
 

 

 
 

 

 
 

VARAKĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBA 

Reģistrācijas Nr. 90000054750 
Rīgas iela 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 

 

29.03.2018.                                     Nr. 3 

 

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.   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; 

Aina Kanča – Sociālā dienesta vadītāja – līdz darba kārtības 16.jautājumam; 

Anna Tocs-Macāne – Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja – līdz 11.darba kārtības 

jautājumam; 

Lana Ukrija-Kaļinovska – juriste; 

Agita Betlere – praktikante Attīstības nodaļā; 

Ilga Broka – Lietvedības nodaļas vadītāja 

 

DARBA  KĀRTĪBA: 

 

1. Par saistošo noteikumu Nr.2  “Pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas 

kārtība” precizēšanu 

 

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

iestādēm 

 

3. Par Spodrības mēneša izsludināšanu Varakļānu novadā 

 

4. Par pašvaldības kustamās mantas atkārtotu izsoli 

 

5. Par izmainām Medību koordinācijas komisijas sastāvā 

 

6. Par siltumapgādes avansa maksājumiem 2018./2019.gada apkures sezona 

mailto:varaklani@varaklani.lv
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7. Par līgumu slēgšanu ERAF līdzfinansēto projektu “Uzņēmējdarbības infrastruktūras 

attīstība Varakļānu pilsētā” un “Uzņēmējdarbības vides attīstībai nepieciešamās 

infrastruktūras uzlabošana Varakļānu novada Murmastienes pagastā” realizācijai 

 

8. Par konkursu pašvaldības finansējuma piešķiršanai lauku tūrisma atbalstam 

 

9. Par nekustamā īpašuma “Pļavgaļi” sadalīšanu 

 

10. Par zemes nomu 

 

11. Par nekustamā īpašuma nodokļa papildlikmes nepiemērošanu 

 

12. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu xxxxxxxx xxxxxxxxxx 

 

13. Par dzīvokļa īres līguma pārtraukšanu 

 

14. Par dzīvokļa īres līguma pagarināšanu 

 

15. Par sociālo dzīvokļu īres līgumu pagarināšanu 

 

16. Par nodrošināšanu ar pagaidu dzīvojamo telpu 

 

17. Par izslēgšanu no pašvaldības palīdzības dzīvokļa jautājumu risināšanā reģistra 

 

18. Par reģistrēšanu pašvaldības palīdzībai dzīvokļa jautājumu risināšanā 

 

19. Par naudas balvas piešķiršanu nozīmīgā dzīves jubilejā 

 

PAPILDU  DARBA  KĀRTĪBA: 

 

20. Par dalību Pils ielas 30, Varakļāni, daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes 

paaugstināšanas pasākumos 
 

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. 

Par saistošo noteikumu Nr.2 “Pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un 

samaksas kārtība” precizēšanu 
 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 19.02.2018. vēstuli Nr.1-

18/1641 “Par saistošajiem noteikumiem” un iepazīstoties ar sagatavotajiem saistošo noteikumu 

“Pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība” precizējumiem, 

saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu un 43.panta trešo daļu, 

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3.panta otro un trešo daļu, 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. Precizēt Varakļānu novada domes 25.01.2018. saistošos noteikumus Nr.2 “Pašvaldības 

sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība” (turpmāk – Noteikumi): 
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 1.1. Noteikumu izdošanas pamatojumā svītrot atsauci uz likuma “Par pašvaldībām” 

41.panta pirmās daļas 1.punktu; 

 

 

 

 1.2. aizstāt Noteikumu 4., 6. un 18.punktā vārdu “Pašvaldība” ar vārdu “Dienests”; 

 1.3. svītrot Noteikumu 4.punktā vārdus “īslaicīgās sociālās aprūpes”; 

 1.4. izteikt Noteikumu 33.punktu šādā redakcijā: 

“Pakalpojums tiek nodrošināts Varakļānu pilsētā un attālinātā klientu pieņemšanas punktā 

Murmastienes pagasta pārvaldē”; 

 1.5. svītrot Noteikumu 35.punktā vārdus “viena mēneša laikā”.  

 

2. Precizētos saistošos noteikumus Nr.2 trīs dienu laikā pēc parakstīšanas izsūtīt Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 
 

Pielikumā: precizētie saistošie noteikumi uz 5 lapām. 
 

2. 

Par valsts budžeta finansējuma mācību līdzekļu iegādei sadali starp novada  izglītības 

iestādēm 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Pamatojoties uz Ministru kabineta 19.01.2016. noteikumiem Nr.41 “Kārtība, kādā valsts 

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

pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta pirmās daļas 23.punktu, atbilstoši 

Izglītības un zinātnes ministrijas 07.03.2018. rīkojumam Nr.1-2e/2018/95 “Par valsts budžeta 

līdzekļu piešķiršanu pašvaldībām mācību līdzekļu un mācību literatūras iegādei 2018.gadā”, 

ņemot vērā domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja 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. Piešķirto valsts budžeta līdzekļu finansējumu 2018.gadam mācību literatūras un 

mācību līdzekļu iegādei sadalīt starp novada vispārējās izglītības un pirmsskolas izglītība 

iestādēm atbilstoši audzēkņu skaitam. 

 

  2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu 

komitejas priekšsēdētājai Anitai Saleniecei. 
 

Pielikumā: saraksts uz 1 lapas. 
 

3. 

Par Spodrības mēneša izsludināšanu Varakļānu novadā 
 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot priekšlikumu par Spodrības mēneša izsludināšanu, pamatojoties uz likuma “Par 

pašvaldībām” 15.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. Izsludināt Spodrības mēnesi Varakļānu novadā laika periodā no 2018.gada 1.aprīļa līdz 

30.aprīlim. 
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 2. Noteikt, ka Spodrības mēneša laikā šķiroti zari un pērnās lapas glabāšanā tiek pieņemti 

bez maksas; 

 2.1. Lielās talkas (28.aprīlī) laikā īpašajos maisos savāktie atkritumi tiek pieņemti un 

transportēti bez maksas.  

 

 

 

 

 3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Varakļānu novada pašvaldības izpilddirektoram 

I.Ikauniekam. 

 
4. 

Par pašvaldības kustamās mantas atkārtotu izsoli 
 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot Mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 14.03.2018. sēdēs protokolu Nr.2, 

pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 10.panta pirmo daļu un 

37.pantu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, ņemot vērā domes Finanšu 

un attīstības komitejas 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. Atzīt pašvaldības kustamās mantas: divu traktoru T 150K, piekabināmā greidera un 

automašīnas Opel Zafira 14.03.2018. izsoli par nenotikušu. 

 

 2. Pārdot atkārtotā atklātā izsolē ar augšupejošu soli šādas pašvaldībai piederošas tehnikas 

vienības: 

Tehnikas marka Valsts Nr. Izlaides 

gads 

Atlikusī bilances 

vērtība (EUR) 

Nosacītā – izsoles 

sākumcena (EUR) 

Automašīna Opel Zafira FR 5197 2003. 0,00 1600,00 

Traktors T 150K ar sniega lāpstu T 5075 LL 1980. 602,31 2560,00 

Traktors T 150K ar sniega lāpstu T 6245 LB 1993. 0,00 2560,00 

Piekabināmais greideris   0,00 2400,00 
 

 3. Apstiprināt “Varakļānu novada pašvaldības īpašumā esošās kustamās mantas atkārtotas 

izsoles noteikumus”. 
 

Pielikumā: izsoles noteikumi ar pielikumiem uz 13 lapām. 
 

5. 

Par izmainām Medību koordinācijas komisijas sastāvā 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Pamatojoties uz Ministru kabineta 26.05.2014. noteikumu Nr.269 “Noteikumi par 

medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu noteikšanas un medību koordinācijas komisijām” 

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. Sakarā ar darba attiecību izbeigšanu Lauku atbalsta dienestā, atbrīvot no Varakļānu 
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novada pašvaldības Medību koordinācijas komisijas locekļa pienākumu pildīšanas Daci 

BROSOVU. 

 
 

 

 

 

 

6. 

Par siltumapgādes avansa maksājumiem 2018./2019.gada apkures sezonai  
 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot Varakļānu “Dzīvokļu komunālā uzņēmuma” SIA ierosinājumu par centralizētās 

siltumapgādes avansa maksājuma apmēra noteikšanu 2018./2019.gada apkures sezonai, kas 

nodrošinās iespēju savlaicīgi iepirkt kurināmo un pakalpojumu saņēmējiem dos iespēju plānot 

savus izdevumus apkures maksājumu segšanai, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībā” 15.panta 

pirmās daļas 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. Noteikt, ka 2018.gada vasaras sezonas piecos mēnešos (maijs, jūnijs, jūlijs, augusts, 

septembris) iedzīvotājiem – centralizētās siltumapgādes pakalpojuma saņēmējiem – veicamais 

fiksētais maksājums uzskatāms par avansa iemaksu 2018./2019.gada apkures sezonas pieciem 

mēnešiem (novembrim, decembrim, janvārim, februārim, martam).  

 

 2. Fiksētā maksājuma apmēru mēnesī noteikt: 

Brīvības iela 1  0,53 EUR/m2 

Kosmonautu iela 13 0,42 EUR/m2 

Kosmonautu iela 15 0,40 EUR/m2 

Kosmonautu iela 20 0,68 EUR/m2 

Kosmonautu iela 22 0,52 EUR/m2 

Pils iela 18  0,63 EUR/m2 

Pils iela 20  0,70 EUR/m2 

Rēzeknes iela 4 0,70 EUR/m2 

Pils iela 28A  0,58 EUR/m2 

Pils iela 30  0,89 EUR/m2 

Pils iela 32  0,76 EUR/m2 

Rīgas iela 19  0,72 EUR/m2 

Rīgas iela 21  0,72 EUR/m2 

Rīgas iela 23  0,72 EUR/m2 

 2.1. fiksētais (avansa) maksājums nav uzskatāms par obligātu maksājumu un par tā 

kavējumu netiek piemērotas soda sankcijas.  

 

 3. Uzsākot 2018./2019.gada apkures sezonu, avansa maksājums tiks ņemts vērā, veicot 

aprēķinu par siltumapgādi pēc spēkā esošā pamattarifa. 
 

7. 

Par līgumu slēgšanu ERAF līdzfinansēto projektu “Uzņēmējdarbības infrastruktūras 

attīstība Varakļānu pilsētā” un “Uzņēmējdarbības vides attīstībai nepieciešamās 

infrastruktūras uzlabošana Varakļānu novada Murmastienes pagastā” realizācijai 
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Tiek dots vārds M.Justam 

 

  Izskatot jautājumu par ERAF līdzfinansēto projektu “Uzņēmējdarbības infrastruktūras 

attīstība Varakļānu pilsētā” un “Uzņēmējdarbības vides attīstībai nepieciešamās infrastruktūras 

uzlabošana Varakļānu novada Murmastienes pagastā” būvdarbu līgumu slēgšanu, pamatojoties uz 

veiktajiem iepirkumu rezultātiem, ņemot vērā domes Finanšu un attīstības komitejas 

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. Piekrist slēgt būvdarbu līgumu ar SIA “Krustpils” (reģ.Nr.45403000253, juridiskā 

adrese: Rīgas iela 33, Jēkabpils) par ERAF līdzfinansētā projekta “Uzņēmējdarbības 

infrastruktūras attīstība Varakļānu pilsētā” realizāciju par finanšu piedāvājumā norādīto summu – 

EUR 608 330,89. 

 

 2. Piekrist slēgt būvdarbu līgumu ar SIA “DSM Meistari” (reģ.Nr.41503068400, juridiskā 

adrese: Kandavas iela 2, Daugavpils) par ERAF līdzfinansētā projekta “Uzņēmējdarbības vides 

attīstībai nepieciešamās infrastruktūras uzlabošana Varakļānu novada Murmastienes pagastā” 

realizāciju par finanšu piedāvājumā norādīto summu – EUR 686 026,51. 
 

8. 

Par konkursu pašvaldības finansējuma piešķiršanai lauku tūrisma atbalstam  
 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Varakļānu novada kultūrvides veidošanas, kultūras vērtību saglabāšanas, iedzīvotāju brīvā 

laika organizēšanas un sabiedrības integrācijas pilnveidošanai, novada atpazīstamības 

pilnveidošanai, tūrisma galamērķu izveidei, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu 

un 15.panta pirmās daļas 5.punktu, ņemot vērā domes Finanšu un attīstības komitejas 

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. Apstiprināt konkursa nolikumu Varakļānu novada pašvaldības finansējuma saņemšanai 

lauku tūrisma attīstībai. 

 

 2. Izsludināt konkursa pieteikumu iesniegšanas termiņu līdz 23.05.2018. 

 3. Informāciju par konkursa nolikumu un iespēju pieteikties pašvaldības finansējumam 

publicēt Varakļānu novada neatkarīgajā laikrakstā “Varakļōnīts” un pašvaldības interneta 

mājaslapā www.varaklani.lv 

 

Pielikumā: nolikums ar pielikumiem uz 8 lapām. 
 

9. 

Par nekustamā īpašuma “Pļavgaļi” sadalīšanu 

 

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

 

  Izskatot xxxxxxxx xxxxxxxxx 18.03.2018. iesniegumu par nekustamā īpašuma“Pļavgaļi” 

(Varakļānu pagastā) sadalīšanu divos atsevišķos īpašumos, pamatojoties uz Nekustamā īpašuma 

valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu, likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, Ministru kabineta 
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20.06.2006. noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.2. un 18.punktu, 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 “Pļavgaļi” (kadastra Nr.7094 005 0051 – 6,5 ha 

kopplatībā) divos atsevišķos īpašumos: 

 

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

70940050051 – 3,0 ha; 

 1.2. jaunizveidotais nekustamais īpašums – zemes vienība ar kadastra apzīm. 70940020035 

– 3,5 ha platībā. 

 

 

 

 

 2. Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam apstiprināt nosaukumu “Mežlejas”. 

 

 3. Jaunizveidotā īpašuma zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7094 002 0035 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). 
 

10. 

Par zemes nomu 
 

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

 

 Izskatot xxxxxxxx xxxxxxxxx 02.03.2018. iesniegumu par zemes nomu, saskaņā ar likuma 

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

komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 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. Iznomāt xxxxxxxx xxxxxxxxx (pers.k. xxxxxxx-xxxxx, dzīv. xxxxxxxxxxxxxxx) zemes 

gabalu 2163 m2 platībā  Brīvības ielā 27, Varakļāni, individuālās dzīvojamās mājas apbūves 

uzturēšanai uz laiku no 01.01.2018. līdz 31.12.2027. 
 

11. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa papildlikmes nepiemērošanu 
 

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

 

 Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu un Ministru kabineta 29.08.2017. 

rīkojumu Nr.455 “Par ārkārtas situācijas izsludināšanu”, ņemot vērā domes Finanšu un attīstības 

komitejas 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. Nepiemērot likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 3.panta 1.1 daļas noteikto 

papildlikmi 1,5% apmērā par 2017.gadu tām zemes vienībām, kurām Lauku atbalsta dienesta 

iesūtītajos apsekošanas datos nepastrādātās zemes vienības pazīme ir “Nekopts”. 
 

12. 
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Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu xxxxxxx xxxxxxxxxx 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 07.02.2018. iesniegumu ar lūgumu anulēt ziņas par 

deklarēto dzīvesvietu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx viņai piederošajā dzīvoklī Rīgas iela 23-3, 

Varakļāni, saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta pirmo daļu un 12.panta pirmās 

daļas 2.punktu, MK 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 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 ziņas par xxxxxxxx xxxxxxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx) deklarēto dzīvesvietu 

adresē Rīgas iela 23-3, Varakļāni, Varakļānu novads, LV-4838. 
 

Pielikumā: lēmuma izvērsts skaidrojums uz 1 lapas. 
 

13. 

Par dzīvokļa īres līguma pārtraukšanu 
 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 26.02.2018. pašvaldībā saņemto iesniegumu par 

dzīvokļa “Malaine”-4, Varakļānu pag., īres līguma pārtraukšanu, pamatojoties uz likuma “Par 

dzīvojamo telpu īri” 27.pantu, ņemot vērā domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu 

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

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

nav; “atturas” – nav, NOLEMJ: 

 

 1. Lauzt ar xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx) noslēgto īres līgumu par 

dzīvokli “Malaine”-4, Varakļānu pag., ar 31.03.2018. 
 

14. 

Par īres līguma pagarināšanu 
 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s 19.03.2018. Varakļānu novada pašvaldībā saņemto 

iesniegumu par dzīvokļa īres līguma pagarināšanu, saskaņā ar likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 

6.pantu, ņemot vērā domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšlikumu, 

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

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

 

 1. Pagarināt xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx) īres līgumu par divistabu 

dzīvokli “Aizkalnieši 1”-1, Varakļānu pag., uz laika periodu no 01.04.2018. līdz 31.03.2019.  

 

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

10.04.2018. sagatavot un noslēgt dzīvokļa īres līgumu ar xxxxxxxx. 
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15. 

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, ņemot vērā domes Sociālo, 

izglītības un kultūras jautājumu komitejas 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. Pagarināt sociālo dzīvokļu īres līgumus līdz 30.09.2018.: 

 1.1. xxxxxxx xxxxxxxxx (pers.k. xxxxxxx-xxxxx) par sociālo dzīvokli Pils ielā 17-6, 

Varakļānos (1 ist.; kopplatība 23,9 m2); 

 

 

 

 1.2. xxxxxxx xxxxxxxxx (pers.k. xxxxxxx-xxxxx) par sociālo dzīvokli Pils ielā 17-9, 

Varakļānos (1 ist.; kopplatība 26,0 m2); 

 1.3. xxxxxxx xxxxxxxxx (pers.k. xxxxxxx-xxxxx) par sociālo dzīvokli Rīgas ielā 36-3, 

Varakļānos (1 ist. ar kopējo platību 31,5 m2); 

 1.4. xxxxxxx xxxxxxxxx (pers.k. xxxxxxx-xxxxx) par sociālo dzīvokli Lubānas ielā 12-3, 

Varakļānos (1 ist. ar kopējo platību 43,3 m2). 

 

 2. Uzdot Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA līdz 10.04.2018. sagatavot un 

noslēgt 1.punktā minēto sociālo dzīvokļu īres līgumus. 
 

16. 

Par nodrošināšanu ar pagaidu dzīvojamo telpu 
 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot xxxxxxxx xxxxxxxxxx 13.03.2018. iesniegumu par dzīvokļa piešķiršanu un tam 

pievienoto pašreizējās dzīvesvietas īpašnieka pilnvarotās personas uzteikumu, pamatojoties uz 

likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14.panta pirmās daļas 1.punktu un 23.panta 

otro daļu, ņemot vērā domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 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. Nodrošināt xxxxxxxx xxxxxxxxxx (pers.k. xxxxxxx-xxxxx, dzīv. xxxxxxxxxxxxxx) ar 

pagaidu dzīvojamo telpu Lubānas ielā 15-2, Varakļāni (2 ist. ar kopējo plat. 43,9 m2) uz laika 

periodu līdz 30.04.2018. 

 

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

10.04.2018. sagatavot un noslēgt dzīvokļa īres līgumu ar xxxxxxxxx. 
 

17. 

Par izslēgšanu no pašvaldības palīdzības dzīvokļa jautājumu risināšanā reģistra 
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Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot jautājumu par xxxxxxxx xxxxxxxxxxx izslēgšanu no pašvaldības palīdzības 

dzīvokļa jautājumu risināšanā pirmās kārtas reģistra, saskaņā ar likuma “Par palīdzību dzīvokļa 

jautājumu risināšanā” 10.panta pirmās daļas 2.un 3.punktu, 14.panta ceturto daļu, ņemot vērā 

domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 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. Izslēgt xxxxxxxx xxxxxxxxxx (pers.k. xxxxxxx-xxxxx, dzīv. xxxxxxxxxxxxxxxx) no 

pašvaldības palīdzības dzīvokļa jautājumu risināšanā pirmās kārtas reģistra.  

 

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

4201) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
 

Pielikumā: lēmuma izvērsts skaidrojums uz 1 lapas. 
 

 

 

 

 

 

18. 

Par reģistrēšanu pašvaldības palīdzībai dzīvokļa jautājumu risināšanā 
 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot pašvaldībā saņemtos iedzīvotāju iesniegumus par palīdzības sniegšanu dzīvokļa 

jautājumu risināšanā – dzīvojamās telpas piešķiršanu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 

15.panta pirmās daļas 9.punktu un likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 4.panta 

pirmo daļu un 5.pantu, ņemot vērā domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 

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 xxxxxxxx xxxxxxxxxx (pers.k. xxxxxxx-xxxxx , dzīv. xxxxxxxxxxxx) 

pašvaldības palīdzības reģistrā vispārējā kārtībā;  

 1.1. xxxxxxx xxxxxxxxxx palīdzības reģistra kārtas Nr.1;  

 

 2. Reģistrēt xxxxxxxx xxxxxxxxxx (pers.k. xxxxxxx-xxxxx , dzīv. xxxxxxxxxxxx) 

pašvaldības palīdzības reģistrā vispārējā kārtībā;  

 2.1. xxxxxxx xxxxxxxxxx palīdzības reģistra kārtas Nr.2;  

 

 3. Reģistrēt xxxxxxxx xxxxxxxxxx (pers.k. xxxxxxx-xxxxx , dzīv. xxxxxxxxxxxx) 

pašvaldības palīdzības reģistrā vispārējā kārtībā;  

 3.1. xxxxxxx xxxxxxxxxx palīdzības reģistra kārtas Nr.3;  

 

 4. Reģistrēt xxxxxxxx xxxxxxxxxx (pers.k. xxxxxxx-xxxxx , dzīv. xxxxxxxxxxxx) 

pašvaldības palīdzības reģistrā vispārējā kārtībā;  

 4.1. xxxxxxx xxxxxxxxxx palīdzības reģistra kārtas Nr.4. 
 

Pielikumā: lēmumu izvērsti skaidrojumi uz 4 lapām. 
 

19. 

Par naudas balvas piešķiršanu nozīmīgā dzīves jubilejā 
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Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas sagatavoto informāciju par nozīmīgām dzīves 

jubilejām 2018.gada aprīlī, saskaņā ar Varakļānu novada domes 27.08.2009. saistošo noteikumu 

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

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

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

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

 

 1. Piešķirt naudas balvas sakarā ar 90 gadu jubileju 100,00 euro apmērā Varakļānu novada 

iedzīvotājam xxxxxxxx xxxxxxxxxx (pers.k. xxxxxxx-xxxxx , dekl. xxxxxxxxxxx). 

 

 2. Piešķirt naudas balvu sakarā ar 85 gadu jubileju 70,00 euro apmērā šādiem Varakļānu 

novada iedzīvotājiem: 

 2.1. xxxxxxxx xxxxxxxxxx (pers.k. xxxxxxx-xxxxx , dekl. xxxxxxxxxxx); 

 2.2. xxxxxxxx xxxxxxxxxx (pers.k. xxxxxxx-xxxxx , dekl. xxxxxxxxxxx); 

 2.3. xxxxxxxx xxxxxxxxxx (pers.k. xxxxxxx-xxxxx , dekl. xxxxxxxxxxx). 

 

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

4201) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.  
 

 

 

20. 

Par dalību Pils ielas 30, Varakļāni, daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes 

paaugstināšanas pasākumos 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot jautājumu par dalību daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Pils ielā 30, Varakļāni, 

energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumos, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 

14.panta otrās daļas 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. Varakļānu novada pašvaldībai kā dzīvokļu Varakļānos, Pils ielā 30-2, Pils ielā 30-10 un 

Pils ielā 30-12, īpašniekam piedalīties daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Pils ielā 30, Varakļāni, 

energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu projektā proporcionāli pašvaldībai piederošā 

īpašuma domājamai daļai (1341/5245 domājamā daļa).  

 

2. Pilnvarot Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA īstenot energoefektivitātes 

paaugstināšanas pasākumu projektu Pils ielas 30, Varakļānos, daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai. 
 

 

Visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti.  
 

Nākamā domes sēde notiks 26.04.2018. plkst. 15.00 

 

Sēde darbu beidz plkst. 15.50 

 

Sēdi vadīja: 

Domes priekšsēdētājs   (personiskais paraksts)  M.Justs 

 

Protokolēja: 

Lietvedības nodaļas vadītāja (personiskais paraksts)  I.Broka 
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