
 

 

LATVIJAS  REPUBLIKA 

VARAKĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBA 

Reģ. Nr. 90000054750 
Rīgas ielā 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 

 

2014.gada 27.novembrī                                   Nr. 16 

 

Atklāta sēde sasaukta plkst. 16
00

 

Sēdi vada domes priekšsēdētājs Māris Justs 

Sēdi protokolē Lietvedības nodaļas vadītāja  Ilga Broka 

 

DOMES  SASTĀVS: 

 

1.   Deputāts Jānis Erels  - piedalās  

2.   Deputāts Gunārs Gabrišs  - nepiedalās (slimības dēļ) 

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  

 

PIEAICINĀTIE  UN  INTERESENTI: 

Ivars Ikaunieks – pašvaldības izpilddirektors; 

Ilona Skutele – galvenā grāmatvede; 

Ilga Broka – Lietvedības nodaļas vadītāja 

 

DARBA  KĀRTĪBA: 

Informācija 

 

1. Amatu un mēnešalgu sarakstu Varakļānu novada pašvaldības iestādēm un struktūrvienībām 

apstiprināšana 

 

2. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu 

 

3. Par adreses noteikšanu un maiņu 

 

4. Par zemes nomu 

 

5. Par nedzīvojamo telpu nomu 

 

6. Par nekustamā īpašuma “Miķelīši” sadalīšanu 

 

7. Par telpu nomas maksas izcenojumiem Varakļānu mūzikas un mākslas skolā 

 

8. Par Ziemassvētku dāvanām 

 

9. Par dzīvojamās telpas apmaiņu

mailto:varaklani@varaklani.lv
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10. Par dzīvokļa īres līguma pagarināšanu  

11. Par sociālo dzīvokļu īres līgumu pagarināšanu 

 

12.  Par dzīvokļa īres līguma pārtraukšanu 

 

13. Par naudas balvas piešķiršanu nozīmīgās dzīves jubilejās 

 

PAPILDU  DARBA  KĀRTĪBA:  

 

 

14. Par zemes ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās zemēs 

 

15. Darījumu ar lauksaimniecības zemi tiesiskuma uzraudzības komisijas izveidošana 
 

Pirms darba kārtības jautājumu izskatīšanas domes priekšsēdētājs informē deputātus par 

to, ka 21.11.2014. mūsu novads oficiāli ir uzņemts Latvijas Nacionālajā Veselīgo pašvaldību tīklā. 

12.12.2014. notiks egles iedegšanas pasākums Varakļānos. 

27.12.2014. tiek organizēts pašvaldības iestāžu darbinieku Ziemassvētku pasākums 

Varakļānu kultūras namā.  
 
 Varakļānu novada domes priekšsēdētājs aicina deputātus balsot par vēl 2 izskatāmo 

jautājumu iekļaušanu domes papildu darba kārtībā.  

 Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm “par” (J.Erels, D.Inķēna, M.Justs, 

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

NOLEMJ: 

 

  Iekļaut papildu darba kārtībā 2 izskatāmos jautājumus.  
 

1. 

Amatu un mēnešalgu sarakstu Varakļānu novada pašvaldības iestādēm un 

struktūrvienībām apstiprināšana 

 

Tiek dots vārds I.Ikauniekam, I.Skutelei, G.Puntužam, D.Inķēnai, M.Justam 

 

 Izskatot sagatavotos pašvaldības iestāžu un struktūrvienību amatu un mēnešalgu 

sarakstus, saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, ņemot vērā 

domes Finanšu un attīstības komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 

8 balsīm “par” (J.Erels, D.Inķēna, M.Justs, O.Kančs, G.Puntužs, A.Saleniece, J.Vēvers, 

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

 

 1. Apstiprināt Varakļānu novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību amatu un 

mēnešalgu sarakstus saskaņā ar pielikumiem Nr. 1 – Nr. 27. 

 

 2. Lēmums stājas spēkā ar 01.01.2015. 
 

Pielikumā: saraksti uz 27 lapām 
 

2. 

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu 

 

Tiek dots vārds I.Ikauniekam, M.Justam 

 

       Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizāciju un privatizācijas sertifikātu 

izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmo un otro daļu, likuma “Par zemes reformas  
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pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta trešo daļu, likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma 

tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatā”  3.panta piekto daļu, 13.panta pirmās daļas 

8.punktu, likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu, ņemot vērā domes Finanšu un attīstības komitejas 

priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm “par” (J.Erels, D.Inķēna, 

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

NOLEMJ:   

 

 1. Pārtraukt zemes lietošanas tiesības Andrejam Strodam uz nekustamā īpašuma 

“Dadzīši” zemes vienībām ar kadastra apzīm. 7078 005 0057 – 0,72 ha un 7078 005 0149 - 0,60 

ha platībā, sākot ar 2014.gada 1.decembri.  

 

 2. Zemes nomas pirmtiesību ieguvējam noslēgt zemes nomas līgumu līdz 2014.gada 

31.decembrim. 

 

 3. Zemes vienības ar kadastra apzīm.  7078 005 0057 – 0,72 ha un  7078 005 0149 – 0,60 

ha platībā ieskaitīt Varakļānu novada pašvaldībai piekritīgajās zemēs. 
 

3. 

Par adreses noteikšanu un maiņu 

 

Tiek dots vārds I.Ikauniekam, M.Justam 

 

 Izskatot Nekustamā īpašuma nodaļas sagatavoto informāciju, pamatojoties uz likuma “Par 

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atbilstoši MK 03.11.2009. noteikumiem Nr.1269 

“Adresācijas sistēmas noteikumi”, ņemot vērā domes Finanšu un attīstības komitejas 

priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm “par” (J.Erels, D.Inķēna, 

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

NOLEMJ: 

 

 1. Apbūvei paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7017 001 0250, noteikt 

adresi – Krustpils iela 43, Varakļāni, Varakļānu novads, LV-4838. 

 

 2. Apbūvētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7017 002 0012, uz kuras atrodas 

ēkas ar kadastra apzīmējumiem 7017 002 0012 001, 7017 002 0012 002, 7017 002 0012 003, 

noteikt adresi – Jēkabpils šoseja 1, Varakļāni, Varakļānu novads, LV-4838. 

 

 3. Apbūvei paredzētajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7017 001 0292 mainīt 

adresi no Kalēju iela 10A, Varakļāni, Varakļānu nov. uz Krustpils iela 29C, Varakļāni, 

Varakļānu novads, LV-4838. 

 

 4. Izslēgt no Adrešu reģistra adresi Kalēju iela 10A, Varakļāni, Varakļānu novads. LV-

4838. 
 

4. 

Par zemes nomu 

 

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

 

 Izskatot iedzīvotāju iesniegumus par zemes nomas līgumu slēgšanu, saskaņā ar likuma 

“Par pašvaldībām” 12.pantu un 14.panta otrās daļas 3.punktu, MK 30.10.2007. noteikumiem Nr. 

735 “Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” trešās daļas 16.2. un 18.1.punktu, ņemot 

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

balsojot, ar 8 balsīm “par” (J.Erels, D.Inķēna, M.Justs, O.Kančs, G.Puntužs, A.Saleniece, 

J.Vēvers, M.Vilkauša); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ: 
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 1. Pārtraukt zemes nomas līgumus ar 31.12.2014.: 

 1.1. ar Aldi Grandānu par zemes gabalu Jēkabpils šosejā 27B, Varakļāni, 1000 m
2
 platībā; 

 1.2. ar Jūliju Mežuli par zemes gabalu Jaunatnes ielā 24, Varakļāni, 752 m
2
 platībā;  

 1.3. ar Elzu Mičuli par zemes gabalu Brīvības ielā 35, Varakļāni, 3523 m
2
 platībā; 

 1.4. ar Valentīnu Kučinu par zemes gabalu Jēkabpils šosejā 27B, Varakļāni, 532 m
2
 

platībā; 

 1.5. ar Jefrosiniju Novikovu par zemes gabalu Zemgales ielā 4, Varakļāni, 60 m
2
 platībā 

un Skolas ielā 45, Varakļāni, 86 m
2
 platībā; 

 1.6.  ar Janīnu Nažinsku par zemes gabalu Zemgales ielā 4, Varakļāni, 124 m
2
 platībā. 

 

 2. Iznomāt zemi sakņu dārza vajadzībām Varakļānu pilsētā uz laika periodu no 

01.01.2015. līdz 31.12.2019.: 

 2.1. Arvim Strodam zemes gabalu Jēkabpils šosejā 27B, Varakļāni, 1000 m
2
 platībā; 

 2.2. Andrejam Bernānam zemes gabalu Zemgales ielā 4, Varakļāni, 45 m
2
 platībā; 

 2.3. Jūlijai Mežulei zemes gabalu Jaunatnes ielā 24, Varakļāni, 564 m
2
 platībā; 

 2.4. Inai Tučai zemes gabalu Zemgales ielā 4, Varakļāni, 60 m
2
 platībā un Skolas ielā 45, 

Varakļāni, 86 m
2
 platībā; 

 2.5. Intaram Balodim zemes gabalu Jēkabpils šosejā 27B, Varakļāni, 532 m
2
 platībā; 

 2.6. Ingai Latkovskai zemes gabalu Zemgales ielā 4, Varakļāni, 144 m
2
 platībā. 

 

 3. Slēgt vienošanos par iepriekšnoslēgto zemes nomas līgumu pagarināšanu Varakļānu 

pilsētā līdz 31.12.2019.: 

 3.1. ar Ingrīdu Turkinu par zemes gabalu Kosmonautu ielā 9, Varakļāni, 150 m
2
 platībā; 

 3.2. ar Valentīnu Sprukstiņu par zemes gabalu Zemgales ielā 34, Varakļāni, 1758 m
2
 

platībā; 

 3.3. ar Irēnu Šķenu par zemes gabalu Mehanizatoru ielā 42A, Varakļāni, 600 m
2
 platībā; 

 3.4. ar Ivaru Ikaunieku par zemes gabalu Mehanizatoru ielā 42A, Varakļāni, 1156 m
2
 

platībā; 

 3.5. ar Valentinu Grīsli par zemes gabalu Lubānas ielā 17, Varakļāni, 432 m
2
 platībā; 

 3.6. ar Ivaru Šminiņu par zemes gabalu Jaunatnes ielā 24, Varakļāni, 245 m
2
 platībā; 

 3.7. ar Arnoldu Mālnieku par zemes gabalu Jēkabpils šosejā 27B, Varakļāni, 765 m
2
 

platībā; 

 3.8. ar Veroniku Bernāni par zemes gabalu Brīvības ielā 38, Varakļāni, 1260 m
2
 platībā, 

un par zemes gabalu Skolas ielā 49, Varakļāni, 1996 m
2
 platībā; 

 3.9. ar Elzu Mičuli par zemes gabalu Jēkabpils šosejā 28, Varakļāni, 6035 m
2
 platībā; un 

par zemes gabalu Brīvības ielā 39, Varakļāni, 2445 m
2
 platībā; 

 3.10. ar Ingu Balodi Varakļāni, par zemes gabalu Jēkabpils šosejā 27B, Varakļāni, 616 m
2
 

platībā; 

 3.11. ar Ivaru Balodi par zemes gabalu Jēkabpils šosejā 27B, Varakļāni, 649 m
2
 platībā. 

 

 4. Slēgt vienošanos ar Albertu Trokšu par papildus zemes gabala iznomāšanu Ganību ielā 

17, Varakļāni, 400 m
2
 platībā uz laika periodu līdz 31.12.2015. 

 

 5. Slēgt vienošanos ar Silviju Reini par nomājamās zemes platības samazināšanu, 

atsakoties no zemes gabala Zemgales ielā 4, Varakļāni, 144 m
2
 platībā ar 31.12.2014. 

 

 6. Slēgt vienošanos ar Veroniku Bernāni par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu 

līdz 31.12.2019. zemes gabalam Jēkabpils šosejā 27B, Varakļāni, sākot no 01.01.2015. samazinot 

zemes platību no 11489 m
2
 uz 10492 m

2
 (samazinājums par 997 m

2
 ). 

 

 7. Slēgt vienošanos ar Raimondu Ragausi par zemes nomājamās zemes Ganību ielā 17, 

Varakļāni, platības samazināšanu no 2000 m
2
 uz 1200 m

2
 (samazinājums par 800 m

2
 ). 

 

 8. Pagarināt zemes nomas līgumus, nosakot nomas maksu 0,5% apmērā no nekustamā 

īpašuma “Skabstati” (kad.apzīm. 7094 004 0245) kadastrālās vērtības gadā, ar šādām personām: 
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  8.1. Līviju Strodi par 0,021 ha uz laika periodu līdz 31.12.2024.; 

 8.2. Ilonu Apsīti par 0,068 ha uz laika periodu līdz 31.12.2018.; 

 8.3. Svetlanu Kazkeviču par 0,058 ha uz laika periodu līdz 31.12.2022.; 

 8.4. Andri Prusakovu par 0,122 ha uz laika periodu līdz 31.12.2022.; 

 8.5. Apoloniju Grigorjevu par 0,08 ha uz laika periodu līdz 31.12.2024.; 

 8.6. Irēnu Adamoviču par 0,158 ha uz laika periodu līdz 31.12.2024.; 

 8.7. Jūliju Bļodnieci par 0,076 ha uz laika periodu līdz 31.12.2019.; 

 8.8. Jāni Mozgu par 0,162 ha uz laika periodu līdz 31.12.2019.; 

 8.9. Veroniku Kočāni par 0,115 ha uz laika periodu līdz 31.12.2024.; 

 8.10. Jeļenu Šļahovu par 0,042 ha uz laika periodu līdz 31.12.2024.; 

 8.11. Vitāliju Zepu par 0,042 ha uz laika periodu līdz 31.12.2024.; 

 8.12. Veroniku Vaikevicu par 0,051 ha uz laika periodu līdz 31.12.2024.; 

 8.13. Venerandu Marinsku par 0,078 ha uz laika periodu līdz 31.12.2024.; 

 8.14. Arturu Vanagu par 0,1565 ha uz laika periodu līdz 31.12.2024.; 

 8.15. Veroniku Molčanovu par 0,055 ha uz laika periodu līdz 31.12.2024. 

 

 9. Pagarināt zemes nomas līgumus Murmastienes pagastā, nosakot nomas maksu 0,5% 

apmērā no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības, uz laika periodu līdz 31.12.2019. ar šādām 

personām: 

 9.1. Dzintaru Kalniņu par daļu no zemes gabala ar kadastra apzīm. 7078 004 0299 – 0,10 

ha platībā; 

 9.2. Andri Miķelsonu par daļu no zemes gabala ar kadastra apzīm. 7078 004 0299 – 0,05 

ha platībā; 

 9.3. Gunti Vilkaušu par daļu no zemes gabala ar kadastra apzīm. 7078 004 0299 – 0,05 ha 

platībā; 

 9.4. Birutu Miķelsoni par daļu no zemes gabala ar kadastra apzīm. 7078 004 0299 – 0,06 

ha platībā; 

 9.5. Emīliju Loginu par daļu no zemes gabala ar kadastra apzīm. 7078 004 0301 – 0,14 ha 

platībā; 

 9.6. Jāni Grandānu par daļu no zemes gabala ar kadastra apzīm. 7078 004 0301 – 0,10 ha 

platībā; 

 9.7. Annu Pelšu par daļu no zemes gabala ar kadastra apzīm. 70780040301 – 0,08 ha 

platībā; 

 9.8. Anitu Tropu par daļu no zemes gabala ar kadastra apzīm. 7078 004 0301 – 0,14 ha 

platībā; 

 9.9. Andreju Beču par daļu no zemes gabala ar kadastra apzīm. 7078 004 0301 – 0,10 ha 

platībā; 

 9.10. Arvīdu Mišku par daļu no zemes gabala ar kadastra apzīm. 7078 004 0301 – 0,34 ha 

platībā; 

 9.11. Veroniku Mačuļsku par daļu no zemes gabala ar kadastra apzīm. 7078 004 0301 – 

0,10 ha platībā; 

 9.12. Elvīru Strodi par daļu no zemes gabala ar kadastra apzīm. 7078 004 0300 – 0,05 ha 

platībā; 

 9.13. Teklu Poplavsku par daļu no zemes gabala ar kadastra apzīm. 7078 004 0300 – 0,19 

ha platībā; 

 9.14. Adelaidi Mičuli par daļu no zemes gabala ar kadastra apzīm. 7078 004 0452 – 0,10 

ha platībā; 

 9.15. Valentīnu Veipu par daļu no zemes gabala ar kadastra apzīm. 7078 004 0446 – 0,41 

ha platībā. 
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 10. Pagarināt zemes nomas līgumus Murmastienes pagastā, nosakot nomas maksu 1,5% 

apmērā no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības, uz laika periodu līdz 31.12.2019. ar šādām 

personām: 

 10.1. Jāni Zepu par daļu no zemes gabala ar kadastra apzīm. 70780040303 – 0,024 ha un 

daļu no zemes gabala ar kadastra apzīm. 7078 004 0429 – 0,06 ha platībā; 

 10.2. Liliju Kiceju par daļu no zemes gabala ar kadastra apzīm. 70780040303 – 6,5 ha 

platībā; 

 10.3. Aismu Zvaigzni-Tavari par zemes gabalu ar kadastra apzīm. 7078 004 0374 – 3,67 

ha un daļu no zemes gabala ar kadastra apzīm. 7078 004 0373 – 4 ha platībā; 

 10.4. Ivaru Grudulu par zemes gabalu ar kadastra apzīm. 70780050147 – 2,9 ha platībā; 

 10.5. Oskaru Arklonu par zemes gabalu ar kadastra apzīm. 70780060065 – 2,2 ha un 

zemes gabalu ar kadastra apzīm. 7078 008 0263 – 2,8 ha platībā; 

 10.6. Sarmīti Rozi par zemes gabalu ar kadastra apzīm. 70780080275 – 1,5 ha platībā; 

 10.7. Mariju Buduli par zemes gabalu ar kadastra apzīm. 70780040423 – 2,53 ha platībā. 

 

 11. Pagarināt zemes nomas līgumu Murmastienes pagastā, nosakot nomas maksu 1,5% 

apmērā no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības, uz laika periodu līdz 31.12.2015. ar Aināru 

Zepu par zemes gabalu ar kadastra apzīm. 7078 004 0443 – 0,3626 ha platībā. 
 

5. 

Par nedzīvojamo telpu nomu 

 

Tiek dots vārds I.Ikauniekam, M.Justam 

 

 Izskatot iesniegumus par nedzīvojamo telpu nomas līgumu pagarināšanu, saskaņā ar likuma 

“Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, ņemot vērā novada domes Finanšu un attīstības 

komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm “par” (J.Erels, 

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

“atturas” – nav, NOLEMJ: 

 

 1. Pagarināt 06.02.2006. noslēgto nedzīvojamās telpas nomas līgumu ar AAS BALTA par 

telpu nomu Rīgas ielā 13, Varakļānos 11,9 m
2 

platībā līdz 31.12.2019. saglabājot pārējos līguma 

nosacījumus.            

 2. Pagarināt 01.11.2004. noslēgto nedzīvojamās telpas nomas līgumu ar Silviju Strucinsku 

par telpu nomu Rīgas ielā 13, Varakļānos 9,8 m
2
 platībā līdz 31.12.2019. saglabājot pārējos līguma 

nosacījumus. 
 

6. 

 Par nekustamā īpašuma “Miķelīši” sadalīšanu 

 

Tiek dots vārds I.Ikauniekam, J.Erelam, M.Justam 

 

     Izskatot Ritas Zalānes 20.11.2014. iesniegumu par nekustamā īpašuma “Miķelīši”, 

Varakļānu pagasts, Varakļānu nov., sadalīšanu divos atsevišķos īpašumos, pamatojoties uz 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, ņemot vērā 

novada domes Finanšu un attīstības komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti 

balsojot, ar 8 balsīm “par” (J.Erels, D.Inķēna, M.Justs, O.Kančs, G.Puntužs, A.Saleniece, J.Vēvers, 

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

 

 1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma “Miķelīši” (kadastra Nr.7094 007 0011 ar kopējo  

platību  13.147 ha) zemes vienības ar kadastra apzīm. 7094 008 0039 – 3.0 ha  un 7094 008 0040 – 

3.3 ha platībā, izveidojot jaunu nekustamo īpašumu. 
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    2. Jaunizveidotajam nekustamam īpašumam, kas sastāv no zemes vienībām ar kadastra 

apzīm. 7094 008 0039 – 3.0 ha  un 7094 008 0040 – 3.3 ha platībā, apstiprināt nosaukumu 

“Miķelīši 1” un noteikt zemes lietošanas mērķi: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

mežsaimniecība; kods – 0201. 

 

 3. Paliekošam nekustamam īpašumam “Miķelīši” – 6,847 ha kopplatībā saglabāt zemes 

lietošanas mērķi: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība; kods – 0101. 
 

7. 

Par telpu nomas maksas izcenojumiem Varakļānu mūzikas un mākslas skolā 

 

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

 

 Izskatot Varakļānu mūzikas un mākslas skolas direktores priekšlikumu par maksas telpu 

nomas maksas izcenojumu Varakļānu mūzikas un mākslas skolā, saskaņā ar likuma “Par 

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14g.punktu, ņemot vērā domes Finanšu un attīstības 

komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm “par” (J.Erels, 

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

“atturas” – nav, NOLEMJ: 

 

 1. Noteikt Varakļānu mūzikas un mākslas skolas telpu nomas maksas izcenojumus: 

1.1. skolas zāle (pasākumiem, kursiem, semināriem, banketiem) 4,13 €/h + PVN; 

1.2. klašu telpas (kursiem, semināriem) 2,50 €/h + PVN. 
 

8. 

Par Ziemassvētku dāvanām 

 

Tiek dots vārds I.Ikauniekam, M.Vilkaušai, M.Justam 

 

 Izskatot jautājumu par līdzekļu piešķiršanu Ziemassvētku dāvanu iegādei, saskaņā ar 

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

un materiālo palīdzību Varakļānu novadā” 2.4.punktu, ņemot vērā domes Finanšu un attīstības 

komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm “par” (J.Erels, 

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

“atturas” – nav, NOLEMJ: 

 1. Noteikt, ka Varakļānu novada domes 27.08.2009. saistošo noteikumu Nr.4 “Par 

godalgām, naudas balvām un materiālo palīdzību Varakļānu novadā” 2.4.1.punktā paredzētajām 

iedzīvotāju kategorijām vienas Ziemassvētku dāvanas vērtība ir 3,60 euro. 

 2. Uzdot Varakļānu novada pašvaldības Sociālajam dienestam (vadītāja A.Kanča) 

apkopot informāciju un sagatavot sarakstus Ziemassvētku dāvanu pasniegšanai pa iedzīvotāju 

kategorijām un iestādēm. 

 
9. 

Par dzīvojamās telpas apmaiņu 

 

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

 

 Izskatot Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA valdes locekļa I.Basankoviča 

sagatavoto informāciju, iepazīstoties ar panākto vienošanos Aivaru Lipski par dzīvojamās telpas 

apmaiņu, saskaņā ar likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 2.un 5.pantu, atbilstoši Varakļānu novada 

domes 25.09.2014. lēmumam Nr.14.16 “Par dzīvojamās telpas apmaiņu Aivaram Lipskim”, 
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ņemot vērā domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšlikumu, Varakļānu 

novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm “par” (J.Erels, D.Inķēna, M.Justs, O.Kančs, G.Puntužs, 

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

 

 1. Apmainīt Aivaram Lipskim īrēto dzīvojamo telpu No Rēzeknes ielas 4-8, Varakļāni, uz 

Fabrikas ielu 1-10, Varakļāni, (1 ist., 31,6 m
2
 kopplatība), slēdzot īre līgumu uz laika periodu līdz 

31.12.2015. 
 

10. 

Par dzīvokļa īres līguma pagarināšanu 

 

Tiek dots vārds I.Ikauniekam, M.Justam 

 

 Izskatot pašvaldībā saņemto Georgija Grigorjeva iesniegumu par dzīvokļa īres līguma 

pagarināšanu, saskaņā ar likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 6.pantu, ņemot vērā domes Sociālo, 

izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti 

balsojot, ar 8 balsīm “par” (J.Erels, D.Inķēna, M.Justs, O.Kančs, G.Puntužs, A.Saleniece, 

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

 

 1. Pagarināt Georgijam Grigorjevam īres līgumu dzīvoklim Pils ielā 13A-2, Varakļānos, 

uz laika periodu līdz 30.11.2017. 
 

11. 

Par sociālo dzīvokļu īres līgumu pagarināšanu 

 

Tiek dots vārds I.Ikauniekam, M.Vilkaušai, M.Justam 

 

 Izskatot Sociālā dienesta sagatavoto informāciju par sociālo dzīvokļu īres līgumu 

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

6.pantu, atbilstoši sociālās dzīvojamās mājas “Pūpoli” (Rīgas ielā 36, Varakļānos) nolikumā 

noteiktajam un ņemot vērā domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 

priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm “par” (J.Erels, D.Inķēna, 

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

NOLEMJ: 

 

 1. Pagarināt sociālā dzīvokļa īres līgumu Ilzei Eriņai par sociālo dzīvokli Rīgas ielā 36-3, 

Varakļānos (1 ist.; kopplatība 31,5 m
2
) līdz 31.05.2015. 

 

 2. Pagarināt sociālā dzīvokļa īres līgumu Antonam Brenčam par sociālo dzīvokli Rīgas 

ielā 36-2, Varakļānos (1 ist.; kopplatība 26,9 m
2
) līdz 31.05.2015. 

 
12. 

 Par dzīvokļa īres līguma pārtraukšanu 

 

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

 

 Izskatot Veronikas Vilkaušas 11.11.2014. iesniegumu un Mārītes Vīčas 27.11.2014. 

iesniegumu par īre līguma laušanu, saskaņā ar likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 27.pantu, ņemot 

vērā domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada 

dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm “par” (J.Erels, D.Inķēna, M.Justs, O.Kančs, G.Puntužs, 

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

 

 1. Lauzt ar Veroniku Vilkaušu noslēgto īre līgumu par dzīvokli Pils ielā 42-1, Varakļāni, 

ar 30.11.2014. 
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 2. Lauzt ar Mārīti Vīču noslēgto īre līgumu par dzīvokli Fabrikas ielā 5-1, Varakļāni, ar 

30.11.2014. 

 
13. 

Par naudas balvas piešķiršanu nozīmīgās dzīves jubilejās 

 

Tiek dots vārds I.Ikauniekam, M.Justam 

 

 Izskatot Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas sagatavoto informāciju par nozīmīgām dzīves 

jubilejām 2014.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, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm “par” (J.Erels, D.Inķēna, 

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

NOLEMJ: 

 

 1. Piešķirt naudas balvas sakarā ar 90 gadu jubileju 100,00 euro apmērā šādiem Varakļānu 

novada ilgdzīvotājiem: 

1.1. Helēnai Dukaļskai; 

1.2. Helēnai Sārnai; 

1.3. Annai Vanagai. 

 

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

4201) viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas. 
 

14. 

Par zemes ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās zemēs 

 

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

 

       Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizāciju un privatizācijas sertifikātu 

izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmo un otro daļu, likuma “Par zemes reformas 

pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta trešo daļu, likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma 

tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta pirmo daļu, likuma “Par pašvaldībām” 

12.pantu, ņemot vērā pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļas sagatavoto informāciju, Varakļānu 

novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm “par” (J.Erels, D.Inķēna, M.Justs, O.Kančs, G.Puntužs, 

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

 1. Ieskaitīt pašvaldībai piekritīgajās zemēs šādas nekustamā īpašuma “Mičulīši” zemes 

vienības: 

 7078 004 0255 – 0,1123 ha, 

 7078 004 0256 – 1,28 ha, 

 7078 004 0257 – 3,44 ha.   

 

 2. Saglabāt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība; kods – 0101. 

 
15. 

Darījumu ar lauksaimniecības zemi tiesiskuma uzraudzības komisijas izveidošana 

 

Tiek dots vārds I.Ikauniekam, M.Vilkaušai, G.Puntužam, J.Vēveram, M.Justam 

 

 Saskaņā ar likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 30.
1
 panta otro daļu un 

likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, Varakļānu novada dome, atklāti 
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balsojot, ar 8 balsīm “par” (J.Erels, D.Inķēna, M.Justs, O.Kančs, G.Puntužs, A.Saleniece, 

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

 

 1. Izveidot Darījumu ar lauksaimniecības zemi tiesiskuma uzraudzības komisiju 5 

(piecu) locekļu sastāvā: 

 komisijas priekšsēdētājs – domes priekšsēdētājs Māris Justs; 

 komisijas priekšsēdētāja vietniece – deputāte Modra Vilkauša; 

 komisijas locekļi: domes deputāts Oskars Kančs; 

    nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja Anna Tocs-Macāne; 

    pagastu pārvalžu vadītājs Jānis Mozga. 

 

Visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti.  

 

Nākamā domes sēde notiks 18.12.2014. plkst. 16
00

. 
 

Sēde darbu beidz plkst. 19
00

 

 

 

Sēdi vadīja: 

Domes priekšsēdētājs   (personīgais paraksts)  M.Justs 

 

Protokolēja: 

Lietvedības nodaļas vadītāja (personīgais paraksts)  I.Broka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


