ilona Skutele – galvenā grāmatvede; 
Jānis Mozga – pagastu pārvalžu vadītājs; 
Ilga Broka – lietvede 
 
DARBA  KĀRTĪBA: 
 
1. Par pašvaldībai piederošo telpu nomas tiesību izsoli 
 

2.Par pašvaldības kustamās mantas izsoles rezultātiem 
 

3. Par saistošo noteikumu Nr.7 “Kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu, 
starpproduktu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Varakļānu novadā” 
apstiprināšanu 

 

4. Par Starptautiskā muižnieku turnīra rīkošanu Varakļānos 
 

5. Par Varakļānu pilsētas svētku programmu 
 

6. Par pašvaldībai piederošās vieglās automašīnas “Opel Zafira” norakstīšanu un nodošanu 
utilizācijai 
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1. 
Par pašvaldībai piederošo telpu nomas tiesību izsoli 

 
Tiek dots vārds M.Justam 
 
 Izskatot jautājumu par pašvaldībai piederošu telpu Rīgas ielā 61A, Varakļānos, Rēzeknes 
ielā 1, Murmastiene, Murmastienes pag., nodošanu publiskai nomas tiesību izsolei, pamatojoties 
uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 15.panta pirmās daļas 10.punktu, 
Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm “par” (J.Erels, G.Gabrišs, D.Inķēna, 
M.Justs, A.Kokars, N.Lazda, G.Puntužs, A.Saleniece); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ: 
 

 1. Nodot publiskai telpu nomas tiesību izsolei pašvaldībai piederošās telpas: 

 1.1. nedzīvojamo telpu Nr.5 – Rīgas ielā 61A, Varakļānos, 41,4 m2 platībā; 

 1.2. dienesta viesnīcas telpu grupu (telpas Nr.1 – Nr.11) – Rēzeknes ielā 1, Murmastiene, 
Murmastienes pag., 249 m2 platībā; 

 1.3. ēdināšanas telpu grupu (telpas Nr.31; Nr.32; Nr.35) ar virtuves aprīkojumu – 
Rēzeknes ielā 1, Murmastiene, Murmastienes pag., 78,4 m2 platībā. 
 

 2. Apstiprināt nedzīvojamo telpu Rīgas ielā 61A, Varakļānos, un telpu Rēzeknes ielā 1, 
Murmastiene, Murmastienes pag., nomas tiesību izsoles noteikumus. 
 

 3. Uzdot Mantas atsavināšanas un izsoles komisijai organizēt telpu nomas tiesību izsoles.  
 
Pielikumā: izsoļu noteikumi – kopā uz 9 lapām. 
 

2. 
Par pašvaldības kustamās mantas izsoles rezultātiem 

 
Tiek dots vārds I.Ikauniekam, M.Justam 
 
 Izskatot Mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 15.07.2019. protokolu Nr.1, 
pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 10.panta pirmo daļu un 37.pantu, 
likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Varakļānu novada dome, atklāti 
balsojot, ar 8 balsīm “par” (J.Erels, G.Gabrišs, D.Inķēna, M.Justs, A.Kokars, N.Lazda, G.Puntužs, 
A.Saleniece); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ: 
 

 1. Apstiprināt pašvaldības kustamās mantas – automašīnas VAZ 21213 (valsts Nr. DF 618, 
izlaides gads -1998.) 15.07.2019. izsoles rezultātus: 

 1.1. pārdot automašīnu VAZ 21213 (valsts Nr. DF 618) Arvīdam Cakulam (pers.k. 161299-
11152) par nosolīto cenu – EUR 370,00; 

 1.2. izslēgt automašīnas VAZ 21213 (valsts Nr. DF 618) no pašvaldības pamatlīdzekļu 
sastāva. 
 

 2. Atzīt pašvaldības kustamās mantas: automašīnas Opel Zafira un mikroautobusa Ford 
Transit izsoli par nenotikušu – nav pieteicies neviens pretendents. 
 

 3. Pārdot atkārtotā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošo mikroautobusu Ford 
Transit (valsts Nr. EB 8071, izlaides gads – 2000.) un apstiprināt nosacīto izsoles sākumcenu EUR 
500,00. 
 

 4. Apstiprināt “Varakļānu novada pašvaldības īpašumā esošā mikroautobusa Ford Transit  
atkārtotās izsoles noteikumus”. 
  
Pielikumā: izsoles noteikumi ar pielikumiem uz 12 lapām. 

 
 



3 

 
3. 

Par saistošo noteikumu Nr.7 “Kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto 
dzērienu, starpproduktu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Varakļānu 

novadā” apstiprināšanu 
 
Tiek dots vārds L.Upeniecei, M.Justam 
 
 Izskatot saistošo noteikumu “Kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto 
dzērienu, starpproduktu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Varakļānu novadā” 
projektu, saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 16.punktu un 43.panta 
trešo daļu, Alkohola aprites likuma 8.panta otro un ceturto daļu, Varakļānu novada dome, 
atklāti balsojot, ar 8 balsīm “par” (J.Erels, G.Gabrišs, D.Inķēna, M.Justs, A.Kokars, N.Lazda, 
G.Puntužs, A.Saleniece); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ: 
 

      1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.7 “Kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, 
raudzēto dzērienu, starpproduktu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Varakļānu 
novadā”. 
 

 2. Saistošos noteikumus Nr.7 kopā ar paskaidrojuma rakstu trīs dienu laikā pēc 
parakstīšanas izsūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 
 
Pielikumā: saistošie noteikumi ar pielikumiem uz 4 lapām; 
        paskaidrojuma raksts uz 1 lapas. 
 

4. 
Par Starptautiskā muižnieku turnīra rīkošanu Varakļānos 

 
Tiek dots vārds M.Justam 
 
 Izskatot Varakļānu novada muzeja iesniegto Starptautiskā muižnieku turnīra nolikuma 
projektu un veiktos izmaksu un izdevumu aprēķinus, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 
15.panta pirmās daļas 5.punktu un 21.panta pirmās daļas 14.punkta g) apakšpunktu, Varakļānu 
novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm “par” (J.Erels, G.Gabrišs, D.Inķēna, M.Justs, A.Kokars, 
N.Lazda, G.Puntužs, A.Saleniece); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ: 
 

 1. Apstiprināt 2019.gada 6.augustā Varakļānu novada muzeja rīkotā Starptautiskā 
muižnieku turnīra tāmi. 

 2. Apstiprināt Starptautiskā muižnieku turnīra nolikumu. 
 

Pielikumā: tāme uz 1 lapas; 
        nolikums ar pielikumu uz 3 lapām. 
 

5. 
Par Varakļānu pilsētas svētku programmu 

 
Tiek dots vārds M.Justam 
 
 Izskatot Varakļānu kultūras nama iesniegto Varakļānu pilsētas svētku programmu un 
veiktos izmaksu un izdevumu aprēķinus, izskatot sagatavoto konkursa “Zvaigžņu atspulgā” 
nolikuma projektu pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu un 
21.panta pirmās daļas 14.punkta g) apakšpunktu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 8 
balsīm “par” (J.Erels, G.Gabrišs, D.Inķēna, M.Justs, A.Kokars, N.Lazda, G.Puntužs, A.Saleniece); 
“pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ: 
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 1. Apstiprināt Varakļānu pilsētas svētku programmu un plānotos izdevumu un ieņēmumu 

aprēķinus. 
 2. Apstiprināt konkursa “Zvaigžņu atspulgā” nolikumu. 
 

2.1. konkursam pieteiktos darbus izvērtē domes deputāti. 
 

Pielikumā:  svētku programma un izdevumu un ieņēmumu tāme; 
    “Zvaigžņu atspulgā” nolikums ar pieteikuma anketu. 

 
6. 

Par pašvaldībai piederošās vieglās automašīnas “Opel Zafira” norakstīšanu un 
nodošanu utilizācijai 

 
Tiek dots vārds M.Justam 
 

 Izskatot Varakļānu novada pašvaldības izpilddirektora priekšlikumu par pašvaldībai 
piederošās vieglās automašīnas “Opel Zafira” norakstīšanu sakarā ar sliktu tehnisko stāvokli, 
saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un Nolietoto 
transportlīdzekļu apsaimniekošanas likuma 6.pantu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 8 
balsīm “par” (J.Erels, G.Gabrišs, D.Inķēna, M.Justs, A.Kokars, N.Lazda, G.Puntužs, A.Saleniece); 
“pret” – nav; “atturas” – nav;  NOLEMJ: 
 1. Norakstīt vieglo automašīnu “Opel Zafira”, valsts reģistrācijas numurs FR 5197 
izlaiduma gads 2003., šasijas Nr. WOLOTGH7542009736, atlikusī bilances vērtība EUR 0,00 . 
 

 2. Norakstīto vieglo automašīnu “Opel Zafira” realizēt, nododot utilizācijai metāllūžņu 
savākšanas uzņēmumā. 
 

  3. Uzdot Varakļānu novada pašvaldības izpilddirektoram I.Ikauniekam veikt vieglās 
automašīnas “Opel Zafira” noņemšanu no uzskaites CSDD. 

 
Citu jautājumu darba kārtībā nav. 
 
Sēde darbu beidz plkst. 18.20 
 
Sēdi vadīja: 
Domes priekšsēdētājs   (personiskais paraksts)  M.Justs 
 
Protokolēja: 
Lietvede    (personiskais paraksts)  I.Broka 
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