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VARAKĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBA 
Reģistrācijas Nr. 90000054750 

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

Swedbank konts Nr. LV25HABA0001402041751, kods HABALV22 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

VARAKĻĀNU  NOVADA  DOMES  SĒDES 

PROTOKOLS  
Varakļānos 

 

30.05.2019.                                     Nr.5 
 

Atklāta sēde sasaukta plkst. 15.00 

Sēdi vada domes priekšsēdētājs Māris Justs 

Sēdi protokolē lietvede  Ilga Broka 
 

DOMES  SASTĀVS: 
 

1.   Deputāts Jānis Erels  - piedalās 

2.   Gunārs Gabrišs   - piedalās 

3.   Deputāte Janīna Grudule  - piedalās  

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; 

Aina Kanča – Sociālā dienesta vadītāja; 

Līga Upeniece – juriste; 

Jānis Mozga – pagastu pārvalžu vadītājs; 

Ilga Broka – lietvede 
 

DARBA  KĀRTĪBA: 
 

1. Saistošo noteikumu Nr.5 “Grozījumi 31.01.2019.saistošajos noteikumos Nr.1 “Par 

Varakļānu novada pašvaldības 2019.gada budžetu”” apstiprināšana 
 

2. Par Varakļānu novada ceļu un ielu fonda izlietojuma programmas 2019. – 2021.gadam 

precizēšanu 
 

3. Par Varakļānu novada pašvaldības 2018.gada finanšu pārskata apstiprināšanu 
 

4. Par projektu “Varakļānu novada grants ceļu pārbūve” 
 

5. Par zemes ierīcības projekta “Lejiņas”apstiprināšanu 
 

6. Par nekustamā īpašuma “Rīti” sadalīšanu 
 

7. Par nedzīvojamo telpu nomas līguma ar  AS “PNB Banka” izbeigšanu 
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8. Par grozījumiem ar domes 25.02.2016. lēmumu Nr.2.10 apstiprinātajos “Neapbūvētas 

zemes nomas tiesību izsoles noteikumos” 
 

9. Par zemes nomu 
 

10. Par nekustamā īpašuma Latgales prospekts 12, Kokari, Varakļānu pagasts, Varakļānu 

novads, atkārtotās izsoles atzīšanu par nenotikušu un atsavināšanas procesa turpināšanu 
 

11. Par pašvaldības kustamās mantas pārdošanu izsolē 
 

12. Par dzīvokļa Rīgas ielā 19-21, Varakļāni, īres tiesību izsoli 
 

13. Par godalgas piešķiršanu Varakļānu novada vispārizglītojošo skolu absolventiem 
 

14. Par naudas balvas piešķiršanu nozīmīgā dzīves jubilejā 
 

15. Par domes  25.04.2019. sēdes lēmuma Nr.4.26 “Par dzīvokļu īres tiesību piešķiršanu” 

2.punkta atcelšanu 
 

16. Par sociālo dzīvokļu īres līgumu pagarināšanu 
 

17. Par dzīvokļa īres līguma pārslēgšanu 
 

18. Par reģistrēšanu pašvaldības palīdzībai dzīvokļa jautājumu risināšanā 

 
Domes priekšsēdētājs iepazīstina deputātus ar domes sēdes darba kārtību un aicina par to 

balsot.  

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: 
 

Apstiprināt domes sēdes darba kārtību.  

 
1. 

Saistošo noteikumu Nr.5 “Grozījumi 31.01.2019.saistošajos noteikumos Nr.1 “Par 

Varakļānu novada pašvaldības 2019.gada budžetu”” apstiprināšana 
 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot sagatavoto pašvaldības 2019.gada budžeta grozījumu projektu, saskaņā ar likuma 

“Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.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 saistošos noteikumus Nr.5 “Grozījumi 31.01.2019. saistošajos noteikumos 

Nr.1 “Par Varakļānu novada pašvaldības 2019.gada budžetu”. 
 

 2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to parakstīšanas. 
 

Pielikumā: saistošie noteikumi uz 1 lapas. 

 
2. 

Par Varakļānu novada ceļu un ielu fonda izlietojuma programmas 2019. – 2021.gadam 

precizēšanu 

 

Tiek dots vārds M.Justam 
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 Izskatot sagatavoto priekšlikumu par Varakļānu novada ceļu un ielu fonda izlietojuma 

programmas 2019.–2021.gadam precizēšanu, 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” un Varakļānu novada pašvaldības 2019.gada budžeta grozījumiem, 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 Varakļānu novada ceļu un ielu fonda izlietojuma precizēto programmu 2019. 

– 2021.gadam. 
 

Pielikumā: programma uz 1 lapas. 

 
3. 

Par Varakļānu novada pašvaldības 2018.gada finanšu pārskata apstiprināšanu 
 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Noklausoties un apspriežot Varakļānu novada pašvaldības domes centralizētās 

grāmatvedības galvenās grāmatvedes Ilonas Skuteles sagatavoto ziņojumu par pašvaldības 

2018.gada finanšu un budžeta izpildes rādītājiem, saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 

pirmās daļas 2.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 Varakļānu novada pašvaldības 2018.gada bilances kopsummu EUR 

11501319 apmērā.  
 

  2. Apstiprināt Varakļānu novada pašvaldības 2018.gada budžeta izpildi – EUR 291 319 

apmērā (ar “-” zīmi). 
 

  3. Apstiprināt Varakļānu novada pašvaldības 2019.gada pārskata revīzijas veikšanai SIA 

“Nexia Audit Advice” zvērinātu revidenti Birutu NOVIKU (LZRA licence Nr.134). 

 
4. 

Par projektu “Varakļānu novada grants ceļu pārbūve” 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot sagatavoto projekta “Varakļānu novada grants ceļu pārbūve” pieteikumu dalībai 

Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ES ELFLA) atklāta projektu 

iesniegumu konkursā pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”, 

saskaņā ar likuma “Par pašvaldībā” 14.panta otrās daļas 6.punktu un 15.panta pirmās daļas 2.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. Atbalstīt ieceri par Varakļānu novada grants ceļu pārbūvi, iesniedzot pieteikumu ES 

ELFLA atklāta projektu iesniegumu konkursā pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana 

lauku apvidos”. 
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 2. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas EUR 921 470,78 (deviņi simti divdesmit viens 

tūkstotis četri simti septiņdesmit euro un 78 centi) apmērā. 
 

 3. Apstiprināt projekta attiecināmās izmaksas EUR 911 111,11 (deviņi simti vienpadsmit 

tūkstoši viens simts vienpadsmit euro un 11 centi) apmērā, tai skaitā: 

- pašvaldības finansējums – EUR 91 111,11 (deviņdesmit viens tūkstotis viens simts vienpadsmit 

euro un 11 centi ); 

- ELFLA finansējums – EUR 820 000,00 (astoņi simti divdesmit tūkstoši euro). 
 

 4. Apstiprināt projekta neattiecināmās izmaksas (finansējums no pašvaldības līdzekļiem) 

EUR 10 359,67 (desmit tūkstoši trīs simti piecdesmit deviņi euro un 67 centi) apmērā. 
 

  5. Pašvaldības finansējumu nodrošināt, ņemot aizdevumu Valsts kasē. 

 
5. 

Par zemes ierīcības projekta “Lejiņas”apstiprināšanu 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

  Izskatot SIA “Ametrs” sertificētas zemes ierīkotājas Rūtas Putniņas 17.05.2019.  

iesniegumu par izstrādātā zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Lejiņas” 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7094 002 0097 sadalīšanai, 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, 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. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā  īpašuma  “Lejiņas”, Varakļānu  pagastā, 

Varakļānu nov., (kad. Nr.7094 002 0097) zemes vienības ar kadastra apzīm. 7094 002 0097 

sadalīšanai:  

   1.1. apstiprināt paliekošā nekustamā īpašuma “Lejiņas” zemes vienības ar kadastra  apzīm. 

7094 002 0246 (saskaņā ar zemes ierīcības projekta grafisko pielikumu Nr.1)  platību  1,0 ha; 

   1.2. mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīm. 7094 002 0246 -  1,0 ha platībā zemes 

lietošanas mērķi no “zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” (kods – 

0101)  uz individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601); 

  1.3. apstiprināt atdalāmai zemes vienībai ar kadastra apzīm. 7094 002 0247 (saskaņā ar 

zemes ierīcības projekta grafisko pielikumu Nr.2) platību 5,3 ha; 

 1.4. apstiprināt jaunizveidotajam nekustamam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 7094 002 0247 nosaukumu “Jaunlejiņas”; 

 1.5. noteikt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7094 002 0247 – 5,3 ha  platībā zemes 

lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods – 0101). 
 

 2.  Noteikt zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumus   

 2.1. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7094 002 0246: 

2.1.1. kods 7312030302 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar valsts reģionālajiem 

autoceļiem lauku apvidos; 

2.1.2. kods 7312050101 – ekspluatācijas  aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu 

līniju ārpus pilsētām un ciemiem ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem; 

 2.2. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7094 002 0247: 
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2.2.1. kods 7311041000 – ūdensnotekas (ūdensteču regulēta posma un speciāli raktas gultnes), kā 

arī uz tās esošas hidrotehniskas būves un ierīces ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija 

lauksaimniecībā izmantojamās zemēs; 

2.2.2. kods 7312030302 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar valsts reģionālajiem 

autoceļiem lauku apvidos; 

2.2.3. kods 7312050101 – ekspluatācijas  aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu 

līniju ārpus pilsētām un ciemiem ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem. 
 

3. Zemes gabalu platības var tikt precizētas normatīvajos aktos noteiktā apjomā 

kadastrālās uzmērīšanas gaitā. 

 
6. 

Par nekustamā īpašuma “Rīti” sadalīšanu 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

      Izskatot Xxxxx Xxxxx un Xxxxx Xxxxx 29.04.2019. pašvaldībā saņemto iesniegumu  par  

viņiem kopīpašumā esošā nekustamā īpašuma “Rīti”, Varakļānu pag., Varakļānu nov., sadalīšanu, 

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 noteikumiem Nr.698 

“Adresācijas noteikumi” 9.punktu, 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 atdalīt no nekustamā īpašuma “Rīti” (kad.Nr 7094 003 0192), kas sastāv no trīs 

zemes vienībām ar kopējo platību 26,5 ha, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7094 003 0193 – 

6,3 ha platībā. 
 

2. Apstiprināt jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam, kas sastāv no atdalītās zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 7094 003 0193, nosaukumu “Dzerkaļi”. 
 

3. Noteikt atdalītajai zemes vienībai zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). 

 
7. 

Par nedzīvojamo telpu nomas līguma ar  AS “PNB Banka” izbeigšanu 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot AS “PNB Banka” 13.05.2019. iesniegumu par telpu nomas līguma izbeigšanu, 

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. Ar 31.05.2019. izbeigt 09.08.2018. ar AS “PNB Banka” (iepriekšējais nosaukums AS 

“Norvik Banka”) noslēgto līgumu par nedzīvojamo telpu nomu bankas klientu apkalpošanas centra 

vajadzībām pašvaldībai piederošajā ēkā Rīgas ielā 13, Varakļāni, Varakļānu nov. 
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8. 

Par grozījumiem ar domes 25.02.2016. lēmumu Nr.2.10 apstiprinātajos “Neapbūvētas 

zemes nomas tiesību izsoles noteikumos” 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

  Izskatot sagatavoto priekšlikumu par grozījumu veikšanu ar domes 25.02.2016. lēmumu 

Nr.2.10 apstiprinātajos “Neapbūvētas zemes nomas tiesību izsoles noteikumos”, sakarā ar Ministru 

kabineta 19.08.2018. noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības 

noteikumi” spēkā stāšanos ar 01.07.2018. un pašvaldībā veiktajām administratīvās struktūras 

izmaiņām, 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. Izdarīt grozījumus ar domes 25.02.2016. lēmumu Nr.2.10 apstiprinātajos “Neapbūvētas 

zemes nomas tiesību izsoles noteikumos” (turpmāk – Noteikumi): 

 1.1. aizstāt Noteikumu 2.punktā teksta daļu “30.10.2007. noteikumu Nr.375 „Noteikumi par 

publiskas personas zemes nomu” 15.punktu” ar “19.06.2018. noteikumu Nr.350 “Publiskas 

personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 35.punktu”; 

 1.2. aizstāt Noteikumu 4.punktā teksta daļu “Zemesgabalu nomas tiesību izsoles darba grupa” 

ar “Mantas atsavināšanas un izsoles komisija”; 

 1.3. aizstāt Noteikumu 9.punktā teksta daļu “Nekustamā īpašuma nodaļas speciālistiem, 

tālrunis 64866416, 64825323” ar “nekustamā īpašuma speciālisti (tālr. 64866416) vai 

Murmastienes pagasta pārvaldes zemes lietu speciālisti (tālr. 64825323)”; 

 1.4. izteikt Noteikumu 22.3.apakšpunktu šādā redakcijā: 

“citi Ministru kabineta 19.06.2018. noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un 

apbūves tiesības noteikumi” 3.2.apakšnodaļā minētie nosacījumi”. 
 

  2. Lēmuma 1.punktā noteiktie grozījumi stājas spēkā ar lēmuma pieņemšanas brīdi. 

 
9. 

Par zemes nomu 
 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot pašvaldībā saņemtos iesniegumus par zemes nomas jautājumiem, pamatojoties uz 

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

privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.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. noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības 

noteikumi” 32.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. Pagarināt lauku apvidus zemes nomas līgumu Xxxxx Xxxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx) par 

daļu no nekustamā īpašuma “Starpgabals” (kad.Nr.7094 006 0336) – 0,75 ha platībā līdz 

31.05.2028. 
 

 2. Iznomāt SIA “Mazie Leimaņi” (reģ.Nr. 45403050803) uz laiku līdz 31.12.2024. šādus 

zemes gabalus: 
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 2.1. zemes vienību ar kad.apzīm. 7094 003 0315 – 0,36 ha platībā; 

 2.2. nekustamā īpašuma “Meikuli” zemes vienību ar kad.apzīm. 7094 003 0250 – 0,75 ha 

platībā; 

 2.3. nekustamā īpašuma “Arvīdi” zemes vienību ar kad.apzīm. 7094 002 0147 – 0,29 ha 

platībā. 
 

 3. Pārtraukt ar Xxxxx Xxxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx) par zemes gabala ar kad.apzīm. 

70780080275 – 1,5 ha platībā noslēgto zemes nomas līgumu ar 31.05.2019. 
 

 4. Rīkot zemes nomas tiesību izsoli ar lietošanas mērķi – lauksaimnieciskai izmantošanai un 

līguma termiņu līdz 31.12.2024.: 

 4.1. zemes gabalam ar kad.apzīm. 7078 008 0275 – 1,5 ha platībā; 

 4.2. nekustamā īpašuma “Peciņas” zemes vienībai ar kad.apzīm. 7094 005 0156 – 2,4 ha 

platībā. 
 

 5. Uzdot Mantas atsavināšanas un izsoles komisijai atbilstoši ar domes 25.02.2016. lēmumu 

Nr.2.10 apstiprinātajiem “Neapbūvētas zemes nomas tiesību izsoles noteikumiem” rīkot zemes 

gabala izsoli lēmuma 4.punktā minētajiem zemes gabaliem. 

 
10. 

Par nekustamā īpašuma Latgales prospekts 12, Kokari, Varakļānu pagasts, Varakļānu 

novads, atkārtotās izsoles atzīšanu par nenotikušu un atsavināšanas procesa 

turpināšanu 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot nekustamā īpašuma Latgales prospekts 12, Kokari, Varakļānu pagasts, Varakļānu 

novads, izsoles 14.05.2019. protokolu, atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

31.pantam, 32.panta otrās daļas 1.punktam, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

17.punktam, 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. Atzīt nekustamā īpašuma Latgales prospekts 12, Kokari, Varakļānu pagasts, Varakļānu 

novads, atkārtoto mutisko izsoli ar augšupejošu soli par nenotikušu un apstiprināt Mantas 

atsavināšanas un izsoles komisijas 14.05.2019. protokolu. 
 

 2. Rīkot trešo nekustamā īpašuma Latgales prospekts 12, Kokari, Varakļānu pagasts, 

Varakļānu novads, izsoli. 
 

 3. Apstiprināt nekustamā īpašuma Latgales prospekts 12, Kokari, Varakļānu pagasts, 

Varakļānu novads, trešās izsoles sākumcenu EUR 4600,00. 
 

 4. Apstiprināt nekustamā īpašuma Latgales prospekts 12, Kokari, Varakļānu pagasts, 

Varakļānu novads, trešās izsoles noteikumus. 
 

Pielikumā: izsoles noteikumi ar pielikumiem uz 13 lapām.  

 
11. 

Par pašvaldības kustamās mantas pārdošanu izsolē 

 

Tiek dots vārds M.Justam 
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 Izskatot pašvaldības izpilddirektora ierosinājumu par pašvaldībai piederošu autotransporta 

līdzekļu pārdošanu, saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta otro un 

trešo daļu, 37.panta pirmās daļas 1.punktu, pamatojoties uz tehniskā eksperta A.Vārsberga veikto 

transportlīdzekļu tirgus cenas vērtējumu, ņemot vērā domes Finanšu un attīstības komitejas 

23.05.2019. lēmumu 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. Pārdot atklātā izsolē ar augšupejošu soli šādus pašvaldībai piederošus autotransporta 

līdzekļus: 

Tehnikas marka Valsts Nr. Izlaides 

gads 
Atlikusī bilances 

vērtība (EUR) 
Nosacītā – izsoles 

sākumcena (EUR) 

Automašīna Opel Zafira FR 5197 2003. 0,00 210,00 

Automašīna VAZ 21213 DF 618 1998. 0,00 210,00 

Mikroautobuss Ford Transit EB 8071 2000. 0,00 625,00 
 

  2. Sludinājumu par tehnikas pārdošanu izsolē publicēt Varakļānu novada neatkarīgajā 

laikrakstā “Varakļōnīts”, pašvaldības interneta vietnē www.varaklani.lv, vietnē www.ss.com.  
 

  3. Apstiprināt "Varakļānu novada pašvaldības īpašumā esošas kustamās mantas izsoles 

noteikumus". 
 

Pielikumā: izsoles noteikumi ar pielikumiem uz 12 lapām. 

 
12. 

Par dzīvokļa Rīgas ielā 19-21, Varakļāni, īres tiesību izsoli 
 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot priekšlikumu par labiekārtota dzīvokļa Rīgas ielā 19-21, Varakļānos, īres tiesību 

piešķiršanu izsoles kārtībā, 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. Nodot publiskai izsolei pašvaldībai piederoša labiekārtota dzīvokļa Rīgas ielā 19-21, 

Varakļānos, īres tiesības. 
 

 2. Noteikt labiekārtota dzīvokļa Rīgas ielā 19-21, Varakļānos, (3 ist.; 57,7 m2 kopplat; 

1.stāvs; 27 dzīvokļu mājā) izsoles sākumcenu EUR 300,00 (trīs simti), un izsoles soli – 10,00 EUR 

(desmit). 
 
 

 3. Uzdot Mantas atsavināšanas un izsoles komisijai organizēt dzīvokļa īres tiesību izsoli 

atbilstoši ar 28.04.2016. lēmumu Nr.5.10 apstiprinātajiem pašvaldības dzīvokļu īres tiesību izsoles 

noteikumiem. 
 

 4. Dzīvokļa īres tiesību izsoles rezultātā iegūtos līdzekļus novirzīt Varakļānu “Dzīvokļu 

komunālais uzņēmums” SIA – pašvaldībai piederošā dzīvojamā fonda remontam un uzturēšanai. 

 
 

http://www.varaklani.lv/
http://www.ss.com/
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13. 

Par godalgas piešķiršanu Varakļānu novada vispārizglītojošo skolu absolventiem 

 

Tiek dots vārds A.Saleniecei, M.Justam 

 

 Izskatot izglītības iestāžu sagatavoto informāciju par Varakļānu novada skolu izlaiduma 

klašu absolventiem, kuri apbalvojami par sasniegumiem mācībās un ārpusstundu aktivitātēs, 

saskaņā ar Varakļānu novada domes 27.08.2009. saistošo noteikumu Nr. 4 “Par godalgām, naudas 

balvām un materiālo palīdzību Varakļānu novadā” 2.1.3.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 godalgu Varakļānu novada skolu absolventiem 50,00 euro (piecdesmit) apmērā 

par sasniegumiem mācībās un ārpusstundu aktivitātēs: 

 1.1. sakarā ar 9.klases beigšanu: 

Varakļānu vidusskolā: 

– Xxxxx Xxxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx); 

– Xxxxx Xxxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx); 

– Xxxxx Xxxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx); 

– Xxxxx Xxxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx); 

Murmastienes pamatskolā – Xxxxx Xxxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx). 
 

 1.2. sakarā ar 12.klases beigšanu – Xxxxx Xxxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx). 
 

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

4201) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 
14. 

Par naudas balvas piešķiršanu nozīmīgā dzīves jubilejā 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas sagatavoto informāciju par nozīmīgām dzīves 

jubilejām 2019.gada jūnijā, 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 8 balsīm “par” (G.Gabrišs, J.Grudule, D.Inķēna, M.Justs, 

A.Kokars, N.Lazda, G.Puntužs, A.Saleniece); “pret” – nav; “atturas” – nav, J.Erelam balsojumā 

nepiedaloties, NOLEMJ: 
 

 1. Piešķirt naudas balvas sakarā ar 90 gadu jubileju EUR 100,00 apmērā šādiem Varakļānu 

novada iedzīvotājam: 

 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 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, LV-

4201) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
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15. 

Par domes  25.04.2019. sēdes lēmuma Nr.4.26 “Par dzīvokļu īres tiesību piešķiršanu” 

2.punkta atcelšanu 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot Xxxxx Xxxxx 14.05.2019. iesniegumu par atteikšanos no dienesta dzīvokļa īres, 

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. Atcelt domes 25.04.2019. lēmuma Nr.4.26 “Par dzīvokļu īres tiesību piešķiršanu” 

2.punktu. 

 
16. 

Par sociālo dzīvokļu īres līgumu pagarināšanu 

 

Tiek dots vārds A.Kančai, M.Justam 

 

 Izskatot Sociālā dienesta sagatavoto informāciju par sociālo dzīvokļu īres līgumu 

pagarināšanu, likuma “Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamajām mājām” 6.pantu, 

atbilstoši sociālo dzīvojamo māju “Pūpoli” (Rīgas iela 36, Varakļānos) un “Ceriņi (Pils ielā 17, 

Varakļānos) 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 Xxxxx Xxxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx) īres līgumu par sociālo dzīvokli Rīgas 

iela 36-1, Varakļānos (2 ist.; kopplatība 44,5 m2) līdz 30.11.2019. 
 

 2. Pagarināt Xxxxx Xxxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx) īres līgumu par sociālo dzīvokli Pils ielā 

32-7, Varakļāni (2 ist. ar kopējo platību 46,6 m2) uz laika periodu līdz 30.11.2019. 
 

 3. Pagarināt Xxxxx Xxxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx) īres līgumu par sociālo dzīvokli Pils ielā 

17-8, Varakļāni (1 ist. ar kopējo platību 17,9 m2) uz laika periodu līdz 30.06.2019.; 

 3.1. brīdināt Xxxxx Xxxxx par sociālā dzīvokļa īres līguma izbeigšanu sakarā ar 

vispārpieņemto morāles, ētikas un tikumības principu neievērošanu attiecībā pret citiem īrniekiem, 

nosūtot brīdinājumu ierakstītā vēstulē. 

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

10.06.2019. sagatavot un noslēgt 1-3.punktā minēto sociālo dzīvokļu īres līgumus. 
 

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

4201) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 
17. 

Par dzīvokļa īres līguma pārslēgšanu 
 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot Xxxxx Xxxxx 14.05.2019. iesniegumu par īres līguma pārslēgšanu, atbilstoši 

likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 14.panta ceturtajai daļai, ņemot vērā domes Sociālo, izglītības un 

kultūras jautājumu komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm  
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“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. Sakarā ar īrnieka Xxxxx Xxxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx) nāvi pārslēgt pašvaldībai 

piederošā dzīvokļa Kosmonautu ielā 22-25, Varakļāni, īres līgumu uz sievas Xxxxx Xxxxx (pers.k. 

xxxxxx-xxxxx) vārda. 
 

 2. Uzdot Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA līdz 10.06.2019. sagatavot un 

noslēgt dzīvokļa Kosmonautu ielā 22-25, Varakļāni, īres līgumu ar X.Xxxxx. 

 
18. 

Par reģistrēšanu pašvaldības palīdzībai dzīvokļa jautājumu risināšanā 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot pašvaldībā 14.05.2019. saņemto Xxxxx Xxxxx 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.3. 
 

Pielikumā: lēmuma izvērsts skaidrojums uz 1 lapas. 

 

Visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti.  

 

Nākamā domes sēde notiks 27.06.2019. plkst. 15.00 

 

Sēde darbu beidz plkst. 15.45 

 

 

Sēdi vadīja: 
Domes priekšsēdētājs   (personiskais paraksts)  M.Justs 

 

Protokolēja: 
Lietvede    (personiskais paraksts)  I.Broka 


