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VARAKĻĀNU  NOVADA  DOMES  SĒDES 

PROTOKOLS  
Varakļānos 

 

2015.gada 29.oktobrī                                   Nr. 12 

 

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  - piedalās  

7.   Deputāte Anita Saleniece  - piedalās  

8.   Deputāts Jānis Vēvers  - piedalās  

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. Saistošo noteikumu Nr. 4 “Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par 

trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem Varakļānu novadā” apstiprināšana 

 

2. Par Starpinstitucionālās komisijas bērnu tiesību aizsardzības jomā izveidošanu 

 

3. Par Vidusdaugavas reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plānu 2015.-2021.gadam 

 

4. Par zemes ierīcības projekta “Jaunbirži” apstiprināšanu 

5. Par zemes lietošanas mērķu maiņu 

 

6. Par adreses maiņu 

 

7. Par nekustamā īpašuma nosaukuma maiņu  

 

8. Par izmaiņām Varakļānu tautas bibliotēkas lietošanas noteikumu 1.pielikumā  

 

9. Par izcenojumiem Varakļānu novada pašvaldības iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem  
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10. Par nedzīvojamo telpu nomas līguma pagarināšanu ar Nodarbinātības valsts aģentūru 

 

11. Par  sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu 

 

12. Par naudas balvas piešķiršanu nozīmīgā dzīves jubilejā 

 

13. Par nedzīvojamo telpu nomas līguma pārtraukšanu ar SIA “Raibais asaris” 

 

PAPILDU  DARBA  KĀRTĪBA: 
 

14. Par saistošajiem noteikumiem Nr.5 “Grozījumi 24.09.2015. saistošajos noteikumos Nr. 3 

“Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu maznodrošinātām personām 

Varakļānu novadā”” 

 

15. Par apbalvojumiem Latvijas Republikas proklamēšanas dienā 
 

Varakļānu novada domes priekšsēdētājs aicina deputātus balsot par vēl 2 izskatāmo 

jautājumu iekļaušanu domes papildu darba kārtībā.  

Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm “par” (J.Erels, G.Gabrišs, 

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

“atturas” – nav, NOLEMJ: 

 

Iekļaut papildu darba kārtībā 2 izskatāmos jautājumus.  
 
1. 

Saistošo noteikumu Nr. 4 “Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par 

trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem Varakļānu novadā” 

apstiprināšana 

 

Tiek dots vārds A.Saleniecei, O.Kančam, M.Justam 

 

 Izskatot saistošo noteikumu “Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par 

trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem Varakļānu novadā” projektu, saskaņā ar 

likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 16.punktu un 43.panta pirmās daļas 13.punktu, 

Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm “par” (J.Erels, G.Gabrišs, D.Inķēna, 

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

NOLEMJ: 

 

            1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 4 “Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas 

atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem Varakļānu novadā”. 

 

  2. Saistošos noteikumus Nr. 4 kopā ar paskaidrojuma rakstu trīs dienu laikā pēc 

parakstīšanas izsūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 
 

Pielikumā: saistošie noteikumi uz 7 lapām 
 

2. 

Par Starpinstitucionālās komisijas bērnu tiesību aizsardzības jomā izveidošanu 

 

Tiek dots vārds A.Saleniecei, O.Kančam, M.Justam 

 

 Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, 61.pantu, 

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

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

 

           1. Izveidot Varakļānu novada Starpinstitucionālo komisiju bērnu tiesību aizsardzības 

jomā šādā sastāvā: 

 komisijas priekšsēdētāja – Aina Kanča – Sociālā dienesta vadītāja; 

 komisijas locekļi: Ingrīda Dalecka – Bāriņtiesas priekšsēdētāja; 

         Ilona Laicāne – Valsts policijas pārstāve, pašvaldības kārtībniece; 

         Juris Daleckis – Varakļānu vidusskolas direktors; 

         Rita Pelša – Stirnienes pamatskolas direktore; 

         Inguna Pelše – Murmastienes pamatskolas direktora p.i.; 

         Ilga Mestere Varakļānu PII “Sprīdītis” vadītāja. 

 

 2. Apstiprināt Starpinstitucionālās komisijas bērnu tiesību aizsardzības jomā nolikumu. 

 

Pielikumā: nolikums uz 4 lapām. 
 

3. 

Par Vidusdaugavas reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plānu 2015.-2021.gadam 

 

Tiek dots vārds O.Kančam, M.Justam 

 

 Izskatot SIA “Vidusdaugavas SPAAO” 02.10.2015. vēstuli Nr.1-5/90/1-6 un aktualizēto 

Vidusdaugavas reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plāna 2015.-2021.gadam projektu, 

Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm “par” (J.Erels, G.Gabrišs, D.Inķēna, 

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

NOLEMJ: 

 1. Apstiprināt Vidusdaugavas reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plānu 2015.-

2021.gadam. 

 
4. 

Par zemes ierīcības projekta “Jaunbirži” apstiprināšanu 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

      Izskatot SIA “AMETRS” Rēzeknes biroja vadītāja Jura Kazāka 21.10.2015. iesniegumu 

ar lūgumu apstiprināt nekustamā īpašuma “Jaunbirži”, Varakļānu pagastā, Varakļānu nov., 

(kadastra Nr.7094 003 0185) izstrādāto zemes ierīcības projektu, pamatojoties uz likuma “Par 

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Zemes ierīcības likuma 19.panta otro daļu, MK 

12.04.2011. noteikumu Nr.288 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.8.un 

31.punktiem, MK 20.06.2006. noteikumu Nr.496 “Nekustamā  īpašuma lietošanas mērķu 

klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 6., 16.1.,  

un 30.punktiem, MK 03.11.2009. noteikumu Nr.1269 “Adresācijas sistēmas noteikumi” 

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

dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm “par” (J.Erels, G.Gabrišs, D.Inķēna, M.Justs, O.Kančs, 

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

 

           1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam “Jaunbirži”,  Varakļānu 

pagastā, Varakļānu nov., (kad. Nr.7094 003 0185) zemes vienības ar kadastra apzīm. 

70940030185 sadalīšanai: 

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

pielikumu) 0,04 ha platībā; 

 1.2. mainīt atdalāmajai zemes vienībai Nr.2 (saskaņā ar zemes ierīcības projekta 
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grafisko pielikumu) 0,04 ha platībā zemes lietošanas mērķi no zeme, uz kuras  galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods – 0101) uz zemes dzelzceļa infrastruktūras  

zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā  (kods – 1101); 

 1.3. saglabāt nekustamā īpašuma “Jaunbirži”, Varakļānu pagastā, Varakļānu nov., 

paliekošajai zemes vienībai Nr.1 (saskaņā ar zemes ierīcības projekta grafisko pielikumu) 0.67 ha 

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

(kods – 0101); 

 1.4. saglabāt nekustamā īpašuma “Jaunbirži”, Varakļānu pagastā, Varakļānu nov., 

paliekošajai zemes vienībai Nr.1 (saskaņā ar zemes ierīcības projekta grafisko pielikumu) 0,67 ha 

platībā un uz tās esošajām ēkām adresi – “Jaunbirži”, Varakļānu  pagasts, Varakļānu novads, LV-

4838. 

 

 2. No atdalāmās zemes vienības Nr.2 (saskaņā ar zemes ierīcības projekta grafisko 

pielikumu) 0,04 ha platībā izveidot jaunu nekustamo īpašumu ar nosaukumu “Jaunbirži A”. 

 

3. Atdalāmā zemes gabala platība var tikt precizēta normatīvajos aktos noteiktā apjomā  

kadastrālās uzmērīšanas gaitā.  

 

4. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi.  

 

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

4201, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

5. 

Par zemes lietošanas mērķu maiņu 

 

Tiek dots vārds G.Puntužam, M.Justam 

 

      Pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to 

nostiprināšanu zemesgrāmatā” 3.panta otrās daļas 5.punktu, 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. - 2015.gadam,  Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm 

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

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

 

 1. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7078 004 0457 “Laukums Jaunā ielā” mainīt 

zemes lietošanas mērķi no lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūve (kods – 1003) uz – 

dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas (kods – 0501). 
 

6. 

Par adreses maiņu 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

    Izskatot AS “Latvenergo” 02.10.2015. vēstuli par adreses piešķiršanu, pamatojoties uz 

likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 

17.panta ceturto prim daļu, 03.11.2009. MK noteikumu Nr.1269 “Adresācijas sistēmas 

noteikumi” 10.punktu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm “par” (J.Erels, 

G.Gabrišs, D.Inķēna, M.Justs, O.Kančs, G.Puntužs, A.Saleniece, J.Vēvers, M.Vilkauša); 

“pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ: 
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 1.  Mainīt nekustamā īpašuma “Vecpirtnieki” (kadastra Nr.7094 004 0309) zemes 

vienībai ar kadastra apzīm. 7094 004 0309 un ēkai ar kadastra apzīm. 7094 004 0309-001 

adresi no “TP 4347 Vecpirtnieki, Varakļānu pagasts, Varakļānu nov., LV-4838, uz 

“Vecpirtnieki”, Varakļānu pagasts, Varakļānu novads, LV-4838. 
 

7. 

Par nekustamā īpašuma nosaukuma maiņu  

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

Izskatot Andra Pelša 29.09.2015. iesniegumu par darījuma rezultātā iegūta nekustamā 

īpašuma nosaukuma maiņu un Aināra Zepa 28.10.2015. iesniegumu par nekustamā īpašuma 

nosaukuma maiņu, saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, Administratīvo teritoriju un 

apdzīvoto vietu likuma 14.pantu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm “par” 

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

nav; “atturas” – 1 (J.Erels), NOLEMJ: 

1. No nekustamā īpašuma “Runkare” (kadastra Nr.7094 007 0273) atdalāmajai zemes 

vienībai ar kadastra apzīm. 7094 007 0143, kas tiks pievienota nekustamajam īpašumam “Bebri” 

(kadastra Nr. 7094 006 0091) izmainīt nosaukumu no “Runkare” uz “Bebri”. 

2. Mainīt nosaukumu Varakļānu pagastā esošajam nekustamajam īpašumam ar kadastra 

Nr. 7094 003 0013 no “Āres” uz “Āres 1”. 

 
8. 

Par izmaiņām Varakļānu tautas bibliotēkas lietošanas noteikumu 1.pielikumā 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

      Izskatot Varakļānu tautas bibliotēkas vadītājas sagatavoto Varakļānu tautas bibliotēkas 

lietošanas noteikumu 1.pielikuma “Datoru, interneta un vispārpieejamo elektroniskās 

informācijas resursu publiskas izmantošanas kārtība Varakļānu tautas bibliotēkā” jaunās 

redakcijas projektu, saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, 

Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm “par” (J.Erels, G.Gabrišs, D.Inķēna, 

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

nav, NOLEMJ: 

 

 1. Apstiprināt Varakļānu tautas bibliotēkas lietošanas noteikumu 1.pielikumu “Datoru, 

interneta un vispārpieejamo elektroniskās informācijas resursu publiskas izmantošanas kārtība 

Varakļānu tautas bibliotēkā” jaunajā redakcijā.  

 2. Skaitīt par spēku zaudējušu ar domes 29.10.2009. lēmumu Nr.10.4 apstiprināto 

Varakļānu tautas bibliotēkas lietošanas noteikumu 1.pielikumu.  

 

Pielikumā: noteikumi uz 2 lapām. 
 

9. 

Par izcenojumiem Varakļānu novada pašvaldības iestāžu sniegtajiem maksas 

pakalpojumiem   
 

Tiek dots vārds D.Inķēnai, J.Vēveram, M.Vilkaušai, M.Justam 

 

 Izskatot Varakļānu tautas bibliotēkas vadītājas sagatavoto Varakļānu tautas bibliotēkas  
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lietošanas noteikumu 2.pielikuma “Izcenojumi Varakļānu tautas bibliotēkas sniegtajiem maksas 

pakalpojumiem” jaunās redakcijas projektu un veikto izcenojumu aprēķinu, ņemot vērā 

nepieciešamību visās pašvaldība iestādēs ievērot vienotu maksas pakalpojumu izcenojumu 

politiku, saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta g) apakšpunktu, 

Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm “par” (J.Erels, G.Gabrišs, D.Inķēna, 

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

NOLEMJ: 

 

 1. Apstiprināt “Izcenojumus Varakļānu novada pašvaldības iestāžu sniegtajiem maksas 

pakalpojumiem”.  

 2. Skaitīt par spēku zaudējušiem šādus domes lēmumus: 

 2.1. 28.11.2013. lēmumu Nr. 20.26 “Par izmaiņām Varakļānu tautas bibliotēkas 

lietošanas noteikumu 2.pielikumā”; 

 2.2. 28.11.2013. lēmumu Nr. 20.27 “Par izmaiņām Murmastienes bibliotēkas lietošanas 

noteikumu 2.pielikumā”; 

 2.3. 28.11.2013. lēmumu Nr. 20.28 “Par izmaiņām Stirnienes bibliotēkas lietošanas 

noteikumu 2.pielikumā”. 

 3. Noteikt, ka Varakļānu novada bibliotēkās par grāmatu pasūtīšanu no citas bibliotēkas 

(SBA) lasītājs sedz pasta izdevumu maksu. 

 4. Lēmums stājas spēkā ar 01.01.2016. 
 

Pielikumā: izcenojumi uz 1 lapas. 
 

10. 

Par nedzīvojamo telpu nomas līguma pagarināšanu ar Nodarbinātības valsts aģentūru 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

Izskatot Nodarbinātības valsts aģentūras Madonas filiāles 28.09.2015. vēstuli par telpu 

nomu, atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktam un 15.panta pirmās 

daļas 10.punktu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm “par” (J.Erels, G.Gabrišs, 

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

“atturas” – nav, NOLEMJ: 

 

 1. Pagarināt nedzīvojamo telpu Rīgas ielā 13, Varakļāni, nomas līgumu ar Nodarbinātības 

valsts aģentūru uz laika periodu līdz 31.12.2020.; 

 1.1. laika periodam līdz 31.12.2020. iznomāt nedzīvojamās telpas 12,7 m
2 

platībā; 

 1.2. pārējie nosacījumi paliek spēkā atbilstoši 13.10.2005. noslēgtajam nedzīvojamo telpu 

nomas līgumam. 

 
11. 

Par  sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu 

 

Tiek dots vārds A.Kančai, M.Justam 

 

 Izskatot Sociālā dienesta sagatavoto informāciju par sociālā dzīvokļa īres līguma 

pagarināšanu I.Kančam, saskaņā ar likuma “Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām 

dzīvojamām mājām” 6.pantu, atbilstoši sociālās dzīvojamās mājas “Ceriņi” (Pils ielā 17, 

Varakļāni)  nolikumā noteiktajam, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm “par” 

(J.Erels, G.Gabrišs, D.Inķēna, M.Justs, O.Kančs, G.Puntužs, A.Saleniece, J.Vēvers, 

M.Vilkauša); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ: 
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 1. Pagarināt sociālā dzīvokļa īres līgumu Intaram Kančam par sociālo dzīvokli Pils ielā 

17-1, Varakļānos (1 ist.; kopplatība 41,2 m
2
) līdz 30.04.2016. 

 
12. 

Par naudas balvas piešķiršanu nozīmīgā dzīves jubilejā 

 

Tiek dots vārds A.Kančai, M.Justam 

 

 Izskatot Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas sagatavoto informāciju par nozīmīgām dzīves 

jubilejām 2015.gada novembrī, saskaņā ar Varakļānu novada domes 27.08.2009. saistošo 

noteikumu Nr. 4 “Par godalgām, naudas balvām un materiālo palīdzību Varakļānu novadā” 

2.2.1.punktu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm “par” (J.Erels, G.Gabrišs, 

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

“atturas” – nav, NOLEMJ: 

 

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

novada iedzīvotājiem: 

 1.1. Alfredam Gailumam.; 

 1.2. Jānim Kļaviņam; 

 1.3. Broņislavai Zepai. 

 

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

novada iedzīvotājiem: 

 2.1. Lucijai Ločmelei; 

 2.2. Eleonorai Skapstei. 

 

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

4201) viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas. 
 

13. 

Par nedzīvojamo telpu nomas līguma pārtraukšanu ar SIA “Raibais asaris” 

 

Tiek dots vārds M.Vilkaušai, O.Kančam, G.Puntužam, M.Justam 

 

 Izskatot SIA “Raibais asaris” valdes priekšsēdētāja A.Vaļkas 01.10.2015. iesniegumu par 

nedzīvojamo telpu Rīgas ielā 61A, Varakļāni, nomas līguma pārtraukšanu un kompensācijas 

izmaksu par telpu remontā ieguldītajiem līdzekļiem, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 

12.pantu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm “par” (J.Erels, G.Gabrišs, 

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

“atturas” – nav, NOLEMJ: 

 

 1. Pārtraukt ar SIA “Raibais asaris” noslēgto nedzīvojamo telpu Rīgas ielā 61A, Varakļāni, 

telpu nomas līgumu ar 31.10.2015. 

 

 2. Nedzīvojamo telpu Rīgas ielā 61A, Varakļāni, remontā ieguldīto līdzekļu kompensācijas 

veikšanai pieaicināt sertificētu vērtētāju.  

 

 3. Atbildīgais par lēmuma izpildi – pašvaldības izpilddirektors Ivars Ikaunieks. 
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14. 

Par saistošajiem noteikumiem Nr.5  

“Grozījumi 24.09.2015. saistošajos noteikumos Nr. 3 “Par nekustamā īpašuma nodokļa 

atvieglojumu piešķiršanu maznodrošinātām personām Varakļānu novadā”” 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot sagatavoto saistošo noteikumu “Grozījumi 24.09.2015. saistošajos noteikumos 

Nr. 3 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu maznodrošinātām personām 

Varakļānu novadā”” projektu, saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

15.punktu un 41.panta pirmās daļas 1.punktu, likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta  

pirmo prim pirmo, trešo un ceturto daļu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm 

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

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

 

 1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.5 “Grozījumi 24.09.2015. saistošajos noteikumos 

Nr. 3 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu maznodrošinātām personām 

Varakļānu novadā””. 

 

 2. Saistošos noteikumus Nr.5 trīs dienu laikā pēc parakstīšanas kopā ar paskaidrojuma 

rakstu izsūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 
 

Pielikumā: saistošie noteikumi uz 1 lapas. 
 

15. 

Par apbalvojumiem Latvijas Republikas proklamēšanas dienā 

 

Tiek dots vārds M.Vilkaušai, M.Justam 

 

 Tiek izskatīti iesniegtie priekšlikumi par Varakļānu novada goda pilsoņa nosaukuma 

piešķiršanu un atzinības un pateicības izteikšanu par ieguldīto darbu Varakļānu novada izaugsmē 

un attīstībā, sakarā ar Latvijas Republikas proklamēšanas dienas svinībām. 

  Deputāte M.Vilkauša ierosina balsot par katru kandidatūru atsevišķi. 

 

 Par priekšlikumu apbalvot Valēriju Solzemnieci, piešķirot Varakļānu novada Goda pilsoņa 

statusu, 

Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm “par” (J.Erels, G.Gabrišs, D.Inķēna, M.Justs, 

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

par sevišķiem nopelniem Varakļānu novada labā apbalvot Valēriju Solzemnieci, piešķirot 

Varakļānu novada Goda pilsoņa statusu. 

 

 Par priekšlikumu sakarā ar panākumiem XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju 

svētkos – Varakļānu vidusskolas mākslinieciskās pašdarbības kolektīva vadītāju Āriju Tumani 

apbalvot ar Atzinības rakstu, 

Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm “par” (J.Erels, G.Gabrišs, D.Inķēna, M.Justs, 

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

apbalvot Āriju Tumani ar Atzinības rakstu. 

 

 Par priekšlikumu sakarā ar panākumiem XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju 

svētkos – Varakļānu vidusskolas mākslinieciskās pašdarbības kolektīva vadītāju Ilonu Cvetkovu 

apbalvot ar Atzinības rakstu, 

Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm “par” (J.Erels, G.Gabrišs, D.Inķēna, M.Justs,  
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O.Kančs, G.Puntužs, A.Saleniece, J.Vēvers, M.Vilkauša) “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ: 

apbalvot Ilonu Cvetkovu ar Atzinības rakstu. 

 

 Par priekšlikumu sakarā ar panākumiem XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju 

svētkos – Murmastienes pamatskolas mākslinieciskās pašdarbības kolektīva vadītājus Viju Pelsi 

apbalvot ar Atzinības rakstu, 

Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm “par” (J.Erels, G.Gabrišs, D.Inķēna, M.Justs, 

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

apbalvot Viju Pelsi ar Atzinības rakstu. 

 

 Par priekšlikumu sakarā ar ilggadēju darbību Latvijas Zemessardzē un patriotismu, kā arī 

aktīvu līdzdalību Varakļānu novada sabiedriskajā dzīvē Voldemāru Strucinski apbalvot ar 

Atzinības rakstu, 

Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm “par” (J.Erels, G.Gabrišs, D.Inķēna, M.Justs, 

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

apbalvot Voldemāru Strucinski ar Atzinības rakstu. 

 

 Par priekšlikumu sakarā ar ilggadēju darbību Latvijas Zemessardzē un patriotismu, kā arī 

aktīvu līdzdalību Varakļānu novada sabiedriskajā dzīvē Jāni Erelu apbalvot ar Atzinības rakstu, 

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

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

nebalsojot, NOLEMJ: 

apbalvot Jāni Erelu ar Atzinības rakstu. 

 

 Par priekšlikumu sakarā ar ilggadēju darbību Latvijas Zemessardzē un patriotismu, kā arī 

aktīvu līdzdalību Varakļānu novada sabiedriskajā dzīvē Jāzepu Rimšu apbalvot ar Atzinības 

rakstu, 

Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm “par” (J.Erels, G.Gabrišs, D.Inķēna, M.Justs, 

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

apbalvot Jāzepu Rimšu ar Atzinības rakstu. 

 

 Par priekšlikumu sakarā ar aktīvu sabiedrisko darbību un Varakļānu novada vārda 

popularizēšanu apbalvot “Ghetto Games” ielu futbola komandu “Varakļāni” (kapteinis 

Rinalds Zeps) ar Pateicības rakstu, 

Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm “par” (J.Erels, G.Gabrišs, D.Inķēna, M.Justs, 

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

apbalvot “Ghetto Games” ielu futbola komandu “Varakļāni” (kapteinis Rinalds Zeps) ar 

Pateicības rakstu. 

 

 Par priekšlikumu sakarā ar aktīvu sabiedrisko darbību un Varakļānu novada vārda 

popularizēšanu apbalvot garīgās mūzikas korim “Reversium” (vadītāja Ieva Zepa) ar Pateicības 

rakstu, 

Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm “par” (J.Erels, G.Gabrišs, D.Inķēna, M.Justs, 

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

 

 

 

 

apbalvot garīgās mūzikas korim “Reversium” (vadītāja Ieva Zepa) ar Pateicības rakstu. 

 

Domes priekšsēdētājs aicina deputātus nobalsot par lēmumu kopumā. 
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 Saskaņā ar 27.08.2009., saistošo noteikumu Nr. 4 “Par godalgām, naudas balvām un 

materiālo palīdzību Varakļānu novadā” 2.2.2.un 2.2.3. punktu, atbilstoši 25.10.2012. 

apstiprinātajam “Nolikumam par apbalvojuma “Varakļānu novada Goda pilsonis” piešķiršanu”, 

Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm “par” (J.Erels, G.Gabrišs, D.Inķēna, M.Justs, 

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

NOLEMJ: 

 

 1. Par sevišķiem nopelniem Varakļānu novada labā apbalvot Valēriju Solzemnieci, 

piešķirot Varakļānu novada Goda pilsoņa statusu; 

 1.1. piešķirt Varakļānu novada Goda pilsonei Valērijai Solzemniecei naudas balvu 300,00 

EUR apmērā. 

 

 2. Apbalvot ar Atzinības rakstiem: 

 2.1. sakarā ar panākumiem XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos – 

Varakļānu novada skolu mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu vadītājus: 

 - Āriju Tumani; 

 - Ilonu Cvetkovu; 

 - Viju Pelsi.  
 2.2. par ilggadēju darbību Latvijas Zemessardzē un patriotismu, kā arī aktīvu līdzdalību 

Varakļānu novada sabiedriskajā dzīvē: 

 - Voldemāru Strucinski; 

 - Jāni Erelu; 

 - Jāzepu Rimšu; 

 2.3. visiem ar Atzinības rakstiem apbalvotajiem pasniegt naudas balvas 100,00 EUR 

apmērā. 

 

 3. Par aktīvu sabiedrisko darbību un Varakļānu novada vārda popularizēšanu apbalvot ar 

Pateicības rakstiem: 

 - “Ghetto Games” ielu futbola komandu “Varakļāni” (kapteinis Rinalds Zeps); 

 - garīgās mūzikas korim “Reversium” (vadītāja Ieva Zepa); 

 3.1. ar Pateicības rakstiem apbalvotajiem pasniegt naudas balvas 50,00 EUR apmērā. 

 

Visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti.  
 

Nākamā domes sēde notiks 26.11.2015. plkst. 15
00

. 
 

Sēde darbu beidz plkst. 15
50

 

 

Sēdi vadīja: 

Domes priekšsēdētājs  (personīgais paraksts)  M.Justs 

 

Protokolēja: 

Lietvedības nodaļas vadītāja (personīgais paraksts)  I.Broka 

 


