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VARAKĻĀNU NOVADA DOMES SĒDES 
P R O T O K O L S 

Varakļānos  
 

25.11.2021.           Nr. 10 

 

Sēdi sāk plkst. 16:00 

Sēde notiek attālināti Zoom platformā 

Sēdi vada domes priekšsēdētājs Māris Justs  

Sēdi protokolē sekretāre Karīna Keiša 

 

DOMES SASTĀVS: 
 

1. Deputāts Ivars Gruduls  - piedalās 

2. Deputāte Janīna Grudule - piedalās  

3. Deputāts Viktors Vilkaušs - piedalās 

4. Deputāte Aina Jaunzeme - piedalās 

5. Deputāts Nauris Lazda - piedalās 

6. Deputāte Anita Saleniece  - piedalās 

7. Deputāts Gunārs Gabrišs  - piedalās 

8. Deputāte Līna Nagle  - piedalās 

9. Deputāte Dace Ozoliņa   - piedalās 

10. Deputāts Māris Višķers - piedalās 

11. Deputāts Edgars Kokars - piedalās 

12. Deputāts Māris Justs - piedalās 
 

PIEDALĀS UZAICINĀTIE UN  INTERESENTI: 
 

Ērika Jermanova – pašvaldības juriste 

Ilona Skutele – centralizētas grāmatvedības galvenā grāmatvede 

Solvita Brokule – zemes lietu speciāliste 

Karīna Keiša – sekretāre 

 

DARBA KĀRTĪBA: 

1. Par pašvaldības domes deputātu pilnvaru termiņu apturēšanu 
2. Par izmaiņām Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sastāvā 

3. Par Memorandu sociālā darba attīstībai 
4. Par dzīvokļa īres līguma pagarināšanu 

5. Par dalību Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā 

6. Par naudas balvas piešķiršanu nozīmīgās dzīves jubilejās 

mailto:varaklani@varaklani.lv


7. Par Sociālās dzīvojamās mājas īres līguma pagarināšanu 

8. Par pārdošanas cenas noteikšanu Varakļānu novada pašvaldības 2022.gada sienas 

kalendāram 

9. Par Varakļānu novada Attīstības programmas 2014.-2021.gadam darbības termiņa 

pagarināšanu 

10. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Saules iela 18, Varakļāni,  Varakļānu 

novads, pārdošanu 

11. Par Varakļānu novada vēlēšanu komisijas kandidātu pieteikšanu 

12. Par konkursu “Ziemassvētku rota 2021” 

13. Par nedzīvojamo telpu nomas līguma pagarināšanu 

14. Par neatgūstamo parādu norakstīšanu 

15. Par Murmastienes kultūras centra, Stirnienes tautas nama un Varakļānu kultūras nama 

reorganizāciju 

16. Par pašvaldībai piederošu telpu Rīgas iela 13, Varakļāni nomas izsoli 

17. Par zemes nomu 

18. Par nedzīvojamo telpu nomas līguma pagarināšanu 

19. Par adrešu maiņu 

20. Par dzīvokļa Rēzeknes iela 4-6, Varakļāni, Varakļānu novads, atsavināšanu un nosacītās 

cenas noteikšanu 

21. Par dzīvokļa Kosmonautu iela 22-7, Varakļāni, Varakļānu novads, atsavināšanu un 

nosacītās cenas noteikšanu 

22. Par izmaiņām Bāriņtiesas sastāvā 
23. Par atļauju Varakļānu vidusskolai pagarināt nedzīvojamo telpu nomas līgumu 

 
Domes priekšsēdētājs informē par paveiktajiem un plānotajiem saimnieciskajiem darbiem 

Varakļānu novadā. Priekšsēdētājs aicina deputātus apstiprināt plānoto domes sēdes darba 

kārtību. Domes sēdēs darba kartība, atklāti balsojot, ar 12 balsīm “par” (M.Justs, L.Nagle, 

N.Lazda, J.Grudule, I.Gruduls, G.Gabrišs, A.Jaunzeme, E.Kokars, V.Vilkaušs, A.Salniece, 

D.Ozoliņa, M.Višķers)  tiek apstiprināta.  

1. 

Par pašvaldības domes deputātu pilnvaru apturēšanu 
 

Saskaņā ar vēlēšanu komisijas priekšsēdētājas Aijas Ščuckas ziņojumu un,  pamatojoties 

uz likumu Par pagaidu papildu prasībām Saeimas deputātu un pašvaldību domju deputātu darbam 

un tā 7.pantu un 8.pantu,  tā deputāta, kurš likumā noteiktajā kārtībā Varakļānu novada Vēlēšanu 

komisijai līdz 2021.gada 15.novembrim nav uzrādījis sadarbspējīgu Covid-19 sertifikātu  (kas 

apliecina vakcinācijas vai pārslimošanas faktu, vai saņemtu klīniskās universitātes slimnīcas 

speciālista vai konsīlija atzinumu par vakcinācijas atlikšanu uz noteiktu laiku) vai nav uzrādījis 

sadarbspējīgu sertifikātu par negatīvu veiktā testa rezultātu, pilnvaras aptur, pieņemot attiecīgu 

domes lēmumu. Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm “par” (M.Justs, L.Nagle, 

N.Lazda, J.Grudule, I.Gruduls, A.Jaunzeme, E.Kokars, V.Vilkaušs, A.Saleniece, D.Ozoliņa, 

M.Višķers) “pret” – 1 (G.Gabrišs); “atturas” – nav,  NOLEMJ:  
1. Apturēt Varakļānu domes deputātu pilnvaras deputātiem: 
  1.1. Jānim Erelam 
  1.2. Līgai Upeniecei 
  1.3. Ievai Zepai 

 

 

 



 

 

2. 
Par izmaiņām Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sastāvā  

 

  Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 55.pantu, Pašvaldības domes vēlēšanu likuma 

43.pantu un atbilstoši 04.10.2021. saistošo noteikumu Nr. 2 “Grozījumi 25.07.2013. saistošajos 

noteikumos Nr. 5 “Varakļānu novada pašvaldības nolikums”” 4.1. un 4.2. apakšpunktam, sakarā 

ar to, ka Edgars Kokars sācis pildīt Varakļānu novada domes deputāta pienākumus, Varakļānu 

novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm “par” (M.Justs, L.Nagle, N.Lazda, J.Grudule, 

I.Gruduls, G.Gabrišs, A.Jaunzeme, E.Kokars, V.Vilkaušs, A.Saleniece, D.Ozoliņa, M.Višķers) 

“pret” – nav, “atturas” – nav, balsojumā nepiedalās deputāts E.Kokars,  NOLEMJ:  

1. Ievēlēt Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sastāvā deputātu Edgaru 

Kokaru, kurš ar 25.11.2021. uzsāk pildīt Varakļānu novada domes deputāta 

pienākumus. 
 

3. 
Par Memorandu sociālā darba attīstībai 

 
Izskatot 21.09.2021. pašvaldībā saņemto Latvijas Pašvaldību sociālo dienestu vadītāju 

apvienības valdes priekšsēdētājas vēstuli par Memorandu par sociālā darba attīstību pašvaldībās, 

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, ņemot vērā Sociālo, izglītības un 

kultūras jautājumu komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm 

“par” (M.Justs, L.Nagle, N.Lazda, J.Grudule, I.Gruduls, G.Gabrišs, A.Jaunzeme, E.Kokars, 

V.Vilkaušs, A.Saleniece, D.Ozoliņa, M.Višķers) “pret” – nav “atturas” – nav,  NOLEMJ:  
1. Pilnvarot domes priekšsēdētāju Māri Justu, domes vārdā parakstīt Memorandu par 

sociālā darba attīstību pašvaldībā, apliecinot vēlmi izprast sociālā darba nozīmi un 

gatavību pildīt sociālās funkcijas īstenošanu Varakļānu novada pašvaldībā, atbilstoši 

pašvaldības budžeta iespējām. 

2. Par pieņemto lēmumu informēt Latvijas Pašvaldību sociālo dienestu vadītāju 

apvienību. 

4. 
Par dzīvokļa īres līguma pagarināšanu 

 
Izskatot pašvaldībā Xxxx Xxxx (pers. k. – xxxxxx-xxxxx) 01.11.2021. saņemto 

iesniegumu par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu dzīvoklim Zemgales ielā 16-2, 

Varakļānos, Varakļānu novadā, saskaņā ar likuma “Dzīvojamo telpu īres likums” 7.pantu, 8.panta 

piekto daļu un 9.pantu, ņemot vērā Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 

priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm “par” (M.Justs, L.Nagle, 

N.Lazda, J.Grudule, I.Gruduls, G.Gabrišs, A.Jaunzeme, E.Kokars, V.Vilkaušs, A.Saleniece, 

D.Ozoliņa, M.Višķers) “pret” – nav “atturas” – nav,  NOLEMJ:  
1. Atjaunot un pagarināt Xxxx Xxxx (pers. k. xxxxxx-xxxxx)  īres līgumu dzīvoklim 

Zemgales ielā 16-2, Varakļānos (2 ist. ar kopējo platību 34,9 m2), uz laika periodu līdz 

30.11.2024. 

2. 1.punktā minētajai personai viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt 

līgumu ar Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA par lēmumā minētā 

dzīvokļa īri. 

 

 



 

5. 

Par dalību Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā 
 

Ņemot vērā Varakļānu novada pašvaldības dalību Nacionālo veselīgo pašvaldību tīklā,  

atbalstot novada iedzīvotāju veselības veicināšanas pasākumus, saskaņā ar likuma “Par 

pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu, ņemot vērā Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu 

komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm “par” (M.Justs, 

N.Lazda, J.Grudule, I.Gruduls, G.Gabrišs, A.Jaunzeme, E.Kokars, V.Vilkaušs, A.Saleniece, 

D.Ozoliņa, M.Višķers) “pret” – nav “atturas” – nav, balsojumā nepiedalās deputāte L.Nagle,   

NOLEMJ:  
1. Kā pašvaldības koordinatoru pašvaldības sadarbībai ar Nacionālo veselīgo pašvaldību 

tīklu nozīmēt Līnu Nagli.  

2. Par pieņemto lēmumu informēt Slimību profilakses un kontroles centru. 

 

6. 
Par naudas balvas piešķiršanu nozīmīgās dzīves jubilejās 

 

Tiek dots vārds V.Vilkaušam, J.Grudulei, M.Višķeram 

 

Izskatot Dzimtsarakstu nodaļas sagatavoto informāciju par nozīmīgām dzīves jubilejām 

2021.gada decembrī, 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 Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada dome, 

atklāti balsojot, ar 12 balsīm “par” (M.Justs, L.Nagle, N.Lazda, J.Grudule, I.Gruduls, G.Gabrišs, 

A.Jaunzeme, E.Kokars, V.Vilkaušs, A.Saleniece, D.Ozoliņa, M.Višķers) “pret” – nav “atturas” – 

nav,  NOLEMJ:  
1. Piešķirt naudas balvu sakarā ar 90 gadu jubileju EUR 100,00 apmērā Varakļānu 

novada iedzīvotājam: Xxxx Xxxx (personas kods – xxxxxx-xxxxx). 

2. Piešķirt naudas balvu sakarā ar 95 gadu jubileju EUR 130,00 apmērā Varakļānu 

novada iedzīvotājam: Xxxx Xxxx (personas kods – xxxxxx-xxxxx). 

 

7. 
Par Sociālās dzīvojamās mājas īres līguma pagarināšanu 

 

Izskatot pašvaldībā saņemto Sociālā dienesta sagatavoto informāciju par sociālo dzīvokļu 

īres līgumu pagarināšanu, saskaņā ar likumu “Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām 

dzīvojamām mājām” 6.pantu, atbilstoši Varakļānu novada domes 25.07.2011. lēmumam Nr.9.2. 

par “Sociālo dzīvojamo māju nolikumu”, ņemot vērā Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu 

komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm “par” (M.Justs, 

L.Nagle, N.Lazda, J.Grudule, I.Gruduls, G.Gabrišs, A.Jaunzeme, E.Kokars, V.Vilkaušs, 

A.Saleniece, D.Ozoliņa, M.Višķers) “pret” – nav “atturas” – nav,  NOLEMJ:  
1. Pagarināt sociālo dzīvokļu īres līgumus līdz 31.05.2022.: 

1.1. Xxxx Xxxx (pers. k. xxxxxx-xxxxx) par sociālo dzīvokli Rīgas iela 36-1 (2 

ist., kopplatība – 44,5 m2), Varakļāni, Varakļānu novads. 

1.2. Xxxx Xxxx (pers. k. xxxxxx-xxxxx) par sociālo dzīvokli Pils iela 32-7 (2 

ist., kopplatība – 46,6m2), Varakļāni, Varakļānu novads. 

2. 1.1. un 1.2. punktos minētajām personām, viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas 



dienas noslēgt līgumu ar Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA par lēmumā 

minēto dzīvokļu īri. 

 

8. 
Par pārdošanas cenas noteikšanu Varakļānu novada pašvaldības 2022.gada sienas 

kalendāram 
 

Izskatot jautājumu par nepieciešamību noteikt cenu Varakļānu novadu prezentējošam 

2022.gada sienas kalendāram, iepazīstoties ar centralizētās grāmatvedības sagatavoto aprēķinu, 

ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, 

ar 12 balsīm “par” (M.Justs, L.Nagle, N.Lazda, J.Grudule, I.Gruduls, G.Gabrišs, A.Jaunzeme, 

E.Kokars, V.Vilkaušs, A.Saleniece, D.Ozoliņa, M.Višķers) “pret” – nav “atturas” – nav,  

NOLEMJ:  
1. Apstiprināt Varakļānu novadu prezentējošā 2022.gada 

 sienas kalendāra pārdošanas cenu EUR 4,32 (t.sk. PVN) apmērā. 

 

9. 

Par Varakļānu novada Attīstības programmas 2014.-2021.gadam darbības termiņa 

pagarināšanu 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, 21.panta pirmās 

daļas 3. un 27.punktu, Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 “Noteikumi par 

pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 74.punktu, ņemot vērā Finanšu un 

attīstības komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm “par” 

(M.Justs, L.Nagle, N.Lazda, J.Grudule, I.Gruduls, G.Gabrišs, A.Jaunzeme, E.Kokars, V.Vilkaušs, 

A.Saleniece, D.Ozoliņa, M.Višķers) “pret” – nav “atturas” – nav,  NOLEMJ:  

1. Pagarināt Varakļānu novada attīstības programmas 2014.-2021. gadam darbības 

termiņu līdz 31.12.2023. 

2. Grozīt Varakļānu novada attīstības programmas nosaukumu uz “Varakļānu novada 

attīstības programma 2014.-2023. gadam”. 

3. Piecu darba dienu laikā, pēc domes lēmuma stāšanās spēkā, ievietot lēmumu     

Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā. 

4. Paziņojumu par Varakļānu novada attīstības programmas termiņa pagarināšanu 

publicēt pašvaldības tīmekļa vietnē www.varaklani.lv 

5. Atbildīgais par pieņemtā lēmuma izpildi domes priekšsēdētājs Māris Justs. 

 

 

10. 

Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Saules iela 18, Varakļāni, Varakļānu novads, 

pārdošanu 

 

Izskatot 05.11.2021. notikušās nekustamā īpašuma Saules iela 18, Varakļāni, Varakļānu 

novads, izsoles protokolu, atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

nosacījumiem, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas priekšlikumu,  Varakļānu novada 

dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm “par” (M.Justs, L.Nagle, N.Lazda, J.Grudule, I.Gruduls, 

G.Gabrišs, A.Jaunzeme, E.Kokars, V.Vilkaušs, A.Saleniece, D.Ozoliņa, M.Višķers) “pret” – nav 

“atturas” – nav,  NOLEMJ:  

http://www.varaklani.lv/


1. Apstiprināt Varakļānu novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Saules iela 

18, Varakļāni, Varakļānu novads, 05.11.2021. izsoles protokolu. 

2. Pārdot Xxxx Xxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx) kā izsoles uzvarētājam Varakļānu novada 

pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Saules iela 18, Varakļāni, Varakļānu nov. 

(kadastra Nr. 7017 001 0256), par EUR 5550,00 (pieci tūkstoši pieci simti piecdesmit 

eiro) un noslēgt nekustamā īpašuma pirkuma līgumu. 

 

Pielikumā: Izsoles protokols uz 4 lpp. 

 

11. 
Par Varakļānu novada vēlēšanu komisijas kandidātu pieteikšanu 

 

Saskaņā ar Pašvaldību vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma prasībām, 

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

balsojot, ar 12 balsīm “par” (M.Justs, L.Nagle, N.Lazda, J.Grudule, I.Gruduls, G.Gabrišs, 

A.Jaunzeme, E.Kokars, V.Vilkaušs, A.Saleniece, D.Ozoliņa, M.Višķers) “pret” – nav “atturas” – 

nav,  NOLEMJ:  

1. Izsludināt Varakļānu novada vēlēšanu komisijas kandidātu pieteikšanos, 

nosakot pieteikšanās termiņu līdz 09.12.2021. 
 

12. 
Par konkursu “Ziemassvētku rota 2021” 

Izskatot priekšlikumu par Ziemassvētku noformējumu konkursa rīkošanu novadā un 

iepazīstoties ar sagatavoto konkursa “Ziemassvētku rota 2021” nolikuma projektu, pamatojoties 

uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības 

komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm “par” (M.Justs, 

L.Nagle, N.Lazda, J.Grudule, I.Gruduls, G.Gabrišs, A.Jaunzeme, E.Kokars, V.Vilkaušs, 

A.Saleniece, D.Ozoliņa, M.Višķers) “pret” – nav “atturas” – nav,  NOLEMJ:  

1. Apstiprināt konkursa “Ziemassvētku rota 2021” nolikumu. 

 

Pielikumā: “Ziemassvētku rota 2021” nolikums ar pieteikuma anketu uz 4 lapām. 

 

 

13. 

Par nedzīvojamo telpu nomas līguma pagarināšanu 
 

Izskatot ģimenes ārstes Sandras Gritānes 08.11.2021. iesniegumu par nedzīvojamās telpas 

nomas līguma pagarināšanu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 

3.punktu un 15.panta pirmās daļas 6.punktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 

priekšlikumu,  Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm “par” (M.Justs, L.Nagle, 

N.Lazda, J.Grudule, I.Gruduls, G.Gabrišs, A.Jaunzeme, E.Kokars, V.Vilkaušs, A.Saleniece, 

D.Ozoliņa, M.Višķers) “pret” – nav “atturas” – nav,  NOLEMJ:  

1. Pagarināt ģimenes ārstei Sandrai Gritānei nedzīvojamo telpu nomas tiesības 

 Jaunatnes ielā 14, Murmastienē, Murmastienes pag., pacientu izbraukuma pieņemšanai 

 un ārstēšanai. 
2. Nomas līguma termiņu pagarināt līdz 31.12.2026., saglabājot iepriekšējos līguma 

 nosacījumus. 



 

 

14. 
Par neatgūstamo parādu norakstīšanu 

 

Izskatot Centralizētās grāmatvedības sagatavoto priekšlikumu par neatgūstamo debitoru 

parādu norakstīšanu, pamatojoties uz Ministru kabineta 13.02.2018. noteikumu Nr.87 

“Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs” 187.punktu, Par nodokļiem un nodevām 

25.panta trešo daļu, pirmās daļas 3.punktu, pirmās daļas 7.punktu un  29.panta otro daļu, saskaņā 

ar Iedzīvotāju reģistra datu bāzē iekļauto informāciju, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 

priekšlikumu,  Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm “par” (M.Justs, L.Nagle, 

N.Lazda, J.Grudule, I.Gruduls, G.Gabrišs, A.Jaunzeme, E.Kokars, V.Vilkaušs, A.Saleniece, 

D.Ozoliņa, M.Višķers) “pret” – nav “atturas” – nav,  NOLEMJ:  

 1. Norakstīt nekustamā īpašuma nodokļa parādu 7663,50 EUR (uz 13.11.2021.): 

1.1. Xxxx Xxxx p.k. xxxxxx-xxxxx, miris xx.xx.xxxx. – 35,45 EUR 
1.2. Xxxx Xxxx p.k. xxxxxx-xxxxx miris xx.xx.xxxx.- 0,88 EUR 
1.3. Xxxx Xxxx p.k. xxxxxx-xxxxx miris xx.xx.xxxx. – 5,05 EUR 
1.4. Xxxx Xxxx p.k. xxxxxx-xxxxx miris xx.xx.xxxx. – 0,04 EUR 
1.5. Xxxx Xxxx p.k. xxxxxx-xxxxx miris xx.xx.xxxx. – 10,20 EUR 

1.6. SIA RS87 reģ. Nr. 50103546621 likvidēts 09.01.2017. – 680,36 EUR 

1.7 SIA Lininvest reģ. Nr. 40003804158 likvidēts 21.05.2019. – 6931,52 EUR 

2. Norakstīt uzturēšanās izmaksas Varakļānu novada pansionātā “Varavīksne” parādu 

77,30 EUR (uz 13.11.2021.): 
2.1. Xxxx Xxxx p.k. xxxxxx-xxxxx miris 05.11.2017. - 77,30 EUR 

3. Norakstīt zemes nomas maksas parādu 5,77 EUR (uz 13.11.2021.): 

3.1. Xxxx Xxxx p.k. xxxxxx-xxxxx miris 19.04.2019. - 0,26 EUR 
3.2. SIA Baltic Eco reģ. Nr. 45403024567 likvidēts 05.11.2020. – 5,51 EUR 

4. Norakstīt autotransporta izmantošanas parādu 58,59 EUR(uz 13.11.2021.): 

4.1.Xxxx Xxxx p.k. xxxxxx-xxxxx  miris 02.04.2019.- 58,59 EUR 

5. Norakstīt telpu nomas maksas un naudas sodus 6122,04 EUR (uz 13.11.2021.): 

5.1. SIA Baltic Eco reģ. Nr. 45403024567 likvidēts 05.11.2020. - 6122,04  EUR 

6. Norakstīšanu veikt ar aktuālo parāda summu uz 30.11.2021, ieskaitot nokavējuma naudu 

0,05 % apmērā nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādam par katru nokavējuma dienu, kas 

aprēķināta likuma Par nodokļiem un nodevām 29.panta otrās  daļas noteiktajā apmērā. 

 

Pielikumā: Neatgūstamo parādu norakstīšanas pārskats  

 

15. 
Par Murmastienes kultūras centra, Stirnienes tautas nama un Varakļānu kultūras nama 

reorganizāciju 
 

Izskatot nepieciešamību optimizēt novada kultūras iestāžu darbību, reorganizējot 

Murmastienes kultūras centru, Stirnienes tautas namu un Varakļānu kultūras namu. Pamatojoties 

uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 5.apakšpunktu, 21.panta pirmās daļas 8.punktu, 23. punktu, 

Valsts pārvaldes iekārtas likuma 15.panta trešās daļas 1.punktu, Kultūras institūciju likuma 5.,13. 

punktu,  ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas priekšlikumu,  Varakļānu novada dome, atklāti 

balsojot, ar 10 balsīm “par” (M.Justs, J.Grudule, I.Gruduls, G.Gabrišs, A.Jaunzeme, E.Kokars, 



V.Vilkaušs, A.Saleniece, D.Ozoliņa, M.Višķers) “pret” – nav “atturas” – nav, balsojumā nepiedalās 

deputāti – L.Nagle, N.Lazda,  NOLEMJ:  

1. Uzsākt Murmastienes kultūras centra (reģ. Nr. 40900005611), Stirnienes tautas 

nama (reģ. Nr.40900018781) un Varakļānu kultūras nama (reģ. Nr. 40900005043 ) 

reorganizāciju. 
2. Izveidot reorganizācijas komisiju šādā sastāvā: 

Komisijas priekšsēdētājs – Līna Nagle; 
Komisijas locekļi – Inga Grudule, Ieva Šuste, Jānis Mozga, Sanita Senkāne, Nauris 

Lazda. 

3. Uzdot reorganizācijas komisijai mēneša laikā izstrādāt un iesniegt domei lēmuma 

1.punktā noteikto iestāžu reorganizācijas plānu. 

4. Par lēmuma izpildi atbild pašvaldība izpilddirektora v.i. Vilnis Dzērvītis. 
 

16. 

Par pašvaldībai piederošu telpu Rīgas iela 13, Varakļāni nomas izsoli 

Sakarā ar nomas līguma izbeigšanu telpām  Nr. 004-3, 004-4 adresē Rīgas iela 13, 

Varakļāni, lai īstenotu lietderīgu telpu izmantošanu un apsaimniekošanu, izsludināt telpu nomas 

izsoli. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3. punktu, 21. panta pirmās 

daļas 14. a) punktu, Publiskas personas mantas iznomāšanas likuma 17. pantu, 24.pantu, 25.pantu, 

80.pantu,  ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas priekšlikumu,  Varakļānu novada dome, 

atklāti balsojot, ar 12 balsīm “par” (M.Justs, L.Nagle, N.Lazda, J.Grudule, I.Gruduls, G.Gabrišs, 

A.Jaunzeme, E.Kokars, V.Vilkaušs, A.Saleniece, D.Ozoliņa, M.Višķers) “pret” – nav “atturas” – 

nav,  NOLEMJ:  

1. Izsludināt 29.11.2021. telpu Nr. 004-3, 004-4, platība 12,3 m2, kas atrodas Rīgas ielā 13, 

Varakļāni nomas izsoli ar augšupejošu soli nomas maksai, nosakot  telpu izmantošanas 

termiņu 5 gadi, mērķis – komercdarbība. 

2. Apstiprināt nomas izsoles nolikumu, kurā noteikt pieteikšanās termiņu izsolē līdz 

 17.decembra plkst. 14.00, izsoles dienu 20.decembris plkst. 14.00, nosacīto sākuma 

 nomas maksu 25,00  EUR mēnesī ( bez PVN ). 

3. Uzdot Mantas atsavināšanas un izsoles komisijai organizēt izsoli. 

 

Pielikumā: Izsoles nolikums (uz 5 lapām) 

  

Organizatorisku iemeslu dēļ, domes priekšsēdētājs aicina izsludināt 1 stundas pārtraukumu. Tiek 

izsludināts pārtraukums.  

Pēc pārtraukuma sēde tiek atsākta. 

 

 
17. 

Par zemes nomu 
 

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”, likuma “Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 

izmantošanas pabeigšanas likums”, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas priekšlikumu,  



Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm “par” (M.Justs, L.Nagle, N.Lazda, 

J.Grudule, I.Gruduls, G.Gabrišs, A.Jaunzeme, E.Kokars, V.Vilkaušs, A.Saleniece, D.Ozoliņa, 

M.Višķers) “pret” – nav “atturas” – nav,  NOLEMJ:  

1. Slēgt vienošanos par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu no 01.01.2022.-

31.12.2026: 
1.1. ar Xxxx Xxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx) par  zemes gabala daļas 230 m2 platībā Skolas 

iela 45, Varakļāni nomu, sakņu dārza vajadzībām, nomas maksu nosakot 1,5% apmērā no 

zemesgabala daļas kadastrālās vērtības; 

1.2. ar Xxxx Xxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx) par  zemes gabala daļas 342 m2 platībā Sporta 

iela 3A, Varakļāni nomu, sakņu dārza vajadzībām, nomas maksu nosakot 1,5% apmērā no 

zemesgabala daļas kadastrālās vērtības; 

1.3. ar Xxxx Xxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx) par zemes gabala daļas 905 m2 platībā Jēkabpils 

šoseja 27B, Varakļāni nomu sakņu dārza vajadzībām, nomas maksu nosakot 1,5% apmērā 

no zemesgabala daļas kadastrālās vērtības. 

1.4. ar Xxxx Xxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx) par zemes gabala 292 m2 Mehanizatoru ielā 

1C. Varakļāni nomu sakņu dārza vajadzībām, nomas maksu nosakot 1,5% apmērā no 

zemesgabala daļas kadastrālās vērtības. 
 1.5. ar Xxxx Xxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx) par zemes gabala daļas Jaunatnes ielā  9A, 

Varakļāni nomu sakņu dārza vajadzībām, nomas platību palielinot no 648 m2 uz  660 m2  

un nomas maksu nosakot 1,5% apmērā no zemesgabala daļas kadastrālās  vērtības. 

Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm “par” (M.Justs, L.Nagle, N.Lazda, 

J.Grudule, I.Gruduls, G.Gabrišs, A.Jaunzeme, E.Kokars, V.Vilkaušs, A.Saleniece, D.Ozoliņa, 

M.Višķers) “pret” – nav “atturas” – nav,  NOLEMJ:  

2.Slēgt vienošanos par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu no 01.01.2022.-

31.12.2022: 

2.1.  ar Xxxx Xxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx) par zemes gabala daļas 407 m2 platībā Pils 

ielā 29, Varakļāni nomu sakņu dārza vajadzībām, nomas maksu nosakot 1,5% apmērā no 

zemesgabala daļas kadastrālās vērtības. 

Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm “par” (M.Justs, L.Nagle, N.Lazda, 

J.Grudule, I.Gruduls, G.Gabrišs, A.Jaunzeme, E.Kokars, V.Vilkaušs, A.Saleniece, D.Ozoliņa, 

M.Višķers) “pret” – nav “atturas” – nav,  NOLEMJ:  

3.Slēgt vienošanos par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu no 01.01.2022.-

31.12.2025. saskaņā ar Varakļānu novada domes 16.12.2019. ārkārtas sēdes lēmumu 

Nr.14.2. apstiprināto lauksaimniecības zemes nomas maksas noteikšanas metodiku: 
3.1. ar Xxxx Xxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx) par zemes gabala daļas 9344 m2 platībā 

Jēkabpils šoseja 27B, Varakļāni nomu, nomas maksu nosakot  EUR 46,72 bez PVN gadā. 

3.2. ar Xxxx Xxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx) par nekustamā īpašuma “Mētras Varakļānu 

pag, Varakļānu nov., 0,27 ha platībā (kadastra apz. 7094 006 0368)  nomu, nomas 

maksu nosakot  EUR 28,00 bez PVN gadā. 
Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm “par” (M.Justs, L.Nagle, N.Lazda, 

J.Grudule, I.Gruduls, G.Gabrišs, A.Jaunzeme, E.Kokars, V.Vilkaušs, A.Saleniece, D.Ozoliņa, 

M.Višķers) “pret” – nav “atturas” – nav,  NOLEMJ:  

4.Pagarināt lauku apvidus zemes nomas līgumu uz laiku  no 01.01.2022. līdz 

31.12.2032.: 
4.1. Xxxx Xxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx) par nekustamā īpašuma “Mētras” zemes vienības 

ar kadastra apz. 7078 003 0285 – 1,4 ha, 7078 003 0286  - 2,5 ha, 7078 004 0260 – 0,71 

ha nomu. 

5. Iznomāt uz laiku  no 01.01.2022. līdz 31.12.2026.: 



5.1. Xxxx Xxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx) zemes gabala daļu Jaunatnes ielā 9A, Varakļāni, 

324 m2 platībā sakņu dārza vajadzībām, nomas maksu nosakot 1,5% apmērā no 

zemesgabala daļas kadastrālās vērtības. 

Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm “par” (M.Justs, L.Nagle, N.Lazda, 

J.Grudule, I.Gruduls, G.Gabrišs, A.Jaunzeme, E.Kokars, A.Saleniece, D.Ozoliņa, M.Višķers) 

“pret” – nav “atturas” – nav, balsojumā nepiedalās deputāts V.Vilkaušs,   NOLEMJ:  

  6.Pārtraukt ar 30.11.2021. zemes nomas līgumu: 
6.1. ar Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Mazie Leimaņi” (VRN 45403050803) par 

zemes gabala ar kadastra apz. 7094 003 0250  “Meikuli”, Varakļānu pag., Varakļānu nov., 

0,75 ha platībā nomu. 
 

18. 
Par nedzīvojamo telpu nomas līguma pagarināšanu 

 

Izskatot SIA  “Liepas AP ” valdes priekšsēdētāja Xxxx Xxxx iesniegumu par nedzīvojamo 

telpu nomas līguma pagarināšanu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 

3.punktu, Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumu Nr.97 “Publiskas personas mantas 

iznomāšanas noteikumi” 18.punktu, 21. punktu un 80. punktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības 

komitejas priekšlikumu,  Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm “par” (M.Justs, 

L.Nagle, N.Lazda, J.Grudule, I.Gruduls, G.Gabrišs, A.Jaunzeme, E.Kokars, V.Vilkaušs, 

A.Saleniece, D.Ozoliņa, M.Višķers) “pret” – nav “atturas” – nav,  NOLEMJ:  

1. Pagarināt 01.11.20211. noslēgtās nedzīvojamo telpu nomas tiesības SIA “Liepas AP” (Reģ. 

Nr. 47101007256) par telpu “Darbnīcu ēka”, Murmastiene, Murmastienes pagasts nomu līdz 

31.12.2026.  

2. Pārslēgt līgumu viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas, precizējot telpu 

platību 326,7 m2 .un kadastra Nr.7078 004 0444 001 
3. Nomas maksu noteikt atbilstoši sertificēta neatkarīga vērtētāja noteiktajai tirgus nomas 

maksai – 0,3 eur/m2  ( bez PVN) mēnesī. 
4. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši 

normatīvajos aktos noteiktai likmei un likumos noteiktos nodokļus (NĪN), komunālos un  

atkritumu apsaimniekošanas izdevumus pēc faktiskā patēriņa, kā arī vienreizēju maksājumu  

EUR 181,50 apmērā pie līguma noslēgšanas, lai kompensētu sertificēta vērtētāja pakalpojuma 

izmaksas, kas saistītas ar nomas maksas noteikšanu.  

 
19. 

Par adrešu maiņu 
 

Saskaņā ar “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma” 11. panta 3. daļu, 

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,”Nekustamā īpašuma 

valsts kadastra likuma”  1. panta 14.daļu, Ministru kabineta 2021.gada 29.jūnija noteikumu 

Nr.455 „Adresācijas noteikumi”,  ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas priekšlikumu,  

Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, , ar 12 balsīm “par” (M.Justs, L.Nagle, N.Lazda, 

J.Grudule, I.Gruduls, G.Gabrišs, A.Jaunzeme, E.Kokars, V.Vilkaušs, A.Saleniece, D.Ozoliņa, 

M.Višķers) “pret” – nav “atturas” – nav,  NOLEMJ:  

1. Mainīt uz zemes vienības ar kadastra apz. 7017 001 0609 esošajām ēkām un būvēm ar 

kadastra apzīmējumu 7017 001 0609 054,  7017 001 0609 052 un 7017 001 051 adresi no 

Dārzu iela 3, Varakļāni, Varakļānu nov., LV-4838  uz Dārzu iela 1G, Varakļāni, 

Varakļānu nov., LV-4838. 



2. Mainīt uz zemes vienības ar kadastra apz. 7017 001 0609 esošajām ēkām un būvēm ar 

kadastra apz. 7017 001 0609 007 un 7017 001 0609 053 adresi no Dārzu iela 1 Varakļāni, 

Varakļānu nov., LV-4838  uz Dārzu iela 3, Varakļāni, Varakļānu nov., LV-4838. 
3. Mainīt uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7017 001 0116 esošajām būvēm ar 

kadastra apzīmējumiem 7017 001 0609 021 un 7017 001 609 002  adresi no 

Mehanizatoru iela 37, Varakļāni, Varakļānu nov., LV-4838 uz Dārzu iela 1, 

Varakļāni, Varakļānu nov., LV-4838. 

4. Mainīto adrešu numura zīmes iegādāties par pašvaldības līdzekļiem.  
 

 

20. 
Par dzīvokļa Rēzeknes iela 4-6, Varakļāni, Varakļānu novads, atsavināšanu un nosacītās 

cenas noteikšanu 
 

Izskatot Mantas atsavināšanas un izsoles komisijas aktu “Par nekustamā īpašuma Rēzeknes 

iela 4-6, Varakļāni, Varakļānu novads (kad.nr. 7017 001 0574 001 006) 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. noteikumiem Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma 

publiskas personas manta” ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas priekšlikumu,  Varakļānu 

novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm “par” (M.Justs, L.Nagle, N.Lazda, J.Grudule, 

I.Gruduls, G.Gabrišs, A.Jaunzeme, E.Kokars, V.Vilkaušs, A.Saleniece, D.Ozoliņa, M.Višķers) 

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

1. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Rēzeknes iela 4-6, Varakļāni, 

 Varakļānu novads (kad.Nr. 7017 001 0574 001 006), Varakļānu nov., nosacīto cenu EUR 

4025,43. 
 2. Uzdot nekustamā īpašuma speciālistei S.Brokulei sagatavot un nosūtīt dzīvokļa 

 Rēzkenes iela 4-6, Varakļāni, īrniekam Xxxx Xxxx piedāvājumu izmantot pirmpirkuma 

 tiesības. 

 3. Uzdot pašvaldības juristei Ē. Jermanovai sagatavot parakstīšanai dzīvokļa īpašuma  

  Rēzeknes iela 4-6, Varakļāni, Varakļānu nov., pirkuma līguma projektu 

 4. Līdzekļus, kas tiks iegūti par atsavināmo īpašumu ieskaitīt Varakļānu novada 

 pašvaldības budžetā. 

 5. Varakļānu novada pašvaldības centralizētajai 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, LV-

 4201) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
 

 

21. 
Par dzīvokļa Kosmonautu iela 22-7, Varakļāni, Varakļānu novads, atsavināšanu un nosacītās 

cenas noteikšanu 

 

Izskatot Mantas atsavināšanas un izsoles komisijas aktu “Par nekustamā īpašuma 

Kosmonautu iela 22-7, Varakļāni, Varakļānu novads (kad.Nr. 7017 001 0594 001 007) 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. noteikumiem Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma 

publiskas personas manta” , ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas priekšlikumu,  Varakļānu 

novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm “par” (M.Justs, L.Nagle, N.Lazda, J.Grudule, 

I.Gruduls, G.Gabrišs, A.Jaunzeme, E.Kokars, V.Vilkaušs, A.Saleniece, D.Ozoliņa, M.Višķers) 

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

1. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Kosmonautu iela 22-7, 

Varakļāni, Varakļānu novads (kad.Nr. 7017 001 0594 001 007), Varakļānu nov., nosacīto 

cenu  EUR 4225,43. 

 2. Uzdot nekustamā īpašuma speciālistei S.Brokulei sagatavot un nosūtīt dzīvokļa 

 Kosmonautu iela 22-7, Varakļāni, īrniekam Xxxx Xxxx piedāvājumu izmantot 

 pirmpirkuma tiesības. 

 3. Uzdot pašvaldības juristei Ē. Jermanovai sagatavot parakstīšanai dzīvokļa īpašuma 

 Kosmoanutu iela 22-7, Varakļāni, Varakļānu nov., pirkuma līguma projektu 

 4. Līdzekļus, kas tiks iegūti par atsavināmo īpašumu ieskaitīt Varakļānu novada 

 pašvaldības budžetā. 

 5. Varakļānu novada pašvaldības centralizētajai 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, LV-

 4201) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
 

 

 

22. 

Par izmaiņām Bāriņtiesas sastāvā 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 26.punktu, atbilstoši 

Bāriņtiesas likuma 13.panta 3.daļu, MK Nr.720 Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu 5.2. un 5.3 

apakšpunktu un Darba likumu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm “par” 

(M.Justs, L.Nagle, N.Lazda, J.Grudule, I.Gruduls, A.Jaunzeme, E.Kokars, V.Vilkaušs, 

A.Saleniece, D.Ozoliņa, M.Višķers) “pret” – 1 (G.Gabrišs) “atturas” – nav,  NOLEMJ: 

1.Atstādināt no Bāriņtiesas locekļa amata Līgu Upenieci (p.k. 190181-12554) ar 

 26.11.2021. 
 

23. 
Par atļauju Varakļānu vidusskolai pagarināt nedzīvojamo telpu nomas līgumu 

 
Izskatot SIA “Auto flora” 23.11.2021. iesniegumu ar lūgumu pagarināt nedzīvojamo telpu 

nomas līgumu auto apmācības organizēšanai Varakļānu vidusskolā, pamatojoties uz likuma “Par 

pašvaldībām” 12.pantu un 14.panta otrās daļas 3.punktu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, 

ar 12 balsīm “par” (M.Justs, L.Nagle, N.Lazda, J.Grudule, I.Gruduls, G.Gabrišs, A.Jaunzeme, 

E.Kokars, V.Vilkaušs, A.Saleniece, D.Ozoliņa, M.Višķers) “pret” – nav “atturas” – nav,  

NOLEMJ: 

1. Atļaut Varakļānu vidusskolai pagarināt līdz 31.12.2022. nedzīvojamo telpu nomas 

līgumu ar SIA “Auto flora” (reģ.Nr. 45403017584; jurid. adrese: “Līčupes”, Barkavas 

pagasts, Madonas nov.) par telpu izmantošanu auto kursu organizēšanai, pielietojot ar 

27.02.2020. Varakļānu novada domes  lēmumu Nr.6.6 apstiprinātos telpu nomas  maksas 

izcenojumus.  
 



 

 

Visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti  

Kārtējā domes sēde notiks 30.12.2021. plkst. 14:00 

Plkst. 19:10 domes sēde tiek pasludināta par slēgtu.   

 

Sēdi vadīja:  

Domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts)  M.Justs 

 

Protokolēja:  

Varakļānu novada 

 pašvaldības sekretāre (personiskais paraksts) K.Keiša 

 

Deputāti:   (personiskais paraksts) L. Nagle 

    (personiskais paraksts) N. Lazda 

    (personiskais paraksts) J. Grudule 

    (personiskais paraksts) I. Gruduls 

    (personiskais paraksts) G. Gabrišs 

    (personiskais paraksts) A. Jaunzeme 

    (personiskais paraksts) E. Kokars 

    (personiskais paraksts) V. Vilkaušs 

    (personiskais paraksts) A. Saleniece 

    (personiskais paraksts) D. Ozoliņa 

    (personiskais paraksts) M. Višķers    

 

 


