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VARAKĻĀNU  NOVADA  DOMES  SĒDES 

PROTOKOLS  
Varakļānos 

 

2015.gada 26.martā                                    Nr. 4 

 

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  - piedalās  

3.   Deputāte Dina Inķēna  - piedalās  

4.   Deputāts Māris Justs  - piedalās  

5.   Deputāts Oskars Kančs  - nepiedalās (par neierašanās iemesliem nav ziņojis) 

6.   Deputāts Gunārs Puntužs  - nepiedalās (atvaļinājumā)  

7.   Deputāte Anita Saleniece  - piedalās  

8.   Deputāts Jānis Vēvers  - nepiedalās (veselības stāvokļa dēļ) 

9.   Deputāte Modra Vilkauša  - piedalās  
 

PIEAICINĀTIE  UN  INTERESENTI:   

 

Ivars Ikaunieks – pašvaldības izpilddirektors; 

Ilona Skutele – galvenā grāmatvede; 

Ilga Broka – Lietvedības nodaļas vadītāja 

 

DARBA  KĀRTĪBA: 

1. Par Varakļānu novada darba ar jaunatni programmas 2015.- 2019.gadam apstiprināšanu 

 

2. Par Spodrības mēneša izsludināšanu Varakļānu novadā 

 

3. Par projektu “Pastāvīgās modernizētās ekspozīcijas “Senās godības atspulgs laikmetu 

griežos” izveide Varakļānu novada muzejā” 

 

4. Par kultūras nama direktora iecelšanu amatā 

 

5. Par siltumapgādes avansa maksājumiem 2015./2016.gada apkures sezonai 

 

6. Par nekustamā īpašuma “Lauce 10” sadalīšanu 

 

7. Par zemes nomu 

 

8. Par grozījumiem Varakļānu novada domes 25.09.2014. lēmumā Nr. 14.7 “Par zemes ierīcības 

projekta “Murmastienes Tropi” apstiprināšanu 

 

9. Par nedzīvojamo telpu nomas līguma izbeigšanu 

 

10. Par nekustamā īpašuma Kapsētas ielā 12, Varakļāni, atsavināšanas procesa pārtraukšanu  
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11. Par VAS “Latvijas dzelzceļš” paredzētās darbības “Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācija” 

akceptēšanu 

12. Par naudas balvas piešķiršanu nozīmīgā dzīves jubilejā 

 

13. Par reģistrēšanu pašvaldības palīdzībai dzīvokļa jautājumu risināšanā 

 

14. Par sociālo dzīvokļu īres līgumu pagarināšanu 

 

PAPILDU  DARBA  KĀRTĪBA:  

 

 

16. Par nekustamā īpašuma “Lapsiņas” sadalīšanu 

 

17. Par nekustamā īpašuma nosaukuma apstiprināšanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu  

 

18. Par dzīvokļa īres līguma pagarināšanu 

 

19. Par grozījumiem sociālo dzīvojamo māju “Ceriņi” un “Pūpoli” nolikumos 

 

20. Par Varakļānu novada muzeja vides izpētes izglītojošās programmas “Pa grāfa Borha 

piedzīvojumu takām” apstiprināšanu 

 

21. Par grozījumiem 26.06.2014. lēmumā Nr. 9.14 “Par maksas pakalpojumu izcenojumiem 

Varakļānu novada muzejā” 
 
 Varakļānu novada domes priekšsēdētājs aicina deputātus balsot par vēl 6 izskatāmo 

jautājumu iekļaušanu domes papildu darba kārtībā.  

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

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

 

  Iekļaut papildu darba kārtībā 6 izskatāmos jautājumus.  
 

1. 

Par Varakļānu novada darba ar jaunatni programmas 2015.-2019.gadam 

apstiprināšanu 

 

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

 

 Iepazīstoties ar izstrādāto darba ar jaunatni programmas 2015.-2019.gadam projektu, 

pamatojoties uz Jaunatnes likuma 5.panta pirmo daļu un likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 

pirmās daļas 27.punkta, ņemot vērā domes Finanšu un attīstības komitejas un Sociālo, izglītības  

un kultūras jautājumu komitejas apvienotas sēdes priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti 

balsojot, ar 6 balsīm “par” (J.Erels, G.Gabrišs, D.Inķēna, M.Justs, A.Saleniece, M.Vilkauša); 

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

 

 1. Apstiprināt “Varakļānu novada darba ar jaunatni programmu 2015.- 2019.gadam”. 
 

Pielikumā: programma uz 11 lapām. 
 

2. 

Par Spodrības mēneša izsludināšanu Varakļānu novadā 

 

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

 

 Izskatot domes Finanšu un attīstības komitejas un Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu 

komitejas apvienotas sēdes priekšlikumu par Spodrības mēneša izsludināšanu,  pamatojoties uz 
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likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, Varakļānu novada dome, atklāti 

balsojot, ar 6 balsīm “par” (J.Erels, G.Gabrišs, D.Inķēna, M.Justs, A.Saleniece, M.Vilkauša); 

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

 

 

 

 

 1. Izsludināt Spodrības mēnesi Varakļānu novadā laika periodā no 2015.gada 1.aprīļa līdz 

30.aprīlim. 

 

 2. Noteikt, ka Spodrības mēneša laikā šķiroti zari un pērnās lapas glabāšanā tiek pieņemti 

bez maksas; 

 2.1. Lielajai talkai (25.aprīlī) pieteiktajos objektos īpašajos maisos savāktie atkritumi tiek 

pieņemti un transportēti par pašvaldības līdzekļiem. 

 

 3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Varakļānu novada pašvaldības izpilddirektoram 

I.Ikauniekam. 

 
3. 

Par projektu “Pastāvīgās, modernizētās ekspozīcijas “Senās godības atspulgs laikmetu 

griežos” izveide Varakļānu novada muzejā” 

 

Tiek dots vārds M.Vilkaušai, M.Justam 

 

 Izskatot Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Muzeju nozares attīstības 

programma” projektu konkursam iesniedzamo projekta “Pastāvīgās, modernizētās ekspozīcijas 

“Senās godības atspulgs laikmetu griežos” izveide Varakļānu novada muzejā” pieteikumu, ņemot 

vērā domes Finanšu un attīstības komitejas un Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 

apvienotas sēdes priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 6 balsīm “par” 

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

NOLEMJ: 

  1. Akceptēt Varakļānu novada muzeja sagatavoto Valsts Kultūrkapitāla fonda 

mērķprogrammas “Muzeju nozares attīstības programma” projektu konkursam iesniedzamo 

projekta “Pastāvīgās, modernizētās ekspozīcijas “Senās godības atspulgs laikmetu griežos” 

izveide Varakļānu novada muzejā” pieteikumu. 

 2.  Apstiprināt projekta realizācijas kopējo finansējumu 4189,96 euro apmērā; projekta 

atbalsta gadījumā nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu plānotajā apmērā. 
 

4. 

Par kultūras nama direktora iecelšanu amatā 

 

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

 

 Pamatojoties uz Varakļānu novada pašvaldības izpilddirektora I.Ikaunieka priekšlikumu, 

saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu un Varakļānu novada 

pašvaldības nolikuma 17.7.punktu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 6 balsīm “par” 

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

NOLEMJ: 

 

 1. Iecelt Kristīni Strodi par Varakļānu kultūras nama direktori. 
 

5. 

Par siltumapgādes avansa maksājumiem 2015./2016.gada apkures sezonai  
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Tiek dots vārds I.Skutelei, D.Inķēnai, M.Justam 

 

 Izskatot Varakļānu “Dzīvokļu komunālā uzņēmuma” SIA ierosinājumu par centralizētās 

siltumapgādes avansa maksājuma apmēra noteikšanu 2015./2016.gada apkures sezonai, kas 

nodrošinās iespēju savlaicīgi iepirkt kurināmo un pakalpojumu saņēmējiem dos iespēju plānot 

savus izdevumus apkures maksājumu segšanai, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībā” 15.panta  

 

 

 

 

pirmās daļas 1.punktu, ņemot vērā domes Finanšu un attīstības komitejas un Sociālo, izglītības un 

kultūras jautājumu komitejas apvienotas sēdes priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti 

balsojot, ar 6 balsīm “par” (J.Erels, G.Gabrišs, D.Inķēna, M.Justs, A.Saleniece, M.Vilkauša); 

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

 

 1. Noteikt, ka 2015.gada vasaras sezonas piecos mēnešos (maijs, jūnijs, jūlijs, augusts, 

septembris) iedzīvotājiem – centralizētās siltumapgādes pakalpojuma saņēmējiem – veicamais 

fiksētais maksājums uzskatāms par avansa iemaksu 2015./2016.gada apkures sezonas pieciem 

mēnešiem (novembrim, decembrim, janvārim, februārim, martam). 

 

 2. Fiksētā maksājuma apmēru noteikt 0,55 euro/m
2
 mēnesī; 

 2.1. fiksētais (avansa) maksājums nav uzskatāms par obligātu maksājumu un par tā 

kavējumu netiek piemērotas soda sankcijas.  

 

 3. Uzsākot 2015./2016.gada apkures sezonu, avansa maksājums tiks ņemts vērā, veicot 

aprēķinu par siltumapgādi pēc spēkā esošā pamattarifa.  

 

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

4201) viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas. 
 

6. 

Par nekustamā īpašuma “Lauce 10” sadalīšanu 

 

Tiek dots vārds I.Ikauniekam, M.Justam 

 

 Izskatot SIA “Lauce” 16.03.2015. iesniegumu par nekustamā īpašuma “Lauce 10” 

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 domes Finanšu un attīstības 

komitejas un Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas apvienotas sēdes priekšlikumu, 

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

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

 

 1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma “Lauce 10” (kadastra Nr. 7094 006 0214 ar kopējo 

platību 44,79 ha)  trīs zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 7094 006 0004 – 6,6 ha platībā, 

7094 005 0078 – 6,29 ha platībā un 7094 002 0207 – 4,22 ha platībā. 

 

 2.  Atdalītajām zemes vienības ar kadastra apzīm. 7094 006 0004 – 6,6 ha, 7094 005 0078 – 

6,29 ha un 7094 002 0207 – 4,22 ha platībā, kas tiks pievienotas nekustamajam īpašumam 

“Liepkalni” (kad.Nr. 7094 005 0205), apstiprināt nosaukumu “Liepkalni”. 

 

 3. Atdalītajām zemes vienībām saglabāt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība; kods – 0101. 
 

7. 

Par zemes nomu 
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Tiek dots vārds I.Ikauniekam, M.Justam 

 

 Izskatot pašvaldībā saņemtos iesniegumus par zemes iznomāšanu, zemes nomas līgumu 

laušanu un 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” 18.3 punktu, ņemot vērā domes Finanšu un attīstības komitejas un 

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas apvienotas sēdes priekšlikumu, Varakļānu 

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

 

 

 

 

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

 

 1. Pagarināt zemes nomas līgumu Ainu Upīti  par nekustamā īpašuma “Vēzīši” - zemes 

gabala ar kadastra apzīm. 7094 005 0192 daļu 0,31 ha platībā, nosakot nomas maksu 1,5% 

apmērā no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības gadā uz laiku no 01.01.2015. līdz 31.12.2016.  

 

 2. Pārtraukt ar Aldi Grandānu noslēgtos zemes nomas līgumus par zemes gabaliem: 

- Jēkabpils šosejā 37, Varakļāni – 45,3407 ha platībā (kad. Nr. 7017 002 0021); 

- Jēkabpils šosejā 38, Varakļāni – 11,9 ha platībā (kad. Nr. 7017 001 0646) ar 31.03.2015. 

 

 3. Iznomāt Pēterim Zalužinskim lauksaimniecības vajadzībām zemes gabalus: 

- Jēkabpils šosejā 37, Varakļāni – 45,3407 ha platībā (kad. Nr. 7017 002 0021); 

- Jēkabpils šosejā 38, Varakļāni – 11,9 ha platībā (kad. Nr. 7017 001 0646) uz laiku no 

01.04.2015. līdz 31.12.2019. 

 

 4. Iznomāt Jānim Mālniekam lauksaimniecības vajadzībām daļu no zemes gabala 

Zemgales ielā 26, Varakļāni, 8755 m
2
 platībā uz laika periodu līdz 31.12.2025.  

 

 5. Iznomāt SIA “GB Koks” (reģ.Nr.45403020531; jurid. adrese: Muižas iela 6, 

Murmastiene, Murmastienes pag.) zemes gabala ar kadastra Nr.7078 004 0441 daļu 0,2 ha platībā 

(vairāk vai mazāk, kā izrādīsies pēc instrumentālās uzmērīšanas) uz laika periodu no 01.01.2015. 

līdz 31.12.2024. 

 5.1. noteikt nomas maksu 1,5% apmērā no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības gadā; 

 5.2. līgumā paredzēt, ka nomniekam ir tiesības uz iznomātā zemes gabala celt ēkas un 

būves kā patstāvīgus tiesību objektus. 

 
8. 

Par grozījumiem Varakļānu novada domes 25.09.2014. lēmumā Nr. 14.7 “Par zemes 

ierīcības projekta “Murmastienes Tropi” apstiprināšanu” 

 

Tiek dots vārds I.Ikauniekam, M.Justam 

 

 Izskatot Nekustamā īpašuma nodaļas sagatavoto informāciju par nepieciešamību veikt 

grozījumus 25.09.2014. lēmuma Nr.14.7 “Par zemes ierīcības projekta “Murmastienes Tropi” 

apstiprināšanu” 2.4.punktā, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

27.punktu un MK 03.11.2009. noteikumiem Nr.1269 “Adresācijas sistēmas noteikumi”, ņemot 

vērā domes Finanšu un attīstības komitejas un Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 

apvienotas sēdes priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 6 balsīm “par” 

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

NOLEMJ: 

 

 1. Izdarīt grozījumus Varakļānu novada domes 25.09.2014. lēmumā Nr.14.7 “Par zemes 

ierīcības projekta “Murmastienes Tropi” apstiprināšanu”, izsakot lēmuma 2.4.punktu šādā 
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redakcijā: 

 “2.4. mainīt nekustamā īpašuma “Murmastienes Tropi”, Murmastienes pagasts, 

Varakļānu nov., paliekošajai zemes vienībai Nr. 1 (saskaņā ar zemes ierīcības projekta grafisko 

pielikumu) 3,4 ha platībā – zemes gabalam un uz tā esošajām ēkām adresi no “Tropi”, 

Murmastienes pagasts, Varakļānu novads, uz adresi “Murmastienes Tropi”, Murmastienes 

pagasts, Varakļānu novads, LV-4835.” 

 
9. 

Par nedzīvojamo telpu nomas līguma pārtraukšanu   

 

Tiek dots vārds I.Ikauniekam, M.Justam 

 

 Izskatot SIA “Millenium L” vadītājas L.Šostakas 17.03.2015. iesniegumu par  

 

 

 

 

nedzīvojamo telpu Rīgas ielā 4, Varakļāni, nomas līguma pārtraukšanu, ņemot vērā domes 

Finanšu un attīstības komitejas un Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas apvienotas 

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

G.Gabrišs, D.Inķēna, M.Justs, A.Saleniece, M.Vilkauša); “pret” – nav; “atturas” – nav, 

NOLEMJ: 

 

 1. Pārtraukt nedzīvojamo telpu nomas līgumu ar 30.04.2015. SIA “Millenuim L” 

(reģ.Nr.45402010752; juris,adrese: Kalna iela 37-1, Madona) par telpām Rīgas ielā 4, Varakļāni; 

 1.1. SIA “Millenium L” vadītājai L.Šostakai divu darba dienu laikā pēc līguma 

pārtraukšanas nodot iznomātājam telpas, sastādot par to pieņemšanas – nodošanas aktu. 
 

10. 

Par nekustamā īpašuma Kapsētas ielā 12, Varakļāni, atsavināšanas procesa 

pārtraukšanu 

 

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

 

 Izskatot priekšlikumu par nekustamā īpašuma Kapsētas ielā 12, Varakļāni, atsavināšanas 

procesa pārtraukšanu sakarā ar divām nesekmīgām izsolēm, pamatojoties uz Publiskās personas 

mantas atsavināšanas likuma nosacījumiem un likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 

9.punktu,  ņemot vērā domes Finanšu un attīstības komitejas un Sociālo, izglītības un kultūras 

jautājumu komitejas apvienotas sēdes priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 

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

“atturas” – nav, NOLEMJ: 

 

 1. Pārtraukt nekustamā īpašuma Kapsētas ielā 12, Varakļāni, atsavināšanas procesu.  

 

 2. Atstāt  nekustamo īpašumu Kapsētas ielā 12, Varakļāni, pašvaldības bilancē, paredzot tā 

turpmāku izmantošanu pašvaldības funkcijas – sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu 

risināšanā realizācijai. 

 
11. 

Par VAS “Latvijas dzelzceļš” paredzētās darbības “Latvijas dzelzceļa tīkla 

elektrifikācija” akceptēšanu 

 

Tiek dots vārds I.Ikauniekam, M.Justam 

 

 Izskatot 28.01.2015. pašvaldībā saņemto VAS “Latvijas dzelzceļš” vēstuli ar lūgumu 
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akceptēt paredzēto darbību “Esošo publisko, stratēģiskas (valsts) nozīmes dzelzceļa līniju 

elektrifikācija” Varakļānu novadā, ņemot vērā pašvaldības mājaslapā www.varaklani.lv 

23.09.2014. publicēto  paziņojumu par plānoto aktivitāti, atbilstoši likuma “Par ietekmes uz vidi 

novērtējumu” 21.pantam un 22.panta otrajai daļai, MK 13.01.2015. noteikumiem Nr.18 “Kārtība, 

kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību”, Varakļānu 

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

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

 

 1. Akceptēt VAS “Latvijas dzelzceļš” paredzēto darbību “Esošo publisko, stratēģiskas 

(valsts) nozīmes dzelzceļa līniju elektrifikācija” Varakļānu novada administratīvajā teritorijā. 
 

12. 

Par naudas balvas piešķiršanu nozīmīgā dzīves jubilejā 

 

Tiek dots vārds I.Ikauniekam, M.Justam 

 

 

 

 

 

 Izskatot Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas sagatavoto informāciju par nozīmīgām dzīves 

jubilejām 2015.gada aprīlī, 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 Finanšu un attīstības komitejas un Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu 

komitejas apvienotas sēdes priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 6 balsīm 

“par” (J.Erels, G.Gabrišs, D.Inķēna, M.Justs, A.Saleniece, 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. Konstancijai Saleniecei; 

1.2. Paulīnai Zepai. 

 

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

4201) viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas. 
 

13. 

Par reģistrēšanu pašvaldības palīdzībai dzīvokļa jautājumu risināšanā 

 

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

 

  Izskatot Līgas Šimones 27.02.2015. Varakļānu novada pašvaldībā saņemto iesniegumu 

ar lūgumu sniegt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā – piešķirot apdzīvojamo platību, 

saskaņā ar likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 5.pantu, ņemot vērā domes 

Finanšu un attīstības komitejas un Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas apvienotas 

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

G.Gabrišs, D.Inķēna, M.Justs, A.Saleniece, M.Vilkauša); “pret” – nav; “atturas” – nav, 

NOLEMJ: 

 

  1. Reģistrēt Līgu Šimoni pašvaldības palīdzības vispārējās kārtības reģistrā; 

 1.1. Līgas Šimones palīdzības reģistra kārtas Nr. 2. 
 

Pielikumā: lēmuma izvērsts skaidrojums uz 1 lapas. 
 

14. 
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Par sociālo dzīvokļu īres līgumu pagarināšanu 

 

Tiek dots vārds I.Ikauniekam, M.Justam 

 

 Izskatot Sociālā dienesta sagatavoto informāciju par sociālā dzīvokļa īres līguma 

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

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

attīstības komitejas un Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas apvienotas sēdes 

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

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

 

 1. Pagarināt sociālā dzīvokļa īres līgumu Zinaidai Garančai par sociālo dzīvokli Pils ielā 

17-6, Varakļānos (1 ist.; kopplatība 23,9 m
2
) līdz 30.09.2015. 

 

 2. Pagarināt sociālā dzīvokļa īres līgumu Pēterim Poļakam par sociālo dzīvokli Pils ielā 

17-9, Varakļānos (1 ist.; kopplatība 26,0 m
2
) līdz 30.09.2015. 

 3. Pagarināt sociālā dzīvokļa īres līgumu Aigaram Silavniekam par sociālo dzīvokli 

Rīgas ielā 36-4, Varakļānos (1 ist.; kopplatība 21,0 m
2
) līdz 30.09.2015. 

 
 

 

15. 

Par dzīvojamās telpas apmaiņu 

 

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

 

 Izskatot Elzas Pastares 12.03.2015. pašvaldībā saņemto iesniegumu par dzīvokļa īres 

tiesību piešķiršanu uz dzīvokli (vienģimenes māju) Kapsētas ielā 12, Varakļāni, atbilstoši domes 

26.02.2015. lēmumam Nr. 3.12 “Par sociālo dzīvokļu īri” 1.punktam, saskaņā ar likuma “Par 

dzīvojamo telpu īri” 2.un 5.pantu, ņemot vērā domes Finanšu un attīstības komitejas un Sociālo, 

izglītības un kultūras jautājumu komitejas apvienotas sēdes priekšlikumu, Varakļānu novada 

dome, atklāti balsojot, ar 6 balsīm “par” (J.Erels, G.Gabrišs, D.Inķēna, M.Justs, A.Saleniece, 

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

 

 1. Apmainīt Elzas Pastares ģimenei īrēto dzīvojamo telpu no sociālā dzīvokļa Rīgas ielā 

36-1, Varakļāni, uz Kapsētas ielu 12, Varakļāni (117,4m
2
 kopplat.), uz laika periodu līdz 

30.04.2016. 
 

16. 

Par nekustamā īpašuma “Lapsiņas” sadalīšanu 

 

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

 

 Izskatot Jāņa Grudula 23.03.2015. iesniegumu par nekustamā īpašuma “Lapsiņas”, 

Murmastienes pagastā, Varakļānu novadā, kadastra Nr. 7078 004 0180 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, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 6 balsīm “par” 

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

NOLEMJ: 

 

 1. Atļaut atdalīt no Jānim Grudulam piederošā nekustamā īpašuma “Lapsiņas” (kadastra 

Nr. 7078 004 0180 ar kopējo  platību  6,89 ha) zemes vienības ar kadastra apzīm. 7078 004 0180 

– 5,01 ha  un 7078 004 0418 – 0,93 ha platībā, izveidojot jaunu nekustamo īpašumu. 
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  2. Jaunizveidotajam nekustamam īpašumam (vienības ar kadastra apzīm. 7078 004 0180 – 

5,01 ha  un 7078 004 0418 – 0,93 ha platībā) apstiprināt nosaukumu “Krūkļi 1” un noteikt zemes 

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

 

 3. Paliekošam nekustamam īpašumam “Lapsiņas”, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

7078 004 0419 – 0,59 ha un 7078 004 0425 – 0,36 ha platībā, saglabāt zemes lietošanas mērķi: 

zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība; kods 0101. 
 

17. 

Par nekustamā īpašuma nosaukuma apstiprināšanu un zemes lietošanas mērķa 

noteikšanu 

 

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

 

 Izskatot Valsts zemes dienesta 12.03.2015. vēstuli Nr. 2-13-V/570 “Par nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu”, sakarā ar nekustamā īpašuma “Ramuļi” zemes vienību ar 

kadastra apzīm. 7078 004 0045 un 7078 004 0046 zemes robežu noteikšanas aktu un zemes 

robežu plānu labošanas rezultātā izveidotās zemes vienības ar kadastra apzīm. 7078 004 0495 – 

0,16 ha platībā reģistrēšanu Kadastra informācijas sistēmā kā rezerves zemes fonda zemi, 

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 13.punktu, saskaņā ar MK 

01.09.2009. noteikumiem Nr.996 “Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku 

apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un  

 

 

 

pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi, ņemot vērā pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļas 

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

G.Gabrišs, D.Inķēna, M.Justs, A.Saleniece, M.Vilkauša); “pret” – nav; “atturas” – nav, 

NOLEMJ: 

 

 1. Nekustamajam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

70780040495 – 0,16 ha platībā, apstiprināt nosaukumu “Kanči – Ramuļi”. 

 

 2. Nekustamā īpašuma “Kanči – Ramuļi” sastāvā esošajai zemes vienībai noteikt zemes 

lietošanas mērķi: zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes 

nodalījumu joslā; zemes lietošanas mērķa kods – 1101. 
 

18. 

Par dzīvokļa īres līguma pagarināšanu 

 

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

 

 Izskatot Margrietas Brokas 25.03.2015. iesniegumu par dzīvokļa Fabrikas ielā 1-9, 

Varakļānos, īres līguma pagarināšanu, atbilstoši likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 6.pantam, 

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

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

 

 1. Pagarināt Margrietai Brokai īres līgumu dzīvoklim Fabrikas ielā 1-9, Varakļānos, uz 

laika periodu līdz 30.04.2017. 

 
19. 

Par grozījumiem sociālo dzīvojamo māju “Ceriņi” un “Pūpoli” nolikumos 

 

Tiek dots vārds I.Ikauniekam, D.Inķēnai, A.Saleniecei, M.Justam 
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 Izskatot Sociālā dienesta 26.03.2015. iesniegumu ar priekšlikumu veikt izmaiņas 

25.08.2011. apstiprinātajos sociālo dzīvojamo māju “Ceriņi”un “Pūpoli” nolikumos, svītrojot 

punktus par liegumu sociālās mājas iemītniekiem pretendēt uz dzīvokļa pabalstu, Varakļānu 

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

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

 

 1. Izdarīt grozījumus ar Varakļānu novada domes 25.08.2011. lēmumu Nr. 9.2 

apstiprinātajā “Sociālās dzīvojamās mājas “Ceriņi” (Pils ielā 17, Varakļānos) nolikumā”, svītrojot 

nolikuma 4.6.punktu. 

 

  2. Izdarīt grozījumus ar Varakļānu novada domes 25.08.2011. lēmumu Nr. 9.2 

apstiprinātajā “Sociālās dzīvojamās mājas “Pūpoli” (Rīgas ielā 36, Varakļānos) nolikumā”, 

svītrojot nolikuma 4.6.punktu. 

 3. Lēmums stājas spēkā ar 01.04.2015. 

 
20. 

Par Varakļānu novada muzeja vides izpētes izglītojošās programmas “Pa grāfa Borha 

piedzīvojumu takām” apstiprināšanu 

 

Tiek dots vārds M.Vilkaušai, J.Erelam, A.Saleniecei, M.Justam 

 

 Izskatot Varakļānu novada muzeja sagatavoto vides izpētes programmas “Par grāfa 

Borha piedzīvojumu takām” aprakstu un tās izmaksu aprēķinus, Varakļānu novada dome, 

atklāti balsojot, ar 6 balsīm “par” (J.Erels, G.Gabrišs, D.Inķēna, M.Justs, A.Saleniece, 

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

 

 

 

 

 1. Apstiprināt Varakļānu novada muzeja izstrādātos vides izpētes programmu Varakļānu 

pilsētas teritorijā “Pa grāfa Borha piedzīvojumu takām”. 

 

 2. Paredzēt pašvaldības līdzekļus 1960 EUR apmērā vides izpētes programmas “Pa 

grāfa Borha piedzīvojumu takām” ieviešanai un tās aktivitāšu nodrošināšanai. 
  

Pielikumā: vides izpētes programmas “Pa grāfa Borha piedzīvojumu takām” apraksts. 
 

21. 

Par grozījumiem 26.06.2014. lēmumā Nr. 9.14 “Par maksas pakalpojumu 

izcenojumiem Varakļānu novada muzejā” 

 

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

 

 Izskatot sagatavoto priekšlikumu par izmaiņu veikšanu 26.06.2014. lēmumā Nr. 9.14 

“Par maksas pakalpojumu izcenojumiem Varakļānu novada muzejā” sakarā ar jauna 

pakalpojuma – vides izpētes programmas ieviešanu Varakļānu novada muzejā, Varakļānu 

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

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

 

 1. Izdarīt izmaiņas Varakļānu novada domes 26.06.2014. lēmumā Nr. 9.14 “Par maksas 

pakalpojumu izcenojumiem Varakļānu novada muzejā”: 

 1.1. papildināt lēmumu ar 1.6.apakšpunktu šādā redakcijā: 

“ 1.6. vides izpētes programma “Pa grāfa Borha piedzīvojumu takām”          5,00 euro/cilv.; 

 grupas (8 – 10 cilv.) vadītājam – bezmaksas.” 

 1.2. papildināt lēmumu ar 4.punktu šādā redakcijā: 
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“ 4. Lēmuma 1.6.punkts stājas spēkā ar 15.04.2015.” 

 

Visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti.  
 

Nākamā domes sēde notiks 30.04.2015. plkst. 15
00

. 
 

Sēde darbu beidz plkst. 18
45

 

 

Sēdi vadīja: 

Domes priekšsēdētājs  (personīgais paraksts)  M.Justs 

 

Protokolēja: 

Lietvedības nodaļas vadītāja (personīgais paraksts)  I.Broka 

 


