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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 26.maijā                                   Nr. 7 

 

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 – līdz 11.darba kārtības jautājumam 

4.   Deputāts Māris Justs  - piedalās  

5.   Deputāts Oskars Kančs  - piedalās 

6.   Deputāts Gunārs Puntužs  - piedalās  

7.   Deputāte Anita Saleniece  - piedalās  

8.   Deputāts Jānis Vēvers  - nepiedalās (komandējumā) 

9.   Deputāte Modra Vilkauša  - piedalās  
 

PIEAICINĀTIE  UN  INTERESENTI:   

 

Ivars Ikaunieks – pašvaldības izpilddirektors; 

Aina Kanča – Sociālā dienesta vadītāja; 

Jānis Mozga – pagastu pārvalžu vadītājs; 

Ilga Broka – Lietvedības nodaļas vadītāja 

 

DARBA  KĀRTĪBA: 
 

1. Saistošo noteikumu Nr.2 “Par pašvaldības nodevām par būvatļauju vai būvniecības ieceri 

Varakļānu novadā” apstiprināšana 

 

2. Par konkursu “Varakļānu novada sakoptākā sēta 2016”  

 

3. Par adreses noteikšanu un adreses maiņu 

 

4. Par nekustamā īpašuma “Varakļānu pareizticīgā baznīca” sadalīšanu 

 

5. Par nekustamā īpašuma “Liepāres 1” sadalīšanu 

 

6. Par zemes nomu 

 

7. Par dzīvokļa īpašuma Miera ielā 6-3, Varakļānos, ierakstīšanu zemesgrāmatā un atsavināšanas 
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ierosinājumu 

 

8. Par naudas balvas piešķiršanu Varakļānu novada vispārizglītojošo skolu absolventiem  

 

9. Par naudas balvas piešķiršanu nozīmīgā dzīves jubilejā 

 

10. Par dzīvokļa īres līguma pagarināšanu 

 

11. Par sociālo dzīvokļu īres līgumu pagarināšanu  
  

PAPILDU  DARBA  KĀRTĪBA:  

 

 

12. Par zemes  ierīcības projekta “Zeltiņi” apstiprināšanu  

 

13. Par nekustamā īpašuma “Poči” sadalīšanu 

 

Informācija 
 
 Varakļānu novada domes priekšsēdētājs aicina deputātus balsot par vēl 2 izskatāmo 

jautājumu iekļaušanu domes papildu darba kārtībā.  

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

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

nav, NOLEMJ: 

 

 Iekļaut papildu darba kārtībā 2 izskatāmos jautājumus.  
 

1. 

Saistošo noteikumu Nr.2 “Par pašvaldības nodevām par būvatļauju vai būvniecības 

ieceri Varakļānu novadā” apstiprināšana 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 15.punktu un likuma 

“Par nodokļiem un nodevām” 12.panta pirmās daļas 10.punktu, ņemot vērā domes Finanšu un 

attīstības komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm “par” 

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

– nav; “atturas” – nav, NOLEMJ: 

 

 1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.2 “Par pašvaldības nodevām par būvatļauju vai 

būvniecības ieceri Varakļānu novadā”. 

 

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

parakstīšanas izsūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 
 

Pielikumā: saistošie noteikumi uz 4 lapām; 

      paskaidrojuma raksts uz 1 lapas. 
 

2. 

Par konkursu “Varakļānu novada sakoptākā sēta 2016”  
 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot priekšlikumu par konkursa “Varakļānu novada sakoptākā sēta 2016”  

organizēšanu un iepazīstoties ar sagatavoto konkursa nolikuma projektu, ņemot vērā domes 

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

priekšlikumus, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm “par” (J.Erels, G.Gabrišs, 
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D.Inķēna, M.Justs, O.Kančs, G.Puntužs, A.Saleniece, M.Vilkauša); “pret” – nav; “atturas” – 

nav, NOLEMJ: 

 

 

 

 1. Izsludināt konkursu par Varakļānu novada sakoptāko sētu.  

 

 2. Apstiprināt konkursa “Varakļānu novada sakoptākā sēta 2016” nolikumu. 
 

Pielikumā: nolikums uz 2 lapām. 

 

 
3. 

Par adreses noteikšanu un adreses maiņu 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot SIA “Lauce” pilnvarotās personas U.Bulava iesniegumu, pamatojoties uz MK 

03.11.2009. noteikumiem Nr.1269 “Adresācijas sistēmas noteikumi”, ņemot vērā domes 

Finanšu un attīstības komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 8 

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

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

 

  1. Noteikt adresi nekustamā īpašuma “Kokaru Vīķi” (kadastra Nr.7094 004 0377) 

zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7094 004 0374 – “Kokaru Vīķi”, Varakļānu 

pagasts, Varakļānu novads, LV-4838. 

 

  2. Mainīt adresi ēkām ar kadastra apzīm. 7094 004 0203-003 un 7094 004 0203-004 

no “Vīķi”, Varakļānu pagasts, Varakļānu nov., LV-4838, uz – “Kokaru Vīķi”, Varakļānu 

pagasts, Varakļānu novads, LV-4838. 

 

  3. Mainīt adresi ēkai ar kadastra apzīm. 7094 004 0203-001 no “Vīķi 1”, Varakļānu 

pagasts, Varakļānu nov., LV-4838, uz – “Kokaru Vīķi”, Varakļānu pagasts, Varakļānu 

novads, LV-4838. 

 

 4. Mainīt adresi ēkai ar kadastra apzīm. 7094 004 0203-002 no “Vīķi 2”, Varakļānu 

pagasts, Varakļānu nov., LV-4838, uz – “Kokaru Vīķi”, Varakļānu pagasts, Varakļānu 

novads, LV-4838. 
 

4. 

Par nekustamā īpašuma “Varakļānu pareizticīgā baznīca” sadalīšanu 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot Latvijas Pareizticīgās baznīcas pilnvarotās personas Viktora Teplova 

18.05.2016. iesniegumu par nekustamā īpašuma “Varakļānu pareizticīgā baznīca” sadalīšanu, 

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, Zemes ierīcības likuma 5.panta 1.punktu, 

8.panta 3.punktu MK 20.06.2006. noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 

16.1.punktu, MK 12.04.2011. noteikumiem Nr.288 “Zemes ierīcības projekta izstrādes 

noteikumi”, Varakļānu novada teritorijas plānojumu 2014.-2025.gadam, ņemot vērā domes 

Finanšu un attīstības komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 8 

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

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

 

 1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “Varakļānu pareizticīgā baznīca” (kadastra 

Nr.7094 003 0225), kas sastāv no diviem zemes gabaliem: 7094 003 0225 – 2,3 ha platībā un 
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7094 003 0226 – 4,2 ha platībā, divos atsevišķos īpašumos. 

 

 2. No zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7094 003 0225 atdalāmā zemes vienības 

daļa 0,2 ha platībā (pēc uzmērīšanas zemes platība var tikt precizēta), kas projektētajā sadales 

shēmā apzīmēta ar burtu A, veido jaunu nekustamo īpašumu ar nosaukumu “Ceļš”. 

 

 3. Atdalāmajam nekustamajam īpašumam noteikt zemes lietošanas mērķi – satiksmes 

infrastruktūras objektu apbūves zeme; kods – 1101. 

 

 4. Zemes vienības ar kadastra apzīm. 7094 003 0225 sadalīšanai izstrādāt zemes 

ierīcības projektu. 
 

Pielikumā: darba uzdevums uz 1 lapas. 
 

5. 

Par nekustamā īpašuma “Liepāres 1” sadalīšanu 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot Jāņa Stroda pilnvarotās personas Alda Stroda 17.05.2016. iesniegumu par 

nekustamā īpašuma “Liepāres 1” sadalīšanu trīs atsevišķos īpašumos,  pamatojoties uz likuma 

“Par pašvaldībām” 12.pantu, Zemes ierīcības likuma 5.panta 1.punktu, 8.panta 3.punktu MK 

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

nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, MK 

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

novada teritorijas plānojumu 2014.-2025.gadam, ņemot vērā domes Finanšu un attīstības 

komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm “par” (J.Erels, 

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

“atturas” – nav, NOLEMJ: 

 

 1. Atcelt Varakļānu novada domes 28.01.2016. lēmumu Nr.1.23 “Par nekustamā 

īpašuma “Liepāres 1” sadalīšanu. 

 

 2. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “Liepāres 1” (kadastra Nr. 7078 008 0003 – 92,5 

ha kopplatībā), kas sastāv no pieciem zemes gabaliem: 70780060003 – 70,1 ha; 70780060004 

– 3,6 ha; 70780060005 – 13 ha; 70780080003 – 2,8 ha; 70780080236 – 3 ha, trīs atsevišķos 

īpašumos, zemes vienības ar kadastra apzīm. 7078 006 0003 sadalīšanai izstrādājot zemes 

ierīcības projektu.  

 

 3. Atļaut atdalīt no zemes vienības ar kadastra apzīm. 7078 006 0003 – 70,1 ha 

kopplatībā zemes gabalu 27,1 ha platībā (pēc uzmērīšanas zemes platība var tikt precizēta), 

kas projektētajā sadales shēmā apzīmēta ar burtu A. 

 

 4. Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam – no zemes vienības ar kadastra apzīm. 

7078 006 0003 atdalītajam zemes gabalam 27,1 ha platībā apstiprināt nosaukumu “Lejnieki” 

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

lauksaimniecība; kods – 0101. 

 5. Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam, kas sastāv no zemes vienībām ar 

kadastra apzīm. 7078 008 0003 – 2,8 ha un 7078 008 0236 – 3 ha, apstiprināt nosaukumu 

“Jaunā ferma” un noteikt zemes lietošanas mērķi: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība; kods – 0101. 

 

 6. Paliekošajam nekustamajam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības daļas ar 

kadastra apzīm. 7078 006 0003 – 43 ha (pēc uzmērīšanas zemes platība var tikt precizēta), 

7078 006 0004 – 3,6 ha; 7078 006 0005 – 13 ha, saglabāt nosaukumu “Liepāres 1” un zemes 

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

0101. 

 



 

5 

Pielikumā: darba uzdevums uz 1 lapas. 
 

 

 

6. 

Par zemes nomu 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot Agra Stroda 10.05.2016. iesniegumu par zemes starpgabala nomu, saskaņā ar 

likuma “par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, ņemot vērā domes Finanšu un 

attīstības komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm “par” 

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

– nav; “atturas” – nav, NOLEMJ: 

 

 1. Iznomāt Agrim Strodam zemes starpgabalu 1373 m
2
 platībā Jaunatnes ielā 37A, 

Varakļāni, sakņu dārza vajadzībām uz laiku no 01.06.2016. līdz 31.12.2021. 
 

7. 

Par dzīvokļa īpašuma Miera ielā 6-3, Varakļānos, ierakstīšanu zemesgrāmatā un 

atsavināšanas ierosinājumu 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

  Izskatot Veronikas Kančas 10.05.2016. iesniegumu ar lūgumu atsavināt īrēto 

pašvaldības dzīvokli Miera ielā 6-3, Varakļānos, saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 

14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 45.panta trešo un ceturto daļu, MK 

01.02.2011. noteikumu Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 5.punktu, 

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

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

NOLEMJ: 

 

  1. Ierakstīt zemesgrāmatā uz Varakļānu novada pašvaldības vārda kā patstāvīgu 

īpašuma objektu dzīvokļa īpašumu Miera ielā 6-3, Varakļānos. 

 

  2. Uzdot Nekustamā īpašuma nodaļai (vad. A.Tocs-Macāne) veikt nepieciešamās 

darbības dzīvokļa ierakstīšanai zemesgrāmatā un organizēt īpašuma novērtēšanu pie sertificēta 

vērtētāja. 

 

  3. Nekustamā īpašuma atsavināšanas nosacītās cenas noteikšanai izveidot darba grupu 

šādā sastāvā: 

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

darba grupas locekļi:  pašvaldības izpilddirektors Ivars Ikaunieks; 

    zemes lietu speciālists Jānis Broks; 

    grāmatvede Sanita Senkāne. 
 

8. 

Par naudas balvas piešķiršanu Varakļānu novada vispārizglītojošo skolu 

absolventiem 
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Tiek dots vārds A.Saleniecei, M.Justam 

 

 Izskatot Izglītības, kultūras un sporta nodaļas izglītības darba speciālistes sagatavoto 

informāciju par Varakļānu novada skolu izlaiduma klašu absolventiem, kuri apbalvojami par 

sasniegumiem mācībās un ārpusstundu aktivitātēs, saskaņā ar Varakļānu novada domes 

27.08.2009. saistošo noteikumu Nr. 4 “Par godalgām, naudas balvām un materiālo palīdzību  

Varakļānu novadā” 2.1.3.punktu, ņemot vērā domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu 

komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm “par” (J.Erels, 

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

“atturas” – nav, NOLEMJ: 

 

 1. Piešķirt naudas balvas sakarā ar 9.klases beigšanu 30,00 euro (trīsdesmit) apmērā 

šādiem Varakļānu novada skolu absolventiem: 

1.1. Stirnienes pamatskolā – Raimondam Ubagovskim; 

1.2. Murmastienes pamatskolā – Dāvim Brokam; 

1.3. Varakļānu vidusskolā – Agnesei Strodei. 

 

 2. Piešķirt naudas balvas sakarā ar 12.klases beigšanu 50,00 euro (piecdesmit) apmērā 

šādiem Varakļānu vidusskolas absolventiem: 

– Kasparam Eidukam; 

– Signei Viškai. 

 

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

LV-4201) viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas. 
 

9. 

Par naudas balvas piešķiršanu nozīmīgā dzīves jubilejā 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas sagatavoto informāciju par nozīmīgām 

dzīves jubilejām 2016.gada jūnijā, 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 8 balsīm “par” (J.Erels, G.Gabrišs, 

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

nav, NOLEMJ: 

 

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

Varakļānu novada iedzīvotājiem: 

 

  1.1. Viktoram Briškam; 

  1.2. Antonam Sondoram.  

 

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

LV-4201) viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas. 
 

10.  

Par dzīvokļa īres līguma pagarināšanu 

 

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

 

 Izskatot Staņislava Mīkstā 16.05.2016. 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 
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dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm “par” (J.Erels, G.Gabrišs, D.Inķēna, M.Justs, O.Kančs, 

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

 

 1. Atjaunot un pagarināt Staņislavam Mīkstajam īres līgumu dzīvoklim “Malaine” - 

3, Varakļānu pag., uz laika periodu no 01.05.2016. līdz 30.06.2016. 

 

 

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

I.Basankovičs) līdz 10.06.2016. sagatavot un noslēgt dzīvokļa īres līgumu ar S.Mīksto. 
 

11. 

Par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu 

 

Tiek dots vārds A.Kančai, M.Justam 

 

 Izskatot Varakļānu novada sociālā dienesta sagatavoto informāciju par sociālā 

dzīvokļa īres līguma pagarināšanu, saskaņā ar likuma “Par sociālajiem dzīvokļiem un 

sociālajā dzīvojamajām mājām” 6.pantu, atbilstoši sociālās dzīvojamās mājas “Pūpoli” (Rīgas 

iela 36, Varakļānos) nolikumā noteiktajam, ņemot vērā domes Sociālo, izglītības un kultūras 

jautājumu komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm “par” 

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

– nav; “atturas” – nav, NOLEMJ: 

 

 1. Pagarināt Ilzei Eriņai īres līgumu par sociālo dzīvokli Rīgas iela 36-1, Varakļānos (2 

ist.; kopplatība 44,5 m
2
) līdz 30.11.2016. 

 
Pēc darba kārtības 11.jautājuma izskatīšanas domes sēdes norises telpu pamet deputāte Dina 

Inķēna; turpmāko lēmumu pieņemšanā nepiedalās. 
 

12. 

Par zemes  ierīcības projekta “Zeltiņi” apstiprināšanu  

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot SIA “AMETRS” valdes locekles  Irēnas Leimanes 20.05.2016. Varakļānu 

novada pašvaldībā saņemto iesniegumu ar lūgumu apstiprināt izstrādāto nekustamā īpašuma 

“Zeltiņi” 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 7 balsīm “par” 

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

“atturas” – nav, NOLEMJ: 

 

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

pagastā, Varakļānu nov., (kadastra Nr.7094 007 0039) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

7094 007 0039  sadalīšanai:  

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

grafisko pielikumu) 11,0 ha platībā; 

1.2. saglabāt  atdalāmajai zemes vienībai Nr.2 (saskaņā ar zemes ierīcības projekta grafisko 

pielikumu) 11,0 ha platībā zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
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darbība ir lauksaimniecība (kods – 0101); 

 

 

 

 

 1.3. saglabāt nekustamā īpašuma “Zeltiņi” paliekošajai zemes vienībai Nr.1 (saskaņā ar 

zemes ierīcības projekta grafisko pielikumu) 2,0 ha platībā zemes lietošanas mērķi – zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods – 0101); 

 1.4. saglabāt nekustamā īpašuma “Zeltiņi” paliekošajai zemes vienībai Nr.1 (saskaņā ar 

zemes ierīcības projekta grafisko pielikumu) un uz tās esošajām ēkām adresi – “Zeltiņi”, 

Varakļānu pagasts, Varakļānu novads, LV- 4837. 

 

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

pielikumu) 11,0 ha platībā izveidot jaunu nekustamo īpašumu ar nosaukumu “Lejaszeltiņi”. 

 

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

kadastrālās uzmērīšanas gaitā.  
 

13. 

Par nekustamā īpašuma “Poči” sadalīšanu 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot Konstancijas Počas pilnvarotās personas Andra Poča 24.05.2016. iesniegumu 

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

“Par pašvaldībām” 12.pantu, Zemes ierīcības likuma 5.panta 1.punktu, 8.panta 3.punktu MK 

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

nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, MK 

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

novada teritorijas plānojumu 2014.-2025.gadam, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 8 

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

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

 

 1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “Poči” (kadastra Nr.7094 003 0070 – 7,7 ha 

kopplatībā) divos atsevišķos īpašumos. 

 

 2. Atļaut atdalīt no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7094 003 0070 zemes 

gabalu 5,7 ha platībā (pēc uzmērīšanas zemes platība var tikt precizēta), kas projektētajā 

sadales shēmā apzīmēta ar Nr.2, izstrādājot zemes ierīcības projektu.  

 

 3. Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam 5,7 ha platībā apstiprināt nosaukumu 

“Āraceriņi” un noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība; kods – 0101. 

 

 4. Paliekošajam nekustamajam īpašumam (zemes vienības ar kadastra apzīm 

70940030070 daļai 2,0 ha platībā), saglabāt nosaukumu “Poči” un zemes lietošanas mērķi – 

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

Pielikumā: darba uzdevums uz 1 lapas.  
 

Plkst. 15
25

 visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti. 

 

Informācija 

 

 Vārds tiek dots pašvaldības izpilddirektoram I.Ikauniekam, kurš informē klātesošos par 

notikušo ASV vēstniecības pārstāvju tikšanos ar iestāžu vadītājiem, Varakļānu vidusskolas un 
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novada muzeja apmeklējumu. 

 Informē arī par saimnieciskām lietām: ielu/ceļu remontdarbiem; notikušajiem iepirkumiem. 

 

 

 

 

 Domes priekšsēdētājs informē par 28.maijā plānoto novadu svētku pasākumu, t.sk. par 

velobraucienu. 

 

Domes priekšsēdētājs paziņo, ka nākamā domes sēde notiks 30.06.2016. plkst.15
00

. 

 

Plkst. 15
30

 deputāti beidz darbu. 

 

 

Sēdi vadīja: 

Domes priekšsēdētājs   (personīgais paraksts)  M.Justs 

 

Protokolēja: 

Lietvedības nodaļas vadītāja (personīgais paraksts)  I.Broka 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


