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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 

 

2016.gada 25.februārī                                   Nr. 2 

 

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; 

Ilona Skutele – galvenā grāmatvede; 

Aina Kančas – Sociālā dienesta vadītāja; 

Jānis Mozga – pagasta pārvalžu vadītājs; 

Ilga Broka – Lietvedības nodaļas vadītāja 

 

DARBA  KĀRTĪBA: 

 

Informācijas 

 

1. Par Varakļānu novada pašvaldības izglītības iestāžu audzēkņu uzturēšanas izmaksām 

 

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

“Varavīksne” iemītnieku uzturēšanas izmaksām 

 

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

iestādēm 
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4. Par grozījumiem domes 28.01.2016. lēmumā Nr.1.26 “Par ceļa V893 Tumaševa – 

Inčārnieki – Vecumnieki pārņemšanu pašvaldības īpašumā” 

 

5. Par Varakļānu novada pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšanas klasēm ziemas un vasaras 

sezonā6. Par grozījumiem Varakļānu novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku 

atlīdzības nolikumā  

 

7.  Par nekustamā īpašuma “Ķirši” sadalīšanu 

 

8. Par nekustamā īpašuma “Priežusalas” sadalīšanu 

 

9. Par nekustamā īpašuma “Liepas” sadalīšanu 

 

10. Par zemes nomas tiesību izsoles rīkošanu 

 

11. Par zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumu noteikšanu 

 

12. Par zemes nomu 

 

13. Par materiālu palīdzību Murjāņu sporta ģimnāzijas audzēknim Rihardam Juškam 

 

14. Par naudas balvas piešķiršanu nozīmīgā dzīves jubilejā 

 

15. Par sociālo dzīvokļu īres līgumu pagarināšanu 

 

16. Par dzīvokļa īres līguma pagarināšanu 

 

17. Par dzīvokļa īres līguma pārtraukšanu 

 

18. Par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā 

 

PAPILDU  DARBA  KĀRTĪBA:  

 

 

19. Par atbalstu akadēmiķa Ēvalda Mugurēviča izvirzīšanai apbalvošanai ar Triju Zvaigžņu 

ordeni 

 

20. Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu 

 

21. Par sociālā dzīvokļa piešķiršanu 
 
 Varakļānu novada domes priekšsēdētājs aicina deputātus balsot par vēl 3 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 3 izskatāmos jautājumus.  
 

 Pirms darba kārtībā paredzēto jautājumu izskatīšanas pašvaldības izpilddirektors Ivars 

Ikaunieks informē klātesošos, ka līdz ar 2016.gada budžeta apstiprināšanu ir sācies darbs pie 

iepirkumu plānošanas un specifikāciju sagatavošanas. Sadarbībā ar Varakļānu “Dzīvokļu 

komunālo uzņēmumu” tiek veikti pasākumi, lai lielākos īres un komunālo maksājumu 

parādniekus varētu izmitināt dzīvokļos ar mazāku komforta līmeni, kas vienlaikus ir ar 

mazākiem komunālajiem maksājumiem.  
 
1. 

Par Varakļānu novada pašvaldības izglītības iestāžu audzēkņu uzturēšanas izmaksām 
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Tiek dots vārds M.Justam 

 

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

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

savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem 

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

priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 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 viena audzēkņa uzturēšanas izmaksas 2016.gadā Varakļānu novada 

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

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

2. 

Par Varakļānu novada pašvaldības sociālās aprūpes iestādes – veco laužu pansionāta 

“Varavīksne” iemītnieku uzturēšanas izmaksām 

 

Tiek dots vārds I.Skutelei, M.Justam 

 

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

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

savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem 

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

priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 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 viena iemītnieka uzturēšanas izmaksas 2016.gadā Varakļānu novada 

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

Pielikumā: pansionāta iemītnieku uzturēšanas izmaksu tāme uz 1 lapas. 
 

3. 

Par valsts budžeta finansējuma mācību līdzekļu iegādei sadali starp novada  izglītības 

iestādēm 
 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Pamatojoties uz MK 19.01.2016. noteikumiem Nr.41 “Kārtība, kādā valsts un pašvaldības 

finansē mācību līdzekļu iegādi izglītības iestādēm” un saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 

15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta pirmās daļas 23.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. Piešķirto valsts budžeta līdzekļu finansējumu 2016.gadam mācību literatūras un 

mācību līdzekļu iegādei sadalīt starp novada vispārējās izglītības un pirmsskolas izglītība 

iestādēm atbilstoši audzēkņu skaitam. 

 

 2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu 
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komitejas loceklei Anitai Saleniecei. 
 

Pielikumā: saraksts uz 1 lapas. 
 

 

4. 

Par grozījumiem domes 28.01.2016. lēmumā Nr.1.26 “Par ceļa V893 Tumaševa – 

Inčārnieki – Vecumnieki pārņemšanu pašvaldības īpašumā” 

 

Tiek dots vārds J.Vēveram, M.Justam 

 

 Izskatot VAS “Latvijas Valsts ceļi” 08.02.2016. vēstuli Nr.4.8./534, 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: 

 

 1. Veikt grozījumus Varakļānu novada domes 28.01.2016. sēdes lēmumā Nr.1.26 “Par 

ceļa V893 Tumaševa – Inčārnieki – Vecumnieki pārņemšanu pašvaldības īpašumā”, aizstājot 

lēmuma 1.punktā vārdus “Lūgt nodot” ar vārdu “Pārņemt”. 
 

5. 

Par Varakļānu novada pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšanas klasēm ziemas un 

vasaras sezonā 
 

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

 

 Pamatojoties uz MK 09.03.2010. noteikumiem Nr.224 “Noteikumu par valsts un 

pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli” 4.2.punktu, 

15.2.punktu un 2.pielikuma “Autoceļu uzturēšanas klases noteikšanas kārtība” prasībām, 

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: 

 

 1. Apstiprināt Varakļānu novada pašvaldības autoceļu un ielu sarakstus ar uzturēšanas 

klasēm ziemas  sezonai (no 1.novembra līdz 31.martam) un vasaras sezonai (no 1.aprīļa līdz 

31.oktobrim). 

 

 2. Informāciju par noteiktajām pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšanas klasēm 

publicēt Varakļānu novada pašvaldības interneta vietnē www.varaklani.lv. 

 

 3. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors Ivars Ikaunieks. 
 

Pielikumā: saraksti uz 13 lapām. 
 

6. 

Par grozījumiem Varakļānu novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības 

nolikumā  
 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot sagatavoto priekšlikumu par nepieciešamību veikt grozījumus “Varakļānu novada 

pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā”, pamatojoties uz likuma “Par 

http://www.varaklani.lv/
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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:   

 

 1. Izdarīt grozījumus ar domes 29.12.2011. lēmumu Nr. 16.4 apstiprinātajā “Varakļānu 

novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā”, papildinot to ar 2.4.
1
 

punktu šādā redakcijā: 

“2.4.
1
 Pašvaldības darbiniekiem – komisiju un darba grupu locekļiem atlīdzība var tikt noteikta 

atbilstoši noteikumu “Par piemaksu, atvaļinājumu pabalstu piešķiršanas un materiālās 

stimulēšanas kārtību Varakļānu novada pašvaldībā” 13.punktam. Atlīdzības veidu un apmēru ar 

rīkojumu nosaka domes priekšsēdētājs.” 
 

7. 

Par nekustamā īpašuma “Ķirši” sadalīšanu 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

  Izskatot Pētera Zalužinska 28.01.2016. iesniegumu par nekustamā īpašuma “Ķirši” 

sadalīšanu divos atsevišķos īpašumos, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu,  

MK 12.04.2011. noteikumiem  Nr.288  “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, MK 

20.06.2006. noteikumiem Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”  un Varakļānu  novada 

teritorijas plānojumu 2014.-2025.gadam,  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:   

 

 1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma “Ķirši” (kadastra Nr. 7078 009 0018 ar kopējo 

platību 133,4 ha) zemes vienību ar kadastra apzīm. 7094 004 0329 – 3,27 ha platībā, 

izveidojot jaunu nekustamo īpašumu. 

 

 2. Jaunizveidotajam nekustamam īpašumam (zemes vienībai ar kadastra apzīm. 

70940040329 – 3,27 ha platībā) apstiprināt nosaukumu “Lejasābeles” . 

 

 3. Jaunizveidotajam nekustamam īpašumam noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība; kods – 0101. 

 

 4. Paliekošam nekustamam īpašumam “Ķirši”, ar kopējo platību 130,13 ha, noteikt 

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

kods – 0101. 
 

8. 

Par nekustamā īpašuma “Priežusalas” sadalīšanu 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

  Izskatot Jāņa Vecstaudža pilnvarotās personas Gunāra Vigupa 02.02.2016. iesniegumu 

par nekustamā īpašuma “Priežusalas” sadalīšanu divos atsevišķos īpašumos, pamatojoties uz 

likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu,  MK 12.04.2011. noteikumiem  Nr.288  “Zemes ierīcības 

projekta izstrādes noteikumi”, MK 20.06.2006. noteikumiem Nr.496 “Nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas 
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kārtība”  un Varakļānu  novada teritorijas plānojumu 2014.-2025.gadam,  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:   

 

 1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma “Priežusalas” (kadastra Nr. 7094 002 0025 ar 

kopējo platību 9,5 ha) zemes vienību ar kadastra apzīm. 7094 003 0240 – 3,5 ha platībā, 

izveidojot jaunu nekustamo īpašumu. 

 

 2. Jaunizveidotajam nekustamam īpašumam (zemes vienībai ar kadastra apzīm. 

70940030240 – 3,5 ha platībā) apstiprināt nosaukumu “Priežusils” . 

 

 3. Jaunizveidotajam nekustamam īpašumam noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība; kods – 0201. 

 

 4. Paliekošam nekustamam īpašumam “Priežusalas”, ar kopējo platību 6,0 ha, mainīt 

zemes lietošanas mērķi no zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība; 

kods – 0101, uz zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība; koda – 

0201. 
 

9. 

Par nekustamā īpašuma “Liepas” sadalīšanu 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

  Izskatot Andreja Pauniņa 18.02.2016. iesniegumu par nekustamā īpašuma “Liepas” 

sadalīšanu divos atsevišķos īpašumos, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu,  

MK 12.04.2011. noteikumiem  Nr.288  “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, MK 

20.06.2006. noteikumiem Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”  un Varakļānu  novada 

teritorijas plānojumu 2014.-2025.gadam,  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 J:   

 

 1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma “Liepas” (kadastra Nr. 7078 004 0233 ar 

kopējo platību 20,75 ha) zemes vienību ar kadastra apzīm. 7078 004 0331 – 0,5 ha platībā, 

izveidojot jaunu nekustamo īpašumu. 

 

 2. Jaunizveidotajam nekustamam īpašumam (zemes vienībai ar kadastra apzīm. 

70780040233 – 0,5 ha platībā) apstiprināt nosaukumu “Liepas 2” . 

 

 3. Jaunizveidotajam nekustamam īpašumam noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība; kods – 0101. 

 4. Paliekošam nekustamam īpašumam “Liepas”: 

- zemes vienībai ar kadastra apzīm. 7078 004 0233 – 0,1548 ha, 

- zemes vienībai ar kadastra apzīm. 7078 004 0400 – 2,5 ha, 

- zemes vienībai ar kadastra apzīm. 7078 004 0401 – 11,1 ha, 

- zemes vienībai ar kadastra apzīm. 7078 008 0193 – 4,5 ha, 

- zemes vienībai ar kadastra apzīm. 7078 003 0270 – 2,0 ha, saglabāt esošos zemes lietošanas 

mērķus. 
 

10. 

Par zemes nomas tiesību izsoles rīkošanu 
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Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot pašvaldībā saņemtos iesniegumus par nekustamā īpašuma “Alvīnes” zemes nomu, 

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un MK 30.10.2007.  

noteikumu Nr. 735 “Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 19.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: 

 

 1. Rīkot nekustamā īpašuma “Alvīnes” zemes vienības ar kadastra apzīm. 7094 006 0089 - 

1,5 ha platībā nomas tiesību izsoli; 

 1.1. nomas tiesības izsolīt uz laiku līdz 31.12.2021. 

 

 2. Nekustamā īpašuma “Alvīnes” zemes nomas tiesību izsoles organizēšanai izveidot darba 

grupu šādā sastāvā: 

darba grupas vadītājs – pašvaldības izpilddirektors Ivars Ikaunieks; 

darba grupas locekļi: Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja Anna Tocs-Macāne; 

   pagasta pārvalžu vadītājs Jānis Mozga; 

   grāmatvede Evija Suhačeva. 

 

 3. Zemes nomas tiesību izsoļu organizēšanai apstiprināt izsoles noteikumus (pielikums 

Nr.1). 
 

Pielikumā: izsoles noteikumi uz 2 lapām. 
 

11. 

Par zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumu noteikšanu 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Pamatojoties uz Vidzemes apgabaltiesas 20.09.2012. spriedumu lietā Nr. C05042512, ar 

kuru Armandam Koroļkovam atjaunotas īpašuma tiesības uz zemi, kas atrodas Varakļānu novada 

Varakļānu pagastā - “Lauciņi”, saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, MK 04.02.2014. 

noteikumiem Nr.61 “Noteikumi par apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidi un 

uzturēšanu un apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objektu apgrūtinājumu klasifikatoru, 

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: 

 

 1. Noteikt nekustamā īpašuma “Lauciņi” zemes vienībai ar kadastra apzīm. 7094 005 0086 

zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumu – Teiču dabas rezervāta ārējās aizsargjoslas teritorija – 

3,11 ha; kods – 7313010700. 
 

 12. 

Par zemes nomu 
 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

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

pašvaldībām” 12.pantu un 14.panta otrās daļas 3.punktu, Zemes pārvaldības likuma 13.panta trešo 

daļu, Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas 

pabeigšanas likuma 25.panta otro daļu, MK 30.10.2007. noteikumu Nr. 735 “Noteikumi par 

publiskas personas zemes nomu” 15., 16.2., 18.1., 18.3.punktiem, ņemot vērā domes Finanšu un 
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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: 

 

 

 1. Pagarināt zemes nomas līgumus ar Natāliju Vlasovu par nekustamo īpašumu 

“Kukulīši” ar kad.Nr. 7094 004 0289 – 1,5 ha uz laika periodu līdz 31.12.2020. 

 

 2. Slēgt vienošanos pie 01.12.2010. līguma ar Ilzi Marinsku par papildu zemes gabala 

iznomāšanu 5541 m
2
 platībā – daļu no zemes gabala Jēkabpils šosejā 37, Varakļāni, kas kopā ar 

iepriekš iznomāto zemes platību sastāda 39736 m
2
; 

 2.1. vienošanās par papildu zemes gabala iznomāšanu slēdzama uz laika periodu no 

01.03.2016. līdz 31.12.2020. 

 

 3. Iznomāt Anatolijam Hliptunovam zemes gabalu 1201 m
2
 platībā Rīgas ielā 91A, 

Varakļāni, individuālās dzīvojamās mājas apbūves uzturēšanai uz laiku no 01.03.2016. līdz 

31.12.2026.  

 
13. 

Par materiālu palīdzību Murjāņu sporta ģimnāzijas audzēknim Rihardam Juškam 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot Murjāņu sporta ģimnāzijas direktores 18.12.2015. I.Amantovas vēstuli par 

Latvijas Republikas junioru izlases vieglatlētikā dalībnieka Riharda Juškas treniņnometnes 

Spānijā izdevumu segšanas iespējām, 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: 

 

 1. Piešķirt finansiālu palīdzību Murjāņu sporta ģimnāzijas audzēknim, Latvijas junioru 

izlases vieglatlētikā dalībniekam Rihardam Juškam EUR 300,00 apmērā daļējai mācību 

treniņnometnes Spānijā 05.04.2016. - 26.04.2016. izdevumu segšanai.  

 

 2. Izdevumus segt no pašvaldības 2016.gada budžeta nesadalītajiem līdzekļiem. 
 

14. 

Par naudas balvas piešķiršanu nozīmīgā dzīves jubilejā 
 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas sagatavoto informāciju par nozīmīgām dzīves 

jubilejām 2016.gada martā, saskaņā ar Varakļānu novada domes 27.08.2009. saistošo noteikumu 

Nr. 4 “Par godalgām, naudas balvām un materiālo palīdzību Varakļānu novadā” 2.2.1.punktu, 

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

novada dome, atklāti balsojot, ar 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 Varakļānu novada 

iedzīvotājai Marijai Strodei. 

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

ilgdzīvotājai Olgai Veronikai Bečai. 

 

 3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (V.Baloža ielā 13A, Valmiera, LV-
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4201) viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas. 
 

 

 

15. 

Par sociālo dzīvokļu īres līgumu pagarināšanu 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot Sociālā dienesta sagatavoto informāciju par sociālo dzīvokļu īres līgumu 

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

6.pantu, atbilstoši sociālo dzīvojamo māju nolikumos noteiktajam, 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. Pagarināt sociālā dzīvokļa īres līgumu Ingrīdai Rihterei par sociālo dzīvokli Pils ielā 17-

8, Varakļānos (1 ist.; kopplatība 17,9 m
2
) līdz 31.08.2016. 

 

 2.  Pagarināt sociālā dzīvokļa īres līgumu Ilvai Ozoliņai par sociālo dzīvokli Pils ielā 17-5, 

Varakļānos (2 ist.; kopplatība 51,2 m
2
) līdz 31.08.2016. 

 

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

ielā 36-5, Varakļānos (1 ist.; kopplatība 23,9 m
2
) līdz 31.08.2016. 

 

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

4201) viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas. 
 

16. 

Par dzīvokļa īres līguma pagarināšanu 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot Danutes Seidares 01.02.2016. pašvaldībā saņemto iesniegumu par dzīvokļa īres 

līguma pagarināšanu, saskaņā ar likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 6.pantu, ņemot vērā domes 

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

balsojot, ar 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 Danutei Seidarei īres līgumu dzīvoklim Varakļānos, Kosmonautu ielā 20-7, 

uz laika periodu līdz 28.02.2019. 

 

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

I.Basankovičs) līdz 10.03.2016. sagatavot un noslēgt dzīvokļa īres līgumu ar D.Seidari. 
 

17. 

 Par dzīvokļa īres līguma pārtraukšanu 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot Irēnas Adamovičas 29.01.2016. iesniegumu par īre līguma laušanu, saskaņā ar 

likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 27.pantu, ņemot vērā domes Sociālo, izglītības un kultūras 

jautājumu komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm “par” 
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(J.Erels, G.Gabrišs, D.Inķēna, M.Justs, O.Kančs, G.Puntužs, A.Saleniece, J.Vēvers, M.Vilkauša); 

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

 

 1. Lauzt ar Irēnu Adamoviču noslēgto īre līgumu par dzīvokli Dārzu ielā 7-1, Varakļāni, 

ar 29.02.2016.  

18. 

Par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā 
 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot Ludmilas Drozdas 08.02.2016. iesniegumu par pašvaldības palīdzību dzīvokļa 

jautājumu risināšanā – apdzīvojamās platības piešķiršanu, saskaņā ar likuma “Par palīdzību 

dzīvokļa jautājumu risināšanā” 5.pantu un 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. Reģistrēt Ludmilu Drozdu pašvaldības palīdzības reģistrā vispārējā kārtībā;  

 1.1. Ludmilas Drozdas palīdzības reģistra kārtas Nr.4. 
 

Pielikumā: pieņemtā lēmuma izvērsts skaidrojums uz 1 lapas.  
 

19. 

Par atbalstu akadēmiķa Ēvalda Mugurēviča izvirzīšanai apbalvošanai ar Triju Zvaigžņu 

ordeni 
 

Tiek dots vārds A.Saleniecei, M.Justam 

 

 Izskatot Latvijas Universitātes Latvijas Vēstures institūta 22.02.2016. vēstuli par vēlmi 

iesniegt pieteikumu Latvijas Ordeņu kapitulam un lūgt piešķirt Triju Zvaigžņu ordeni Latvijas 

Zinātņu akadēmijas īstenajam loceklim, arheologam un vēsturniekam, emeritētajam zinātniekam 

Dr.habil.hist.profesoram Ēvaldam Mugurēvičam, ņemot vērā akadēmiķa Ē.Mugurēviča veiktos 

pētījumus par Varakļānu novada senāko vēsturi un Borhu dzimtu, līdzdalību kultūrvēsturiskās 

grāmatas “Varakļāni un varakļānieši” tapšanā, ieguldījumu vēsturiskajā liecībā par savu darbu un 

laikabiedriem grāmatā “Mana dzīve – no ganuzēna līdz akadēmiķim”, pamatojoties uz likuma 

“Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.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. Atbalstīt ievērojamā Latvijas arheologa – vēsturnieka, Latvijas Zinātņu akadēmijas 

akadēmiķa, Dr.habil.hist. profesora Ēvalda Mugurēviča (pers.k. 060431-12959) izvirzīšanu 

Valsts augstākā apbalvojuma – Triju Zvaigžņu ordeņa saņemšanai. 
 

 20. 

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu 
 

Tiek dots vārds A.Saleniecei, M.Justam 

 
Noklausoties Sociālā dienesta ziņojumu par nepieciešamību pēc lielākas platības 

sociālajiem dzīvokļiem, ņemot vērā pašvaldības izpilddirektora priekšlikumu, saskaņā ar 

likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu un likuma “Par sociālajiem 
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dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 4.panta trešās daļas 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. Noteikt sociālā dzīvokļa statusu divistabu dzīvoklim Dārzu ielā 7-1, Varakļāni, 

Varakļānu nov. (54,3 m
2
 kopplat.) 

 
21. 

Par sociālā dzīvokļa piešķiršanu 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

  Izskatot jautājumu par sociālā dzīvokļa piešķiršanu Dacei Tučai un Sociālā dienesta 

sagatavoto informāciju, saskaņā ar likuma “Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām 

dzīvojamām mājām” 6.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. Piešķirt Dacei Tučai sociālo dzīvokli Dārzu ielā 7-1, Varakļāni, (2 ist.; kopplat. 54,3 

m
2
); 

 1.1. īres līgumu ar Daci Tuču slēgt uz laiku līdz 31.08.2016.; 

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

I.Basankovičs) līdz 10.03.2016. sagatavot un noslēgt dzīvokļa īres līgumu ar D.Tuču. 

 

 2. Saskaņā ar likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 10.panta pirmās 

daļas 2.punktu, izslēgt Daci Tuču no pašvaldības palīdzības reģistra. 

 

Visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti.  

 

Nākamā domes sēde notiks 31.03.2016. 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 


