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VARAKĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBA 
Reģistrācijas Nr. 90000054750 

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

Swedbank konts Nr. LV25HABA0001402041751, kods HABALV22 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

VARAKĻĀNU  NOVADA  ĀRKĀRTAS  DOMES  SĒDES 
PROTOKOLS  

Varakļānos 
 

30.07.2019.                                     Nr.9 
 
Sēde sasaukta plkst. 15.00 
Sēdi vada domes priekšsēdētājs Māris Justs 
Sēdi protokolē lietvede  Ilga Broka 
 
DOMES  SASTĀVS: 
 
1.   Deputāts Jānis Erels  - piedalās 
2.   Deputāts Gunārs Gabrišs  - piedalās 
3.   Deputāte Janīna Grudule  - 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; 
Līga Upeniece – juriste; 
Ilona Skutele – galvenā grāmatvede; 
Jānis Mozga – pagastu pārvalžu vadītājs; 
Ilga Broka – lietvede 
 
DARBA  KĀRTĪBA: 
 
1. Par pašvaldībai piederošo telpu nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu 
 

2. Par atļaujas izsniegšanu mazās alkoholisko dzērienu darītavas darbībai 
 

3. Sieviešu invalīdu biedrības “Varakļānu Aspazijas” iesnieguma izskatīšana 

 
 

1. 
Par pašvaldībai piederošo telpu nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu 

 
Tiek dots vārds M.Justam 
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Izskatot Varakļānu novada pašvaldībai piederošo nedzīvojamo telpu Rīgas ielā 61A, 
Varakļānos, 29.07.2019. nomas tiesību izsoles protokolu, saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 
14.panta otrās daļas 3.punktu, Ministru kabineta 20.02.2018. noteikumiem Nr.97 “Publiskas 
personas mantas iznomāšanas noteikumi”, atbilstoši ar 18.07.2019. lēmumu Nr.7.1 “Par pašvaldībai 
piederošo telpu nomas izsoli” apstiprinātajiem izsoles noteikumiem, 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 pašvaldībai piederošo nedzīvojamo telpu 41,4m2 platībā Rīgas ielā 61A, 
Varakļānos, 29.07.2019. nomas tiesību izsoles rezultātus: 

1.1. slēgt nomas līgumu uz 3 mēnešiem ar vienīgo izsoles dalībnieku – SIA “Pharmeko 
Lettland” (reģ.Nr. 45403021522; jurid. adrese: Saules iela 65A, Madona) par izsoles sākumcenu 
EUR 24,72 +PVN. 

 

2. Apstiprināt pašvaldībai piederošo dienesta viesnīcas telpu 249 m2 platībā Rēzeknes ielā 1, 
Murmastienē, Murmastienes pag., Varakļānu nov., 29.07.2019. nomas tiesību izsoles rezultātus: 

2.1. slēgt nomas līgumu uz 5 gadiem ar vienīgo izsoles dalībnieku – SIA “BIOCORE Ltd” 
(reģ.Nr. 45403024711; jurid. adrese: “Inčārnieku komplekss”, Murmastienes pagasts, Varakļānu 
nov.) par izsoles sākumcenu EUR 326,19 +PVN. 

 

3. Atzīt par nenotikušu nedzīvojamo telpu – virtuves bloka 78,4 m2 platībā Rēzeknes ielā 1, 
Murmastienē, Murmastienes pag., Varakļānu nov.- 29.07.2019. izsoli par nenotikušu (nav 
pieteicies neviens pretendents). 
 

2. 
Par atļaujas izsniegšanu mazās alkoholisko dzērienu darītavas darbībai 

 
Tiek dots vārds M.Justam 
 
 Izskatot Xxxxx Xxxxx iesniegumu par atļauju veikt saimniecisko darbību kā mazajai 
alkoholisko dzērienu darītavai un iesniegumam pievienotos dokumentus, pamatojoties uz 
Alkoholisko dzērienu aprites likuma 3.panta (13) daļu, 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 Xxxxx Xxxxx (pers.k.xxxxxx-xxxxx) veikt saimniecisko darbību – mazās 
alkoholisko dzērienu darītavas darbība – xxxxxxxxxxxxxxxxx. 

 
3. 

Sieviešu invalīdu biedrības “Varakļānu Aspazijas” iesnieguma izskatīšana 
 
Tiek dots vārds M.Justam 
 
 Izskatot sieviešu invalīdu biedrības (SIB) “Varakļānu Aspazijas” valdes priekšsēdētājas 
22.07.2019. iesniegumu ar lūgumu piešķirt bez maksas autobusu biedrības ekskursijai pa Rēzeknes 
novadu, 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: 
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 1. Piešķirt pašvaldības autobusu SIB “Varakļānu Aspazijas” ekskursijai pa Rēzeknes novadu 
2019.gada 8.augustā, atbrīvojot no autobusa izmantošanas maksas par nobraukumu līdz 200 km un 
laiku līdz 15 stundām. 
  
Citu jautājumu darba kārtībā nav. 
 
Sēde darbu beidz plkst. 15.20 
 
Sēdi vadīja: 
Domes priekšsēdētājs   (personiskais paraksts)  M.Justs 
 
Protokolēja: 
Lietvede    (personiskais paraksts)  I.Broka 
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