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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.augustā                                   Nr. 12 

 

Atklāta sēde sasaukta plkst. 15
00

 

Sēdi vada domes priekšsēdētājs Māris Justs 

Sēdi protokolē Lietvedības nodaļas vadītāja  Ilga Broka 

 

DOMES  SASTĀVS: 

 

1.   Deputāts Jānis Erels  - piedalās  

2.   Deputāts Gunārs Gabrišs  - piedalās  

3.   Deputāte Dina Inķēna  - piedalās  

4.   Deputāts Māris Justs  - piedalās  

5.   Deputāts Oskars Kančs  - piedalās – sākot no 21.darba kārtības jautājuma 

6.   Deputāts Gunārs Puntužs  - piedalās  

7.   Deputāte Anita Saleniece  - piedalās  

8.   Deputāts Jānis Vēvers  - piedalās  

9.   Deputāte Modra Vilkauša  - nepiedalās – tiešo darba pienākumu dēļ 

 

PIEAICINĀTIE  UN  INTERESENTI:   

 

Ivars Ikaunieks – pašvaldības izpilddirektors; 

Ilona Skutele – galvenā grāmatvede; 

Jānis Mozga – pagastu pārvalžu vadītājs; 

Aina Kanča – Sociālā dienesta vadītāja; 

Anna Tocs-Macāne – Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja; 

Ilga Broka – Lietvedības nodaļas vadītāja 

 

DARBA  KĀRTĪBA: 

 

Informācija 

 

1. Par Varakļānu novada pašvaldības Iepirkumu komisijas sastāva izmaiņām 

 

2. Par izmaiņām komisijas izglītojamo atbrīvošanai no valsts pārbaudes darbu kārtošanas  

sastāva 

 

3. Varakļānu mūzikas un mākslas skolas “Noteikumu par vecāku līdzfinansējuma samaksas 

kārtību” apstiprināšana 

 

mailto:varaklani@varaklani.lv
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4. Par materiālās palīdzības piešķiršanu skolas gaitu uzsākšanai 

 

5. Par ēdināšanas maksu Varakļānu novada izglītības iestādēs 

 

6. Par Varakļānu novada domes priekšsēdētāja pieredzes apmaiņas braucienu uz Vaiji, Vācijā 

 

7. Par Varakļānu novada pašvaldības Sociālā dienesta juridiskās adreses maiņu 

 

8. Par dzīvokļa Kosmonautu ielā 13-50, Varakļānos, publisko īres tiesību izsoles rezultātiem 

 

9. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Pieaugušo attīstības projekts” zupas virtuves 

darbības atbalstam 

 

10. Par izmaiņām 26.05.2016. domes lēmumā Nr.7.12 “Par zemes ierīcības projekta 

“Zeltiņi” apstiprināšanu 

 

11. Par zemes vienības platības precizēšanu 

 

12. Par nekustamā īpašuma “Eglinieki A” sadalīšanu 

 

13. Par nekustamā īpašuma “Cakulaine” sadalīšanu 

 

14. Par atļauju iznomāt zemi trešajām personām 

 

15. Par ūdens padeves maksu no Stirnienes muižas sūknētavas 

 

16. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

 

17. Par naudas balvas piešķiršanu nozīmīgā dzīves jubilejā 

 

18. Par sociālo dzīvokļu īres līgumu pagarināšanu 

 

19. Par dzīvokļa īres līgumu pārtraukšanu 

 

PAPILDU  DARBA  KĀRTĪBA:  

 

 

20. Par ikmēneša pabalsta piešķiršanu 

 

21. Par izmaiņām atsevišķos amatu un mēnešalgu sarakstos 

 

22. Par aktualizēto Varakļānu muižas pils attīstības stratēģiju 2016.-2023.gadam 

 

23. Par projekta ideju “Radošā tūrisma maršruta “Atrodi mantojumu” izveide, saglabājot, 

aizsargājot un attīstot nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu” 

 

Informācija 

 

Vārds tiek dots pašvaldības izpilddirektoram I.Ikauniekam. Izpilddirektors norāda, ka 

aizvadītais mēnesis ir pavadīts Varakļānu pilsētas svētku noskaņās: veiksmīgi aizvadīti 

pilsētas svētki un mākslas plenērs, ziedu instalāciju konkurss u.c. pasākumu to ietvaros. 

Informē arī par saimnieciskām lietām: novada teritorijā ir veikts apjomīgs ceļazīmju 

uzstādīšanas darbs. Autoceļu direkcija pēc tam ir veikusi pārbaudi un konstatējusi, ka vēl ir 

nepieciešams uzstādīt daudzas dublējošās ceļazīmes. 
 
Varakļānu novada domes priekšsēdētājs aicina deputātus balsot par vēl 4 izskatāmo 

jautājumu iekļaušanu domes papildu darba kārtībā.  

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

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

NOLEMJ: 

 

 Iekļaut papildu darba kārtībā 4 izskatāmos jautājumus.  
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1. 

Par Varakļānu novada pašvaldības Iepirkumu komisijas sastāva izmaiņām 
 

Tiek dots vārds I.Ikauniekam, M.Justam 

 

 Sakarā ar darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar Žaneti Nagli, pamatojoties uz likuma “Par 

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, 30.12.2015. ar lēmumu Nr. 14.14 apstiprināto 

“Varakļānu novada pašvaldības Iepirkumu komisijas nolikumu”, 13.07.2016. pašvaldības 

izpilddirektora rīkojumu Nr.27-p “Par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar Žaneti Nagli”, 

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

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

 

 1. Skaitīt par izbeigtām Varakļānu novada pašvaldības Iepirkumu komisijas locekles 

Žanetes Nagles pilnvaras ar 13.07.2016.  

 

 2. Samazināt Varakļānu novada pašvaldības Iepirkumu komisijas locekļu skaitu no 5 uz 4. 
 

2. 

Par izmaiņām komisijas izglītojamo atbrīvošanai no valsts pārbaudes darbu kārtošanas  

sastāva  
 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Sakarā ar darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar Žaneti Nagli, pamatojoties uz likuma “Par 

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, 30.12.2015. ar lēmumu Nr. 14.31 apstiprināto 

“Komisijas izglītojamo atbrīvošanai no valsts pārbaudes darbu kārtošanas nolikumu”, 13.07.2016. 

pašvaldības izpilddirektora rīkojumu Nr.27-p “Par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar Žaneti 

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

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

 

 1. Skaitīt par izbeigtām komisijas izglītojamo atbrīvošanai no valsts pārbaudes darbu 

kārtošanas locekles Žanetes Nagles pilnvaras ar 13.07.2016. 
 

3. 

Varakļānu mūzikas un mākslas skolas “Noteikumu par vecāku līdzfinansējuma 

samaksas kārtību” apstiprināšana 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

Izskatot Varakļānu mūzikas un mākslas skolas noteikumu par vecāku līdzfinansējuma 

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

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

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

 

 1. Apstiprināt Varakļānu mūzikas un mākslas skolas “Noteikumus par vecāku 

līdzfinansējuma samaksas kārtību”. 
 

Pielikumā: noteikumi ar pielikumiem uz 5 lapām. 
 

4. 

Par materiālās palīdzības piešķiršanu skolas gaitu uzsākšanai 

 

Tiek dots vārds A.Saleniecei, G.Puntužam, M.Justam 
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 Izskatot jautājumu par materiālās palīdzības piešķiršanu bērniem, kuri 2016.gada 

septembrī uzsāk mācības Varakļānu novada vispārizglītojošo skolu 1.klasē, saskaņā ar Varakļānu 

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

palīdzību Varakļānu novadā” 2.3.3.punktu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm 

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

“atturas” – nav,  NOLEMJ: 

 

 1. Piešķirt vienreizēju materiālo palīdzību € 15,00 (piecpadsmit) apmērā skolas gaitu 

uzsākšanai katram Varakļānu novada administratīvās teritorijas vispārizglītojošās skolas 

skolēnam, kurš 2016.gada septembrī uzsāk mācības 1.klasē. 
 2. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (V.Baloža ielā 13A, Valmiera, LV-

4201) viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas. 
 

5. 

Par ēdināšanas maksu Varakļānu novada izglītības iestādēs  
 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

Izskatot jautājumu par plānotajām ēdināšanas izmaksām Varakļānu novada izglītības 

iestādēs, saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.g) punktu, Varakļānu 

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

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

 

 1. Apstiprināt Varakļānu novada vispārizglītojošo skolu nodrošināto pusdienu izmaksas 

vienai dienai EUR 1,42 apmērā. 

 

 2. Apstiprināt Varakļānu novada vispārizglītojošo skolu un pirmsskolas izglītības iestādes 

nodrošināto pusdienu izmaksas pirmsskolas vecuma audzēkņiem vienai dienai EUR 0,85 apmērā. 

 

 3. Mācību gada laikā (septembris – maijs) nodrošināt ar bezmaksas pusdienām visus 

Varakļānu novada vispārizglītojošo skolu un pirmsskolas izglītības iestādes pirmsskolas vecuma 

audzēkņus un Varakļānu novada vispārizglītojošo skolu skolēnus, atbilstoši mācību iestādes 

noteiktajiem brīvpusdienu piešķiršanas noteikumiem; 

 3.1. Varakļānu novada trūcīgo un maznodrošināto ģimeņu bērniem – citu novadu 

arodskolu audzēkņiem – uz vecāku iesnieguma pamata apmaksāt brīvpusdienas līdz 1,42 

EUR/dienā. 

 

 4. Apstiprināt vecāku maksu par ēdināšanu: 

 4.1. launags Stirnienes un Murmastienes pamatskolās – 0,30 EUR/dienā; 

 4.2. 3 – 4-gadīgo bērnu grupai Murmastienes pamatskolā – 0,65 EUR/dienā, 

  t.sk. brokastis – 0,35 EUR; 

   launags – 0,30 EUR; 

 4.3. ēdināšanas izmaksas Stirnienes pamatskolas internātā – 1,20 EUR/dienā, 

  t.sk. brokastis – 0,40 EUR; 

   launags – 0,30 EUR; 

   vakariņas – 0,50 EUR. 

 4.3.1. noteikt, ka vecāku līdzmaksājums par ēdināšanu Stirnienes pamatskolas internātā ir 

50% apmērā no pilnās cenas. 

 4.4. bērnu ēdināšana Varakļānu PII “Sprīdītis” – 0,65 EUR/dienā, 

  t.sk. brokastis – 0,35 EUR; 

   launags – 0,30 EUR.   

 4.4.1 bērnu ēdināšana Varakļānu PII “Sprīdītis” un 3 – 4-gadīgo bērnu grupai 

Murmastienes pamatskolā vasaras periodā (jūnijs – augusts) – 1,50 EUR/dienā, 
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  t.sk. brokastis – 0,35 EUR; 

   pusdienas – 0,85 EUR; 

   launags – 0,30 EUR.   

 5. Lēmums stājas spēkā ar 01.09.2016. 
 

6. 

Par Varakļānu novada domes priekšsēdētāja pieredzes apmaiņas braucienu uz Vaiji, 

Vācijā 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot jautājumu par Madonas, Ērgļu, Cesvaines, Lubānas un Varakļānu novadu 

pašvaldību darbinieku pieredzes apmaiņas un sadraudzības braucienu uz Vaiji, Vācijā laikā no 

2016.gada 29.augusta līdz 4.septembrim, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 6 balsīm 

“par” (J.Erels, G.Gabrišs, D.Inķēna, G.Puntužs, A.Saleniece, J.Vēvers); “pret” – nav; “atturas” – 1 

(M.Justs), NOLEMJ: 

 1. Atbalstīt Varakļānu novada domes priekšsēdētāja Māra Justa un izpilddirektora Ivara 

Ikaunieka iekļaušanu Madonas, Ērgļu, Cesvaines, Lubānas un Varakļānu novadu pašvaldību 

darbinieku grupā pieredzes apmaiņas un sadraudzības braucienam uz Vaiji, Vācijā laikā no 

2016.gada 29.augusta līdz 4.septembrim. 

 

 2. Nodrošināt pašvaldībai paredzēto līdzmaksājumu par transporta pakalpojumu.  

 

 3. Varakļānu novada pašvaldības centralizētajai grāmatvedībai (galv. grāmatvede 

I.Skutele) aprēķināt un izmaksāt domes priekšsēdētājam Mārim Justam komandējuma naudu 

atbilstoši pastāvošajiem noteikumiem. 

 

 4. Domes priekšsēdētāju komandējuma laikā aizvietot domes priekšsēdētāja vietniecei 

Modrai Vilkaušai, nosakot samaksu par darbu atbilstoši “Varakļānu novada pašvaldības 

amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā” noteiktajam. 
 

7. 

Par Varakļānu novada pašvaldības Sociālā dienesta juridiskās adreses maiņu  
 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Sakarā ar Varakļānu novada pašvaldības Sociālā dienesta atrašanos adresē, kas neatbilst 

juridiskajai adresei, atbilstoši MK 08.12.2015. noteikumiem Nr.698 “Adresācijas noteikumi”, 

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

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

 

 1. Izmainīt Varakļānu novada pašvaldības Sociālā dienesta juridisko adresi uz Rīgas iela 9, 

Varakļāni, Varakļānu novads, LV-4838. 
 

8. 

Par dzīvokļa Kosmonautu ielā 13-50, Varakļānos, publisko īres tiesību izsoles 

rezultātiem 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Saskaņā ar 02.08.2016. notikušās Varakļānu novada pašvaldības dzīvokļa Kosmonautu 

ielā 13-50, Varakļānos, īres tiesību izsoles darba grupas protokolu un 11.08.2016. protokolu, 

atbilstoši 28.04.2016. apstiprināto “Varakļānu novada pašvaldības dzīvokļu īres tiesību izsoles 
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organizēšanas noteikumu” 5.nodaļā noteiktajam, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 7 

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

nav; “atturas” – nav,  NOLEMJ: 

 

 1. Apstiprināt Varakļānu novada pašvaldībai piederošā dzīvokļa Kosmonautu ielā 13-50, 

Varakļānos, īres tiesību izsoles  darba grupas 02.08.2016. un 11.08.2016. protokolus.  

 

 2. Apstiprināt dzīvokļa Kosmonautu ielā 13-50, Varakļānos, īres tiesības Jānim Tropam 

par nosolīto cenu 1000,00 EUR (viens tūkstotis euro); 

 2.1. uzdot Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA 15 darba dienu laikā 

sagatavot un noslēgt ar J.Tropu dzīvokļa Kosmonautu ielā 13-50, Varakļānos, īres līgumu uz 5 

gadiem. 
 

Pielikumā: izsoles darba grupas protokoli uz 2 lapām. 
 

9. 

Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Pieaugušo attīstības projekts” zupas virtuves 

darbības atbalstam 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot biedrības “Pieaugušo attīstības projekts” valdes priekšsēdētājas Staņislavas Počes 

18.08.2016. iesniegumu par palīdzības sniegšanu zupas virtuves darbības nodrošināšanai laika 

periodā no 01.09.2016. līdz 31.05.2017., iepazīstoties ar iesniegto izmaksu aprēķinu, pamatojoties 

uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu un 15.panta pirmās daļas 7.punktu, Varakļānu novada 

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

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

 

 1. Piešķirt biedrībai “Pieaugušo attīstības projekts” (reģ. Nr. 40008102624, jurid.adrese: 

1.Maija laukums 3, Varakļāni) līdzfinansējumu zupas virtuves darbības nodrošināšanai laika 

periodā no 01.09.2016. līdz 31.05.2017. 180,00 EUR/mēnesī. 
 

10. 

Par izmaiņām 26.05.2016. domes lēmumā Nr.7.12 “Par zemes ierīcības projekta 

“Zeltiņi” apstiprināšanu 

 

Tiek dots vārds A.Tocs-Macānei, M.Justam 

 

 Sakarā ar to, ka nekustamā īpašuma “Zeltiņi” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 

70940070039 atrodas Varakļānu pagasta Stirnienes ciema teritorijā, pamatojoties uz MK 

08.12.2015. noteikumiem Nr.698 “Adresācijas noteikumi”, Varakļānu novada dome, atklāti 

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

J.Vēvers); “pret” – nav; “atturas” – nav,  NOLEMJ: 

 

 1. Aizstāt Varakļānu novada domes 26.05.2016. lēmuma Nr.7.12 “Par zemes ierīcības 

projekta “Zeltiņi” apstiprināšanu” 1.4.punktā minētajā adresē vārdu “Zeltiņi” ar Satiksmes iela 4, 

Stirniene. 
 

11. 

Par zemes vienības platības precizēšanu 

 

Tiek dots vārds A.Tocs-Macānei, M.Justam 

 

 Domes priekšsēdētājs informē deputātus, ka lēmuma projekts ir papildināts ar 2.punktu. 
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23.augustā (pēc komiteju sēdes) ir saņemts iesniegums no SIA “Ametrs” par zemes vienības 

platības precizēšanu nekustamajā īpašumā “Apiņi”. Nekustamā īpašuma nodaļa ir iepazinusies ar 

iesniegumu un sagatavojusi nepieciešamo informāciju par konkrēto jautājumu. 

 Deputāti piekrīt lēmuma projekta papildināšanai ar 2.punktu – par platības precizēšanu 

zemes vienībai ar kadastra apzīm. 7094 006 0157. 
 

 Izskatot SIA “Ametrs” 18.08.2016. iesniegumu par platības precizēšanu nekustamā 

īpašuma “Veltas” zemes vienībai ar kadastra apzīm. 7094 007 0122, un 23.08.2016. iesniegumu 

par nekustamā īpašuma “Apiņi” zemes vienībai ar kadastra apzīm. 7094 006 0157, iepazīstoties ar 

kadastrālās uzmērīšanas datiem un izgatavoto zemes gabalu robežu plāniem, pamatojoties uz 

likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un likuma “Par zemes reformas 

pabeigšanu lauku apvidos” 2.panta devīto daļu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 7 

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

nav; “atturas” – nav,  NOLEMJ: 

 

 1. Noteikt nekustamā īpašuma “Veltas” zemes vienībai ar kadastra apzīm. 7094 007 0122 

platību – 4,71 ha. 

 

 2. Noteikt nekustamā īpašuma “Apiņi” zemes vienībai ar kadastra apzīm. 7094 006 0157 

platību – 5,14 ha. 
 

12. 

Par nekustamā īpašuma “Eglinieki A” sadalīšanu   
 

Tiek dots vārds A.Tocs-Macānei, M.Justam 

 

      Izskatot Artūra Madžula 16.08.2016. pašvaldībā saņemto iesniegumu par nekustamā 

īpašuma “Eglinieki A” 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 02.08.2016. noteikumiem Nr.505 “Zemes 

ierīcības projekta izstrādes noteikumi” un Varakļānu novada teritorijas plānojumu 2014.-

2025.gadam, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm “par” (J.Erels, G.Gabrišs, 

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

 

 1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “Eglinieki A” (kadastra Nr.7078 003 0076 - kopējā 

platība 18,5 ha),  kas sastāv no trim zemes gabaliem ar kadastra apzīm. 7078 003 0076 – 2,7 ha, 

7078 003 0077 – 5,1 ha, 7078 003 0098 – 10,7 ha, divos  atsevišķos īpašumos. 

 

 2. Atļaut atdalīt no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7078 003 0098 ar kopējo 

platību 10,7 ha zemes gabalu 2,0 ha platībā. 

    3. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7078 003 0098 sadalīšanai izstrādāt zemes 

ierīcības projektu. 

 4.  No zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7078 003 0098 atdalāmā zemes vienības 

daļa 2,0 ha platībā veido jaunu nekustamo īpašumu ar nosaukumu “Eglinieki B”. 

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

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, zemes lietošanas mērķa kods - 0101. 

 6. Paliekošajam nekustamam īpašumam – zemes vienība ar kadastra apzīm.7078 003 0076 

– 2,7 ha , 7078 003 0077 – 5,1 ha, 7078 003 0098 daļa 8,7 ha – saglabāt nosaukumu “Eglinieki A” 

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

zemes lietošanas mērķa kods – 0101. 

 

 7. Pēc zemes gabala sadalīšanas zemes platība var tikt precizēta. 
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Pielikumā: darba uzdevums uz 1 lapas. 
 

 

 

 

13. 

Par nekustamā īpašuma “Cakulaine” sadalīšanu   
 

Tiek dots vārds A.Tocs-Macānei, M.Justam 

 

      Izskatot Dzintara Mālnieka pilnvarotās personas Ivara Grudula 16.08.2016. pašvaldībā 

saņemto iesniegumu par nekustamā īpašuma “Cakulaine” 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 02.08.2016. 

noteikumiem Nr.505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” un Varakļānu novada 

teritorijas plānojumu 2014.-2025.gadam, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar7 balsīm 

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

“atturas” – nav,  NOLEMJ: 

 

 1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “Cakulaine” (kadastra Nr.7078 005 0034 - kopējā 

platība 19,8 ha),  kas sastāv no vienas zemes vienības, divos  atsevišķos īpašumos. 

 

 2. Atļaut atdalīt no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7078 005 0034 ar kopējo 

platību 19,8 ha zemes gabalu 16,8 ha platībā. 

    3. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7078 005 0034 sadalīšanai izstrādāt zemes 

ierīcības projektu. 

 4.  No zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7078 005 0034 atdalāmā zemes vienības 

daļa 16,8 ha platībā veido jaunu nekustamo īpašumu ar nosaukumu “Cakulaine 1”. 

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

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, zemes lietošanas mērķa kods - 0101. 

 6. Paliekošajam nekustamam īpašumam – zemes vienības ar kadastra apzīm.70780050034 

daļa 3,0 ha – saglabāt nosaukumu “Cakulaine.” 

 

 7. Paliekošajam nekustamam īpašumam  mainīt zemes lietošanas mērķi no zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, zemes lietošanas mērķa kods – 0101, uz  zeme, 

uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, zemes lietošanas mērķa kods – 0201. 

 

 8. Pēc zemes gabala sadalīšanas zemes platība var tikt precizēta. 
 

Pielikumā: darba uzdevums uz 1 lapas. 
 

14. 

Par atļauju iznomāt zemi trešajām personām  
 

Tiek dots vārds A.Tocs-Macānei, G.Gabrišam, M.Justam 

 

 Izskatot pašvaldībā 15.08.2016. saņemto Pētera Mičuļa iesniegumu ar lūgumu atļaut 

iznomāt zemi trešajai personai, ņemot vērā Nekustamā īpašuma nodaļas priekšlikumu, Varakļānu 

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

A.Saleniece, J.Vēvers); “pret” – nav; “atturas” – nav,  NOLEMJ: 
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 1. Piekrist, ka Pēteris Mičulis iznomā uz laika periodu līdz 01.09.2018. Pēterim Mičulim 

3 zemes gabalus: 

- 6,8 ha platībā (kad. apzīm. 7094 008 0028); 

- 2,0 ha platībā (kad. apzīm. 7094 008 0087); 

- 2,7 ha platībā (kad. apzīm. 7094 008 0050). 

 

 

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

4201) viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas. 
 

15. 

Par ūdens padeves maksu no Stirnienes muižas sūknētavas 

 

Tiek dots vārds J.Mozgam, M.Justam 

 

 Izskatot sagatavoto ūdens padeves izmaksu aprēķinu no Varakļānu pagasta Stirnienes 

muižas sūknētavas, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 

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

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

 

 1. Noteikt, ka no Varakļānu pagasta Stirnienes muižas sūknētavas padotā ūdens (bez 

pirmapstrādes) maksa ir 0,58 EUR/m
3
 (+PVN). 

 
16. 

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

 

Tiek dots vārds J.Erelam, M.Justam 

 

 Izskatot Ilzes Biksānes 02.08.2016. pašvaldībā saņemto iesniegumu ar lūgumu anulēt ziņas 

par deklarēto dzīvesvietu Aloizam Piļpukam, saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 

11.panta pirmo daļu, MK 11.02.2003. noteikumu Nr.72 “Kārtība, kādā anulējamas ziņas par 

deklarēto dzīvesvietu” 3.punktu, ņemot vērā pašvaldības atbildīgās personas dzīvesvietas 

deklarēšanas jautājumos R.Upenieces sagatavoto informāciju, Varakļānu novada dome, atklāti 

balsojot ar 6 balsīm “par” (G.Gabrišs, D.Inķēna, M.Justs, G.Puntužs, A.Saleniece, J.Vēvers); 

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

 

 1. Neanulēt ziņas par Aloiza Piļpuka deklarēto dzīvesvietu adresē “Kantes”, Murmastienes 

pag., Varakļānu nov. 

 

 2. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmās daļas un 71.panta otrās daļas 

nosacījumiem, nosūtīt šī lēmuma izrakstu iesniedzējai Ilzei Biksānei uz deklarēto dzīvesvietas 

adresi. 

 

Pielikumā: lēmuma izvērsts skaidrojums uz 1 lapas. 
 

17. 

Par naudas balvas piešķiršanu nozīmīgā dzīves jubilejā 

 

Tiek dots vārds  M.Justam 

 

 Izskatot Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas sagatavoto informāciju par nozīmīgām dzīves 

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

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

2.2.1.punktu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 6 balsīm “par” (J.Erels, G.Gabrišs, 

D.Inķēna, M.Justs, G.Puntužs, A.Saleniece); “pret” – nav; “atturas” – 1 (J.Vēvers), NOLEMJ: 
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 1. Piešķirt naudas balvas sakarā ar 85 gadu jubileju 70,00 euro apmērā šādiem Varakļānu 

novada iedzīvotājiem: 

1.1. Julijanam Pauniņam; 

1.2. Venerandai Vēverei. 

 

 

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

iedzīvotājai Leonorai Stabulniecei.  

 

 3. Piešķirt naudas balvu sakarā ar 95 gadu jubileju 130,00 euro apmērā Varakļānu novada 

iedzīvotājai Valentīnai Jaško. 

 

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

4201) viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas. 
 

18. 

Par sociālo dzīvokļu īres līgumu pagarināšanu 

 

Tiek dots vārds A.Kančai, 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, Varakļānu novada dome, atklāti 

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

J.Vēvers); “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 28.02.2017. 

 

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

Varakļānos (1 ist.; kopplatība 17,9 m
2
) līdz 28.02.2017. 

 

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

ielā 36-5, Varakļānos (1 ist.; kopplatība 23,9 m
2
) līdz 28.02.2017. 

 

 4. Pagarināt sociālā dzīvokļa īres līgumu Dacei Tučai par sociālo dzīvokli Dārzu ielā 7-1, 

Varakļānos (2 ist.; kopplatība 54,3 m
2
) līdz 28.02.2017. 

 

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

4201) viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas. 
 

19. 

Par dzīvokļa īres līgumu pārtraukšanu 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot Terēzijas Stafeckas 02.08.2016. iesniegumu par atteikšanos no dzīvokļa īres, kā arī 

ņemot vērā apstākli, ka Elza Juška uzturas ilgstošas sociālās aprūpes iestādē, pamatojoties uz 

likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 27.pantu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm 

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

“atturas” – nav, NOLEMJ: 

 

 1. Lauzt ar Terēziju Stafecku noslēgto īres līgumu par dzīvokli Lubānas ielā 12-3, 

Varakļāni, ar 31.08.2016. 

 

 2. Lauzt ar Elzu Jušku īres līgumu par dzīvokli Pils ielā 32-2, Varakļāni, ar 25.08.2016. 
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20. 

Par ikmēneša pabalsta piešķiršanu 

 

Tiek dots vārds A.Kančai, M.Justam 

 

 Iepazīstoties ar Varakļānu novada bāriņtiesas 22.08.2016. pamatojoties uz Bāriņtiesu 

likuma 28.panta pirmo daļu pieņemto lēmumu Nr.1-6/27 “Par aizbildnības pabalsta izmaksu Ingai 

Grudulei”, saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 8.punktu, Varakļānu 

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

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

 

 1. Akceptēt Varakļānu novada bāriņtiesas 22.08.2016. lēmumu Nr.1-6/27 “Par aizbildnības 

pabalsta izmaksu Ingai Grudulei”.  

 

 2. No Varakļānu novada pašvaldības sociālā budžeta līdzekļiem izmaksāt ikmēneša 

aizbildnības pabalstu EUR 100,00 apmērā Guntras Eidukas un Rinalda Eiduka aizbildnei Ingai 

Grudulei laika periodā no 2016.gada oktobra līdz decembrim. 

 

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

4201) viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas. 

 

Pirms 21.darba kārtības jautājuma izskatīšanas sēdes norises telpā ierodas deputāts Oskars Kančs, 

un piedalās nākamo jautājumu izskatīšanā un lēmumu pieņemšanā. 
 

21. 

Par izmaiņām atsevišķos amatu un mēnešalgu sarakstos 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Sakarā ar pedagogu darba samaksas jaunā modeļa ieviešanu, atbilstoši MK 05.07.2016. 

noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”, pamatojoties uz likuma “Par 

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, iepazīstoties ar sagatavotajiem amatu un 

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

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

– nav, NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt Varakļānu vidusskolas, Varakļānu pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis”, 

Stirnienes pamatskolas un Murmastienes pamatskolas no pašvaldības budžeta finansētā personāla 

amatu un mēnešalgu sarakstus. 

 

2. Apstiprināt Varakļānu novada pašvaldības saimnieciskās daļas amatu un mēnešalgu 

sarakstu. 

 

3. Noteikt, ka saraksti Nr.1-4 stājas spēkā ar 01.09.2016., saraksts Nr. 5 – ar 01.10.2016. 
 

Pielikumā: saraksti uz 5 lapām. 
 

22. 

Par aktualizēto Varakļānu muižas pils attīstības stratēģiju 2016.-2023.gadam 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

  Iepazīstoties ar sagatavoto aktualizēto Varakļānu muižas pils attīstības stratēģijas 2016.-

2023.gadam redakciju, pamatojoties uz likuma “par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 

15.panta pirmās daļas 5.punktu,  Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm “par” 
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(J.Erels, G.Gabrišs, D.Inķēna, M.Justs, O.Kančs, G.Puntužs, A.Saleniece, J.Vēvers); “pret” – nav; 

“atturas” – nav, NOLEMJ: 

 

  1. Apstiprināt Varakļānu muižas pils attīstības stratēģiju 2016.-2023.gadam jaunajā 

redakcijā. 
 

Pielikumā: stratēģija uz 33 lapām. 
 

 

23. 

Par projekta ideju “Radošā tūrisma maršruta “Atrodi mantojumu” izveide, saglabājot, 

aizsargājot un attīstot nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu”  
 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

  Izskatot sagatavoto projekta idejas pieteikumu dalībai Eiropas Reģionālās attīstības 

fondam (ERAF) specifiskā atbalsta mērķa (5.5.1.SAM) “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu 

kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” ideju konkursam 

sadarbībā ar Riebiņu novada, Viļānu novada, Krustpils novada, Rēzeknes pilsētas un Rēzeknes 

novada pašvaldībām, saskaņā ar likuma “Par pašvaldībā” 14.panta otrās daļas 6.punktu un 

15.panta pirmās daļas 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, J.Vēvers); “pret” – nav; 

“atturas” – nav, NOLEMJ: 

 

  1. Atbalstīt ieceri par dalību 5.5.1.SAM projekta ideju konkursā sadarbībā ar Riebiņu 

novada, Viļānu novada, Krustpils novada, Rēzeknes pilsētas un Rēzeknes novada pašvaldībām, 

iesniedzot projekta ideju “Radošā tūrisma maršruta “Atrodi mantojumu” izveide, saglabājot, 

aizsargājot un attīstot nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu”.  

 

  2. Apstiprināt Varakļānu novada pašvaldības projekta kopējās izmaksas EUR 82 352,60 

(astoņdesmit divi tūkstoši trīs simti piecdesmit divi euro un 60 centi) apmērā; 

t.sk. finanšu instrumenta (ERAF) finansējums – EUR 69 999,71 (sešdesmit deviņi tūkstoši deviņi 

simti deviņdesmit deviņi euro un 71 cents); 

- pašvaldības līdzfinansējums – EUR 12 352,89 (divpadsmit tūkstoši trīs simti piecdesmit divi 

euro un 89 centi). 

 

3. Pilnvarot Rēzeknes novada pašvaldību iesniegt projekta ideju pieteikumu dalībai 5.5.1. 

SAM, slēdzot nodomu protokolu par sadarbību projekta idejas īstenošanu. 

 

Visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti.  

 

Nākamā domes sēde notiks 29.09.2016. plkst. 15
00

. 

 

Sēde darbu beidz plkst. 16
10

 

 

Sēdi vadīja: 

Domes priekšsēdētājs   (personīgais paraksts)  M.Justs 

 

Protokolēja: 

Lietvedības nodaļas vadītāja (personīgais paraksts)  I.Broka 

 


