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LATVIJAS  REPUBLIKA 

VARAKĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBA 

Reģ. Nr. 90000054750 
Rīgas ielā 13, Varakļāni, Varakļānu novads, LV-4838, Latvija  

tālrunis / fakss 64860840, e-pasts: varaklani@varaklani.lv 

Swedbank konts Nr. LV25HABA0001402041751, kods HABALV22 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

VARAKĻĀNU  NOVADA  DOMES  SĒDES 

PROTOKOLS  
Varakļānos 

 

2015.gada 30.decembrī                                   Nr. 14 

 

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 – līdz 27.darba kārtības jautājumam 

6.   Deputāts Gunārs Puntužs  - piedalās  

7.   Deputāte Anita Saleniece  - piedalās  

8.   Deputāts Jānis Vēvers  - piedalās  

9.   Deputāte Modra Vilkauša  - piedalās  
 

PIEAICINĀTIE  UN  INTERESENTI:   

 

Ivars Ikaunieks – pašvaldības izpilddirektors; 

Ilona Skutele – centralizētās grāmatvedības galvenā grāmatvede; 

Ilga Broka – Lietvedības nodaļas vadītāja 

 

DARBA  KĀRTĪBA: 

 

Informācija 

1. Saistošo noteikumu Nr.6 “Grozījumi 25.07.2013. saistošajos noteikumos Nr.5 “Varakļānu 

novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšana 

2. Saistošo noteikumu Nr.7 “Par Varakļānu novada domes saistošo noteikumu publicēšanas 

vietu” apstiprināšana 

3. Saistošo noteikumu Nr.8 “Grozījumi 29.01.2015. saistošajos noteikumos Nr.1 “Par 

Varakļānu novada pašvaldības 2015.gada budžetu”” apstiprināšana 

4. Par precizējumiem 29.10.2015. saistošajos noteikumos Nr.4 “Par ģimenes vai atsevišķi 

dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem 

Varakļānu novada pašvaldībā” 

5. Varakļānu novada pašvaldības Varakļānu pagasta pārvaldes nolikuma apstiprināšana 

6. Varakļānu novada pašvaldības Murmastienes pagasta pārvaldes nolikuma apstiprināšana 

7. Varakļānu novada pašvaldības Attīstības nodaļas nolikuma apstiprināšana 

8. Varakļānu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļas nolikuma apstiprināšana 
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9. Varakļānu novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta nodaļas nolikuma 

apstiprināšana 

10. Varakļānu novada pašvaldības Saimnieciskās daļas nolikuma apstiprināšana 

 

11. Par komisiju koku ciršanas izvērtēšanai ārpus meža zemes 

12. Varakļānu novada pašvaldības Administratīvās komisijas nolikuma apstiprināšana 

13. Varakļānu novada pašvaldības Darījumu ar lauksaimniecības zemi tiesiskuma 

uzraudzības komisijas nolikuma apstiprināšana 

14. Varakļānu novada pašvaldības Iepirkumu komisijas nolikuma apstiprināšana 

15. Varakļānu mūzikas un mākslas skolas nolikuma apstiprināšana 

16. Varakļānu mūzikas un mākslas skolas “Izglītojamo uzņemšanas noteikumu” 

apstiprināšana 

17. Varakļānu mūzikas un mākslas skolas nolikuma “Par vecāku līdzfinansējuma samaksas 

kārtību” apstiprināšana 

18. Par Varakļānu novada pašvaldības dalību pašvaldības kapitālsabiedrībās 

19. Amatu un mēnešalgu sarakstu Varakļānu novada pašvaldības iestādēm un 

struktūrvienībām apstiprināšana 

20. Par zemes nomas līgumiem 

21. Par nekustamā īpašuma “Mauriņi” sadalīšanu 

22. Par pašvaldībai piederošu zeme īpašumu nodošanu atsavināšanai 

23. Par zemes ierīcības projekta “Vīķi” apstiprināšanu 

24. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

25. Par dzīvojamās platības piešķiršanu 

26. Par reģistrēšanu pašvaldības palīdzībai dzīvokļu jautājuma risināšanā 

27. Par naudas balvas piešķiršanu nozīmīgā dzīves jubilejā 

 

PAPILDU  DARBA  KĀRTĪBA: 

 

28. Par pārdošanas cenas noteikšanu Varakļānu novada pašvaldības 2016.gada kalendāram 

29. Par ieteikumiem maksas pakalpojumu cenas noteikšanai pašvaldības kapitālsabiedrībās 

30. Par “Varakļānu novada pašvaldības kapitālsabiedrību pārvaldības noteikumiem” 

31. Par Varakļānu novada pašvaldības komisijas izglītojamo atbrīvošanai no valsts pārbaudes 

darbu kārtošanas nolikumu  

 

Varakļānu novada domes priekšsēdētājs aicina deputātus balsot par vēl 4 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 4 izskatāmos jautājumus.  

 

Pirms darba kārtības jautājumu izskatīšanas pašvaldības izpilddirektors I.Ikaunieks sniedz 

informāciju par iepriekšējo lēmumu izpildi, kā arī par saimnieciskiem darbiem un pasākumiem 

novadā. 

Domes priekšsēdētājs M.Justs informē klātesošos, ka no SIA “Aļņi AS” pašvaldība ir 

saņēmusi ziedojumu 15 000 EUR apmērā, kas paredzēts publiskai apskatei pieejama Varakļānu 

pilsētā izvietota vizuālās mākslas oriģināldarba iegādei. 
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1. 

Saistošo noteikumu Nr. 6 “Grozījumi 25.07.2013. saistošajos noteikumos Nr.5 

“Varakļānu novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšana 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot saistošo noteikumu “Grozījumi 25.07.2013. saistošajos noteikumos Nr.5 

“Varakļānu novada pašvaldības nolikums”” projektu, saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 

21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.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. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.6 “Grozījumi 25.07.2013. saistošajos noteikumos 

Nr.5 “Varakļānu novada pašvaldības nolikums””. 

 

  2. Saistošos noteikumus Nr.6 kopā ar paskaidrojuma rakstu trīs dienu laikā pēc 

parakstīšanas izsūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 
 

Pielikumā: saistošie noteikumi uz 1 lapas. 
 

2. 

Saistošo noteikumu Nr. 7 “Par Varakļānu novada domes saistošo noteikumu 

publicēšanas vietu” apstiprināšana 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot saistošo noteikumu “Par Varakļānu novada domes saistošo noteikumu 

publicēšanas vietu” projektu, saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 45.panta piekto 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.7 “Par Varakļānu novada domes saistošo noteikumu 

publicēšanas vietu”. 

 

  2. Saistošos noteikumus Nr.7 kopā ar paskaidrojuma rakstu trīs dienu laikā pēc 

parakstīšanas izsūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un publicēšanai – 

oficiālajam izdevumam “Latvijas Vēstnesis”. 
 

Pielikumā: saistošie noteikumi uz 1 lapas. 
 

3. 

Saistošo noteikumu Nr. 8 “Grozījumi 29.01.2015. saistošajos noteikumos Nr. 1 “Par 

Varakļānu novada pašvaldības 2015.gada budžetu”” apstiprināšana 

 

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

 

 Izskatot Varakļānu novada pašvaldības centralizētās grāmatvedības galvenās grāmatvedes 

Ilonas Skuteles sagatavoto budžeta grozījumu projektu, saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21. 

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: 
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 1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.8 “Grozījumi 29.01.2015. saistošajos noteikumos 

Nr.1 “Par Varakļānu novada pašvaldības 2015.gada budžetu”. 

 

 2. Varakļānu novada pašvaldības centralizētās grāmatvedības galvenajai grāmatvedei 

I.Skutelei sagatavot noteikumus parakstīšanai. 

 

 3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to parakstīšanas un ir brīvi pieejami 

Varakļānu novada pašvaldībā. 
 

Pielikumā: saistošie noteikumi uz 7 lapām. 
 

4. 

Par precizējumiem 29.10.2015. saistošajos noteikumos Nr.4 “Par ģimenes vai atsevišķi 

dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem 

pabalstiem Varakļānu novada pašvaldībā” 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot VARAM 02.12.2015. vēstuli Nr.18-6/9891 ar norādēm par saistošo noteikumu 

precizēšanas nepieciešamību, 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. Precizēt Varakļānu novada domes 29.10.2015. saistošos noteikumus Nr.4 “Par ģimenes 

vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem 

pabalstiem Varakļānu novada pašvaldībā”: 

 

1.1. svītrot no saistošo noteikumu izdošanas tiesiskā pamatojuma vārdus un skaitļus 

“likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu un 43.panta pirmās daļas 13.punktu un 

trešo daļu,”; 

1.2. svītrot saistošo noteikumu 3.punktā pieturzīmi un vārdus “, uzrāda personu 

apliecinošu dokumentu”; 

1.3. svītrot saistošo noteikumu 3.1.apakšpunktā vārdu “rakstveida”; 

1.4. papildināt saistošos noteikumus ar 3.
1
punktu šādā redakcijā: 

“3.
1 

Sociālā dienesta darbinieks pārbauda klienta identitāti.”; 

1.5. izteikt saistošo noteikumu 23.1.apakšpunktu šādā redakcijā: 

“23.1. tam pieder naudas līdzekļu uzkrājumi, kas pārsniedz normatīvajā aktā par kārtību, 

kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par trūcīgu, noteikto naudas līdzekļu 

apmēru, kas minētā normatīvā akta izpratnē netiek uzskatīts par naudas līdzekļu uzkrājumu, vai 

tam pieder vērtspapīri vai īpašums, izņemot saistošo noteikumu 10.punktā minēto”; 

1.6. papildināt saistošo noteikumu 23.2.apakšpunktu aiz vārdiem “uztura līgumu” ar 

vārdiem “pēc kura izvērtēšanas izriet, ka saskaņā ar uztura līgumu klients no uztura devēja saņem 

palīdzību, kuru nodrošina attiecīgais pieprasītais sociālais pabalsts;”; 

1.7. svītrot saistošo noteikumu 27.3. un 27.4.apkšpunktus; 

1.8. svītrot saistošo noteikumu 29.punktu; 

1.9. sākot ar 29.punktu, izmainīt saistošo noteikumu punktu numerāciju atbilstošā 

secībā; 

1.10. izteikt saistošo noteikumu 31.punktu šādā redakcijā: 

  “31. Pieprasot saistošo noteikumu 17.3.apakšpunktā minēto pabalstu, papildus saistošo 

noteikumu 3.1. un 3.2.apakšpunktā minētajiem dokumentiem klients iesniedz izdevumus 

apliecinošu dokumentu kopijas, uzrādot to oriģinālus. Izdevumus apliecinošu dokumentu kopijas 

Sociālajā dienestā iesniedzamas ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā no izdevumu rašanās brīža. Ja  
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dokumentu iesniegšanas termiņš nokavēts attaisnojošu iemeslu dēļ, Sociālais dienests izvērtē 

personas tiesības saņemt pabalstu.”; 

           1.11. aizstāt saistošo noteikumu 39.punktā vārdu “pantā” ar vārdu “punktā”;  

 

  2. Precizētos saistošos noteikumus Nr.4 trīs dienu laikā pēc parakstīšanas izsūtīt Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 
 

Pielikumā: saistošie noteikumi uz 7 lapām. 
 

5. 

Varakļānu novada pašvaldības Varakļānu pagasta pārvaldes nolikuma apstiprināšana 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

Izskatot Varakļānu novada pašvaldības Varakļānu pagasta pārvaldes nolikuma 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 novada pašvaldības Varakļānu pagasta pārvaldes nolikumu. 
 

Pielikumā: nolikums uz 2 lapām. 
 
 
 

6. 

Varakļānu novada pašvaldības Murmastienes pagasta pārvaldes nolikuma 

apstiprināšana 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

Izskatot Varakļānu novada pašvaldības Murmastienes pagasta pārvaldes nolikuma 

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 novada pašvaldības Murmastienes pagasta pārvaldes nolikumu. 
 

Pielikumā: nolikums uz 3 lapām. 
 

7. 

Varakļānu novada pašvaldības Attīstības nodaļas nolikuma apstiprināšana 

 

Tiek dots vārds G.Puntužam, M.Justam 

 

Izskatot Varakļānu novada pašvaldības Attīstības nodaļas nolikuma 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 novada pašvaldības Attīstības nodaļas nolikumu. 
 

Pielikumā: nolikums uz 7 lapām. 
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8. 

Varakļānu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļas nolikuma apstiprināšana 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

Izskatot Varakļānu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļas nolikuma 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 novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļas nolikumu. 
 

Pielikumā: nolikums uz 2 lapām. 
 

 

 

9. 

Varakļānu novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta nodaļas nolikuma 

apstiprināšana 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

Izskatot Varakļānu novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta nodaļas nolikuma 

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 novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta nodaļas 

nolikumu. 
 

Pielikumā: nolikums uz 3 lapām. 
 

10. 

Varakļānu novada pašvaldības Saimnieciskās daļas nolikuma apstiprināšana 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

Izskatot Varakļānu novada pašvaldības Saimnieciskās daļas nolikuma 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 novada pašvaldības Saimnieciskās daļas nolikumu. 
 

Pielikumā: nolikums uz 3 lapām. 
 

11. 

Par komisiju koku ciršanas izvērtēšanai ārpus meža zemes 

 

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

 

 Izskatot Varakļānu novada pašvaldības izpilddirektora Ivara Ikaunieka priekšlikumu par 

sastāva izmaiņām komisijā koku ciršanas izvērtēšanai ārpus meža zemes un izskatot iesniegto 

komisijas nolikuma projektu, saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 

2.punktu, ņemot vērā domes Finanšu un attīstības komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada  
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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. Atbrīvot no komisijas koku ciršanas izvērtēšanai ārpus meža zemes locekļa  pienākumu 

pildīšanas un izslēgt no komisijas sastāva Andri Apeini. 

 

 2. Izveidot komisiju koku ciršanas izvērtēšanai ārpus meža zemes šādā sastāvā: 

- pašvaldības izpilddirektors Ivars Ikaunieks; 

- apstādījumu kopēja Lauma Ikše; 

- Nekustamo īpašuma nodaļas vadītāja Anna Tocs-Macāne; 

- pagastu pārvalžu vadītājs Jānis Mozga. 

 

 3.  Apstiprināt komisijas koku ciršanas izvērtēšanai ārpus meža zemes nolikumu. 
 

Pielikumā: nolikums uz 2 lapām. 
 

12. 

Varakļānu novada pašvaldības Administratīvās komisijas nolikuma apstiprināšana 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

Izskatot Varakļānu novada pašvaldības Administratīvās komisijas nolikuma 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 novada pašvaldības Administratīvās komisijas nolikumu. 
 

Pielikumā: nolikums uz 4 lapām. 
 

13. 

Varakļānu novada pašvaldības Darījumu ar lauksaimniecības zemi tiesiskuma 

uzraudzības komisijas nolikuma apstiprināšana 

 

Tiek dots vārds M.Vilkaušai, M.Justam 

 

Izskatot Varakļānu novada pašvaldības Darījumu ar lauksaimniecības zemi tiesiskuma 

uzraudzības komisijas nolikuma 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 novada pašvaldības Darījumu ar lauksaimniecības zemi 

tiesiskuma uzraudzības komisijas nolikumu. 
 

Pielikumā: nolikums uz 3 lapām. 

 

14. 

Varakļānu novada pašvaldības Iepirkumu komisijas nolikuma apstiprināšana 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot Varakļānu novada pašvaldības Iepirkumu komisijas nolikuma projektu, saskaņā ar 

likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Varakļānu novada dome, atklāti  



8 

 

 

 

 

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 novada pašvaldības Iepirkumu komisijas nolikumu. 
 

Pielikumā: nolikums uz 4 lapām. 
 

15. 

Varakļānu mūzikas un mākslas skolas nolikuma apstiprināšana 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

Izskatot Varakļānu mūzikas un mākslas skolas nolikuma 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 mūzikas un mākslas skolas nolikumu jaunajā redakcijā.  

 

 2. Skaitīt par spēku zaudējušu ar domes 27.08.2009. lēmumu Nr.7.5 apstiprināto Varakļānu 

mūzikas un mākslas skolas nolikumu.  
 

Pielikumā: nolikums uz 6 lapām. 
 

16. 

Varakļānu mūzikas un mākslas skolas “Izglītojamo uzņemšanas noteikumu” 

apstiprināšana 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

Izskatot Varakļānu mūzikas un mākslas skolas Izglītojamo uzņemšanas noteikumu 

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 mūzikas un mākslas skolas Izglītojamo uzņemšanas noteikumus. 
 

Pielikumā: noteikumi ar pielikumiem uz 7 lapām. 
 

17. 

Varakļānu mūzikas un mākslas skolas nolikuma “Par vecāku līdzfinansējuma samaksas 

kārtību” apstiprināšana 

 

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

 

Tiek izskatīts Varakļānu mūzikas un mākslas skolas nolikuma “Par vecāku līdzfinansējuma 

samaksas kārtību” projekts. 

Deputātiem nav saprotams, kāpēc nolikuma 9.1.un 9.2.punktā minētās līdzfinansējuma 

summas ir tieši tādas. Vai ir ņemtas vērā 2015.gada faktiskās izmaksas?  

Galvenā grāmatvede I.Skutele paskaidro, ka 2015.gada faktiskās izmaksas nav bijušas 

ņemtas vērā. 

Sakarā ar to, ka šo nolikumu paredzēts ieviest ar 01.09.2016., deputātiem ir priekšlikums 

jautājuma izskatīšanu atlikt. 
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Domes priekšsēdētājs aicina balstot par sagatavoto lēmuma projektu: 

 

 “Apstiprināt Varakļānu mūzikas un mākslas skolas nolikumu “Par vecāku līdzfinansējuma 

samaksas kārtību””, ar 1 balsi “par” (G.Gabrišs); “pret” – 8 (J.Erels, D.Inķēna, M.Justs, O.Kančs, 

G.Puntužs, A.Saleniece, J.Vēvers, M.Vilkauša); “atturas” – nav; - lēmuma projekts netiek 

atbalstīts. 
 

Domes priekšsēdētājs aicina balstot par jautājuma izskatīšanas atlikšanu: Varakļānu 

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

A.Saleniece, J.Vēvers, M.Vilkauša); “pret” – 1 ( G.Gabrišs); “atturas” – nav, NOLEMJ: 

 

Atlikt jautājuma izskatīšanu par Varakļānu mūzikas un mākslas skolas nolikuma “Par 

vecāku līdzfinansējuma samaksas kārtību” apstiprināšanu.  
 

18. 

Par Varakļānu novada pašvaldības dalību pašvaldības kapitālsabiedrībās 
 

Tiek dots vārds A.Saleniecei, M.Vilkuašai, M.Justam 

 

 Publiskās personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma (turpmāk – 

Likums) 7.panta pirmā daļa nosaka pienākumu publiskai personai ne retāk kā reizi piecos gados 

pārvērtēt katru tās tiešo līdzdalību kapitālsabiedrībā un atbilstību Likuma 4.panta nosacījumiem. 

Likuma pārejas noteikumu 11.punkts nosaka, ka publiskas personas augstākā lēmējinstitūcija līdz 

2016.gada 1.janvārim pieņem lēmumu par tās tiešo līdzdalību kapitālsabiedrībās. 

 Izpildot Likumā noteikto pienākumu, Varakļānu novada pašvaldība (turpmāk – 

Pašvaldība) veica tās dalības vērtējumu pašvaldības kapitālsabiedrībās – Varakļānu “Dzīvokļu 

komunālais uzņēmums” SIA un SIA “Varakļānu veselības aprūpes centrs”. 

 Likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punkts nosaka, ka pildot savas 

funkcijas, pašvaldībām ir tiesības dibināt kapitālsabiedrības, kā arī ieguldīt tajās savus līdzekļus;  

12.pants nosaka, ka pašvaldība iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas 

ikvienā jautājumā, ja tas nav citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē 

vai arī, ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu;  

15.panta pirmās daļas 1.punktā ir noteikta pašvaldības autonomā funkcija – organizēt 

iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un kanalizācija, siltumapgāde, sadzīves 

atkritumu apsaimniekošana, notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā 

īpašumā atrodas dzīvojamais fonds;  

15.panta pirmās daļas 6.punktā noteikta pašvaldības autonomā funkcija – nodrošināt veselības 

aprūpes pieejamību;  

15.panta pirmās daļas 7.punktā noteikta pašvaldības autonomā funkcija – nodrošināt 

iedzīvotājiem sociālo palīdzību (sociālo aprūpi);  

15.panta pirmās daļas 10.punktā ir noteikta pašvaldības autonomā funkcija – sekmēt saimniecisko 

darbību attiecīgajā administratīvajā teritorijā, kā arī rūpēties par bezdarba samazināšanu. 

 Valsts pārvaldes likuma (turpmāk – VPIL) 87.panta pirmā daļa nosaka, ka publiska 

persona privāto tiesību jomā darbojas veicot darījumus, kas nepieciešami tās darbības 

nodrošināšanai, sniedzot pakalpojumus un veicot komercdarbību (88.pants).  

VPIL 87.panta trešajā daļā ir noteikts, ka pašvaldību izveidotajām kapitālsabiedrībām nevar 

izvirzīt citus mērķus, kas neizriet no pašvaldību autonomajām funkcijām. 

 VPIL 88.pants nosaka, ka publiska persona komercdarbību var veikt: 

1) tiek novērsta tirgus nepilnība — situācija, kad tirgus nav spējīgs nodrošināt sabiedrības 

interešu īstenošanu attiecīgajā jomā; 

2) publiskas personas kapitālsabiedrības vai publisku personu kontrolētas 
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kapitālsabiedrības darbības rezultātā tiek radītas preces vai pakalpojumi, kas ir stratēģiski svarīgi 

valsts vai pašvaldības administratīvās teritorijas attīstībai vai valsts drošībai; 

3) tiek pārvaldīti tādi īpašumi, kas ir stratēģiski svarīgi valsts vai pašvaldības 

administratīvās teritorijas attīstībai vai valsts drošībai. 

Kā izriet no Pašvaldības dalības vērtējumiem pašvaldības kapitālsabiedrībā, to 

izveidošanas un darbības nosacījumi faktiski atbilst VPIL 88.pantā noteiktajiem apstākļiem. 

Pašvaldībai ir šāda motivācija saglabāt savu dalību tai piederošajās kapitālsabiedrībās, kā 

arī veikt komercdarbību ar to starpniecību: 

1) kapitālsabiedrības nodrošina Pašvaldības spēju izpildīt būtiskus uzdevumus, kas izriet 

no tās autonomajām funkcijām, sasniedz daļu no novada attīstības mērķiem un veido pozitīvu 

novada un Pašvaldības tēlu; 

2) kapitālsabiedrības nodrošina pašvaldības funkcijas, kuru finansēšanas avots ir maksa 

par pakalpojumiem; 

3) kapitālsabiedrības nodrošina pakalpojumus, kas citādā veidā Pašvaldībai nav pieejami; 

4) kapitālsabiedrības nodrošina darba vietas novada iedzīvotājiem; 

5) komercdarbība ir efektīvākais veids pašvaldības attīstības mērķu sasniegšanai 

kapitālsabiedrību darbības jomā, vienlaikus, neierobežojot iespējas attīstīt citu komercuzņēmumu 

pakalpojumus. 

Ņemot vērā iepriešminēto un pamatojoties uz Publiskās personas kapitāla daļu un 

kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 7.panta pirmo daļu, pārejas noteikumu 11.punktu, likuma 

“Par pašvaldībām” 12.pantu, 14.panta pirmās daļas 1.punktu, 15.panta pirmās daļas 1., 6., 7.un 

10.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 87.panta pirmo un trešo daļu, 88.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. Apstiprināt Varakļānu novada pašvaldības dalības vērtējumu pašvaldības 

kapitālsabiedrībās saskaņā ar pielikumiem Nr.1 un Nr.2. 

2. Saglabāt Varakļānu novada pašvaldības dalību Varakļānu “Dzīvokļu komunālais 

uzņēmums” SIA un SIA “Varakļānu veselības aprūpes centrs”, turpinot šo kapitālsabiedrību 

darbību esošajā statusā. 

3. Noteikt, ka ne retāk kā reizi piecos gados tiek veikta dalības kapitālsabiedrībās 

izvērtēšana. 

Pielikumā: vērtējumi uz 16 lapām. 

 

19. 

Amatu un mēnešalgu sarakstu Varakļānu novada pašvaldības iestādēm un 

struktūrvienībām apstiprināšana 

 

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

 

 Izskatot sagatavotos pašvaldības iestāžu un struktūrvienību amatu un mēnešalgu 

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

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

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. Apstiprināt Varakļānu novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību amatu un 

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

 

 2. Lēmums stājas spēkā ar 01.01.2016. 
 

Pielikumā: saraksti uz 27 lapām 
 

20. 

Par zemes nomas līgumiem 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot pašvaldībā saņemtos iesniegumus par zemes nomas jautājumiem, saskaņā ar 

Zemes pārvaldības likuma 13.panta trešo daļu, likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 

3.punktu, MK 30.10.2007. noteikumu Nr.735 “Noteikumi par publiskās personas zemes nomu” 

15., 16.2., 18.1. un 18.3.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 iepriekš noslēgtos zemes nomas līgumus ar šādiem nomniekiem: 

 1.1. Ainu Upīti par zemes gabalu ar kadastra apzīm. 70940050192 – 0,3 ha platībā uz 

laiku no 01.01.2016. līdz 31.12.2020.; 

 1.2. Jeļenu Gruduli par zemes gabalu ar kadastra apzīm. 70940030202 – 0,3 ha platībā 

un zemes gabalu ar kadastra apzīm. 70940030308 – 2,6 ha platībā uz laiku no 01.01.2016. līdz 

31.12.2020.; 

 1.3. SIA “Lauce” (reģ.Nr.40003693347) par zemes gabalu ar kadastra apzīm. 

70940030273 – 2,0 ha platībā un zemes gabalu ar kadastra apzīm. 70940070268 – 0,89 ha platībā 

uz laiku no 01.01.2016. līdz 31.12.2020.; 

 1.4. SIA “EKO Burkāns” (reģ.Nr.45403024124) par zemes gabalu ar kadastra apzīm. 

70940070098 – 3,9 ha platībā uz laiku no 01.01.2016. līdz 31.12.2020.; 

 1.5. Veroniku Špuru par zemes gabalu ar kadastra apzīm. 70780050128 – 0,0929 ha 

platībā uz laiku no 01.01.2016. līdz 31.12.2020.; 

 1.6. Ivaru Grudulu par zemes gabalu ar kadastra apzīm. 70780030291 – 0,5 ha platībā, 

zemes gabalu ar kadastra apzīm. 70780040402 – 2,94 ha platībā, zemes gabalu ar kadastra apzīm. 

70780050119 – 5,86 ha platībā,  zemes gabalu ar kadastra apzīm. 70780080234 – 2,06 ha platībā 

un zemes gabalu ar kadastra apzīm. 70780040483 – 1,313 ha platībā uz laiku no 01.01.2016. līdz 

31.12.2020.; 

 1.7. Mārīti Nagli par zemes gabalu Jaunatnes ielā 24, Varakļāni – 1680 m
2
 platībā uz 

laiku no 01.01.2016. līdz 31.12.2020.; 

 1.8. Daini Upīti par zemes gabalu Kosmonautu ielā 17, Varakļāni – 275 m
2
 platībā uz 

laiku no 01.01.2016. līdz 31.12.2020.; 

 1.9. Ilzi Marinsku par zemes gabalu Jēkabpils šosejā 37, Varakļāni – 34195 m
2
 platībā uz 

laiku no 01.01.2016. līdz 31.12.2020. 

 

 2. Iznomāt zemi, slēdzot zemes nomas līgumus ar šādiem nomniekiem: 

 2.1. Mariju Medvecku par nekustamā īpašuma “Jaunnoras” zemes gabalu ar kadastra 

apzīm. 7094 004 0086 – 0,5 ha platībā uz laiku no 01.01.2016. līdz 31.12.2020.; 

2.2. Mairu Ferčuku par nekustamā īpašuma “Madonas iela” zemes gabalu ar kadastra 

apzīm. 7078 004 0303 – 0,073 ha platībā uz laiku no 01.01.2016. līdz 31.12.2020.; 

 2.3. Ilzi Kanču par nekustamā īpašuma “Centra palīgsaimniecība” zemes gabalu ar 

kadastra apzīm. 7078 004 0299 – 0,06 ha platībā uz laiku no 01.01.2016. līdz 31.12.2020.; 

 



12 

 

 

 

 

 2.4. Dainim Lezdiņam par nekustamā īpašuma “Palejas” zemes gabalu ar kadastra apzīm. 

70780040300 – 0,05 ha platībā uz laiku no 01.01.2016. līdz 31.12.2020.; 

 2.5. Agnesi Mālnieci par nekustamā īpašuma “Madonas iela” zemes gabalu ar kadastra 

apzīm. 7078 004 0303 – 0,073 ha platībā uz laiku no 01.01.2016. līdz 31.12.2020.; 

 2.6. Ināru Radziņu par zemes gabalu ar kadastra apzīm. 7078 008 0266 – 1,16 ha platībā 

uz laiku no 01.01.2016. līdz 31.12.2020.; 

 2.7. Valdi Melni par zemes gabalu Jaunatnes ielā 24 – 1568 m
2
 platībā uz laiku no 

01.01.2016. līdz 31.12.2020.; 

 2.8. Annu Vilkaušu zemes gabalu ar kadastra apzīm. 70940050090 – 0,5 ha platībā uz 

laiku no 01.01.2016. līdz 31.12.2020.; 

 2.9. SIA “Lēman” (reģ.Nr.40103286935) par zemes gabalu ar kadastra Nr. 7094 006 0350 

– 0,7 ha platībā (no zemēm zemes reformas pabeigšanai).  

 

 3. Skaitīt kā pārtrauktu ar 31.12.2015. Leontīnes Strodas 02.04.2009. noslēgto zemes 

nomas līgumu par zemes gabalu Jaunatnes ielā 37A, Varakļāni – 1372 m
2
 platībā, sakarā ar 

nomnieces nāvi. 

 

 4. Pārtraukt ar 31.12.2015. Helēnas Svilānes16.10.2003. noslēgto zemes nomas līgumu 

par zemes gabalu Jēkabpils šosejā 37, Varakļāni – 5541  m
2
 platībā, pamatojoties uz nomnieces 

personīgo iesniegumu.  

 

 5. Anulēt domes 26.11.2015. lēmuma Nr.13.8 “Par zemes nomas līgumiem” 4.16.punktu, 

sakarā ar nomnieces Teklas Indānes (pers.k. 240728-11707) nāvi.  

  

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

4201) viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas. 
 

21. 

Par nekustamā īpašuma “Mauriņi” sadalīšanu 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot Silvijas Uzuliņas pilnvarotās personas Jura Erela iesniegumu par nekustamā 

īpašuma “Mauriņi” sadalīšanu divos atsevišķos īpašumos, pamatojoties uz likuma “Par 

pašvaldībām” 12.pantu, 12.04.2011. MK noteikumiem Nr.288 “Zemes ierīcības projekta izstrādes 

noteikumi”, 20.06.2006. MK noteikumiem Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

klasifikācijas un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība, atbilstoši 

Varakļānu novada teritorijas plānojumam 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. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma “Mauriņi” (kad. Nr.7094 002 0085 – 9,0 ha 

kopplat.) zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7094 002 0087 – 5,1 ha platībā, izveidojot jaunu 

nekustamo īpašumu. 

 

 2. Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam apstiprināt nosaukumu “Hatoras tilti” un 

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

lauksaimniecība; kods – 0101. 

 

 3. Paliekošajam nekustamajam īpašumam “Mauriņi” (zemes vienības ar kad. apzīm. 

70940020085 – 2,6 ha platībā un kad. apzīm. 7094 002 0086 – 1,3 ha platībā) saglabāt lietošanas 

mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība; kods 0101. 
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22. 

Par pašvaldībai piederošu zeme īpašumu nodošanu atsavināšanai 
 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot pašvaldībā saņemtos zemes atsavināšanas ierosinājumus, saskaņā ar Publiskās 

personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu, ceturtās daļas 4.un 8.punktu, 9.panta 

otro daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu un pikto daļu, 44.panta pirmo un septīto daļu, likuma 

“Par pašvaldībām” 21.panta 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu 

un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.pantu, MK 01.02.2011. noteikumiem Nr.109 

“Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta”, Varakļānu novada domes 31.01.2013. 

apstiprinātajiem noteikumiem “Kārtība, kādā notiek Varakļānu novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma atsavināšanas process, nosacītās cenas apmēra noteikšana un atsavināšanas rezultātā 

iegūto līdzekļu ieskatīšana Varakļānu novada pašvaldības budžetā”, 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. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu “Agija”, Varakļānu pagastā, ar kadastra Nr. 

7094 004 0363 – 5,0 ha platībā, nosakot nekustamā īpašuma atsavināšanas veidu – pārdošana par 

brīvu cenu. 

 

 2. Nodot atsavināšanai apbūvētu zemes īpašumu Brīvības ielā 1A, Varakļāni (kad.apzīm. 

7017 001 0693) – 1323 m
2
 platībā, nosakot nekustamā īpašuma atsavināšanas veidu – pārdošana 

par brīvu cenu. 

 

 3. Nodot atsavināšanai apbūvētu zemes īpašumu Kosmonautu ielā 18A, Varakļāni 

(kad.apzīm. 7017 001 0696) – 256 m
2
 platībā, nosakot nekustamā īpašuma atsavināšanas veidu – 

pārdošana par brīvu cenu. 

 

 4. Nekustamo īpašumu atsavināšanas nosacītās cenas noteikšanai izveidot darba grupu 

šādā sastāvā: 

 darba grupas vadītāja – Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja Anna Tocs-Macāne; 

 darba grupas locekļi: pašvaldības izpilddirektors Ivars Ikaunieks; 

    zemes lietu speciālists Jānis Broks; 

    grāmatvede Sanita Svalba. 
 

23. 

Par zemes ierīcības projekta “Vīķi” apstiprināšanu 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot SIA “AMETRS” Rēzeknes biroja vadītāja J.Kazāka 21.12.2015. iesniegumu ar 

lūgumu apstiprināt nekustamā īpašuma “Vīķi” 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” 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 nekustamajam īpašumam “Vīķi”, Varakļānu 

pagasts, Varakļānu nov. (kad. Nr. 7094 004 0203).  
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 2. Apstiprināt zemes vienības ar kad.apzīm. 7094 004 0203 sadali: 

 2.1. zemes vienība Nr.1 (saskaņā ar zemes ierīcības projekta grafisko pielikumu) – 5,56 ha 

platībā; 

  2.1.1. zemes vienībai Nr.1 – 5,56 ha platībā saglabāt zemes lietošanas mērķi – 

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

  2.1.2. zemes vienībai Nr.1 noteikt šādus lietošanas tiesību apgrūtinājumus: 

- 7312050101 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus 

pilsētām un ciemiem ar nominālo spriegumu līdz 20 kV (6,5 m attālumā uz katru pusi no līnijas 

ass); 

- 7311090900 – vides un dabas resursu ķīmiskās aizsargjoslas teritorija ap pazemes 

ūdensņemšanas vietu; 

- 7312040200 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tīklu gaisvadu 

līniju; 

- 7315030100 – ceļa servitūta teritorija. 

  2.1.3. zemes vienībai Nr.1 saglabāt nekustamā īpašuma nosaukumu “Vīķi”. 

 2.2. zemes vienība Nr.2 (saskaņā ar zemes ierīcības projekta grafisko pielikumu) – 1,72 ha 

platībā; 

  2.2.1.zemes vienībai Nr.2 – 1,72 ha platībā noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, 

uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība; kods 0101; 

  2.2.2. zemes vienībai Nr.2 noteikt šādus lietošanas tiesību apgrūtinājumus: 

- 7316020100 – zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa; 

- 7312050101 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus 

pilsētām un ciemiem ar nominālo spriegumu līdz 20 kV (6,5 m attālumā uz katru pusi no līnijas 

ass); 

- 7311090900 – vides un dabas resursu ķīmiskās aizsargjoslas teritorija ap pazemes 

ūdensņemšanas vietu; 

- 7312040200 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tīklu gaisvadu 

līniju; 

- 7315030100 – ceļa servitūta teritorija; 

-  7312040100 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju 

un kabeļu kanalizāciju; 

- 7312030303 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar vietējiem un pašvaldību autoceļiem 

lauku apvidos (30 m attālumā uz katru pusi no ceļa ass); 

- 7312050201 - ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju; 

  2.2.3. zemes vienībai Nr.2 apstiprināt nosaukumu “Kokaru Vīķi”. 

 2.3. zemes vienība Nr.3 (saskaņā ar zemes ierīcības projekta grafisko pielikumu) – 0,79 ha 

platībā; 

  2.3.1.zemes vienībai Nr.3 – 0,79 ha platībā noteikt zemes lietošanas mērķi – 

transporta līdzekļu garāžu apbūve; kods 1104; 

  2.3.2. zemes vienībai Nr.3 noteikt šādus lietošanas tiesību apgrūtinājumus: 

- 7316020100 – zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa; 

- 7312050101 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus 

pilsētām un ciemiem ar nominālo spriegumu līdz 20 kV (6,5 m attālumā uz katru pusi no līnijas 

ass); 

- 7311090900 – vides un dabas resursu ķīmiskās aizsargjoslas teritorija ap pazemes 

ūdensņemšanas vietu; 

- 7312030303 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar vietējiem un pašvaldību autoceļiem 

lauku apvidos (30 m attālumā uz katru pusi no ceļa ass); 

- 7312050201 - ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju; 

  2.3.3. zemes vienībai Nr.3 apstiprināt nosaukumu “Boksi”. 
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 2.4. zemes vienība Nr.4 (saskaņā ar zemes ierīcības projekta grafisko pielikumu) – 0,23 ha 

platībā; 

  2.4.1.zemes vienībai Nr.4 – 0,23 ha platībā noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, 

uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība; kods 0101; 

  2.4.2. zemes vienībai Nr.4 noteikt šādus lietošanas tiesību apgrūtinājumus: 

- 7312030303 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar vietējiem un pašvaldību autoceļiem 

lauku apvidos (30 m attālumā uz katru pusi no ceļa ass); 

- 7312050201 - ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju; 

  2.4.3. zemes vienībai Nr.4 apstiprināt nosaukumu “Kauperi 1”. 

 2.5. zemes gabalu platības var tikt precizētas normatīvajos aktos noteiktā apjomā, 

kadastrālās uzmērīšanas gaitā.  

 

 3. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi.  

 

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

4201) viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas. 
 

24. 

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

 

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

 

 Izskatot Veronikas Trūpas 20.11.2015. iesniegumu ar lūgumu anulēt Jurim Klameram 

ziņas par deklarēto dzīvesvietu Kosmonautu ielā 15-2, Varakļāni, saskaņā ar Dzīvesvietas 

deklarēšanas likuma 3.panta pirmo un otro daļu, 12.panta pirmās daļas 2.punktu, MK 11.02.2003. 

noteikumu Nr.72 “Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu” 2.punktā noteikto 

kārtību, ņemot vērā pašvaldības atbildīgās personas par iedzīvotāju uzskaiti R.Upenieces 

sagatavoto informāciju šajā jautājumā, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 6 balsīm “par” 

(G.Gabrišs, D.Inķēna, M.Justs, O.Kančs, G.Puntužs, A.Saleniece); “pret” – nav; “atturas” – 3 

(J.Erels, J.Vēvers, M.Vilkauša), NOLEMJ: 

 

 1. Anulēt Jurim Klameram ziņas par deklarēto dzīvesvietu Kosmonautu ielā 15-2, 

Varakļāni, Varakļānu nov., LV-4838, ar šī lēmuma spēkā stāšanās dienu. 
 

Pielikumā: lēmuma izvērsts skaidrojums uz 1 lapas. 
 

25. 

Par dzīvojamās platības piešķiršanu 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot Jāņa Trūpa iesniegumu par dzīvojamās platības piešķiršanu sakarā ar līdzšinējā 

dzīvoklī notikušo ugunsgrēku un Natālijas Vlasovas iesniegumu par apdzīvojamās platības 

piešķiršanu Dārzu ielā 7-1, Varakļānos, saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 9.punktu, 

kurš nosaka, ka pašvaldību autonomā funkcija ir sniegt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, 

kā arī saskaņā ar likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 5.pantu, kurā noteikts, ka 

lēmumu par palīdzības sniegšanu pieņem pašvaldības dome, 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. Sakarā ar 19.12.2015. notikušā ugunsgrēka laikā bojātu un dzīvošanai nepiemērotu 

kļuvušu līdzšinējo dzīvojamo telpu Lubānas ielā 10A, Varakļāni, piešķirt Jānim Trūpam 

dzīvojamo platību Lubānas ielā 12-1, Varakļāni (2 ist. ar kopējo platību 44,1m
2 

); 
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 1.1. uzdot Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA līdz 15.01.2016. noslēgt īres 

līgumu ar Jāni Trūpu. 

 

 2. Piešķirt īres tiesības Natālijai Vlasovai uz dzīvokli Dārzu ielā 7-1, Varakļāni (2 ist. ar 

kopējo platību 53,2 m
2
) uz laika periodu līdz 31.12.2016.; 

 2.1. uzdot Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA līdz 15.01.2016. noslēgt īres 

līgumu ar Natāliju Vlasovu un īres līgumā ierakstīt šādas personas: 

 - Natālija Vlasova – īrniece; 

 - Diāna Atajeva – meita; 

 - Aleksis Atajevs – dēls; 

 - Dmitrijs Atajevs – dēls; 

 - Juris Atajevs – dēls. 

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

2.punktu un šī panta otro daļu, izslēgt Natāliju Vlasovu no pašvaldības palīdzības vispārējās 

kārtības reģistra. 
 

Pielikumā: lēmuma izvērsts skaidrojums uz 1 lapas. 
 

26. 

Par reģistrēšanu pašvaldības palīdzībai dzīvokļu jautājuma risināšanā 

 

Tiek dots vārds G.Puntužam, M.Justam 

 

 Izskatot Mārtiņa Zepa 15.12.2015. iesniegumu un Raivja Savicka 29.12.2015. iesniegumu 

par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā – dzīvojamās platības piešķiršanu, saskaņā 

ar likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 2.pantu, 5.pantu, 14.panta pirmās daļas 3., 

5. un 6.punktu 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. Reģistrēt Mārtiņu Zepu pašvaldības palīdzības pirmās kārtas reģistrā; 

 1.1. Mārtiņa Zepa palīdzības reģistra kārtas Nr.7. 

 

  2. Reģistrēt Raivi Savicki pašvaldības palīdzības pirmās kārtas reģistrā;  

 2.1. Raivja Savicka palīdzības reģistra kārtas Nr.8. 

 

Pielikumā:  lēmumu izvērsti skaidrojumi uz 2 lapām. 
 

27. 

Par naudas balvas piešķiršanu nozīmīgā dzīves jubilejā 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas sagatavoto informāciju par nozīmīgām dzīves 

jubilejām 2016.gada janvārī, 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 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 balvas sakarā ar 85 gadu jubileju 70,00 euro apmērā šādiem Varakļānu 

novada iedzīvotājiem: 

1.1. Genovefai Brokai; 

1.2. Annai Klušai; 
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1.3. Jūlijai Sondorei; 

1.4. Marijai Strodei; 

1.5. Helēnai Vaivodei; 

1.6. Genovefai Vēverei. 

 

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

4201) viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas. 

 

Pēc 27.darba kārtības jautājuma izskatīšanas domes sēdes norises telpu pamet deputāts O.Kančs; 

turpmāko lēmumu pieņemšanā nepiedalās. 
 

28. 

Par pārdošanas cenas noteikšanu Varakļānu novada pašvaldības 2016.gada kalendāram 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot jautājumu par nepieciešamību noteikt cenu Varakļānu novadu prezentējošam 

2016.gada sienas kalendāram, ņemot vērā centralizētās grāmatvedības sagatavoto aprēķinu, 

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, NOLEMJ: 

 

 1. Apstiprināt pārdošanas cenu Varakļānu novadu prezentējošam 2016.gada sienas 

kalendāram 4,32 EUR (t.sk. PVN) apmērā. 

 
29. 

Par ieteikumiem maksas pakalpojumu cenas noteikšanai pašvaldības kapitālsabiedrībās  

 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

Izskatot sagatavoto ieteikumu “Maksas pakalpojumu cenas noteikšana pašvaldības 

kapitālsabiedrībās” projektu, saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 

2.punktu, Valsts pārvaldes likuma 73.panta pirmās daļas 3.punktu, likuma “Par grāmatvedību” 

2.panta pirmo daļu, 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, 

NOLEMJ: 

 

 1. Apstiprināt ieteikumus “Maksas pakalpojumu cenas noteikšana pašvaldības 

kapitālsabiedrībās”. 
 

Pielikumā: ieteikumi uz 2 lapām. 
 

 

30. 

Par “Varakļānu novada pašvaldības kapitālsabiedrību pārvaldības noteikumiem”  
 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

Izskatot sagatavoto “Varakļānu novada pašvaldības kapitālsabiedrību pārvaldības 

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

pārvaldes likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu, un 73.panta pirmās daļas 4.punktu, Publiskās  
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personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldīšanas likuma 33., 34.un 37.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, NOLEMJ: 

 

 1. Apstiprināt “Varakļānu novada pašvaldības kapitālsabiedrību pārvaldības noteikumus”. 
 

Pielikumā: noteikumi uz 4 lapām. 
 

31. 

Par Varakļānu novada pašvaldības komisijas izglītojamo atbrīvošanai no valsts 

pārbaudes darbu kārtošanas nolikumu 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

Izskatot Varakļānu novada pašvaldības komisijas izglītojamo atbrīvošanai no pārbaudes 

darbu kārtošanas nolikuma projektu, saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 

2.punktu, 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, NOLEMJ: 

 

 1. Apstiprināt Varakļānu novada pašvaldības komisijas izglītojamo atbrīvošanai no valsts 

pārbaudes darbu kārtošanas nolikumu. 
 

Pielikumā: nolikums uz 2 lapām. 
 

Visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti.  
 

Nākamā domes sēde notiks 28.01.2016. plkst. 15
00

. 
 

Sēde darbu beidz plkst. 16
35

 

 

Sēdi vadīja: 

Domes priekšsēdētājs  (personīgais paraksts)  M.Justs 

 

Protokolēja: 

Lietvedības nodaļas vadītāja (personīgais paraksts)  I.Broka 

 

 

 

 

 


