
 
 

 

 
 

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 

 

26.07.2018.                                     Nr. 8 

 

Atklāta sēde sasaukta plkst. 1500 

Sēdi vada domes priekšsēdētājs Māris Justs 

Sēdi protokolē Lietvedības nodaļas vadītāja  Ilga Broka 

 

DOMES  SASTĀVS: 

 

1.   Deputāts Jānis Erels  - nepiedalās (komandējumā) 

2.   Deputāte Janīna Grudule  - piedalās  

3.   Deputāte Dina Inķēna  - piedalās  

4.   Deputāts Māris Justs  - piedalās  

5.   Deputāts Austris Kokars  - nepiedalās (tiešo darba pienākumu dēļ) 

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; 

Jānis Mozga – pagasta pārvalžu vadītājs; 

Anna Tocs-Macāne – Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja; 

Lana Ukrija-Kaļinovska – juriste; 

Ilga Broka – Lietvedības nodaļas vadītāja 

 

DARBA  KĀRTĪBA: 
 

1. Saistošo noteikumu Nr.3 “Grozījumi 25.01.2018.saistošajos noteikumos Nr.1 “Par 

Varakļānu novada pašvaldības 2018.gada budžetu”” apstiprināšana 

 

2. Par Varakļānu pilsētas svētku programmu 

 

3. Par starptautisko glezniecības plenēru “Baltā pilsēta 2018” 

 

4. Noteikumu “Par informācijas uzturēšanu Varakļānu novada pašvaldības mājas lapā” 

apstiprināšana 

 

5. Par nekustamā īpašuma “Kalveiši” sadalīšanu 

 

6. Par zemes nomu   

 

7. Par nekustamā īpašuma “Ceplīši”, Varakļānu pagasts, Varakļānu nov., atsavināšanu un 

nosacītās cenas apstiprināšanu 
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8. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

 

9. Par nedzīvojamo telpu nomu 

 

10. Par Medību koordinācijas komisijas sastāva papildināšanu 

 

11. Par sociālo dzīvokļu īres līgumu pagarināšanu 

 

12. Par dzīvojamās telpas piešķiršanu 

 

13. Par dienesta dzīvokļa īres līguma pagarināšanu 

 

14. Par reģistrēšanu pašvaldības palīdzībai dzīvokļa jautājumu risināšanā 

 

15. Par naudas balvas piešķiršanu nozīmīgā dzīves jubilejā 

 

16. Par materiālās palīdzības piešķiršanu skolas gaitu uzsākšanai 

 

17.  Biedrības “Pieaugušo attīstības projekts” iesnieguma izskatīšana 

 

PAPILDU  DARBA  KĀRTĪBA: 
 

18. Par nekustamā īpašuma “Pekstiņi” sadalīšanu 

 

19. Par nekustamā īpašuma “Ivani” sadalīšanu 

 

20. Par nekustamā īpašuma “Mālaiņi” sadalīšanu 

 

21. Par dzīvokļa īres līguma pagarināšanu 

 

22. Sieviešu invalīdu biedrības “Varakļānu Aspazijas” iesnieguma izskatīšana 

 

23. Par finansiālu atbalstu videoklipa veidošanai 
 

Domes priekšsēdētājs iepazīstina deputātus ar domes sēdes darba kārtību un aicina 

deputātus balsot par vēl 6 izskatāmo jautājumu iekļaušanu domes papildu darba kārtībā.  

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

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

 

Iekļaut papildu darba kārtībā 6 izskatāmos jautājumus.  
 

1. 

Saistošo noteikumu Nr.3 “Grozījumi 25.01.2018.saistošajos noteikumos Nr.1 “Par 

Varakļānu novada pašvaldības 2018.gada budžetu”” apstiprināšana 

 

Tiek dots vārds 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, ņemot vērā domes Finanšu un attīstības komitejas priekšlikumu,  

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

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

 

 1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.3 “Grozījumi 25.01.2018. saistošajos noteikumos 

Nr.1 “Par Varakļānu novada pašvaldības 2018.gada budžetu””.  

 

 2. Varakļānu novada pašvaldības centralizētās grāmatvedības galvenajai grāmatvedei 

I.Skutelei sagatavot noteikumus parakstīšanai.  

 

 3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to parakstīšanas. 

 

Pielikumā: saistošie noteikumi uz 1 lapas. 
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2. 

Par Varakļānu pilsētas svētku programmu 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot Varakļānu kultūras nama iesniegto Varakļānu pilsētas svētku programmu un 

veiktos izmaksu un izdevumu aprēķinus, izskatot sagatavoto konkursa “Dāvana pilsētai” 

nolikuma projektu pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu un 

21.panta pirmās daļas 14.punkta g) apakšpunktu, ņemot vērā domes Finanšu un attīstības 

komitejas un Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšlikumus, Varakļānu novada 

dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm “par” (J.Grudule, D.Inķēna, M.Justs, N.Lazda, G.Puntužs, 

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

 

 1. Apstiprināt Varakļānu pilsētas svētku un Latvijas simtgades zaļumballes programmu un 

plānotos izdevumu un ieņēmumu aprēķinus. 

 2. Apstiprināt konkursa “Dāvana pilsētai” nolikumu. 

 

2.1. konkursam pieteiktos darbus izvērtē domes deputāti. 
 

Pielikumā:  svētku programma un izdevumu un ieņēmumu tāme uz 3 lapām; 

    “Dāvana pilsētai” nolikums ar pieteikuma anketu uz 3 lapām. 
 

3. 

Par starptautisko glezniecības plenēru “Baltā pilsēta 2018” 
 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot ierosinājumu par starptautiskā glezniecības plenēra “Baltā pilsēta 2018” rīkošanu 

Varakļānu pilsētā 5.-11.augustā, izskatot sagatavoto plenēra nolikuma projektu, ņemot vērā 

domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada 

dome, atklāti balsojot ar 7 balsīm “par” (J.Grudule, D.Inķēna, M.Justs, N.Lazda, G.Puntužs, 

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

 

 1. Atbalstīt starptautiskā glezniecības plenēra “Baltā pilsēta 2018” rīkošanu Varakļānu 

pilsētas svētku ietvaros laikā no 05.08.2018. - 11.08.2018. 

 

 2. Apstiprināt starptautiskā glezniecības plenēra “Baltā pilsēta 2018” nolikumu. 

 

 3. Plenēra organizēšanas pasākumiem piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu līdz EUR 

1500,00 apmērā. 
 

Pielikumā: nolikums uz 1 lapas. 

 
4. 

Noteikumu “Par informācijas uzturēšanu Varakļānu novada pašvaldības mājas lapā” 

apstiprināšana  
 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot noteikumu “Par informācijas uzturēšanu Varakļānu novada pašvaldības mājas 

lapā” projektu, pamatojoties uz Valsts pārvaldes likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu un 

73.panta pirmās daļas 4.punktu,  likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, 

ņemot vērā domes Finanšu un attīstības komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti  
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balsojot, ar 7 balsīm “par” (J.Grudule, D.Inķēna, M.Justs, N.Lazda, G.Puntužs, A.Saleniece, 

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

 

 1. Apstiprināt noteikumus “Par informācijas uzturēšanu Varakļānu novada pašvaldības 

mājas lapā”. 
 

Pielikumā: noteikumi ar pielikumiem uz 3 lapām.  
 

5. 

Par nekustamā īpašuma “Kalveiši” sadalīšanu 

 

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

 

 Izskatot 17.07.2018. Varakļānu novada pašvaldībā saņemto Xxxxxx Xxxxxx iesniegumu 

par nekustamā īpašuma “Kalveiši” 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”, ministru kabineta 02.08.2016. noteikumiem 

nr.505 “zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, varakļānu novada teritorijas plānojumu 

2014.-2025.gadam, ņemot vērā domes Finanšu un attīstības komitejas priekšlikumu, Varakļānu 

novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm “par” (J.Grudule, D.Inķēna, M.Justs, N.Lazda, 

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

 

 1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “Kalveiši” (kadastra Nr.7078 008 0118 – 15,8 ha 

kopplat.) divos atsevišķos īpašumos: 

 1.1. paliekošais nekustamais īpašums “Kalveiši” – zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

7078 008 0118 daļa 3 ha platībā; 

 1.2. jaunizveidotais nekustamais īpašums – zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

70780080118 daļa 12,8 ha platībā. 

  2. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7078 008 0118 sadalīšanai izstrādāt zemes 

ierīcības projektu.  

  3. Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam (12,8 ha kopplatībā) apstiprināt nosaukumu 

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

ir lauksaimniecība (kods – 0101). 

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

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).  

  5. Zemes gabalu platības var tikt precizētas, veicot kadastrālo uzmērīšanu. 

 

Pielikumā: darba uzdevums uz 1 lapas. 
 

6. 

Par zemes nomu 

 

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

 

 Izskatot pašvaldībā saņemtos iedzīvotāju iesniegumus par zemes nomu, pamatojoties uz 

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

trešo daļu, Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas 

pabeigšanas likuma 25.panta otro daļu, Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 

“Noteikumi par publiskās personas zemes nomu”, ņemot vērā domes Finanšu un attīstības  
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komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm “par” (J.Grudule, 

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

NOLEMJ: 

 

 1. Iznomāt Xxxxxx Xxxxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx, dzīv. xxxxxxxxxxxx) zemes 

starpgabalu Rīgas ielā 51A, Varakļāni – 635 m2 platībā (kad.apzīm. 7017 001 0320) transporta 

piekļuves nodrošināšanai un papildus esošās apbūves Rīgas ielā 51, Varakļāni, uzturēšanas 

vajadzībām uz laiku no 01.08.2018. līdz 31.12.2023. 

 

 2. Iznomāt Xxxxxx Xxxxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx, dzīv. xxxxxxxxxxxx) trīs zemes 

gabala daļas – kopā 1890 m2 platībā Jēkabpils šosejā 19, Varakļāni, sakņu dārza vajadzībām uz 

laika periodu no 01.08.2018. līdz 31.12.2023. 

 

 3. Iznomāt Xxxxxx Xxxxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx, dzīv. xxxxxxxxxxxx) rezerves zemes 

fonda zemes gabalu “Jāņzemji” (kad.apzīm. 7078 008 0294) 0,88 ha platībā uz laiku no 

01.08.2018. līdz 31.12.2027. 

 

 4. Pagarināt Xxxxxx Xxxxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx, dzīv. xxxxxxxxxxxx) lauku apvidus 

zemes nomas līgumu par zemes gabalu ar kadastra apzīm. 7078 003 0166 – 0,4 ha platībā līdz 

31.07.2028. 

 

 5. Pagarināt Xxxxxx Xxxxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx, dzīv. xxxxxxxxxxxx) lauku apvidus 

zemes nomas līgumu par nekustamā īpašuma “Vāverīši 1” zemes vienību ar kadastra apzīm. 

7094 002 0155 – 2,77 ha platībā līdz 31.08.2023. 
 

7. 

Par nekustamā īpašuma “Ceplīši”, Varakļānu pagasts, Varakļānu nov., atsavināšanu 

un nosacītās cenas apstiprināšanu 
 

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

 

 Izskatot Mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 17.07.2018. aktu “Par nekustamā 

īpašuma “Ceplīši”, Varakļānu pagasts, Varakļānu novads (kad.Nr.7094 003 0245) nosacītās cenas 

noteikšanu”, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktu, 4.panta ceturtās 

daļas 5.punktu, 8.panta otro un trešo daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, 45.panta trešo un 

ceturto daļu, Ministru kabineta 16.02.2011. noteikumu Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma 

publiskas personas manta” 5.punktu, ņemot vērā domes Finanšu un attīstības komitejas 

priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm “par” (J.Grudule, D.Inķēna, 

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

 

 1. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma “Ceplīši”, Varakļānu pagasts, Varakļānu 

nov., nosacīto cenu EUR 2692,57. 

 

 2. Uzdot Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītāja A.Tocs-Macāne) sagatavot un nosūtīt  

“Ceplīši”, Varakļānu pagasts, Varakļānu nov., īrniecei Xxxxxx Xxxxxx piedāvājumu izmantot 

pirmpirkuma tiesības. 

 

 3. Uzdot pašvaldības juristei L.Ukrijai-Kaļinovskai sagatavot parakstīšanai nekustamā 

īpašuma “Ceplīši”, Varakļānu pagasts, Varakļānu nov., pirkuma līguma projektu.  

 

 4. Līdzekļus, kas tiks iegūti par atsavināmo īpašumu ieskaitīt Varakļānu novada 

pašvaldības budžetā. 

 

 5. Varakļānu novada pašvaldības centralizētai grāmatvedībai (galv.grāmatvede I.Skutele) 

pēc pārdošanas līguma spēkā stāšanās izslēgt no pašvaldības bilances atsavināto īpašumu.  
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 6. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (V.Baloža ielā 13A, Valmiera, LV-

4201) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
 

8. 

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot Xxxxxx Xxxxxx 17.05.2018. iesniegumu ar lūgumu anulēt ziņas par deklarēto 

dzīvesvietu Xxxxxx Xxxxxx viņai piederošajā dzīvoklī xxxxxxxxxxxxxxxxxx, 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 7 

balsīm “par” (J.Grudule, D.Inķēna, M.Justs, N.Lazda, G.Puntužs, A.Saleniece, M.Vilkauša); 

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

 

1. Anulēt ziņas par Xxxxxx Xxxxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx) deklarēto dzīvesvietu adresē 

xxxxxxxxxxxxxxxx . 
 

Pielikumā: lēmuma izvērsts skaidrojums uz 1 lapas. 
 

9. 

Par nedzīvojamo telpu nomu 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot AS Norvik Bankas 29.06.2018. pašvaldībā saņemto iesniegumu par telpu nomu 

Norvik Bankas klientu apkalpošanas centra izveidei, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 

14.panta otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punkta b) apakšpunktu, ņemot vērā 

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

7 balsīm “par” (J.Grudule, D.Inķēna, M.Justs, N.Lazda, G.Puntužs, A.Saleniece, M.Vilkauša); 

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

 

 1. Iznomāt AS Norvik Banka (reģ.Nr.40003072918; jurid.adrese: Elizabetes ielā 15-2, 

Rīga) nedzīvojamās telpas Rīgas ielā 13, Varakļāni, 14,0 m2 platībā bankas klientu apkalpošanas 

centra vajadzībām; 

 1.1. maksu par nedzīvojamo telpu nomu noteikt 0,64 EUR/m2 mēnesī (+PVN); 

 1.2. maksa par komunālajiem pakalpojumiem – pēc faktiskā patēriņa atbilstoši spēkā 

esošajiem tarifiem; 

 1.3. nedzīvojamo telpu nomas līgumu slēgt uz 1 gadu, paredzot iespēju to pagarināt, ja 

pusēm nav iebildumu pret līguma darbības nosacījumiem. 

 

 2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – pašvaldības izpilddirektors Ivars Ikaunieks. 

 

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

4201) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
 

10. 

Par Medību koordinācijas komisijas sastāva papildināšanu 
 

Tiek dots vārds M.Justam 
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 Izskatot Lauku atbalsta dienesta 28.06.2018. vēstuli Nr.05.2-11/18/101-e “Par pilnvaroto 

pārstāvi”, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, Ministru 

kabineta noteikumu Nr.269 “Noteikumi par medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu noteikšanu 

un medību koordinācijas komisijām” 3.punktu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 7 

balsīm “par” (J.Grudule, D.Inķēna, M.Justs, N.Lazda, G.Puntužs, A.Saleniece, M.Vilkauša); 

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

 

1. Papildināt Medību koordinācijas komisiju, iekļaujot tās sastāvā Lauku atbalsta dienesta 

pārstāvi Judīti PODNIECI. 
 

11. 

Par sociālo dzīvokļu īres līgumu pagarināšanu  
 

Tiek dots vārds A.Saleniecei, M.Justam 

 

 Izskatot Varakļānu novada sociālā dienesta sagatavoto informāciju par sociālo dzīvokļu 

īres līgumu pagarināšanu, saskaņā ar likuma “Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajā 

dzīvojamajām mājām” 6.pantu, atbilstoši sociālās dzīvojamās mājas “Ceriņi” (Pils iela 17, 

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

komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm “par” (J.Grudule, 

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

NOLEMJ: 

 

  1. Pagarināt sociālo dzīvokļu īres līgumus līdz 31.01.2019.: 

 1.1. Xxxxxx Xxxxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx) par sociālo dzīvokli Pils ielā 17-2, 

Varakļānos (1 ist.; kopplat. 36,7 m2); 

 1.2. Xxxxxx Xxxxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx) par sociālo dzīvokli Pils ielā 17-4, 

Varakļānos (1 ist.; kopplat. 27,6 m2); 

 

  2. Pagarināt sociālā dzīvokļa īres līgumu līdz 31.10.2018. Xxxxxx Xxxxxx (pers.k. 

xxxxxx-xxxxx) par sociālo dzīvokli Pils ielā 32-4, Varakļānos (2 ist.; kopplat. 46,0 m2). 

 

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

līdz 10.08.2018. sagatavot un noslēgt 1.-2.punktā minēto sociālo dzīvokļu īres līgumus. 
 

12. 

Par dzīvojamās telpas piešķiršanu 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot Xxxxxx Xxxxxx lūgumu par dzīvojamās telpas piešķiršanu Miera ielā 12-8, 

Varakļāni, sakarā ar atgriešanos no apcietinājuma, saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 

pirmās daļas 9.punktu, likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 2., 5., 6.pantu, likuma “Par palīdzību 

dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14.panta pirmās daļas 5.punktu, ņemot vērā domes Sociālo, 

izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti 

balsojot, ar 7 balsīm “par” (J.Grudule, D.Inķēna, M.Justs, N.Lazda, G.Puntužs, A.Saleniece, 

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

 

 1. Piešķirt Xxxxxx Xxxxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx) īres tiesības uz vienistabas dzīvokli 

Miera ielā 12-8, Varakļāni (23,5 m2 kopplat.), slēdzot īres līgumu uz laiku līdz 31.07.2019. 

 

 2. Uzdot Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA līdz 10.08.2018. sagatavot un 

noslēgt dzīvokļa īres līgumu ar X.Xxxxxx. 

 

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

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

Par dienesta dzīvokļa īres līguma pagarināšanu 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot Varakļānu tautas bibliotēkas vadītājas Xxxxxx Xxxxxx 18.07.2018. iesniegumu par 

dienesta dzīvokļa īres līguma pagarināšanu, saskaņā ar likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 23.pantu 

un 26.panta otro daļu, ņemot vērā domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 

priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm “par” (J.Grudule, D.Inķēna, 

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

 

 1. Pagarināt Varakļānu tautas bibliotēkas vadītājai Xxxxxx Xxxxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx) 

īres līgumu par dienesta dzīvokli Pils ielā 24-1, Varakļāni. 

 

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

10.08.2018. sagatavot un noslēgt dzīvokļa īres līgumu ar X.Xxxxxx uz 3 gadiem. 
 

14. 

Par reģistrēšanu pašvaldības palīdzībai dzīvokļa jautājumu risināšanā 
 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot 29.06.2018. pašvaldībā saņemto Xxxxxx Xxxxxx iesniegumu par 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 7 balsīm “par” (J.Grudule, D.Inķēna, M.Justs, N.Lazda, G.Puntužs, 

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

 

 1. Reģistrēt Xxxxxx Xxxxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx, dekl. xxxxxxxxxxxxx) pašvaldības 

palīdzības reģistrā vispārējā kārtībā;  

 1.1. Xxxxxx Xxxxxx palīdzības reģistra kārtas Nr.4. 
 

Pielikumā: lēmuma izvērsts skaidrojums uz 1 lapas. 
 

15. 

Par naudas balvas piešķiršanu nozīmīgā dzīves jubilejā 
 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas sagatavoto informāciju par nozīmīgām dzīves 

jubilejām 2018.gada jūlijā un augustā, 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 7 balsīm “par” (J.Grudule, D.Inķēna, M.Justs, N.Lazda, 

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. Xxxxxx Xxxxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx, dekl. xxxxxxxxxxxxx); 

 1.2. Xxxxxx Xxxxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx, dekl. xxxxxxxxxxxxx); 

 1.3. Xxxxxx Xxxxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx, dekl. xxxxxxxxxxxxx). 
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  2. Piešķirt naudas balvu sakarā ar 90 gadu jubileju 100,00 euro apmērā Xxxxxx Xxxxxx 

(pers.k. xxxxxx-xxxxx, dekl. xxxxxxxxxxxxx). 

 

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

(pers.k. xxxxxx-xxxxx, dekl. xxxxxxxxxxxxx). 

 

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

4201) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
 

16. 

Par materiālās palīdzības piešķiršanu skolas gaitu uzsākšanai 
 

Tiek dots vārds A.Saleniecei, M.Justam 

 

 Izskatot jautājumu par materiālās palīdzības piešķiršanu bērniem, kuri 2018.gada 

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

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

palīdzību Varakļānu novadā” 2.3.3.punktu, ņemot vērā domes Sociālo, izglītības un kultūras 

jautājumu komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm “par” 

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

“atturas” – nav,  NOLEMJ: 

 

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

uzsākšanai katram Varakļānu vidusskolas skolēnam, kurš 2018.gada septembrī uzsāk mācības 

1.klasē. 

 

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

4201) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
 

17. 

Biedrības “Pieaugušo attīstības projekts” iesnieguma izskatīšana 
 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot biedrības “Pieaugušo attīstības projekts” valdes priekšsēdētājas M.Vilkaušas 

19.07.2018. iesniegumu ar lūgumu piešķirt bez maksas autobusu biedrības izzinoši izglītojošam 

braucienam uz Balvu un Rugāju novadiem, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 5 balsīm 

“par” (J.Grudule, D.Inķēna, M.Justs, N.Lazda, A.Saleniece); “pret” – nav; “atturas” – 1 

(G.Puntužs), M.Vilkaušai nebalsojot, NOLEMJ: 

 

  1. Piešķirt pašvaldības autobusu biedrībai “Pieaugušo attīstības projekts” izzinoši 

izglītojošam braucienam uz Balvu un Rugāju novadiem 2018.gada augustā, atbrīvojot no autobusa 

izmantošanas maksas par nobraukumu līdz 200 km un laiku līdz 12 stundām. 
 

18. 

Par nekustamā īpašuma “Pekstiņi” sadalīšanu 
 

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

 

 Izskatot 20.07.2018. Varakļānu novada pašvaldībā saņemto SIA “IRI Asset Management” 

pilnvarotās personas Xxxxxx Xxxxxx iesniegumu par nekustamā īpašuma “Pekstiņi” 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”  
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12.pantu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumiem Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, 

Ministru kabineta 02.08.2016. noteikumiem Nr.505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes 

noteikumi”, Varakļānu novada teritorijas plānojumu 2014.-2025.gadam, Varakļānu novada dome, 

atklāti balsojot, ar 7 balsīm “par” (J.Grudule, D.Inķēna, M.Justs, N.Lazda, G.Puntužs, 

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

 

 1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “Pekstiņi” (kadastra Nr.7094 006 0224 – 16,2 ha 

kopplat.) divos atsevišķos īpašumos: 

 1.1. paliekošais nekustamais īpašums “Pekstiņi” – zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

7094 006 0224 daļa 9,7 ha platībā; 

 1.2. jaunizveidotais nekustamais īpašums – zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

70940060224 daļa 6,5 ha platībā. 

  2. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7094 006 0224 sadalīšanai izstrādāt zemes 

ierīcības projektu.  

  3. Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam (6,5 ha kopplatībā) apstiprināt nosaukumu 

“Pukstiņi” un noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība (kods – 0101). 

  4. 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).  

  5. Zemes gabalu platības var tikt precizētas, veicot kadastrālo uzmērīšanu. 

 

Pielikumā: darba uzdevums uz 1 lapas. 
 

19. 

Par nekustamā īpašuma “Ivani” sadalīšanu 

 

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

 

 Izskatot 20.07.2018. Varakļānu novada pašvaldībā saņemto SIA “IRI Asset Management” 

pilnvarotās personas Xxxxxx Xxxxxx iesniegumu par nekustamā īpašuma “Ivani” 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”, 

Ministru kabineta 02.08.2016. noteikumiem Nr.505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes 

noteikumi”, Varakļānu novada teritorijas plānojumu 2014.-2025.gadam, Varakļānu novada dome, 

atklāti balsojot, ar 7 balsīm “par” (J.Grudule, D.Inķēna, M.Justs, N.Lazda, G.Puntužs, 

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

 

 1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “Ivani” (kadastra Nr.7094 007 0152 – 8,83 ha kopplat.) 

divos atsevišķos īpašumos: 

 1.1. paliekošais nekustamais īpašums “Ivani” – zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 

7094 007 0266 – 3,33 ha platībā un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7094 007 0152 daļa 

2,3 ha platībā (kopplat. 5,63 ha); 

 1.2. jaunizveidotais nekustamais īpašums – zemes vienības ar kad.apzīm. 7094 007 0152 

daļa 3,2 ha platībā. 

  2. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7094 007 0152 sadalīšanai izstrādāt zemes 

ierīcības projektu. 
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  3. Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam (3,2 ha kopplatībā) apstiprināt nosaukumu 

“Ivanuškas” un noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

mežsaimniecība (kods – 0201). 

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

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).  

  5. Zemes gabalu platības var tikt precizētas, veicot kadastrālo uzmērīšanu. 

 

Pielikumā: darba uzdevums uz 1 lapas. 
 

20. 

Par nekustamā īpašuma “Mālaiņi” sadalīšanu 

 

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

 

 Izskatot 20.07.2018. Varakļānu novada pašvaldībā saņemto SIA “IRI Asset Management” 

pilnvarotās personas Xxxxxx Xxxxxx iesniegumu par nekustamā īpašuma “Mālaiņi” 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”, 

Ministru kabineta 02.08.2016. noteikumiem Nr.505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes 

noteikumi”, Varakļānu novada teritorijas plānojumu 2014.-2025.gadam, Varakļānu novada dome, 

atklāti balsojot, ar 7 balsīm “par” (J.Grudule, D.Inķēna, M.Justs, N.Lazda, G.Puntužs, 

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

 

 1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “Mālaiņi” (kadastra Nr.7094 004 0090 – 7,2 ha 

kopplat.) divos atsevišķos īpašumos: 

 1.1. paliekošais nekustamais īpašums “Mālaiņi” – zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 

7094 004 0090 – 1 ha platībā un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7094 003 0119 daļa 2,1 

ha platībā (kopplat. 3,1 ha); 

 1.2. jaunizveidotais nekustamais īpašums – zemes vienības ar kad.apzīm. 7094 003 0119 

daļa 4,1 ha platībā. 

  2. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7094 003 0119 sadalīšanai izstrādāt zemes 

ierīcības projektu.  

  3. Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam (4,1 ha kopplatībā) apstiprināt nosaukumu 

“Māli” un noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

mežsaimniecība; (kods – 0201). 

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

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).  

  5. Zemes gabalu platības var tikt precizētas, veicot kadastrālo uzmērīšanu. 
 

Pielikumā: darba uzdevums uz 1 lapas. 
 

21. 

Par dzīvokļa īres līguma pagarināšanu 
 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

Izskatot Xxxxxx Xxxxxx 23.07.2018. 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 7 balsīm “par” (J.Grudule, D.Inķēna, M.Justs,  
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N.Lazda, G.Puntužs, A.Saleniece, M.Vilkauša); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ: 

 

 1. Atjaunot un pagarināt Xxxxxx Xxxxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx) īres līgumu dzīvoklim 

Miera ielā 14A-8, Varakļāni, uz laika periodu no 01.07.2018. līdz 30.06.2019.  

 

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

līdz 10.08.2018. sagatavot un noslēgt dzīvokļa īres līgumu ar X.Xxxxxx. 
 

22. 

Sieviešu invalīdu biedrības “Varakļānu Aspazijas” iesnieguma izskatīšana 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot sieviešu invalīdu biedrības (SIB) “Varakļānu Aspazijas” valdes priekšsēdētājas 

25.07.2018. iesniegumu ar lūgumu piešķirt bez maksas autobusu biedrības izzinoši izglītojošam 

braucienam pa maršrutu Varakļāni – Jēkabpils – Kalsnava – Madona – Varakļāni, Varakļānu 

novada dome, atklāti balsojot, ar 6 balsīm “par” (J.Grudule, D.Inķēna, M.Justs, N.Lazda, 

A.Saleniece, M.Vilkauša); “pret” – nav; “atturas” – 1 (G.Puntužs), NOLEMJ: 

 

 1. Piešķirt pašvaldības autobusu SIB “Varakļānu Aspazijas” izzinoši izglītojošam 

braucienam pa maršrutu Varakļāni – Jēkabpils – Kalsnava – Madona – Varakļāni 2018.gada 

augustā, atbrīvojot no autobusa izmantošanas maksas par nobraukumu līdz 200 km un laiku līdz 

12 stundām. 
 

23. 

Par finansiālu atbalstu videoklipa veidošanai 
 

Tiek dots vārds J.Mozgam, A.Saleniecei, G.Puntužam, J.Grudulei, M.Justam 

 

 Izskatot Murmastienes pagasta pārvaldes vadītāja J.Mozga ierosinājumu par finansējuma 

piešķiršanu videoklipa veidošanai Murmastienes pagasta un Varakļānu novada popularizēšanai, 

kurā Murmastienes izpildītājs Xxxxxx Xxxxxx iedziedās dziesmu ar novadnieces Martas Bārbales 

vārdiem “Atmirdzi, saulīt!”, kā arī ņemot vērā, ka videoklips tiks filmēts M.Bārbales parkā, 

Murmastienē, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu un 15.panta pirmās daļas 

5.punktu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm “par” (J.Grudule, D.Inķēna, 

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

 

 1. Līdzfinansēt Xxxxxx Xxxxxx izpildītās dziesmas ar Martas Bārbales vārdiem “Atmirdzi, 

saulīt!” videoklipa filmēšanu, piešķirot līdzekļus EUR 450,00 apmērā. 

 

Visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti.  
 

Nākamā domes sēde notiks 30.08.2018. plkst. 15.00. 

 

Sēde darbu beidz plkst. 16.00 

 

Sēdi vadīja: 

Domes priekšsēdētājs   (personiskais paraksts)  M.Justs 

 

Protokolēja: 

Lietvedības nodaļas vadītāja (personiskais paraksts)  I.Broka 

 


