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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 

 

2017.gada 27.oktobrī                                   Nr. 13 

 

 

Atklāta sēde sasaukta plkst. 1500 

Sēdi vada domes priekšsēdētājs Māris Justs 

Sēdi protokolē Lietvedības nodaļas vadītāja  Ilga Broka 

 

DOMES  SASTĀVS: 
 

1.   Deputāts Jānis Erels  - piedalās  

2.   Deputāte Janīna Grudule  - piedalās  

3.   Deputāte Dina Inķēna  - piedalās  

4.   Deputāts Māris Justs  - piedalās  

5.   Deputāts Austris Kokars  - piedalās  

6.   Deputāts Nauris Lazda  - piedalās  

7.   Deputāts Gunārs Puntužs  - piedalās  

8.   Deputāte Anita Saleniece  - piedalās  

9.   Deputāte Modra Vilkauša  - piedalās 

 

PIEAICINĀTIE  UN  INTERESENTI:   

 

Ivars Ikaunieks – pašvaldības izpilddirektors; 

Ilona Skutele – galvenā grāmatvede; 

Jānis Mozga – pagasta pārvalžu vadītājs; 

Ilga Broka – Lietvedības nodaļas vadītāja 

 

DARBA  KĀRTĪBA: 
 

Informācija 

 

1. Saistošo noteikumu Nr.6 “Grozījumi 29.10.2015. saistošajos noteikumos Nr.4 “Par 

ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un 

sociālajiem pabalstiem Varakļānu novada pašvaldībā””  apstiprināšana  

 

2. Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai sadali 

 

3. Saistošo noteikumu Nr.7 “Grozījumi 26.01.2017.saistošajos noteikumos Nr.1 “Par 

Varakļānu novada pašvaldības 2017.gada budžetu”” apstiprināšana 

 

4. Par Varakļānu novada pašvaldības izglītības iestāžu audzēkņu uzturēšanas izmaksām 

 

5. Par jauniešu brīvprātīgā darba organizēšanu Varakļānu novadā 

 

6. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Krustpils ielā 29A, Varakļāni, Varakļānu 

novads, pārdošanu 
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7. Par nekustamā īpašuma “Maurānu Sprīdīši”, Varakļānu pagasts, Varakļānu novads, 

izsoles atzīšanu par nenotikušu un atsavināšanas procesa turpināšanu 

 

8. Par zemes nomu 

 

9. Par reģistrēšanu sociālo dzīvokļu piešķiršanas reģistrā 

 

10. Par dzīvokļa īres līguma pagarināšanu 

 

11. Par sociālo dzīvokļu īres līgumu pagarināšanu 

 

12. Par Ziemassvētku dāvanām 

 

13. Par apbalvojumiem Latvijas Republikas proklamēšanas dienā 

 

14. Par naudas balvas piešķiršanu nozīmīgā dzīves jubilejā 

 

PAPILDU  DARBA  KĀRTĪBA:  

 

 

15. Par nekustamā īpašuma “Griezes” sadalīšanu 

 

16. Par izmaiņām 28.09.2017. lēmumā Nr. 11.11 “Par sociālo dzīvokļu īri” 

 

Domes priekšsēdētājs iepazīstina deputātus ar domes sēdes darba kārtību un aicina 

deputātus balsot par vēl 2 izskatāmo jautājumu iekļaušanu domes papildu darba kārtībā.  

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

M.Justs, A.Kokars, N.Lazda, G.Puntužs, A.Saleniece, M.Vilkauša); “pret” – nav; “atturas” – nav, 

NOLEMJ: 

 

Iekļaut papildu darba kārtībā 2 izskatāmos jautājumus.  

 

Informācija  
 

 Pašvaldības izpilddirektors Ivars Ikaunieks informē par aktuālajiem darbiem un 

notikušajiem pasākumiem novadā aizvadītā mēneša laikā.  

Varakļānos kopš 5.oktobra ir sākusies apkures sezona. 

Varakļānu veselības aprūpes centrā ir nodots ekspluatācijā lifts. 

Murmastienē pabeigti darbi pie Martas Bārbales parka labiekārtošanas. 

Ar 18.oktobri uz “Stirnienes muižu” ir pārcēlies pansionāts “Varavīksne”. 

Patlaban turpinās darbi pie lapu savākšanas; norit Rīgas ielas 61A, Varakļāni, garāžas  

 

 

1. 

Saistošo noteikumu Nr.6 “Grozījumi 29.10.2015. saistošajos noteikumos Nr.4  

“Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu 

un sociālajiem pabalstiem Varakļānu novada pašvaldībā””  apstiprināšana 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot sagatavoto saistošo noteikumu projektu “Grozījumi 29.10.2015. saistošajos 

noteikumos Nr.4 “Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai 

maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem Varakļānu novada pašvaldībā””, saskaņā ar likuma 

“Par pašvaldībām” 45.pantā noteikto kārtību, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot ar 9 

balsīm “par” (J.Erels, J.Grudule, D.Inķēna, M.Justs, A.Kokars, N.Lazda, G.Puntužs, A.Saleniece, 

M.Vilkauša); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ: 
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 1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.6 “Grozījumi 29.10.2015. saistošajos noteikumos 

Nr.4 “Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un 

sociālajiem pabalstiem Varakļānu novada pašvaldībā””. 

 

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

rakstu nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 
 

2. 

Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai sadali 
 

Tiek dots vārds I.Skutelei, M.Justam 

 

 Saskaņā ar MK 05.07.2016. noteikumiem Nr. 447 “Par valsts budžeta mērķdotāciju 

pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās 

vidējās izglītības iestādēs” un Varakļānu novada domes 25.02.2010. apstiprinātajiem 

noteikumiem “Kārtība par valsts budžeta mērķdotācijas aprēķinu un sadali Varakļānu novada 

pašvaldības izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai”, Varakļānu novada dome, atklāti 

balsojot, ar 9 balsīm “par” (J.Erels, J.Grudule, D.Inķēna, M.Justs, A.Kokars, N.Lazda, G.Puntužs, 

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

 

 1. Sadalīt Varakļānu novada pašvaldības vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās 

izglītības iestāžu pedagoģisko darbinieku darba samaksai un sociālās apdrošināšanas obligātajām 

iemaksām paredzēto mērķdotāciju 2017.gada septembra – decembra mēnešiem EUR 134 244  

apmērā. 

 

2. Sadalīt Varakļānu novada pašvaldības interešu izglītības programmu pedagoģisko 

darbinieku darba samaksai un sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām paredzēto 

mērķdotāciju 2017.gada septembra – decembra mēnešiem EUR 7 196  apmērā. 

 

 3. Sadalīt Varakļānu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības programmu pedagoģisko 

darbinieku darba samaksai un sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām paredzēto 

mērķdotāciju 2017.gada septembra – decembra mēnešiem EUR 12 372  apmērā. 

 

 4. Apstiprināt Varakļānu novada pašvaldības vispārizglītojošo skolu interešu izglītības 

programmu apmaksāto stundu sadalījumu (pielikums Nr.2). 
 

Pielikumā: tabulas uz 2 lapām. 
 

3. 

Saistošo noteikumu Nr.7 “Grozījumi 26.01.2017.saistošajos noteikumos Nr.1 “Par 

Varakļānu novada pašvaldības 2017.gada budžetu”” apstiprināšana 

 

Tiek dots vārds I.Skutelei, 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, J.Grudule, D.Inķēna, M.Justs, A.Kokars, N.Lazda, G.Puntužs, A.Saleniece, M.Vilkauša); 

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

 

 1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.7 “Grozījumi 26.01.2017. saistošajos noteikumos 

Nr.1 “Par Varakļānu novada pašvaldības 2017.gada budžetu”. 

 

 2. Varakļānu novada pašvaldības centralizētās grāmatvedības galvenajai grāmatvedei 

I.Skutelei sagatavot noteikumus parakstīšanai.  
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 3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to parakstīšanas. 

 

Pielikumā: saistošie noteikumi uz 8 lapām. 
 

4. 

Par Varakļānu novada pašvaldības izglītības iestāžu audzēkņu uzturēšanas izmaksām 

 

Tiek dots vārds I.Skutelei, M.Justam 

 

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

apakšpunktu un MK 28.06.2016. noteikumu Nr.418 “Kārtība, kādā veicami pašvaldību 

savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” 4.un 9.punktu, Varakļānu 

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

A.Kokars, N.Lazda, G.Puntužs, A.Saleniece, M.Vilkauša); “pret” – nav; “atturas” – nav, 

NOLEMJ:  

 

 1. Apstiprināt viena audzēkņa uzturēšanas izmaksas no 01.09.2017. Varakļānu novada 

pašvaldības izglītības iestādēs saskaņā ar pielikumu. 
 

Pielikumā: izglītības iestāžu audzēkņu uzturēšanas izmaksu tāme uz 1 lapas. 
 

5. 

Par jauniešu brīvprātīgā darba organizēšanu Varakļānu novadā 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot sagatavoto “Jauniešu brīvprātīgā darba organizēšanas vadlīniju Varakļānu 

novadā” projektu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, 

Jaunatnes likuma 9. un 10.pantu, Biedrību un nodibinājumu likuma 8.pantu, Varakļānu novada 

dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm “par” (J.Erels, J.Grudule, D.Inķēna, M.Justs, A.Kokars, 

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

 

 1. Apstiprināt “Jauniešu brīvprātīgā darba organizēšanas vadlīnijas Varakļānu novadā”.  

 

 2. Jauniešu brīvprātīgā darba uzskaiti veikt sākot ar 01.11.2017. 
 

Pielikumā: vadlīnijas ar pielikumiem uz 11 lapām. 
 

6. 

Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Krustpils ielā 29A, Varakļāni, Varakļānu 

novads, pārdošanu 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot 17.10.2017. notikušās nekustamā īpašuma Krustpils ielā 29A, Varakļāni, 

Varakļānu novads, izsoles protokolu, atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

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

D.Inķēna, M.Justs, A.Kokars, N.Lazda, G.Puntužs, A.Saleniece, M.Vilkauša); “pret” – nav; 

“atturas” – nav, NOLEMJ: 

 

 1. Apstiprināt Varakļānu novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Krustpils ielā 

29A, Varakļāni, Varakļānu novads, 17.10.2017. izsoles protokolu. 
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 2. Pārdot Sanitai Rustamovai kā vienīgajai izsoles dalībniecei Varakļānu novada 

pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Krustpils ielā 29A, Varakļāni, Varakļānu nov., par 

EUR 3220,00 (trīs tūkstoši divi simti divdesmit). 

 

 3. Atsavināšanas procesā iegūtos līdzekļus ieskaitīt Varakļānu novada pašvaldības kontā.  

 

 4. Uzdot Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītāja A.Tocs-Macāne) sagatavot parakstīšanai 

nekustamā īpašuma Krustpils ielā 29A, Varakļāni, Varakļānu novads,  pirkuma līgumu. 
 

7. 

Par nekustamā īpašuma “Maurānu Sprīdīši”, Varakļānu pagasts, Varakļānu novads, 

izsoles atzīšanu par nenotikušu un atsavināšanas procesa turpināšanu 

 

Tiek dots vārds A.Saleniecei, M.Justam 

 

 Izskatot nekustamā īpašuma “Maurānu Sprīdīši”, Varakļānu pagasts, Varakļānu novads, 

izsoles organizēšanas darba grupas 17.10.2017. protokolu, atbilstoši Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likuma 31.pantam, 32.panta pirmās daļas 1.punktam, likuma “Par pašvaldībām” 

21.panta pirmās daļas 17.punktam, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm “par” 

(J.Erels, J.Grudule, D.Inķēna, M.Justs, A.Kokars, N.Lazda, G.Puntužs, A.Saleniece, M.Vilkauša); 

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

 

 1. Atzīt nekustamā īpašuma “Maurānu Sprīdīši”, Varakļānu pagasts, Varakļānu novads, 

pirmo mutisko izsoli ar augšupejošu soli par nenotikušu un apstiprināt izsoles organizēšanas 

darba grupas 17.10.2017. protokolu. 

 

 2. Rīkota jaunu nekustamā īpašuma “Maurānu Sprīdīši”, Varakļānu pagasts, Varakļānu 

novads, izsoli, samazinot izsoles sākumcenu par 20%. 

 

 3. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Maurānu Sprīdīši”, Varakļānu pagasts, Varakļānu 

novads, otrās izsoles sākumcenu EUR 2756,00. 

 

 4. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Maurānu Sprīdīši”, Varakļānu pagasts, Varakļānu 

novads, otrās izsoles noteikumus. 
 

Pielikumā: izsoles noteikumi uz 6 lapām.  
 

8. 

Par zemes nomu 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

   Izskatot pašvaldībā saņemtos iedzīvotāju iesniegumus par zemes nomas jautājumiem, 

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, Zemes pārvaldības 

likuma 13.panta trešo daļu, MK 30.10.2007. noteikumu Nr.735 “Noteikumi par publiskas 

personas zemes nomu” 15., 16.2., 18.1. un 18.3.punktiem, Varakļānu novada dome, atklāti 

balsojot, ar 9 balsīm “par” (J.Erels, J.Grudule, D.Inķēna, M.Justs, A.Kokars, N.Lazda, G.Puntužs, 

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

 

 1. Pārtraukt ar 31.12.2017. zemes nomas līgumus: 

 1.1. ar Jāni Maurānu 30.12.2010. noslēgto līgumu par zemes gabala 200 m2 platībā 

Kosmonautu ielā 17, Varakļāni, nomu; 

 1.2. ar Jāni Maurānu 28.11.2011. noslēgto līgumu par zemes gabala 210 m2 platībā 

Jaunatnes ielā 24, Varakļāni, nomu; 
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 1.3. ar Tatjanu Grigorjevu 11.02.2016. noslēgto līgumu par zemes nomu; 

 1.4. ar Apoloniju Grigorjevu 05.01.2015. noslēgto līgumu par zemes nomu; 

 1.5. ar Lauru Zāģeri 30.05.2014. noslēgto līgumu par zemes gabala 219 m2 platībā 

Zemgales ielā 4, Varakļāni, nomu; 

 1.6. ar Imantu Vaitkaiti 30.12.2010. noslēgto līgumu par zemes gabala 54 m2 platībā 

Zemgales ielā 4, Varakļāni, nomu; 

 1.7. ar Silviju Reini 30.12.2010. noslēgto līgumu par zemes gabala 62 m2 platībā Skolas 

ielā 45, Varakļāni, nomu; 

 1.8. ar Ēriku Eriņu 30.01.2009. noslēgto līgumu par zemes gabala 264 m2 platībā Ganību 

ielā 17, Varakļāni, nomu.  

 

 2. Slēgt vienošanos par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu no 01.01.2018. līdz 

31.12.2020. ar Ivaru Mesteru Saules ielā 18, Varakļāni, samazinot nomājamās zemes platību uz 

1100 m2 (samazinājums – 4500 m2). 

 

 3. Slēgt vienošanos par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu no 01.01.2018. līdz 

31.12.2022.: 

 3.1. ar Marijanu Rivseinieci par zemes gabalu 90 m2 platībā Zemgales ielā 4, Varakļāni; 

 3.2. ar Veroniku Patmalnieci par zemes gabalu 1036 m2 platībā Brīvības ielā 23A, 

Varakļāni. 

 

 4. Iznomāt uz laiku no 01.11.2017. līdz 31.12.2022.: 

 4.1. Aismai Zvaigznei-Tavarei zemes gabala ar kadastra apzīm. 7078 004 0452 daļu 0,08 

ha platībā; 

 4.2. Jurim Pelšam zemes gabala ar kadastra apzīm.7094 006 0229 daļu 5,5 ha platībā.  

 

 5. Iznomāt uz laiku no 01.01.2018. līdz 31.12.2020.: 

 5.1. Ilgai Mesterei zemes gabala Saules ielā 18, Varakļāni, daļu 1200 m2 platībā; 

 5.2. Valentinai Šķēlei zemes gabala Saules ielā 18, Varakļāni, daļu 1200 m2 platībā; 

 5.3. Marijai Čačai zemes gabala Saules ielā 18, Varakļāni, daļu 1100 m2 platībā. 

 

 6. Iznomāt uz laiku no 01.01.2018. līdz 31.12.2022.: 

 6.1. Ērikai Eriņai zemes gabala Zemgales ielā 4, Varakļāni, daļu 144 m2 platībā; 

 6.2. Anastasijai Bikovskai zemes gabala Jaunatnes ielā 24, Varakļāni, daļu 210 m2 

platībā; 

 6.3. Rudītei Maurānei zemes gabala Kosmonautu ielā 17, Varakļāni, daļu 200 m2 platībā; 

 6.4. Armandam Vilcānam zemes gabala Skolas ielā 45, Varakļāni, daļu 62 m2 platībā; 

 6.5. Tatjanai Grigorjevai zemes gabala ar kadastra apzīm. 70940040245 daļu 0,08 ha 

platībā. 

 

 
9. 

Par reģistrēšanu sociālo dzīvokļu piešķiršanas reģistrā 
 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

Izskatot Aigara Indričāna 30.09.2017. Sociālajā dienestā saņemto iesniegumu ar lūgumu 

piešķirt sociālo dzīvokli, pamatojoties uz likuma “Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām 

dzīvojamām mājām” 5.panta pirmās daļas 2.punktu un šī panta ceturto daļu, ņemot vērā Sociālā 

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

J.Grudule, D.Inķēna, M.Justs, A.Kokars, N.Lazda, G.Puntužs, A.Saleniece, M.Vilkauša); “pret” – 

nav; “atturas” – nav, NOLEMJ: 

 

 1. Reģistrēt Aigaru Indričānu sociālo dzīvokļa piešķiršanas reģistrā; 

 1.1. Aigara Indričāna sociālā dzīvokļa piešķiršanas reģistra Nr.1. 

 

Pielikumā: lēmuma izvērsts skaidrojums uz 1 lapas. 
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10. 

Par dzīvokļa īres līguma pagarināšanu 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot Natālijas Vlasovas 13.10.2017. Varakļānu novada pašvaldībā saņemto iesniegumu 

par dzīvokļa īres līguma pagarināšanu, saskaņā ar likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 6.pantu, 

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

A.Kokars, N.Lazda, G.Puntužs, A.Saleniece, M.Vilkauša); “pret” – nav; “atturas” – nav, 

NOLEMJ: 

 

 1. Atjaunot un pagarināt Natālijai Vlasovai īres līgumu dzīvoklim Dārzu ielā 5-1, 

Varakļāni, uz laika periodu no 01.01.2017. līdz 31.12.2019.  

 

 2. Uzdot  Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA (valdes loceklis V.Stikāns) līdz 

15.11.2017. sagatavot un noslēgt dzīvokļa īres līgumu ar N.Vlasovu. 
 

11. 

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, Varakļānu novada dome, atklāti 

balsojot, ar 9 balsīm “par” (J.Erels, J.Grudule, D.Inķēna, M.Justs, A.Kokars, N.Lazda, G.Puntužs, 

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

 

 1. Pagarināt sociālā dzīvokļa īres līgumu Intaram Kančam par sociālo dzīvokli Pils ielā 

17-1, Varakļānos (2 ist.; kopplatība 41,2 m2). līdz 30.04.2018. 

 

  2. Pagarināt sociālā dzīvokļa īres līgumu Inai Bārbalei par sociālo dzīvokli Pils ielā 32-7, 

Varakļānos (2 ist.; kopplatība 46,6 m2)  līdz 30.04.2018. 

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

4201) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
 

12. 

Par Ziemassvētku dāvanām 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot jautājumu par līdzekļu piešķiršanu Ziemassvētku dāvanu iegādei, saskaņā ar 

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

materiālo palīdzību Varakļānu novadā” 2.4.punktu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 9 

balsīm “par” (J.Erels, J.Grudule, D.Inķēna, M.Justs, A.Kokars, N.Lazda, G.Puntužs, A.Saleniece, 

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

 1. Noteikt, ka Varakļānu novada domes 27.08.2009. saistošo noteikumu Nr.4 “Par 

godalgām, naudas balvām un materiālo palīdzību Varakļānu novadā” 2.4.1.punktā paredzētajām 

iedzīvotāju kategorijām vienas Ziemassvētku dāvanas vērtība ir 4,00 euro. 

 2. Uzdot Varakļānu novada pašvaldības Sociālajam dienestam (vadītāja A.Kanča) apkopot 

informāciju un sagatavot sarakstus Ziemassvētku dāvanu pasniegšanai pa iedzīvotāju kategorijām 

un iestādēm. 

  

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

4201) viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas. 
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13. 

Par apbalvojumiem Latvijas Republikas proklamēšanas dienā 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot iesniegtos priekšlikumus par atzinības un pateicības izteikšanu par ieguldīto 

darbu Varakļānu novada izaugsmē un attīstībā, sakarā ar Latvijas Republikas proklamēšanas 

dienas svinībām, saskaņā ar 27.08.2009. saistošo noteikumu Nr.4 “Par godalgām, naudas balvām 

un materiālo palīdzību Varakļānu novadā” 2.2.3.punktu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, 

ar 9 balsīm “par” (J.Erels, J.Grudule, D.Inķēna, M.Justs, A.Kokars, N.Lazda, G.Puntužs, 

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

 

 1. Apbalvot ar Atzinības rakstiem: 

 1.1. par uzņēmību, entuziasmu, radošumu, aktīvu finanšu piesaistes iespēju izmantošanu 

un novada pasākumu atbalstu: 

 - zemnieku saimniecību “Trešdaļnieki” (reģ.Nr.45401020043); 

 - zemnieku saimniecību “Laduži” (reģ.Nr.47101011425); 

 - zemnieku saimniecību “Ābeles” (reģ.Nr.47101011815); 

 - SIA “Liepas AP” (reģ.Nr.47101007256); 

 - SIA “Lakro Plus” (reģ.Nr.45403027991); 

 1.2. par aktīvu sabiedrisko darbību un Varakļānu vārda popularizēšanu – Latvijas 

čempiona titula ieguvēju “Getto Games” ielu futbola komandu “Varakļāni” (kapteinis Rinalds 

Zeps); 

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

apmērā (pēc nodokļu nomaksas). 

 

 2. Apbalvot ar Pateicības rakstiem: 

 2.1. par ilggadēju un apzinīgu darbu pašvaldības iestādēs: 

 - Valentīnu Gruduli; 

 - Zentu Ivanovu; 

 - Ritu Pelšu; 

 - Leontīni Sčucku; 

 2.2. par aktīvu un kvalitatīvu foto un videomateriālu veidošanu Varakļānu novada 

notikumu iemūžināšanai: 

 - Valēriju Bukovski; 

- Edgaru Latkovski; 

2.3. par ieguldīto darbu un radošumu Varakļānu novadu prezentējošās brošūras veidošanā: 

- Mārtiņu Grudulu; 

- Ainu Jaunzemi; 

2.4. par atbalstu un sadarbību novada infrastruktūras sakārtošanā: 

- zemnieku saimniecību “Kalnu mājas” (reģ.Nr.45401019608); 

- zemnieku saimniecību “Celmiņi” (reģ.Nr.47101011872); 

- zemnieku saimniecību “Puisēni” (reģ.Nr.45401021142); 

- SIA “Lēman” (reģ.Nr.40103286935); 

- SIA “Lauce” (reģ.Nr.40003693347); 

2.5. ar Pateicības rakstiem apbalvotajiem pasniegt naudas balvas 50,00 EUR apmērā (pēc 

nodokļu nomaksas). 
 

14. 

Par naudas balvas piešķiršanu nozīmīgā dzīves jubilejā 

 

Tiek dots vārds M.Justam 
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 Izskatot Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas sagatavoto informāciju par nozīmīgām dzīves 

jubilejām 2017.gada oktobrī, saskaņā ar Varakļānu novada domes 27.08.2009. saistošo noteikumu 

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

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

A.Kokars, N.Lazda, G.Puntužs, A.Saleniece, M.Vilkauša); “pret” – nav; “atturas” – nav,  

NOLEMJ: 

 

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

iedzīvotājai Matrjonai Ivanovai. 

 

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

iedzīvotājai Antoņinai Staudžai. 

 

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

4201) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
 

15. 

Par nekustamā īpašuma “Griezes” sadalīšanu 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot Leonoras Stabulnieces pilnvarotās personas Ulda Bulava 24.10.2017. iesniegumu 

par nekustamā īpašuma “Griezes”, Varakļānu pagasts, Varakļānu nov., sadalīšanu divos atsevišķos 

īpašumos, pamatojoties uz likuma  “Par  pašvaldībām” 12.pantu, Nekustamā īpašuma valsts 

kadastra likuma 1.panta 14.punktu, MK 20.06.2006. noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.2. un 18.punktu un Varakļānu  novada 

teritorijas plānojumu 2014.-2025.gadam, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm 

“par” (J.Erels, J.Grudule, D.Inķēna, M.Justs, A.Kokars, N.Lazda, G.Puntužs, A.Saleniece, 

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

 

 1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma “Griezes” (kadastra Nr. 7094 005 0133 ar kopējo  

platību  9,5 ha) zemes vienību ar kadastra apzīm. 7094 002 0140 – 4,6 ha platībā. 

                                                                            

    2. Atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīm. 7094 002 0140 – 4,6 ha platībā, kas tiks 

pievienota nekustamajam īpašumam “Liepkalni”, apstiprināt nosaukumu “Liepkalni” un saglabāt 

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

0101. 

 

 3. Paliekošam nekustamam īpašumam “Griezes” 4,9 ha platībā (zemes vienības ar kadastra 

apzīm. 7094 002 0114 – 1,8 ha un 7094 005 0133 – 3,1 ha) saglabāt zemes lietošanas mērķi – 

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

16. 

Par izmaiņām 28.09.2017. lēmumā Nr.11.11 “Par sociālo dzīvokļu īri” 

 

Tiek dots vārds A.Saleniecei, J.Grudulei, M.Vilkaušai, M.Justam 

 

 Izskatot Irinas Cēsnieces 24.10.2017. iesniegumu par sociālā dzīvokļa Pils ielā 32-4, 

Varakļāni, īres līguma termiņa pagarināšanu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 9 

balsīm “par” (J.Erels, J.Grudule, D.Inķēna, M.Justs, A.Kokars, N.Lazda, G.Puntužs, A.Saleniece, 

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

 

 1. Atcelt Varakļānu novada domes 28.09.2017. lēmuma Nr.11.11 “Par sociālo dzīvokļu īri” 

1.punktu – par sociālā dzīvokļa īres līguma pārtraukšanu Irinai Cēsniecei; 

 1.1. atstāt spēkā Irinai Cēsniecei (pers.k. 241286-10112) sociālā dzīvokļa Pils ielā 32-4, 
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Varakļāni, īres tiesības līdz 31.01.2018. 

 

 

Visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti.  
 

Nākamā domes sēde notiks 30.11.2017. plkst. 1500. 

 

Sēde darbu beidz plkst. 1550 

 

Sēdi vadīja: 

Domes priekšsēdētājs   (personīgais paraksts)  M.Justs 

 

Protokolēja: 

Lietvedības nodaļas vadītāja (personīgais paraksts)  I.Broka 

 

 
 


