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

Nr.10

29.08.2019.
Atklāta sēde sasaukta plkst. 15.00
Sēdi vada domes priekšsēdētāja vietnieks Gunārs Puntužs
Sēdi protokolē lietvede Ilga Broka
DOMES SASTĀVS:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Deputāts Jānis Erels
Deputāts Gunārs Gabrišs
Deputāte Janīna Grudule
Deputāte Dina Inķēna
Deputāts Māris Justs
Deputāts Austris Kokars
Deputāts Nauris Lazda
Deputāts Gunārs Puntužs
Deputāte Anita Saleniece

- piedalās
- piedalās
- piedalās
- piedalās
- nepiedalās (atvaļinājumā)
- piedalās
- piedalās
- piedalās
- piedalās

PIEAICINĀTIE UN INTERESENTI:
Ivars Ikaunieks – pašvaldības izpilddirektors;
Līga Upeniece – juriste;
Aina Kanča – Sociālā dienesta vadītāja;
Jānis Mozga – pagastu pārvalžu vadītājs;
Ilga Broka – lietvede
DARBA KĀRTĪBA:
1. Varakļānu novada bāriņtiesas vēlēšanas
2. Par aizņēmumu projekta “Varakļānu novada grants ceļu pārbūve” realizācijai
3. Par grozījumiem Varakļānu novada pašvaldības atsevišķu iestāžu amatu un mēnešalgu sarakstos
4. Par Varakļānu novada domes priekšsēdētāja un pašvaldības izpilddirektora pieredzes apmaiņas
braucienu uz Kulēnu, Francijā
5. Par finansējumu “Varakļānu novada kultūrizglītības atbalsta biedrībai” projekta “Priekšlaicīgas
mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” īstenošanai
6. Par finansējumu biedrības “Zemes bites” projekta “Kopīgiem spēkiem – sanāk!” īstenošanai
7. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Pieaugušo attīstības projekts” zupas virtuves
darbības atbalstam
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8. Par izmaiņām Darījumu ar lauksaimniecības zemi tiesiskuma uzraudzības komisijas sastāvā
9. Par izmaiņām komisijas koku ciršanas izvērtēšanai ārpus meža zemes sastāvā
10. Par izmaiņām Mantas atsavināšanas un izsoles komisijas sastāvā
11. Par pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” sniegto maksas pakalpojumu izcenojumu
apstiprināšanu
12. Par Satiksmes ielas, Stirnienē, Varakļānu pagastā, Varakļānu novadā, pārdēvēšanu par Bīskapa
Sloskāna ielu, Stirnienē, Varakļānu pagastā, Varakļānu novadā
13. Par adrešu maiņu
14. Par nekustamā īpašuma “Lapsukalns” sadalīšanu
15. Par nekustamā īpašuma “Tūmuži” sadalīšanu
16. Par nekustamā īpašuma “Oši” sadalīšanu
17. Par nekustamā īpašuma “Airenes” sadalīšanu
18. Par dzīvokļa īpašuma Kosmonautu ielā 22-3, Varakļāni, Varakļānu novads, ierakstīšanu
zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai
19. Par dzīvokļa īpašuma Rēzeknes ielā 4-3, Varakļāni, Varakļānu novads, ierakstīšanu zemesgrāmatā
un nodošanu atsavināšanai
20. Par dzīvokļa īpašuma Kosmonautu ielā 13-50, Varakļāni, Varakļānu novads, ierakstīšanu
zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai
21. Par dzīvokļa īpašuma Pils ielā 20-2, Varakļāni, Varakļānu novads, ierakstīšanu zemesgrāmatā un
nodošanu atsavināšanai
22. Par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma Kapsētas iela 12, Varakļāni, Varakļānu novads,
nodošanu atsavināšanai
23. Par sociālo dzīvokļu īres līgumu pagarināšanu
24. Par naudas balvas piešķiršanu nozīmīgā dzīves jubilejā
25. Par finansējumu Varakļānu novada muzeja Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības projekta
“630 verstis pilnas sajūtām” tūrisma piedāvājuma “Foto sajūtu laboratorija” īstenošanai
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PAPILDU DARBA KĀRTĪBA:
26. Par zemes iznomāšanu
27. Par dienesta dzīvokļa īres līguma pārtraukšanu
28. Par Latvijas Pašvaldību savienības Izpilddirektoru asociācijas sanāksmes organizēšanu
29. Par auto-foto orientēšanās sacensībām
Sēdes vadītājs iepazīstina deputātus ar domes sēdes darba kārtību un aicina deputātus
balsot par vēl 4 izskatāmo jautājumu iekļaušanu domes papildu darba kārtībā.
Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm “par” (J.Erels, G.Gabrišs, J.Grudule,
D.Inķēna, A.Kokars, N.Lazda, G.Puntužs, A.Saleniece); “pret” – nav; “atturas” – nav,
NOLEMJ:
Iekļaut papildu darba kārtībā 4 izskatāmos jautājumus.

1.
Varakļānu novada bāriņtiesas vēlēšanas
Tiek dots vārds G.Puntužam
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļās 26.punktu, Bāriņtiesu likuma
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9.panta pirmo daļu un 10.pantu, ņemot vērā Iekšlietu ministrijas Informācijas centra Noziedzīgo
nodarījumu uzskaites nodaļas un Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas sniegto
informāciju Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm “par” (J.Erels, G.Gabrišs,
J.Grudule, D.Inķēna, A.Kokars, N.Lazda, G.Puntužs, A.Saleniece); “pret” – nav; “atturas” – nav,
NOLEMJ:
1. Ievēlēt Varakļānu novada Bāriņtiesu šādā sastāvā:
bāriņtiesas priekšsēdētāja – Ingrīda Dalecka, Varakļānu vidusskolas skolotāja;
bāriņtiesas priekšsēdētāja vietniece – Lilita Skurule, Varakļānu pirmsskolas izglītības
iestādes “Sprīdītis” pirmsskolas skolotāja;
bāriņtiesas locekļi: Zanda Broka, Murmastienes pamatskolas skolotāja;
Līga Mālniece, Varakļānu vidusskolas skolotāja.
2. Atbilstoši Bāriņtiesu likuma 3.pantā noteiktajam, apmaksu bāriņtiesas priekšsēdētājam
un locekļiem noteikt atbilstoši Varakļānu novada Bāriņtiesas amatu un mēnešalgu sarakstam.
3. Jaunievēlētās Varakļānu novada Bāriņtiesas pilnvaras stājas spēkā ar 2019.gada
7.septembri.

2.
Par aizņēmumu projekta “Varakļānu novada grants ceļu pārbūve” realizācijai
Tiek dots vārds G.Puntužam
Izskatot jautājumu par nepieciešamību ņemt kredītu projekta “Varakļānu novada grants
ceļu pārbūve” realizācijai, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas
3.punktu, 15.panta pirmās daļas 2.un 10.punktu, likuma “Par budžetu un finanšu vadību” 41.panta
piekto daļu, ņemot vērā domes Finanšu un attīstības komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada
dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm “par” (J.Erels, G.Gabrišs, J.Grudule, D.Inķēna, A.Kokars,
N.Lazda, G.Puntužs, A.Saleniece); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ:
1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un garantiju kontroles un pārraudzības padomi atļaut
Varakļānu novada pašvaldībai ņemt aizņēmumu ELFLA līdzfinansētā projekta “Varakļānu
novada grants ceļu pārbūve” realizācijai no Valsts kases ar atmaksas termiņu 20 (divdesmit) gadu
laikā EUR EUR 735 807,78 (septiņi simti trīsdesmit pieci tūkstoši astoņi simti septiņi euro un 78
centi) apmērā ar atlikto pamatsummas maksājumu uz 1 gadu.
2. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar Varakļānu novada pašvaldības 2020.–2039.gada
budžetiem.
3. Uzdot domes priekšsēdētājam Mārim Justam kārtot naudas aizņēmuma saņemšanu,
aizdevuma līguma slēgšanu ar Valsts kasi un Pašvaldību aizņēmumu un garantiju kontroles
pārraudzības padomi.

3.
Par grozījumiem Varakļānu novada pašvaldības atsevišķu iestāžu amatu un mēnešalgu
sarakstos
Tiek dots vārds G.Puntužam
Izskatot priekšlikumu par nepieciešamību veikt grozījumus atsevišķu iestāžu amatu un
mēnešalgu sarakstos, sakarā ar pedagogu darba samaksas izmaiņām, atbilstoši Ministru kabineta
05.07.2016. noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”, pamatojoties uz likuma
“Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, iepazīstoties ar sagatavotajiem amatu un
mēnešalgu sarakstiem, ņemot vērā domes Finanšu un attīstības komitejas priekšlikumu, Varakļānu
novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm “par” (J.Erels, G.Gabrišs, J.Grudule, D.Inķēna,
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A.Kokars, N.Lazda, G.Puntužs, A.Saleniece); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ:
1. Apstiprināt jauniešu centra “Aplis”, Varakļānu vidusskolas, Varakļānu pirmsskolas
izglītības iestādes “Sprīdītis”, Varakļānu mūzikas un mākslas skolas un Murmastienes pamatskolas
no pašvaldības budžeta finansētā personāla amatu un mēnešalgu sarakstus.
2. Noteikt, ka sarakstos Nr.1 - Nr.4 veiktās izmaiņas pielietojamas pedagogu darba
samaksai sākot ar 01.09.2019.
3. Noteikt, ka sarakstā Nr.5 veiktās izmaiņas stājas spēkā ar 01.10.2019.
Pielikumā: saraksti uz 5 lapām.

4.
Par Varakļānu novada domes priekšsēdētāja un pašvaldības izpilddirektora pieredzes
apmaiņas braucienu uz Kulēnu, Francijā
Tiek dots vārds G.Puntužam
Izskatot jautājumu par Madonas sadarbības teritorijas novadu pašvaldību darbinieku
pieredzes apmaiņas un sadraudzības braucienu uz Kulēnu, Francijā laikā no 2019.gada 11.līdz
16.septembrim, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm “par” (J.Erels, G.Gabrišs,
J.Grudule, D.Inķēna, A.Kokars, N.Lazda, A.Saleniece); “pret” – nav; “atturas” – nav, G.Puntužam
nebalsojot, NOLEMJ:
1. Atbalstīt Varakļānu novada domes priekšsēdētāja Māra Justa un izpilddirektora Ivara
Ikaunieka iekļaušanu Madonas sadarbības teritorijas novadu pašvaldību darbinieku grupā
pieredzes apmaiņas un sadraudzības braucienam uz Kulēnu, Francijā laikā no 2019.gada 11.līdz
16.septembrim.
2. Nodrošināt pašvaldībai paredzēto līdzmaksājumu par transporta izdevumiem.
3. Varakļānu novada pašvaldības centralizētajai grāmatvedībai (galv. grāmatvede
I.Skutele) aprēķināt un izmaksāt domes priekšsēdētājam Mārim Justam komandējuma naudu
atbilstoši pastāvošajiem noteikumiem.
4. Domes priekšsēdētāju komandējuma laikā aizvietot domes priekšsēdētāja vietniekam
Gunāram Puntužam, nosakot samaksu par darbu atbilstoši “Varakļānu novada pašvaldības
amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā” noteiktajam.

5.
Par finansējumu “Varakļānu novada kultūrizglītības atbalsta biedrībai” projekta
“Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu
projektos” īstenošanai
Tiek dots vārds G.Puntužam
Izskatot “Varakļānu novada kultūrizglītības atbalsta biedrības” 21.08.2019. iesniegumu
par finanšu līdzekļu nepieciešamību projekta “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu
iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” īstenošanai, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 27.punktu, ņemot vērā domes Finanšu un attīstības komitejas
priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm “par” (J.Erels, G.Gabrišs,
J.Grudule, D.Inķēna, A.Kokars, N.Lazda, G.Puntužs, A.Saleniece); “pret” – nav; “atturas” – nav,
NOLEMJ:
1. Paredzēt pašvaldības 2020.gada budžetā līdzekļus EUR 920,00 (deviņi simti divdesmit
euro) apmērā “Varakļānu novada kultūrizglītības atbalsta biedrībai” ES Eiropas sociālā fonda
finansētā projekta “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes
iniciatīvu projektos” īstenošanai.
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6.
Par finansējumu biedrības “Zemes bites” projekta “Kopīgiem spēkiem – sanāk!”
īstenošanai
Tiek dots vārds G.Puntužam
Izskatot biedrības “Zemes bites” 23.08.2019. iesniegumu par finanšu līdzekļu
nepieciešamību projekta “Kopīgiem spēkiem – sanāk!” īstenošanai, pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, ņemot vērā domes Finanšu un attīstības
komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm “par” (J.Erels,
G.Gabrišs, J.Grudule, D.Inķēna, A.Kokars, N.Lazda, G.Puntužs, A.Saleniece); “pret” – nav;
“atturas” – nav, NOLEMJ:
1. Paredzēt pašvaldības 2020.gada budžetā līdzekļus EUR 920,00 (deviņi simti divdesmit
euro) apmērā biedrībai “Zemes bites” ES Eiropas sociālā fonda finansētā projekta “Kopīgiem
spēkiem – sanāk!” īstenošanai.

7.
Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Pieaugušo attīstības projekts” zupas
virtuves darbības atbalstam
Tiek dots vārds G.Puntužam
Izskatot biedrības “Pieaugušo attīstības projekts” valdes locekles Jeļenas Ziemeles
22.08.2019. iesniegumu par palīdzības sniegšanu zupas virtuves darbības nodrošināšanai laika
periodā no 01.09.2019. līdz 31.05.2020., iepazīstoties ar iesniegto izmaksu aprēķinu,
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu un 15.panta pirmās daļas 7.punktu, ņemot
vērā domes Finanšu un attīstības komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti
balsojot, ar 8 balsīm “par” (J.Erels, G.Gabrišs, J.Grudule, D.Inķēna, A.Kokars, N.Lazda,
G.Puntužs, A.Saleniece); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ:
1. Piešķirt biedrībai “Pieaugušo attīstības projekts” (reģ.Nr. 40008102624, jurid.adrese:
1.Maija laukums 3, Varakļāni) līdzfinansējumu zupas virtuves darbības nodrošināšanai laika
periodā no 01.09.2019. līdz 31.05.2020. 200,00 EUR/mēnesī.

8.
Par izmaiņām Darījumu ar lauksaimniecības zemi tiesiskuma uzraudzības
komisijas sastāvā
Tiek dots vārds G.Puntužam
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, Ministru kabineta
02.12.2014. noteikumu Nr.748 “Noteikumi par lēmumu pieņemšanu darījumiem ar
lauksaimniecības zemi” 16.punktu un ar 30.12.2015. lēmumu Nr.14.13 apstiprinātā “Darījumu ar
lauksaimniecības zemi tiesiskuma uzraudzības komisijas nolikuma” 8.punktu, ņemot vērā domes
Finanšu un attīstības komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm
“par” (J.Erels, G.Gabrišs, J.Grudule, D.Inķēna, A.Kokars, N.Lazda, G.Puntužs, A.Saleniece); “pret”
– nav; “atturas” – nav, NOLEMJ:
1. Sakarā ar darba tiesisko attiecību izbeigšanu atbrīvot Annu Tocs -Macāni no Darījumu
ar lauksaimniecības zemi tiesiskuma uzraudzības komisijas locekles pienākumu veikšanas ar
2019.gada 31.augustu.
2. Ar 2019.gada 1.septembri iekļaut Darījumu ar lauksaimniecības zemi tiesiskuma
uzraudzības komisijas sastāvā pašvaldības juristi Līgu Upenieci.
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9.
Par izmaiņām komisijas koku ciršanas izvērtēšanai ārpus meža zemes sastāvā
Tiek dots vārds G.Puntužam
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu un ar 30.12.2015.
lēmumu Nr.14.11 apstiprinātā “Komisijas koku ciršanas izvērtēšanai ārpus meža zemes
nolikuma” 3.1.punktu, ņemot vērā domes Finanšu un attīstības komitejas priekšlikumu,
Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm “par” (J.Erels, G.Gabrišs, J.Grudule,
D.Inķēna, A.Kokars, N.Lazda, G.Puntužs, A.Saleniece); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ:
1. Sakarā ar darba tiesisko attiecību izbeigšanu atbrīvot Annu Tocs -Macāni no komisijas
koku ciršanas izvērtēšanai ārpus meža zemes locekles pienākumu veikšanas ar 2019.gada
31.augustu.
2. Ar 2019.gada 1.septembri iekļaut komisijas koku ciršanas izvērtēšanai ārpus meža
zemes sastāvā pašvaldības sekretāri Karīnu Keišu.

10.
Par izmaiņām Mantas atsavināšanas un izsoles komisijas sastāvā
Tiek dots vārds G.Puntužam
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu un ar 30.11.2017.
lēmumu Nr.15.3 apstiprināto “Varakļānu novada pašvaldības Mantas atsavināšanas un izsoles
komisijas nolikumu”, ņemot vērā domes Finanšu un attīstības komitejas priekšlikumu, Varakļānu
novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm “par” (J.Erels, G.Gabrišs, J.Grudule, D.Inķēna,
A.Kokars, N.Lazda, G.Puntužs, A.Saleniece); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ:
1. Sakarā ar darba tiesisko attiecību izbeigšanu atbrīvot Annu Tocs -Macāni no Mantas
atsavināšanas un izsoles komisijas locekles pienākumu veikšanas ar 2019.gada 31.augustu.

11.
Par pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” sniegto maksas pakalpojumu izcenojumu
apstiprināšanu
Tiek dots vārds G.Puntužam
Izskatot sagatavoto Varakļānu pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” maksas
pakalpojumu izcenojumu aprēķinu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 14.punkta g) apakšpunktu, atbilstoši 25.10.2018. apstiprināto noteikumu “Varakļānu
novada pašvaldības iestāžu sniegto maksas pakalpojumu izcenojumu aprēķināšanas metodika un
apstiprināšanas kārtība” VI nodaļai, ņemot vērā domes Finanšu un attīstības komitejas
priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm “par” (J.Erels, G.Gabrišs,
J.Grudule, D.Inķēna, A.Kokars, N.Lazda, G.Puntužs, A.Saleniece); “pret” – nav; “atturas” – nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Varakļānu pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” sniegto maksas
pakalpojumu izcenojumus saskaņā ar pielikumu.
Pielikumā: saraksts uz 1 lapas.

12.
Par Satiksmes ielas, Stirnienē, Varakļānu pagastā, Varakļānu novadā, pārdēvēšanu par
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Bīskapa Sloskāna ielu, Stirnienē, Varakļānu pagastā, Varakļānu novadā
Tiek dots vārds I.Ikauniekam, G.Puntužam
Pamatojoties uz Stirnienes svētā Laurencija Romas katoļu draudzes prāvesta ierosinājumu
un Varakļānu pagasta Stirnienes ciema Satiksmes ielas iedzīvotāju iesniegumu par Satiksmes ielas
pārdēvēšanu par Bīskapa Sloskāna ielu, saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 20.punktu, Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumiem Nr.698 “Adresācijas noteikumi” un
10.01.2012. noteikumiem Nr.50 “Vietvārdu informācijas noteikumi”, ņemot vērā Valsts valodas
centra 05.08.2019. atzinumu Nr1-16.1/174, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm
“par” (J.Erels, G.Gabrišs, J.Grudule, D.Inķēna, A.Kokars, N.Lazda, G.Puntužs, A.Saleniece);
“pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ:
1. Pārdēvēt Satiksmes ielu, Stirnienē, Varakļānu pagastā, Varakļānu novadā, par Bīskapa
Sloskāna ielu, Stirnienē, Varakļānu pagastā, Varakļānu novadā;
1.1. noteikt, ka jaunais ielas nosaukums stājas spēkā ar 31.08.2019.
2. Uzdot pašvaldības izpilddirektoram organizēt ielas nosaukuma plākšņu un ēku numura
zīmju izgatavošanu un nomaiņu.
3. Izdevumus par ielas nosaukumu plākšņu un ēku numura zīmju izgatavošanu segt no
pašvaldības 2019.gada budžeta līdzekļiem.

13.
Par adrešu maiņu
Tiek dots vārds G.Puntužam
Izskatot jautājumu par adrešu maiņas nepieciešamību sakarā ar Satiksmes ielas, Stirnienē,
Varakļānu pagastā, Varakļānu novadā, pārdēvēšanu par Bīskapa Sloskāna ielu, Stirnienē,
Varakļānu pagastā, Varakļānu novadā, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 20.punktu, Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumu Nr.698 “Adresācijas noteikumi”
9.punktu, ņemot vērā domes Finanšu un attīstības komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada
dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm “par” (J.Erels, G.Gabrišs, J.Grudule, D.Inķēna, A.Kokars,
N.Lazda, G.Puntužs, A.Saleniece); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ:
1. Izmainīt adreses šādu nekustamo īpašumu zemes vienībām un uz tām esošajām ēkām un
būvēm:
N.
p.k.

Nekustamā
īpašuma
nosaukums

Zemes vienības
kadastra
apzīmējums

Līdzšinējā adrese

Jaunā adrese

1.

Satiksmes iela 1

7094 006 0078

Satiksmes iela 1, Stirniene,
Varakļānu pag., Varakļānu
nov., LV-4837

Bīskapa Sloskāna iela 1,
Stirniene, Varakļānu pag.,
Varakļānu nov., LV-4837

2.

Satiksmes iela 2

7094 006 0084

Satiksmes iela 2, Stirniene,
Varakļānu pag., Varakļānu
nov., LV-4837

Bīskapa Sloskāna iela 2,
Stirniene, Varakļānu pag.,
Varakļānu nov., LV-4837

3.

Jaunburtnieki

7094 006 0120

4.

Zeltiņi

7094 007 0282
Ēka
70940070039001
70940070039002

Satiksmes iela 3, Stirniene,
Varakļānu pag., Varakļānu
nov., LV-4837

Bīskapa Sloskāna iela 3,
Stirniene, Varakļānu pag.,
Varakļānu nov., LV-4837

Satiksmes iela 4, Stirniene,
Varakļānu pag., Varakļānu
nov., LV-4837

Bīskapa Sloskāna iela 4,
Stirniene, Varakļānu pag.,
Varakļānu nov., LV-4837
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5.

Burtnieki

70940070039003
70940070039004
70940070039005
70940070039006
7094 006 0121

6.

Mētriņas

7094 006 0115

7.

Romas katoļu
baznīcas Stirnienes
dr.

7094 006 0045
Ēka
70940060045001

8.

Satiksmes iela 10

Ēka
70940060045002
70940060045003
70940060045004
7094 006 0025

9.

Akmentiņi

7094 006 0057

10.

Romas katoļu
baznīcas Stirnienes
dr.

11.

Satiksmes iela 13

7094 006 0046
Ēka
70940060046001
70940060046002
7094 006 0301
Ēka
70940060301001
telpu grupas
70940060301001
003
70940060301001
002
70940060301001
001

12.

Satiksmes iela 14

7094 006 0051

13.

Medņi

7094 006 0110

14.

Satiksmes iela 18

7094 006 0016

15.

Vēsmas

7094 006 0118

Satiksmes iela 6, Stirniene,
Varakļānu pag., Varakļānu
nov., LV-4837
Satiksmes iela 8, Stirniene,
Varakļānu pag., Varakļānu
nov., LV-4837
Satiksmes iela 9, Stirniene,
Varakļānu pag., Varakļānu
nov., LV-4837

Bīskapa Sloskāna iela 6,
Stirniene, Varakļānu pag.,
Varakļānu nov., LV-4837
Bīskapa Sloskāna iela 8,
Stirniene, Varakļānu pag.,
Varakļānu nov., LV-4837
Bīskapa Sloskāna iela 9,
Stirniene, Varakļānu pag.,
Varakļānu nov., LV-4837

Satiksmes iela 9A, Stirniene,
Varakļānu pag., Varakļānu
nov., LV-4837
Satiksmes iela 10, Stirniene,
Varakļānu pag., Varakļānu
nov., LV-4837
Satiksmes iela 11, Stirniene,
Varakļānu pag., Varakļānu
nov., LV-4837
Satiksmes iela 12, Stirniene,
Varakļānu pag., Varakļānu
nov., LV-4837

Bīskapa Sloskāna iela 9A,
Stirniene, Varakļānu pag.,
Varakļānu nov., LV-4837
Bīskapa Sloskāna iela 10,
Stirniene, Varakļānu pag.,
Varakļānu nov., LV-4837
Bīskapa Sloskāna iela 11,
Stirniene, Varakļānu pag.,
Varakļānu nov., LV-4837
Bīskapa Sloskāna iela 12,
Stirniene, Varakļānu pag.,
Varakļānu nov., LV-4837

Satiksmes iela 13, Stirniene,
Varakļānu pag., Varakļānu
nov., LV-4837
Satiksmes iela 13-1,
Stirniene, Varakļānu pag.,
Varakļānu nov., LV-4837

Bīskapa Sloskāna iela 13,
Stirniene, Varakļānu pag.,
Varakļānu nov., LV-4837
Bīskapa Sloskāna iela 13-1,
Stirniene, Varakļānu pag.,
Varakļānu nov., LV-4837

Satiksmes iela 13-2,
Stirniene, Varakļānu pag.,
Varakļānu nov., LV-4837
Satiksmes iela 13-3,
Stirniene, Varakļānu pag.,
Varakļānu nov., LV-4837
Satiksmes iela 14, Stirniene,
Varakļānu pag., Varakļānu
nov., LV-4837
Satiksmes iela 16, Stirniene,
Varakļānu pag., Varakļānu
nov., LV-4837
Satiksmes iela 18, Stirniene,
Varakļānu pag., Varakļānu
nov., LV-4837

Bīskapa Sloskāna iela 13-2,
Stirniene, Varakļānu pag.,
Varakļānu nov., LV-4837
Bīskapa Sloskāna iela 13-3,
Stirniene, Varakļānu pag.,
Varakļānu nov., LV-4837
Bīskapa Sloskāna iela 14,
Stirniene, Varakļānu pag.,
Varakļānu nov., LV-4837
Bīskapa Sloskāna iela 16,
Stirniene, Varakļānu pag.,
Varakļānu nov., LV-4837
Bīskapa Sloskāna iela 18,
Stirniene, Varakļānu pag.,
Varakļānu nov., LV-4837

Satiksmes iela 20, Stirniene,
Varakļānu pag., Varakļānu
nov., LV-4837

Bīskapa Sloskāna iela 20,
Stirniene, Varakļānu pag.,
Varakļānu nov., LV-4837

2. Lēmums stājas spēkā ar 31.08.2019.
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14.
Par nekustamā īpašuma “Lapsukalns” sadalīšanu
Tiek dots vārds G.Puntužam
Izskatot Xxxxx Xxxxx pilnvarotās personas Xxxxx Xxxxx 20.08.2019. iesniegumu par
nekustamā īpašuma “Lapsukalns”sadalīšanu, pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra
likuma 1.panta 14.punktu, likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, Ministru kabineta 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, ņemot vērā domes Finanšu un attīstības komitejas priekšlikumu,
Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm “par” (J.Erels, G.Gabrišs, J.Grudule,
D.Inķēna, A.Kokars, N.Lazda, G.Puntužs, A.Saleniece); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ:
1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “Lapsukalns” (kadastra Nr. 094 007 0076 – 11,2 ha
kopplatībā) divos atsevišķos īpašumos:
- paliekošais īpašums “Lapsukalns” – zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7094 007 0076
daļa – 0,4 ha platībā un zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7094 003 0083 – 2,3 ha platībā;
- jaunizveidotais nekustamais īpašums – zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7094 007 0076
daļa 8,5 ha platībā.
2. Paliekošā nekustamā īpašuma zemes vienības daļai 0,4 ha platībā mainīt zemes
lietošanas mērķi no “zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” (kods –
0101) uz individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods – 0601) un zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 7094 003 0083 no “zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība” (kods – 0101) uz zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība (kods – 0201).
3. Jaunizveidotajam nekustamam īpašumam apstiprināt nosaukumu “Dominika lauks”
un noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (kods – 0101).
4. Zemes gabalu platības var tikt precizētas, veicot kadastrālo uzmērīšanu.
5. Nekustamā īpašuma sadalīšanai izstrādāt zemes ierīcības projektu.
Pielikumā: darba uzdevums uz 1 lapas.

15.
Par nekustamā īpašuma “Tūmuži” sadalīšanu
Tiek dots vārds G.Puntužam
Izskatot priekšlikumu par Varakļānu novada pašvaldības tiesiskajā valdījumā esošā
nekustamā īpašuma “Tūmuži” sadalīšanu divos atsevišķos īpašumos, pamatojoties uz Nekustamā
īpašuma valsts kadastra likuma 15.panta 1.punkta a) apakšpunktu, 19.panta 1.punktu un 24.panta
pirmo daļu, 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, ņemot vērā domes Finanšu un attīstības komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada
dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm “par” (J.Erels, G.Gabrišs, J.Grudule, D.Inķēna, A.Kokars,
N.Lazda, G.Puntužs, A.Saleniece); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ:
1. Sadalīt nekustamo īpašumu “Tūmuži” (kadastra Nr.7078 004 0005 – 7,3 ha kopplat.)
divos atsevišķos īpašumos:
1.1. paliekošais nekustamais īpašums “Tūmuži” - zemes vienība ar kadastra apzīmējumu
7078 004 0414 – 1,3 ha platībā;
1.2. jaunizveidotais nekustamais īpašums – zemes vienība ar kadastra apzīmējumu
70780040416 – 6,0 ha platībā.
2. Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam apstiprināt nosaukumu “Dālijas” un noteikt
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zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods –
0101).

16.
Par nekustamā īpašuma “Oši” sadalīšanu
Tiek dots vārds G.Puntužam
Izskatot Xxxxx Xxxxx 23.08.2019. iesniegumu par nekustamā īpašuma “Oši” 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 8
balsīm “par” (J.Erels, G.Gabrišs, J.Grudule, D.Inķēna, A.Kokars, N.Lazda, G.Puntužs,
A.Saleniece); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ:
1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “Oši” (kadastra Nr.7078 008 0163 – 8,6 ha kopplat.)
divos atsevišķos īpašumos:
1.1. paliekošais nekustamais īpašums “Oši”:
- zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7078 008 0163 daļa 2,2 ha platībā;
- zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7078 008 0163 daļa 0,5 ha platībā.
1.2. jaunizveidotais nekustamais īpašums:
- zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7078 008 0163 daļa 4,2 ha platībā;
- zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7078 008 0164 – 1,7 ha platībā.
2. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7078 008 0163 sadalīšanai izstrādāt zemes
ierīcības projektu.
3. Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam (5,9 ha kopplatībā) apstiprināt nosaukumu
“Zemgaļi” un noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (kods – 0101).
4. Paliekošā nekustamā īpašuma “Oši” zemes vienībai 2,2 ha platībā noteikt zemes
lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201)
un zemes vienībai 0,5 ha platībā – individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).
5. Zemes gabalu platības var tikt precizētas, veicot kadastrālo uzmērīšanu.
Pielikumā: darba uzdevums uz 1 lapas.

17.
Par nekustamā īpašuma “Airenes” sadalīšanu
Tiek dots vārds G.Puntužam
Izskatot priekšlikumu par Varakļānu novada pašvaldības tiesiskajā valdījumā esošā
nekustamā īpašuma “Airenes” sadalīšanu, 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
8 balsīm “par” (J.Erels, G.Gabrišs, J.Grudule, D.Inķēna, A.Kokars, N.Lazda, G.Puntužs,
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A.Saleniece); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ:
1. Sadalīt pašvaldībai tiesiskajā valdījumā esošu nekustamo īpašumu “Airenes” (kadastra
Nr. 7094 005 0055 - 2,74 ha kopplatībā) divos atsevišķos īpašumos:
- paliekošais īpašums “Airenes” – zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7094 005 0055 daļa
0,35 ha, platībā;
- jaunizveidotais nekustamais īpašums – zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7094 005 0055
daļa 2,39 ha platībā.
2. Paliekošā nekustamā īpašuma zemes vienības daļai 0,35 ha platībā mainīt zemes
lietošanas mērķi no “zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” (kods –
0101) uz individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods – 0601).
3. Paliekošā nekustamā īpašuma “Airenes” zemes gabalam 0,35 ha platībā un uz tā
esošajām ēkām saglabāt adresi “Airenes”, Varakļānu pagasts, Varakļānu nov., LV-4836.
4. Jaunizveidotajam nekustamam īpašumam apstiprināt nosaukumu “Lielās Airenes” un
noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (kods – 0101).
5. Zemes gabalu platības var tikt precizētas, veicot kadastrālo uzmērīšanu.

18.
Par dzīvokļa īpašuma Kosmonautu ielā 22-3, Varakļāni, Varakļānu novads, ierakstīšanu
zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai
Tiek dots vārds G.Puntužam
Izskatot pašvaldībā saņemto dzīvokļa Kosmonautu ielā 22-3, Varakļāni, īrnieka Xxxxx
Xxxxx 20.08.2019. iesniegumu ar dzīvokļa atsavināšanas ierosinājumu, Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas un 6.panta otrās daļas nosacījumiem,
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Dzīvokļa īpašuma
likuma 8.pantu, ņemot vērā domes Finanšu un attīstības komitejas priekšlikumu, Varakļānu
novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm “par” (J.Erels, G.Gabrišs, J.Grudule, D.Inķēna,
A.Kokars, N.Lazda, G.Puntužs, A.Saleniece); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai par brīvu cenu Varakļānu novada pašvaldībai piederošu nekustamo
īpašumu – dzīvokli Kosmonautu ielā 22-3, Varakļāni, Varakļānu novads.
2. Veikt 1.punktā minētā pašvaldībai piekritīgā dzīvokļa īpašuma ierakstīšanu
zemesgrāmatā uz Varakļānu novada pašvaldības vārda.
3. Uzdot Mantas atsavināšanas un izsoles komisijai organizēt 1.punktā minētā dzīvokļa
īpašuma atsavināšanas procedūru.

19.
Par dzīvokļa īpašuma Rēzeknes ielā 4-3, Varakļāni, Varakļānu novads, ierakstīšanu
zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai
Tiek dots vārds G.Puntužam
Izskatot pašvaldībā saņemto dzīvokļa Rēzeknes ielā 4-3, Varakļāni, īrnieces Xxxxx Xxxxx
19.08.2019. iesniegumu ar dzīvokļa atsavināšanas ierosinājumu, Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas un 6.panta otrās daļas nosacījumiem, pamatojoties uz
likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Dzīvokļa īpašuma likuma 8.pantu,
ņemot vērā domes Finanšu un attīstības komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti
balsojot, ar 8 balsīm “par” (J.Erels, G.Gabrišs, J.Grudule, D.Inķēna, A.Kokars, N.Lazda,
G.Puntužs, A.Saleniece); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ:
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1. Nodot atsavināšanai par brīvu cenu Varakļānu novada pašvaldībai piederošu nekustamo
īpašumu – dzīvokli Rēzeknes ielā 4-3, Varakļāni, Varakļānu novads.
2. Veikt 1.punktā minētā pašvaldībai piekritīgā dzīvokļa īpašuma ierakstīšanu
zemesgrāmatā uz Varakļānu novada pašvaldības vārda.
3. Uzdot Mantas atsavināšanas un izsoles komisijai organizēt 1.punktā minētā dzīvokļa
īpašuma atsavināšanas procedūru.

20.
Par dzīvokļa īpašuma Kosmonautu ielā 13-50, Varakļāni, Varakļānu novads,
ierakstīšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai
Tiek dots vārds G.Puntužam
Izskatot pašvaldībā saņemto dzīvokļa Kosmonautu ielā 13-50, Varakļāni, īrnieka Xxxxx
Xxxxx 23.07.2019. saņemto iesniegumu ar dzīvokļa atsavināšanas ierosinājumu, Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas un 6.panta otrās daļas nosacījumiem,
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Dzīvokļa īpašuma
likuma 8.pantu, ņemot vērā domes Finanšu un attīstības komitejas priekšlikumu, Varakļānu
novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm “par” (J.Erels, G.Gabrišs, J.Grudule, D.Inķēna,
A.Kokars, N.Lazda, G.Puntužs, A.Saleniece); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai par brīvu cenu Varakļānu novada pašvaldībai piederošu nekustamo
īpašumu – dzīvokli Kosmonautu ielā 13-50, Varakļāni, Varakļānu novads.
2. Veikt 1.punktā minētā pašvaldībai piekritīgā dzīvokļa īpašuma ierakstīšanu
zemesgrāmatā uz Varakļānu novada pašvaldības vārda.
3. Uzdot Mantas atsavināšanas un izsoles komisijai organizēt 1.punktā minētā dzīvokļa
īpašuma atsavināšanas procedūru.

21.
Par dzīvokļa īpašuma Pils ielā 20-2, Varakļāni, Varakļānu novads, ierakstīšanu
zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai
Tiek dots vārds G.Puntužam
Izskatot pašvaldībā saņemto dzīvokļa Pils ielā 20-2, Varakļāni, īrnieka Xxxxx Xxxxx
13.08.2019. iesniegumu ar dzīvokļa atsavināšanas ierosinājumu, Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas un 6.panta otrās daļas nosacījumiem, pamatojoties uz
likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Dzīvokļa īpašuma likuma 8.pantu,
ņemot vērā domes Finanšu un attīstības komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti
balsojot, ar 8 balsīm “par” (J.Erels, G.Gabrišs, J.Grudule, D.Inķēna, A.Kokars, N.Lazda,
G.Puntužs, A.Saleniece); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai par brīvu cenu Varakļānu novada pašvaldībai piederošu nekustamo
īpašumu – dzīvokli Pils ielā 20-2, Varakļāni, Varakļānu novads.
2. Veikt 1.punktā minētā pašvaldībai piekritīgā dzīvokļa īpašuma ierakstīšanu
zemesgrāmatā uz Varakļānu novada pašvaldības vārda.
3. Uzdot Mantas atsavināšanas un izsoles komisijai organizēt 1.punktā minētā dzīvokļa
īpašuma atsavināšanas procedūru.

22.
Par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma Kapsētas iela 12, Varakļāni, Varakļānu
novads, nodošanu atsavināšanai
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Tiek dots vārds G.Puntužam
Izskatot ierosinājumu par viendzīvokļa dzīvojamās mājas Kapsētas ielā 12, Varakļānos,
nodošanu atsavināšanai, saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta
pirmo un otro daļu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada
dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm “par” (J.Erels, G.Gabrišs, J.Grudule, D.Inķēna, A.Kokars,
N.Lazda, G.Puntužs, A.Saleniece); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu Kapsētas iela 12,
Varakļāni, Varakļānu novads.
2. Uzdot Varakļānu novada pašvaldības Mantas atsavināšanas un izsoles komisijai
organizēt 1.punktā minētā nekustamā īpašuma atsavināšanas procedūru.

23.
Par sociālo dzīvokļu īres līgumu pagarināšanu
Tiek dots vārds A.Kančai, G.Puntužam
Izskatot Sociālā dienesta sagatavoto informāciju par sociālo dzīvokļu īres līgumu
pagarināšanu, saskaņā ar likuma “Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām 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 8 balsīm “par” (J.Erels, G.Gabrišs,
J.Grudule, D.Inķēna, A.Kokars, N.Lazda, G.Puntužs, A.Saleniece); “pret” – nav; “atturas” – nav,
NOLEMJ:
1. Pagarināt sociālo dzīvokļu īres līgumus līdz 29.02.2020.:
1.1. Xxxxx Xxxxx par sociālo dzīvokli Pils ielā 17-3, Varakļāni (1 ist. ar kopplat.29,0 m2);
1.2. Xxxxx Xxxxx par sociālo dzīvokli Pils ielā 17-7, Varakļāni (1 ist.; kopplat.23,1 m2);
1.3. Xxxxx Xxxxx par sociālo dzīvokli Dārzu ielā 7-1, Varakļāni (2 ist.; kopplat.54,3 m2).
2. Uzdot Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA (valdes loceklis V.Stikāns) līdz
10.09.2019. sagatavot un noslēgt 1.punktā minēto sociālo dzīvokļu īres līgumus.

24.
Par naudas balvas piešķiršanu nozīmīgā dzīves jubilejā
Tiek dots vārds G.Puntužam
Izskatot Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas sagatavoto informāciju par nozīmīgām dzīves
jubilejām 2019.gada septembrī, saskaņā ar Varakļānu novada domes 27.08.2009. saistošo
noteikumu Nr.4 “Par godalgām, naudas balvām un materiālo palīdzību Varakļānu novadā”
2.2.1.punktu, ņemot vērā domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas
priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm “par” (J.Erels, G.Gabrišs,
J.Grudule, D.Inķēna, A.Kokars, N.Lazda, G.Puntužs, A.Saleniece); “pret” – nav; “atturas” – nav,
NOLEMJ:
1. Piešķirt naudas balvu sakarā ar 90 gadu jubileju 100,00 euro apmērā Xxxxx Xxxxx.
2. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (V.Baloža ielā 13A, Valmiera, LV4201) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

25.
Par finansējumu Varakļānu novada muzeja Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības
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projekta “630 verstis pilnas sajūtām” tūrisma piedāvājuma “Foto sajūtu laboratorija”
īstenošanai
Tiek dots vārds G.Puntužam
Izskatot Varakļānu novada muzeja vadītājas T.Korsakas iesniegumu par finanšu līdzekļu
nepieciešamību Latvijas – Krievijas pārrobežu projekta “630 verstis pilnas sajūtām” tūrisma
aktivitātes “Foto sajūtu laboratorija” realizācijas priekšapmaksai, pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, ņemot vērā domes Finanšu un attīstības komitejas
priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm “par” (J.Erels, G.Gabrišs,
J.Grudule, D.Inķēna, A.Kokars, N.Lazda, G.Puntužs, A.Saleniece); “pret” – nav; “atturas” – nav ,
NOLEMJ:
1. Piešķirt pašvaldības budžeta līdzekļus Latvijas – Krievijas pārrobežu projekta “630
verstis pilnas sajūtām” tūrisma aktivitātes Varakļānu novada muzejā “Foto sajūtu laboratorija”
(Projekts) realizācijas priekšfinansēšanai:
- EUR 8255,00, kas ir 60% no Varakļānu novada muzeja Projekta plānotajām iepirkumu
izmaksām;
- EUR 4200,00 Projekta kopīgo aktivitāšu veikšanai;
- EUR 1000,00 Projekta līdzfinansējums.
2. Uzdot Varakļānu novada muzeja vadītājai T.Korsakai sagatavot un noslēgt sadarbības
līgumu ar biedrību “Latvijas Piļu un muižu asociācija” par Projekta īstenošanu.

26.
Par zemes iznomāšanu
Tiek dots vārds G.Puntužam
Izskatot SIA “Rubate” valdes locekļa A.Auguļa 19.08.2019. iesniegumu ar lūgumu
iznomāt zemes gabalu atbērtnei pie Murmastienes – Silagala ceļa, uz projekta realizācijas laiku,
saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu un 21.panta pirmās daļas
27.punktu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm “par” (J.Erels, G.Gabrišs,
J.Grudule, D.Inķēna, A.Kokars, N.Lazda, G.Puntužs, A.Saleniece); “pret” – nav; “atturas” – nav,
NOLEMJ:
1. Iznomāt SIA “Rubate” (reģ.Nr. 40003291605, jurid. adrese - Rīga, Hipokrāta iela 2D)
zemes gabalu 0,25 ha platībā pašvaldībai piederošajā nekustamajā īpašumā “Atpūtas centrs
Greblis”, Murmastienes pagasts (kad.Nr. 7078 004 0371), atbērtnes vietai uz pašvaldības ceļa
Murmastiene – Silagals pārbūves realizācijas laiku.

27.
Par dienesta dzīvokļa īres līguma pārtraukšanu
Tiek dots vārds G.Puntužam
Izskatot ceļu būvstrādnieka Xxxxx Xxxxx 28.08.2019. iesniegumu par dienesta dzīvokļa
Fabrikas ielā 1–11, Varakļāni, īre līguma pārtraukšanu ar 31.08.2019., saskaņā ar likuma “Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 8
balsīm “par” (J.Erels, G.Gabrišs, J.Grudule, D.Inķēna, A.Kokars, N.Lazda, G.Puntužs,
A.Saleniece); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ:
1. Pārtraukt ar ceļu būvstrādnieku Xxxxx Xxxxx noslēgto dienesta dzīvokļa Fabrikas
ielā 1-11, Varakļāni, īres līgumu ar 31.08.2019.
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28.
Par Latvijas Pašvaldību savienības Izpilddirektoru asociācijas sanāksmes organizēšanu
Tiek dots vārds G.Puntužam
Izskatot jautājumu par Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) Izpilddirektoru asociācijas
kārtējās sanāksmes 06.09.2019. organizēšanu Varakļānu novadā, pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 8
balsīm “par” (J.Erels, G.Gabrišs, J.Grudule, D.Inķēna, A.Kokars, N.Lazda, G.Puntužs,
A.Saleniece); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ:
1. Atbalstīt LPS Izpilddirektoru asociācijas sanāksmes organizēšanu 06.09.2019. Varakļānu
novadā.
2. Apstiprināt LPS Izpilddirektoru asociācijas sanāksmes organizēšanas izmaksu tāmi.
Pielikumā: tāme uz 1 lapas.

29.
Par auto-foto orientēšanās sacensībām
Tiek dots vārds G.Puntužam
Izskatot ierosinājumu par auto-foto orientēšanās sacensību organizēšanu un iepazīstoties ar
sagatavoto izmaksu tāmi un sacensību nolikuma projektu Varakļānu novadā, pamatojoties uz
likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Varakļānu novada dome, atklāti
balsojot, ar 8 balsīm “par” (J.Erels, G.Gabrišs, J.Grudule, D.Inķēna, A.Kokars, N.Lazda,
G.Puntužs, A.Saleniece); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ:
1. Apstiprināt auto-foto orientēšanās sacensību “Rudens kauss 2019” nolikumu.
2. Apstiprināt auto-foto orientēšanās sacensību “Rudens kauss 2019” organizēšanas
izmaksu tāmi.
Pielikumā: nolikums ar pielikumu uz 4 lapām;
tāme uz 1 lapas.

Visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti.
Nākamā domes sēde notiks 26.09.2019. plkst. 15.00
Sēde darbu beidz plkst. 15.40
Sēdi vadīja:
Domes priekšsēdētāja vietnieks

(personiskais paraksts)

G.Puntužs

Protokolēja:
Lietvede

(personiskais paraksts)

I.Broka
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