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VARAKĻĀNU  NOVADA  DOMES  SĒDES 

PROTOKOLS  
Varakļānos 

 

2015.gada 26.februārī                                   Nr. 3 

 

Atklāta sēde sasaukta plkst. 16
00

 

Sēdi vada domes priekšsēdētāja vietniece Modra Vilkauša 

Sēdi protokolē Lietvedības nodaļas vadītāja  Ilga Broka 

 

DOMES  SASTĀVS: 
 

1.   Deputāts Jānis Erels  - piedalās  

2.   Deputāts Gunārs Gabrišs  - piedalās  

3.   Deputāte Dina Inķēna  - piedalās  

4.   Deputāts Māris Justs  - nepiedalās (atvaļinājumā) 

5.   Deputāts Oskars Kančs  - nepiedalās (slimības dēļ) 

6.   Deputāts Gunārs Puntužs  - piedalās  

7.   Deputāte Anita Saleniece  - piedalās  

8.   Deputāts Jānis Vēvers  - piedalās (sākot no 10.darba kārtības jautājuma) 

9.   Deputāte Modra Vilkauša  - piedalās  
 

PIEAICINĀTIE  UN  INTERESENTI:   

Ivars Ikaunieks – pašvaldības izpilddirektors; 

Ilga Broka – Lietvedības nodaļas vadītāja 

 

DARBA  KĀRTĪBA: 

1. Par Varakļānu novada pašvaldības izglītības iestāžu audzēkņu uzturēšanas izmaksām  

 

2. Par Varakļānu novada pašvaldības sociālās aprūpes iestādes – veco laužu pansionāta 

“Varavīksne” iemītnieku uzturēšanas izmaksām 

 

3. Par projekta “Varakļānu ūdenssaimniecības attīstības II kārta” iesnieguma apstiprināšanu un 

finansējuma nodrošināšanu 

 

4. Par projekta “Savādā vasara” pieteikumu  

 

5. Par zemes nomu 

 

6. Par zemes lietošanas mērķi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7017 001 0460  

 

7. Par atļauju slēgt līgumu ar Sandras Gritānes ģimenes ārsta praksi Murmastienes 

feldšerpunkta telpu un aprīkojuma izmantošanai 

 

8. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu Inetai Adamovičai 

 

9. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu Mārim Svalbam 

 

10. Par starptautiskās sadarbības līguma slēgšanu 

 

11. Par naudas balvas piešķiršanu nozīmīgā dzīves jubilejā 

 

12. Par sociālo dzīvokļu īri 

13. Par dienesta dzīvokļa īri

mailto:varaklani@varaklani.lv


 

 

14. Par dzīvokļa īres līguma pagarināšanu 

 

15. Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā 

 

PAPILDU  DARBA  KĀRTĪBA:  

 

 

16. Par grozījumiem Stirnienes pamatskolas amatu un mēnešalgu sarakstā  

 

17. Par zemes ierīcības projekta “Brūklenāji” apstiprināšanu 

 

 
 Varakļānu novada domes priekšsēdētāja vietniece aicina deputātus balsot par vēl 2 

izskatāmo jautājumu iekļaušanu domes papildu darba kārtībā.  

 Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 6 balsīm “par” (J.Erels, G.Gabrišs, D.Inķēna, 

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

 

  Iekļaut papildu darba kārtībā 2 izskatāmos jautājumus.  
 

1. 

Par Varakļānu novada pašvaldības izglītības iestāžu audzēkņu uzturēšanas izmaksām 

 

Tiek dots vārds I.Ikauniekam, M.Vilkaušai 
 

 Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta g) 

apakšpunktu un MK 13.07.1999. noteikumu Nr.250 “Kārtība, kādā veicami pašvaldību 

savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem 

pakalpojumiem” 20.un 20.
2
 punktu, ņemot vērā domes Finanšu un attīstības komitejas 

priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 6 balsīm “par” (J.Erels, G.Gabrišs, 

D.Inķēna, G.Puntužs, A.Saleniece, M.Vilkauša); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ:  

 

 1. Apstiprināt viena audzēkņa uzturēšanas izmaksas 2015.gadā Varakļānu novada 

pašvaldības izglītības iestādēs saskaņā ar pielikumiem Nr.1 – Nr.8. 

 

Pielikumā: izglītības iestāžu audzēkņu uzturēšanas izmaksu tāmes uz 8 lapām. 
 

2. 

Par Varakļānu novada pašvaldības sociālās aprūpes iestādes – veco laužu pansionāta 

“Varavīksne” iemītnieku uzturēšanas izmaksām 

 

Tiek dots vārds I.Ikauniekam, M.Vilkaušai 
 

 Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta g) 

apakšpunktu un MK 13.07.1999. noteikumu Nr.250 “Kārtība, kādā veicami pašvaldību 

savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem 

pakalpojumiem” 20.un 20.
2
 punktu, ņemot vērā domes Finanšu un attīstības komitejas 

priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 6 balsīm “par” (J.Erels, G.Gabrišs, 

D.Inķēna, G.Puntužs, A.Saleniece, M.Vilkauša); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ:   

 

 1. Apstiprināt viena iemītnieka uzturēšanas izmaksas 2015.gadā Varakļānu novada 

pašvaldības sociālās aprūpes iestādē – veco ļaužu pansionātā “Varavīksne” saskaņā ar pielikumu. 

 

Pielikumā: pansionāta iemītnieku uzturēšanas izmaksu tāme uz 1 lapas. 
 

3. 

Par projekta “Varakļānu ūdenssaimniecības attīstības II kārta” iesnieguma 

apstiprināšanu un finansējuma nodrošināšanu 

 

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



 

 

 Izskatot Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA izstrādāto “Varakļānu 

ūdenssaimniecības attīstības II kārta” projekta iesniegumu, ņemot vērā domes Finanšu un 

attīstības komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 5 balsīm “par” 

(G.Gabrišs, D.Inķēna, G.Puntužs, A.Saleniece, M.Vilkauša); “pret” – nav; “atturas” – 1 (J.Erels), 

NOLEMJ: 

 

 1. Akceptēt Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA ES Kohēzijas fonda 

līdzfinansējuma saņemšanai sagatavoto “Varakļānu ūdenssaimniecības attīstības II kārta” 

projekta iesniegumu, tajā ietvertos darbus un finansējumu apjomu atbilstoši projekta iesniegumā 

iekļautajam finansējuma plānam un projekta budžeta kopsavilkumam. 

  

 2. Piešķirt ar ES Kohēzijas fonda līdzekļiem finansētā, Varakļānu “Dzīvokļu komunālais 

uzņēmums” SIA iesniegtā projekta “Varakļānu ūdenssaimniecības attīstības II kārta” īstenošanai  

260 972,91 EUR (divi simti sešdesmit tūkstoši deviņi simti septiņdesmit divi euro un 91 cents), 

no kuriem 148 063,60 EUR (viens simts četrdesmit astoņi tūkstoši sešdesmit trīs euro un 60 

centi) ir attiecināmās izmaksas un 112 909,31 EUR (viens simts divpadsmit tūkstoši deviņi simti 

deviņi euro un 31 cents) ir neattiecināmās izmaksas. 

 2.1. pašvaldības finansējumu nodrošināt, ņemot aizņēmumu Valsts kasē. 

   

 3. Izstrādāto “Varakļānu ūdenssaimniecības attīstības II kārta” projekta iesniegumu 

iesniegt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā. 
 

4. 

Par projekta “Savādā vasara” pieteikumu  

 

Tiek dots vārds I.Ikauniekam, M.Vilkaušai 
 

 Izskatot sagatavoto projekta pieteikumu “Savādā vasara” par Varakļānu novada jauniešu 

centra “Aplis”  darbības dažādošanu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 6 balsīm “par” 

(J.Erels, G.Gabrišs, D.Inķēna, G.Puntužs, A.Saleniece, M.Vilkauša); “pret” – nav; “atturas” – nav, 

NOLEMJ:  

 

 1. Akceptēt Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrā iesniedzamo atklāta projektu 

konkursa “Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi īstenot 

neformālās mācīšanās aktivitātes visiem jauniešiem popularizējot līdzdalību un aktīvu dzīves 

veidu” projekta pieteikumu “Savādā vasara”, kas paredz Varakļānu novada jauniešu centra 

“Aplis” darbības dažādošanu. 

 

 2. Apstiprināt projekta finansējumu 3454,84 EUR (trīs tūkstoši četri simti piecdesmit četri 

euro un 84 centi) apmērā.  
 
5. 

Par zemes nomu 

 

Tiek dots vārds I.Ikauniekam, M.Vilkaušai 
 

 Izskatot pašvaldībā saņemtos iesniegumus par zemes iznomāšanu un zemes nomas līgumu 

pagarināšanu, kā arī Nekustamā īpašuma nodaļas sagatavoto informāciju šajā jautājumā, saskaņā 

ar likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, Zemes pārvaldības likuma 17.pantu, 

MK 30.10.2007. noteikumu Nr. 735 “Noteikumi par publiskās personas zemes nomu” 16.2 un 

18.1 punktu, MK 30.08.2005. noteikumiem Nr.644 “Noteikumi par neizpirktās lauku apvidu 

zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību”, 19.04.2010. MK 

rīkojuma Nr.214 “Par zemes pārvaldības likuma koncepciju” 1.3.punktu, ņemot vērā domes 

Finanšu un attīstības komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 6 

balsīm “par” (J.Erels, G.Gabrišs, D.Inķēna, G.Puntužs, A.Saleniece, M.Vilkauša); “pret” – nav; 



 

 

“atturas” – nav, NOLEMJ: 

 

 

 1. Pagarināt zemes nomas līgumu ar SIA “Lauce” (reģ. Nr. 40003693347) par zemes 

gabalu ar kadastra apzīm. 7094 007 0268 – 0,89 ha platībā lauksaimniecības vajadzībām, nosakot 

nomas maksu 1,5% apmērā no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības gadā uz laiku līdz 

31.12.2015. 

 

 2. Slēgt zemes nomas līgumu ar Natāliju Janko par nekustamā īpašuma “Skabstati” - 

zemes gabala ar kadastra apzīm. 7094 004 0245 daļu 0,085 ha platībā, nosakot nomas maksu 

1,5% apmērā no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības gadā uz laiku no 01.01.2015. līdz 

31.12.2020.  

 

 3. Slēgt zemes nomas līgumu ar Natāliju Vlasovu par nekustamo īpašumu “Kukulīši” ar 

kadastra Nr. 7094 004 0289 – 1,5 ha platībā, nosakot nomas maksu 0,5% apmērā no nekustamā 

īpašuma kadastrālās vērtības gadā uz laiku no 04.01.2015. līdz 03.01.2016. 

 

 4. Iznomāt Jānim Tropam daļu no zemes gabala ar kadastra apzīm. 7078 004 0460 – 0,30 

ha platībā saimniecības “Ceriņi” vajadzībām, nosakot nomas maksu 1,5% apmērā no nekustamā 

īpašuma kadastrālās vērtības gadā uz laiku līdz 31.12.2015. 

 
 

 5. Iznomāt Gitai Šķēlei daļu no pašvaldībai piederošā īpašuma “Jaunmalas” - zemes 

gabala kadastra apzīm. 7078 004 0452 – 0,08 ha platībā, nosakot nomas maksu 1,5% apmērā no 

nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības gadā uz laiku līdz 31.12.2019. 

 

 6. Iznomāt Ivaram Mesteram zemes gabalu 5600 m
2
 platībā Saules ielā 18, Varakļāni, 

sakņu dārza vajadzībām uz laika periodu no 01.03.2015. līdz 31.12.2017. 

 6.1. nomas līgumā paredzēt pašvaldības tiesības vienpusēji izbeigt līgumu, ja Ministru 

kabinets izdod rīkojumu par iznomātā zemes gabala ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda, ja 

iznomātais zemes gabals tiek iekļauts zemes konsolidācijas projektā vai arī tiek piešķirts īpašumā 

kā līdzvērtīgā zeme.  

 

 7. Iznomāt SIA “KAMIL PLUSS” (reģ.Nr.55402005861; jurid.adrese: Daugavpils iela 2, 

Varakļāni) zemes gabala ar kadastra Nr.7017 001 0460 – Rīgas ielā 11, Varakļāni, daļu 690 m
2
 

platībā (vairāk vai mazāk, kā izrādīsies pēc instrumentālās uzmērīšanas) uz laika periodu no 

01.03.2015. līdz 31.12.2025. 
 7.1. līgumā paredzēt, ka nomniekam ir tiesības uz iznomātā zemes gabala celt kā 

pastāvīgus tiesību objektus ēkas un būves. 

 
6. 

Par zemes lietošanas mērķi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7017 001 0460 

 

Tiek dots vārds I.Ikauniekam, M.Vilkaušai 
 

 Pamatojoties uz MK 20.06.2006. noteikumiem Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, MK 

30.04.2013. noteikumiem Nr.240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves 

noteikumi”, atbilstoši Varakļānu novada teritorijas plānojumam 2014. - 2025.gadam, ņemot vērā 

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

6 balsīm “par” (J.Erels, G.Gabrišs, D.Inķēna, G.Puntužs, A.Saleniece, M.Vilkauša); “pret” – nav; 

“atturas” – nav, NOLEMJ: 

 

 1. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7017 001 0460 (Rīgas iela 11, 

Varakļāni) zemes lietošanas mērķiem piekrītošo zemes platību sekojoši: 

 1.1. “Pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve” (kods 0908) platību uz 605 m
2 

; 

 1.2. “Komercdarbības objektu apbūve” (kods 0801) platību uz 690 m
2
. 

(platības var mainīties pēc instrumentālās uzmērīšanas).  

 

 2. Zemes vienības daļai, kas tiks izveidota uz zemes vienības ar kadastra apzīm. 

70170010460 – 690 m
2
 platībā (vairāk vai mazāk, kā izrādīsies pēc instrumentālās uzmērīšanas), 

noteikt zemes lietošanas mērķi – komercdarbības objektu apbūve; kods 0801. 



 

 

 

7. 

Par atļauju slēgt līgumu ar Sandras Gritānes ģimenes ārsta praksi Murmastienes 

feldšerpunkta telpu un aprīkojuma izmantošanai 

 

Tiek dots vārds I.Ikauniekam, M.Vilkaušai 
 

 Izskatot ģimenes ārstes Sandras Gritānes 03.02.2015. iesniegumu ar lūgumu atļaut 

izmantot Murmastienes feldšerpunkta telpas un aprīkojumu pacientu izbraukuma pieņemšanai un 

ārstēšanai katra mēneša pirmajā un trešajā otrdienā, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 

12.pantu un 15.panta pirmās daļas 6.punktu, ņemot vērā domes Finanšu un attīstības komitejas 

priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 6 balsīm “par” (J.Erels, G.Gabrišs, 

D.Inķēna, G.Puntužs, A.Saleniece, M.Vilkauša); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ: 

 

 1. Atļaut Murmastienes feldšerpunktam slēgt līgumu ar Sandras Gritānes ģimenes ārsta 

praksi par pacientu pieņemšanu un ārstēšanu Murmastienes feldšerpunkta telpās divas reizes 

mēnesī (mēneša pirmajā un trešajā otrdienā), izmantojot feldšerpunktā esošo aprīkojumu; 

 1.1. maksu par telpu un aprīkojuma izmantošanu noteikt 5,00 EUR/mēnesī (+PVN); 
 1.2. līgumu slēgt uz laika periodu līdz 31.12.2016., paredzot iespēju līguma automātiskai 

pagarināšanai uz katriem nākamajiem 12 mēnešiem. 

 
8. 

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu Inetai Adamovičai   

 

Tiek dots vārds I.Ikauniekam, M.Vilkaušai 
 

 Izskatot Antona Adamoviča 12.01.2015. iesniegumu par deklarētās dzīvesvietas ziņu 

anulēšanu Inetai Adamovičai pēc adreses Kosmonautu iela 20-6, Varakļāni, saskaņā ar 

Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta pirmo daļu un 12.panta pirmās daļas 2.punktu, MK 

11.02.2003. noteikumu Nr.72 “Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu” 

2.punktu, ņemot vērā pašvaldības atbildīgās personas dzīvesvietas deklarēšanas jautājumos 

R.Upenieces sagatavoto informāciju, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 6 balsīm “par” 

(J.Erels, G.Gabrišs, D.Inķēna, G.Puntužs, A.Saleniece, M.Vilkauša); “pret” – nav; “atturas” – nav, 

NOLEMJ: 

 

 1. Anulēt ziņas par Inetas Adamovičas deklarēto dzīvesvietu adresē Kosmonautu iela 

20-6, Varakļāni, Varakļānu novads, LV-4838. 
 

Pielikumā:  lēmuma izvērsts skaidrojums uz 1 lapas. 
 

9. 

 Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu Mārim Svalbam   

 

Tiek dots vārds I.Ikauniekam, M.Vilkaušai 
 

 Izskatot Zinaidas Senkānes 22.01.2015. iesniegumu par deklarētās dzīvesvietas ziņu 

anulēšanu Mārim Svalbam pēc adreses Kosmonautu iela 13-28, Varakļāni, saskaņā ar 

Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta pirmo daļu un 12.panta pirmās daļas 2.punktu, MK 

11.02.2003. noteikumu Nr.72 “Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu” 

2.punktu, ņemot vērā pašvaldības atbildīgās personas dzīvesvietas deklarēšanas jautājumos 

R.Upenieces sagatavoto informāciju, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 6 balsīm 

“par” (J.Erels, G.Gabrišs, D.Inķēna, G.Puntužs, A.Saleniece, M.Vilkauša); “pret” – nav; 

“atturas” – nav, NOLEMJ: 

 

 1. Anulēt ziņas par Māra Svalba deklarēto dzīvesvietu adresē Kosmonautu iela 13-28, 

Varakļāni, Varakļānu novads, LV-4838. 
 



 

 

Pielikumā:  lēmuma izvērsts skaidrojums uz 1 lapas. 
Pēc 9.darba kārtības jautājuma izskatīšanas sēdes norises telpā ierodas deputāts Jānis Vēvers, un 

piedalās nākamo jautājumu izskatīšanā un lēmumu pieņemšanā. 
 

10. 

Par starptautiskās sadarbības līguma slēgšanu 

 

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

 Izskatot Dņepropetrovskas apgabala Tomakovkas rajona padomes (Ukraina) piedāvājumu 

sadarbības līguma slēgšanai, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, Varakļānu 

novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm “par” (J.Erels, G.Gabrišs, D.Inķēna, G.Puntužs, 

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

 

 1. Atbalstīt priekšlikumu par starptautiskās sadarbības līguma slēgšanu ar 

Dņepropetrovskas apgabala Tomakovkas rajonu (Ukraina) par sadarbību un pieredzes apmaiņu 

vietējās pašvaldības attīstības, izglītības un kultūras jautājumos, un iespējamo sadarbības projektu 

īstenošanai. 

 
11. 

Par naudas balvas piešķiršanu nozīmīgā dzīves jubilejā 

 

Tiek dots vārds I.Ikauniekam, M.Vilkaušai 
 

 Izskatot Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas sagatavoto informāciju par nozīmīgām dzīves 

jubilejām 2015.gada martā, 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 7 balsīm “par” (J.Erels, G.Gabrišs, D.Inķēna, G.Puntužs, 

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

 

 1. Piešķirt naudas balvas sakarā ar 85 gadu jubileju 70,00 euro apmērā šādiem Varakļānu 

novada ilgdzīvotājiem: 

 1.1. Leontīnai Bečai; 

 1.2. Antonam Dubinskim. 

 

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

ilgdzīvotājai Sholastikai Slūkai. 

 

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

4201) viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas. 

 
12. 

Par sociālo dzīvokļu īri 

 

Tiek dots vārds I.Ikauniekam, G.Gabrišam, M.Vilkaušai 
 

 Izskatot sociālā dienesta sagatavoto informāciju par sociālo dzīvokļu īres līgumu 

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

mājām” 6.pantu, atbilstoši sociālo dzīvojamo māju nolikumos noteiktajam un ņemot vērā domes 

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

atklāti balsojot, ar 7 balsīm “par” (J.Erels, G.Gabrišs, D.Inķēna, G.Puntužs, A.Saleniece, 

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

 

 1. Pagarināt sociālā dzīvokļa īres līgumu Elzai Pastarei par sociālo dzīvokli Rīgas ielā 

36-1, Varakļānos (2 ist.; kopplatība 44,5 m
2
) līdz 31.03.2015.; 

 

 1.1. brīdināt Elzu Pastari par sociālā dzīvokļa īres līguma izbeigšanu sakarā ar komunālo 

pakalpojumu un mājas apsaimniekošanas maksājumu neveikšanu, nosūtot brīdinājumu ierakstītā 



 

 

vēstulē. 

 

 2. Pagarināt sociālā dzīvokļa īres līgumu Ingrīdai Rihterei par sociālo dzīvokli Pils ielā 

17-8, Varakļānos (1 ist.; kopplatība 17,9 m
2
) līdz 31.08.2015. 

 

 3. Pagarināt sociālā dzīvokļa īres līgumu Ivanam Daņilovam par sociālo dzīvokli Rīgas 

ielā 36-5, Varakļānos (1 ist.; kopplatība 23,9 m
2
) līdz 31.08.2015. 

 

 4. Izbeigt ar Ilvu Ozoliņu noslēgto īres līgumu par sociālo dzīvokli Pils ielā 17-1, 

Varakļāni, ar 28.02.2015. 

 

 5. Piešķirt Ilvai Ozoliņai sociālo dzīvokli Pils ielā 17-5, Varakļānos (2 ist.; kopplatība 

51,2 m
2
); 

5.1. īres līgumu ar Ilvu Ozoliņu slēgt uz laiku no 01.02.2015. līdz 31.08.2015. 

5.2. īres līgumā ierakstīt: Ilva Ozoliņa – īrniece; 

        Inuta Tropa – meita; 

        Ivanda Tropa – meita. 

 

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

4201) viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas. 

 
13. 

Par dienesta dzīvokļa īri 

 

Tiek dots vārds I.Ikauniekam, M.Vilkaušai 
 

 Izskatot no Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA pārsūtīto Varakļānu 

kultūras nama direktores Rutas Laizānes 10.02.2015. iesniegumu par dzīvokļa īres līguma 

pārtraukšanu un pašvaldības sekretāres Karīnas Keišas 19.02.2015. iesniegumu par dienesta 

dzīvokļa piešķiršanu, saskaņā ar likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 23.pantu, 26.panta otro daļu un 

27.pantu, ņemot vērā domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšlikumu, 

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

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

 

 1. Pārtraukt ar Rutu Laizāni noslēgto īres līgumu par pašvaldības dienesta dzīvokli Pils 

ielā 32-5, Varakļāni, ar 28.02.2015. 

 

 2. Piešķirt Varakļānu novada pašvaldības sekretārei Karīnai Keišai vienistabas dienesta 

dzīvokli Pils ielā 32-5; kopplat. 28,9 m
2
. 

 2.1. uzdot Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA (valdes loceklis 

I.Basankovičs) sagatavot un noslēgt dzīvokļa īres līgumu ar K.Keišu uz 3 gadiem; 

 2.2. īres līgumā ierakstīt šādas personas: 

  - Karīna Keiša - īrniece; 

  - Evelīna Vulāne – meita. 

 
14. 

Par dzīvokļa īres līguma pagarināšanu 

 

Tiek dots vārds I.Ikauniekam, M.Vilkaušai 
 

 Izskatot Staņislava Mīkstā 18.02.2015. pašvaldībā saņemto 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 7 balsīm “par” (J.Erels, G.Gabrišs, D.Inķēna, G.Puntužs, A.Saleniece, J.Vēvers, 

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

 

 1. Atjaunot un pagarināt Staņislavam Mīkstajam īres līgumu dzīvoklim “Malaine” - 3, 

Varakļānu pag., uz laika periodu no 01.12.2014. līdz 30.04.2016. 
 



 

 

 

15. 

Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā 

 

Tiek dots vārds I.Ikauniekam, M.Vilkaušai 
 

 Izskatot 16.02.2015. pašvaldībā saņemto Danutes Seidares iesniegumu par dzīvojamās 

platības piešķiršanu, saskaņā ar likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 5.pantu, 

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

novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm “par” (J.Erels, G.Gabrišs, D.Inķēna, G.Puntužs, 

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

 

 1. Piešķirt dzīvokļa īres tiesības Danutei Seidarei uz dzīvokli Varakļānos, Kosmonautu 

ielā 20-7, (2 ist. ar kopējo platību 48,8 m
2
) uz laika periodu līdz 29.02.2016. 

 1.1. uzdot SIA “Dzīvokļu komunālais uzņēmums” līdz 10.03.2015. noslēgt īres līgumu ar 

Danuti Seidari un īres līgumā ierakstīt šādas personas: 

 - Danute Seidare – īrniece; 

 - Renārs Inčs – dēls; 

 - Evija Vaivode – meita. 

 1.2. saskaņā ar likuma “Par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 10.panta 

pirmās daļas 2.punktu, izslēgt Danuti Seidari no pašvaldības palīdzības reģistra. 

 

Pielikumā: pieņemtā lēmuma izvērsts skaidrojums uz 1 lapas. 
 

16. 

Par grozījumiem Stirnienes pamatskolas amatu un mēnešalgu sarakstā 

 

Tiek dots vārds I.Ikauniekam, A.Saleniecei, G.Puntužam, M.Vilkaušai 
 

 Izskatot Stirnienes pamatskolas direktores priekšlikumu par nepieciešamību veikt 

izmaiņas Stirnienes pamatskolas no pašvaldības budžeta finansētā personāla amatu un mēnešalgu 

sarakstā, saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Varakļānu 

novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm “par” (J.Erels, G.Gabrišs, D.Inķēna, G.Puntužs, 

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

 

 1. Veikt izmaiņas 15.01.2015. apstiprinātajā Stirnienes pamatskolas no pašvaldības 

budžeta finansētā personāla amatu un mēnešalgu sarakstā, samazinot apkopēja (skolas telpām) 

slodzi par 1,2. 

 

 2. Izmaiņas amatu un mēnešalgu sarakstā stājas spēkā ar 01.04.2015. 

 

Pielikumā: amatu un mēnešalgu saraksts uz 1 lapas. 

 
17. 

Par zemes ierīcības projekta “Brūklenāji” apstiprināšanu 

 

Tiek dots vārds I.Ikauniekam, J.Erelam, G.Gabrišam, M.Vilkaušai 
 

 Izskatot SIA “AMETRS” Rēzeknes biroja vadītāja Jura Kazāka 24.02.2015. iesniegumu 

ar lūgumu apstiprināt zemes īpašumam “Brūklenāji”, Murmastienes pagastā, Varakļānu  nov. 

(kadastra Nr.7078 009 0034) 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 pašvaldības teritorijas plānojumu 2014.-2025.gadam, Varakļānu 



 

 

novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm “par” (J.Erels, G.Gabrišs, D.Inķēna, G.Puntužs, 

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

 

 1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Brūklenāji”, 

Murmastienes pagastā, Varakļānu nov., kadastra Nr.7078 009 0034.  

 

 2. Paliekošajam nekustamajam īpašumam “Brūklenāji” - zemes vienībai 3,4 ha platībā 

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

mežsaimniecība (kods – 0201). 

 

 3.  Paliekošajam nekustamajam īpašumam “Brūklenāji” - zemes vienībai 3,4 ha platībā 

noteikt nekustamā īpašuma apgrūtinājumu – ūdensnotekas (ūdensteču regulēta posma un 

speciāla raktas gultnes), kā arī uz tās esošās hidrotehniskās būves un ierīces ekspluatācijas 

aizsargjoslas teritorija meža zemēs.  

 

 4. Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam “Puisēni 2” - zemes vienībai 3,6 ha platībā 

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

lauksaimniecība (kods – 0101). 

  

 5.  Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam “Puisēni 2” - zemes vienībai 3,6 ha platībā 

noteikt nekustamā īpašuma apgrūtinājumus: 

-  ūdensnotekas (ūdensteču regulēta posma un speciāla raktas gultnes), kā arī uz tās esošās 

hidrotehniskās būves un ierīces ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija lauksaimniecībā 

izmantojamās zemēs; 

- aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem ar 

nominālo spriegumu 110 kV; 

- aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem ar 

nominālo spriegumu 20 kV; 

- ceļa servitūta teritorijas. 

 

 6. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi.  

 

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

4201) viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas. 

 

Visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti.  
 

Nākamā domes sēde notiks 26.03.2015. plkst. 16
00

. 
 

Sēde darbu beidz plkst. 18
20

 

 

Sēdi vadīja: 

Domes priekšsēdētāja vietniece (personīgais paraksts)  M.Vilkauša 

 

Protokolēja: 

Lietvedības nodaļas vadītāja (personīgais paraksts)  I.Broka 

 

 
 


