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 DOMES SĒDES

PROTOKOLS
Varakļānos

Nr.7

28.06.2021.
Sēde sasaukta plkst. 13:00
Sēdi vada domes priekšsēdētājs Māris Justs
Sēdi protokolē lietvede Līna Nagle
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
- nepiedalās (atvaļinājums)
- piedalās

PIEAICINĀTIE UN INTERESENTI:
Ivars Ikaunieks – pašvaldības izpilddirektors;
Aina Kanča – Varakļānu novada sociālā dienesta vadītāja;
Ilona Skutele – centralizētās grāmatvedības galv.grāmatvede;
Solvita Brokule – nekustamo īpašumu speciāliste;
Līna Nagle - lietvede
DARBA KĀRTĪBA:
1. Par nekustamā īpašuma Kapsēta iela 12, Varakļāni izsoles rezultātu apstiprināšanu;
2. Par īres līgumu pagarināšanu;
3. Par īres līguma pārtraukšanu;
4. Par daudzdzīvokļu mājas Daugavpils iela 21, Varakļāni pārvaldīšanas tiesību pārņemšanu;
5. Par Sociālās dzīvojamās mājas īres līguma pagarināšanu;
6. Par dzīvokļa īpašuma Pils ielā 20-16, Varakļāni ierakstīšanu zemesgrāmatā un nodošanu
atsavināšanai;
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7. Par dzīvokļa īpašuma Pils ielā 20-1, Varakļāni ierakstīšanu zemesgrāmatā un nodošanu
atsavināšanai;
8. Par dzīvokļa īpašuma Fabrikas ielā 1-1, Varakļāni ierakstīšanu zemesgrāmatā un
nodošanu atsavināšanai;
9. Par dzīvokļa īpašuma Rīgas ielā 19-12, Varakļāni, ierakstīšanu zemesgrāmatā un
nodošanu atsavināšanai;
10. Par nekustamā īpašuma Zaļā iela 12, Varakļāni ierakstīšanu zemesgrāmatā un nodošanu
atsavināšanai;
11. Par nekustamā īpašuma Saules iela 18, Varakļāni ierakstīšanu zemesgrāmatā un
nodošanu atsavināšanai;
12. Par nekustamā īpašuma “Mētras” sadalīšanu;
13. Par nekustamā īpašuma Rīgas iela 55, Varakļāni sadalīšanu;
14. Par zemes nomu;
15. Par naudas balvas piešķiršanu nozīmīgā dzīves jubilejā;
16. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu Xxxx Xxxx;
17. Par Varakļānu PII “Sprīdītis” speciālās pirmsskolas izglītības programmas
apstiprināšanu;
18. Par Varakļānu novada pašvaldības 2020.gada publiskā pārskata apstiprināšanu;
19. Par līdzfinansējumu projekta PuMPuRs “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska
jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” īstenošanai biedrībai “Varjaunieši”;
20. Par pašvaldības pārstāvja izvirzīšanu Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības padomē;
21. Par iesniegumu LR Saeimai par zaudējumu kompensācijas izmaksu;
22. Par saistošo noteikumu Nr.1 “Grozījumi 27.01.2020. saistošajos noteikumos Nr.1 “Par
Varakļānu novada pašvaldības 2021.gada budžetu”” apstiprināšanu;
23. Par grozījumiem atsevišķos pašvaldības iestāžu un struktūrvienību amatu un mēnešalgu
sarakstos;
24. Par projekta “Jauno tehnoloģiju ieviešana Varakļānu Mūzikas un mākslas skolā”;
25. Par Attīstības finanšu institūcijas “Altum” granta saņemšanu daudzdzīvokļu dzīvojamās
mājas Pils ielā 30, Varakļāni energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu projekta
veikšanai.
PAPILDU DARBA KĀRTĪBA:
26. Par īres līguma pārslēgšanu;
27. Par IX Glezniecības plenēra “Baltā pilsēta 2021” Varakļānos “Mēs Varakļāniem”
nolikuma apstiprināšanu;
28. Par projekta “Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Kosmonautu iela 18, Varakļāni,
Varakļānu novads vienkāršota fasādes atjaunošana – jumta seguma nomaiņa”
apstiprināšanu.
Domes priekšsēdētājs iepazīstina deputātus ar domes sēdes darba kārtību un 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, J.Grudule,
D.Inķēna, M.Justs, A.Kokars, N.Lazda, A.Saleniece); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ:
-

Iekļaut papildu darba kārtībā 3 izskatāmos jautājumus.
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1.
Par nekustamā īpašuma Kapsētas iela 12, Varakļāni izsoles rezultātu apstiprināšanu
Tiek dots vārds M.Justam, S. Brokulei
Izskatot 15.06.2021. notikušās nekustamā īpašuma Kapsētas ielā 12, Varakļāni, 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 8 balsīm “par” (J.Erels, G. Gabrišs, J.Grudule, D.Inķēna, M.Justs,
A.Kokars, N.Lazda, A.Saleniece,); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ:
1. Apstiprināt Varakļānu novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Kapsētas ielā 12,
Varakļāni, Varakļānu novads, 15.06.2021. izsoles protokolu.
2. Pārdot Xxxx Xxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx) kā izsoles uzvarētājam Varakļānu novada
pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Kapsētas ielā 12, Varakļāni, Varakļānu nov., LV-4838
par EUR 3050,00 (trīs tūkstoši piecdesmit euro, nulle eiro centu).
3. Atsavināšanas procesā iegūtos līdzekļus ieskaitīt Varakļānu novada pašvaldības kontā.

2.
Par īres līgumu pagarināšanu
Tiek dots vārds M.Justam
Izskatot Varakļānu novada pašvaldībā saņemtos iedzīvotāju iesniegumus par dzīvokļa īres
pagarināšanu, saskaņā ar “Dzīvojamo telpu īres likums” 7.pantu un 9. pantu, kā arī ņemot vērā
domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada dome,
atklāti balsojot, ar 8 balsīm “par” (J.Erels, G. Gabrišs, J.Grudule, D.Inķēna, M.Justs, A.Kokars,
N.Lazda, A.Saleniece,); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ:
1. Slēgt īres līgumu ar Xxxx Xxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx) par dzīvokli Fabrikas ielā 1-4,
Varakļāni, Varakļānu novads, uz laika periodu līdz 30.06.2026.
2. Slēgt īres līgumu ar Xxxx Xxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx) par dzīvokli Fabrikas ielā 1-10,
Varakļāni, Varakļānu novads, uz laika periodu līdz 30.06.2026.
3. Slēgt īres līgumu ar Xxxx Xxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx) par dzīvokli Pils ielā 24-1,
Varakļāni, Varakļānu novads uz laika periodu līdz 30.06.2024.
4. Slēgt īres līgumu ar Xxxx Xxxx (pers.k.xxxxxx-xxxxx) par dzīvokli Pils ielā 44-3,
Varakļāni, Varakļānu novads uz laika periodu līdz 30.06.2022.
5.Atcelt domes 29.04.2021. lēmuma Nr.4.13 punktu Nr.1 un slēgt īres līgumu ar Xxxx Xxxx
par dzīvokli Lubānas ielā 10-2, Varakļāni, Varakļānu novads, LV-4838.
6. Slēgt īres līgumu ar Xxxx Xxxx par dzīvokli Lubānas ielā 15-3, Varakļāni, Varakļānu
novads, LV-4838 uz laika periodu līdz 30.06.2022.
6.1. Saskaņā ar likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 10.panta
pirmās daļas otro punktu un šī panta otro daļu, izslēgt Xxxx Xxxx no pašvaldības palīdzības
reģistra.
7. Uzdot Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA līdz 13.07.2021. sagatavot un
noslēgt 1.-6.punktā minēto dzīvokļu īres līgumus.
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3.
Par īres līguma pārtraukšanu
Tiek dots vārds M.Justam
Izskatot Xxxx Xxxx 01.06.2021. iesniegumu par dzīvokļa Fabrikas iela 2 , Varakļāni īres
līguma izbeigšanu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu un likuma “Dzīvojamo
telpu īres likums”20.pantu, ņemot vērā domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas
priekšlikumu,Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm “par” (J.Erels, G. Gabrišs,
J.Grudule, D.Inķēna, M.Justs, A.Kokars, N.Lazda, A.Saleniece,); “pret” – nav; “atturas” – nav,
NOLEMJ:
1. Pārtraukt ar Xxxx Xxxx (pers.k.xxxxxx-xxxxx) noslēgto dzīvokļa Fabrikas ielā 2,
Varakļāni, īres līgumu ar 01.07.2021.

4.
Par daudzdzīvokļu mājas Daugavpils iela 21, Varakļāni pārvaldīšanas tiesību
pārņemšanu
Tiek dots vārds M.Justam
Izskatot Varakļānu novada domē 21.05.2021. saņemto Daugavpils ielas 21, Varakļāni,
Varakļānu novads, LV-4838 mājas iedzīvotāju iesniegumu par pārvaldīšanas tiesību pārņemšanu un
02.06.2021. mājas iedzīvotāju pilnvarotās personas apliecinājumu par apsaimniekošanu, kā arī,
ņemot vērā likuma “Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums” 12.pantu, likuma “Par valsts un
pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51.panta 3.punktu, ņemot vērā domes Finanšu un
attīstības komitejas priekšlikumu šajā jautājumā, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 8
balsīm “par” (J.Erels, G. Gabrišs, J.Grudule, D.Inķēna, M.Justs, A.Kokars, N.Lazda, A.Saleniece,);
“pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ:
1. Nodot daudzdzīvokļu mājas Daugavpils ielā 21, Varakļāni, Varakļānu novads, LV-4838
pārvaldīšanas tiesības mājas iedzīvotāju pilnvarotajai personai Xxxx Xxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx)
2. Uzdot Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA līdz 28.07.2021. ar nodošanaspieņemšanas aktu nodot Xxxx Xxxx dzīvojamās mājas Daugavpils iela 21, Varakļāni, Varakļānu
novads, LV-4838 Mājas lietu.

5.
Par Sociālās dzīvojamās mājas īres līguma pagarināšanu
Tiek dots vārds 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 sociālo dzīvojamo māju nolikumā noteiktajam un ņemot vērā domes Sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot,
ar 8 balsīm “par” (J.Erels, G. Gabrišs, J.Grudule, D.Inķēna, M.Justs, A.Kokars, N.Lazda,
A.Saleniece,); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ:
1. Pagarināt sociālā dzīvokļa īres līgumu līdz 31.12.2021.:
1.1. Xxxx Xxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx) par sociālo dzīvokli Rīgas iela 36-2, Varakļānos
(1 ist,; kopplatība 26,90m2);
1.2. Xxxx Xxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx) par sociālo dzīvokli Rīgas iela 36-4, Varakļānos
(1 ist.; kopplatība 21,00 m2);
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1.3. Xxxx Xxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx), par sociālo dzīvokli Pils iela 17-8, Varakļānos (1
ist.; kopplatība 17,90m2);
1.4. Xxxx Xxxx (pers. k. xxxxxx-xxxxx), par sociālo dzīvokli “Aizkalnieši – 2”, Stirnienē,
Varakļānu pagastā, (2 ist.; kopplatība 48,1m2).

6.
Par dzīvokļa īpašuma Pils ielā 20-16, Varakļāni ierakstīšanu zemesgrāmatā un
nodošanu atsavināšanai
Tiek dots vārds M.Justam
Izskatot pašvaldībā saņemto dzīvokļa Pils ielā 20-16, Varakļāni, īrnieka Xxxx Xxxx
10.06.2021. iesniegumu ar dzīvokļa atsavināšanas ierosinājumu, saskaņā ar Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punkta un 45.panta nosacījumiem,
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Dzīvokļa īpašuma
likuma 8.pantu, ņemot vērā domes Finanšu un attīstības komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada
dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm “par” (J.Erels, G. Gabrišs, J.Grudule, D.Inķēna, M.Justs,
A.Kokars, N.Lazda, A.Saleniece,); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai par brīvu cenu Varakļānu novada pašvaldības dzīvokļa īpašumu Pils
ielā 20-16, Varakļāni, Varakļānu novads, (identifikācijas Nr. 7017 001 0590 001 010)
2. Veikt 1.punktā minētā dzīvokļa ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Varakļānu novada
pašvaldības vārda.
3. Uzdot Mantas atsavināšanas un izsoles komisijai organizēt 1.punktā minētā dzīvokļa
īpašuma atsavināšanas procedūru.

7.
Par dzīvokļa īpašuma Pils ielā 20-1, Varakļāni ierakstīšanu zemesgrāmatā un
nodošanu atsavināšanai
Tiek dots vārds M.Justam
Izskatot pašvaldībā saņemto dzīvokļa Pils ielā 20-1, Varakļāni, īrnieces Xxxx Xxxx
10.06.2021. iesniegumu ar dzīvokļa atsavināšanas ierosinājumu, saskaņā ar Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punkta un 45.panta nosacījumiem,
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Dzīvokļa īpašuma
likuma 8.pantu, ņemot vērā domes Finanšu un attīstības komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada
dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm “par” (J.Erels, G. Gabrišs, J.Grudule, D.Inķēna, M.Justs,
A.Kokars, N.Lazda, A.Saleniece,); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai par brīvu cenu Varakļānu novada pašvaldības dzīvokļa īpašumu Pils
ielā 20-1, Varakļāni, Varakļānu novads (identifikācijas Nr. 7017 001 0590 001 019).
2. Veikt 1.punktā minētā dzīvokļa ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Varakļānu novada
pašvaldības vārda.
3. Uzdot Mantas atsavināšanas un izsoles komisijai organizēt 1.punktā minētā dzīvokļa
īpašuma atsavināšanas procedūru.
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8.
Par dzīvokļa īpašuma Fabrikas ielā 1-1, Varakļāni ierakstīšanu zemesgrāmatā un
nodošanu atsavināšanai
Tiek dots vārds M.Justam
Izskatot pašvaldībā saņemto dzīvokļu īpašuma Fabrikas ielā 1-1, Varakļāni, īrnieces Xxxx
Xxxx 18.06.2021. iesniegumu ar dzīvokļa atsavināšanas ierosinājumu, Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas un 6.panta otrās daļas nosacījumiem, pamatojoties uz
likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Dzīvokļa īpašuma likuma
8.pantu,ņemot vērā domes Finanšu un attīstības komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada dome,
atklāti balsojot, ar 8 balsīm “par” (J.Erels, G. Gabrišs, J.Grudule, D.Inķēna, M.Justs, A.Kokars,
N.Lazda, A.Saleniece,); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai par brīvu cenu Varakļānu novada pašvaldības dzīvokļa īpašumu
Fabrikas ielā 1-1, Varakļāni, Varakļānu novads (identifikācijas Nr. 7017 001 0620 001 001).
2. Veikt 1. punktā minētā pašvaldībai piekritīgā dzīvokļa īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā
uz Varakļānu novada pašvaldības vārda.
3. Uzdot Mantas atsavināšanas un izsoles komisijai organizēt 1.punktā minētā dzīvokļa
īpašuma atsavināšanas procedūru.

9.
Par dzīvokļa īpašuma Rīgas ielā 19-12, Varakļāni ierakstīšanu zemesgrāmatā un
nodošanu atsavināšanai
Tiek dots vārds M.Justam
Izskatot pašvaldībā saņemto dzīvokļu īpašuma Rīgas ielā 19-12, Varakļāni, īrnieces Xxxx
Xxxx 19.06.2021. iesniegumu ar dzīvokļa atsavināšanas ierosinājumu, Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas un 6.panta otrās daļas nosacījumiem, pamatojoties uz
likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Dzīvokļa īpašuma likuma 8.pantu,
ņemot vērā domes Finanšu un attīstības komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti
balsojot, ar 8 balsīm “par” (J.Erels, G. Gabrišs, J.Grudule, D.Inķēna, M.Justs, A.Kokars, N.Lazda,
A.Saleniece,); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai par brīvu cenu Varakļānu novada pašvaldības dzīvokļa īpašumu Rīgas
ielā 19-12, Varakļāni, Varakļānu novads (identifikācijas Nr. 7017 001 0433 001 012).
2. Veikt 1. punktā minētā pašvaldībai piekritīgā dzīvokļa īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā uz
Varakļānu novada pašvaldības vārda.
3. Uzdot Mantas atsavināšanas un izsoles komisijai organizēt 1.punktā minētā dzīvokļa
īpašuma atsavināšanas procedūru.

10.
Par nekustamā īpašuma Zaļā iela 12, Varakļāni ierakstīšanu zemesgrāmatā un
nodošanu atsavināšanai
Tiek dots vārds M.Justam
Ņemot vērā domes Finanšu un attīstības komitejas priekšlikumu, pamatojoties uz likumu
“Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”,
Zemesgrāmatu likumu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19.panta 1.punktu, Zemes
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ierīcības likuma 8.panta pirmās daļas 3.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”, Ministru kabineta 08.12.2015.
noteikumiem Nr.698 “Adresācijas noteikumi”, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
3.panta otro daļu, 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, J.Grudule, D.Inķēna, M.Justs, A.Kokars, N.Lazda, A.Saleniece,); “pret”
– nav; “atturas” – nav, NOLEMJ:
1. Veikt dalīšanas rezultātā iegūtā nekustamā īpašuma Zaļā iela 12, Varakļāni,Varakļānu nov.
ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Varakļānu novada pašvaldības vārda.
2. Uzdot Mantas atsavināšanas un izsoles komisijai organizēt 1. punktā minētā nekustamā
īpašuma atsavināšanas procedūru.

11.
Par nekustamā īpašuma Saules iela 18, Varakļāni nodošanu atsavināšanai
Tiek dots vārds M.Justam
Izvērtējot nekustamā īpašuma Saules iela 18, Varakļāni,Varakļānu nov. kadastra Nr. 7017
001 0256 nepieciešamību pašvaldības funkciju īstenošanai, pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17. punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
3.panta otro daļu, 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, J.Grudule, D.Inķēna, M.Justs, A.Kokars, N.Lazda, A.Saleniece,); “pret”
– nav; “atturas” – nav, NOLEMJ:
1. Sakarā ar to, nekustamais īpašums nav nepieciešams likumā noteikto pašvaldību funkciju
veikšanai, nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu Saules iela 18, Varakļāni,Varakļānu nov.,
kadastra Nr. 7017 001 0256.
2. Uzdot Mantas atsavināšanas un izsoles komisijai organizēt 1. punktā minētā nekustamā
īpašuma atsavināšanas procedūru.

12.
Par nekustamā īpašuma “Mētras” sadalīšanu
Tiek dots vārds M.Justam
Izskatot nekustamā īpašuma Jaunā iela 7, Murmastiene, Murmastienes pag. īpašnieka Xxxx
Xxxx iesniegumu par nekustamā īpašuma „Mētras” vienas zemes vienības atsavināšanu nekustamā
īpašuma uzturēšanai, pamatojoties uz likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 10. pantu,
Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta 4.daļu, Nekustamā īpašuma valsts
kadastra likuma 19.panta 1.punktu, Zemes ierīcības likuma Pārejas noteikumu pirmo un piekto
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”, Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumiem Nr.698 “Adresācijas
noteikumi”, Varakļānu novada teritorijas plānojumu 2014.-2025.gadam, ņemot vērā domes Finanšu
un attīstības komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm “par”
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(J.Erels, G. Gabrišs, J.Grudule, D.Inķēna, M.Justs, A.Kokars, N.Lazda, A.Saleniece,); “pret” – nav;
“atturas” – nav, NOLEMJ:
1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma “Mētras” (kadastra nr. 7878 004 0259), kopējā platība
4,9 ha, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7078 004 0259 – 0,29 ha platībā.
2. Paliekošā īpašuma zemes vienībām saglabāt zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods –0101).
3. Jaunizveidotā īpašuma zemes vienībai noteikt zemes lietošanas mērķi - individuālo
dzīvojamo māju apbūves zemes (kods – 0601)

13.
Par nekustamā īpašuma Rīgas iela 55, Varakļāni sadalīšanu
Tiek dots vārds M.Justam
Ņemot vērā domes Finanšu un attīstības komitejas priekšlikumu, pamatojoties uz
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19.panta 1.punktu, Zemes ierīcības likuma 8.panta
pirmās daļas 3.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”, Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumiem
Nr.698 “Adresācijas noteikumi”, ņemot vērā domes Finanšu un attīstības komitejas priekšlikumu,
Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm “par” (J.Erels, G. Gabrišs, J.Grudule,
D.Inķēna, M.Justs, A.Kokars, N.Lazda, A.Saleniece,); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ:
1. Sadalīt pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Rīgas ielā 55, Varakļāni, Varakļānu nov.
(kadastrs Nr. 7017 001 0759), kopējā platība 32798 m2, sešos atsevišķos īpašumos:
1.1.
Pirmais īpašums – zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7017 001 0329 – Ganību
iela 28, Varakļāni, Varakļānu nov., 2598 m2 platībā;
1.2. Otrais īpašums - zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7017 001 0295 – Brīvības
iela 46, Varakļāni, Varakļānu nov., 13700 m2 platībā;
1.3. Trešais īpašums - zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7017 001 0293 - Krustpils
iela 33, Varakļāni. Varakļānu nov., 5900 m2 platībā;
1.4. Ceturtais īpašums - zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7017 001 0608 –
Lubānas iela 8A, Varakļāni. Varakļānu nov., 3500 m2 platībā;
1.5. Piektais īpašums - zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7017 001 0599 –
Rēzeknes iela 5A, Varakļāni. Varakļānu nov., 4100 m2 platībā;
1.6. Sestais īpašums - zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7017 001 0605 – Rēzeknes
iela 23, Varakļāni, Varakļānu nov., 3000 m2 platībā.
2. Jaunizveidotajiem nekustamajiem īpašumiem noteikt
zemes lietošanas mērķi Individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods- 0601).

14.
Par zemes nomu
Tiek dots vārds M.Justam
Izskatot pašvaldībā saņemto iesniegumu par zemes nomas jautājumiem, pamatojoties uz
likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 15. panta 13. punktu, Ministru kabineta
19.06.2018. noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības
noteikumi”, ņemot vērā domes Finanšu un attīstības komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada
dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm “par” (J.Erels, G. Gabrišs, J.Grudule, D.Inķēna, M.Justs,
A.Kokars, N.Lazda, A.Saleniece,); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ:
1. Iznomāt uz laiku no 01.07.2021.līdz 31.12.2025.:
Xxxx Xxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx) zemes gabala daļu 2000 m2 platībā Sporta ielā 4, Varakļāni.
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15.
Par naudas balvas piešķiršanu nozīmīgā dzīves jubilejā
Tiek dots vārds M.Justam
Izskatot Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas sagatavoto informāciju par nozīmīgu dzīves
jubileju 2021.gada jūnijā, 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, J.Grudule, D.Inķēna, M.Justs, A.Kokars,
N.Lazda, A.Saleniece,); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ:
1. Piešķirt naudas balvu sakarā ar 85 gadu jubileju EUR 70,00 apmērā:
1.1. Varakļānu novada iedzīvotājai Xxxx Xxxx (pers.k. Xxxx Xxxx).
1.2 Varakļānu novada iedzīvotājai Xxxx Xxxx (pers. k. Xxxx Xxxx).
2. Piešķirt naudas balvu sakarā ar 90 gadu jubileju EUR 100,00 apmērā:
2.1. Varakļānu novada iedzīvotājai Xxxx Xxxx (pers. k.xxxxxx-xxxxx).
2.2. Varakļānu novada iedzīvotājai Xxxx Xxxx (pers. k. Xxxxxx-xxxxx).
3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (V. Baloža ielā 13A, Valmiera, LV4201) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

16.
Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu Xxxx Xxxx
Tiek dots vārds M.Justam
Izskatot Xxxx Xxxx 18.05.2021. pašvaldībā reģistrēto iesniegumu ar lūgumu anulēt ziņas
par deklarēto dzīvesvietu Xxxx Xxxxxx, Varakļāni, Varakļānu novads, Xxxx Xxxx, iepazīstoties ar
pievienotajiem dokumentiem un pašvaldības atbildīgās personas dzīvesvietas deklarēšanās
jautājumos R. Upenieces sagatavoto informāciju, pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas
likuma 12.panta pirmās daļas 2.punktu, saskaņā ar Ministru kabineta 2003.gada 11.februāra
noteikumu Nr.72 “Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu” 2.punktu, ņemot vērā
domes Finanšu un attīstības komitejas priekšlikumu šajā jautājumā, Varakļānu novada dome,
atklāti balsojot, ar 8 balsīm “par” (J.Erels, G. Gabrišs, J.Grudule, D.Inķēna, M.Justs, A.Kokars,
N.Lazda, A.Saleniece,); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ:
1. Anulēt Xxxx Xxxx, ziņas par deklarēto dzīvesvietu xxxxxxx, Varakļāni, Varakļānu
novads, LV-4838.
2. Uzdot atbildīgajai personai deklarēšanas jautājumos Ritai Upeniecei saskaņā ar
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta otro un sesto daļu aktualizēt Iedzīvotāju reģistrā datus
par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu Xxxx Xxxx ar šī lēmuma pieņemšanas dienu.
3. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmās daļas un 71.panta otrās daļas
nosacījumiem nosūtīt šī lēmuma izrakstu Xxxx Xxxx.
4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (V. Baloža ielā 13A, Valmiera, LV4201) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: lēmuma izvērsts skaidrojums uz 1 lapas.
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17.
Par Varakļānu PII “Sprīdītis” speciālās pirmsskolas izglītības programmas
apstiprināšanu
Tiek dots vārds M.Justam
Izskatot Varakļānu pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” speciālās pirmsskolas izglītības
programmas projektu, saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, domes
Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti
balsojot, ar 8 balsīm “par” (J.Erels, G. Gabrišs, J.Grudule, D.Inķēna, M.Justs, A.Kokars, N.Lazda,
A.Saleniece,); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ:
1. Apstiprināt Varakļānu pirmsskolas izglītības iestādes (PII) “Sprīdītis” speciālās
pirmsskolas izglītības programmu.
Pielikumā: speciālās pirmsskolas izglītības programma uz 5 lapām.

18.
Par Varakļānu novada pašvaldības 2020.gada publiskā pārskata apstiprināšanu
Tiek dots vārds I. Ikauniekam
Iepazīstoties ar iesniegto Varakļānu novada pašvaldības 2020.gada publisko pārskatu,
saskaņā ar likuma “Par budžetu un finanšu vadību” 14.panta trešo daļu, likuma “Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 2.punktu un 72.pantu, atbilstoši 15.05.2010. Ministru kabineta noteikumiem
Nr.413 “Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem”, ņemot vērā domes Finanšu un attīstības
komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm “par” (J.Erels, G.
Gabrišs, J.Grudule, D.Inķēna, M.Justs, A.Kokars, N.Lazda, A.Saleniece,); “pret” – nav; “atturas” –
nav, NOLEMJ:
1. Apstiprināt Varakļānu novada pašvaldības 2020.gada publisko pārskatu.
Pielikumā: publiskais gada pārskats uz 47 lapām.

19.
Par līdzfinansējumu projekta PuMPuRs “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas
riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” īstenošanai biedrībai
“Varjaunieši”
Tiek dots vārds M. Justam
Izskatot biedrības “Varjaunieši” valdes locekles Xxxx Xxxxx 15.06.2021. iesniegumu par
līdzfinansējumu piešķiršanu projekta PuMPuRs “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu
iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” īstenošanai, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 27.punktu un saskaņā ar noteikumu “Par Varakļānu novada pašvaldības
līdzfinansējuma piešķiršanas kārtību biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskajām organizācijām”
4.2. apakšpunktu, ņemot vērā domes Finanšu un attīstības komitejas priekšlikumu, Varakļānu
novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm “par” (J.Erels, G. Gabrišs, J.Grudule, D.Inķēna, M.Justs,
A.Kokars, N.Lazda, A.Saleniece,); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ:
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1. Nodrošināt biedrībai “Varjaunieši” līdzfinansējumu EUR 920,00 apmērā no 2021.gada
pašvaldības budžeta līdzekļiem projekta PuMPuRs “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska
jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” īstenošanai.

20.
Par pašvaldības pārstāvja izvirzīšanu Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības
padomē
Tiek dots vārds M. Justam
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu un Reģionālās
attīstības likuma 17.pantu, kā arī saskaņā ar Varakļānu novada domes 27.07.2017. lēmumu Nr.9.2
“Par pārstāvja izvirzīšanu darbam Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības padomē”, ņemot vērā
domes Finanšu un attīstības komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 8
balsīm “par” (J.Erels, G. Gabrišs, J.Grudule, D.Inķēna, M.Justs, A.Kokars, N.Lazda, A.Saleniece,);
“pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ:
1. Atbilstoši “Varakļānu novada domes un Rēzeknes novada domes vēlēšanu likums” kā
Varakļānu novada pārstāvi Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības padomē deleģēt Varakļānu
novada domes priekšsēdētāju (pagaidu administratoru) Māri Justu.

21.
Par iesniegumu LR Saeimai par zaudējumu kompensācijas izmaksu
Tiek dots vārds M. Justam
Saskaņā ar Satversmes tiesas 2021.gada 28.maija spriedumu lietā Nr. 2020-43-0106, un
Satversmes tiesa atzinumu, ka Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likuma pielikuma
“Administratīvās teritorijas, to administratīvie centri un teritoriālā iedalījuma vienības” 31.15,
31.29. un 31.30. apakšpunkts ir neatbilstošs Satversmes 1. un 101.pantam, kā arī pamatojoties uz to,
ka ar Spriedumu tika atzīts, ka Latvijas Republikas Saeima ir rīkojusies prettiesiski, Rēzeknes
novadā iekļaujot Murmastienes pagastu, Varakļānu pagastu un Varakļānu pilsētu, ņemot vērā domes
Finanšu un attīstības komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm
“par” (J.Erels, G. Gabrišs, J.Grudule, D.Inķēna, M.Justs, A.Kokars, N.Lazda, A.Saleniece,); “pret”
– nav; “atturas” – nav, NOLEMJ:
1. Vērsties ar iesniegumu Latvijas Republikas Saeimā par tiesāšanās izdevumu
kompensācijas izmaksu.

22.
Par saistošo noteikumu Nr.1 “Grozījumi 27.01.2020.saistošajos noteikumos Nr.1
“Par Varakļānu novada pašvaldības 2021.gada budžetu”” apstiprināšanu
Tiek dots vārds M. Justam, I. Skutelei
Izskatot Varakļānu novada pašvaldības centralizētās grāmatvedības galvenās grāmatvedes
Ilonas Skuteles sagatavoto pašvaldības 2021.gada budžeta grozījumu projektu, saskaņā ar likuma
“Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, ņemot vērā domes Finanšu un attīstības
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komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm “par” (J.Erels, G.
Gabrišs, J.Grudule, D.Inķēna, M.Justs, A.Kokars, N.Lazda, A.Saleniece,); “pret” – nav; “atturas” –
nav, NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.1 “Grozījumi 27.01.2020. saistošajos
noteikumos Nr. 1 “Par Varakļānu novada pašvaldības 2021.gada budžetu”.
2. Varakļānu novada pašvaldības centralizētās grāmatvedības galvenajai grāmatvedei
I. Skutelei sagatavot noteikumus parakstīšanai.
Pielikumā: budžeta grozījumi uz 14 lapām.

23.
Par grozījumiem atsevišķos pašvaldības iestāžu un struktūrvienību amatu un
mēnešalgu sarakstos

Tiek dots vārds M. Justam
Izskatot priekšlikumus par nepieciešamību veikt izmaiņas Varakļānu novada pansionāta
“Varavīksne”, Varakļānu pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis”, Murmastienes pamatskolas
amatu un mēnešalgu sarakstos, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
13.punktu, iepazīstoties ar sagatavotajiem amatu un mēnešalgu sarakstiem, ņemot vērā domes
Finanšu un attīstības komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm
“par” (J.Erels, G. Gabrišs, J.Grudule, D.Inķēna, M.Justs, A.Kokars, N.Lazda, A.Saleniece,); “pret”
– nav; “atturas” – nav, NOLEMJ:
1. Veikt izmaiņas ar domes 26.11.2020. lēmumu Nr.19.14. apstiprinātajā Varakļānu
pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” no pašvaldības budžeta finansētā personāla amatu un
mēnešalgu sarakstā:
1.1. palielināt skolotāja logopēda likmi no 0,5 uz 0,7;
1.2. palielināt pirmsskolas izglītības skolotāja likmi no 6,0 uz 7,3;
1.3. palielināt skolotāja palīga likmi no 5,0 uz 6,0;
1.4.palielināt sētnieka likmi no 0,7 uz 1,6.
2. Izslēgt ar domes 26.11.2020. lēmumu Nr.19.14. apstiprināto Murmastienes pamatskolas
no pašvaldības budžeta finansētā personāla amatu un mēnešalgu sarakstu.
3. Veikt izmaiņas ar domes 26.11.2020. lēmumu Nr.19.14. apstiprinātajā Varakļānu novada
pansionāta “Varavīksne” darbinieku amatu un mēnešalgu sarakstā:
1.1. palielināt ārsta palīga (feldšeris) likmi no 0,5 uz 0,8;
1.2. palielināt sociālā darbinieka likmi no 0,3 uz 0,5;
1.3. palielināt aprūpētāja likmi no 5,0 uz 7,0;
1.4.palielināt apkopēja likmi no 0,6 uz 1,0.
4. Izmaiņas lēmuma 1.-2. punktā stājas spēkā ar 01.07.2021., izmaiņas 3.punktā – ar
01.08.2021.
Pielikumā: amatu un mēnešalgu saraksti uz 2 lapām.
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24.
Par projekta “Jauno tehnoloģiju ieviešana Varakļānu Mūzikas un mākslas
skolā” apstiprināšanu
Tiek dots vārds M. Justam
Izskatot sagatavoto projektu “Jauno tehnoloģiju ieviešana Varakļānu Mūzikas un mākslas
skolā” pieteikumu saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 14.panta 2.daļas 6.punktu un 15.panta
pirmās daļas 4.punktu, kā arī Ministru kabineta noteikumiem Nr.258 “Kārtība, kādā izvērtē
pašvaldību izglītības iestāžu investīciju projektus valsts budžeta aizņēmuma saņemšanai”, ņemot
vērā domes Finanšu un attīstības komitejas priekšlikumu,Varakļānu novada dome, atklāti balsojot,
ar 8 balsīm “par” (J.Erels, G. Gabrišs, J.Grudule, D.Inķēna, M.Justs, A.Kokars, N.Lazda,
A.Saleniece,); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ:
1. Atbalstīt projekta “Jauno tehnoloģiju ieviešana Varakļānu Mūzikas un mākslas skolā”
realizāciju.
2. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas 35 308,71 EUR (trīsdesmit pieci tūkstoši trīs
simti astoņi eiro, septiņdesmit viens eiro cents) apmērā.
3. Apstiprināt pašvaldības finansējumu 3531, 00 EUR (trīs tūkstoši pieci simti trīsdesmit
viens eiro, nulle eiro centi) apmērā.
4. Pašvaldības finansējumu nodrošināt no 2021.gada pašvaldības pamatbudžeta
līdzekļiem.
5. Iesniegt projektu izvērtēšanai Izglītības un zinātnes ministrijai un Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijai.
Pielikumā: projekta pieteikums uz 9 lapām.

25.
Par Attīstības finanšu institūcijas “Altum” granta saņemšanu daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājas Pils ielā 30, Varakļāni energoefektivitātes paaugstināšanas
pasākumu projekta veikšanai
Tiek dots vārds M. Justam
Izskatot jautājumu par dalību daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Pils ielā 30, Varakļāni
energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumos, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”
14.panta otrās daļas 3.punktu, ņemot vērā domes Finanšu un attīstības komitejas priekšlikumu,
Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm “par” (J.Erels, G. Gabrišs, J.Grudule,
D.Inķēna, M.Justs, A.Kokars, N.Lazda, A.Saleniece,); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ:
1. Varakļānu novada pašvaldība kā dzīvokļu (Pils ielā 30-2, Pils ielā 30-10 un Pils ielā 3012) īpašnieks piekrīt realizēt projektu un saņemt Attīstības finanšu institūcijas “Altum” grantu
energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Pils ielā 30, Varakļāni
energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu projektā proporcionāli pašvaldībai piederošā
īpašuma domājamai daļai (1341/5245).
2. Pilnvarot Varakļānu novada domes priekšsēdētāju Māri Justu pašvaldībai piederošo dzīvokļu
īpašnieka vārdā pārstāvēt un parakstīt ar iepriekš minēto jautājumu saistīto dokumentāciju.
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26.
Par īres līguma pārslēgšanu
Tiek dots vārds M. Justam
Izskatot Xxxx Xxxx 21.06.2021. iesniegumu par dzīvokļu īres līguma pārslēgšanu, atbilstoši
likuma “Dzīvojamo telpu īres likums” 9.punktu, ņemot vērā domes Sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm “par”
(J.Erels, G. Gabrišs, J.Grudule, D.Inķēna, M.Justs, A.Kokars, N.Lazda, A.Saleniece,); “pret” – nav;
“atturas” – nav, NOLEMJ:
1. Sakarā ar īrnieces Xxxx Xxxx (pers.k.xxxxxx-xxxxx) nāvi slēgt īres līgumu ar dēlu Xxxx
Xxxx (pers. k.xxxxxx-xxxxx) par pašvaldībai piederošo dzīvokli Kosmonautu iela 14-20,
Varakļāni.
2. Uzdot Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA līdz 13.07.2021. sagatavot un
noslēgt dzīvokļa Kosmonautu iela 14-20, Varakļāni, īres līgumu ar Xxxx Xxxx.

27.
Par IX Glezniecības plenēra “Baltā pilsēta 2021” Varakļānos “Mēs
Varakļāniem” nolikuma apstiprināšanu
Tiek dots vārds M. Justam
Izskatot Varakļānu Mūzikas un mākslas skolas sagatavoto IX Glezniecības plenēra “Baltā
pilsēta 2021”, Varakļānos “Mēs Varakļāniem” nolikuma projektu, pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm
“par” (J.Erels, G. Gabrišs, J.Grudule, D.Inķēna, M.Justs, A.Kokars, N.Lazda, A.Saleniece,); “pret”
– nav; “atturas” – nav, NOLEMJ:
1. Apstiprināt IX Glezniecības plenēra “Baltā pilsēta” 2021, Varakļānos “Mēs Varakļāniem”
nolikumu.
Pielikumā: “Mēs Varakļāniem” IX Glezniecības plenēra “Baltā pilsēta 2021”, Varakļānos
nolikums uz 1 lapas.

28.
Par projekta “Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Kosmonautu iela 18, Varakļāni,
Varakļānu novads vienkāršota fasādes atjaunošana – jumta seguma nomaiņa”
apstiprināšanu
Tiek dots vārds M. Justam
Izskatot Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA 28.06.2021. iesniegumu par
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Kosmonautu ielā 18, Varakļānos jumta seguma nomaiņu,
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 15.panta pirmās daļas
1.un7.punktu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm “par” (J.Erels, G. Gabrišs,
J.Grudule, D.Inķēna, M.Justs, A.Kokars, N.Lazda, A.Saleniece,); “pret” – nav; “atturas” – nav,
NOLEMJ:
1. Varakļānu novada pašvaldība kā dzīvokļu (Kosmonautu iela 18-6, Kosmonautu iela 18-7)
īpašnieks piekrīt īstenot projektu “Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Kosmonautu iela 18,
Varakļāni, Varakļānu novads vienkāršota fasādes atjaunošana – jumta seguma nomaiņa”.
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2.Paredzēt līdzekļus no pašvaldības 2021.gada budžeta līdzekļiem līdz EUR 4800,00 apmērā
projekta īstenošanai, proporcionāli pašvaldībai piederošo dzīvokļu īpašumu domājamai daļai
(944/5306).

Visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti.
Nākamā pagaidu administrācijas sēde notiks 01.07.2021. plkst. 15.00
Sēde darbu beidz plkst. 14:02

Sēdi vadīja:
Domes priekšsēdētājs

M.Justs

Protokolēja:
Lietvede

L. Nagle
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