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VARAKĻĀNU NOVADA DOMES SĒDES

PROTOKOLS
Varakļānos

2022. gada 27.oktobrī

Nr. 14

Sēde sasaukta plkst. 1600
Sēdi vada domes priekšsēdētājs Māris Justs
Sēdi protokolē pašvaldības sekretāre Karīna Keiša
Sēde notiek dalīti klātienē un zoom platformā
DOMES SASTĀVS:
1. Deputāte Janīna Grudule
2. Deputāts Ivars Gruduls
3. Deputāte Līna Nagle
4. Deputāts Viktors Vilkaušs
5. Deputāts Māris Justs
6. Deputāts Oskars Zeps
7. Deputāts Gunārs Gabrišs
8. Deputāts Arvis Strods
9. Deputāte Anita Saleniece
10. Deputāte Dace Ozoliņa
11. Deputāte Aina Jaunzeme
12. Deputāte Ieva Zepa
13. Deputāts Edgars Kokars
14. Deputāts Māris Višķers
15. Deputāts Jānis Erels

- piedalās
- piedalās (zoom platformā)
- piedalās
- piedalās
- piedalās
- nepiedalās (pamata darba apstākļu dēļ)
- piedalās
- piedalās
- piedalās (zoom platformā)
- piedalās
- piedalās
- piedalās (zoom platformā)
- piedalās (zoom platformā)
- piedalās (zoom platformā)
- piedalās (zoom platformā)

PIEAICINĀTIE UN INTERESENTI:
Pašvaldības juriste – Ērika Jermanova;
Pašvaldības izpilddirektors – Oskars Kančs;
Pagastu pārvalžu vadītājs – Jānis Mozga;
Sociālā dienesta vadītāja – Aina Kanča;
Galvenā grāmatvede - Ilona Skutele;
Nekustamā īpašuma speciāliste – Solvita Brokule;
Pašvaldības sekretāre – Karīna Keiša.
DARBA KĀRTĪBA

1.
Par nekustamā īpašuma “Strupuļi”, Murmastienes pag., Varakļānu nov.
sadalīšanu

2.
Par nekustamā īpašuma “Nomales”, Varakļānu pag., Varakļānu nov.
sadalīšanu
3.
Par zemes nomu
4.
Par nekustamā īpašuma Krustpils iela 43, Varakļāni izsoles rezultātu
apstiprināšanu
5.
Par nekustamā īpašuma Krustpils iela 43A, Varakļāni izsoles rezultātu
apstiprināšanu
6.
Par dzīvokļa īpašuma Kosmonautu iela 15-8, Varakļāni, ierakstīšanu
zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai
7.
Par dzīvokļa īpašuma Kosmonautu iela 18-6, Varakļāni, ierakstīšanu
zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai
8.
Par dzīvokļa īpašuma Miera iela 14A-8, Varakļāni, ierakstīšanu
zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai
9.
Par dzīvokļa īpašuma Fabrikas iela 1-4, Varakļāni, ierakstīšanu
zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai
10.
Par sociālo dzīvokļu īres līgumu pagarināšanu
11.
Par īres līguma pārslēgšanu
12.
Par īres līguma pārslēgšanu
13.
Par naudas balvu piešķiršanu nozīmīgās dzīves jubilejās
14.
Par jauniešu centra “Aplis” vadītājas atbrīvošanu no amata
15.
Par Ziemassvētku dāvanu vērtības noteikšanu
16.
Par apbalvojumiem Latvijas Republikas proklamēšanas dienā
PAPILDU DARBA KĀRTĪBA

Par personas iekļaušanu pašvaldības dzīvokļa jautājumu risināšanā
sniedzamās palīdzības reģistrā
18.
Par dzīvokļa īpašuma Pils iela 28A-2, Varakļāni, ierakstīšanu
zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai
19.
Par īres tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu
20.
Par siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifa apstiprināšanu
21.
Par apsaimniekošanas maksas saskaņošanu
17.

Domes priekšsēdētājs aicina deputātus apstiprināt 27.10.2022. Varakļānu novada
domes sēdes darba kārtību ar 15 (piecpadsmit) pamata darba kārtība jautājumiem un 5
(pieciem) papildu darba kārtības jautājumu. Atklāti balsojot, ar 14 balsīm “PAR” (I.Gruduls,
L.Nagle, V.Vilkaušs, M.Justs, G.Gabrišs, A.Saleniece, A.Jaunzeme, E.Kokars, J.Erels, I.Zepa,
M.Višķers, D.Ozoliņa, J.Grudule, A.Strods) sēdes darba kārtība tiek apstiprināta.
Pašvaldības izpilddirektors O.Kančs ziņo par padarītajiem un plānotajiem darbiem novada
teritorijā. Domes priekšsēdētājs informē par projektu “Sociālās daudzdzīvokļu ēkas
energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Miera ielā 14, Varakļānos”.

1.
Par nekustamā īpašuma “Strupuļi”, Murmastienes pag., Varakļānu nov.
sadalīšanu
Tiek dots vārds M.Justam
Izskatot iesniegumu par nekustamā īpašuma ”Strupuļi” sadalīšanu, pamatojoties uz
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19.panta 1.punktu, likuma “Par pašvaldībām”
21.panta 27. punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas
kārtība”, Ministru kabineta 29.06.2021. noteikumiem Nr.455 “Adresācijas noteikumi”, ņemot
vērā domes Finanšu un attīstības komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti
balsojot, ar 13 balsīm “PAR” (L.Nagle, V.Vilkaušs, M.Justs, G.Gabrišs, A.Saleniece,
A.Jaunzeme, E.Kokars, J.Erels, I.Zepa, M.Višķers, D.Ozoliņa, J.Grudule, A.Strods) “PRET”
– nav; “ATTURAS” – nav; “BALSOJUMĀ NEPIEDALĀS” – I.Gruduls; NOLEMJ:
1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma “Strupuļi”, Murmastienes pag., Varakļānu nov.
(kadastra Nr. 7078 004 0163), kas sastāv no divām zemes vienībām ar kopējo platību
19,85 ha, zemes vienību ar kadastra apz. 7078 004 0164 – 7,74 ha platībā.
2. Paliekošā nekustamā īpašuma “Strupuļi”, Murmastienes pag., Varakļānu nov. zemes
vienībai ar kadastra apz. 7078 004 0163 un uz tās esošajām ēkām saglabāt adresi "Strupuļi", Murmastienes pag., Varakļānu nov. un zemes lietošanas mērķi - zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods- 0101).
3. Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam, kas sastāv no atdalītās zemes vienības
ar kadastra apz. 7078 004 0164, piešķirt nosaukumu “Vinces” un noteikt zemes
lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība
(kods- 0101).

2.
Par nekustamā īpašuma “Nomales”, Varakļānu pag., Varakļānu nov.
sadalīšanu
Tiek dots vārds M.Justam
Izskatot iesniegumu par nekustamā īpašuma “Nomales” sadalīšanu, pamatojoties uz
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19.panta 1.punktu, likuma “Par pašvaldībām”
21.panta 27. punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas
kārtība”, Ministru kabineta 29.06.2021. noteikumiem Nr.455 “Adresācijas noteikumi”, ņemot
vērā domes Finanšu un attīstības komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti
balsojot, ar 14 balsīm “PAR” (I.Gruduls, L.Nagle, V.Vilkaušs, M.Justs, G.Gabrišs,
A.Saleniece, A.Jaunzeme, E.Kokars, J.Erels, I.Zepa, M.Višķers, D.Ozoliņa, J.Grudule,
A.Strods) “PRET” – nav; “ATTURAS” – nav; “BALSOJUMĀ NEPIEDALĀS” – nav;
NOLEMJ:
1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma “Nomales”, Varakļānu pag., Varakļānu nov.
(kadastra Nr. 7094 003 0241), kas sastāv no sešām zemes vienībām ar kopējo platību
58,72 ha, zemes vienību ar kadastra apz. 7094 003 0299 – 1,87 ha platībā.
2. Paliekošā nekustamā īpašuma “Nomales”, Varakļānu pag., Varakļānu nov. zemes
vienībām saglabāt zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība (kods- 0101).
3. Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam, kas sastāv no atdalītās zemes vienības
ar kadastra apz. 7094 003 0299, piešķirt nosaukumu “Malas” un noteikt zemes
lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība
(kods- 0101).

3.
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, 15. panta 13.
punktu, Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas
zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”, Ministru kabineta 2005. gada 30. augusta
noteikumiem Nr. 644, “Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma
noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību”, Valsts un pašvaldību īpašuma
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums, ņemot vērā
domes Finanšu un attīstības komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot,
ar 14 balsīm “PAR” (I.Gruduls, L.Nagle, V.Vilkaušs, M.Justs, G.Gabrišs, A.Saleniece,
A.Jaunzeme, E.Kokars, J.Erels, I.Zepa, M.Višķers, D.Ozoliņa, J.Grudule, A.Strods) “PRET”
– nav; “ATTURAS” – nav; “BALSOJUMĀ NEPIEDALĀS” – nav; NOLEMJ:
1. Pārtraukt ar 31.12.2022. zemes nomas līgumu ar Xxxx Xxxx (personas kods
xxxxxx-xxxxx) par zemes gabala daļas 62 m2 Skolas ielā 45, Varakļāni nomu.
2. Iznomāt uz laiku no 01.01.2023. līdz 31.12.2027. Xxxx Xxxx (personas kods
xxxxxx-xxxxx) zemes gabala daļu 62 m2 Skolas ielā 45, Varakļāni sakņu dārza
vajadzībām, nomas maksu nosakot 1,5% apmērā no zemesgabala daļas kadastrālās
vērtības.
3. Pagarināt lauku apvidus zemes nomas līgumu uz laiku no 01.01.2023. līdz
31.12.2033.Xxxx Xxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx) par nekustamā īpašuma “Vīksnas 1”
zemes vienības ar kadastra apz. 7094 007 0271 – 3,9 ha platībā nomu, nosakot zemes
nomas maksu gadā 0,5% apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās zemes kadastrālās
vērtības, nomnieks papildus maksā pievienotās vērtības nodokli.

4.
Par nekustamā īpašuma Krustpils iela 43, Varakļāni izsoles rezultātu
apstiprināšanu
Tiek dots vārds M.Justam
Izskatot 19.10.2022. notikušās pašvaldības nekustamā īpašuma Krustpils iela 43,
Varakļāni, izsoles protokolu, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 34. panta otro daļu un Varakļānu novada pašvaldības īpašumā esošā nekustamā
īpašuma izsoles noteikumu 6.1. punktu, ņemot vērā domes Finanšu un attīstības komitejas
priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm “PAR” (I.Gruduls,
L.Nagle, V.Vilkaušs, M.Justs, G.Gabrišs, A.Saleniece, A.Jaunzeme, E.Kokars, J.Erels, I.Zepa,
M.Višķers, D.Ozoliņa, J.Grudule, A.Strods) “PRET” – nav; “ATTURAS” – nav;
“BALSOJUMĀ NEPIEDALĀS” – nav; NOLEMJ:
1. Apstiprināt Varakļānu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Krustpils iela 43,
Varakļāni, Varakļānu novads, kadastra Nr. 7017 001 0757, 2022. gada 19. oktobra
izsoles rezultātus – nosolītā summa EUR 2050,00 (divi tūkstoši piecdesmit euro 00
centi).
2. Pārdot Xxxx Xxxx (personas kods xxxxxx-xxxxx) kā izsoles uzvarētājam šī lēmuma
1. punktā minēto nekustamo īpašumu par EUR 2050,00 (divi tūkstoši piecdesmit euro
00 centi).

5.
Par nekustamā īpašuma Krustpils iela 43A, Varakļāni izsoles rezultātu
apstiprināšanu
Tiek dots vārds M.Justam
Izskatot 19.10.2022. notikušās pašvaldības nekustamā īpašuma Krustpils iela 43A,
Varakļāni, izsoles protokolu, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 34. panta otro daļu un Varakļānu novada pašvaldības īpašumā esošā nekustamā
īpašuma izsoles noteikumu 6.1. punktu, ņemot vērā domes Finanšu un attīstības komitejas
priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm “PAR” (I.Gruduls,
L.Nagle, V.Vilkaušs, M.Justs, G.Gabrišs, A.Saleniece, A.Jaunzeme, E.Kokars, J.Erels, I.Zepa,
M.Višķers, D.Ozoliņa, J.Grudule, A.Strods) “PRET” – nav; “ATTURAS” – nav;
“BALSOJUMĀ NEPIEDALĀS” – nav; NOLEMJ:
1. Apstiprināt Varakļānu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Krustpils iela 43A,
Varakļāni, Varakļānu novads, kadastra Nr. 7017 001 0255, 2022. gada 19. oktobra
izsoles rezultātus – nosolītā summa EUR 2550,00 (divi tūkstoši pieci simti piecdesmit
euro 00 centi).
2. Pārdot Xxxx Xxxx (personas kods xxxxxx-xxxxx) kā izsoles uzvarētājam šī lēmuma
1. punktā minēto nekustamo īpašumu par EUR 2550,00 (divi tūkstoši pieci simti
piecdesmit euro 00 centi).

6.
Par dzīvokļa īpašuma Kosmonautu iela 15-8, Varakļāni, ierakstīšanu
zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai
Tiek dots vārds M.Justam
Izskatot pašvadībā saņemto dzīvokļu īpašuma Kosmonautu iela 15-8, Varakļāni,
īrnieka Xxxx Xxxx 06.10.2022. iesniegumu ar dzīvokļa atsavināšanas ierosinājumu,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu un otrās daļas 3.
punktu, 21. panta pirmās daļas 17. punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
3.panta pirmās daļas 2. punktu, 4. panta pirmo daļu un ceturtās daļas 5. punktu, 5. panta piekto
daļu, 37. panta pirmās daļas 4. punktu, ņemot vērā domes Finanšu un attīstības komitejas
priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm “PAR” (I.Gruduls,
L.Nagle, V.Vilkaušs, M.Justs, G.Gabrišs, A.Saleniece, A.Jaunzeme, E.Kokars, J.Erels, I.Zepa,
M.Višķers, D.Ozoliņa, J.Grudule, A.Strods) “PRET” – nav; “ATTURAS” – nav;
“BALSOJUMĀ NEPIEDALĀS” – nav; NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai par brīvu cenu Varakļānu novada pašvaldības trīsistabu dzīvokļa
īpašumu Kosmonautu iela 15-8, Varakļāni, Varakļānu novads, 70,70 m2 kopplatībā
(identifikācijas Nr. 7017 001 0591 001 007).
2. Veikt nepieciešamās darbības 1. punktā minētā pašvaldībai piekritīgā dzīvokļa
īpašuma ierakstīšanai zemesgrāmatā uz Varakļānu novada pašvaldības vārda.
3. Uzdot Mantas atsavināšanas un izsoles komisijai organizēt 1.punktā minētā dzīvokļa
īpašuma atsavināšanas procedūru.
4. Ierosinātājam segt izdevumus Pašvaldībai, kas saistīti ar īpašuma novērtēšanu, ja
netiek izmantotas pirmpirkuma tiesības normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.

7.
Par dzīvokļa īpašuma Kosmonautu iela 18-6, Varakļāni, ierakstīšanu
zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai
Tiek dots vārds M.Justam
Izskatot pašvadībā saņemto dzīvokļu īpašuma Kosmonautu iela 18-6, Varakļāni, īrnieka
Xxxx Xxxx 06.10.2022. iesniegumu ar dzīvokļa atsavināšanas ierosinājumu, pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu un otrās daļas 3. punktu, 21. panta
pirmās daļas 17. punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas
2. punktu, 4. panta pirmo daļu un ceturtās daļas 5. punktu, 5. panta piekto daļu, 37. panta pirmās
daļas 4. punktu, ņemot vērā domes Finanšu un attīstības komitejas priekšlikumu, Varakļānu
novada dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm “PAR” (I.Gruduls, L.Nagle, V.Vilkaušs, M.Justs,
G.Gabrišs, A.Saleniece, A.Jaunzeme, E.Kokars, J.Erels, I.Zepa, M.Višķers, D.Ozoliņa,
J.Grudule, A.Strods) “PRET” – nav; “ATTURAS” – nav; “BALSOJUMĀ NEPIEDALĀS” –
nav; NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai par brīvu cenu Varakļānu novada pašvaldības divsistabu dzīvokļa
īpašumu Kosmonautu iela 18-6, Varakļāni, Varakļānu novads, 47,5 m2 kopplatībā
(identifikācijas Nr. 7017 001 0572 001 006).
2. Veikt nepieciešamās darbības 1. punktā minētā pašvaldībai piekritīgā dzīvokļa īpašuma
ierakstīšanai zemesgrāmatā uz Varakļānu novada pašvaldības vārda.
3. Uzdot Mantas atsavināšanas un izsoles komisijai organizēt 1.punktā minētā dzīvokļa
īpašuma atsavināšanas procedūru.
4. Ierosinātājam segt izdevumus Pašvaldībai, kas saistīti ar īpašuma novērtēšanu, ja netiek
izmantotas pirmpirkuma tiesības normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.

8.
Par dzīvokļa īpašuma Miera iela 14A-8, Varakļāni, ierakstīšanu
zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai
Tiek dots vārds M.Justam
Izskatot pašvadībā saņemto dzīvokļu īpašuma Miera iela 14A-8, Varakļāni, īrnieka
Xxxx Xxxx 05.10.2022. iesniegumu ar dzīvokļa atsavināšanas ierosinājumu, pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu un otrās daļas 3. punktu, 21. panta
pirmās daļas 17. punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas
2. punktu, 4. panta pirmo daļu un ceturtās daļas 5. punktu, 5. panta piekto daļu, 37. panta pirmās
daļas 4. punktu, ņemot vērā domes Finanšu un attīstības komitejas priekšlikumu, Varakļānu
novada dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm “PAR” (I.Gruduls, L.Nagle, V.Vilkaušs, M.Justs,
G.Gabrišs, A.Saleniece, A.Jaunzeme, E.Kokars, J.Erels, I.Zepa, M.Višķers, D.Ozoliņa,
J.Grudule, A.Strods) “PRET” – nav; “ATTURAS” – nav; “BALSOJUMĀ NEPIEDALĀS” –
nav; NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai par brīvu cenu Varakļānu novada pašvaldības divistabu dzīvokļa
īpašumu Miera iela 14A-8, Varakļāni, Varakļānu novads, 58,3 m2 kopplatībā
(identifikācijas Nr. 7017 001 0609 009 008).
2. Veikt nepieciešamās darbības 1. punktā minētā pašvaldībai piekritīgā dzīvokļa īpašuma
ierakstīšanai zemesgrāmatā uz Varakļānu novada pašvaldības vārda.
3. Uzdot Mantas atsavināšanas un izsoles komisijai organizēt 1.punktā minētā dzīvokļa
īpašuma atsavināšanas procedūru.
4. Ierosinātājam segt izdevumus Pašvaldībai, kas saistīti ar īpašuma novērtēšanu, ja netiek
izmantotas pirmpirkuma tiesības normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.

9.
Par dzīvokļa īpašuma Fabrikas iela 1-4, Varakļāni, ierakstīšanu
zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai
Tiek dots vārds M.Justam
Izskatot pašvadībā saņemto dzīvokļu īpašuma Fabrikas iela 1-4, Varakļāni, īrnieka
Xxxx Xxxx 19.10.2022. iesniegumu ar dzīvokļa atsavināšanas ierosinājumu, pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu un otrās daļas 3. punktu, 21. panta
pirmās daļas 17. punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas
2. punktu, 4. panta pirmo daļu un ceturtās daļas 5. punktu, 5. panta piekto daļu, 37. panta pirmās
daļas 4. punktu, ņemot vērā domes Finanšu un attīstības komitejas priekšlikumu, Varakļānu
novada dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm “PAR” (I.Gruduls, L.Nagle, V.Vilkaušs, M.Justs,
G.Gabrišs, A.Saleniece, A.Jaunzeme, E.Kokars, J.Erels, I.Zepa, M.Višķers, D.Ozoliņa,
J.Grudule, A.Strods) “PRET” – nav; “ATTURAS” – nav; “BALSOJUMĀ NEPIEDALĀS” –
nav; NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai par brīvu cenu Varakļānu novada pašvaldības divistabu dzīvokļa
īpašumu Fabrikas iela 1-4, Varakļāni, Varakļānu novads, 51,7 m2 kopplatībā
(identifikācijas Nr. 7017 001 0620 001 004).
2. Veikt nepieciešamās darbības 1. punktā minētā pašvaldībai piekritīgā dzīvokļa īpašuma
ierakstīšanai zemesgrāmatā uz Varakļānu novada pašvaldības vārda.
3. Uzdot Mantas atsavināšanas un izsoles komisijai organizēt 1.punktā minētā dzīvokļa
īpašuma atsavināšanas procedūru.
4. Ierosinātājam segt izdevumus Pašvaldībai, kas saistīti ar īpašuma novērtēšanu, ja netiek
izmantotas pirmpirkuma tiesības normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.

10.
Par sociālo dzīvokļu īres līgumu pagarināšanu
Tiek dots vārds M.Justam, A.Kančai
Izskatot pašvaldībā saņemto Sociālā dienesta sagatavoto informāciju par sociālo
dzīvokļu īres līgumu pagarināšanu, saskaņā ar likumu “Par palīdzību dzīvokļa jautājuma
risināšanā” III2 nodaļu, Varakļānu novada pašvaldības 2022.gada 25.marta saistošajiem
noteikumiem Nr.3 “Kārtība, kādā Varakļānu novada pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā” 19., 21., 29.6., 38., 39.3. punktu, ņemot vērā domes Sociālo, izglītības
un kultūras jautājumu komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 14
balsīm “PAR” (I.Gruduls, L.Nagle, V.Vilkaušs, M.Justs, G.Gabrišs, A.Saleniece, A.Jaunzeme,
E.Kokars, J.Erels, I.Zepa, M.Višķers, D.Ozoliņa, J.Grudule, A.Strods) “PRET” – nav;
“ATTURAS” – nav; “BALSOJUMĀ NEPIEDALĀS” – nav; NOLEMJ:
1. Pamatojoties uz likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā” 21.6 panta
pirmās daļas 4.punktu, pagarināt sociālā dzīvokļa īres līgumu Xxxx Xxxx (personas
kods xxxxxx-xxxxx) līdz 30.04.2023. par sociālo dzīvokli adresē Rīgas iela 36-2 (1 ist.;
kopplatība 26.90 m2), Varakļāni, Varakļānu novads.
2. Pamatojoties uz likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā” 21.6 panta
pirmās daļas 2 .punktu, pagarināt sociālā dzīvokļa īres līgumu:
2.1. Xxxx Xxxx (personas kods xxxxxx-xxxxx) līdz 30.04.2023. par sociālo
dzīvokli adresē Rīgas iela 36-4 (1 ist., kopplatība 21.00 m2), Varakļāni, Varakļānu
novads;

2.2. Xxxx Xxxx (personas kods xxxxxx-xxxxx) līdz 30.04.2023. par sociālo
dzīvokli adresē Rīgas iela 36-5 (1 ist., kopplatība 23.9 m2), Varakļāni, Varakļānu
novads.
3. Pamatojoties uz likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā” 21.6 panta
pirmās daļas 5.punktu, Varakļānu novada pašvaldības 2022.gada 25.marta saistošo
noteikumu Nr.3 “Kārtība, kādā Varakļānu novada pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā” 41. punktu, atjaunot sociālā dzīvokļa īres līgumu Xxxx Xxxx
(personas kods xxxxxx-xxxxx) ar termiņu līdz 30.04.2023. par sociālo dzīvokli adresē
,,Aizkalnieši” 2-2, Stirniene ( 2 ist. 48.1 m2), Varakļānu pag., Varakļānu novads.
4. Lēmumā minētajām personām viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas
noslēgt vienošanos par līguma grozījumiem ar Varakļānu “Dzīvokļu komunālais
uzņēmums” SIA par lēmumā minēto dzīvokļu īri.

11.
Par īres līguma pārslēgšanu
Tiek dots vārds M.Justam, A.Kančai
Izskatot īrnieku iesniegumus par īres līguma pārslēgšanu, Varakļānu “Dzīvokļu komunālais
uzņēmums” SIA ir tos izvērtējis un sagatavojis ierosinājumus, balstoties uz Varakļānu novada
pašvaldības 01.09.2022. saistošo noteikumu Nr. 9 “Par Varakļānu novada pašvaldībai
piederošo dzīvojamo telpu īri” 11.,12.,13. punktu, 15.3. apakšpunktu, 19., 20. punktu un
Dzīvojamo telpu īres likuma 32. panta pirmo daļu, ņemot vērā domes Finanšu un attīstības
komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm “PAR”
(I.Gruduls, L.Nagle, V.Vilkaušs, M.Justs, G.Gabrišs, A.Saleniece, A.Jaunzeme, E.Kokars,
J.Erels, I.Zepa, M.Višķers, D.Ozoliņa, J.Grudule, A.Strods) “PRET” – nav; “ATTURAS” – nav;
“BALSOJUMĀ NEPIEDALĀS” – nav; NOLEMJ:
1. Pārslēgt īres līgumu Xxxx Xxxx (personas kods xxxxxx-xxxxx) par pašvaldībai
piederošu dzīvojamo telpu adresē Preiļu iela 1-4, Varakļāni, Varakļānu novads uz
termiņu līdz 31.10.2027.
2. Pārslēgt īres līgumu Xxxx Xxxx (personas kods xxxxxx-xxxxx) par pašvaldībai
piederošu dzīvojamo telpu adresē Pils iela 34-3, Varakļāni, Varakļānu novads uz
termiņu līdz 31.10.2027.
3. Pārslēgt īres līgumu Xxxx Xxxx (personas kods xxxxxx-xxxxx) par pašvaldībai
piederošu dzīvojamo telpu adresē Fabrikas iela 5-2, Varakļāni, Varakļānu novads uz
termiņu līdz 31.10.2027.
3.1. Reģistrēt īres līgumā ar statusu ģimenes loceklis:
3.1.1. Xxxx Xxxx (p.k. xxxxxx-xxxxx).
4. Pārslēgt īres līgumu Xxxx Xxxx (personas kods xxxxxx-xxxxx) par pašvaldībai
piederošu dzīvojamo telpu adresē Dārzu iela 5-1, Varakļāni, Varakļānu novads uz
termiņu līdz 31.10.2027.
5. Pārslēgt īres līgumu Xxxx Xxxx (personas kods xxxxxx-xxxxx) par pašvaldībai
piederošu dzīvojamo telpu adresē Fabrikas iela 5-4, Varakļāni, Varakļānu novads uz
termiņu līdz 31.10.2027.
5.1. Reģistrēt īres līgumā ar statusu ģimenes loceklis:
5.1.1. Xxxx Xxxx (p.k. xxxxxx-xxxxx).
6. Pārslēgt īres līgumu Xxxx Xxxx (personas kods xxxxxx-xxxxx) par pašvaldībai
piederošu dzīvojamo telpu adresē Fabrikas iela 3-8, Varakļāni, Varakļānu novads uz
termiņu līdz 31.10.2027.
6.1. Reģistrēt īres līgumā ar statusu ģimenes loceklis:
6.1.1. Xxxx Xxxx (p.k. xxxxxx-xxxxx);
6.1.2. Xxxx Xxxx (p.k. xxxxxx-xxxxx);

6.1.3. Xxxx Xxxx (p.k. xxxxxx-xxxxx).
7. Pārslēgt īres līgumu Xxxx Xxxx (personas kods xxxxxx-xxxxx) par pašvaldībai
piederošu dzīvojamo telpu adresē Kosmonautu iela 22-18, Varakļāni, Varakļānu
novads uz termiņu līdz 31.10.2027.
7.1. Reģistrēt īres līgumā ar statusu ģimenes loceklis:
7.1.1. Xxxx Xxxx (p.k. xxxxxx-xxxxx).
8. Pārslēgt īres līgumu Xxxx Xxxx (personas kods xxxxxx-xxxxx) par pašvaldībai
piederošu dzīvojamo telpu adresē Kosmonautu iela 15-19, Varakļāni, Varakļānu
novads uz termiņu līdz 31.10.2027.
8.1. Reģistrēt īres līgumā ar statusu ģimenes loceklis:
8.1.1. Xxxx Xxxx (p.k. xxxxxx-xxxxx);
8.1.2. Xxxx Xxxx (p.k. xxxxxx-xxxxx);
8.1.3. Xxxx Xxxx (p.k. xxxxxx-xxxxx).
9. Lēmumā minētajām personām viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas
pārslēgt īres līgumu, to aktualizējot atbilstoši spēkā esošajam normatīvajam
regulējumam, ar Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA par lēmumā minēto
dzīvokļu īri.

12.
Par īres līguma pārslēgšanu
Tiek dots vārds M.Justam
Izskatot īrnieka iesniegumu par īres līguma pārslēgšanu, Varakļānu “Dzīvokļu komunālais
uzņēmums” SIA ir to izvērtējis un sagatavojis ierosinājumu, balstoties uz Varakļānu novada
pašvaldības 01.09.2022. saistošo noteikumu Nr. 9 “Par Varakļānu novada pašvaldībai
piederošo dzīvojamo telpu īri” 11.,12.,13. punktu, 15.1.1. apakšpunktu, 19., 20. punktu un
Dzīvojamo telpu īres likuma 32. panta pirmo daļu, ņemot vērā domes Finanšu un attīstības
komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm “PAR”
(I.Gruduls, L.Nagle, V.Vilkaušs, M.Justs, G.Gabrišs, A.Saleniece, A.Jaunzeme, E.Kokars,
J.Erels, I.Zepa, M.Višķers, D.Ozoliņa, J.Grudule, A.Strods) “PRET” – nav; “ATTURAS” – nav;
“BALSOJUMĀ NEPIEDALĀS” – nav; NOLEMJ:
1. Pārslēgt īres līgumu Xxxx Xxxx (personas kods xxxxxx-xxxxx) par pašvaldībai
piederošu dzīvojamo telpu adresē Pils iela 44-4, Varakļāni, Varakļānu novads uz
termiņu līdz 31.10.2023.
1.1. Reģistrēt īres līgumā ar statusu ģimenes loceklis:
1.1.1. Xxxx Xxxx (p.k. xxxxxx-xxxxx);
1.1.2. Xxxx Xxxx (p.k. xxxxxx-xxxxx);
1.1.3. Xxxx Xxxx (p.k. xxxxxx-xxxxx).
2. Lēmumā minētajai personai viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas
pārslēgt īres līgumu, to aktualizējot atbilstoši spēkā esošajam normatīvajam
regulējumam, ar Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA par lēmumā
minēto dzīvokļu īri.
13.

Par naudas balvu piešķiršanu nozīmīgās dzīves jubilejās
Tiek dots vārds M.Justam
Izskatot Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas sagatavoto informāciju par nozīmīgām dzīves
jubilejām 2022. gada novembra mēnesī, 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 14 balsīm “PAR” (I.Gruduls,
L.Nagle, V.Vilkaušs, M.Justs, G.Gabrišs, A.Saleniece, A.Jaunzeme, E.Kokars, J.Erels, I.Zepa,
M.Višķers, D.Ozoliņa, J.Grudule, A.Strods) “PRET” – nav; “ATTURAS” – nav;
“BALSOJUMĀ NEPIEDALĀS” – nav; NOLEMJ:
1. Piešķirt naudas balvu sakarā ar 85 gadu jubileju EUR 70,00 apmērā Varakļānu
novada iedzīvotājai:
1.1. Xxxx Xxxx (personas kods xxxxxx-xxxxx).
2. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (V.Baloža ielā 13A, Valmiera,
LV-4201) viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas.

14.
Par jauniešu centra “Aplis” vadītājas atbrīvošanu no amata
Tiek dots vārds M.Justam
Pamatojoties uz Varakļānu novada pašvaldības izpilddirektora Oskara Kanča
12.10.2022. rīkojumu Varakļānu novada jauniešu centra “Aplis” vadītājai Rūtai Puntužai –
Plešai, pamatojoties uz Darba likuma 47. panta pirmo daļu, likuma “Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 9.punktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas priekšlikumu,
Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm “PAR” (I.Gruduls, L.Nagle, V.Vilkaušs,
M.Justs, G.Gabrišs, A.Saleniece, A.Jaunzeme, E.Kokars, J.Erels, I.Zepa, M.Višķers, D.Ozoliņa,
J.Grudule, A.Strods) “PRET” – nav; “ATTURAS” – nav; “BALSOJUMĀ NEPIEDALĀS” –
nav; NOLEMJ:
1. Atbrīvot no amata Varakļānu novada jauniešu centra “Aplis” vadītāju Rūtu
Puntužu – Plešu ar 2022.gada 15.oktobri.

15.
Par Ziemassvētku dāvanu vērtības noteikšanu
Tiek dots vārds M.Justam
Izskatot jautājumu par līdzekļu piešķiršanu Ziemassvētku dāvanu iegādei, saskaņā ar
Varakļānu novada domes 27.08.2009. saistošo noteikumu Nr. 4 “Par godalgām, naudas balvām
un materiālo palīdzību Varakļānu novadā” 2.4.punktu, ņemot vērā domes Sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 14
balsīm “PAR” (I.Gruduls, L.Nagle, V.Vilkaušs, M.Justs, G.Gabrišs, A.Saleniece, A.Jaunzeme,
E.Kokars, J.Erels, I.Zepa, M.Višķers, D.Ozoliņa, J.Grudule, A.Strods) “PRET” – nav;
“ATTURAS” – nav; “BALSOJUMĀ NEPIEDALĀS” – nav; NOLEMJ:
1. Noteikt, ka Varakļānu novada domes 27.08.2009. saistošo noteikumu Nr.4 “Par
godalgām, naudas balvām un materiālo palīdzību Varakļānu novadā” 2.4.1.punktā
paredzētajām iedzīvotāju kategorijām vienas Ziemassvētku dāvanas vērtība ir EUR
6,00 (t.sk. PVN).
2. Uzdot Varakļānu novada pašvaldības Sociālajam dienestam (vadītāja A.Kanča)
apkopot informāciju un sagatavot sarakstus Ziemassvētku dāvanu pasniegšanai pa
iedzīvotāju kategorijām un iestādēm.
16.
Par apbalvojumiem Latvijas Republikas proklamēšanas dienā
Tiek dots vārds M.Justam
Izskatot iesniegtos priekšlikumus par atzinības un pateicības izteikšanu par ieguldīto
darbu Varakļānu novada izaugsmē un attīstībā, sakarā ar Latvijas Republikas proklamēšanas

dienas svinībām, 27.08.2009. saistošo noteikumu Nr.4 “Par godalgām, naudas balvām un
materiālo palīdzību Varakļānu novadā” 2.2.3.punktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības
komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm “PAR”
(I.Gruduls, L.Nagle, V.Vilkaušs, M.Justs, G.Gabrišs, A.Saleniece, A.Jaunzeme, E.Kokars,
J.Erels, I.Zepa, M.Višķers, D.Ozoliņa, J.Grudule, A.Strods) “PRET” – nav; “ATTURAS” – nav;
“BALSOJUMĀ NEPIEDALĀS” – nav; NOLEMJ::
1. Apbalvot ar Atzinības rakstiem:
1.1. Xxxx Xxxx (p.k.xxxxxx-xxxxx)
1.2. Xxxx Xxxx (p.k. xxxxxx-xxxxx)
1.3. Xxxx Xxxx (p.k.xxxxxx-xxxxx)
2. Ar atzinības rakstiem apbalvotajiem pasniegt naudas balvu EUR 100,00 apmērā (pēc
nodokļu nomaksas).
3. Apbalvot ar Pateicības rakstiem:
3.1. Xxxx Xxxx (p.k. xxxxxx-xxxxx)
3.2. Xxxx Xxxx (p.k. xxxxxx-xxxxx)
3.3. Xxxx Xxxx (p.k. xxxxxx-xxxxx)
4. Ar pateicības rakstiem apbalvotajiem pasniegt naudas balvu EUR 50,00 apmērā (pēc
nodokļu nomaksas).

17.
Par personas iekļaušanu pašvaldības dzīvokļa jautājumu risināšanā
sniedzamās palīdzības reģistrā
Tiek dots vārds M.Justam, A.Kančai
Izskatot pašvaldībā saņemto personas 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, 21.6 panta pirmās daļas 2.punktu, Varakļānu novada
pašvaldības 2022. gada 25.marta saistošo noteikumu Nr.3 “Kārtība, kādā Varakļānu novada
pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” II. nodaļu, Varakļānu novada dome,
atklāti balsojot, ar 14 balsīm “PAR” (I.Gruduls, L.Nagle, V.Vilkaušs, M.Justs, G.Gabrišs,
A.Saleniece, A.Jaunzeme, E.Kokars, J.Erels, I.Zepa, M.Višķers, D.Ozoliņa, J.Grudule, A.Strods)
“PRET” – nav; “ATTURAS” – nav; “BALSOJUMĀ NEPIEDALĀS” – nav; NOLEMJ:
1. Reģistrēt Xxxx Xxxx (personas kods xxxxxx-xxxxx) pašvaldības sociālo dzīvokļu
palīdzības reģistrā;
1.1. Xxxx Xxxx sociālo dzīvokļu palīdzības reģistrā piešķirt kārtas Nr. 7.

18.
Par dzīvokļa īpašuma Pils iela 28A-2, Varakļāni, ierakstīšanu
zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai
Tiek dots vārds M.Justam
Izskatot pašvadībā saņemto dzīvokļu īpašuma Pils iela 28A-2, Varakļāni, īrnieka Xxxx
Xxxx 26.10.2022. iesniegumu ar dzīvokļa atsavināšanas ierosinājumu, pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu un otrās daļas 3. punktu, 21. panta pirmās
daļas 17. punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 2.
punktu, 4. panta pirmo daļu un ceturtās daļas 5. punktu, 5. panta piekto daļu, 37. panta pirmās
daļas 4. punktu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm “PAR” (I.Gruduls,
L.Nagle, V.Vilkaušs, M.Justs, G.Gabrišs, A.Saleniece, A.Jaunzeme, E.Kokars, J.Erels, I.Zepa,

M.Višķers, D.Ozoliņa, J.Grudule, A.Strods) “PRET” – nav; “ATTURAS” – nav; “BALSOJUMĀ
NEPIEDALĀS” – nav; NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai par brīvu cenu Varakļānu novada pašvaldības trīsistabu dzīvokļa
īpašumu Pils iela 28A-2, Varakļāni, Varakļānu novads, 72,60 m2 kopplatībā
(identifikācijas Nr. 7017 001 0626 001 002).
2. Veikt nepieciešamās darbības 1. punktā minētā pašvaldībai piekritīgā dzīvokļa īpašuma
ierakstīšanai zemesgrāmatā uz Varakļānu novada pašvaldības vārda.
3. Uzdot Mantas atsavināšanas un izsoles komisijai organizēt 1.punktā minētā dzīvokļa
īpašuma atsavināšanas procedūru.
4. Ierosinātājam segt izdevumus Pašvaldībai, kas saistīti ar īpašuma novērtēšanu, ja netiek
izmantotas pirmpirkuma tiesības normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.

19.
Par īres tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu
Tiek dots vārds M.Justam
Saskaņā ar Mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 26.10.2022. izsoles protokolu par
Varakļānu novada pašvaldībai piederoša labiekārtota dzīvokļa adresē Kosmonautu iela 20-18,
Varakļāni, īres tiesību izsoli, pamatojoties uz Varakļānu novada domes 28.04.2016 sēdē ar lēmumu
Nr. 5.10. apstirpinātajiem “Varakļānu novada pašvaldības dzīvokļu īres tiesību izsoles
organizēšanas noteikumi”, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm “PAR”
(I.Gruduls, L.Nagle, V.Vilkaušs, M.Justs, G.Gabrišs, A.Saleniece, A.Jaunzeme, E.Kokars, J.Erels,
I.Zepa, M.Višķers, D.Ozoliņa, J.Grudule, A.Strods) “PRET” – nav; “ATTURAS” – nav;
“BALSOJUMĀ NEPIEDALĀS” – nav; NOLEMJ:
1. Apstiprināt Varakļānu novada pašvaldībai piederoša dzīvokļa adresē Kosmonautu iela 2018, Varakļāni, Varakļānu novads, 2022. gada 26. oktobra īres tiesību izsoles protokolu un
rezultātus par nosolīto vienreizējo maksu EUR 500,00 (pieci simti euro 00 centi) apmērā.
2. Apstiprināt īres tiesības Xxxx Xxxx (personas kods xxxxxx-xxxxx) kā izsoles uzvarētājam
lēmuma 1. punktā minētajam dzīvoklim par nosolīto īres tiesību vienreizējo maksu EUR
500,00 (pieci simti euro 00 centi) apmērā uz termiņu līdz 31.10.2027.
3. Lēmumā minētajai personai 15 darba dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas
noslēgt īres līgumu ar Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA par lēmumā minētā
dzīvokļa īri.

20.
Par siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifa apstiprināšanu
Tiek dots vārds M.Justam, I.Grudulam
Izskatot Varakļānu novada pašvaldības kapitālsabiedrības Varakļānu “Dzīvokļu
komunālais uzņēmums” SIA iesniegto tarifa aprēķina projektu siltumapgādes nodrošināšanai
Varakļānu pilsētā, kas izstrādāts saskaņā ar energoresursu aktuālajām cenām līdz licences
iegūšanai un tarifa apstiprināšanai Sabiedrisko pakalpojumu regulatorā. Lai turpmāk uzņēmums
spētu sniegt siltumapgādes pakalpojumu, nepieciešams apstiprināt tarifu, kurš segs ar to saistītās
izmaksas. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta d)
apakšpunktu un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 14.04.2010. lēmuma
“Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika” izstrādāto tarifa aprēķina
metodiku, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm “PAR” (I.Gruduls, L.Nagle,
V.Vilkaušs, M.Justs, G.Gabrišs, A.Saleniece, A.Jaunzeme, E.Kokars, J.Erels, I.Zepa, M.Višķers,
D.Ozoliņa, J.Grudule, A.Strods) “PRET” – nav; “ATTURAS” – nav; “BALSOJUMĀ
NEPIEDALĀS” – nav; NOLEMJ:

1. Apstiprināt Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA piegādātās
siltumenerģijas pakalpojuma tarifu 103,41 EUR/MWh (bez PVN).
2. Tarifs stājas spēkā ar 2022.gada 1. decembri normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.
3. Stājoties spēkā lēmumā apstiprinātajam tarifam, atzīt par spēku zaudējušu Varakļānu
pilsētas domes 06.12.2007. sēdes lēmumu Nr. 20.4. “Par komunālo pakalpojumu
tarifiem”.
Pielikumā: siltumenerģijas pakalpojuma tarifa aprēķins uz 1 lapas
21.
Par apsaimniekošanas maksas saskaņošanu
Saskaņā ar Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA iesniegto
apsaimniekošanas maksas projektu un grāmatvedības aprēķiniem “Dzīvojamās mājas
uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu tāme 2023. gadam” katrai apsaimniekotajai dzīvojamajai
mājai, pamatojoties uz “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu, “Par valsts un
pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 50.panta 3.daļu un Ministru kabineta noteikumiem Nr.
408 ”Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas aprēķināšanas noteikumi”,
Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm “PAR” (I.Gruduls, L.Nagle, V.Vilkaušs,
M.Justs, G.Gabrišs, A.Saleniece, A.Jaunzeme, E.Kokars, J.Erels, I.Zepa, M.Višķers, D.Ozoliņa,
J.Grudule, A.Strods) “PRET” – nav; “ATTURAS” – nav; “BALSOJUMĀ NEPIEDALĀS” –
nav; NOLEMJ:
1. Apstiprināt Varakļānu „Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA sniegtā
apsaimniekošanas pakalpojuma maksu pašvaldības īpašumā esošajiem dzīvokļiem
2023.gadam, neiekļaujot īres maksas daļu.
2. Apsaimniekošanas maksa piemērojama pakalpojuma saņēmējam normatīvo aktu
noteiktajā kārtībā atbilstoši dzīvojamās telpas mājas adresei noteiktajā apmērā ar
2023.gada 1.janvāri.
3. Stājoties spēkā lēmumā apstiprinātajai apsaimniekošanas maksai, atzīt par spēku
zaudējušu Varakļānu novada domes 28.10.2021. sēdes lēmumu Nr. 9.24. “Par
apsaimniekošanas maksas saskaņošanu”.
Pielikumā: apsaimniekošanas maksa atbilstoši mājas adresei, uz 1 lapas.
Visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti.
Sēde darbu beidz 18:00
Nākamā domes sēde notiks 24.11.2022. plkst. 16:00
Sēdi vadīja:
Domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

M.Justs

Protokolēja:
Pašvaldības sekretāre

(personiskais paraksts)

K.Keiša

Sēdes protokolam piekrītu:
(personiskais paraksts)

J. Grudule

(personiskais paraksts)

I. Gruduls

(personiskais paraksts)

L. Nagle

(personiskais paraksts)

V. Vilkaušs

(personiskais paraksts)

G. Gabrišs

(personiskais paraksts)

A. Strods

(personiskais paraksts)

A. Saleniece

(personiskais paraksts)

D. Ozoliņa

(personiskais paraksts)

A. Jaunzeme

(personiskais paraksts)

I. Zepa

(personiskais paraksts)

E. Kokars

(personiskais paraksts)

M. Višķers

(personiskais paraksts)

J. Erels

