
 

 

 LATVIJAS  REPUBLIKA 

VARAKĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBA 

Reģ. Nr. 90000054750 
Rīgas ielā 13, Varakļāni, Varakļānu novads, LV-4838, Latvija  

tālrunis / fakss 64860840, tālrunis 64860532, e-pasts: varaklani@varaklani.lv 

Swedbank konts Nr. LV25HABA0001402041751, kods HABALV22  

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

VARAKĻĀNU  NOVADA  DOMES  SĒDES 

PROTOKOLS  
Varakļānos 

 

2014.gada 31.jūlijā                                   Nr. 11 

 

Atklāta sēde sasaukta plkst. 15
00

 

Sēdi vada domes priekšsēdētājs Māris Justs 

Sēdi protokolē Lietvedības nodaļas vadītāja  Ilga Broka 

 

DOMES  SASTĀVS: 
 

1.   Deputāts Jānis Erels  - nepiedalās (par neierašanās iemesliem nav ziņojis)  

2.   Deputāts Gunārs Gabrišs  - piedalās  

3.   Deputāte Dina Inķēna  - piedalās  

4.   Deputāts Māris Justs  - piedalās  

5.   Deputāts Oskars Kančs  - piedalās  

6.   Deputāts Gunārs Puntužs  - piedalās  

7.   Deputāte Anita Saleniece  - piedalās  

8.   Deputāts Jānis Vēvers  - piedalās   

9.   Deputāte Modra Vilkauša  - piedalās (darba braucienā) 

 

PIEAICINĀTIE  UN  INTERESENTI:   

 

Ivars Ikaunieks – pašvaldības izpilddirektors; 

Evita Caune – Sociālā dienesta vadītājas p.i.; 

Aija Ščucka – Attīstības nodaļas vadītāja – uz 20.darba kārtības jautājumu; 

Ilga Broka – Lietvedības nodaļas vadītāja 

 

DARBA  KĀRTĪBA: 

1. Par Varakļānu novada bāriņtiesas vēlēšanu noteikšanu 

 

2. Par  zemes ierīcības projekta “Zemturi” apstiprināšanu 

 

3. Par  zemes ierīcības projekta “Jaunbērziņi” apstiprināšanu 

 

4. Par dalību Vidusdaugavas reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plāna 2014.-

2020.gadam izstrādē 

 

5. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu 

 

6. Par nedzīvojamās telpas nomas līguma slēgšanu ar “Swedbank” AS 

 

7. Par Varakļānu novada pašvaldībai piekrītošu zemes gabalu  

 

8. Par nekustamā īpašuma nosaukuma maiņu 

 

9. Par adreses noteikšanu 

 

10. Par domes 26.06.2014. lēmuma Nr.9.12 “Par zemes ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās 

zemēs” 5., 6. un 7.punkta anulēšanu 

mailto:varaklani@varaklani.lv
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11. Par nekustamā īpašuma “Alpi” sadalīšanu 

 

12. Par zemes vienību platību precizēšanu 

 

13. Par dzīvokļu īres līgumu pagarināšanu 

 

14. Par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā 

 

15. Par sociālo dzīvokļu īres līgumu pagarināšanu 

 

16. Par naudas balvas piešķiršanu nozīmīgā dzīves jubilejā 

 

PAPILDU  DARBA  KĀRTĪBA:  

 

 

17. Par materiālās palīdzības piešķiršanu skolas gaitu uzsākšanai 

 

18. Par konkursu “Ziedi Varakļāniem” 

 

19. Par starptautisko glezniecības plenēru “Baltā pilsēta 2014” 

 

 20. Par projektu “Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Stirnienes 

tautas nama ēkai” 

 

21. Varakļānu pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” nolikuma apstiprināšana  

 
 

 Varakļānu novada domes priekšsēdētājs aicina deputātus balsot par vēl 5 izskatāmo 

jautājumu iekļaušanu domes papildu darba kārtībā.  

 Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm “par” (G.Gabrišs, D.Inķēna, M.Justs, 

O.Kančs, G.Puntužs, A.Saleniece, J.Vēvers); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ: 

 

  Iekļaut papildu darba kārtībā 5 izskatāmos jautājumus.  

 

 

1. 

Par Varakļānu novada bāriņtiesas vēlēšanu noteikšanu 

 

Tiek dots vārds I.Ikauniekam, M.Justam 

 

Saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 9.panta otro daļu, Varakļānu novada dome, atklāti 

balsojot ar 7 balsīm “par” (G.Gabrišs, D.Inķēna, M.Justs, O.Kančs, G.Puntužs, A.Saleniece, 

J.Vēvers); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ: 

 

1. Izsludināt Varakļānu novada bāriņtiesas priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un 

bāriņtiesas locekļu pretendentu pieteikšanās termiņu līdz 2014.gada 20.augustam. 

 

 2. Varakļānu novada bāriņtiesas vēlēšanas noteikt 2014.gada 28.augustā. 
 

2. 

Par  zemes ierīcības projekta “Zemturi” apstiprināšanu  

 

Tiek dots vārds I.Ikauniekam, M.Justam 

 

      Izskatot SIA “AMETRS” Rēzeknes biroja vadītāja Jura Kazāka 23.07.2014. iesniegumu ar 

lūgumu Varakļānu novada domei apstiprināt zemes īpašumam “Zemturi”, Murmastienes pagastā, 

Varakļānu novadā (kadastra Nr.7078 004 0068) izstrādāto zemes ierīcības projektu, pamatojoties 

uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Zemes ierīcības likuma 19.panta 

otro daļu, MK 12.04.2011. noteikumu Nr.288 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 

9.8.un 31.punktiem, MK 20.06.2006. noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma  
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lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas 

kārtība” 6., 16.1. un 30.punktiem, MK 03.11.2009. noteikumu Nr.1269 “Adresācijas sistēmas 

noteikumi” 12.punktu, Varakļānu novada teritorijas plānojumu 2014. -2025.gadam, Varakļānu 

novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm “par” (G.Gabrišs, D.Inķēna, M.Justs, O.Kančs, 

G.Puntužs, A.Saleniece, J.Vēvers); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ: 

 

 1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam “Zemturi”, Murmastienes 

pagastā, Varakļānu novadā. 

 

 2.  Apstiprināt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7078 004 0068 sadali: 

2.1. atdalīt neapbūvētu zemes vienību Nr.2 (saskaņā ar zemes ierīcības projekta grafisko 

pielikumu) 2,0 ha platībā; 

2.2. noteikt atdalāmajai zemes vienībai Nr.2 (saskaņā ar zemes ierīcības projekta grafisko 

pielikumu) 2,0 ha platībā zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 

ir lauksaimniecība (kods – 0101); 

2.3. noteikt īpašuma “Zemturi”, Murmastienes pagastā, Varakļānu nov., paliekošajai zemes 

vienībai Nr.1 (saskaņā ar zemes ierīcības projekta grafisko pielikumu) 4,5 ha platībā zemes 

lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods – 

0101); 

2.4. uz zemes gabala esošajām ēkām saglabāt adresi – “Zemturi”, Murmastienes pagasts, 

Varakļānu novads.  

 

 3. Jaunveidotajai zemes vienībai Nr.2 (saskaņā ar zemes ierīcības projekta grafisko 

pielikumu) 2,0 ha platībā, kas tiks pievienota nekustamajam īpašumam “Ramuļi”, apstiprināt  

nosaukumu “Ramuļi”. 

 

4. Atdalāmās zemes vienības platība kadastrālās uzmērīšanas gaitā var tikt precizēta 

normatīvajos aktos noteiktā apjomā. 

 

5. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi.  

 

6. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, V.Baloža ielā 13A, Valmierā, LV-

4201, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
 

3. 

Par  zemes ierīcības projekta “Jaunbērziņi” apstiprināšanu  

 

Tiek dots vārds I.Ikauniekam, M.Justam 

 

      Izskatot SIA “AMETRS” Rēzeknes biroja vadītāja Jura Kazāka 23.07.2014. iesniegumu ar 

lūgumu Varakļānu novada domei apstiprināt zemes īpašumam “Jaunbērziņi”, Murmastienes 

pagastā, Varakļānu novadā (kadastra Nr.7078 005 0050) izstrādāto zemes ierīcības projektu, 

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Zemes ierīcības 

likuma 19.panta otro daļu, MK 12.04.2011. noteikumu Nr.288 “Zemes ierīcības projekta izstrādes 

noteikumi” 9.8.un 31.punktiem, MK 20.06.2006. noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas 

kārtība” 6., 16.1. un 30.punktiem, MK 03.11.2009. noteikumu Nr.1269 “Adresācijas sistēmas 

noteikumi” 12.punktu, Varakļānu novada teritorijas plānojumu 2014. -2025.gadam, Varakļānu 

novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm “par” (G.Gabrišs, D.Inķēna, M.Justs, O.Kančs, 

G.Puntužs, A.Saleniece, J.Vēvers); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ: 

 

 1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam “Jaunbērziņi”, 

Murmastienes pagastā, Varakļānu novadā.  

 

 2.  Apstiprināt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7078 005 0050 sadali: 

2.1. atdalīt neapbūvētu zemes vienību Nr.2 (saskaņā ar zemes ierīcības projekta grafisko 

pielikumu) 10,1 ha platībā; 
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2.2. noteikt atdalāmajai zemes vienībai Nr.2 (saskaņā ar zemes ierīcības projekta grafisko 

pielikumu) 10,1 ha platībā zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 

ir lauksaimniecība (kods – 0101); 

2.3. noteikt īpašuma “Jaunbērziņi”, Murmastienes pagastā, Varakļānu nov., paliekošajai zemes 

vienībai Nr.1 (saskaņā ar zemes ierīcības projekta grafisko pielikumu) 35,8 ha platībā zemes 

lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods – 

0101). 

 

 3. Jaunveidotajai zemes vienībai Nr.2 (saskaņā ar zemes ierīcības projekta grafisko 

pielikumu) 10,1 ha platībā apstiprināt  nosaukumu “Salmanoviči”. 

 

4. Atdalāmās zemes vienības platība kadastrālās uzmērīšanas gaitā var tikt precizēta 

normatīvajos aktos noteiktā apjomā.  

 

5. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi.  

 

 6. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, V.Baloža ielā 13A, Valmierā, LV-

4201, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
 

4. 

Par dalību Vidusdaugavas reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plāna 2014.-

2020.gadam izstrādē 

 

Tiek dots vārds I.Ikauniekam, O.Kančam, M.Justam 

 

 Atbilstoši SIA “Vidusdaugavas SPAAO” 03.07.2014. dalībnieku sapulces lēmumam par 

Vidusdaugavas reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plāna 2014.-2020.gadam izstrādi, saskaņā 

ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu un Atkritumu apsaimniekošanas 

likuma 8.panta pirmās daļas 1.punktu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm “par” 

(G.Gabrišs, D.Inķēna, M.Justs, O.Kančs, G.Puntužs, A.Saleniece, J.Vēvers); “pret” – nav; 

“atturas” – nav, NOLEMJ: 

 

 1. Piedalīties Vidusdaugavas reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plāna 2014.-

2020.gadam izstrādē. 

 

 2. Nozīmēt kā Varakļānu novada pašvaldības atbildīgo personu Vidusdaugavas reģionālā 

atkritumu apsaimniekošanas plāna 2014.-2020.gadam izstrādē domes priekšsēdētāju Māri Justu. 
 

5. 

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu  
 

Tiek dots vārds I.Ikauniekam, A.Saleniecei, M.Justam 

 

 Izskatot Varakļānu novada pašvaldībā 22.07.2014. saņemto pirkuma līguma kopiju 

(iereģistrēts ar Nr. 3-12-1/171), kurš noslēgts 14.07.2014. starp Alekseja Druka pilnvaroto 

personu Juri Kazāku kā pārdevēju, un Ainu Kazāku kā pircēju, par nekustamā īpašuma – zemes 

gabala ar kadastra Nr. 7017 001 0652 - 1559 m
2
 platībā – Rīgas ielā 9A, Varakļāni, pārdošanu par 

EUR 3557,18, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 78.panta pirmo daļu, 28.09.2010. MK 

noteikumu Nr.919 “Noteikumi par vietējo pašvaldību pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību 

un termiņiem” 3., 5., un 6.punktu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm “par” 

(G.Gabrišs, D.Inķēna, M.Justs, O.Kančs, G.Puntužs, A.Saleniece, J.Vēvers); “pret” – nav; 

“atturas” – nav, NOLEMJ: 

 

 1. Izmantot pirmpirkuma tiesībās uz nekustamo īpašumu Rīgas ielā 9A, Varakļāni, ar 

kadastra Nr. 7017 001 0652, kas sastāv no zemes gabala 1559 m
2
 platībā. Pirkt minēto nekustamo 



 

5 

īpašumu par pirkuma līgumā noteikto summu EUR 3557,18 (trīs tūkstoši pieci simti piecdesmit 

septiņi euro un 18 centi); 

 

 2. Lēmuma norakstus nosūtīt nekustamā īpašuma pārdevējam un Madonas zemesgrāmatu 

nodaļai. 
 

Pielikumā: lēmuma izvērsts skaidrojums uz 1 lapas.  
 

6. 

Par nedzīvojamās telpas nomas līguma slēgšanu ar “Swedbank” AS 

 

Tiek dots vārds I.Ikauniekam, D.Inķēnai, M.Justam 

 

 Izskatot “Swedbank” AS ierosinājumu par nedzīvojamās telpas Rīgas ielā 13, Varakļāni, 

nomu, saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, Varakļānu novada 

dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm “par” (G.Gabrišs, D.Inķēna, M.Justs, O.Kančs, G.Puntužs, 

A.Saleniece, J.Vēvers); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ: 

 

 1. Iznomāt “Swedbank” AS nedzīvojamo telpu 11,5 m
2
 platībā Rīgas ielā 13, Varakļāni 

(Varakļānu novada pašvaldības administrācijas ēkas 2.stāvā) klientu apkalpošanas centra darbībai 

uz laika periodu no 01.08.2014. līdz 31.12.2019.; 

 1.1. noteikt nedzīvojamās telpas nomas maksu 0,64 €/m
2 

mēnesī; 

 1.2. maksa par komunālajiem pakalpojumiem – pēc faktiskajām izmaksām, proporcionāli 

nomājamās telpas platībai. 

 
7. 

Par Varakļānu novada pašvaldībai piekrītošu zemes gabalu 

 

Tiek dots vārds I.Ikauniekam, G.Puntužam, M.Justam 

 

 Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punktu, kas nosaka, ka 

pašvaldības autonomā funkcija ir sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā, un 

šī likuma 15.panta pirmās daļas 10.punktā noteikto, ka pašvaldības autonomā funkcija ir sekmēt 

saimniecisko darbību attiecīgajā administratīvajā teritorijā, rūpēties par bezdarba samazināšanu, 

saskaņā ar likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu 

zemesgrāmatā” 3.panta otrās daļas 1.punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, 

Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm “par” (G.Gabrišs, D.Inķēna, M.Justs, 

O.Kančs, G.Puntužs, A.Saleniece, J.Vēvers); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ: 

 

 1. Noteikt pašvaldībai piekrītošu zemes gabalu, kurš turpmāk nav izmantojams zemes 

reformas pabeigšanai, bet ir nepieciešams pašvaldības funkciju īstenošanai, un kurš reģistrējams 

uz Varakļānu novada pašvaldības vārda atbilstoši  likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma 

tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatā” 3.panta otrās daļas 1.punktam – Jēkabpils šoseja 1, 

Varakļāni, Varakļānu novads – zemes vienības kadastra apzīmējums 7017 002 0012, platība 

10588 m
2 

(veicot zemes vienības kadastrālo uzmērīšanu, platība var tikt precizēta); 

 1.1. atbilstoši Varakļānu novada teritorijas plānojumam 2014.-2025.gadam saglabāt esošo 

zemes lietošanas mērķi – rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve; kods – 1001. 
 

8. 

Par nekustamā īpašuma nosaukuma maiņu 

 

Tiek dots vārds I.Ikauniekam, G.Gabrišam, M.Justam 
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 Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, Zemes ierīcības likumu, MK 

03.11.2009. noteikumiem Nr.1269 “Adresācijas sistēmas noteikumi”, ņemot vērā Nekustamā 

īpašuma nodaļas sagatavoto priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm 

“par” (G.Gabrišs, D.Inķēna, M.Justs, O.Kančs, G.Puntužs, A.Saleniece, J.Vēvers); “pret” – nav; 

“atturas” – nav, NOLEMJ: 

 

 1. Nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr. 7078 004 0427 mainīt nosaukumu no “Zaļā 

zona pretī klubam” uz “Centra parks”. 

 

 2. Nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr.7078 003 0253 mainīt nosaukumu no 

“Madonas iela” uz “Krūmmalas”. 

 

 3. Nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr.7078 003 0280 mainīt nosaukumu no “Paegļi” 

uz “Paeglītes”. 

 
9. 

Par adreses noteikšanu 

 

Tiek dots vārds I.Ikauniekam, M.Justam 

 

 Saskaņā ar MK 03.11.2009. noteikumiem Nr.1269 “Adresācijas sistēmas noteikumi”, 

ņemot vērā Nekustamā īpašuma nodaļas sagatavoto priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti 

balsojot, ar 7 balsīm “par” (G.Gabrišs, D.Inķēna, M.Justs, O.Kančs, G.Puntužs, A.Saleniece, 

J.Vēvers); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ: 

 

 1. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7078 004 0427 noteikt adresi Jaunatnes iela 

5A, Murmastiene, Murmastienes pagasts, Varakļānu novads, LV-4835.  

 

 2. Zemnieku saimniecības “Oškalni” (reģ. Nr. LV57101007811) piederošajam metāla 

angāram, kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7078 006 0001, noteikt adresi - 

“Oškalni 2”, Murmastienes pagasts, Varakļānu novads, LV-4838. 

 

 3. Mainīt adresi Varakļānu novada pašvaldībai piederošajam nekustamā īpašuma zemes 

gabalam ar kadastra Nr. 7094 007 0229  no “Stirnienes skola”, Varakļānu pagasts, Varakļānu 

novads, uz “Stirnienes muiža”, Varakļānu pagasts, Varakļānu novads, LV-4837. 

 

 4. Mainīt adresi ēkai ar kadastra apzīmējumu 7094 007 0229-001 un ar to funkcionāli 

saistītajai ēkai ar kadastra apzīmējumu 7094 007 0229-004  no “Stirnienes muiža 1”, Varakļānu 

pagasts, Varakļānu novads, uz “Stirnienes muiža”, Varakļānu pagasts, Varakļānu novads, LV-

4837. 
 

10. 

Par domes 26.06.2014. lēmuma Nr.9.12 “Par zemes ieskaitīšanu pašvaldībai 

piekritīgajās zemēs” 5., 6. un 7.punkta anulēšanu 

 

Tiek dots vārds I.Ikauniekam, M.Justam 

 

 Pamatojoties uz 15.07.2014. Murmastienes pagasta pārvaldē iesniegtā starp Latvijas 

hipotēku un zemes banku un Nelliju Šķēli 28.07.1999. noslēgto zemes izpirkšanas līguma kopiju, 

Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm “par” (G.Gabrišs, D.Inķēna, M.Justs, 

O.Kančs, G.Puntužs, A.Saleniece, J.Vēvers); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ: 

 

 

 1. Anulēt Varakļānu novada domes 26.06.2014. lēmuma Nr.9.12 “Par zemes ieskaitīšanu 

pašvaldībai piekritīgajās zemēs” 5., 6. un 7.punktus par īpašuma “Līgas” zemes vienību ar 

kadastra apzīmējumiem 7078 004 0248; 7078 004 0249 un 7078 004 0250 ieskaitīšanu pašvaldībai 

piekritīgajās zemēs. 
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11. 

Par nekustamā īpašuma “Alpi” sadalīšanu 

 

Tiek dots vārds I.Ikauniekam, M.Justam 

 

 Izskatot Katrīnas Dūdas 14.07.2014. iesniegumu par nekustamā īpašuma “Alpi” (kad. Nr. 

7094 005 0066, kopplat.7,8386 ha), sadalīšanu divos īpašumos, atdalot vienu zemes vienību, 

saskaņā ar MK 12.04.2011. noteikumiem  Nr.288 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, 

likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu un Varakļānu novada teritorijas plānojumu 2014.-2025.gadam, 

Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm “par” (G.Gabrišs, D.Inķēna, M.Justs, 

O.Kančs, G.Puntužs, A.Saleniece, J.Vēvers); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ: 

 

 1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “Alpi” (kadastra Nr. 7094 005 0066 ar kopējo  

platību 7,8386 ha) divos atsevišķos īpašumos, atdalot no tā zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 

7094 003 0277 – 1,2 ha platībā. 

 

 2. Jaunizveidotajam nekustamam īpašumam apstiprināt nosaukumu “Alpu pļava” un 

noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība; 

kods – 0201. 

 

 3. Paliekošajam nekustamam īpašumam “Alpi” 6,6386 ha platībā (zemes vienības ar 

kadastra apzīm. 7094 005 0066 – 1,2 ha; 7094 005 0207 – 0,8986 ha; 7094 002 0039 – 4,54 ha) 

saglabāt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība; kods – 0101. 
 

12. 

Par zemes vienību platību precizēšanu 

 

Tiek dots vārds I.Ikauniekam, M.Justam 

 

  Izskatot VZD 18.06.2014. vēstuli Nr. 2-04/511 “Par valsts rezerves fondā esošajām zemes 

vienībām”, saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām'21.panta pirmās daļas 27.punktu, MK 27.12.2011. 

noteikumiem Nr.1019 “Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi”, Varakļānu novada dome, 

atklāti balsojot, ar 7 balsīm “par” (G.Gabrišs, D.Inķēna, M.Justs, O.Kančs, G.Puntužs, A.Saleniece, 

J.Vēvers); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ: 

 

 1. Precizēt šādu zemes vienību platības: 

 

Nr. 

p.k. 

Zemes vienības kadastra 

apzīmējums 

Platība pirms 

precizēšanas (ha) 

Platība pēc 

precizēšanas (ha) 

Nekustamā īpašuma 

nosaukums 

1. 7094 002 0240 0,08 0,19 RZF 

2. 7094 005 0192 0,7 0,31 Vēzīši 

3. 7094 006 0380 0,5 0,31 Ceri 

4. 7094 007 0110 1,0 0,37 Vilkauši   

 

 

13. 

Par dzīvokļu īres līgumu pagarināšanu 

 

Tiek dots vārds I.Ikauniekam, A.Saleniecei, M.Justam 

 

 Izskatot Varakļānu novada pašvaldībā 01.07.2014. saņemto Lilitas Skurules un 22.07.2014. 

saņemto Jāņa Mediņa iesniegumu par dzīvokļu īres līgumu pagarināšanu, saskaņā ar likuma “Par  
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dzīvojamo telpu īri” 6.pantu, 23.pantu un 26.panta otro un trešo daļu, Varakļānu novada dome, 

atklāti balsojot, ar 7 balsīm “par” (G.Gabrišs, D.Inķēna, M.Justs, O.Kančs, G.Puntužs, A.Saleniece, 

J.Vēvers); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ: 

 

 1. Pagarināt Varakļānu pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” skolotājai Lilitai Skurulei 

dienesta dzīvokļa Kosmonautu ielā 20-25, Varakļānos, īres līgumu uz periodu no 01.07.2014. līdz 

30.06.2017. 

 

 2. Pagarināt Jānim Mediņam pagaidu dzīvojamo telpu īre līgumu par dzīvokli Rīgas ielā 

61-13, Varakļānos, uz laiku no 01.08.2014. līdz 31.07.2015. 

 

 3. Uzdot  Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA (valdes loceklis I.Basankovičs) 

līdz 08.08.2014. sagatavot un noslēgt minēto dzīvokļu īres līgumus. 
 

14.  

Par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā 

 

Tiek dots vārds I.Ikauniekam, E.Caunei, A.Saleniecei, M.Justam 

 

 Izskatot Danutes Seidares 17.06.2014. un 10.07.2014. iesniegumus par pašvaldības 

palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, piešķirot viņas ģimenei apdzīvojamo platību, saskaņā ar 

likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 5.pantu, Varakļānu novada dome, atklāti 

balsojot, ar 7 balsīm “par” (G.Gabrišs, D.Inķēna, M.Justs, O.Kančs, G.Puntužs, A.Saleniece, 

J.Vēvers); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ: 

 

 1. Reģistrēt Danuti Seidari pašvaldības palīdzības vispārējās kārtības reģistrā; 

 1.1. Danutes Seidares palīdzības reģistra kārtas Nr. 2.                                
 

Pielikumā: pieņemtā lēmuma izvērsts skaidrojums uz 1 lapas. 
 

15. 

Par sociālo dzīvokļu īres līgumu pagarināšanu 

 

Tiek dots vārds I.Ikauniekam, E.Caunei, M.Justam 

 

 Izskatot Sociālā dienesta sagatavoto informāciju par sociālo dzīvokļu īres līgumu 

pagarināšanu, saskaņā ar likuma “Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamajām mājām” 

6.pantu, atbilstoši sociālās dzīvojamās mājas “Ceriņi” (Pils iela 17, Varakļānos) nolikumā 

noteiktajam, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm “par” (G.Gabrišs, D.Inķēna, 

M.Justs, O.Kančs, G.Puntužs, A.Saleniece, J.Vēvers); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ: 

 

 1. Pagarināt sociālo dzīvokļu īres līgumus līdz 31.01.2015.: 

 1.1. Annai Rukmanei par sociālo dzīvokli Pils ielā 17-1, Varakļānos; 

 1.2. Broņislavai Vaškai par sociālo dzīvokli Pils ielā 17-2, Varakļānos; 

 1.3. Viktoram Šarikovam par sociālo dzīvokli Pils ielā 17-3, Varakļānos; 

 1.4. Jūlijai Mālniecei par sociālo dzīvokli Pils ielā 17-4, Varakļānos. 
 

16. 

Par naudas balvas piešķiršanu nozīmīgā dzīves jubilejā 

 

Tiek dots vārds I.Ikauniekam, M.Justam 

 

 Izskatot Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas sagatavoto informāciju par nozīmīgām dzīves 

jubilejām 2014.gada augustā, saskaņā ar Varakļānu novada domes 27.08.2009. saistošo  
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noteikumu Nr. 4 “Par godalgām, naudas balvām un materiālo palīdzību Varakļānu novadā” 

2.2.1.punktu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm “par” (G.Gabrišs, D.Inķēna, 

M.Justs, O.Kančs, G.Puntužs, A.Saleniece, J.Vēvers); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ: 

 

 1. Piešķirt naudas balvas sakarā ar 85 gadu jubileju 70,00 euro apmērā Marijai Slūkai 

(pers.k.290829-11704), dekl. Līvānu ielā 1, Murmastiene, Murmastienes pag.  

 

 2. Piešķirt naudas balvu sakarā ar 90 gadu jubileju 100,00 euro apmērā šādiem Varakļānu 

novada ilgdzīvotājiem: 

2.1. Genovefai Leitānei-Šķēlei (pers.k. 150824-11702), dekl. “Gundegas”, Varakļānu pag.; 

2.2. Veronikai Selickai (pers.k.240824-11707), dekl. Kosmonautu ielā 10, Varakļāni. 

 

 3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (V.Baloža ielā 13A, Valmiera, LV-

4201) viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas. 

 
17. 

Par materiālās palīdzības piešķiršanu skolas gaitu uzsākšanai 

 

Tiek dots vārds I.Ikauniekam, A.Saleniecei, J.Vēveram, M.Justam 

 

 Izskatot jautājumu par materiālās palīdzības piešķiršanu bērniem, kuri 2014.gada 

septembrī uzsāk mācības Varakļānu novada vispārizglītojošo skolu 1.klasē, saskaņā ar Varakļānu 

novada domes 27.08.2009. saistošo noteikumu Nr. 4 “Par godalgām, naudas balvām un materiālo 

palīdzību Varakļānu novadā” 2.3.3.punktu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm 

“par” (G.Gabrišs, D.Inķēna, M.Justs, O.Kančs, G.Puntužs, A.Saleniece, J.Vēvers); “pret” – nav; 

“atturas” – nav, NOLEMJ: 

 

 1. Piešķirt vienreizēju materiālo palīdzību skolas gaitu uzsākšanai katram Varakļānu 

novada administratīvās teritorijas vispārizglītojošās skolas skolēnam, kurš 2014.gada septembrī 

uzsāk mācības 1.klasē, izsniedzot dāvanu karti € 15,00 (piecpadsmit) vērtībā. 

 

 2. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (V.Baloža ielā 13A, Valmiera, LV-

4201) viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas. 

 
18. 

Par konkursu “Ziedi Varakļāniem” 

 

Tiek dots vārds I.Ikauniekam, D.Inķēnai, M.Justam 

 

 Izskatot ierosinājumu par konkursa “Ziedi Varakļāniem” rīkošanu Varakļānu pilsētā, 

izskatot sagatavoto konkursa nolikuma projektu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 7 

balsīm “par” (G.Gabrišs, D.Inķēna, M.Justs, O.Kančs, G.Puntužs, A.Saleniece, J.Vēvers); “pret” – 

nav; “atturas” – nav, NOLEMJ: 

 

 1. Apstiprināt konkursa “Ziedi Varakļāniem” nolikumu. 

 

 2. Konkursam pieteikto darbu vērtēšanai izveidot darba grupu 6 cilvēku sastāvā: 

darba grupas vadītājs – Ivars Ikaunieks – pašvaldības izpilddirektors; 

darba grupas locekļi:  Māris Gruduls – Varakļānu mūzikas un mākslas skolas pedagogs; 

   Ilga Mestere – Varakļānu PII “Sprīdītis” vadītāja; 

   Modra Vilkauša – domes deputāte; 

   Lāsma Lempa – Varakļānu mūzikas un mākslas skolas pedagoģe; 

darbu vērtēšanā kā eksperte pieaicināma Lorete Erele.     

 

 3. Konkursa organizēšanas pasākumiem un darbu prēmēšanai piešķirt līdzekļus līdz € 

570,00 (pieci simti septiņdesmit) apmērā. 
 

Pielikumā: nolikums uz 1 lapas. 
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19. 

Par starptautisko glezniecības plenēru “Baltā pilsēta 2014” 

 

Tiek dots vārds I.Ikauniekam, G.Puntužam, G.Gabrišam, M.Justam 

 

Izskatot ierosinājumu par starptautiskā glezniecības plenēra “Baltā pilsētas 2014”  

rīkošanu Varakļānu pilsētā 9.-16.augustā, izskatot sagatavoto plenēra nolikuma projektu, 

Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm “par” (G.Gabrišs, D.Inķēna, M.Justs, 

O.Kančs, G.Puntužs, A.Saleniece, J.Vēvers); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ: 

 

1. Atbalstīt Valsts kultūrkapitāla fonda līdzfinansētā starptautiskā glezniecības plenēra 

“Baltā pilsēta 2014” rīkošanu Varakļānu pilsētas svētku ietvaros laikā no 09.08.2014. - 

16.08.2014. 

 

2. Apstiprināt starptautiskā glezniecības plenēra “Baltā pilsēta 2014” nolikumu. 

 

3. Plenēra organizēšanas pasākumiem piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu līdz € 2000,00 

(divi tūkstoši) apmērā. 

 

Pielikumā: nolikums uz 3 lapām. 

 
20. 

Par projektu “Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai 

Stirnienes tautas nama ēkai” 

 

Tiek dots vārds A.Ščuckai, J.Vēveram, M.Justam 

 

 Iepazīstoties sagatavoto pieteikumu ES Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) 

finansēto projektu konkursā “Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai 

Stirnienes tautas nama ēkai”, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm “par” 

(G.Gabrišs, D.Inķēna, M.Justs, O.Kančs, G.Puntužs, A.Saleniece, J.Vēvers); “pret” – nav; 

“atturas” – nav, NOLEMJ: 

 

 1. Atbalstīt dalību ES KPFI finansēto projektu konkursā ar projekta pieteikumu 

“Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Stirnienes tautas nama ēkai”.  

 

 2. Apstiprināt projekta “Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas 

samazināšanai Stirnienes tautas nama ēkai” īstenošanas finansējumu 40 273,32 euro (četrdesmit 

tūkstoši divi simti septiņdesmit trīs euro un 32 centi) apmērā, 

t.sk. attiecināmās izmaksas – 33 188,77euro (.trīsdesmit trīs tūkstoši viens simts astoņdesmit 

astoņi tūkstoši un 77 centi) apmērā; 

        neattiecināmas izmaksas – 7 084,55 euro (septiņi tūkstoši astoņdesmit četri euro un 55 centi) 

apmērā; 

 2.1. projekta attiecināmo izmaksu finansēšanas plānotie avoti: 

- Finanšu instrumenta finansējums – 85% apmērā – 28 210,45 euro (divdesmit astoņi tūkstoši divi 

simti desmit euro un 45 centi); 

- projekta iesniedzēja līdzfinansējums – 15% apmērā – 4 978,32 euro (četri tūkstoši deviņi simti 

septiņdesmit astoņi euro un 32 centi) apmērā.  

 

 3. Pašvaldība apliecina, ka ēka, kurā plānotas projekta aktivitātes – “Stirnienes muiža 2”, 

Varakļānu pag., Varakļānu nov., atbilstoši “Varakļānu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijai līdz 

2030.gadam” un “Varakļānu novada attīstības programmai 2013.-2020.gadam” tiek izmantota 

Stirnienes tautas nama darbībai un tuvāko piecu gadu laikā netiks mainīts tās lietošanas veids, un 

tā netiks demontēta. 
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 4. Pašvaldība garantē projekta “Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas 

samazināšanai Stirnienes tautas nama ēkai” atbalsta gadījumā nodrošināt projekta 

līdzfinansējumu, ņemot kredītu Valsts kasē. 

 
21. 

Varakļānu pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” nolikuma apstiprināšana  

 

Tiek dots vārds I.Ikauniekam, A.Saleniecei, M.Justam 

 

 Izskatot Varakļānu pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” nolikuma projektu, saskaņā 

ar likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Varakļānu novada dome, atklāti 

balsojot, ar 7 balsīm “par” (G.Gabrišs, D.Inķēna, M.Justs, O.Kančs, G.Puntužs, A.Saleniece, 

J.Vēvers); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ: 

 

 1. Apstiprināt Varakļānu pirmsskolas izglītības iestādes (PII) “Sprīdītis” nolikumu.  

 

 2. Skaitīt par spēku zaudējušu ar domes 20.08.2009. lēmumu Nr.6.4 apstiprināto Varakļānu 

PII “Sprīdītis” nolikumu. 
 

Pielikumā: nolikums uz 5 lapām. 
 

Visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti.  

 

Nākamā domes sēde notiks 28.08.2014. plkst. 15
00

. 
 

Sēde darbu beidz plkst. 18
00

 

 

 

Sēdi vadīja: 

Domes priekšsēdētājs   (personīgais paraksts)  M.Justs 

 

Protokolēja: 

Lietvedības nodaļas vadītāja (personīgais paraksts)  I.Broka 

 


