
1 

 

 
 

 
 

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 

 

25.04.2019.                                     Nr.4 
 

Atklāta sēde sasaukta plkst. 15.00 

Sēdi vada domes priekšsēdētājs Māris Justs 

Sēdi protokolē lietvede  Ilga Broka 
 

DOMES  SASTĀVS: 
 

1.   Deputāts Jānis Erels  - piedalās 

2.   Gunārs Gabrišs   - piedalās 

3.   Deputāte Janīna Grudule  - piedalās  

4.   Deputāte Dina Inķēna  - piedalās  

5.   Deputāts Māris Justs  - piedalās  

6.   Deputāts Austris Kokars  - piedalās  

7.   Deputāts Nauris Lazda  - piedalās  

8.   Deputāts Gunārs Puntužs  - nepiedalās – slimības dēļ 

9.   Deputāte Anita Saleniece  - piedalās  
 

PIEAICINĀTIE  UN  INTERESENTI:   
 

Ivars Ikaunieks – pašvaldības izpilddirektors; 

Ilona Skutele – galvenā grāmatvede; 

Aina Kanča – Sociālā dienesta vadītāja; 

Līga Upeniece – juriste; 

Jānis Mozga – pagastu pārvalžu vadītājs; 

Ilga Broka – lietvede 
 

DARBA  KĀRTĪBA: 
 

1. Par Varakļānu novada pašvaldības un tās iestāžu amatu klasificēšanas rezultātu saskaņošanu 
 

2. Par izmaiņām Varakļānu novada vēlēšanu komisijas sastāvā 
 

3. Par grozījumu Varakļānu tautas bibliotēkas nolikumā 
 

4. Par grozījumiem Varakļānu tautas bibliotēkas lietošanas noteikumos 
 

5. Par grozījumiem Murmastienes bibliotēkas nolikumā  
 

6. Par grozījumiem Murmastienes bibliotēkas lietošanas noteikumos  
 

7. Par grozījumiem Stirnienes bibliotēkas nolikumā  
 

8. Par grozījumiem Stirnienes bibliotēkas lietošanas noteikumos 
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9. Par izmaiņām Datu drošības pārkāpumu izskatīšanas komisijas sastāvā 
 

10. Par zemes ierīcības projekta “Rozes” apstiprināšanu 
 

11. Par nekustamā īpašuma “Smilšukalns” sadalīšanu 
 

12. Par nekustamā īpašuma “Dambji” sadalīšanu 
 

13. Par nekustamā īpašuma “Pakaviņi” sadalīšanu 
 

14. Par adreses noteikšanu 
 

15. Par ēkas uzturēšanai nepieciešamās zemes platības noteikšanu 
 

16. Par zemes nomu 
 

17. Par Varakļānu novada pašvaldības dalību Eiropas Sociālā fonda projektā “Atbalsts 

priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) 
 

18. Par pašvaldības finansējuma piešķiršanu lauku tūrisma atbalstam 
 

19. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu Xxxxx Xxxxx 
 

20. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu Xxxxx Xxxxx 
 

21. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu Xxxxx Xxxxx 
 

22. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu Xxxxx Xxxxx 
 

23. Par naudas balvas piešķiršanu nozīmīgā dzīves jubilejā 
 

24. Par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu 
 

25. Par dienesta dzīvokļa statusa noteikšanu 
 

26. Par dzīvokļu īres tiesību piešķiršanu 
 

27. Par dzīvokļa īres līguma pagarināšanu 
 

28. Par dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai 
 

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

iestādēm 
 

PAPILDU  DARBA  KĀRTĪBA: 
 

30. Par dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda  

 
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 8 balsīm “par” (J.Erels, G.Gabrišs, J.Grudule, 

D.Inķēna, M.Justs, A.Kokars, N.Lazda, 8A.Saleniece); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ: 
 

Iekļaut papildu darba kārtībā 1 izskatāmo jautājumu.  

 
1. 

Par Varakļānu novada pašvaldības un tās iestāžu amatu klasificēšanas rezultātu 

saskaņošanu 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības 

likuma 11.panta pirmo daļu un Ministru kabineta 30.11.2010. noteikumu Nr.1075 “Valsts un 

pašvaldību institūciju amatu katalogs” 22.punktu, ņemot vērā domes Finanšu un attīstības  
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komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm “par” (J.Erels, 

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

“atturas” – nav, NOLEMJ: 
 

 1. Saskaņot Varakļānu novada pašvaldības un tās iestāžu amatu klasificēšanas rezultātus. 
 

Pielikumā: saraksts uz 7 lapām. 

 
2. 

Par izmaiņām Varakļānu novada vēlēšanu komisijas sastāvā 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot Varakļānu novada vēlēšanu komisijas locekles Līgas Sondores 28.03.2019. 

iesniegumu ar lūgumu atbrīvot viņu no vēlēšanu komisijas locekles pienākumu veikšanas Eiropas 

Parlamenta vēlēšanu kampaņas laikā sakarā ar bērna kopšanas atvaļinājumu, saskaņā ar 

Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 2.panta 

otro daļu un 11.panta ceturto daļu, pamatojoties uz Varakļānu novada domes 27.07.2018. lēmumu 

Nr. 9.1 “Par Varakļānu novada vēlēšanu komisijas izveidošanu”, 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, M.Justs, A.Kokars, N.Lazda, A.Saleniece); “pret” – nav; 

“atturas” – nav; NOLEMJ: 
 

 1. Atbrīvot Līgu Sondori no Varakļānu novada vēlēšanu komisijas locekles pienākumu 

pildīšanas Eiropas Parlamenta vēlēšanu kampaņas periodā. 
 

 2. Apstiprināt par Varakļānu novada vēlēšanu komisijas locekli Initu Mozgu uz Līgas 

Sondores prombūtnes laiku. 

 
3. 

Par grozījumu Varakļānu tautas bibliotēkas nolikumā 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot sagatavoto priekšlikumu par nepieciešamību veikt izmaiņas Varakļānu tautas  

bibliotēkas nolikumā, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 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, M.Justs, A.Kokars, N.Lazda, 

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

 1. Izdarīt grozījumu ar domes 29.10.2009. lēmumu Nr.10.3 apstiprinātajā Varakļānu tautas 

bibliotēkas nolikumā, svītrojot nolikuma 8.punktā vārdu “kartotēkas”.                       
 

 2. Lēmuma 1.punktā noteiktās izmaiņas stājas spēkā ar lēmuma pieņemšanas brīdi. 

 
4. 

Par grozījumiem Varakļānu tautas bibliotēkas lietošanas noteikumos 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot sagatavoto priekšlikumu par nepieciešamību veikt izmaiņas Varakļānu tautas  

bibliotēkas lietošanas noteikumos, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās  
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daļas 2.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, 

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

 1. Izdarīt grozījumus ar domes 29.10.2009. lēmumu Nr.10.4 apstiprinātajos “Varakļānu 

tautas bibliotēkas lietošanas noteikumos”: 

 1.1. svītrot noteikumu 15.2.apakšpunktā vārdu “kartotēkām”; 

 1.2. izteikt noteikumu 17.punktu šādā redakcijā: 

“Bibliotēkas maksas pakalpojumu veidus un cenas nosaka un apstiprina Varakļānu novada dome 

saskaņā ar Varakļānu novada pašvaldības iestāžu sniegto maksas pakalpojumu izcenojumu 

aprēķināšanas metodiku un apstiprināšanas kārtību.”; 

 1.3. izteikt noteikumu 19.punktu šādā redakcijā: 

“Bibliotēkas izsniegto iespieddarbu un citu datu nesēju lietošanas termiņš ir 28 dienas.”; 

 1.4. svītrot noteikumu 21.punktā teksta daļu “izņemt no Bibliotēkas katalogiem un 

kartotēkām kartītes”; 

 1.5. svītrot noteikumu 22.4.apakšpunktā teksta daļu “arī ārvalstu”; 

 1.6. svītrot noteikumu 22.6.apakšpunktu; 

 1.7. aizstāt noteikumu 31.punktā teksta daļu “vai samaksāt kavējuma naudu Bibliotēkas 

lietošanas noteikumos norādītajā kārtībā un apmērā” ar “atbilstoši Bibliotēkas uzskaites 

dokumentos uzrādītajām cenām”.                       
 

 2. Lēmuma 1.punktā noteiktās izmaiņas stājas spēkā ar lēmuma pieņemšanas brīdi. 

 
5. 

Par grozījumiem Murmastienes bibliotēkas nolikumā 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot sagatavoto priekšlikumu par nepieciešamību veikt izmaiņas Murmastienes  

bibliotēkas nolikumā, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 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, M.Justs, A.Kokars, N.Lazda, 

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

 1. Izdarīt grozījumu ar domes 30.12.2009. lēmumu Nr.13.2 apstiprinātajā Murmastienes 

bibliotēkas nolikumā, svītrojot nolikuma II nodaļas 4.punktā vārdu “kartotēkas”.                       
 

 2. Lēmuma 1.punktā noteiktās izmaiņas stājas spēkā ar lēmuma pieņemšanas brīdi. 

 
6. 

Par grozījumiem Murmastienes bibliotēkas lietošanas noteikumos 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot sagatavoto priekšlikumu par nepieciešamību veikt izmaiņas Murmastienes  

bibliotēkas lietošanas noteikumos, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās 

daļas 2.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, 

M.Justs, A.Kokars, N.Lazda, A.Saleniece); “pret” – nav; “atturas” – nav; NOLEMJ:   
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 1. Izdarīt grozījumus ar domes 30.12.2009. lēmumu Nr.13.3 apstiprinātajos 

“Murmastienes bibliotēkas lietošanas noteikumos”: 

 1.1. svītrot noteikumu 7., 10., 11.un 12.punktus; 

 1.2. svītrot noteikumu 15.1.apakšpunktā teksta daļu “Bibliotēkas lietotāja kartes 

izsniegšana”; 

 1.3. svītrot noteikumu 15.2.apakšpunktā vārdu “kartotēkām”; 

 1.4. izteikt noteikumu 17.punktu šādā redakcijā: 

“Bibliotēkas maksas pakalpojumu veidus un cenas nosaka un apstiprina Varakļānu novada dome 

saskaņā ar Varakļānu novada pašvaldības iestāžu sniegto maksas pakalpojumu izcenojumu 

aprēķināšanas metodiku un apstiprināšanas kārtību.”; 

 1.5. izteikt noteikumu 19.punktu šādā redakcijā: 

“Bibliotēkas izsniegto iespieddarbu un citu datu nesēju lietošanas termiņš ir 28 dienas.”; 

 1.6. svītrot noteikumu 21.punktā teksta daļu “izņemt no Bibliotēkas katalogiem un 

kartotēkām kartītes”; 

 1.7. svītrot noteikumu 22.4.apakšpunktā teksta daļu “arī ārvalstu”; 

 1.8. svītrot noteikumu 22.6.apakšpunktu; 

 1.9. aizstāt noteikumu 31.punktā teksta daļu “vai samaksāt kavējuma naudu Bibliotēkas 

lietošanas noteikumos norādītajā kārtībā un apmērā” ar “atbilstoši Bibliotēkas uzskaites 

dokumentos uzrādītajām cenām”; 

            1.10. svītrot noteikumu 32.punktā teksta daļu “vai jāmaksā līdz 10 kārtīgam apmēram no 

attiecīgā iespieddarba vērtības”.           
 

 2. Lēmuma 1.punktā noteiktās izmaiņas stājas spēkā ar lēmuma pieņemšanas brīdi.  

 
7. 

Par grozījumiem Stirnienes bibliotēkas nolikumā 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot sagatavoto priekšlikumu par nepieciešamību veikt izmaiņas Stirnienes  

bibliotēkas nolikumā, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 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, M.Justs, A.Kokars, N.Lazda, 

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

 1. Izdarīt grozījumus ar domes 30.12.2009. lēmumu Nr.13.4 apstiprinātajā Stirnienes 

bibliotēkas nolikumā: 

 1.1. aizstāt nolikuma 6.punktā vārdus ““Muiža”, Stirniene” ar ““Stirnienes muiža 3”-1”; 

 1.2. izteikt nolikuma 10.punktu šādā redakcijā: 

“Veikt bibliogrāfisko uzziņu un informatizācijas darbu, sadarboties ar reģionālo bibliotēku 

kopkataloga un datu bāzes veidošanā.”; 

 1.3. svītrot nolikuma 21.punktā teksta daļu “skenēšana ar informācijas saglabāšanu 

elektroniskā formā”; 

 1.4. svītrot nolikuma 22.punktā teksta daļu “zinātniskās pētniecības darba 

nodrošināšanai”.                       
 

 2. Lēmuma 1.punktā noteiktās izmaiņas stājas spēkā ar lēmuma pieņemšanas brīdi. 
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8. 

Par grozījumiem Stirnienes bibliotēkas lietošanas noteikumos 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot sagatavoto priekšlikumu par nepieciešamību veikt izmaiņas Stirnienes  

bibliotēkas lietošanas noteikumos, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās 

daļas 2.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, 

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

 1. Izdarīt grozījumus ar domes 30.12.2009. lēmumu Nr.13.5 apstiprinātajos “Stirnienes 

bibliotēkas lietošanas noteikumos”: 

 1.1. svītrot noteikumu 10., 11.un 12.punktus; 

 1.2. svītrot noteikumu 15.1.apakšpunktā teksta daļu “Bibliotēkas lietotāja kartes 

izsniegšana”; 

 1.3. svītrot noteikumu 15.2.apakšpunktā vārdu “kartotēkām”; 

 1.4. izteikt noteikumu 19.punktu šādā redakcijā: 

“Bibliotēkas izsniegto grāmatu lietošanas termiņš ir 28 dienas.”; 

 1.5. svītrot noteikumu 21.punktā teksta daļu “izņemt no Bibliotēkas katalogiem un 

kartotēkām kartītes”.           
 

 2. Lēmuma 1.punktā noteiktās izmaiņas stājas spēkā ar lēmuma pieņemšanas brīdi. 

 
9. 

Par izmaiņām Datu drošības pārkāpumu izskatīšanas komisijas sastāvā 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Sakarā ar darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar Lanu Ukriju-Kaļinovsku, pamatojoties uz 

likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, ar domes 29.11.2018. lēmumu 

Nr.13.20 apstiprināto “Datu drošības pārkāpumu izskatīšanas komisijas nolikumu”, Varakļānu 

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

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

1. Skaitīt par izbeigtām Datu drošības pārkāpumu izskatīšanas komisijas locekles Lanas 

Ukrijas-Kaļinovskas pilnvaras ar 22.04.2019. 
 

2. Iekļaut Datu drošības pārkāpumu izskatīšanas komisijas sastāvā pašvaldības juristi 

Līgu Upenieci. 

 
10. 

Par zemes ierīcības projekta “Rozes” apstiprināšanu 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot SIA “Ametrs” zemes ierīkotājas Rutas Arnicānes iesniegumu ar lūgumu 

apstiprināt nekustamā īpašuma “Rozes” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 70780040245 

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

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

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

28.punktiem, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 6.,  
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16.1., un 30.punktiem, 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, M.Justs, A.Kokars, N.Lazda, 

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

 1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma “Rozes” zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 7078 004 0245 sadalīšanai:  

 1.1. apstiprināt paliekošā īpašuma “Rozes” zemes vienības ar kad.apzīm. 7078 004 0509 

(saskaņā ar zemes ierīcības projekta grafisko pielikumu Nr.1) platību 6,3 ha un zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 7078 004 0510 (saskaņā ar zemes ierīcības projekta grafisko pielikumu 

Nr.2) platību 5,5 ha; 

 1.2. apstiprināt jaunizveidotā īpašuma “Laukrozes” zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 7078 004 0511 (saskaņā ar zemes ierīcības projekta grafisko pielikumu Nr.3) platību 

14,0 ha; 

  1.3. mainīt paliekošā īpašuma “Rozes” zemes vienībām ar kadastra apzīm. 7078 004 0509 

un 7078 004 0510 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); 

 1.4. jaunizveidotā īpašuma “Laukrozes” zemes vienībai ar kadastra apzīm. 7078 004 0511 

noteikt zemes lietošanas mērķi: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 

(kods – 0101). 
 

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

kadastrālās uzmērīšanas gaitā. 
 

 3. Noteikt zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumus:   

 3.1. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7078 004 0509: 

3.1.1. kods 7311040900 – ūdensnotekas (ūdensteču regulēta posma un speciāli raktas gultnes), kā 

arī uz tās esošas hidrotehniskas būves un ierīces ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija meža 

zemēs; 

 3.2. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7078 004 0510: 

3.2.1. kods 7311020103 – no 10 līdz 25 kilometriem garas dabiskas ūdensteces vides un dabas 

resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija lauku apvidos; 

3.2.2. kods 7311050200 – tauvas joslas teritorija gar upi; 

3.2.3. kods 7311040900 – ūdensnotekas (ūdensteču regulēta posma un speciāli raktas gultnes), kā 

arī uz tās esošas hidrotehniskas būves un ierīces ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija meža 

zemēs; 

     3.3. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7078 004 0511: 

3.3.1. kods 731104100 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap aizsprosta drošuma noteikšanas 

kontrolmērietaisi (piemēram, gruntsūdeņu līmeņa noteikšanas urbums, grunts un būvju 

horizontālo noviržu mērījumu urbums un atbalsta punkts, vertikālo deformāciju mērīšanas 

atbalsta punkts); 

3.3.2. kods 7311040900 – ūdensnotekas (ūdensteču regulēta posma un speciāli raktas gultnes), kā 

arī uz tās esošas hidrotehniskas būves un ierīces ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija meža 

zemēs;  

3.3.3. kods 7315030100 – ceļa servitūta teritorija. 

 4. Zemes vienības ar kad.apzīm. 7078 004 0511 atsavināšanas gadījumā nostiprināt 

zemesgrāmatā ceļa servitūtu par labu zemes vienībām ar kad.apzīm. 70780040509 un 

70780040510. 
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11. 

Par nekustamā īpašuma “Smilšukalns” sadalīšanu 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

  Izskatot Xxxxx Xxxxx pilnvarotās personas Xxxxx Xxxxx 02.04.2019. iesniegumu par 

nekustamā īpašuma “Smilšukalns” sadalīšanu divos atsevišķos īpašumos, pamatojoties uz 

Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu, likuma “Par pašvaldībām” 

12.pantu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumiem Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas 

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

Varakļānu novada teritorijas plānojumu 2014.-2025.gadam, 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, M.Justs, A.Kokars, N.Lazda, A.Saleniece); “pret” – nav; 

“atturas” – nav, NOLEMJ: 
 

 1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “Smilšukalns” (kadastra Nr.7094 007 0027 – 8,2 ha 

kopplat.) divos atsevišķos īpašumos: 

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

apzīmējumu 7094 007 0027 - 6,0 ha platībā; 

 1.2. jaunizveidotais nekustamais īpašums – zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 

70940080008 - 2,2 ha platībā. 

  2. Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam apstiprināt nosaukumu “Rubeņmežs”. 

  3. Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam (zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 

7094 008 0008) izmainīt 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). 

 
12. 

Par nekustamā īpašuma “Dambji” sadalīšanu 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

  Izskatot priekšlikumu par Varakļānu novada pašvaldības tiesiskajā valdījumā esošā  

nekustamā īpašuma “Dambji” 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, M.Justs, 

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

 1. Sadalīt nekustamo īpašumu “Dambji” (kadastra Nr.7078 005 0010 – 1,7 ha kopplat.) 

divos atsevišķos īpašumos: 

 1.1. paliekošais nekustamais īpašums “Dambji”: 

- zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7078 005 0006 – 0,2 ha platībā; 

- zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7078 005 0014 daļa – 1,3 ha platībā; 

 1.2. jaunizveidotais nekustamais īpašums – zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

70780050014 daļa - 0,2 ha platībā. 

  2. Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam apstiprināt nosaukumu “Lakši” un noteikt 

zemes lietošanas mērķi – lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūve (kods – 1003). 
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  3. Zemes gabalu platības var tikt precizētas normatīvajos aktos noteiktā apjomā 

kadastrālās uzmērīšanas gaitā. 

 
13. 

Par nekustamā īpašuma “Pakaviņi” sadalīšanu 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

  Izskatot Xxxxx Xxxxx 17.04.2019. iesniegumu par nekustamā īpašuma “Pakaviņi” 

sadalīšanu divos atsevišķos īpašumos, pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra 

likuma 1.panta 14.punktu, likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, Ministru kabineta 20.06.2006. 

noteikumiem Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, Varakļānu novada teritorijas plānojumu 2014.-

2025.gadam, 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, M.Justs, 

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

 1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “Pakaviņi” (kadastra Nr.7094 001 0031) divos 

atsevišķos īpašumos, atdalot zemes vienību ar kadastra apzīm. 7094 005 0125 – 2,7 ha platībā. 

  

 2. Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam (zemes vienībai ar kad.apzīm. 7094 005 0125 

– 2,7 ha platībā) apstiprināt nosaukumu “Silpurenes”. 

 3. Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam (zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 

7094 005 0125) izmainīt 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). 

 
14. 

Par adreses noteikšanu 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Pamatojoties uz Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumiem Nr.698 “Adresācijas 

noteikumi”, 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, M.Justs, 

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

 1. Nekustamā īpašuma “Lakši” zemes vienībai un uz tās esošajām ēkām un būvēm noteikt 

adresi – “Lakši”, Murmastienes pagasts, Varakļānu novads, LV-4835. 

 
15. 

Par ēkas uzturēšanai nepieciešamās zemes platības noteikšanu 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

  Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 13.punktu un 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, M.Justs, A.Kokars, N.Lazda, A.Saleniece); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ: 
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  1. Noteikt SIA “Liepas AP” (reģ.Nr.47101007256) piederošā ēku īpašuma Mehanizatoru 

ielā 37B, Varakļāni, (kad.apzīm. 7017 001 0611-005) uzturēšanai nepieciešamo zemes platību 

1260 m2. Ēkas atrodas uz pašvaldībai piederoša zemes gabala Mehanizatoru iela 37, Varakļāni, 

kadastra Nr.7017 001 0611. 
 

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

4201) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 
16. 

Par zemes nomu 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot pašvaldībā saņemtos iesniegumus par zemes nomas jautājumiem, pamatojoties uz 

likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas trešo 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, M.Justs, A.Kokars, N.Lazda, A.Saleniece); “pret” – 

nav; “atturas” – nav, NOLEMJ: 
 

 1. Slēgt vienošanos ar Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA (reģ.Nr. 

47103000676) par 30.07.2013. noslēgtā zemes nomas līguma par nekustamā īpašuma Jaunatnes 

ielā 2A, Varakļāni, iznomāšanas termiņa pagarināšanu līdz 31.12.2029. 
 

 2. Slēgt vienošanos ar SIA “Liepas AP” (reģ.Nr.47101007256) par 30.06.2017. līgumā 

noteiktās zemes gabala Mehanizatoru ielā 37, Varakļāni, daļas palielināšanu par 300 m2. Kopējā 

iznomātā zemes platība 8300 m2. 
 

 3. Slēgt vienošanos ar SIA “Vēris M” (reģ.Nr.55403040351) par 27.02.2017. līgumā 

noteiktās zemes gabala Mehanizatoru ielā 37, Varakļāni, daļas samazināšanu par 300 m2. Kopējā 

iznomātā zemes platība 2100 m2. 
 

 4. Izbeigt ar Xxxxx Xxxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx) 30.12.2010. noslēgto līgumu par 

zemes gabalu Skolas ielā 45, Varakļāni – 22 m2 platībā un Zemgales ielā 4, Varakļāni – 45 m2 

platībā nomu ar 30.04.2019. sakarā ar nomnieka nāvi. 

 
17. 

Par Varakļānu novada pašvaldības dalību Eiropas Sociālā fonda projektā “Atbalsts 

priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) 
 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 10.punktu, 41.panta 

pirmās daļas 2.punktu, 61.panta trešo daļu, Ministru kabineta 12.07.2016. noteikumiem Nr.460 

“Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4.specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt 

priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” īstenošanas 

noteikumi”, ņemot vērā domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšlikumu, 

Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 6 balsīm “par” (J.Erels, G.Gabrišs, J.Grudule, M.Justs, 

A.Kokars, A.Saleniece); “pret” – nav; “atturas” – nav; D.Inķēnai un N.Lazdam nebalsojot, 

NOLEMJ: 
 

 1. Apstiprināt Varakļānu novada pašvaldības atklāta projektu konkursa “Priekšlaicīgas 

mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” nolikumu. 
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 2. Apstiprināt Varakļānu novada pašvaldības atklāta projektu konkursa “Priekšlaicīgas 

mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” iesniegumu vērtēšanas 

komisijas nolikumu. 
 

 3. Izveidot Varakļānu novada pašvaldības atklāta projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību 

pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” iesniegumu vērtēšanas 

komisiju šādā sastāvā: 

 komisijas priekšsēdētāja – Aija Ščucka – projektu vadītāja; 

 komisijas priekšsēdētājas vietnieks – Nauris Lazda – Sociālo, izglītības un kultūras 

       jautājumu komitejas loceklis; 

 komisijas sekretāre – Dina Inķēna – Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 

       locekle. 
 

 4. Noteikt projektu pieteikumu iesniegšanas termiņu no 02.05.2019. līdz 03.06.2019. 
 

Pielikumā: nolikumi  

 
18. 

Par pašvaldības finansējuma piešķiršanu lauku tūrisma atbalstam 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot pašvaldībā saņemtos konkursa “Lauku tūrisma attīstība” projektu pieteikumus, 

atbilstoši 29.03.2018. apstiprinātā “Nolikuma projektu konkursam Varakļānu novada 

pašvaldības finansējuma saņemšanai lauku tūrisma attīstībai” 27.punktam, ņemot vērā domes 

Finanšu un attīstības komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 7 

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

nav; “atturas” – nav: D.Inķēnai nebalsojot, NOLEMJ: 
 

  1. Piešķirt finansējumu Varakļānu novadu reprezentējošu suvenīru – lapsas atveida 

atslēgu piekariņu veidošanai neformālajai grupai EUR 500,00 (pieci simti) apmērā; 

 1.1. uzdot domes priekšsēdētājam Mārim Justam līdz 20.05.2019. noslēgt līgumu ar 

neformālās grupas pārstāvi par suvenīru – lapsas atveida atslēgu piekariņu izgatavošanu. 
 

 2. Piešķirt daļēju finansējumu Varakļānu novadu reprezentējošu suvenīru – stikla lapsas 

veidošanai neformālajai grupai EUR 250,00 (divi simti piecdesmit) apmērā; 

 2.1. uzdot domes priekšsēdētājam Mārim Justam līdz 20.05.2019. noslēgt līgumu ar 

neformālās grupas pārstāvi par suvenīru – stikla lapsas izgatavošanu. 

 
19. 

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu  Xxxxx Xxxxx 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot Xxxxx Xxxxx 24.01.2019. iesniegumu ar lūgumu anulēt ziņas par deklarēto 

dzīvesvietu Xxxxx Xxxxx viņam piederošajā mājīpašumā Jaunā iela 15, Murmastiene, 

Murmastienes pag., saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta pirmo daļu un 

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

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

personas dzīvesvietas deklarēšanas jautājumos R.Upenieces sagatavoto informāciju, Varakļānu 

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

M.Justs, A.Kokars, N.Lazda, A.Saleniece); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ: 
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1. Anulēt ziņas par Xxxxx Xxxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx) deklarēto dzīvesvietu adresē 

Jaunā iela 15, Murmastiene, Murmastienes pagasts, Varakļānu novads, LV-4835. 
 

Pielikumā: lēmuma izvērsts skaidrojums uz 1 lapas. 

 
20. 

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu Xxxxx Xxxxx 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot Xxxxx Xxxxx 28.02.2019. iesniegumu ar lūgumu anulēt ziņas par deklarēto 

dzīvesvietu Xxxxx Xxxxx viņai izīrētā pašvaldības dzīvoklī Miera iela 12-3, Varakļāni, saskaņā 

ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta pirmo daļu un 12.panta pirmās daļas 2.punktu, 

Ministru kabineta 11.02.2003. noteikumu Nr.72 “Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto 

dzīvesvietu” 2.punktu, ņemot vērā pašvaldības atbildīgās personas dzīvesvietas deklarēšanas 

jautājumos R.Upenieces sagatavoto informāciju, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 8 

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

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

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

Miera iela 12-3, Varakļāni, Varakļānu novads, LV-4838. 
 

Pielikumā: lēmuma izvērsts skaidrojums uz 1 lapas. 

 
21. 

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu Xxxxx Xxxxx 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot Xxxxx Xxxxx 19.03.2019. iesniegumu ar lūgumu anulēt ziņas par deklarēto 

dzīvesvietu Xxxxx Xxxxx viņam izīrētā pašvaldības dzīvoklī Kosmonautu iela 15-18, Varakļāni, 

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

2.punktu, Ministru kabineta 11.02.2003. noteikumu Nr.72 “Kārtība, kādā anulējamas ziņas par 

deklarēto dzīvesvietu” 2.punktu, ņemot vērā pašvaldības atbildīgās personas dzīvesvietas 

deklarēšanas jautājumos R.Upenieces sagatavoto informāciju, Varakļānu novada dome, atklāti 

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

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

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

Kosmonautu iela 15-18, Varakļāni, Varakļānu novads, LV-4838. 
 

Pielikumā: lēmuma izvērsts skaidrojums uz 1 lapas. 

 
22. 

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu Xxxxx Xxxxx 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot Xxxxx Xxxxx 19.03.2019. iesniegumu ar lūgumu anulēt ziņas par deklarēto 

dzīvesvietu Xxxxx Xxxxx viņam izīrētā pašvaldības dzīvoklī Kosmonautu iela 15-18, Varakļāni, 

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  
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deklarēto dzīvesvietu” 2.punktu, ņemot vērā pašvaldības atbildīgās personas dzīvesvietas 

deklarēšanas jautājumos R.Upenieces sagatavoto informāciju, Varakļānu novada dome, atklāti 

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

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

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

Kosmonautu iela 15-18, Varakļāni, Varakļānu novads, LV-4838. 
 

Pielikumā: lēmuma izvērsts skaidrojums uz 1 lapas. 

 
23. 

Par naudas balvas piešķiršanu nozīmīgā dzīves jubilejā 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas sagatavoto informāciju par nozīmīgām dzīves 

jubilejām 2019.gada maijā, 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, M.Justs, 

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

 1. Piešķirt naudas balvu sakarā ar 85 gadu jubileju EUR 70,00 apmērā šādiem Varakļānu 

novada iedzīvotājiem: 

 1.1. Xxxxx Xxxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx); 

 1.2. Xxxxx Xxxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx). 
 

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

4201) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 
24. 

Par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu 
 

Tiek dots vārds A.Kančai, M.Justam 

 

 Izskatot Sociālā dienesta sagatavoto informāciju par sociālā dzīvokļa īres līguma 

pagarināšanu, saskaņā ar likuma “Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 

6.pantu, atbilstoši sociālās dzīvojamās mājas “Ceriņi” (Pils ielā 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, M.Justs, A.Kokars, N.Lazda, A.Saleniece); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ: 
 

 1. Pagarināt sociālā dzīvokļa īres līgumu līdz 31.10.2019. Xxxxx Xxxxx (pers.k. xxxxxx-

xxxxx) par sociālo dzīvokli Pils ielā 17-1, Varakļānos (2 ist. ar kopējo platību 41,2 m2). 
 

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

10.05.2019. sagatavot un noslēgt 1.punktā minētā sociālā dzīvokļa īres līgumu. 
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25. 

Par dienesta dzīvokļa statusa noteikšanu 
 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot priekšlikumu par dienesta dzīvokļa statusa noteikšanu, saskaņā ar likuma “Par 

dzīvojamo telpu īri” VIII nodaļu, 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, M.Justs, A.Kokars, N.Lazda, A.Saleniece); “pret” – nav; 

“atturas” – nav;  NOLEMJ: 
 

 1. Noteikt dienesta dzīvokļa statusu divistabu dzīvoklim Dārzu ielā 5-2, Varakļāni. 

 
26. 

Par dzīvokļu īres tiesību piešķiršanu 
 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot pašvaldībā saņemtos iesniegumus par dzīvojamās telpas piešķiršanu, pamatojoties 

uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punktu, likuma “Par palīdzību dzīvokļa 

jautājumu risināšanā” 5.pantu, likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 23.pantu un 26.panta otro un trešo 

daļu, 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, M.Justs, A.Kokars, N.Lazda, A.Saleniece); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ: 
 

 1. Sakarā ar iepriekšējās īrnieces nāvi, piešķirt Xxxxx Xxxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx) īres 

tiesības uz dzīvokli Lubānas ielā 15-2, Varakļāni (2 ist. ar kopējo platību 43,9 m2) uz laika 

periodu līdz 30.04.2020. 
 

 2. Piešķirt Varakļānu vidusskolas pavārei Xxxxx Xxxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx) dienesta 

dzīvokli Dārzu ielā 5-2, Varakļāni (2 ist. ar kopējo platību 70,5 m2), slēdzot īres līgumu uz 3 (trīs) 

gadiem. 
 
 

 3. Piešķirt īres tiesības Xxxxx Xxxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx) uz dzīvokli Miera ielā 14-9, 

Varakļāni (2 ist. ar kopējo platību 40,7 m2) uz laika periodu līdz 30.04.2020.; 

 3.1.saskaņā ar likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 10.panta pirmās daļas 

2.punktu un šī panta otro daļu, izslēgt Xxxxx Xxxxx no pašvaldības palīdzības sociālo dzīvokļu 

piešķiršanas reģistra. 
 

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

10.05.2019. sagatavot un noslēgt 1.-3.punktā minēto dzīvokļu īres līgumus. 
 

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

4201) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 
27. 

Par īres līguma pagarināšanu 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot Xxxxx Xxxxx 10.04.2019. 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 8 balsīm “par” (J.Erels, G.Gabrišs, J.Grudule, D.Inķēna, M.Justs,  
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A.Kokars, N.Lazda, A.Saleniece); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ: 
 

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

Varakļānos, Kosmonautu ielā 20-7, uz laika periodu līdz 28.02.2022. 
 

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

10.05.2019. sagatavot un noslēgt dzīvokļa īres līgumu ar X.Xxxxx. 

 
28. 

Par dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

  Izskatot pašvaldībā saņemtos dzīvokļu Kosmonautu ielā 22-9, Varakļāni, un Kosmonautu 

ielā 22-21, Varakļāni, īrnieku iesniegumus ar dzīvokļa atsavināšanas ierosinājumiem, 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, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm “par” (J.Erels, G.Gabrišs, 

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

NOLEMJ: 
 

  1. Nodot atsavināšanai par brīvu cenu šādus Varakļānu novada pašvaldībai piederošus 

dzīvokļa īpašumus: 

 1.1. trīsistabu dzīvokļa īpašumu Kosmonautu ielā 22-9, Varakļāni, Varakļānu novads, 

68,7 m2 kopplatībā (identifikācijas Nr. 7017 001 0594-009); 

 1.2. divistabu dzīvokļa īpašumu Kosmonautu ielā 22-21, Varakļāni, Varakļānu novads, 

54,4 m2 kopplatībā (identifikācijas Nr. 7017 001 0594-021). 
 

 2. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei Annai Tocs-Macānei veikt nepieciešamās 

darbības 1.punktā minēto pašvaldībai piekritīgo dzīvokļa īpašumu ierakstīšanai zemesgrāmatā uz 

Varakļānu novada pašvaldības vārda. 
 

 3. Uzdot Mantas atsavināšanas un izsoles komisijai organizēt 1.punktā minēto dzīvokļu 

īpašumu atsavināšanas procedūru. 

 
29. 

Par valsts budžeta finansējuma mācību līdzekļu iegādei sadali starp novada  izglītības 

iestādēm 

 

Tiek dots vārds I.Skutelei, 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 07.04.2019. rīkojumam Nr.1-2e/19/103 “Par valsts budžeta 

līdzekļu piešķiršanu pašvaldībām mācību līdzekļu un mācību literatūras iegādei pašvaldībām – 

pašvaldību izglītības iestādēm 2019.gadā”, ņemot vērā domes Sociālo, izglītības un kultūras 

jautājumu komiteja priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm “par” 

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

nav; “atturas” – nav , NOLEMJ: 
 

 1. Apstiprināt piešķirtā valsts budžeta līdzekļu finansējuma 2019.gadam mācību 

literatūras un mācību līdzekļu iegādei sadali starp novada vispārējās izglītības un pirmsskolas 

izglītība iestādēm atbilstoši audzēkņu skaitam. 
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  2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu 

komitejas priekšsēdētājai Anitai Saleniecei. 
 

Pielikumā: saraksts uz 1 lapas. 

 
30. 

Par dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Saskaņā uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Dzīvokļa īpašuma 

likuma 8.pantu, pamatojoties uz Varakļānu novada domes 28.02.2019. lēmumu Nr.2.5 “Par 

dzīvokļa Pils ielā 28A-5, Varakļāni, atsavināšanas ierosinājumu”, un 28.03.2019. lēmumu Nr.3.16 

“Par dzīvokļa Kosmonautu ielā 20-25, Varakļāni, nodošanu atsavināšanai”, Varakļānu novada 

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

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

 1. Ierakstīt zemesgrāmatā uz Varakļānu novada pašvaldības vārda kā patstāvīgus īpašuma 

objektus pašvaldībai piekritīgus dzīvokļa īpašumus: 

 1.1. Pils ielā 28A-5, Varakļāni, Varakļānu novads; 

 1.2. Kosmonautu ielā 20-25, Varakļāni, Varakļānu novads. 
 

 2. Atbildīgā par lēmuma izpildi nekustamo īpašumu speciāliste Anna Tocs-Macāne. 

 

Visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti.  

 

Nākamā domes sēde notiks 30.05.2019. plkst. 15.00 

 

Sēde darbu beidz plkst. 16.00 

 

 

Sēdi vadīja: 
Domes priekšsēdētājs   (personiskais paraksts)  M.Justs 

 

Protokolēja: 
Lietvede    (personiskais paraksts)  I.Broka 

 


