
 

 

LATVIJAS  REPUBLIKA 

VARAKĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBA 

Reģ. Nr. 90000054750 
Rīgas ielā 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 

 

2014.gada 18.decembrī                                   Nr. 17 
 

Atklāta sēde sasaukta plkst. 16
00

 

Sēdi vada domes priekšsēdētājs Māris Justs 

Sēdi protokolē Lietvedības nodaļas vadītāja  Ilga Broka 
 

DOMES  SASTĀVS: 
 

1.   Deputāts Jānis Erels  - piedalās  

2.   Deputāts Gunārs Gabrišs  - piedalās  

3.   Deputāte Dina Inķēna  - piedalās  

4.   Deputāts Māris Justs  - piedalās  

5.   Deputāts Oskars Kančs  - piedalās  

6.   Deputāts Gunārs Puntužs  - nepiedalās (atvaļinājumā) 

7.   Deputāte Anita Saleniece  - piedalās  

8.   Deputāts Jānis Vēvers  - piedalās  

9.   Deputāte Modra Vilkauša  - piedalās  
 

PIEAICINĀTIE  UN  INTERESENTI:   

 

Ivars Ikaunieks – pašvaldības izpilddirektors; 

Ilona Skutele – galvenā grāmatvede; 

Aina Kanča – Sociālā dienesta vadītāja; 

Anna Tocs-Macāne – Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja; 

Ilga Broka – Lietvedības nodaļas vadītāja 

 

DARBA  KĀRTĪBA: 
 

1. Saistošo noteikumu Nr. 7 „Grozījumi 23.01.2014. saistošajos noteikumos Nr.2 “Par 

Varakļānu novada pašvaldības 2014.gada budžetu”” apstiprināšana 

 

2. Par zemes reformas pabeigšanu Varakļānu novada Murmastienes un Varakļānu pagastos  

 

3. Par nekustamā īpašuma “Donati” sadalīšanu 

 

4. Par zemes nomu 

 

5. Par adreses maiņu  

 

6. Par nekustamā īpašuma nosaukuma maiņu 

 

7. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu Ivaram Ščuckim  

 

8. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu Dzintaram Onckulam  

 

9. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu Raivim Kinnem  

 

10. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu Aināram Kinnem 

 

11. Par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu 

 

12. Par naudas balvas piešķiršanu nozīmīgā dzīves jubilejā

mailto:varaklani@varaklani.lv
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PAPILDU  DARBA  KĀRTĪBA:  

 

 

13. Par dzīvojamās telpas apmaiņu 

 

14. Par domes 25.09.2014. lēmuma Nr. 14.5 “Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu” 

4.punkta anulēšanu 

 

15. Par pārdošanas cenas noteikšanu Varakļānu novada pašvaldības 2015.gada kalendāram 
 
 Varakļānu novada domes priekšsēdētājs aicina deputātus balsot par vēl 3 izskatāmo 

jautājumu iekļaušanu domes papildu darba kārtībā.  

 Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm “par” (J.Erels, G.Gabrišs, D.Inķēna, 

M.Justs, O.Kančs, A.Saleniece, J.Vēvers, M.Vilkauša); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ: 

 

  Iekļaut papildu darba kārtībā 3 izskatāmos jautājumus.  
 

1. 

Saistošo noteikumu Nr. 7 „Grozījumi 23.01.2014. saistošajos noteikumos Nr.2 “Par 

Varakļānu novada pašvaldības 2014.gada budžetu”” apstiprināšana 

 

Tiek dots vārds I.Ikauniekam, I.Skutelei, D.Inķēnai, M.Justam 

 

 Izskatot Varakļānu novada pašvaldības centralizētās grāmatvedības galvenās grāmatvedes 

I.Skuteles sagatavoto budžeta grozījumu projektu, saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” 21.panta  

pirmās daļas 2.punktu, ņemot vērā domes Finanšu un attīstības komitejas priekšlikumu, Varakļānu 

novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm “par” (J.Erels, G.Gabrišs, D.Inķēna, M.Justs, O.Kančs, 

A.Saleniece, J.Vēvers, M.Vilkauša); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ: 

 1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 7 “Grozījumi 23.01.2014. saistošajos noteikumos 

Nr.2 “Par Varakļānu novada pašvaldības 2014.gada budžetu”. 

 

 2. Varakļānu novada pašvaldības centralizētās grāmatvedības galvenajai grāmatvedei 

I.Skutelei sagatavot noteikumus parakstīšanai. 

 

 3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to parakstīšanas un ir brīvi pieejami 

Varakļānu novada pašvaldībā. 
 

Pielikumā: saistošie noteikumi 
 

2. 

Par zemes reformas pabeigšanu Varakļānu novada Murmastienes un Varakļānu 

pagastos 

 

Tiek dots vārds A.Tocs-Macānei, O.Kančam, M.Justam 

 

Atbilstoši likuma “Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” likuma “Par zemes 

reformu Latvijas Republikas lauku apvidos” prasībām veiktajiem pasākumiem Varakļānu 

novada lauku apvidos – Murmastienes un Varakļānu pagastos, saskaņā ar pārskatā sniegto 

informāciju, ņemot vērā domes Finanšu un attīstības komitejas priekšlikumu, pamatojoties uz 

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, O.Kančs, A.Saleniece, 

J.Vēvers, M.Vilkauša); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ: 

 

  1. Apliecināt, ka Varakļānu novada lauku apvidos – Murmastienes un Varakļānu pagastu 

teritorijā ir pabeigts zemes reformas process.  
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  2. Apstiprināt pārskatu par zemes reformu reglamentējošajos normatīvajos aktos 

noteikto darbu izpildi Varakļānu novada Murmastienes un Varakļānu pagastos. 

 

  3. Lūgt Valsts zemes dienestu sagatavot iesniegšanai Ministru kabinetā rīkojuma 

projektu par zemes reformas pabeigšanu Varakļānu novada lauku apvidos.   

 

Pielikumā: pārskats  
 

3. 

Par nekustamā īpašuma “Donati” sadalīšanu 

 

Tiek dots vārds A.Tocs-Macānei, G.Gabrišam, M.Justam 

 

 Izskatot Helēnas Indānes 15.12.2014. iesniegumu par nekustamā īpašuma “Donati”, 

Varakļānu pagasts, Varakļānu nov., sadalīšanu četros atsevišķos īpašumos, pamatojoties uz MK 

12.04.2011. noteikumiem  Nr.288  “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, likuma “Par  

pašvaldībām” 12.pantu un Varakļānu novada teritorijas plānojumu 2014.-2025.gadam, ņemot vērā 

domes Finanšu un attīstības komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 8 

balsīm “par” (J.Erels, G.Gabrišs, D.Inķēna, M.Justs, O.Kančs, A.Saleniece, J.Vēvers, M.Vilkauša); 

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

 1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “Donati” (kadastra Nr. 7094 004 0125 ar kopējo  

platību  19.9 ha)  četros atsevišķos  īpašumos: 

 1.1. Pirmais īpašums (paliekošais) - “Donati”- zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 

70940040125 - 7.3 ha. 

 Saglabāt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība; kods – 0101; 

 1.2. Otrais īpašums (jaunizveidotais) - “Donati 1” - zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 

7094 004 0126 - 4.4 ha. 

 Noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība; kods – 0101; 

 1.3. Trešais īpašums (jaunizveidotais) - “Donati 2” - zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 

7094 004 0127 - 5.1 ha. 

 Noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība; kods – 0101; 

 1.4.  Ceturtais īpašums (jaunizveidotais) - “Morāni” - zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 

7094 004 0076 – 3.1 ha. 

 Noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība; kods – 0101. 

 

4. 

Par zemes nomu 

 

Tiek dots vārds A.Tocs-Macānei, M.Justam 

 

 Izskatot iedzīvotāju iesniegumus par zemes nomas līgumu slēgšanu, saskaņā ar likuma 

“Par pašvaldībām” 12.pantu un 14.panta otrās daļas 3.punktu, MK 30.10.2007. noteikumiem Nr. 

735 “Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” trešās daļas 16.2. un 18.1.punktu, ņemot 

vērā domes Finanšu un attīstības komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti 

balsojot, ar 8 balsīm “par” (J.Erels, G.Gabrišs, D.Inķēna, M.Justs, O.Kančs, A.Saleniece, 

J.Vēvers, M.Vilkauša); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ: 

 

 1. Pārtraukt zemes nomas līgumu ar Sandru Zepu par zemes gabala ar kadastra Nr. 7078 

004 0301 daļas 0,20 ha platībā nomu ar 31.12.2014. 

 

 2. Pagarināt zemes nomas līgumu, nosakot nomas maksu 0,5% apmērā no nekustamā 

īpašuma “Skabstati” (kad.apzīm. 7094 004 0245) kadastrālās vērtības gadā, ar Madaru Leitāni 

par 0,038 ha uz laika periodu līdz 31.12.2024. 
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5. 

Par adreses maiņu 

 

Tiek dots vārds A.Tocs-Macānei, M.Justam 

 

 Saskaņā ar MK 03.11.2009. noteikumiem Nr.1269 “Adresācijas sistēmas noteikumi”, 

pamatojoties uz Nekustamā īpašuma nodaļas zemes lietu speciālistes V.Grudules sagatavoto 

informāciju, ņemot vērā domes Finanšu un attīstības komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada 

dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm “par” (J.Erels, G.Gabrišs, D.Inķēna, M.Justs, O.Kančs, 

A.Saleniece, J.Vēvers, M.Vilkauša); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ: 

 

 1. Mainīt adresi nekustamā īpašuma “Arklinieki” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 

7078 009 0098 un uz tās esošajām ēkām un būvēm no “Saulstari”, Murmastienes pag., Varakļānu 

nov., LV-4838, uz “Arklinieki”, Murmastienes pagasts, Varakļānu novads, LV-4838. 
 

6. 

Par nekustamā īpašuma nosaukuma maiņu 

 

Tiek dots vārds A.Tocs-Macānei, M.Justam 

 

 Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, Zemes ierīcības likumu, MK 03.11.2009. 

noteikumiem Nr.1269 “Adresācijas sistēmas noteikumi”, pamatojoties uz Nekustamā īpašuma 

nodaļas sagatavoto informāciju, ņemot vērā domes Finanšu un attīstības komitejas priekšlikumu, 

Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm “par” (J.Erels, G.Gabrišs, D.Inķēna, M.Justs, 

O.Kančs, A.Saleniece, J.Vēvers, M.Vilkauša); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ: 

 

 1. Nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr. 7078 004 0452 mainīt nosaukumu no 

“Palīgsaimniecības pie Jaunatnes ielas” uz “Jaunmalas”. 
 

7. 

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu Ivaram Ščuckim 

 

Tiek dots vārds I.Ikauniekam, M.Justam 

 

 Izskatot Aleksandra Salenieka 07.11.2014. iesniegumu par deklarētās dzīvesvietas Pils ielā 

13A-4, Varakļāni, Varakļānu nov., anulēšanu Ivaram Ščuckim sakarā ar to, ka viņam zudis 

tiesiskais pamats dzīvot deklarētajā dzīvesvietā, saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 

3.panta pirmo daļu, MK 11.02.2003. noteikumiem Nr. 72 “Kārtība, kādā anulējamas ziņas par 

deklarēto dzīvesvietu”, ņemot vērā Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas R.Upenieces sagatavoto 

informāciju un domes Finanšu un attīstības komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada dome, 

atklāti balsojot, ar 8 balsīm “par” (J.Erels, G.Gabrišs, D.Inķēna, M.Justs, O.Kančs, A.Saleniece, 

J.Vēvers, M.Vilkauša); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ: 

 

 1. Anulēt Ivaram Ščuckim ziņas par deklarēto dzīvesvietu Pils ielā 13A-4, Varakļāni, 

Varakļānu nov., LV-4838. 
 

Pielikumā: lēmuma izvērsts skaidrojums  
 

8. 

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu Dzintaram Onckulam 

 

Tiek dots vārds I.Ikauniekam, M.Justam 

 

 Izskatot Aleksandra Salenieka 07.11.2014. iesniegumu par deklarētās dzīvesvietas Pils ielā 

13A-4, Varakļāni, Varakļānu nov., anulēšanu Dzintaram Onckulam sakarā ar to, ka viņam zudis 

tiesiskais pamats dzīvot deklarētajā dzīvesvietā, saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma  
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3.panta pirmo daļu, MK 11.02.2003. noteikumiem Nr. 72 “Kārtība, kādā anulējamas ziņas par 

deklarēto dzīvesvietu”, ņemot vērā Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas R.Upenieces sagatavoto 

informāciju un domes Finanšu un attīstības komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada dome, 

atklāti balsojot, ar 8 balsīm “par” (J.Erels, G.Gabrišs, D.Inķēna, M.Justs, O.Kančs, A.Saleniece, 

J.Vēvers, M.Vilkauša); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ: 

 

 1. Anulēt Dzintaram Onckulam ziņas par deklarēto dzīvesvietu Pils ielā 13A-4, 

Varakļāni, Varakļānu nov., LV-4838. 
 

Pielikumā: lēmuma izvērsts skaidrojums  
 

9. 

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu Raivim Kinnem 

 

Tiek dots vārds I.Ikauniekam, M.Justam 

 

 Izskatot Antoņinas Justes 05.11.2014. iesniegumu par deklarētās dzīvesvietas “Antes”, 

Varakļānu pagasts, Varakļānu nov., anulēšanu Raivim Kinnem sakarā ar to, ka viņam zudis 

tiesiskais pamats dzīvot deklarētajā dzīvesvietā, saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 

3.panta pirmo daļu, MK 11.02.2003. noteikumiem Nr. 72 “Kārtība, kādā anulējamas ziņas par 

deklarēto dzīvesvietu”, ņemot vērā Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas R.Upenieces sagatavoto 

informāciju un domes Finanšu un attīstības komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada dome, 

atklāti balsojot, ar 8 balsīm “par” (J.Erels, G.Gabrišs, D.Inķēna, M.Justs, O.Kančs, A.Saleniece, 

J.Vēvers, M.Vilkauša); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ: 

 

 1. Anulēt Raivim Kinnem ziņas par deklarēto dzīvesvietu “Antes”, Varakļānu pag., 

Varakļānu nov., LV-4837. 
 

Pielikumā: lēmuma izvērsts skaidrojums 
 

10. 

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu Aināram Kinnem 

 

Tiek dots vārds I.Ikauniekam, M.Justam 

 

 Izskatot Antoņinas Justes 05.11.2014. iesniegumu par deklarētās dzīvesvietas “Antes”, 

Varakļānu pagasts, Varakļānu nov., anulēšanu Aināram Kinnem sakarā ar to, ka viņam zudis 

tiesiskais pamats dzīvot deklarētajā dzīvesvietā, saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 

3.panta pirmo daļu, MK 11.02.2003. noteikumiem Nr. 72 “Kārtība, kādā anulējamas ziņas par 

deklarēto dzīvesvietu”, ņemot vērā Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas R.Upenieces sagatavoto 

informāciju un domes Finanšu un attīstības komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada dome, 

atklāti balsojot, ar 8 balsīm “par” (J.Erels, G.Gabrišs, D.Inķēna, M.Justs, O.Kančs, A.Saleniece, 

J.Vēvers, M.Vilkauša); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ: 

 

 1. Anulēt Aināram Kinnem ziņas par deklarēto dzīvesvietu “Antes”, Varakļānu pag., 

Varakļānu nov., LV-4837. 
 

Pielikumā: lēmuma izvērsts skaidrojums 
 

11. 

Par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu 

 

Tiek dots vārds A.Kančai, M.Justam 

 

 Izskatot Sociālā dienesta sagatavoto informāciju par sociālā dzīvokļa īre līguma 

pagarināšanu Elzai Pastarei, saskaņā ar likuma “Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām 

dzīvojamām mājām” 6.pantu, atbilstoši sociālās dzīvojamās mājas “Pūpoli” (Rīgas ielā 36,  
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Varakļānos) nolikumā noteiktajam, ņemot vērā Sociālā dienesta sagatavoto informāciju un domes 

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti 

balsojot, ar 8 balsīm “par” (J.Erels, G.Gabrišs, D.Inķēna, M.Justs, O.Kančs, A.Saleniece, 

J.Vēvers, M.Vilkauša); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ: 

 

 1. Pagarināt sociālā dzīvokļa īres līgumu Elzai Pastarei par sociālo dzīvokli Rīgas ielā 36-

1, Varakļānos (2 ist.; kopplatība 44,5 m
2
) līdz 28.02.2015. 

 
12. 

Par naudas balvas piešķiršanu nozīmīgā dzīves jubilejā 

 

Tiek dots vārds I.Ikauniekam, M.Justam 

 

 Izskatot Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas sagatavoto informāciju par nozīmīgām dzīves 

jubilejām 2015.gada janvārī, 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” (J.Erels, G.Gabrišs, D.Inķēna, M.Justs, O.Kančs, 

A.Saleniece, J.Vēvers, M.Vilkauša); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ: 

 

 1. Piešķirt naudas balvas sakarā ar 85 gadu jubileju 70,00 euro apmērā šādiem Varakļānu 

novada ilgdzīvotājiem: 

 1.1. Venerandai Garančai; 

 1.2. Guntim Melderim; 

 1.3. Genovefai Taukulei. 

 

 2. Piešķirt naudas balvu sakarā ar 90 gadu jubileju 100,00 euro apmērā Varakļānu novada 

ilgdzīvotājai Teklai Pelšai. 

 

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

4201) viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas. 
 

13. 

Par dzīvojamās telpas apmaiņu 

 

Tiek dots vārds I.Ikauniekam, A.Saleniecei, M.Justam 

 

 Izskatot Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA valdes locekļa I.Basankoviča 

sagatavoto informāciju, iepazīstoties ar panākto vienošanos ar Ēriku Zepu par dzīvojamās telpas 

apmaiņu, saskaņā ar likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 2.un 5.pantu, atbilstoši Varakļānu novada 

domes 25.09.2014. lēmumam Nr.14.15 “Par dzīvojamās telpas apmaiņu Ērikam Zepam”, 

Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm “par” (J.Erels, G.Gabrišs, D.Inķēna, M.Justs, 

O.Kančs, A.Saleniece, J.Vēvers, M.Vilkauša); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ: 

 

 1. Apmainīt Ērikam Zepam īrēto dzīvojamo telpu no Kosmonautu ielas 20-7, Varakļāni, uz 

Pils ielu 42-1, Varakļāni, (1 ist., 37,6 m
2
 kopplatība), slēdzot īre līgumu uz laika periodu līdz 

31.12.2016. 

 
14. 

Par domes 25.09.2014. lēmuma Nr. 14.5 “Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu” 

4.punkta anulēšanu 

 

Tiek dots vārds A.Tocs-Macānei, J.Vēveram, M.Justam 

 

Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma nodaļas sagatavoto informāciju, saskaņā ar likuma 

“Par pašvaldībām” 12.pantu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm “par” (J.Erels,  
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G.Gabrišs, D.Inķēna, M.Justs, O.Kančs, A.Saleniece, J.Vēvers, M.Vilkauša); “pret” – nav; 

“atturas” – nav, NOLEMJ: 

 

1. Anulēt Varakļānu novada domes 25.09.2014. lēmuma Nr. 14.5 “Par zemes lietošanas 

tiesību izbeigšanu” 4.punktu (par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Mārim Stocikam). 
 

15. 

Par pārdošanas cenas noteikšanu Varakļānu novada pašvaldības 2015.gada kalendāram 

 

Tiek dots vārds I.Ikauniekam, I.Skutelei, M.Vilkaušai, M.Justam 

 

 Izskatot jautājumu par nepieciešamību noteikt cenu Varakļānu novadu prezentējošam 

2015.gada sienas kalendāram, ņemot vērā centralizētās grāmatvedības sagatavoto aprēķinu, 

Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm “par” (J.Erels, G.Gabrišs, D.Inķēna, M.Justs, 

O.Kančs, A.Saleniece, J.Vēvers, M.Vilkauša); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ: 

 

 1. Apstiprināt pārdošanas cenu Varakļānu novadu prezentējošam 2015.gada sienas 

kalendāram 4,10 EUR (t.sk. PVN) apmērā. 

 

Visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti.  

 

 Domes priekšsēdētājs novēl visiem klātesošajiem gaišus Ziemassvētkus un veiksmīgu 

Jauno gadu. 

 

Nākamā domes sēde notiks 29.01.2015. plkst. 16
00

. 
 

Sēde darbu beidz plkst. 18
00

 

 

Sēdi vadīja: 

Domes priekšsēdētājs   (personīgais paraksts)  M.Justs 

 

Protokolēja: 

Lietvedības nodaļas vadītāja (personīgais paraksts)  I.Broka 
 


