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
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VARAKĻĀNU NOVADA DOMES SĒDES

PROTOKOLS
Varakļānos

Nr.8

25.07.2019.
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;
Līga Upeniece – juriste;
Ilona Skutele – galvenā grāmatvede;
Aina Kanča – Sociālā dienesta vadītāja;
Jānis Mozga – pagastu pārvalžu vadītājs;
Ilga Broka – lietvede
DARBA KĀRTĪBA:
1. Par dalību Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības projektā “630 verstis pilnas sajūtām”
2. Par 28.03.2019. saistošo noteikumu Nr.3 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu
sniegšanas un lietošanas kārtība Varakļānu novada pašvaldībā” precizēšanu
3. Par 28.03.2019. saistošajiem noteikumiem Nr.4 “Par decentralizēto kanalizācijas
pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Varakļānu novada pašvaldībā”
4. Par starptautisko glezniecības plenēru “Baltā pilsēta 2019”
5. Par pašvaldības iestāžu sniegto maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu
6. Par nekustamā īpašuma “Jaunalpi” sadalīšanu
7. Par nekustamā īpašuma “Cinīši” sadalīšanu
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8. Par zemes piekritību Varakļānu novada pašvaldībai
9. Par dzīvokļa Kosmonautu ielā 22-21, Varakļāni, atsavināšanu un nosacītās cenas noteikšanu
10. Par dzīvokļa Kosmonautu ielā 22-9, Varakļāni, atsavināšanu un nosacītās cenas noteikšanu
11. Par dzīvokļa Kosmonautu ielā 20-25, Varakļāni, atsavināšanu un nosacītās cenas noteikšanu
12. Par dzīvokļa Pils ielā 28A-5, Varakļāni, atsavināšanu un nosacītās cenas noteikšanu
13. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Latgales prospekts 12, Kokari, Varakļānu
pagasts, Varakļānu novads, pārdošanu
14. Par nekustamā īpašuma “Dairas” atsavināšanas procesa izbeigšanu
15. Par telpu Rēzeknes ielā 1, Murmastiene, Murmastienes pagasts, Varakļānu novads,
piešķiršanu neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam
16. Par Varakļānu kultūras nama nomas līguma ar SIA “BITE Latvija” grozījumiem
17. Par domes 30.05.2019. lēmuma Nr.5.9 “Par zemes nomu” atsevišķu punktu atcelšanu
18. Par izmaiņām Murmastienes pamatskolas amatu un mēnešalgu sarakstā
19. Par izmaiņām Varakļānu novada pašvaldības Administratīvās komisijas sastāvā
20. Par godalgas piešķiršanu par sasniegumiem sportā
21. Par naudas balvas piešķiršanu nozīmīgā dzīves jubilejā
22. Par materiālās palīdzības piešķiršanu skolas gaitu uzsākšanai
23. Par sociālo dzīvokļu īres līgumu pagarināšanu
24. Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājam Mārim Justam
25. Par būvdarbu pārņemšanu no VAS “Latvijas Valsts ceļi”
PAPILDU DARBA KĀRTĪBA:
26. Par lauku apvidus zemes nomas termiņa pagarināšanu
27. Par atļauju pagarināt zemes nomas līgumu ar trešajām personām
28. Par domes priekšsēdētāja Māra Justa ārzemju komandējumu
29. Par Varakļānu novadu prezentējošo suvenīru pārdošanas cenas apstiprināšanu
Domes priekšsēdētājs iepazīstina deputātus ar domes sēdes darba kārtību un aicina
deputātus balsot par vēl 4 izskatāmo jautājumu 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 4 izskatāmos jautājumus.

1.
Par dalību Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības projektā “630 verstis pilnas
sajūtām”
Tiek dots vārds M.Justam
Iepazīstoties ar Varakļānu novada muzeja sagatavoto informāciju par Latvijas Piļu un
Muižu asociācijas dalību Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.2020.gadam ietvaros realizējamo projektu “630 verstis pilnas sajūtām”, pamatojoties uz likuma
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“Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu un 12.pantu, 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 muzeja kā Latvijas Piļu un Muižu asociācijas biedra dalību
Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam ietvaros realizētājā
projektā Nr.LV-RU-008 “630 verstis pilnas sajūtām” ar tūrisma piedāvājumu “Foto sajūtu
laboratorija”.
2. Nodrošināt projekta realizācijai nepieciešamo līdzfinansējumu 10% apmērā no projekta
kopsummas.

2.
Par 28.03.2019. saistošo noteikumu Nr.3 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu
sniegšanas un lietošanas kārtība Varakļānu novada pašvaldībā” precizēšanu
Tiek dots vārds M.Justam
Izskatot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 16.07.2019. vēstuli Nr.118/6818 ar iebildumiem un ieteikumiem par 28.03.2019. apstiprinātajiem saistošajiem
noteikumiem Nr.3 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība
Varakļānu novada pašvaldībā”, 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, 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. Precizēt Varakļānu novada domes 28.03.2019. saistošos noteikumus Nr.3 “Sabiedrisko
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Varakļānu novada pašvaldībā”:
1.1. papildināt saistošo noteikumu 30.punktu ar vārdu ražošanas aiz vārda “novadāmo”;
1.2. papildināt saistošo noteikumu 30.1.apakšpunktu ar vārdu ražošanas aiz vārdiem
“Pakalpojumu lietotāja”.
2. Precizētos saistošos noteikumus Nr.3 trīs dienu laikā pēc parakstīšanas izsūtīt Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
Pielikumā: saistošie noteikumi uz 12 lapām.

3.
Par 28.03.2019. saistošajiem noteikumiem Nr.4 “Par decentralizēto kanalizācijas
pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Varakļānu novada pašvaldībā”
Tiek dots vārds M.Justam
Izskatot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 16.07.2019. vēstuli Nr.118/6818 ar iebildumiem un ieteikumiem par 28.03.2019. apstiprinātajiem saistošajiem
noteikumiem Nr.4 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību
Varakļānu novada pašvaldībā”, saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 45.pantu, 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. Neveikt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas ieteiktos precizējumus
saistošajos noteikumos Nr.4 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un
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uzskaites kārtību Varakļānu novada pašvaldībā”, jo, arī gadījumā, ja decentralizētās kanalizācijas
sistēmas īpašnieka vai valdītāja nekustamajā īpašumā tiek izmantota lokālā ūdens iegūšanas
iekārta, novadīto notekūdeņu daudzums tiek uzskaitīts izmantojot, ūdens patēriņa mēraparāta (kas
ir pakalpojuma sniedzēja īpašumā esošs) rādījumus un šie rādījumi tiek izmantoti norēķinu
veikšanai par sniegtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem un, līdz ar to, šis mēraparāts ir
uzskatāms par komercuzskaites mēraparātu Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 1.panta
pirmās daļas 6.punkta izpratnē.
2. Saistošos noteikumus Nr.4 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un
uzskaites kārtību Varakļānu novada pašvaldībā” atstāt ar domes 27.06.2019. lēmumu Nr.6.2
apstiprinātajā (precizētajā) redakcijā.

4.
Par starptautisko glezniecības plenēru “Baltā pilsēta 2019”
Tiek dots vārds J.Erelam, M.Justam
Izskatot ierosinājumu par starptautiskā glezniecības plenēra “Baltā pilsēta 2019” rīkošanu
Varakļānu pilsētā 11.-17.augustā, izskatot sagatavoto plenēra nolikuma projektu, 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. Atbalstīt VII starptautiskā glezniecības plenēra “Baltā pilsēta 2019” rīkošanu Varakļānu
pilsētas svētku ietvaros laikā no 11.08.2019. - 17.08.2019.
2. Apstiprināt VII starptautiskā glezniecības plenēra “Baltā pilsēta 2019” nolikumu.
Pielikumā: nolikums uz 1 lapas.

5.
Par pašvaldības iestāžu sniegto maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu
Tiek dots vārds M.Justam
Izskatot sagatavotos Varakļānu kultūras nama un Murmastienes kultūras centra maksas
pakalpojumu izcenojumu aprēķinus, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 14.punkta g) apakšpunktu, atbilstoši 25.10.2018. apstiprināto noteikumu “Varakļānu novada
pašvaldības iestāžu sniegto maksas pakalpojumu izcenojumu aprēķināšanas metodika un
apstiprināšanas kārtība” VI nodaļai, 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 kultūras nama sniegto maksas pakalpojumu izcenojumus saskaņā
ar pielikumu Nr.1.
2. Apstiprināt Murmastienes kultūras centra sniegto maksas pakalpojumu izcenojumus
saskaņā ar pielikumu Nr.2.
Pielikumā: saraksti uz 3 lapām.
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6.
Par nekustamā īpašuma “Jaunalpi” sadalīšanu
Tiek dots vārds M.Justam
Izskatot Xxxxx Xxxxx 28.06.2019. iesniegumu par nekustamā īpašuma “Jaunalpi”
sadalīšanu, pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu,
likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496
“Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” 16.2.un 18.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 “Jaunalpi” (kadastra Nr.7094 005 0064), kas
sastāv no trim atsevišķām zemes vienībām ar kopējo platību – 9,00 ha, zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 7094 005 0065 – 5,1 ha platībā, izveidojot jaunu nekustamo īpašumu.
2. Jaunizveidotajam nekustamam īpašumam – zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
7094 005 0065 – 5,1 ha platībā – apstiprināt nosaukumu “Mazalpi”, un noteikt zemes lietošanas
mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods – 0101).

7.
Par nekustamā īpašuma “Cinīši” sadalīšanu
Tiek dots vārds M.Justam
Izskatot Xxxxx Xxxxx 16.07.2019. iesniegumu par nekustamā īpašuma “Cinīši”
sadalīšanu, pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu,
likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496
“Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” 16.2.un 18.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 “Cinīši” (kadastra Nr.7094 005 0124), kas sastāv
no četrām atsevišķām zemes vienībām ar kopējo platību – 22,95 ha, zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 7094 002 0251 – 2,31 ha platībā, izveidojot jaunu nekustamo īpašumu.
2. Jaunizveidotajam nekustamam īpašumam – zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
7094 002 0251 – 2,31 ha platībā – apstiprināt nosaukumu “Meža Cinīši”, un noteikt zemes
lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods –
0201).

8.
Par zemes piekritību Varakļānu novada pašvaldībai
Tiek dots vārds M.Justam
Izskatot jautājumu par atsevišķu nekustamo īpašumu zemes vienību piekritību pašvaldībai,
pamatojoties uz Zemes pārvaldības likuma 17.panta sesto daļu, Ministru kabineta 20.06.2006.
noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma
5

lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.2.un 18.punktu, Varakļānu novada teritorijas
plānojumu 2014.-2025.gadam, 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. Ieskaitīt Varakļānu novada pašvaldībai piekritīgajās zemēs nekustamo īpašumu “Peciņas”
(kadastra Nr. 7094 005 0156), kas sastāv no divām zemes vienībām: ar kadastra apzīm.70940050156
– 2,4 ha un 7094 006 0343 – 0,9 ha platībā;
1.1. noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (kods – 0101).
2. Ieskaitīt Varakļānu novada pašvaldībai piekritīgajās zemēs nekustamo īpašumu
“Jāņzemji”(kadastra Nr. 7078 006 0067), kas sastāv no septiņām zemes vienībām:
ar kadastra apzīm.7078 005 0069 – 1,28 ha;
7078 005 0118 – 0,1203 ha;
7078 006 0067 – 2,66 ha;
7078 006 0075 – 1,39 ha;
7078 008 0294 – 0,88 ha;
7078 009 0079 – 2,89 ha;
7078 009 0145 – 1,37 ha platībā;
2.1. noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (kods – 0101).
3. Ieskaitīt Varakļānu novada pašvaldībai piekritīgajās zemēs nekustamo īpašumu “Mazie
Strodi” (kadastra Nr. 7078 009 0046), kas sastāv no vienas zemes vienības 1,17 ha platībā;
3.1. noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (kods – 0101).
4. Ieskaitīt Varakļānu novada pašvaldībai piekritīgajās zemēs nekustamo īpašumu
“Seimuškas” (kadastra Nr. 7078 006 0065), kas sastāv no divām zemes vienībām: ar kadastra
apzīm.7078 008 0263 – 2,8 ha un 7078 006 0065 – 2,2 ha platībā;
4.1. noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (kods – 0101).

9.
Par dzīvokļa Kosmonautu ielā 22-21, Varakļāni, atsavināšanu un nosacītās cenas
noteikšanu
Tiek dots vārds M.Justam
Izskatot Mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 11.07.2019. aktu “Par nekustamā
īpašuma Kosmonautu iela 22-21, Varakļāni, Varakļānu novads (kad.Nr.70179000266) 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 Kosmonautu ielā 22-21,
Varakļāni, Varakļānu nov., nosacīto cenu EUR 3525,74.
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2. Uzdot nekustamā īpašuma speciālistei A.Tocs-Macānei sagatavot un nosūtīt dzīvokļa
Kosmonautu ielā 22-21, Varakļāni, īrniecei Xxxxx Xxxxx piedāvājumu izmantot pirmpirkuma
tiesības.
3. Uzdot pašvaldības juristei L.Upeniecei sagatavot parakstīšanai dzīvokļa īpašuma
Kosmonautu ielā 22-21, 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.

10.
Par dzīvokļa Kosmonautu ielā 22-9, Varakļāni, atsavināšanu un nosacītās cenas
noteikšanu
Tiek dots vārds M.Justam
Izskatot Mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 11.07.2019. aktu “Par nekustamā
īpašuma Kosmonautu iela 22-9, Varakļāni, Varakļānu novads (kad.Nr.70179000267) 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 Kosmonautu ielā 22-9,
Varakļāni, Varakļānu nov., nosacīto cenu EUR 3825,74.
2. Uzdot nekustamā īpašuma speciālistei A.Tocs-Macānei sagatavot un nosūtīt dzīvokļa
Kosmonautu ielā 22-9, Varakļāni, īrniecei Xxxxx Xxxxx piedāvājumu izmantot pirmpirkuma
tiesības.
3. Uzdot pašvaldības juristei L.Upeniecei sagatavot parakstīšanai dzīvokļa īpašuma
Kosmonautu ielā 22-9, 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.

11.
Par dzīvokļa Kosmonautu ielā 20-25, Varakļāni, atsavināšanu un nosacītās cenas
noteikšanu
Tiek dots vārds M.Justam
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Izskatot Mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 11.07.2019. aktu “Par nekustamā
īpašuma Kosmonautu iela 20-25, Varakļāni, Varakļānu novads (kad.Nr.70179000265) 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 Kosmonautu ielā 20-25,
Varakļāni, Varakļānu nov., nosacīto cenu EUR 2925,74.
2. Uzdot nekustamā īpašuma speciālistei A.Tocs-Macānei sagatavot un nosūtīt dzīvokļa
Kosmonautu ielā 20-25, Varakļāni, īrniecei Xxxxx Xxxxx piedāvājumu izmantot pirmpirkuma
tiesības.
3. Uzdot pašvaldības juristei L.Upeniecei sagatavot parakstīšanai dzīvokļa īpašuma
Kosmonautu ielā 20-25, 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.

12.
Par dzīvokļa Pils ielā 28A-5, Varakļāni, atsavināšanu un nosacītās cenas noteikšanu
Tiek dots vārds M.Justam
Izskatot Mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 11.07.2019. aktu “Par nekustamā
īpašuma Pils iela 28A-5, Varakļāni, Varakļānu novads (kad.Nr.70179000264) 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 28A-5, Varakļāni,
Varakļānu nov., nosacīto cenu EUR 3625,74.
2. Uzdot nekustamā īpašuma speciālistei A.Tocs-Macānei sagatavot un nosūtīt dzīvokļa
Pils ielā 28A-5, Varakļāni, īrniecei Xxxxx Xxxxx piedāvājumu izmantot pirmpirkuma tiesības.
3. Uzdot pašvaldības juristei L.Upeniecei sagatavot parakstīšanai dzīvokļa īpašuma Pils
ielā 28A-5, 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.
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6. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (V.Baloža ielā 13A, Valmiera, LV4201) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

13.
Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Latgales prospekts 12, Kokari, Varakļānu
pagasts, Varakļānu novads, pārdošanu
Tiek dots vārds M.Justam
Izskatot 16.07.2019. notikušās nekustamā īpašuma Latgales prospekts 12, Kokari,
Varakļānu pagasts, Varakļānu novads, izsoles protokolu, atbilstoši Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma nosacījumiem, 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 pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Latgales
prospekts 12, Kokari, Varakļānu pagasts, Varakļānu novads, 16.07.2019. izsoles protokolu.
2. Pārdot Xxxxx Xxxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx) kā izsoles uzvarētājam Varakļānu novada
pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Latgales prospekts 12, Kokari, Varakļānu pagasts,
Varakļānu nov., par EUR 6550,00 (seši tūkstoši pieci simti piecdesmit euro).
3. Atsavināšanas procesā iegūtos līdzekļus ieskaitīt Varakļānu novada pašvaldības kontā.
4. Uzdot pašvaldības juristei L.Upeniecei sagatavot parakstīšanai nekustamā īpašuma
Latgales prospekts 12, Kokari, Varakļānu pagasts, Varakļānu novads, pirkuma līgumu.

14.
Par nekustamā īpašuma “Dairas” atsavināšanas procesa izbeigšanu
Tiek dots vārds M.Justam
Izskatot jautājumu par nekustamā īpašuma “Dairas” atsavināšanas procesa pārtraukšanu,
pamatojoties uz Xxxxx Xxxxx iesniegumu par atteikumu pirkt nekustamo īpašumu, saskaņā ar
likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu un 21.panta pirmās daļas 27.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. Pārtraukt atsavināšanai nodotā nekustamā īpašuma “Dairas” (kad.Nr.7094 004 0102), kas
atrodas Varakļānu novada Varakļānu pagastā, atsavināšanas procesu.
2. Atcelt Varakļānu novada domes 30.03.2017. lēmumu Nr.3.20 “Par nekustamā īpašuma
“Dairas” nodošanu atsavināšanai” un 30.11.2017. lēmumu Nr.15.10 “Par nekustamā īpašuma
“Dairas” nosacītās cenās noteikšanu un pārdošanu par brīvu cenu”.
3. Uzdot centralizētajai grāmatvedībai (galv.grāmatvede I.Skutele) veikt nekustamā
īpašuma “Dairas” pārklasifikāciju un atjaunot to pašvaldības grāmatvedības uzskaites
pamatlīdzekļu sastāvā.
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15.
Par telpu Rēzeknes ielā 1, Murmastiene, Murmastienes pagasts, Varakļānu novads,
piešķiršanu neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam
Tiek dots vārds M.Justam
Izskatot Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Latgales reģionālā centra
iesniegumu par telpu iznomāšanu neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes vajadzībām
Rēzeknes ielā 1, Murmastienē, saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
6.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. Iznomāt Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) Latgales reģionālajam
centram telpu Nr.23 Rēzeknes ielā 1,Murmastienē, Murmastienes pagastā, Varakļānu nov., – 10,8
m2 platībā NMPD brigādes vajadzībām uz laiku no 01.09.2019. līdz 31.12.2024.;
1.1. noteikt, ka maksājumi par komunālajiem pakalpojumiem veicami atbilstoši spēkā
esošajiem tarifiem proporcionāli aizņemtās telpas platībai;
1.2. atbrīvot NMPD no izmantošanai piešķirtās telpas nomas maksas.

16.
Par Varakļānu kultūras nama nomas līguma ar SIA “BITE Latvija” grozījumiem
Tiek dots vārds M.Justam
Izskatot SIA “BITE Latvija” iesniegumu ar lūgumu pagarināt 15.02.2011. nomas līguma
termiņu līdz 31.12.2028., paredzot iespēju to reģistrēt zemesgrāmatā, sakarā ar investīciju
projekta “BITE 4G tīkla attīstība ārpus lielākajām Latvijas pilsētām” īstenošanu, saskaņā ar
likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.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. Atļaut Varakļānu kultūras namam slēgt vienošanos ar SIA “BITE Latvija”
(reģ.Nr.40003742426) par 15.02.2011. nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu līdz
31.12.2028.
2. Atļaut SIA “BITE Latvija” nomas līgumu reģistrēt zemesgrāmatā.

17.
Par domes 30.05.2019. lēmuma Nr.5.9 “Par zemes nomu” atsevišķu punktu atcelšanu
Tiek dots vārds M.Justam
Izskatot pašvaldībā saņemtos SIA “Mazie Leimaņi” valdes locekļa V.Vilkauša 28.06.2019.
un 16.07.2019. iesniegumus ar atteikumiem slēgt zemes nomas līgumus par zemes vienībām ar
kadastra apzīm. 7094 003 0315 un 7094 002 0147, saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, ņemot vērā domes Finanšu un attīstības komitejas priekšlikumu,
Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm “par” (J.Erels, G.Gabrišs, J.Grudule,
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D.Inķēna, M.Justs, A.Kokars, N.Lazda, G.Puntužs, A.Saleniece); “pret” – nav; “atturas” – nav,
NOLEMJ:
1. Atcelt Varakļānu novada domes 30.05.2019. lēmuma Nr.5.9 “Par zemes nomu”
2.punkta 2.1.un 2.3.apakšpunktus.

18.
Par izmaiņām Murmastienes pamatskolas amatu un mēnešalgu sarakstā
Tiek dots vārds M.Justam
Izskatot jautājumu par nepieciešamību veikt izmaiņas Murmastienes pamatskolas amatu
un mēnešalgu sarakstā, saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.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. Veikt izmaiņas 31.01.2019. apstiprinātajā Murmastienes pamatskolas no pašvaldības
budžeta finansētā personāla amatu un mēnešalgu sarakstā:
1.1. izslēgt no saraksta virtuves darbinieka amata vienību;
1.2. samazināt apkopēja likmi no 2,4 līdz 1,6.
2. Lēmums stājas spēkā ar 01.09.2019.
Pielikumā: saraksts uz 1 lapas.

19.
Par izmaiņām Varakļānu novada pašvaldības Administratīvās komisijas sastāvā
Tiek dots vārds A.Saleniecei, M.Justam
Izskatot Ilgas Brokas 15.07.2019. iesniegumu par atbrīvošanu no Varakļānu novada
pašvaldības Administratīvās komisijas sekretāres pienākumu pildīšanas ar 31.07.2019. un Māra
Lindāna 25.07.2019. iesniegumu par atbrīvošanu no Administratīvās komisijas locekļa pienākumu
pildīšanas ar 26.07.2019., pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
24.punktu, atbilstoši 30.12.2015. ar Varakļānu novada domes lēmumu Nr.14.12 apstiprinātā
“Varakļānu novada pašvaldības Administratīvās komisijas nolikuma” 3.2.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. Atbrīvot Māri Lindānu no Varakļānu novada pašvaldības Administratīvās komisijas
locekļa amata pienākumu pildīšanas ar 26.07.2019.
2. Atbrīvot Ilgu Broku no Varakļānu novada pašvaldības Administratīvās komisijas
sekretāres pienākumu pildīšanas ar 31.07.2019.
3. Ievēlēt par Varakļānu novada pašvaldības Administratīvās komisijas locekli lietvedi
Ilgu Broku ar 01.08.2019.
4. Ievēlēt par Varakļānu novada pašvaldības Administratīvās komisijas sekretāri
pašvaldības juristi Līgu Upenieci ar 01.08.2019.
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20.
Par godalgas piešķiršanu par sasniegumiem sportā
Tiek dots vārds M.Justam
Pamatojoties uz Varakļānu novada domes 27.08.2009. saistošo noteikumu Nr.4 “Par
godalgām, naudas balvām un materiālo palīdzību Varakļānu novadā” 2.1.1punktu, 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 par izcīnīto 1.vietu 2019.gada Eiropas čempionātā svarbumbu celšanā
Latvijas izlases dalībniekam Xxxxx Xxxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx, dzīv. xxxxxxxxxxx) EUR
200,00 apmērā (pēc nodokļu nomaksas).

21.
Par naudas balvas piešķiršanu nozīmīgā dzīves jubilejā
Tiek dots vārds M.Justam
Izskatot Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas sagatavoto informāciju par nozīmīgu dzīves
jubileju 2019.gada augustā, 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 balvu sakarā ar 90 gadu jubileju 100,00 euro apmērā Xxxxx Xxxxx
(pers.k.xxxxxx-xxxxx), dekl. xxxxxxxxxxxx.
2. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (V.Baloža ielā 13A, Valmiera, LV4201) viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas.

22.
Par materiālās palīdzības piešķiršanu skolas gaitu uzsākšanai
Tiek dots vārds M.Justam
Izskatot jautājumu par materiālās palīdzības piešķiršanu bērniem, kuri 2019.gada septembrī
uzsāk mācības Varakļānu novada vispārizglītojošo skolu 1.klasē, saskaņā ar Varakļānu novada
domes 27.08.2009. saistošo noteikumu Nr. 4 “Par godalgām, naudas balvām un materiālo
palīdzību Varakļānu novadā” 2.3.3.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 vienreizēju materiālo palīdzību EUR 15,00 (piecpadsmit) apmērā skolas gaitu
uzsākšanai katram Varakļānu vidusskolas un Murmastienes pamatskolas skolēnam, kurš 2019.gada
septembrī pirmo reizi uzsāk mācības 1.klasē.
2. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (V.Baloža ielā 13A, Valmiera, LV4201) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
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23.
Par sociālo dzīvokļu īres līgumu pagarināšanu
Tiek dots vārds A.Kančai, M.Justam
Izskatot Sociālā dienesta sagatavoto informāciju par sociālo dzīvokļu īres līgumu
pagarināšanu, saskaņā ar likuma “Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamajām mājām”
6.pantu, atbilstoši sociālās dzīvojamās mājas “Ceriņi” (Pils iela 17, Varakļānos) nolikumā
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 31.01.2020.:
1.1. Xxxxx Xxxxx (pers.k.xxxxxx-xxxxx) par sociālo dzīvokli Pils ielā 17-2, Varakļānos (1
ist.; kopplat. 36,7 m2);
1.2. Xxxxx Xxxxx (pers.k.xxxxxx-xxxxx) par sociālo dzīvokli Pils ielā 17-4, Varakļānos (1
ist.; kopplat. 27,6 m2).

24.
Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājam Mārim Justam
Tiek dots vārds M.Justam
Izskatot domes priekšsēdētāja Māra Justa lūgumu par atvaļinājuma piešķiršanu, saskaņā ar
Valsts un pašvaldību amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 41.panta pirmo daļu, Darba
likuma 151.panta pirmās daļas 3.punktu un ceturto daļu, “Varakļānu novada domes pašvaldības
amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumu”, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 7
balsīm “par” (J.Erels, G.Gabrišs, J.Grudule, D.Inķēna, A.Kokars, N.Lazda, A.Saleniece); “pret” –
nav; “atturas” – nav; M.Justam un G.Puntužam nebalsojot, NOLEMJ:
1. Piešķirt Varakļānu novada domes priekšsēdētājam Mārim Justam ikgadējo atvaļinājumu
4 (četras) kalendārās nedēļas laikā no 01.08.2019. līdz 28.08.2019. par nostrādāto laika periodu
no 26.10.2013. līdz 25.10.2014.
2. Piešķirt Mārim Justam ikgadēju apmaksātu papildatvaļinājumu par diviem aprūpē
esošiem bērniem līdz 14 gadu vecumam 1 (vienu) darba dienu – 29.08.2019.
3. Domes priekšsēdētāju atvaļinājuma laikā aizvietot domes priekšsēdētāja vietniekam
Gunāram Puntužam, nosakot samaksu par darbu atbilstoši “Varakļānu novada pašvaldības
amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā” noteiktajam.
4. Domes priekšsēdētājam M.Justam, aizejot atvaļinājumā, izmaksāt pabalstu 50% apmērā
no mēnešalgas.

25.
Par būvdarbu pārņemšanu no VAS “Latvijas Valsts ceļi”
Tiek dots vārds M.Justam
Izskatot VAS “Latvijas Valsts ceļi” 27.03.2019. un 24.07.2019. vēstules “Par finanšu
līdzekļu nodošanu”, kurā ierosināts “TEN autoceļu tīkla uzlabojumi, 1.projekts 5.daļa (E22-A12
posms Jēkabpils – Varakļāni) būvdarbi” ietvaros veikto Kažavas caurtekas, kas atrodas
Kosmonautu ielā, Varakļānos, pārbūves darbu pārņemšanu Varakļānu novada pašvaldības
īpašumā, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 15.panta
pirmās daļas 2.punktu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm “par” (J.Erels,
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G.Gabrišs, J.Grudule, D.Inķēna, M.Justs, A.Kokars, N.Lazda, G.Puntužs, A.Saleniece); “pret” –
nav; “atturas” – nav, NOLEMJ:
1. Pārņemt Varakļānu novada pašvaldības īpašumā no VAS “Latvijas Valsts ceļi” TEN
autoceļu tīkla uzlabojumi, 1.projekts 5.daļa (E22-A12 posms Jēkabpils – Varakļāni) būvdarbi”
veikto Kažavas caurtekas pārbūvi Varakļānos, Kosmonautu ielā, ņemot vērā nolietojumu no
sākotnējās vērtības (EUR 769 958,40) uz pārņemšanas brīdi.

26.
Par lauku apvidus zemes nomas termiņa pagarināšanu
Tiek dots vārds M.Justam
Izskatot Xxxxx Xxxxx 18.07.2019. iesniegumu ar lūgumu pagarināt lauku apvidus zemes
nomas līguma darbības termiņu, 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, 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 nekustamo īpašumu “Luksti” (kad.Nr.7094 002 0091) – 9,6 ha platībā līdz 31.12.2024.

27.
Par atļauju pagarināt zemes nomas līgumu ar trešajām personām
Tiek dots vārds M.Justam
Izskatot Xxxxx Xxxxx 18.07.2019. iesniegumu par atļauju pagarināt trešajai personai
iznomātās zemes līguma termiņu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 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. Piekrist, ka Xxxxx Xxxxx (pers.k.xxxxxx-xxxxx, dzīv. xxxxxxxxxxxxxxxxx) pagarina
nekustamā īpašuma “Luksti” (kadastra Nr.7094 002 0091) iznomātās zemes 9,6 ha platībā līguma
darbības termiņu Xxxxx Xxxxx (pers.k.xxxxxx-xxxxx, dzīv. xxxxxxxxxxxxxxx) līdz 31.12.2024.

28.
Par domes priekšsēdētāja Māra Justa ārzemju komandējumu
Tiek dots vārds M.Justam
Sakarā ar radušos nepieciešamību domes priekšsēdētāja klātbūtnei pašvaldības
mikroautobusa nodošanai autoservisā un jauniegādātā mikroautobusa pārdzīšanas procesā,
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta
12.10.2010. noteikumiem Nr.969 “Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie
izdevumi”, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm “par” (J.Erels, G.Gabrišs,
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J.Grudule, D.Inķēna, A.Kokars, N.Lazda, G.Puntužs, A.Saleniece); “pret” – nav; “atturas” – nav;
M.Justam balsojumā nepiedaloties, NOLEMJ:
1. Komandēt Varakļānu novada domes priekšsēdētāju Māri Justu uz Polijas Republiku
laika periodā no 26.07.2019. līdz 27.07.2019.
2. Varakļānu novada pašvaldības centralizētajai grāmatvedībai (galv.grāmatvede
I.Skutele) aprēķināt un izmaksāt domes priekšsēdētājam Mārim Justam ar komandējumu saistītos
izdevumus atbilstoši pastāvošajiem noteikumiem.

29.
Par Varakļānu novadu prezentējošo suvenīru pārdošanas cenas apstiprināšanu
Tiek dots vārds M.Justam
Izskatot jautājumu par nepieciešamību noteikt cenu Varakļānu novadu prezentējošiem
suvenīriem, iepazīstoties ar centralizētās grāmatvedības sagatavoto aprēķinu, pamatojoties uz
likuma “Par pašvaldībām 21.panta pirmās daļas 27.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 Varakļānu novadu prezentējošo suvenīru pārdošanas cenu:
1.1. atslēgu piekariņam – EUR 2,52 (t.sk. PVN);
1.2. stikla lapsai – EUR 3,56 (t.sk. PVN) apmērā.
Visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti.
Nākamā domes sēde notiks 29.08.2019. plkst. 15.00
Sēde darbu beidz plkst. 15.55
Sēdi vadīja:
Domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

M.Justs

Protokolēja:
Lietvede

(personiskais paraksts)

I.Broka
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