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VARAKĻĀNU  NOVADA  DOMES  SĒDES 

PROTOKOLS  
Varakļānos 

 

2017.gada 30.novembrī                                   Nr. 15 

 

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 – līdz 11.darba kārtības jautājumam 

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: 
 

1. Saistošo noteikumu Nr.8 “Grozījumi 25.07.2013. saistošajos noteikumos Nr.5 “Varakļānu novada 

pašvaldības nolikums”” apstiprināšana 

 

2. Par izmaiņām Cesvaines, Lubānas un Varakļānu novadu apvienotās būvvaldes 

uzraudzības padomes sastāvā 

 

3. Par Varakļānu novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas izveidošanu 

 

4. Varakļānu novada domes Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra 

klientu apkalpošanas noteikumu apstiprināšana 

 

5. Amatu un mēnešalgu sarakstu Varakļānu novada pašvaldības iestādēm un 

struktūrvienībām apstiprināšana  

 

6. Par prioritāro objektu atlasi pamatpakalpojumiem un ciematu atjaunošanai lauku apvidos 

 

7. Par zemes ierīcības projekta “Ilmāri” apstiprināšanu 

 

8. Par nekustamo īpašumu “Kastaņi” un “Āraceriņi” robežu pārkārtošanu

mailto:varaklani@varaklani.lv


 

2 

9. Par nekustamā īpašuma “Spīdolas 1” nosacītās cenas noteikšanu un pārdošanu par brīvu 

cenu 

 

10. Par nekustamā īpašuma “Dairas” nosacītās cenas noteikšanu un pārdošanu par brīvu 

cenu 

 

11. Par nekustamā īpašuma “Nagliņas” sadalīšanu 

 

12. Par nekustamā īpašuma “Arāji” sadalīšanu 

 

13. Par nekustamā īpašuma “Kalmes” sadalīšanu 

 

14. Par zemes nomu 

 

15. Par adreses maiņu 

 

16. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu Arnim Leitānam 

 

17. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu Kristapam Smiltiņam 

 

18. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu Ivanam Jakubjakam 

 

19. Par pārdošanas cenas noteikšanu Varakļānu novada pašvaldības 2018.gada sienas 

kalendāram 

 

20. Par reģistrēšanu sociālo dzīvokļu piešķiršanas reģistrā 

 

21. Par dzīvokļa īres līguma pagarināšanu 

 

22. Par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu 

 

23. Par naudas balvas piešķiršanu nozīmīgā dzīves jubilejā 

 

PAPILDU  DARBA  KĀRTĪBA:  

 

 

24. Par 27.10.2017. 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”” precizēšanu 

 

Domes priekšsēdētājs iepazīstina deputātus ar domes sēdes darba kārtību un aicina 

deputātus balsot par vēl 1 izskatāmā jautājuma 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 1 izskatāmo jautājumu.  
 

1. 

Saistošo noteikumu Nr.8 “Grozījumi 25.07.2013. saistošajos noteikumos Nr.5 

“Varakļānu novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšana 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

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

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

21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm 

“par” (J.Erels, 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.8 “Grozījumi 25.07.2013. saistošajos noteikumos 

Nr.5 “Varakļānu novada pašvaldības nolikums””. 
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 2. Saistošos noteikumus Nr.8 kopā ar paskaidrojuma rakstu trīs darba dienu laikā pēc 

parakstīšanas izsūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 
  

Pielikumā: saistošie noteikumi uz 1 lapas. 
 

2. 

Par izmaiņām Cesvaines, Lubānas un Varakļānu novadu apvienotās būvvaldes 

uzraudzības padomes sastāvā 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 99.1 panta trešo daļu, Varakļānu novada dome, atklāti 

balsojot, ar 8 balsīm “par” (J.Erels, J.Grudule, D.Inķēna, M.Justs, A.Kokars, N.Lazda,  

A.Saleniece, M.Vilkauša); “pret” – nav; “atturas” – nav, G.Puntužam balsojumā nepiedaloties, 

NOLEMJ: 

 

 1. Atbrīvot bijušo priekšsēdētāja vietnieci Modru Vilkaušu no pienākumu veikšanas 

Cesvaines, Lubānas  un Varakļānu novadu apvienotās būvvaldes uzraudzības padomē. 

 

 2. Deleģēt darbam Cesvaines, Lubānas un Varakļānu novadu apvienotās būvvaldes 

uzraudzības padomē domes priekšsēdētāja vietnieku Gunāru Puntužu. 
 

3 . 

Par Varakļānu novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 

izveidošanu 

 

Tiek dots vārds M.Vilkaušai, M.Justam 

 

 Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, 41.panta 

pirmās daļas 2.punktu, 61.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. Izveidot Varakļānu novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisiju 5 

(piecu) cilvēku sastāvā: 

 komisijas priekšsēdētājs – Ivars Ikaunieks – pašvaldības izpilddirektors; 

 komisijas locekļi: Anna Tocs-Macāne – Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja; 

         Jānis Broks – zemes lietu speciālists; 

         Anna Mālniece – vecākā grāmatvede; 

         Lana Ukrija-Kaļinovska – pašvaldības juriste. 

 

 2. Apstiprināt Varakļānu novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 

nolikumu. 
 

Pielikumā: nolikums uz 3 lapām. 
 

4. 

Varakļānu novada domes Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra 

klientu apkalpošanas noteikumu apstiprināšana 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

Izskatot Varakļānu novada domes Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas 

centra klientu apkalpošanas noteikumu projektu, saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 41.panta 
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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 Varakļānu novada domes Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas 

centra klientu apkalpošanas noteikumus. 
 

Pielikumā: noteikumi uz 3 lapām. 
 

5. 

Amatu un mēnešalgu sarakstu Varakļānu novada pašvaldības iestādēm un 

struktūrvienībām apstiprināšana 

 

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

 

Izskatot sagatavotos pašvaldības iestāžu un struktūrvienību amatu un mēnešalgu sarakstus, 

deputāti vienojas balsot par dažiem amatalgu sarakstiem atsevišķi, jo tie skar deputātu intereses. 

 

Par sarakstu Nr.1 (Varakļānu vidusskola) Varakļānu novada dome atklāti balso šādi:  “par” 

– 6 (J.Erels, J.Grudule, M.Justs, A.Kokars, N.Lazda, A.Saleniece); “pret” – nav; “atturas” – 2 

(D.Inķēna, M.Vilkauša), G.Puntužs nebalso. 

 

Par sarakstiem Nr.2 – Nr.11 Varakļānu novada dome atklāti balso šādi:  “par” – 8 (J.Erels, 

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

“atturas” – 1 (D.Inķēna). 

 

Par sarakstu Nr.12 (Varakļānu novada muzejs) Varakļānu novada dome atklāti balso šādi:  

“par” – 7 (J.Erels, J.Grudule, M.Justs, A.Kokars, N.Lazda, G.Puntužs, A.Saleniece); “pret” – nav; 

“atturas” – 1 (D.Inķēna), M.Vilkauša nebalso. 

 

Par sarakstiem Nr.13 – Nr.14 Varakļānu novada dome atklāti balso šādi:  “par” – 7 (J.Erels, 

J.Grudule, M.Justs, A.Kokars, N.Lazda, G.Puntužs, A.Saleniece); “pret” – 1 (M.Vilkauša); 

“atturas” – 1 (D.Inķēna). 

 

Par sarakstu Nr.15 (Sociālais dienests) Varakļānu novada dome atklāti balso šādi:  “par” – 8 

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

nav; “atturas” – nav), D.Inķēna nebalso. 

 

Par sarakstiem Nr.16 – Nr.18 Varakļānu novada dome atklāti balso šādi:  “par” – 8 (J.Erels, 

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

“atturas” – 1 (D.Inķēna). 

 

Par sarakstu Nr.19 (Varakļānu pagasta pārvalde) Varakļānu novada dome atklāti balso šādi:  

“par” – 6 (J.Erels, J.Grudule, M.Justs, A.Kokars, G.Puntužs, A.Saleniece); “pret” – nav; “atturas” – 

2 (D.Inķēna, M.Vilkauša), N.Lazda nebalso. 

 

Par sarakstu Nr.20 Varakļānu novada dome atklāti balso šādi:  “par” – 7 (J.Erels, J.Grudule, 

M.Justs, A.Kokars, N.Lazda, G.Puntužs, A.Saleniece); “pret” – nav; “atturas” – 2 (D.Inķēna, 

M.Vilkauša). 

 

Par sarakstu Nr.21 Varakļānu novada dome atklāti balso šādi:  “par” – 5 (J.Erels, J.Grudule, 

M.Justs, G.Puntužs, A.Saleniece); “pret” – 2 (N.Lazda, M.Vilkauša); “atturas” – 2 (D.Inķēna, 

A.Kokars). 

 



 

 

 Par sarakstiem Nr.22 – Nr.26 Varakļānu novada dome atklāti balso šādi:  “par” – 7 (J.Erels, 

J.Grudule, M.Justs, A.Kokars, N.Lazda, G.Puntužs, A.Saleniece); “pret” – nav; “atturas” – 2 

(D.Inķēna, M.Vilkauša). 
 

Domes priekšsēdētājs aicina deputātus balsot par visu lēmumu kopumā. 

 

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, atbilstoši Ministru 

kabineta 29.08.2017. noteikumiem Nr.511 “Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 24.novembra 

noteikumos Nr.656 “Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru normālā darba laika 

ietvaros un minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu”, 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 pašvaldības iestāžu un struktūrvienību amatu un 

mēnešalgu sarakstus saskaņā ar pielikumiem Nr.1 – Nr.26. 

 

 2. Lēmums stājas spēkā ar 01.01.2018. 

Pielikumā: saraksti uz 26 lapām. 

 
6. 

Par prioritāro objektu atlasi pamatpakalpojumiem un ciematu atjaunošanai lauku 

apvidos 

 

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

 

 Izskatot sagatavoto noteikumu “Par prioritāro objektu atlases kārtību Varakļānu novadā 

Eiropas Lauksaimniecības fonda atbalsta pasākumam “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana 

lauku apvidos”” projektu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

27.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 18.08.2015. noteikumu Nr.475 

“Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā “Pamatpakalpojumi un 

ciematu atjaunošana lauku apvidos” 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. Varakļānu novada prioritāro objektu atlases veikšanai dalībai Eiropas Lauksaimniecības 

fonda atbalsta pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” izveidot 

komisiju 6 cilvēku sastāvā: 

 komisijas priekšsēdētājs: pašvaldības izpilddirektors Ivars Ikaunieks; 

 komisijas locekļi:  pagastu pārvalžu vadītājs Jānis Mozga; 

     domes deputāte Janīna Grudule; 

     nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja Anna Tocs-Macāne; 

     juriste Lana Ukrija-Kaļinovska; 

     attīstības nodaļas vadītāja Aija Ščucka. 

 

 2. Apstiprināt noteikumus “Par prioritāro objektu atlases kārtību Varakļānu novadā Eiropas 

Lauksaimniecības fonda atbalsta pasākumam “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku 

apvidos””. 
 

Pielikumā: noteikumi uz 5 lapām. 

 

 

 

 

 

https://likumi.lv/ta/id/278067-noteikumi-par-minimalas-menesa-darba-algas-apmeru-normala-darba-laika-ietvaros-un-minimalas-stundas-tarifa-likmes-aprekinasanu
https://likumi.lv/ta/id/278067-noteikumi-par-minimalas-menesa-darba-algas-apmeru-normala-darba-laika-ietvaros-un-minimalas-stundas-tarifa-likmes-aprekinasanu


 

 

7. 

Par zemes ierīcības projekta “Ilmāri” apstiprināšanu 

 

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

 

  Izskatot SIA “Ametrs” zemes ierīkotājas Rutas Arnicānes 14.11.2017. iesniegumu ar 

lūgumu apstiprināt nekustamā īpašuma “Ilmāri” zemes vienības ar kadastra apzīm. 7094 003 0052 

sadalīšanai izstrādāto zemes ierīcības projektu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 

21.panta pirmās daļas 27.punktu, Zemes ierīcības likuma 19.panta otro daļu, Ministru kabineta 

02.08.2016. noteikumu Nr.505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26.un 28.punktiem, 

Ministru kabineta 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, Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumiem Nr.698 “Adresācijas noteikumi”, 

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. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā  īpašuma “Ilmāri”, Varakļānu  pagastā, 

Varakļānu nov., (kad.Nr.7094 003 0052) zemes vienības ar kad.apzīm. 7094 003 0052 sadalīšanai: 

 1.1. apstiprināt  neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīm. 7094 003 0334 (saskaņā ar 

zemes ierīcības projekta grafisko pielikumu Nr.1) platību - 3.00 ha; 

 1.2.  noteikt atdalāmai zemes vienībai ar kadastra apzīm. 7094 003 0334 – 3.00 ha  platībā 

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

0101);  

 1.3. apstiprināt jaunizveidotajam nekustamam īpašumam nosaukumu “Drivinīki”; 

 1.4. apstiprināt nekustamā īpašuma “Ilmāri” paliekošai zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 7094 003 0335  (saskaņā ar zemes ierīcības projekta grafisko pielikumu Nr.2) platību 

– 0.87 ha; 

 1.5.  mainīt paliekošajai  zemes vienībai ar kadastra apzīm. 7094 003 0335 – 0.87 ha platībā  

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

(kods – 0101) uz – individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods – 0601). 

 

 2. Zemes gabalu platības var tikt precizētas normatīvajos aktos noteiktā apjomā kadastrālās 

uzmērīšanas gaitā. 

 

 3. Noteikt zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumus:   

 3.1. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7094 003 0334: 

3.1.1. kods 7311041000 – ūdensnotekas (ūdensteču regulēta posma un speciāli raktas gultnes),  kā 

arī uz tās esošas hidrotehniskās būves un ierīces ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija 

lauksaimniecībā izmantojamās zemēs; 

3.1.2. kods  7312050101 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju 

ārpus pilsētām un ciemiem ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem. 

3.1.3. kods 7312050201 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju. 

3.2.  zemes vienībai  ar kadastra apzīmējumu  7094 003 0335: 

3.2.1. kods 7312030301 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar valsts galvenajiem autoceļiem 

lauku apvidos; 

3.2.2. kods  7315030100 – ceļa servitūta teritorija; 

3.2.3. kods 7312050201 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju. 

 

4. Projektēto servitūta ceļu, kurš nodrošina piekļuvi zemes gabalam ar kadastra 

apzīmējumu  7094 003 0334, nekustamā īpašuma “Ilmāri” (kadastra Nr.7094 003 0052) 

atsavināšanas gadījumā  iekļaut atsavināšanas līgumā. 
 

 



 

 

8. 

Par nekustamo īpašumu “Kastaņi” un “Āraceriņi” robežu pārkārtošanu 

 

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

 

 Izskatot Jūlija Poča un Pētera Zalužinska 23.11.2017. iesniegumu par nekustamo īpašumu 

“Kastaņi” un “Āraceriņi” robežu pārkārtošanu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 

Zemes ierīcības likuma 5.panta 1.punktu, 8.panta pirmās daļas 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 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. Anulēt Varakļānu novada domes 26.04.2017. lēmumu Nr.4.20 “Par nekustamo īpašumu 

“Kastaņi” un “Āraceriņi” robežu pārkārtošanu”.  

 

 2. Atļaut pārkārtot nekustamā īpašuma “Kastaņi” zemes vienības ar kad.apz. 7094 003 0019 

un “Āraceriņi” zemes vienības ar kad.apz. 7094 003 0254 robežu; 

 2.1. pēc robežu pārkārtošanas zemes vienību platības: 

-  7094 003 0019 – 4,3 ha; 

-  7094 003 0254 – 1,45 ha. 

 

 3. Nekustamo īpašumu zemes vienību robežu pārkārtošanai izstrādāt zemes ierīcības projektu. 

 

Pielikumā: darba uzdevums uz 1 lapas. 
 

9. 

Par nekustamā īpašuma “Spīdolas 1” nosacītās cenas noteikšanu un pārdošanu par 

brīvu cenu 

 

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

 

 Pamatojoties uz likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28.panta pirmās daļas 

1.punktu, Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 4.un 8.punktu, 

5.panta piekto daļu, 8.panta trešo daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, 44.panta pirmo, ceturto un 

septīto daļu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Varakļānu novada 

pašvaldības 31.01.2013. noteikumu “Kārtība, kādā notiek Varakļānu novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma atsavināšanas process nosacītās cenas apmēra noteikšana un atsavināšanas 

rezultātā iegūto līdzekļu ieskaitīšana Varakļānu novada pašvaldības budžetā” un Varakļānu novada 

domes 30.03.2017. lēmumu Nr.3.19 “Par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma “Spīdolas 1” 

nodošanu atsavināšanai” un Intas Melderes iesniegumu, ņemot vērā Varakļānu novada pašvaldības 

zemes īpašuma Novērtēšanas komisijas 23.11.2017. aktu “Par nekustamā īpašuma “Spīdolas 1”, 

Varakļānu pagasts, Varakļānu novads (kad.Nr.7094 003 0011) nosacītās cenas noteikšanu”, 

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 “Spīdolas 1” 

(kadastra Nr.7094 003 0011) nosacīto cenu EUR 59 366,08 (piecdesmit deviņi tūkstoši trīs simti 

sešdesmit seši euro un 8 centi). 

 

2. Pārdot Intai Melderei nekustamo īpašumu “Spīdolas 1” ar kadastra Nr.7094 003 0011 – 

kopplatība 19,78 ha, kas atrodas Varakļānu pagastā, Varakļānu novadā, un sastāv no divām zemes 

vienībām ar kadastra apzīmējumiem 7094 003 0300 – 13,22 ha, 7094 004 0215 – 6,56 ha par brīvu 

cenu, kas ir vienāda ar nosacīto cenu EUR 59 366,08 (piecdesmit deviņi tūkstoši trīs simti 



 

 

sešdesmit seši euro un 8 centi), paredzot nomaksas termiņu līdz 5 gadiem un 6% maksājumu gadā 

no atlikušās summas (nokavējuma procents – 0,1% apmērā no kavētās maksājuma summas par 

katru kavējuma dienu). 

 

 3. Noteikt maksāšanas līdzekļus – 100 % EUR valūtā. 

 

  4. Noslēgt pirkuma līgumu ar Intu Melderi divu mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas 

dienas. 
 

10. 

Par nekustamā īpašuma “Dairas” nosacītās cenas noteikšanu un pārdošanu par brīvu 

cenu 

 

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

 

 Pamatojoties uz likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28.panta pirmās daļas 

1.punktu, Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 4.un 8.punktu, 

5.panta piekto daļu, 8.panta trešo daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, 44.panta pirmo, ceturto un 

septīto daļu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Varakļānu novada 

pašvaldības 31.01.2013. noteikumu “Kārtība, kādā notiek Varakļānu novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma atsavināšanas process nosacītās cenas apmēra noteikšana un atsavināšanas 

rezultātā iegūto līdzekļu ieskaitīšana Varakļānu novada pašvaldības budžetā” un Varakļānu novada 

domes 30.03.2017. lēmumu Nr.3.20 “Par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma “Dairas” 

nodošanu atsavināšanai” un Dairas Zepas iesniegumu, ņemot vērā Varakļānu novada pašvaldības 

zemes īpašuma Novērtēšanas komisijas 23.11.2017. aktu “Par nekustamā īpašuma “Dairas”, 

Varakļānu pagasts, Varakļānu novads (kad.Nr.7094 004 0102) nosacītās cenas noteikšanu”, 

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 “Dairas” 

(kadastra Nr.7094 004 0102) nosacīto cenu EUR 1598,38 (viens tūkstotis pieci simti deviņdesmit 

astoņi euro un 38 centi). 

 

 2. Pārdot Dairai Zepai nekustamo īpašumu “Dairas” ar kadastra Nr.7094 004 0102 – 

kopplatība 0,34 ha, kas atrodas Varakļānu pagastā, Varakļānu novadā, un sastāv no vienas zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 7094 004 0102 – 0,34 ha par brīvu cenu, kas ir vienāda ar 

nosacīto cenu EUR 1 598,38 (viens tūkstotis pieci simti deviņdesmit astoņi euro un 38 centi). 

 

 3. Noteikt maksāšanas līdzekļus – 100 % EUR valūtā. 

 

  4. Noslēgt pirkuma līgumu ar Dairu Zepu divu mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas 

dienas. 
 

11. 

Par nekustamā īpašuma “Nagliņas” sadalīšanu 

 

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

 

 Izskatot 15.11.2017. pašvaldībā saņemto Annas Āboliņas iesniegumu par nekustamā 

īpašuma “Nagliņas” sadalīšanu divos atsevišķos īpašumos, pamatojoties uz Nekustamā īpašuma 

valsts kadastra likuma 19.panta 1.punktu, Zemes ierīcības likuma 8.panta trešās daļas 1.punktu, 

likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumiem Nr.496 

“Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

noteikšanas un maiņas kārtība”, 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 sadalīt nekustamo īpašumu “Nagliņas” (kadastra Nr.7094 002 0004 – 22,6 ha 

kopplat.; sastāv no 2 zemes vienībām) divos atsevišķos īpašumos, atdalot zemes vienību ar 

kadastra apzīm. 7094 002 0004 – 20,4 ha platībā: 

 1.1. paliekošais nekustamais īpašums “Nagliņas” – zemes vienība ar kadastra apzīm. 

70940020005 – 2,2 ha platībā; 

 1.2. jaunizveidotais nekustamais īpašums – zemes vienība ar kadastra apzīm. 7094 002 0004 

– 20,4 ha platībā. 

  2. Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam apstiprināt nosaukumu “Mārtiņi”. 

  3. Paliekošajam nekustamajam īpašumam mainīt zemes lietošanas mērķi no “zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” (kods 0101) uz – zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201). 

 

 4. Jaunizveidotā nekustamā īpašuma zemes vienībai saglabāt zemes lietošanas mērķi – zeme, 

uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). 

 
Pēc darba kārtības 11.jautājuma izskatīšanas domes sēdes norises telpu pamet deputāts Nauris 

Lazda; turpmāko lēmumu pieņemšanā nepiedalās. 
 

12. 

Par nekustamā īpašuma “Arāji” sadalīšanu 

 

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

 

 Izskatot 15.11.2017. pašvaldībā saņemto Annas Āboliņas iesniegumu par nekustamā 

īpašuma “Arāji” sadalīšanu divos atsevišķos īpašumos, pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts 

kadastra likuma 19.panta 1.punktu, Zemes ierīcības likuma 8.panta trešās daļas 1.punktu, likuma 

“Par pašvaldībām” 12.pantu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumiem Nr.496 “Nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un 

maiņas kārtība”, Varakļānu novada teritorijas plānojumu 2014.-2025.gadam, Varakļānu novada 

dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm “par” (J.Erels, J.Grudule, D.Inķēna, M.Justs, A.Kokars, 

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

 

 1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “Arāji” (kadastra Nr.7094 005 0004 – 25,5 ha kopplat.; 

sastāv no 4 zemes vienībām) divos atsevišķos īpašumos: 

 1.1. paliekošais nekustamais īpašums “Arāji” 14 ha kopplatībā – zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumiem: 

7094 003 0011 – 4,6 ha platībā un 

7094 005 0004 – 9,4 ha platībā; 

 1.2. jaunizveidotais nekustamais īpašums 11,5 ha kopplatībā – zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumiem: 

7094 002 0002 – 3,1 ha platībā un 

7094 002 0084 – 8,4 ha platībā. 

  2. Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam apstiprināt nosaukumu “Gustiņi”. 

  3. Paliekošā nekustamā īpašuma zemes vienībai ar kadastra apzīm. 7094 003 0011 mainīt 

zemes lietošanas mērķi no “zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” (kods 

0101) uz – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201).  

 

  4. Jaunizveidotā nekustamā īpašuma zemes vienībām saglabāt zemes lietošanas mērķi – 

zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).  

 



 

 

13. 

Par nekustamā īpašuma “Kalmes” sadalīšanu 

 

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

 

 Izskatot 14.11.2017. pašvaldībā saņemto Annas Strodes iesniegumu par nekustamā īpašuma 

“Kalmes” sadalīšanu divos atsevišķos īpašumos, pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts 

kadastra likuma 19.panta 1.punktu, Zemes ierīcības likuma 8.panta trešās daļas 1.punktu, likuma 

“Par pašvaldībām” 12.pantu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumiem Nr.496 “Nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un 

maiņas kārtība”, Varakļānu novada teritorijas plānojumu 2014.-2025.gadam, Varakļānu novada 

dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm “par” (J.Erels, J.Grudule, D.Inķēna, M.Justs, A.Kokars, 

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

 

 1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “Kalmes” (kadastra Nr.7094 002 0006 – 8,38 ha 

kopplat.; sastāv no 3 zemes vienībām) divos atsevišķos īpašumos: 

 1.1. paliekošais nekustamais īpašums “Kalmes” 4,78 ha kopplatībā – zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumiem: 

7094 004 0017 – 4 ha platībā un 

7094 004 0346 – 0,78 ha platībā; 

 1.2. jaunizveidotais nekustamais īpašums – zemes vienība ar kadastra apzīm. 7094 002 0006 

– 3,6 ha platībā. 

  2. Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam apstiprināt nosaukumu “Kalmītes”. 

  3. Paliekošā nekustamā īpašuma zemes vienībai ar kadastra apzīm. 7094 004 0346 mainīt 

zemes lietošanas mērķi no “zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” (kods 

0101) uz – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201).  

 

  4. Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam saglabāt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).  
 

14. 

Par zemes nomu 

 

Tiek dots vārds M.Vilkaušai, M.Justam 

 

  Izskatot pašvaldībā saņemtos iesniegumus zemes nomas jautājumos, pamatojoties uz 

likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, Zemes pārvaldības likuma 13.panta trešo 

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

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

NOLEMJ: 

 1. Iznomāt Ivanam Kovačam zemes gabalus: 

ar kadastra apzīm. 7078 003 0253 – 0,54 ha un  

7078 004 0247 – 1,6 ha platībā uz laiku no 01.11.2017. līdz 31.12.2022. 

 

 2. Slēgt vienošanos pie 31.05.2012. noslēgtā līguma ar Mārtiņu Ikaunieku par zemes 

gabala daļas 1676 m2 platībā Jēkabpils šosejā 27B,Varakļāni, nomas termiņa pagarināšanu līdz 

31.12.2022. 

 

 3. Slēgt vienošanos pie 30.12.2010. noslēgtā līguma ar Albertu Trokšu par zemes gabala 

daļas Ganību ielā 17, Varakļāni, palielināšanu no 898 m2 uz 1448 m2, laikā no 01.01.2018. līdz 

31.12.2020. 

 

 

 



 

 

 4. Slēgt vienošanos pie 25.05.2017. noslēgtā līguma ar SIA “Firma MADARA 89” 

(reģ.Nr. 40003115846, jurid.adrese: Baznīcas lauk. 2, Smiltene) par zemes gabala daļas 2550 m2 

platībā Pils ielā 7D,Varakļāni, nomas termiņa pagarināšanu līdz 31.12.2022. 

 

 5. Iznomāt sakņu dārzu vajadzībām uz laiku no 01.01.2018. līdz 31.12.2022. zemes gabala 

Jēkabpils šosejā 19, Varakļāni, zemes gabala daļas šādām personām: 

 

5.1. Intai Grandānei – 600 m2; 

5.2. Lilijai Čerņecovai – 600 m2; 

5.3. Monikai Bricei – 600 m2; 

5.4. Gatim Meieram – 1200 m2; 

5.5. Viktoram Eidukam – 696 m2; 

5.6. Dainim Vanagam – 1180 m2; 

5.7. Jānim Krastam – 3300 m2; 

5.8. Birutai Bricei – 600 m2; 

5.9. Rozālijai Golubevai – 600 m2; 

5.10. Jurim Krastam – 1260 m2; 

5.11. Jevgenijam Dudaram – 600 m2; 

5.12. Ilzei Nevlanei – 1260 m2; 

5.13. Jānim Indānam – 600 m2; 

5.14. Valentīnai Krastai – 600 m2; 

5.15. Annai Vilkaušai – 638 m2; 

5.16. Pāvelam Molčanovam – 590 m2; 

5.17. Inesei Rudakovai – 675 m2; 

5.18. Antonam Mālniekam – 630 m2; 

5.19. Jānim Erelam – 600 m2; 

5.20. Albertam Naglim – 600 m2; 

5.21. Otīlijai Strodei – 651 m2; 

5.22. Ļubovai Gabrišai – 700 m2; 

5.23. Līgai Smirnovai – 660 m2; 

5.24. Jefimam Frolovam – 600 m2; 

5.25. Alīdei Krūmiņai – 600 m2; 

5.26. Janīnai Grāvelei – 600 m2; 

5.27. Lilitai Ozoliņai – 680 m2; 

5.28. Ritai Maskaļūnei – 600 m2; 

5.29. Leontinai Sārnai – 640 m2; 

5.30. Mairim Grigorjevam – 702 m2.. 
 

15. 

Par adreses maiņu 

 

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

 

 Izskatot Tālivalža Ziemeļa pilnvarotās personas Līgas Upenieces 22.11.2017. iesniegumu 

par adreses maiņu dzīvojamai mājai, saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu 

likumu un Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumiem Nr.698 “Adresācijas noteikumi”, 

Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm “par” (J.Erels, J.Grudule, D.Inķēna, M.Justs, 

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

 

1. Nekustamajam īpašumam – nepabeigtai dzīvojamai ēkai ar kadastra apzīm. 

70170010529-005, kas atrodas uz zemes gabala Jaunatnes ielā 19, Varakļāni (kadastra 

apzīm. 7017 001 0529) – mainīt adresi no Jaunatnes ielā 19A, Varakļāni, Varakļānu 

nov., uz Jaunatnes iela 19, Varakļāni, Varakļānu novads, LV-4838. 



 

 

 

16. 

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu Arnim Leitānam 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot 26.09.2017. pašvaldībā saņemto Andra Latkovska iesniegumu par deklarētās 

dzīvesvietas ziņu anulēšanu Arnim Leitānam, saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 

11.panta pirmo daļu un 12.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 11.02.2003. noteikumu 

Nr.72 “Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu” 2.punktu, ņemot vērā 

pašvaldības atbildīgās personas dzīvesvietas deklarēšanas jautājumos R.Upenieces sagatavoto 

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

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

NOLEMJ: 

 

 1. Anulēt ziņas par Arņa Leitāna deklarēto dzīvesvietu adresē Miera iela 6-3, Varakļāni, 

Varakļānu novads, LV-4838. 

 
Pielikumā: lēmuma izvērsts skaidrojums uz 1 lapas. 
 

17. 

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu Kristapam Smiltiņam 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot 13.10.2017. pašvaldībā saņemto Rūdolfa Kroiča iesniegumu ar lūgumu anulēt 

ziņas par deklarēto dzīvesvietu Kristapam Smiltiņam viņam piederošajā namīpašumā “Kroiči”, 

Varakļānu pag., Varakļānu nov., saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta pirmo daļu 

un 12.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 11.02.2003. noteikumu Nr.72 “Kārtība, kādā 

anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu” 2.punktu, ņemot vērā pašvaldības atbildīgās personas 

dzīvesvietas deklarēšanas jautājumos R.Upenieces sagatavoto informāciju, Varakļānu novada 

dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm “par” (J.Erels, J.Grudule, D.Inķēna, M.Justs, A.Kokars, 

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

 

1. Anulēt ziņas par Kristapa Smiltiņa deklarēto dzīvesvietu adresē “Kroiči”, Varakļānu 

pagasts, Varakļānu novads, LV-4838. 
 

Pielikumā: lēmuma izvērsts skaidrojums uz 1 lapas. 
 

18. 

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu Ivanam Jakubjakam 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot 03.10.2017. un 03.11.2017. pašvaldībā saņemtos Natālijas Janko iesniegumus ar 

lūgumu anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu Ivanam Jakubjakam viņai piederošajā dzīvokļa 

īpašumā Dārzu iela 5-5, Varakļāni, Varakļānu nov., saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 

11.panta pirmo daļu un 12.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 11.02.2003. noteikumu 

Nr.72 “Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu” 2.punktu, ņemot vērā 

pašvaldības atbildīgās personas dzīvesvietas deklarēšanas jautājumos R.Upenieces sagatavoto 

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

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

NOLEMJ: 



 

 

 

1. Anulēt ziņas par Ivana Jakubjaka deklarēto dzīvesvietu adresē Dārzu iela 5-5, 

Varakļāni, Varakļānu novads, LV-4838. 
 

Pielikumā: lēmuma izvērsts skaidrojums uz 1 lapas. 
 

19. 

Par pārdošanas cenas noteikšanu Varakļānu novada pašvaldības 2018.gada sienas 

kalendāram 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot jautājumu par nepieciešamību noteikt cenu Varakļānu novadu prezentējošam 

2018.gada sienas kalendāram, ņemot vērā centralizētās grāmatvedības sagatavoto aprēķinu, 

Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm “par” (J.Erels, J.Grudule, D.Inķēna, M.Justs, 

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

 

  1. Apstiprināt pārdošanas cenu Varakļānu novadu prezentējošam 2018.gada sienas 

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

20. 

Par reģistrēšanu sociālo dzīvokļu piešķiršanas reģistrā 
 

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

 

 Izskatot Ērika Zepa 09.10.2017. un 02.11.2017. iesniegumus 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 8 balsīm “par” (J.Erels, J.Grudule, D.Inķēna, 

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

NOLEMJ: 

 

 1. Reģistrēt Ēriku Zepu sociālo dzīvokļu piešķiršanas reģistrā; 

 1.1. Ērika Zepa sociālā dzīvokļa piešķiršanas reģistra Nr.2. 
 

Pielikumā: lēmuma izvērsts skaidrojums uz 1 lapas. 
 

21. 

Par dzīvokļa īres līguma pagarināšanu 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot Ilonas Ragauses 09.11.2017. 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 8 balsīm “par” (J.Erels, J.Grudule, D.Inķēna, M.Justs, A.Kokars, 

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

 

 1. Atjaunot un pagarināt Ilonai Ragausei īres līgumu dzīvoklim Lubānas ielā 12-1, 

Varakļāni, uz laika periodu no 01.10.2017. līdz 30.04.2018.  

 

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

15.12.2017. sagatavot un noslēgt dzīvokļa īres līgumu ar I.Ragausi. 
 



 

 

 
 

22. 

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

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

“atturas” – nav, NOLEMJ: 

 

 1. Pagarināt Ilzei Eriņai-Silavniecei īres līgumu par sociālo dzīvokli Rīgas iela 36-1, 

Varakļānos (2 ist.; kopplatība 44,5 m2) līdz 31.05.2018. 
 

23. 

Par naudas balvas piešķiršanu nozīmīgā dzīves jubilejā 

 

Tiek dots vārds J.Grudulei, M.Justam 

 

 Izskatot Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas sagatavoto informāciju par nozīmīgām dzīves 

jubilejām 2017.gada decembrī, 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 8 balsīm “par” (J.Erels, J.Grudule, 

D.Inķēna, M.Justs, A.Kokars, 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. Jekaterinai Bogdanovai; 

 1.2. Teklai Brokai. 

 

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

novada iedzīvotājai Veronikai Čeverei.  

 

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

novada iedzīvotājai Helēnai Dukaļskai.  

 

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

4201) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
 

24. 

Par 27.10.2017. 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”” precizēšanu 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Iepazīstoties ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 29.11.2017. vēstulē 

Nr.1-18/9136 “Par saistošajiem noteikumiem” izteiktajiem iebildumiem un ieteikumiem, saskaņā 



 

 

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

ar 8 balsīm “par” (J.Erels, J.Grudule, D.Inķēna, M.Justs, A.Kokars, G.Puntužs, A.Saleniece, 

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

  

 1. Precizēt 27.10.2017. 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””: 

 1.1. svītrot no saistošo noteikumu izdošanas pamatojuma atsauci uz Ministru kabineta 

30.03.2010. noteikumu Nr.299 “Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu 

par trūcīgu” 19.4.apakšpunktu; 

 1.2. papildināt saistošo noteikumu pamatredakcijas 52.punktā aiz vārda “iesniegumu” ar 

tekstu: “, kurā norāda nepieciešamā pabalsta apmēru,”. 

 

 2. Precizējumi stājas spēkā ar 01.01.2018. 

 

 

Visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti.  
 

Nākamā domes sēde notiks 28.12.2017. plkst. 1500. 

 

Sēde darbu beidz plkst. 1620 

 

Sēdi vadīja: 

Domes priekšsēdētājs   (personiskais paraksts)  M.Justs 

 

Protokolēja: 

Lietvedības nodaļas vadītāja ( personiskais paraksts)  I.Broka 

 

 


