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VARAKĻĀNU  NOVADA  DOMES  SĒDES 

PROTOKOLS  
Varakļānos 

 

2015.gada 30.aprīlī                                   Nr. 5 

 

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  - piedalās  

2.   Deputāts Gunārs Gabrišs  - piedalās  

3.   Deputāte Dina Inķēna  - piedalās  

4.   Deputāts Māris Justs  - piedalās  

5.   Deputāts Oskars Kančs  - piedalās 

6.   Deputāts Gunārs Puntužs  - nepiedalās (tiešo darba pienākumu dēļ)  

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; 

Aina Kanča – Sociālā dienesta vadītāja; 

Ilona Skutele – galvenā grāmatvede; 

Ilga Broka – Lietvedības nodaļas vadītāja 

 

DARBA  KĀRTĪBA: 

1. Par Varakļānu kultūras nama kā centrālās kultūras iestādes novadā noteikšanu 

 

2. Par grozījumiem Izglītības, kultūras un sporta nodaļas amatu un mēnešalgu sarakstā 

 

3. Par Varakļānu “Dzīvokļu komunālas uzņēmums” SIA realizējamā projekta “Varakļānu 

ūdenssaimniecības attīstības II kārta” tehniski ekonomiskā pamatojuma saskaņošanu 

 

4. Par grozījumiem Varakļānu novada domes 26.02.2015. lēmumā Nr. 3.3 “Par projekta 

“Varakļānu ūdenssaimniecības II kārta”  iesnieguma apstiprināšanu un finansējuma 

nodrošināšanu” 

 

5. Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Kosmonautu ielā 15, Varakļāni, energoefektivitātes 

paaugstināšanas pasākumu izmaksām 

 

6. Par piedalīšanos nekustamā īpašuma – dzīvokļa Kosmonautu ielā 15-18, Varakļāni, izsolē 

 

7.  Par SIA “Varakļānu veselības aprūpes centrs” pamatkapitāla palielināšanu 

 

8. Par SIA “Varakļānu veselības aprūpes centrs” valdes locekles Dinas Inķēnas iecelšanu 

amatā uz nākamo pilnvaru termiņu 

 

9. Par Varakļānu novada pašvaldībai piekritīgajām zemēm
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10. Par nekustamā īpašuma “Ķirši” sadalīšanu 

 

11. Par sliktā tehniskā stāvoklī esošu (remontējamu) dzīvokļu īres tiesību izsoli 

 

12. Par zemes nomu 

 

13. Par adreses noteikšanu 

 

14. Par Varakļānu novada muzeja bezmaksas piedāvājumu XI Latvijas Skolu jaunatnes 

dziesmu un deju svētku dalībniekiem 

 

15. Par atteikumu Džeinai Strodei studējošo kredīta galvojuma saņemšanai 

 

16. Par dzīvojamās telpas apmaiņu 

 

17. Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā 

 

18. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu Andrim Klušam 

 

19. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu Jānim Greislim 

 

20. Par naudas balvu piešķiršanu nozīmīgā dzīves jubilejā 

 

PAPILDU  DARBA  KĀRTĪBA: 

 

 

21. Par izbraukuma tirdzniecības atļaujas izsniegšanu IK “KRISTAL PLUS”  

 

22. Par īres līguma pagarināšanu 

 

23. Par Varakļānu novada pašvaldības 2014.gada finanšu pārskata apstiprināšanu 

 

24. Par valsts budžeta finansējuma mācību līdzekļu iegādei sadali starp novada izglītības 

iestādēm 

 

Informācija  
 
 Varakļānu novada domes priekšsēdētājs aicina deputātus balsot par vēl 4 

izskatāmo jautājumu iekļaušanu domes papildu darba kārtībā, kā arī noklausīties pašvaldības 

kapitālsbiedrību valdes locekļu ziņojumus par 2014.gada finanšu pārskatiem un darbības analīzi. 

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

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

 

 Iekļaut papildu darba kārtībā 4 izskatāmos jautājumus.  

 

 
1. 

Par Varakļānu kultūras nama kā centrālās kultūras iestādes novadā noteikšanu 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot priekšlikumu par Varakļānu kultūras nama kā novada centrālās kultūras iestādes 

noteikšanu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu 21.panta, 

pirmās daļas 23.punktu un 41.panta pirmās daļas 2.punktu, ņemot vērā domes Finanšu un 

attīstības komitejas un Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšlikumus, 

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

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

 

 1. Noteikt Varakļānu kultūras namu kā centrālo kultūras iestādi Varakļānu novadā.  

 

 2. Apstiprināt Varakļānu kultūras nama nolikumu (pielikumā).  

 

 3. Atzīt par spēku zaudējušu ar Varakļānu novada domes 30.06.2010. lēmumu Nr.6.5 

apstiprināto “Varakļānu kultūras nama nolikumu”.  

 

 4. Lēmums stājas spēkā ar 01.05.2015. 
 

Pielikumā: nolikums uz 4 lapām. 
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2. 

Par grozījumiem Izglītības, kultūras un sporta nodaļas amatu un mēnešalgu sarakstā 

 

Tiek dots vārds I.Ikauniekam, M.Justam 

 

 Izskatot jautājumu par nepieciešamību veikt izmaiņas pašvaldības Izglītības, kultūras un 

sporta nodaļas amatu un mēnešalgu sarakstā sakarā ar Varakļānu kultūras nama kā novada 

centrālās kultūras iestādes nozīmēšanu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 

pirmās daļas 13. un 23.punktu, sakarā ar Varakļānu kultūras namā kā centrālās kultūras iestādes 

novadā noteikšanu, ņemot vērā domes Finanšu un attīstības komitejas priekšlikumu, Varakļānu 

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

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

 

 1. Veikt izmaiņas 27.11.2014. apstiprinātajā Izglītības, kultūras un sporta nodaļas amatu 

un mēnešalgu sarakstā, izslēdzot no tā kultūras metodiķa amata vienību. 

 

 2. Lēmums stājas spēkā ar 01.05.2015. 
 

Pielikumā: amatu un mēnešalgu saraksts uz 1 lapas. 
 

3. 

Par Varakļānu “Dzīvokļu komunālas uzņēmums” SIA realizējamā projekta “Varakļānu 

ūdenssaimniecības attīstības II kārta” tehniski ekonomiskā pamatojuma saskaņošanu 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA un SIA “EkoProjekti” 

25.02.2015. iesniegto tehniski ekonomiskā pamatojuma aktualizāciju “Varakļānu 

ūdenssaimniecības attīstības II kārta”, atbilstoši MK 04.12.2007. noteikumu Nr.836 “Noteikumi 

par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.5.1.1.aktivitāti 

“Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu, lielāku par 

2000”” 28.
2
 2.un 28.

3
 punktu, ņemot vērā domes Finanšu un attīstības komitejas priekšlikumu, 

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

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

 

 1. Saskaņot Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA un SIA “EkoProjekti” 

tehniski ekonomiskā pamatojuma aktualizāciju “Varakļānu ūdenssaimniecības attīstības II kārta”.  

 

 2. Saskaņot investīciju projekta finanšu plānu šādā apmērā: 

kopējais finansējums – 1 331 000,00 EUR; 

t.sk.  

- attiecināmās izmaksas – 987 090,69 EUR, no kurām: 

 - privātās attiecināmās izmaksas – 148 063,60 EUR; 

 - KF līdzfinansējums – 839 027,09 EUR; 

- neattiecināmās izmaksas – 343 909,31 EUR. 

 

 3. Saskaņot šādus investīciju projekta pasākumus (komponentes): 

jaunu ūdensvadu izbūvi aptuveni 5,44 km garumā; 

ūdensvadu rekonstrukciju aptuveni 2,01 km garumā; 

kanalizācijas tīklu rekonstrukciju aptuveni 1,41 km garumā; 

jaunu kanalizācijas tīklu izbūvi aptuveni 3,11 km garumā; 

jaunu kanalizācijas spiedvadu izbūvi aptuveni 0,24 km garumā; 

2 gab. jaunu kanalizācijas sūkņu staciju izbūvi. 
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4. 

Par grozījumiem Varakļānu novada domes 26.02.2015. lēmumā Nr. 3.3 “Par projekta 

“Varakļānu ūdenssaimniecības II kārta”  iesnieguma apstiprināšanu un finansējuma 

nodrošināšanu” 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 02.04.2015. lēmumu Nr.880 

“Par Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta iesniegumu “Varakļānu ūdenssaimniecības 

attīstības II kārta” (identifikācijas Nr.3DP/3.5.1.1.0/15/IPIA/VARAM/009)”, ņemot vērā domes 

Finanšu un attīstības komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 7 

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

nav; “atturas” – nav, NOLEMJ:  

 

 1. Veikt grozījumus Varakļānu novada domes 26.02.2015. lēmumā Nr.3.3 “Par projekta 

“Varakļānu ūdenssaimniecības II kārta” iesnieguma apstiprināšanu un finansējuma 

nodrošināšanu”, papildinot lēmumu ar 1.1.apakšpunktu šādā redakcijā:  

 

 “1.1. akceptēt projektā ietvertās aktivitātes: 

- jaunu ūdensvadu izbūve aptuveni 5,44 km garumā; 

- ūdensvadu rekonstrukcija aptuveni 2,01 km garumā; 

- kanalizācijas tīklu rekonstrukcija aptuveni 1,41 km garumā; 

- jaunu kanalizācijas tīklu izbūve aptuveni 3,11 km garumā; 

- jaunu kanalizācijas spiedvadu izbūve aptuveni 0,24 km garumā; 

- 2 gab. jaunu kanalizācijas sūkņu staciju izbūve.” 

 

 2. Pievienot 26.02.2015. lēmumam Nr.3.3 pielikumu – projekta finansēšanas plānu uz 1 

lapas. 

 

5. 

Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Kosmonautu ielā 15, Varakļāni, 

energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu izmaksām 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Iepazīstoties ar Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA īstenotā daudzdzīvokļu 

dzīvojamās mājas Kosmonautu ielā 15, Varakļāni, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu 

projekta izmaksu kopsavilkumu, ņemot vērā domes Finanšu un attīstības komitejas priekšlikumu, 

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

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

 

 1. Akceptēt Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA īstenotā daudzdzīvokļu 

dzīvojamās mājas Kosmonautu ielā 15, Varakļāni, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu 

projekta kopējās izmaksas EUR 370 174,08 apmērā, 

t.sk. EUR 13 040,91 sastāda siltumtrases renovācijas izmaksas; 

EUR 368 834,36 dzīvojamās mājas siltināšanas izmaksas (EUR 357 133,19 – ēkas 

energoefektivitātes pasākumu izmaksas + EUR 11 701,17 kredīta noformēšanas, galvojuma u.c. 

ar projekta ieviešanu saistītās izmaksas); 

 EUR 174 612,88 no dzīvojamās mājas siltināšanas izmaksām tiek segtas no ES 

struktūrfondu līdzekļiem. 

  

 2. Uzdot Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA (valdes loceklis 

I.Basankovičs) līdz 31.05.2015. pārslēgt Kosmonautu ielas 15, Varakļāni, pašvaldībai piederošo 

dzīvokļu īres līgumus, ietverot tajos ar energoefektivitātes pasākumu īstenošanu veikto darbu 

izmaksas atbilstoši AS Swedbank izsniegtā kredīta maksājumu nosacījumiem. 
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6. 

Par piedalīšanos nekustamā īpašuma – dzīvokļa Kosmonautu ielā 15-18, Varakļāni, 

izsolē 
 

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

 

 Izskatot Vidzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.94 zvērinātas tiesu izpildītājas Svetlanas 

Andžānes Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes mājaslapā www.lzti.lv 18.04.2015. 

ievietoto sludinājumu par Jānim Brencim piederošā trīsistabu dzīvokļa Kosmonautu ielā 15-

18, Varakļāni, otro izsoli, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 

9.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, ņemot vērā domes Finanšu un attīstības komitejas 

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

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

 

 1. Piedalīties dzīvokļa Kosmonautu ielā 15-18, Varakļāni, izsolē, ko 27.05.2015. rīko 

Vidzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.94 zvērināta tiesu izpildītāja Svetlana Andžāne. 

 

2. Noteikt, ka nekustamais īpašums nepieciešams pašvaldības autonomās funkcijas – sniegt 

palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā, īstenošanai. 

 

 3. Slepeno cenu, līdz kurai izsolē var solīt nekustamo īpašumu, uzticēt noteikt Varakļānu 

novada domes priekšsēdētājam Mārim Justam. 

 

4. Varakļānu novada pašvaldības Centralizētajai grāmatvedībai, no nesadalītajiem 

pašvaldības 2015.gada budžeta līdzekļiem līdz 26.05.2015. pārskaitīt nodrošinājumu – EUR 

398,40 (trīs simti deviņdesmit astoņi euro un 40 centi), zvērinātas tiesu izpildītājas Svetlanas 

Andžānes, reģ.Nr.12047511704, depozīta kontā Nr.LV67TREL9199073001000, Valsts kase, 

bankas kods: TRELLV22XXX. 
 

7. 

Par SIA “Varakļānu veselības aprūpes centrs” pamatkapitāla palielināšanu 

 

Tiek dots vārds D.Inķēnai, A.Saleniecei, M.Justam 

 

 Izskatot SIA “Varakļānu veselības aprūpes centrs” valdes locekles 22.04.2015. iesniegumu 

par pamatkapitāla palielināšanu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 

1.punktu, Publiskās personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 63.panta  

pirmās daļas pirmo punktu, ņemot vērā domes Finanšu un attīstības komitejas priekšlikumu, 

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

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

 

 1. Piešķirt naudas līdzekļus EUR 30 000 (trīsdesmit tūkstoši) apmērā rentgendiagnostikas 

iekārtas iegādei, veicot SIA “Varakļānu veselības aprūpes centrs” pamatkapitāla palielināšanu.  

 

 2. Apstiprināt SIA “Varakļānu veselības aprūpes centrs” jaunu pamatkapitālu EUR 366 644 

(trīs simti sešdesmit seši tūkstoši seši simti četrdesmit četri) apmērā. 
 

8. 

Par SIA “Varakļānu veselības aprūpes centrs” valdes locekles Dinas Inķēnas iecelšanu 

amatā uz nākamo pilnvaru termiņu 

 

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

 

 Sakarā ar SIA “Varakļānu veselības aprūpes centrs” valdes locekles Dinas Inķēnas pilnvaru 

termiņa izbeigšanos 31.05.2015., saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu, 

http://www.lzti.lv/
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Publiskās personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta pirmās daļas 

3.punktu, SIA “Varakļānu veselības aprūpes centrs” statūtu 9.punktu, ņemot vērā domes Finanšu  

un attīstības komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 6 balsīm “par” 

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

D.Inķēnai nebalsojot, NOLEMJ:  

 

 1. Ieteikt SIA “Varakļānu veselības aprūpes centrs” kapitāldaļu turētāja pārstāvim – domes 

priekšsēdētājam Mārim Justam iecelt Dinu Inķēnu par SIA “Varakļānu veselības aprūpes centrs” 

valdes locekli uz pilnvaru laiku līdz 31.05.2018. 

 
9. 

Par Varakļānu novada pašvaldībai piekritīgajām zemēm 

 

Tiek dots vārds O.Kančam, M.Justam 

 

 Pamatojoties uz Zemes pārvaldības likuma 17.pantu. Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 

pirmās daļas 2., 7., 9. un 10.punktu, likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un 

to nostiprināšanu zemesgrāmatā” 3.panta otrās daļas 2.punktu, ņemot vērā domes Finanšu un 

attīstības komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm “par” 

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

– nav, NOLEMJ:  

 

 1. Noteikt kā pašvaldībai piekritīgus zemes gabalus no rezerves zemes fonda zemēm, kuri 

ir nepieciešami jaunu pašvaldības ēku (būvju) celtniecībai vai pašvaldības funkciju īstenošanai, un 

reģistrējami zemesgrāmatā uz Varakļānu novada pašvaldības vārda: 

 1.1. Brīvības iela 46, Varakļāni, Varakļānu nov. - zemes vienības kadastra apzīmējums 

7017 001 0295, platība 13700 m
2
; 

 1.2. Ganību iela 28, Varakļāni, Varakļānu nov. - zemes vienības kadastra apzīmējums 

70170010329, platība 2600 m
2
; 

 1.3. Krustpils iela 33, Varakļāni, Varakļānu nov. - zemes vienības kadastra apzīmējums 

7017 001 0293, platība 5900 m
2
; 

 1.4. Krustpils iela 41, Varakļāni, Varakļānu nov. - zemes vienības kadastra apzīmējums 

7017 001 0280, platība 1800 m
2
; 

 1.5. Lubānas iela 8A, Varakļāni, Varakļānu nov. - zemes vienības kadastra apzīmējums 

7017 001 0608, platība 3500 m
2
; 

 1.6. Rēzeknes iela 5A, Varakļāni, Varakļānu nov. - zemes vienības kadastra apzīmējums 

7017 001 0599, platība 4100 m
2
; 

 1.7. Rēzeknes iela 23, Varakļāni, Varakļānu nov. - zemes vienības kadastra apzīmējums 

7017 001 0605, platība 3000 m
2
; 

 1.8. Rīgas iela 55, Varakļāni, Varakļānu nov. - zemes vienības kadastra apzīmējums 

701700 0266, platība 2400 m
2
; 

 1.9. Rīgas iela 57, Varakļāni, Varakļānu nov. - zemes vienības kadastra apzīmējums 

701700 0279, platība 2600  m
2
; 

 1.10. Rīgas iela 87, Varakļāni, Varakļānu nov. - zemes vienības kadastra apzīmējums 

701700 0234, platība 3800 m
2
; 

 1.11. Saules iela 18, Varakļāni, Varakļānu nov. - zemes vienības kadastra apzīmējums 

70170010256, platība 5600 m
2
. 

 

 2. Veicot lēmuma 1.punktā minēto zemes gabalu kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienību 

platības var tikt precizētas. 

 
10. 

Par nekustamā īpašuma “Ķirši” sadalīšanu 
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Tiek dots vārds I.Ikauniekam, M.Justam 

 

 

 Izskatot Pētera Zalužinska 23.04.2015. iesniegumu par nekustamā īpašuma “Ķirši”| 

sadalīšanu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu. MK 12.04.2011. noteikumiem 

Nr.288 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, Varakļānu novada teririjas plānojumu 

2014.-2025.gadam, ņemot vērā domes Finanšu un attīstības komitejas priekšlikumu, Varakļānu 

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

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

 

 1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma “Ķirši” (kad.Nr. 7078 009 0018; kopplat. 137,71 

ha) zemes vienību ar kadastra apzīm. 7078 007 0207 – 4,31 ha platībā, izveidojot jaunu īpašumu. 

 

 2. Jaunizveidotajam īpašumam (zemes vienībai ar kadastra apzīm. 7078 007 0207 – 4,31 

ha platībā), kas tiks pievienots nekustamajam īpašumam “Lauce 1”, apstiprināt nosaukumu 

“Lauce 1”; 
 2.1. jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība; kods – 0101. 

 

 3. Paliekošajam nekustamajam īpašumam “Ķirši” (kad.Nr. 7078 009 0018 – 133,4 ha) 

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

lauksaimniecība; kods – 0101. 

 
11. 

Par sliktā tehniskā stāvoklī esošu (remontējamu) dzīvokļu īres tiesību izsoli 

 

Tiek dots vārds J.Erelam, O.Kančam, M.Justam 

 

 Izskatot Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA priekšlikumu par atsevišķu 

sliktā tehniskā stāvoklī esošu (remontējamu) dzīvokļu iespējamo īres tiesību izsoli, iepazīstoties ar 

sagatavoto izsoles noteikumu projektu, ņemot vērā domes Finanšu un attīstības komitejas 

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

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

 

 1. Nodot publiskai izsolei pašvaldībai piederošo sliktā tehniskā stāvoklī esošo 

(remontējamo) dzīvokļu īres tiesības; 

1.1. Miera ielā 12-2, Varakļāni; 

1.2. Miera ielā 12-5, Varakļāni; 

1.3. Miera ielā 14-14, Varakļāni. 

 

 2. Apstiprināt dzīvokļu īres tiesību izsoles noteikumus. 

 

 3. Noteikt izsoles sākumcenu EUR 50,00 (piecdesmit). 

 

 4. Īres tiesību izsoles organizēšanai izveidot darba grupu šādā sastāvā: 

 grupas vadītājs – Ivars Ikaunieks – pašvaldības izpilddirektors; 

grupas locekļi: Ilmārs Basankovičs – Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA valdes 

loceklis; 

  Aija Garanča – Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA namu pārzine;  

  Jānis Broks – pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļas zemes speciālists; 

  Karīna Keiša – pašvaldības sekretāre. 

 

 5. Dzīvokļa īres tiesību izsoles rezultātā iegūtos līdzekļus novirzīt Varakļānu “Dzīvokļu 

komunālais uzņēmums” SIA – pašvaldībai piederošā dzīvojamā fonda remontam un uzturēšanai. 

 

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

4201) viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas. 
 

Pielikumā: izsoles noteikumi ar pielikumiem uz 9 lapām.  



 

8 

 
 

 

12. 

Par zemes nomu 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot pašvaldībā saņemtos iesniegumus par zemes nomu, pamatojoties uz likuma “Par 

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

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

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

 

 1. Iznomāt Zenonam Zeimulam papildus zemes gabalu 250 m
2
 platībā Kosmonautu ielā 

17, Varakļāni, sakņu dārza vajadzībām uz laika periodu līdz 31.12.2015. 

 

 2. Iznomāt Inesei Stafeckai papildus zemes gabalu 44 m
2
 platībā Zemgales ielā 4, 

Varakļāni, sakņu dārza vajadzībām uz laika periodu līdz 31.12.2015. 

 

 3. Iznomāt Laurai Zāģerei papildus zemes gabalu 75 m
2
 platībā Zemgales ielā 4, 

Varakļāni, sakņu dārza vajadzībām uz laika periodu līdz 31.12.2018. 

 

 4. Iznomāt Inārai Strušelei zemes starpgabalu 314 m
2
 platībā (zemes vienības kad.apzīm. 

7017 001 0213; atrodas starp Ludzas ielu 3 un Ludzas ielu 5) sakņu dārza vajadzībām uz laika 

periodu līdz 31.12.2020. 

 

 5. Iznomāt Regīnai Vilkaušai zemes gabalu 154 m
2
 platībā Zemgales ielā 4, Varakļāni, 

sakņu dārza vajadzībām uz laika periodu līdz 31.12.2020. 

 

 6. Iznomāt Uldim Briškam zemes gabalu 60 m
2
 platībā Zemgales ielā 4, Varakļāni, sakņu 

dārza vajadzībām uz laika periodu līdz 31.12.2020. 

 

 7. Iznomāt Annai Boļšakovai zemes gabalu 322 m
2
 platībā Kosmonautu ielā 17, 

Varakļāni, sakņu dārza vajadzībām uz laika periodu līdz 31.12.2020. 

 

 8. Iznomāt zemnieku saimniecībai “Laduži” (reģ.Nr.4710101145; jurid.adrese: “Laduži, 

Murmastienes pag., Varakļānu nov.) daļu no zemes gabala ar kadastra Nr. 7078 009 0107 – 12,8 

ha platībā un zemes gabalu  ar kadastra Nr. 7078 009 0145 – 1,37 ha platībā uz laika periodu līdz 

31.12.2015., nosakot zemes nomas maksu 1,5% apmērā no nekustamā īpašuma kadastrālās 

vērtības. 

 

 9. Iznomāt Andrim Kupčam nekustamā īpašuma “Doņi” zemes vienību ar kadastra apzīm. 

7094 004 0189 – 3,7 ha platībā uz laika periodu līdz 31.12.2015. 

 

10. Iznomāt Voldemāram Pauniņam nekustamā īpašuma “Ūjiņas” zemes vienību ar 

kadastra apzīm. 7094 005 0054 – 4,7 ha platībā uz laika periodu līdz 31.12.2015. 

 

11. Iznomāt SIA “Eko Burkāns” (reģ.Nr.45403024124) nekustamā īpašuma “Līkumi” 

zemes vienību ar kadastra apzīm. 7094 007 0098 – 3,9 ha platībā uz laika periodu līdz 

31.12.2019. 

 

12. Atļaut Paulīnai Vintišai iznomāt lauksaimniecības vajadzībām trešajai personai – 

zemnieku saimniecībai “Liepsalnieki”, zemes gabalu ar kadastra apzīm. 70940060140 – 2,0 ha 

platībā. 

 
13. 

Par adreses noteikšanu 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, MK 

03.11.2009. noteikumiem Nr.1269 “Adresācijas sistēmas noteikumi”, Varakļānu novada teritorijas 
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plānojumu 2014.-2015.gadam, ņemot vērā domes Finanšu un attīstības komitejas priekšlikumu, 

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

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

 

 1. Apbūvei paredzētajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7017 001 0295 noteikt 

adresi – Brīvības iela 46, Varakļāni, Varakļānu nov., LV-4838. 

 

 2. Apbūvei paredzētajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7017 001 0329 noteikt 

adresi – Ganību iela 28, Varakļāni, Varakļānu nov., LV-4838. 

 

 3. Apbūvei paredzētajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7017 001 0293 noteikt 

adresi – Krustpils iela 33, Varakļāni, Varakļānu nov., LV-4838. 

 

 4. Apbūvei paredzētajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7017 001 0280 noteikt 

adresi – Krustpils iela 41, Varakļāni, Varakļānu nov., LV-4838. 

 

 5. Apbūvei paredzētajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7017 001 0608 noteikt 

adresi – Lubānas iela 8A, Varakļāni, Varakļānu nov., LV-4838. 

 

 6. Apbūvei paredzētajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7017 001 0599 noteikt 

adresi – Rēzeknes iela 5A, Varakļāni, Varakļānu nov., LV-4838. 

 

 7. Apbūvei paredzētajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7017 001 0605 noteikt 

adresi – Rēzeknes iela 23, Varakļāni, Varakļānu nov., LV-4838. 

 

 8. Apbūvei paredzētajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7017 001 0266 noteikt 

adresi – Rīgas iela 55, Varakļāni, Varakļānu nov., LV-4838. 

 

 9. Apbūvei paredzētajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7017 001 0279 noteikt 

adresi – Rīgas iela 57, Varakļāni, Varakļānu nov., LV-4838. 

 

 10. Apbūvei paredzētajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7017 001 0234 noteikt 

adresi – Rīgas iela 87, Varakļāni, Varakļānu nov., LV-4838. 

 

 11. Apbūvei paredzētajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7017 001 0256 noteikt 

adresi – Saules iela 18, Varakļāni, Varakļānu nov., LV-4838. 

 

 12. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7094 007 0204 un uz tās esošajām ēkām un 

būvēm noteikt adresi - “Vutnāni”, Varakļānu pagasts, Varakļānu nov., LV-4837. 
 

14. 

Par Varakļānu novada muzeja bezmaksas piedāvājumu XI Latvijas Skolu jaunatnes 

dziesmu un deju svētku dalībniekiem 

 

Tiek dots vārds M.Vilkaušai, M.Justam 

 

 Izskatot Varakļānu novada muzeja vadītājas T.Korsakas priekšlikumu sakarā ar Latvijas 

Piļu un muižu asociācijas un XI Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku organizatoru 

lūgumu par bezmaksas piedāvājumu dziesmu un deju svētku dalībniekiem, ņemot vērā domes 

Finanšu un attīstības komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm 

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

“atturas” – nav, NOLEMJ:  

 

 1. Atļaut laika periodā no 2015.gada 5.līdz 12.jūlijam XI Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu 

un deju svētku dalībniekiem piedāvāt bez maksas apmeklēt Varakļānu novada muzeju un izmantot 

izglītojošo programmu “Pa grāfa Borha piedzīvojumu takām Varakļānos”. 
 

15. 

Par atteikumu D. S. studējošo kredīta galvojuma saņemšanai 

 

Tiek dots vārds D.Inķēnai, M.Vilkaušai, M.Justam 
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 Izskatot pašvaldībā saņemtos D.S. 09.04.2015. un viņas mātes I.S. 09.04.2015. 

iesniegumus ar lūgumu piešķirt D.S. pašvaldības galvojumu studējošo kredīta saņemšanai Latvijas 

Universitātē, saskaņā ar likuma “Par pašvaldību budžetiem” 26.panta ceturto daļu, kura paredz, ka 

pašvaldība var dot galvojumu par tām parāda saistībām, ko studējošais uzņemas Augstskolu 

likumā noteiktā studiju kredīta un studējošo kredīta saņemšanai no kredītiestādes, bet tas nav 

pašvaldības pienākums; ņemot vērā, ka pašvaldība nav izdevusi saistošos noteikumus par kārtību, 

kādā var izsniegt pašvaldības galvojumu studiju vai studējošo kredīta saņemšanai, kā arī pastāvošo 

risku pašvaldībai, ka studente neatmaksās kredītu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 7 

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

nav; “atturas” – nav, NOLEMJ:  

 

 1. Atteikt D.S. sniegt galvojumu studējošo kredītam Latvijas Universitātē. 

 

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

4201) viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas.  
 

16. 

Par dzīvojamās telpas apmaiņu 

 

Tiek dots vārds I.Ikauniekam, M.Justam 

 

 Izskatot Ērika Zepa iesniegumu ar lūgumu apmainīt viņam izīrēto dzīvokli Pils ielā 42-1, 

Varakļāni, uz dzīvokli Pils ielā 42-2, Varakļāni, un Ilzes Eriņas iesniegumu ar lūgumu apmainīt 

viņai izīrēto sociālo dzīvokli Rīgas ielā 36-3, Varakļāni, uz sociālo dzīvokli Rīgas ielā 36-1, 

Varakļāni, pamatojoties uz likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 2.un 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, M.Justs, O.Kančs, A.Saleniece, 

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

 

 1. Atļaut apmainīt Ērikam Zepam īrēto dzīvojamo telpu no Pils ielas 42-1, Varakļāni, uz 

Pils iela 42-2, Varakļāni (1 ist., 25,6 m
2 

kopplatībā), slēdzot īres līgumu uz laika periodu līdz 

31.12.2016. 

 

 2. Atļaut apmainīt Ilzei Eriņai īrēto sociālo dzīvokli no Rīgas ielas 36-3, Varakļāni, uz 

sociālo dzīvokli Rīgas ielā 36-1, Varakļāni (2 ist., 44,5 m
2 

kopplatībā), slēdzot īres līgumu uz laika 

periodu līdz 31.10.2015. 

 
17. 

Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā 

 

Tiek dots vārds A.Kančai, M.Vilkaušai, M.Justam 

 

 Izskatot Varakļānu novada pašvaldībā saņemtos iesniegumus par palīdzību dzīvokļa 

jautājumu risināšanā, saskaņā ar likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 2., 5.pantu , 

14.panta pirmās daļas 3.punktu un 15.pantu, likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 2., 5.pantu un 

6.panta otro daļu, 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, M.Justs, O.Kančs, A.Saleniece, M.Vilkauša); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ: 

 

  1. Piešķirt īres tiesības Līgai Šimonei uz dzīvokli Fabrikas ielā 5-1, Varakļāni (2 ist. ar 

kopējo platību 66,3 m
2
) uz laika periodu līdz 30.04.2016.; 

  1.1. uzdot Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA līdz 15.05.2015. noslēgt īres 

līgumu ar Līgu Šimoni un īres līgumā ierakstīt šādas personas: 

 - Līga Šimone – īrniece; 

 - Imants Veips – dzīvesbiedrs; 

 - Dāvis Veips – dēls; 
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 - Raivis Veips – dēls; 

 - Eva Veipa – meita. 

 

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

2.punktu un šī panta otro daļu, izslēgt Līgu Šimoni no pašvaldības palīdzības vispārējās kārtības 

reģistra. 

 

  2. Piešķirt Intaram Kančam sociālo dzīvokli Pils ielā 17-1, Varakļāni (1 ist. ar kopējo 

platību 41,2 m
2
) uz laika periodu līdz 31.10.2015.; 

  2.1. uzdot Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA noslēgt ar I.Kanču sociālā 

dzīvokļa īres līgumu.  

 

  3. Reģistrēt Sintiju Mitkeviču pašvaldības palīdzības pirmās kārtas reģistrā;  

 3.1. Sintijas Mitkevičas palīdzības reģistra kārtas Nr. 6.  

 

 4. Reģistrēt Natāliju Vlasovu pašvaldības palīdzības vispārējās kārtības reģistrā; 

 4.1. Natālijas Vlasovas palīdzības reģistra kārtas Nr.2. 

 

 5. Reģistrēt Māri Indričānu pašvaldības palīdzības vispārējās kārtības reģistrā; 

 5.1. Māra Indričāna palīdzības reģistra kārtas Nr.3. 

  

Pielikumā: pieņemto lēmumu izvērsti skaidrojumi uz 5 lapām. 
 

18. 

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu Andrim Klušam 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot Kristīnes Bernānes 09.03.2015. iesniegumu par deklarētās dzīvesvietas ziņu 

anulēšanu Andrim Klušam pēc adreses Pils iela 15-1, 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 7 balsīm “par” (J.Erels, 

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

NOLEMJ: 

 

 1. Anulēt ziņas par Andra Kluša deklarēto dzīvesvietu adresē Pils iela 15-1, Varakļāni, 

Varakļānu novads, LV-4838. 
 

Pielikumā:  lēmuma izvērsts skaidrojums uz 1 lapas. 
 

19. 

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu Jānim Greislim 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot Ingas Greisles 16.02.2015. iesniegumu par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

Jānim Greislim pēc adreses Kosmonautu iela 15-9, 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 7 balsīm “par” (J.Erels, 

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

NOLEMJ: 

 

 1. Anulēt ziņas par Jāņa Greišļa deklarēto dzīvesvietu adresē Kosmonautu iela 15-9, 
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Varakļāni, Varakļānu novads, LV-4838 . 
 

Pielikumā:  lēmuma izvērsts skaidrojums uz 1 lapas. 

 

20. 

Par naudas balvu piešķiršanu nozīmīgā dzīves jubilejā 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas sagatavoto informāciju par nozīmīgām dzīves 

jubilejām 2015.gada maijā, 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, M.Justs, O.Kančs, 

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

 

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

ilgdzīvotājai Konstancijai Erelei. 

 

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

ilgdzīvotājai Broņislavai Vaškai. 

 

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

4201) viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas. 
 

21. 

Par izbraukuma tirdzniecības atļaujas izsniegšanu IK “KRISTAL PLUS” 

 

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

 

 Izskatot IK “KRISTAL PLUS” 01.04.2015. Varakļānu novada pašvaldībā saņemto 

iesniegumu ar lūgumu atļaut autoveikala izbraukuma tirdzniecību ar svaigu gaļu un gaļas 

izstrādājumiem maršrutā Varakļāni – Murmastiene, saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 14.panta 

pirmās daļas 3.punktu un 15.panta pirmās daļas 11.punktu, MK 12.05.2010. noteikumiem Nr. 440 

“Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību un tirdzniecības 

organizēšanas kārtību”, Varakļānu novada domes 26.08.2010. saistošo noteikumu Nr.10 “Par 

pašvaldības nodevām Varakļānu novadā” 3.nodaļu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 7 

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

nav; “atturas” – nav, NOLEMJ : 

 

 1. Atļaut individuālajam komersantam “KRISTAL PLUS” (reģ. Nr. 42402011799, jurid. 

adrese – Meža iela 4-24, Rēzekne) izbraukuma (autoveikala) tirdzniecību ar svaigu gaļu un gaļas 

izstrādājumiem Varakļānu novada teritorijā pa maršrutu Varakļāni – Murmastiene; 

 1.1. tirdzniecība atļauta no automašīnas Renault Master, valsts Nr. HO7338 

- Varakļānos no plkst. 7:40 līdz plkst. 7:50; 

- Murmastienē no plkst. 8:10 līdz plkst. 8:20 

 1.2. izbraukuma tirdzniecība atļauta šādos datumos: 15.05.2015.; 12.06.2015.; 

18.09.2015.; 16.10.2015.; 13.11.2015.; 11.12.2015. 

 

 2. Noteikt nodevu par izbraukuma tirdzniecību – 33,00 EUR 

 

 3. Nodeva iemaksājam Varakļānu novada pašvaldības kasē vai pārskaitāma bankas 

norēķinu kontā līdz 14.05.2015. 

 

 4. Lēmums ir pārsūdzams Administratīvajā rajona tiesā (V.Baloža ielā 13A, Valmiera, LV-

4201) viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas. 
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22. 

Par dzīvokļa īres līguma pagarināšanu 

 

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

 

 Izskatot Mārtiņa Latkovska 29.04.2015. iesniegumu ar lūgumu pagarināt dzīvokļa īres 

līgumu, saskaņā ar likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 6.pantu, Varakļānu novada dome, atklāti 

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

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

 

 1. Pagarināt Mārtiņam Latkovskim īres līgumu dzīvoklim Pils ielā 30-10, Varakļāni, uz 

laika periodu līdz 30.04.2018. 
 

23. 

Par Varakļānu novada pašvaldības 2014.gada finanšu pārskata apstiprināšanu 

 

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

 

 Noklausoties un apspriežot Varakļānu novada pašvaldības domes centralizētās 

grāmatvedības galvenās grāmatvedes Ilonas Skuteles ziņojumu par pašvaldības 2014.gada 

finanšu un budžeta izpildes rādītājiem, saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām 21.panta pirmās 

daļas 2.punktu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm “par” (J.Erels, G.Gabrišs, 

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

 

 1. Apstiprināt Varakļānu novada pašvaldības 2014.gada bilances kopsummu EUR 

9735562 apmērā.  

 

 2. Apstiprināt Varakļānu novada pašvaldības 2014.gada budžeta izpildi – EUR 137 678 

apmērā (ar “-” zīmi). 

 

 3. Apstiprināt zvērinātu revidenti Birutu Noviku (sertifikāts Nr.106) 2015.gada pārskata 

revīzijas veikšanai. 

 
24. 

Par valsts budžeta finansējuma mācību līdzekļu iegādei sadali starp novada izglītības 

iestādēm 

 

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

 

 Pamatojoties uz MK 17.09.2013. noteikumiem Nr.893 “Kārtība, kādā valsts un 

pašvaldības organizē un finansē mācību līdzekļu izdošanu un iegādi izglītības iestādēm” un 

Izglītības un zinātnes ministrijas 08.04.2015. rīkojumu Nr.196 “Par mācību līdzekļu un mācību 

literatūrai paredzēto valsts budžeta līdzekļu sadali pašvaldībām 2015.gadam”, saskaņā ar likuma 

“Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta pirmās daļas 23.punktu, Varakļānu 

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

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

 

 1. Piešķirto valsts budžeta līdzekļu finansējumu 2015.gadam mācību līdzekļu iegādei 

sadalīt starp novada vispārējās izglītības iestādēm atbilstoši skolēnu skaitam (pielikums Nr.1).  

 

 2. Piešķirto valsts budžeta līdzekļu finansējumu 2015.gadam mācību līdzekļu iegādei 

sadalīt starp novada pirmsskolas izglītības iestādēm atbilstoši izglītojamo no piecu gadu vecuma 

skaitam (pielikums Nr.2). 

 

 3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu 

komitejas loceklei Anitai Saleniecei. 
 

Pielikumā: saraksti uz 2 lapām. 
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Plkst. 18

40
 visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti. 

 

Informācija 

 

 Vārds tiek dots Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA (DzKU) valdes 

loceklim Ilmāram Basankovičam ziņojuma par 2014.gada darbības rezultātiem sniegšanai.   

 DzKU 2014.gadu ir noslēdzis ar 80 151 EUR zaudējumiem. 
 

 Vārds tiek dots SIA “Varakļānu veselības aprūpes centrs” (VVAC) valdes loceklei Dinai 

Inķēnai ziņojuma par 2014.gada darbības rezultātiem sniegšanai. 

 VVAC 2014.gadu ir noslēdzis ar 19 709 EUR zaudējumiem. 

 

Domes priekšsēdētājs paziņo, ka nākamā domes sēde notiks 28.05.2015. plkst. 16
00

. 

 

 

Sēdi vadīja: 

Domes priekšsēdētājs  (personīgais paraksts)  M.Justs 

 

Protokolēja: 

Lietvedības nodaļas vadītāja (personīgais paraksts)  I.Broka 


