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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  PAGAIDU ADMINISTRĀCIJAS ĀRKĀRTAS SĒDES 

PROTOKOLS  
Varakļānos 

 

10.09.2021.                                     Nr.5 

 

Sēde sasaukta plkst. 09:00 

Sēdi vada pagaidu administrācijas vadītājs Māris Justs 

Sēdi protokolē lietvede Līna Nagle 

 

DOMES  SASTĀVS: 

 

1.   Pagaidu administrācijas loceklis Jānis Erels  - neiedalās  

2.   Pagaidu administrācijas loceklis Gunārs Gabrišs - piedalās 

3.   Pagaidu administrācijas locekle Janīna Grudule  - nepiedalās  

4.   Pagaidu administrācijas locekle Dina Inķēna  - piedalās  

5.   Pagaidu administrācijas loceklis Māris Justs  - piedalās 

6.   Pagaidu administrācijas loceklis Austris Kokars  - piedalās  

7.   Pagaidu administrācijas loceklis Nauris Lazda  - piedalās  

8.   Pagaidu administrācijas loceklis Gunārs Puntužs - nepiedalās  

9.   Pagaidu administrācijas locekle Anita Saleniece  - piedalās  

 

PIEAICINĀTIE  UN  INTERESENTI:   

 

Ivars Ikaunieks – izpilddirektors; 

Līna Nagle – lietvede. 

 

DARBA  KĀRTĪBA: 
 

1. Par aizņēmumu projekta “Pils ielas posmu atjaunošana Varakļānu pilsētā” darbu realizācijai; 

2. Par dzīvokļa Pils iela 20-16, Varakļāni, Varakļānu novads, atsavināšanu un nosacītās cenas 

noteikšanu 

3. Par dzīvokļa Fabrikas iela 1-1, Varakļāni, Varakļānu novads, atsavināšanu un nosacītās cenas 
noteikšanu 

4. Par dzīvokļa Rīgas iela 19-12, Varakļāni, Varakļānu novads, atsavināšanu un nosacītās cenas 

noteikšanu. 

 
Pagaidu administrācijas vadītājs iepazīstina pagaidu administrācijas locekļus ar sēdes 

darba kārtību un aicina pagaidu administrācijas locekļus balsot par tās apstiprināšanu. 

Varakļānu novada pagaidu administrācija, atklāti balsojot, ar 6 balsīm “par” (M. Justs,  N. 

Lazda, G. Gabrišs, A. Kokars, A. Saleniece, D. Inķēna); “pret” –  nav ; “atturas” – nav, 

NOLEMJ: 
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Apstiprināt 2021.gada  10.septembra  ārkārtas sēdes Nr.5 darba kārtību. 

 

  

 

1. 

Par aizņēmumu projekta “Pils ielas posmu atjaunošana Varakļānu pilsētā” darbu 

realizācijai 

 
Tiek dots vārds M. Justam  

 

 Izskatot jautājumu par nepieciešamību ņemt kredītu atbilstoši Varakļānu novada 

Attīstības programmas 2014.-2021. gadam sadaļas 3 VTP 2 “Ekonomisko attīstību veicinoša 

infrastruktūra” 2.1.1.57. un 2.1.1.69. punktā paredzētajai aktivitātei – “Pils ielas posmu 

atjaunošana Varakļānu pilsētā” darbu realizācijai, kā arī, pamatojoties uz likuma “Par 

pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 15.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma “Par 

budžetu un finanšu vadību” 41.panta piekto daļu, Varakļānu novada pagaidu 

administrācija, atklāti balsojot, ar 6 balsīm “par” (M. Justs,  N. Lazda, G. Gabrišs, A. 

Kokars, A. Saleniece, D. Inķēna); “pret” –  nav ; “atturas” – nav, NOLEMJ: 
 

 1. Atbilstoši Varakļānu novada Attīstības programmai 2014.-2021. gadam investīciju 

projektu “Pils ielas posmu atjaunošana Varakļānu pilsētā” noteikt kā Varakļānu novada 

pašvaldības 2021.gada prioritāro pasākumu. 

 2. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomi atļaut 

Varakļānu novada pašvaldībai ņemt aizņēmumu no Valsts kases prioritārās attīstības 

programmas pasākuma – Pils ielas posmu atjaunošana Varakļānu pilsētā – realizācijai 203 

011, 09 (divi simti trīs tūkstoši vienpadsmit eiro, deviņi eiro centi) EUR  apmērā ar 

izņemšanu līdz 31.12.2021., atmaksas termiņu 20 (divdesmit) gadu laikā, ar atlikto 

maksājumu līdz trīs gadiem. 

 3. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar Varakļānu novada pašvaldības 2021.-2040.gada 

budžetiem. 

 4. Uzdot pagaidu administrācijas vadītājam Mārim Justam kārtot naudas aizņēmuma 

saņemšanu, aizdevuma līguma slēgšanu ar Valsts kasi un Pašvaldību aizņēmumu un 

galvojumu kontroles un pārraudzības padomi. 

 

 

2. 

Par dzīvokļa Pils iela 20-16, Varakļāni, Varakļānu novads, atsavināšanu un nosacītās 

cenas noteikšanu 

 
Tiek dots vārds M. Justam 

 

 Izskatot Mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 29.08.2021. aktu “Par nekustamā 

īpašuma Pils iela 20-16, Varakļāni, Varakļānu novads (kad.Nr. 7017 900 0402) 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. noteikumiem Nr.109 “Kārtība, kādā 

atsavināma publiskas personas manta” ,  

 Varakļānu novada pagaidu administrācija, atklāti balsojot, ar 6 balsīm “par” (M. 

Justs,  N. Lazda, G. Gabrišs, A. Kokars, A. Saleniece, D. Inķēna); “pret” –  nav ; “atturas” – 

nav, NOLEMJ: 
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 1. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Pils iela 20-16, Varakļāni, 

Varakļānu novads (kad.Nr. 7017 900 0402), nosacīto cenu EUR 4225,43. 
 

 2. Uzdot nekustamā īpašuma speciālistei S.Brokulei sagatavot un nosūtīt dzīvokļa Pils 

iela 20-16, Varakļāni, īrniekam Xxxx Xxxx piedāvājumu izmantot pirmpirkuma tiesības. 
 

 3. Uzdot pašvaldības juristei Ē. Jermanovai sagatavot parakstīšanai dzīvokļa īpašuma 

Pils iela 20-16, Varakļāni, Varakļānu nov., pirkuma līguma projektu. 
 

 4. Līdzekļus, kas tiks iegūti par atsavināmo īpašumu ieskaitīt Varakļānu novada 

pašvaldības budžetā. 
 

 5. Varakļānu novada pašvaldības Centralizētajai 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, 

LV-4201) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
 
 

 

3. 

Par dzīvokļa Fabrikas iela 1-1, Varakļāni, Varakļānu novads, atsavināšanu un 

nosacītās cenas noteikšanu 
 

Tiek dots vārds M. Justam  

 

 Izskatot Mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 29.08.2021. aktu “Par nekustamā 

īpašuma Fabrikas iela 1-1, Varakļāni, Varakļānu novads (kad.Nr. 7017 900 0404) 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. noteikumiem Nr.109 “Kārtība, 

kādā atsavināma publiskas personas manta”, Varakļānu novada pagaidu administrācija, 

atklāti balsojot, ar 6 balsīm “par” (M. Justs,  N. Lazda, G. Gabrišs, A. Kokars, A. Saleniece, D. 

Inķēna); “pret” –  nav ; “atturas” – nav, NOLEMJ: 
 

 1. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Fabrikas iela 1-1, Varakļāni, 

Varakļānu novads (kad.Nr. 7017 900 0404), nosacīto cenu EUR 1625,43. 
 

 2. Uzdot nekustamā īpašuma speciālistei S.Brokulei sagatavot un nosūtīt dzīvokļa 

Fabrikas iela 1-1, Varakļāni, īrniekam Xxxx Xxxx piedāvājumu izmantot pirmpirkuma tiesības. 
 

 3. Uzdot pašvaldības juristei Ē. Jermanovai sagatavot parakstīšanai dzīvokļa īpašuma 

Fabrikas iela 1-1, Varakļāni, Varakļānu nov., pirkuma līguma projektu. 
 

 4. Līdzekļus, kas tiks iegūti par atsavināmo īpašumu ieskaitīt Varakļānu novada 

pašvaldības budžetā. 
 

 5. Varakļānu novada pašvaldības Centralizētajai 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, 

LV-4201) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
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4. 

Par dzīvokļa Rīgas iela 19-12, Varakļāni, Varakļānu novads, atsavināšanu un nosacītās 

cenas noteikšanu 
 

Tiek dots vārds M. Justam 

 

 Izskatot Mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 29.08.2021. aktu “Par nekustamā 

īpašuma Rīgas iela 19-12, Varakļāni, Varakļānu novads (kad.Nr. 7017 900 0403) 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. noteikumiem Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma 

publiskas personas manta” , Varakļānu novada pagaidu administrācija, atklāti balsojot, ar 6 

balsīm “par” (M. Justs,  N. Lazda, G. Gabrišs, A. Kokars, A. Saleniece, D. Inķēna); “pret” –  nav ; 

“atturas” – nav, NOLEMJ: 
 

 1. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Rīgas iela 19-12, Varakļāni, 

Varakļānu novads (kad.Nr. 7017 900 0403), nosacīto cenu EUR 4025,43. 
 

 2. Uzdot nekustamā īpašuma speciālistei S.Brokulei sagatavot un nosūtīt dzīvokļa Rīgas 

iela 19-12, Varakļāni, īrniekam Xxxx Xxxx piedāvājumu izmantot pirmpirkuma tiesības. 
 

 3. Uzdot pašvaldības juristei Ē. Jermanovai sagatavot parakstīšanai dzīvokļa īpašuma 

Rīgas iela 19-12, Varakļāni, Varakļānu nov., pirkuma līguma projektu. 
 

 4. Līdzekļus, kas tiks iegūti par atsavināmo īpašumu ieskaitīt Varakļānu novada 

pašvaldības budžetā. 
 

 5. Varakļānu novada pašvaldības Centralizētajai 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, LV-

4201) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
 
 

  

Visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti. 

 

Sēde darbu beidz plkst.09:50 

 

Sēdi vadīja: 
Pagaidu administrācijas vadītājs   (personiskais paraksts)    M.Justs 

 

Protokolēja: 

Lietvede    (personiskais paraksts)  L. Nagle 
 

 

 


