
 

 

 

 

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 

 

2022. gada 29.decembrī                               Nr. 17 

 

Sēde sasaukta plkst. 1600 

Sēdi vada domes priekšsēdētājs Māris Justs  

Sēdi protokolē pašvaldības sekretāre Karīna Keiša 

Sēde notiek klātienē un zoom platformā  

 

DOMES SASTĀVS: 

 

1.   Deputāte Janīna Grudule  - piedalās  

2.   Deputāts Ivars Gruduls  - piedalās  

3.   Deputāte Līna Nagle  - nepiedalās (darbnespējas lapa) 

4.   Deputāts Viktors Vilkaušs  - piedalās  

5.   Deputāts Māris Justs  - piedalās  

6.   Deputāts Oskars Zeps  - piedalās  

7.   Deputāts Gunārs Gabrišs  - piedalās  

8.   Deputāts Arvis Strods  - piedalās  

9.   Deputāte Anita Saleniece  - nepiedalās (pamata darba apstākļu dēļ) 

10.  Deputāte Dace Ozoliņa  - nepiedalās (pamata darba apstākļu dēļ) 

11.  Deputāte Aina Jaunzeme  - piedalās 

12.  Deputāte Ieva Zepa   - piedalās  

13.  Deputāts Edgars Kokars  - nepiedalās (darbnespējas lapa) 

14.  Deputāts Māris Višķers  - piedalās  

15.  Deputāts Jānis Erels   - piedalās  

 

PIEAICINĀTIE UN INTERESENTI:   

 

Pašvaldības juriste – Ērika Jermanova; 

Galvenā grāmatvede – Ilona Skutele; 

Zemes lietu speciāliste – Solvita Brokule; 

Pašvaldības izpilddirektors – Jānis Mozga; 

Pašvaldības sekretāre – Karīna Keiša; 

Madonas novada domes priekšsēdētājs – Agris Lungevičs (uz darba kārtības 20. jautājumu) 

 

DARBA KĀRTĪBA 

 

1. Par zemes nomu 

2. Par dzīvokļa Kosmonautu iela 15-8, Varakļāni, Varakļānu novads, atsavināšanu un nosacītās 

cenas noteikšanu 

mailto:varaklani@varaklani.lv
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3. Par dzīvokļa Kosmonautu iela 18-6, Varakļāni, Varakļānu novads, atsavināšanu un nosacītās 

cenas noteikšanu 

4. Par dzīvokļa Fabrikas iela 1-4, Varakļāni, Varakļānu novads, atsavināšanu un nosacītās cenas 

noteikšanu 

5. Par dzīvokļa Miera iela 14A-8, Varakļāni, Varakļānu novads, atsavināšanu un nosacītās cenas 

noteikšanu 

6. Par dzīvokļa Pils iela 28A-2, Varakļāni, Varakļānu novads, atsavināšanu un nosacītās cenas 

noteikšanu 

7. Par nekustamā īpašuma “Incāni”, Murmastienes pag., Varakļānu nov. sadalīšanu 

8. Par nekustamā īpašuma “Lazdiņas”, Murmastienes pag., Varakļānu nov. sadalīšanu 

9. Par nekustamā īpašuma “Ozoli”, Murmastienes pag., Varakļānu nov. zemes ierīcības projekta 

apstiprināšanu 

10. Par nedzīvojamo  telpu nomas līguma izbeigšanu 

11. Par sociālo dzīvokļu īres līgumu pagarināšanu 

12. Par īres līguma pārslēgšanu 

13. Par īres līguma pārslēgšanu 

14. Par dzīvojamo telpu īres līguma izbeigšanu 

15. Par naudas balvu piešķiršanu nozīmīgās dzīves jubilejās 

16. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

17. Par neatgūstamo parādu norakstīšanu 

18. Par Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA pamatkapitāla palielināšanu 

19. Par Varakļānu novada pašvaldības iestāžu amatu un mēnešalgu saraksta apstiprināšanu 

20. Par sadarbības līguma slēgšanu ar Madonas novada pašvaldību 

21. Par Varakļānu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plāna apstiprināšanu 

 
 

PAPILDU DARBA KĀRTĪBA 

22. Par Varakļānu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.13 “Grozījumi 2022. gada 27. 

janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Par Varakļānu novada pašvaldības 2022. gada budžetu”” 

apstiprināšanu 

23. Par dzīvokļa īpašuma Rīgas iela 21-5, Varakļāni,  ierakstīšanu zemesgrāmatā un nodošanu 

atsavināšanai 

24. Par nekustamā īpašuma “Dangas”, Varakļānu pag., Varakļānu nov. sadalīšanu 

 
Domes priekšsēdētājs iepazīstina deputātus ar domes sēdes darba kārtību un aicina deputātus 

balsot par vēl 3 izskatāmo jautājumu iekļaušanu domes papildu darba kārtībā, kā arī aicina 

deputātus darba kārtības 20. jautājumu “Par sadarbības līguma slēgšanu ar Madonas novada 

pašvaldību” izskatīt kā pirmo, sakarā ar to, ka uz jautājumu izskatīšanu domes sēdei zoom 

platformā pievienosies Madonas novada domes priekšsēdētājs Agris Lungevičs.  

Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm “par” (J.Grudule, I.Gruduls, V.Vilkaušs, 

M.Justs, G.Gabrišs, A.Jaunzeme, I.Zepa, M.Višķers, J.Erels, A.Strods, O.Zeps); “pret” – NAV; 

“atturas” – NAV, NOLEMJ: 
 

Pašvaldības izpilddirektors ziņo par veiktajiem darbiem decembra mēnesī.  
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1. 

Par zemes nomu 
 

Tiek dots vārds M.Justam, S.Brokulei 

 Izskatot pašvaldībā saņemtos iesniegumus par zemes nomas jautājumiem, pamatojoties uz 

likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktu, 15. panta 13. punktu, Ministru kabineta 

2018. gada 19. jūnija noteikumiem Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības 

noteikumi”, Ministru kabineta 2005. gada 30. augusta noteikumiem Nr. 644, “Noteikumi par 

neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas 

kārtību”, likuma “Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 

izmantošanas pabeigšanas likums”, ņemot vērā domes Finanšu un attīstības komitejas 

priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm “par” (J.Grudule, I.Gruduls, 

V.Vilkaušs, M.Justs, G.Gabrišs, I.Zepa, M.Višķers, J.Erels, A.Strods, O.Zeps); “pret” – NAV; 

“atturas” – NAV, balsojumā nepiedalās – A.Jaunzeme, NOLEMJ 

1. Pārtraukt ar 31.12.2022. zemes nomas līgumu ar  Xxxx Xxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx) 

par zemes gabala daļas 77 m2 platībā Skolas iela 45, Varakļāni nomu. 

Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm “par” (J.Grudule, I.Gruduls, V.Vilkaušs, 

M.Justs, G.Gabrišs, A.Jaunzeme, I.Zepa, M.Višķers, J.Erels, A.Strods, O.Zeps); “pret” – NAV; 

“atturas” – NAV, NOLEMJ: 

2. Slēgt vienošanos par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu no 01.01.2023. līdz 

31.12.2027: 

2.1. ar Xxxx Xxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx) par  zemes gabala daļas 696 m2 platībā 

Jēkabpils šoseja 19, Varakļāni, nomu sakņu dārza vajadzībām, nomas maksu nosakot 1,5% apmērā 

no zemes gabala daļas kadastrālās vērtības; 

2.2. Xxxx Xxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx) par  zemes gabala daļas 1260 m2 platībā 

Jēkabpils šoseja 19, Varakļāni, nomu sakņu dārza vajadzībām, nomas maksu nosakot 1,5% apmērā 

no zemes gabala daļas kadastrālās vērtības; 

2.3. ar Xxxx Xxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx) par  zemes gabala daļas 651 m2 platībā 

Jēkabpils šoseja 19, Varakļāni, nomu sakņu dārza vajadzībām, nomas maksu nosakot 1,5% apmērā 

no zemes gabala daļas kadastrālās vērtības; 

2.4. ar Xxxx Xxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx) par  zemes gabala daļas 590 m2 platībā 

Jēkabpils šoseja 19, Varakļāni, nomu sakņu dārza vajadzībām, nomas maksu nosakot 1,5% apmērā 

no zemes gabala daļas kadastrālās vērtības; 

2.5. ar Xxxx Xxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx) par  zemes gabala daļas 1260 m2 platībā 

Jēkabpils šoseja 19, Varakļāni, nomu sakņu dārza vajadzībām, nomas maksu nosakot 1,5% apmērā 

no zemes gabala daļas kadastrālās vērtības; 

2.6. ar Xxxx Xxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx) par  zemes gabala daļas 600 m2 platībā 

Jēkabpils šoseja 19, Varakļāni, nomu sakņu dārza vajadzībām, nomas maksu nosakot 1,5% apmērā 

no zemes gabala daļas kadastrālās vērtības; 

2.7. ar Xxxx Xxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx) par  zemes gabala daļas 600 m2 platībā 

Jēkabpils šoseja 19, Varakļāni, nomu sakņu dārza vajadzībām, nomas maksu nosakot 1,5% apmērā 

no zemes gabala daļas kadastrālās vērtības; 
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2.8. ar Xxxx Xxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx) par  zemes gabala daļas 683 m2 platībā 

Jēkabpils šoseja 19, Varakļāni, nomu sakņu dārza vajadzībām, nomas maksu nosakot 1,5% apmērā 

no zemes gabala daļas kadastrālās vērtības; 

2.9. ar Xxxx Xxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx) par  zemes gabala daļas 600 m2 platībā 

Jēkabpils šoseja 19, Varakļāni, nomu sakņu dārza vajadzībām, nomas maksu nosakot 1,5% apmērā 

no zemes gabala daļas kadastrālās vērtības; 

2.10. ar Xxxx Xxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx) par  zemes gabala daļas 1180 m2 platībā 

Jēkabpils šoseja 19, Varakļāni, nomu sakņu dārza vajadzībām, nomas maksu nosakot 1,5% apmērā 

no zemes gabala daļas kadastrālās vērtības; 

2.11. ar Xxxx Xxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx) par  zemes gabala daļas 600 m2 platībā 

Jēkabpils šoseja 19, Varakļāni, nomu sakņu dārza vajadzībām, nomas maksu nosakot 1,5% apmērā 

no zemes gabala daļas kadastrālās vērtības; 

2.12. ar Xxxx Xxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx) par  zemes gabala daļas 341 m2 platībā 

Jēkabpils šoseja 27B, Varakļāni, nomu sakņu dārza vajadzībām, nomas maksu nosakot 1,5% 

apmērā no zemes gabala daļas kadastrālās vērtības; 

2.13. ar Xxxx Xxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx) par  zemes gabala daļas 407 m2 platībā Pils 

iela 29, Varakļāni, nomu sakņu dārza vajadzībām, nomas maksu nosakot 1,5% apmērā no zemes 

gabala daļas kadastrālās vērtības; 

2.14. ar Xxxx Xxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx) par  zemes gabala daļas 660 m2 platībā 

Jēkabpils šoseja 19, Varakļāni, nomu sakņu dārza vajadzībām, nomas maksu nosakot 1,5% apmērā 

no zemes gabala daļas kadastrālās vērtības; 

2.15. ar Xxxx Xxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx) par  zemes gabala daļas 675 m2 platībā 

Jēkabpils šoseja 19, Varakļāni, nomu sakņu dārza vajadzībām, nomas maksu nosakot 1,5% apmērā 

no zemes gabala daļas kadastrālās vērtības; 

2.16. ar Xxxx Xxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx) par  zemes gabala daļas 600 m2 platībā 

Jēkabpils šoseja 19, Varakļāni, nomu sakņu dārza vajadzībām, nomas maksu nosakot 1,5% apmērā 

no zemes gabala daļas kadastrālās vērtības; 

2.17. ar Xxxx Xxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx) par  zemes gabala daļas 640 m2 platībā 

Jēkabpils šoseja 19, Varakļāni, nomu sakņu dārza vajadzībām, nomas maksu nosakot 1,5% apmērā 

no zemes gabala daļas kadastrālās vērtības; 

2.18. ar Xxxx Xxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx) par  zemes gabala daļas 600 m2 platībā 

Jēkabpils šoseja 19, Varakļāni, nomu sakņu dārza vajadzībām, nomas maksu nosakot 1,5% apmērā 

no zemes gabala daļas kadastrālās vērtības. 

3. Slēgt vienošanos ar Xxxx Xxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx) par zemes nomas līguma 

termiņa pagarināšanu no 01.01.2023. līdz 31.12.2027., saskaņā ar Varakļānu novada domes 

16.12.2019. ārkārtas sēdes lēmumā Nr.14.2. apstiprināto lauksaimniecības zemes nomas maksas 

noteikšanas metodiku, par: 

3.1.  zemes vienības ar kadastra apz. 7017 002  0016 (Jēkabpils šoseja 27B, Varakļāni)  

daļu 6690 m2  platībā nomu, nomas maksu nosakot  EUR 36,24 bez PVN gadā;   

3.2. zemes vienības ar kadastra apz. 7017 002 0021 (Jēkabpils šoseja 37, Varakļāni) 

daļu 20985 m2  platībā nomu, nomas maksu nosakot  EUR 136,40 bez PVN gadā; 

3.3.  zemes vienības ar kadastra apz. 7017 002  0016 (Jēkabpils šoseja 27B, Varakļāni)  

daļu 9659 m2  platībā nomu, nomas maksu nosakot  EUR 52,32 bez PVN gadā; 
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3.4. zemes vienības ar kadastra apz. 7017 002  0016 (Jēkabpils šoseja 27B, Varakļāni)  

daļu 3135 m2  platībā nomu, nomas maksu nosakot  EUR 28,00 bez PVN gadā. 

 

 

2. 

Par dzīvokļa Kosmonautu iela 15-8, Varakļāni, Varakļānu novads, atsavināšanu un 

nosacītās cenas noteikšanu 
Tiek dots vārds M.Justam, S.Brokulei  

 Izskatot Mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 15.12.2022. aktu “Par nekustamā 

īpašuma Kosmonautu iela 15-8, Varakļāni, Varakļānu novads (kad.Nr. 7017 900 0431) 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. noteikumiem Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma 

publiskas personas manta”, ņemot vērā domes Finanšu un attīstības komitejas priekšlikumu, 

Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm “par” (J.Grudule, I.Gruduls, V.Vilkaušs, 

M.Justs, G.Gabrišs, A.Jaunzeme, I.Zepa, M.Višķers, J.Erels, A.Strods, O.Zeps); “pret” – NAV; 

“atturas” – NAV, NOLEMJ: 
 

1. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Kosmonautu iela 15-8, 

Varakļāni, Varakļānu novads (kad.Nr. 7017 900 0431), nosacīto cenu EUR 6500,00. 

2. Uzdot nekustamā īpašuma speciālistei S. Brokulei sagatavot un nosūtīt dzīvokļa 

Kosmonautu iela 15-8, Varakļāni, īrniekam Xxxx Xxxx piedāvājumu izmantot pirmpirkuma 

tiesības. 

3. Uzdot pašvaldības juristei Ē. Jermanovai sagatavot parakstīšanai dzīvokļa īpašuma 

Kosmonautu iela 15-8, Varakļāni, Varakļānu nov., pirkuma līguma projektu. 

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

pašvaldības budžetā, nosakot, ka izdevumi, kas saistīti ar nekustamā īpašuma sagatavošanu 

atsavināšanai, sedzami no atsavināšanā iegūtajiem līdzekļiem, kas sastāda EUR 302,10. 

5. Varakļānu novada pašvaldības Centralizētajai grāmatvedībai (galv.grāmatvede 

I.Skutele) pēc pārdošanas līguma spēkā stāšanās izslēgt no pašvaldības bilances atsavināto 

īpašumu. 

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

4201) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

 

 

3. 

Par dzīvokļa Kosmonautu iela 18-6, Varakļāni, Varakļānu novads, atsavināšanu un 

nosacītās cenas noteikšanu 
 

Tiek dots vārds M.Justam, S.Brokulei 

 Izskatot Mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 15.12.2022. aktu “Par nekustamā 

īpašuma Kosmonautu iela 18-6, Varakļāni, Varakļānu novads (kad.Nr. 7017 900 0427) 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. noteikumiem Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma 

publiskas personas manta”, ņemot vērā domes Finanšu un attīstības komitejas priekšlikumu, 

Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm “par” (J.Grudule, I.Gruduls, V.Vilkaušs, 

M.Justs, G.Gabrišs, A.Jaunzeme, I.Zepa, M.Višķers, J.Erels, A.Strods, O.Zeps); “pret” – NAV; 

“atturas” – NAV, NOLEMJ: 
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1. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Kosmonautu iela 18-6, 

Varakļāni, Varakļānu novads (kad.Nr. 7017 900 0427), nosacīto cenu EUR 3800,00. 

2. Uzdot nekustamā īpašuma speciālistei S.Brokulei sagatavot un nosūtīt dzīvokļa 

Kosmonautu iela 18-6, Varakļāni, īrniekam Xxxx Xxxx piedāvājumu izmantot pirmpirkuma 

tiesības. 

3. Uzdot pašvaldības juristei Ē. Jermanovai sagatavot parakstīšanai dzīvokļa 

īpašuma Kosmonautu iela 18-6, Varakļāni, Varakļānu nov., pirkuma līguma projektu. 

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

pašvaldības budžetā, nosakot, ka izdevumi, kas saistīti ar nekustamā īpašuma sagatavošanu 

atsavināšanai, sedzami no atsavināšanā iegūtajiem līdzekļiem, kas sastāda EUR 302,10. 

5. Varakļānu novada pašvaldības Centralizētajai grāmatvedībai (galv.grāmatvede 

I.Skutele) pēc pārdošanas līguma spēkā stāšanās izslēgt no pašvaldības bilances atsavināto 

īpašumu. 

6. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (V.Baloža ielā 13A, 

Valmiera, LV-4201) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

4. 

Par dzīvokļa Fabrikas iela 1-4, Varakļāni, Varakļānu novads, atsavināšanu un 

nosacītās cenas noteikšanu 
 

Tiek dots vārds, M.Justam, S.Brokulei 

 Izskatot Mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 15.12.2022. aktu “Par nekustamā 

īpašuma Fabrikas iela 1-4, Varakļāni, Varakļānu novads (kad.Nr. 7017 900 0428) 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. noteikumiem Nr.109 “Kārtība, 

kādā atsavināma publiskas personas manta”, ņemot vērā domes Finanšu un attīstības komitejas 

priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm “par” (J.Grudule, 

I.Gruduls, V.Vilkaušs, M.Justs, G.Gabrišs, A.Jaunzeme, I.Zepa, M.Višķers, J.Erels, A.Strods, 

O.Zeps); “pret” – NAV; “atturas” – NAV, NOLEMJ: 
 

1. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Fabrikas iela 1-4, 

Varakļāni, Varakļānu novads (kad.Nr. 7017 900 0428), nosacīto cenu EUR 2500,00. 

2. Uzdot nekustamā īpašuma speciālistei S.Brokulei sagatavot un nosūtīt dzīvokļa 

Fabrikas iela 1-4, Varakļāni, īrniekam Xxxx Xxxx piedāvājumu izmantot pirmpirkuma tiesības. 

3. Uzdot pašvaldības juristei Ē. Jermanovai sagatavot parakstīšanai dzīvokļa 

īpašuma Fabrikas iela 1-4, Varakļāni, Varakļānu nov., pirkuma līguma projektu. 

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

pašvaldības budžetā, nosakot, ka izdevumi, kas saistīti ar nekustamā īpašuma sagatavošanu 

atsavināšanai, sedzami no atsavināšanā iegūtajiem līdzekļiem, kas sastāda EUR 302,10. 

5. Varakļānu novada pašvaldības Centralizētajai grāmatvedībai (galv.grāmatvede 

I.Skutele) pēc pārdošanas līguma spēkā stāšanās izslēgt no pašvaldības bilances atsavināto 

īpašumu. 

6. 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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5. 

Par dzīvokļa Miera iela 14A-8, Varakļāni, Varakļānu novads, atsavināšanu un 

nosacītās cenas noteikšanu 
 

Tiek dots vārds M.Justam, S.Brokulei 

 Izskatot Mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 15.12.2022. aktu “Par nekustamā 

īpašuma Miera iela 14A-8, Varakļāni, Varakļānu novads (kad.Nr. 7017 900 0429) 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. noteikumiem Nr.109 “Kārtība, 

kādā atsavināma publiskas personas manta”, ņemot vērā domes Finanšu un attīstības komitejas 

priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm “par” (J.Grudule, 

I.Gruduls, V.Vilkaušs, M.Justs, G.Gabrišs, A.Jaunzeme, I.Zepa, M.Višķers, J.Erels, A.Strods, 

O.Zeps); “pret” – NAV; “atturas” – NAV, NOLEMJ: 
 

1. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Miera iela 14A-8, 

Varakļāni, Varakļānu novads (kad.Nr. 7017 900 0429), nosacīto cenu EUR 3400,00. 

2. Uzdot nekustamā īpašuma speciālistei S.Brokulei sagatavot un nosūtīt dzīvokļa 

Miera iela 14A-8, Varakļāni, īrniekam Xxxx Xxxx piedāvājumu izmantot pirmpirkuma tiesības. 

3. Uzdot pašvaldības juristei Ē. Jermanovai sagatavot parakstīšanai dzīvokļa 

īpašuma Miera iela 14A-8, Varakļāni, Varakļānu nov., pirkuma līguma projektu. 

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

pašvaldības budžetā, nosakot, ka izdevumi, kas saistīti ar nekustamā īpašuma sagatavošanu 

atsavināšanai, sedzami no atsavināšanā iegūtajiem līdzekļiem, kas sastāda EUR 302,10. 

5. Varakļānu novada pašvaldības Centralizētajai grāmatvedībai (galv.grāmatvede 

I.Skutele) pēc pārdošanas līguma spēkā stāšanās izslēgt no pašvaldības bilances atsavināto 

īpašumu. 

6. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (V.Baloža ielā 13A, 

Valmiera, LV-4201) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

 

6. 

Par dzīvokļa Pils iela 28A-2, Varakļāni, Varakļānu novads, atsavināšanu un 

nosacītās cenas noteikšanu 
Tiek dots vārds M.Justam, S.Brokulei  

 Izskatot Mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 15.12.2022. aktu “Par nekustamā 

īpašuma Pils iela 28A-2, Varakļāni, Varakļānu novads (kad.Nr. 7017 900 0430) 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. noteikumiem Nr.109 “Kārtība, 

kādā atsavināma publiskas personas manta”, ņemot vērā domes Finanšu un attīstības komitejas 

priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm “par” (J.Grudule, 

I.Gruduls, V.Vilkaušs, M.Justs, G.Gabrišs, A.Jaunzeme, I.Zepa, M.Višķers, J.Erels, A.Strods, 

O.Zeps); “pret” – NAV; “atturas” – NAV, NOLEMJ: 
 

1. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Pils iela 28A-2, 

Varakļāni, Varakļānu novads (kad.Nr. 7017 900 0430), nosacīto cenu EUR 5200,00. 

2. Uzdot nekustamā īpašuma speciālistei S.Brokulei sagatavot un nosūtīt dzīvokļa 

Pils iela 28A-2, Varakļāni, īrniekam Xxxx Xxxx piedāvājumu izmantot pirmpirkuma tiesības. 

3. Uzdot pašvaldības juristei Ē. Jermanovai sagatavot parakstīšanai dzīvokļa 

īpašuma Pils iela 28A-2, Varakļāni, Varakļāni, Varakļānu nov., pirkuma līguma projektu. 
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4. Līdzekļus, kas tiks iegūti par atsavināmo īpašumu ieskaitīt Varakļānu novada 

pašvaldības budžetā, nosakot, ka izdevumus, kas saistīti ar nekustamā īpašuma sagatavošanu 

atsavināšanai sedzami no atsavināšanā iegūtajiem līdzekļiem, kas sastāda EUR 302,10. 

5. Varakļānu novada pašvaldības centralizētai grāmatvedībai (galv.grāmatvede 

I.Skutele) pēc pārdošanas līguma spēkā stāšanās izslēgt no pašvaldības bilances atsavināto 

īpašumu. 

6. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (V.Baloža ielā 13A, 

Valmiera, LV-4201) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

7. 

Par nekustamā īpašuma “Incāni”, Murmastienes pag., 

Varakļānu nov. sadalīšanu 
 

Tiek dots vārds M.Justam, S.Brokulei 

 Izskatot iesniegumu par nekustamā īpašuma “Incāni” sadalīšanu, pamatojoties uz 

Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19. panta 1. punktu, likuma “Par pašvaldībām” 

21.panta 27. punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas 

kārtība”, Ministru kabineta 29.06.2021. noteikumiem Nr.455 “Adresācijas noteikumi”, ņemot 

vērā domes Finanšu un attīstības komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti 

balsojot, ar 10 balsīm “par” (J.Grudule, V.Vilkaušs, M.Justs, G.Gabrišs, A.Jaunzeme, I.Zepa, 

M.Višķers, J.Erels, A.Strods, O.Zeps); “pret” – NAV; “atturas” – NAV, balsojumā nepiedalās - 

I.Gruduls,  NOLEMJ: 

1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma “Incāni”, Murmastienes pag., Varakļānu nov. 

(kadastra Nr. 7078 008 0034), kas sastāv no  trīs zemes vienībām  ar kopējo platību 9,2 ha, zemes 

vienību ar kadastra apz. 7078 008 0035 – 3,4 ha platībā. 

2. Paliekošā nekustamā īpašuma “Incāni”, Murmastienes pag., Varakļānu nov. 

zemes vienībai ar kadastra apz. 7078 008 0034 saglabāt zemes lietošanas mērķi -  zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods- 0101), zemes vienībai ar kadastra apz. 

7078 008 0036 mainīt zemes lietošanas mērķi -  zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

mežsaimniecība (kods 0201). 

3. Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam, kas sastāv no atdalītās zemes 

vienības ar kadastra apz. 7078 008 0035, piešķirt nosaukumu “Jaunincāni” un noteikt zemes 

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

 

8. 

Par nekustamā īpašuma “Lazdiņas”, Murmastienes pag., 

Varakļānu nov. sadalīšanu 
 

Tiek dots vārds M.Justam, S.Brokulei 

 Izskatot iesniegumu par nekustamā īpašuma “Lazdiņas” sadalīšanu, pamatojoties uz 

Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19. panta 1. punktu, likuma “Par pašvaldībām” 21. 

panta 27. punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas 

kārtība”, Ministru kabineta 29.06.2021. noteikumiem Nr.455 “Adresācijas noteikumi”, ņemot 

vērā domes Finanšu un attīstības komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti 

balsojot, ar 10 balsīm “par” (J.Grudule, V.Vilkaušs, M.Justs, G.Gabrišs, A.Jaunzeme, I.Zepa, 

M.Višķers, J.Erels, A.Strods, O.Zeps); “pret” – NAV; “atturas” – NAV, balsojumā nepiedalās - 

I.Gruduls,  NOLEMJ: 
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1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma “Lazdiņas”, Murmastienes pag., Varakļānu 

nov. (kadastra Nr. 7078 008 0112), kas sastāv no  trīs zemes vienībām  ar kopējo platību 16,522 

ha, zemes vienību ar kadastra apz. 7078 008 0114 – 13,9 ha platībā. 

2. Paliekošā nekustamā īpašuma “Lazdiņas”, Murmastienes pag., Varakļānu nov. 

zemes vienībai ar kadastra apz. 7078 008 0113 noteikt zemes lietošanas mērķi -  zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods- 0201), zemes vienībai ar kadastra apz. 

7078 008 0112 saglabāt zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 

ir lauksaimniecība (kods- 0101) 

3. Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam, kas sastāv no atdalītās zemes 

vienības ar kadastra apz. 7078 008 0114, piešķirt nosaukumu “Jaunlazdiņas” un noteikt zemes 

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

 

 

9. 

Par nekustamā īpašuma “Ozoli”, Murmastienes pag., Varakļānu nov. zemes ierīcības 

projekta apstiprināšanu 
 

Tiek dots vārds M.Justam, S.Brokulei 

 Izskatot “Ametrs” sertificētas zemes ierīkotājas Līgas Romančukas iesniegumu ar 

lūgumu apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma “Ozoli”, Murmastienes pag., 

Varakļānu nov. zemes vienības ar kadastra apzīm. 7078 008 0021 sadalīšanai 3 (trīs) daļās, 

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, Zemes ierīcības 

likuma 19. panta otro daļu, Ministru kabineta 02.08.2016. noteikumu Nr.505 “Zemes ierīcības 

projekta izstrādes noteikumi” 26. un 28. punktiem, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu 

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

mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 6., 16.1., un 30. punktiem, Ministru kabineta 29.06.2021. 

noteikumiem Nr.455 “Adresācijas noteikumi”, Varakļānu novada teritorijas plānojumu 2014.-

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

dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm “par” (J.Grudule, I.Gruduls, V.Vilkaušs, M.Justs, G.Gabrišs, 

A.Jaunzeme, I.Zepa, M.Višķers, J.Erels, A.Strods, O.Zeps); “pret” – NAV; “atturas” – NAV, 

NOLEMJ: 
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma “Ozoli”, Murmastienes 

pag., Varakļānu nov.  zemes vienības ar kadastra apz. 7078 008 0021 sadalīšanai 3 (trīs) daļās: 

1.1. apstiprināt zemes vienības ar kadastra apz. 7078 008 0312 “Ozoli”, Murmastienes 

pag., Varakļānu nov. platību 1,3 ha.; 

1.2. apstiprināt zemes vienības ar kadastra apz. 7078 008 0311 “Teicijas”, 

Murmastienes Murmastienes pag., Varakļānu nov. platību 1,9  ha; 

1.3. apstiprināt zemes vienības ar kadastra apz. 7078 008 0313“Teicijas”, 

Murmastienes Murmastienes pag., Varakļānu nov. platību 16,2 ha. 

2. Noteikt paliekošā  īpašuma “Ozoli”, Murmastienes pag., Varakļānu nov. zemes 

vienībai ar kadastra apz. 7078 008 0312  zemes lietošanas mērķi- individuālo dzīvojamo māju 

apbūve  (kods 0601). 

3. Noteikt jaunizveidotā  īpašuma “Teicijas”, Murmastienes pag., Varakļānu nov. 

zemes vienībām ar kadastra apz. 7078 008 0311 un 7078 008 0313  zemes lietošanas mērķi- 

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

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

kadastrālās uzmērīšanas gaitā. 

5. Noteikt jaunizveidojamo zemes vienību lietošanas tiesību apgrūtinājumus:   

5.1. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7078 008 0312: 

5.1.1. 7312050101  - Ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu 

gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem (6.5m 

attālumā no gaisvadu līnijas ass); 
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5.1.2. 7311050200 - Tauvas joslas teritorija gar Teicijas upi, 4 m no krasta līnijas; 

5.1.3. 7311041000 - Ūdensnotekas (ūdensteču regulēta posma un speciāli raktas 

gultnes),kā arī uz tās esošas hidrotehniskas būves un ierīces ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija 

lauksaimniecībā izmantojamās zemēs (10m platumā no ūdensnotekas krasta krotes); 

5.1.4. 7315030100 - ceļa servitūta teritorija, 4.5 m; 

5.1.5. 7311020103 - No 10 līdz 25 kilometriem garas dabiskas ūdensteces (Teicijas 

upes) vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija lauku apvidos, 50 m no krasta 

līnijas. 

5.2. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7078 008 0311: 

5.2.1. 7312050101  - Ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu 

gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem (6.5m 

attālumā no gaisvadu līnijas ass); 

5.2.2. 7311050200 - Tauvas joslas teritorija gar Teicijas upi, 4 m no krasta līnijas; 

5.2.3. 7311041000 - Ūdensnotekas (ūdensteču regulēta posma un speciāli raktas 

gultnes), kā arī uz tās esošas hidrotehniskas būves un ierīces ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija 

lauksaimniecībā izmantojamās zemēs (10m platumā no ūdensnotekas krasta krotes); 

5.2.4. 7311020103 - No 10 līdz 25 kilometriem garas dabiskas ūdensteces 

(Teicijas upes) vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija lauku apvidos, 50 m 

no krasta līnijas; 

5.2.5. 7312030303 - Ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem 

un pašvaldību  autoceļiem lauku apvidos (30m attālumā no ceļa ass līnijas); 

5.3. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7078 008 0313: 

5.3.1. 7311050200 - Tauvas joslas teritorija gar Teicijas upi, 4 m no krasta līnijas; 

5.3.2. 7311041000 - Ūdensnotekas (ūdensteču regulēta posma un speciāli raktas 

gultnes),kā arī uz tās esošas hidrotehniskas būves un ierīces ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija 

lauksaimniecībā izmantojamās zemēs (10m platumā no ūdensnotekas krasta krotes); 

5.3.3. 7315030100 - ceļa servitūta teritorija, 4.5 m; 

5.3.4. 7311020103 - No 10 līdz 25 kilometriem garas dabiskas ūdensteces 

(Teicijas upes) vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija lauku apvidos, 50 m 

no krasta līnijas. 

 

10. 

Par  nedzīvojamo  telpu nomas līguma izbeigšanu 

 
Tiek dots vārds M.Justam, S.Brokulei 
 Izskatot 20.12.2022. pašvaldībā saņemto nedzīvojamo telpu nomnieka SIA “KAMIL 

PLUS” valdes priekšsēdētāja Xxxx Xxxx iesniegumu par telpu nomas līguma izbeigšanu, 

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3. punktu, ņemot vērā domes 

Finanšu un attīstības komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 11 

balsīm “par” (J.Grudule, I.Gruduls, V.Vilkaušs, M.Justs, G.Gabrišs, A.Jaunzeme, I.Zepa, 

M.Višķers, J.Erels, A.Strods, O.Zeps); “pret” – NAV; “atturas” – NAV, NOLEMJ: 

1. Ar 2022. gada 31. decembri izbeigt 2006. gada 2. janvāra nedzīvojamo telpu nomas 

līgumu ar SIA “KAMIL PLUS”, VRN 55402005861 par telpu nomu Rīgas ielā 11, Varakļāni. 

 

11. 

Par sociālo dzīvokļu īres līgumu pagarināšanu 
 

Tiek dots vārds M.Justam  
  Izskatot pašvaldībā saņemto Sociālā dienesta sagatavoto informāciju par sociālo dzīvokļu 

īres līgumu pagarināšanu, saskaņā ar likumu “Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā” III 
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nodaļu,   21.6 panta pirmās daļas 2.punktu, Varakļānu novada pašvaldības 2022.gada 25.marta 

saistošajiem noteikumiem Nr.3 “Kārtība, kādā Varakļānu novada pašvaldība sniedz palīdzību 

dzīvokļa jautājumu risināšanā” 19., 21., 29.6., 38., 39.3. punktu, ņemot vērā domes Sociālo, 

izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšlikumu Varakļānu novada dome, atklāti 

balsojot, ar 11 balsīm “par” (J.Grudule, I.Gruduls, V.Vilkaušs, M.Justs, G.Gabrišs, A.Jaunzeme, 

I.Zepa, M.Višķers, J.Erels, A.Strods, O.Zeps); “pret” – NAV; “atturas” – NAV, NOLEMJ: 

1. Pagarināt sociālā dzīvokļa īres līgumu Xxxx Xxxx  (personas kods xxxxxx-xxxxx) līdz 

30.06.2023. par sociālo dzīvokli adresē Pils iela 17-8 (1 istaba; kopplatība 17.9 m2), Varakļāni, 

Varakļānu novads. 

2. Pagarināt sociālā dzīvokļa īres līgumu Xxxx Xxxx  (personas kods xxxxxx-xxxxx) līdz 

30.06.2023. par sociālo dzīvokli adresē Pils iela 17-1 (2 istabas; kopplatība 41.2 m2), Varakļāni, 

Varakļānu novads. 

3. Lēmumā minētajām personām viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas 

noslēgt vienošanos par līguma grozījumiem ar Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA 

par lēmumā minētā dzīvokļa īri. 

 

12. 

Par īres līguma pārslēgšanu 
 

Tiek dots vārds M.Justam, Ē.Jermanovai, V.Vilkaušam  

 Izskatot īrnieku iesniegumus par īres līguma pārslēgšanu, Varakļānu “Dzīvokļu 

komunālais uzņēmums” SIA ir tos izvērtējis un sagatavojis ierosinājumus, balstoties uz Varakļānu 

novada pašvaldības 01.09.2022. saistošo noteikumu Nr. 9 “Par Varakļānu novada pašvaldībai 

piederošo dzīvojamo telpu īri” 11.,12.,13. punktu, 15.3. apakšpunktu, 19., 20. punktu un 

Dzīvojamo telpu īres likuma 32. panta pirmo daļu, ņemot vērā domes Finanšu un attīstības 

komitejas priekšlikumu,  Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm “par” (J.Grudule, 

I.Gruduls, V.Vilkaušs, M.Justs, G.Gabrišs, A.Jaunzeme, I.Zepa, M.Višķers, J.Erels, A.Strods, 

O.Zeps); “pret” – NAV; “atturas” – NAV, NOLEMJ: 

1. Pārslēgt īres līgumu Xxxx Xxxx (personas kods xxxxxx-xxxxx) par pašvaldībai 

piederošu dzīvojamo telpu adresē Rēzeknes iela 4 – 18, Varakļāni, Varakļānu novads uz termiņu 

līdz 31.12.2027. 
 1.1. Atļaut iemitināt un reģistrēt īres līgumā ar statusu cita persona: 

  1.1.1. Xxxx Xxxx (personas kods xxxxxx-xxxxx). 

2. Pārslēgt īres līgumu Xxxx Xxxx (personas kods xxxxxx-xxxxx) par pašvaldībai 

piederošu dzīvojamo telpu adresē Kosmonautu iela 15-18, Varakļāni, Varakļānu novads uz 

termiņu līdz 31.12.2027. 
2. 1. Atļaut iemitināt un reģistrēt īres līgumā ar statusu cita persona: 

  2.1.1. Xxxx Xxxx (personas kods xxxxxx-xxxxx). 

3. Pārslēgt īres līgumu Xxxx Xxxx (personas kods xxxxxx-xxxxx) par pašvaldībai piederošu 

dzīvojamo telpu adresē Pils iela 20-10, Varakļāni, Varakļānu novads uz termiņu līdz 31.12.2027. 

4. Pārslēgt īres līgumu Xxxx Xxxx (personas kods xxxxxx-xxxxx) par pašvaldībai piederošu 

dzīvojamo telpu adresē Pils iela 18-22, Varakļāni, Varakļānu novads uz termiņu līdz 31.12.2027. 

 4.1. Reģistrēt īres līgumā ar statusu ģimenes loceklis: 

  4.1.1. Xxxx Xxxx (personas kods xxxxxx-xxxxx). 

5. Lēmumā minētajām personām viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas 

pārslēgt īres līgumu, to aktualizējot atbilstoši spēkā esošajam normatīvajam regulējumam, ar 

Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA par lēmumā minēto dzīvokļu īri. 
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13. 

Par īres līguma pārslēgšanu 
 

Tiek dots vārds M.Justam 

 Izskatot īrnieka iesniegumu par īres līguma pārslēgšanu, Varakļānu “Dzīvokļu komunālais 

uzņēmums” SIA ir to izvērtējis un sagatavojis ierosinājumu, balstoties uz Varakļānu novada 

pašvaldības 01.09.2022. saistošo noteikumu Nr. 9 “Par Varakļānu novada pašvaldībai piederošo 

dzīvojamo telpu īri” 11.,12.,13. punktu, 15.1.1. apakšpunktu, 19., 20. punktu un Dzīvojamo telpu 

īres likuma 32. panta pirmo daļu, ņemot vērā domes Finanšu un attīstības komitejas priekšlikumu, 

Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm “par” (J.Grudule, I.Gruduls, V.Vilkaušs, 

M.Justs, G.Gabrišs, A.Jaunzeme, I.Zepa, M.Višķers, J.Erels, A.Strods, O.Zeps); “pret” – NAV; 

“atturas” – NAV, NOLEMJ: 

1. Pārslēgt īres līgumu Xxxx Xxxx (personas kods xxxxxx-xxxxx) par pašvaldībai 

piederošu dzīvojamo telpu adresē Miera iela 14-15, Varakļāni, Varakļānu novads uz termiņu līdz 

31.12.2023., bet ne ilgāk kā līdz energoefektivitātes paaugstināšanas projekta realizēšanai 

dzīvokļu mājā Miera iela 14, Varakļāni, piedāvājot citu dzīvojamo telpu. 

2.  Lēmumā minētajai personai viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas pārslēgt 

īres līgumu, to aktualizējot atbilstoši spēkā esošajam normatīvajam regulējumam, ar Varakļānu 

“Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA par lēmumā minētā dzīvokļa īri. 

 

 

14. 

Par dzīvojamo telpu īres līguma izbeigšanu 
 

Tiek dots vārds M.Justam 

 Izskatot Xxxx Xxxx 28.11.2022. iesniegumu par īres līguma izbeigšanu dzīvoklim Rīgas 

iela 19-21, Varakļāni, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu 

un Dzīvojamo telpu īres likuma 20.pantu, Varakļānu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 

9 “Par Varakļānu novada pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu īri” 12. un 18. punktu, ņemot vērā 

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

balsojot, ar 11 balsīm “par” (J.Grudule, I.Gruduls, V.Vilkaušs, M.Justs, G.Gabrišs, A.Jaunzeme, 

I.Zepa, M.Višķers, J.Erels, A.Strods, O.Zeps); “pret” – NAV; “atturas” – NAV, NOLEMJ: 

1. Izbeigt 2022.gada 31. decembrī īres līgumu ar Xxxx Xxxx (personas kods xxxxxx-

xxxxxx)  par dzīvojamo telpu Rīgas iela 19-21, Varakļāni. 

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

sagatavot un noslēgt vienošanos par lēmumā minētā dzīvokļa īres līguma izbeigšanu. 

 

 

15. 

Par naudas balvu piešķiršanu nozīmīgās dzīves jubilejās 
 

Tiek dots vārds M.Justam 

Izskatot Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas sagatavoto informāciju par nozīmīgām dzīves 

jubilejām 2023. gada janvāra mēnesī, 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 11 balsīm “par” (J.Grudule, I.Gruduls, V.Vilkaušs, 

M.Justs, G.Gabrišs, A.Jaunzeme, I.Zepa, M.Višķers, J.Erels, A.Strods, O.Zeps); “pret” – NAV; 

“atturas” – NAV, NOLEMJ: 
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1. Piešķirt naudas balvu sakarā ar 85 gadu jubileju EUR 70,00 apmērā Varakļānu novada 

iedzīvotājiem: 

1.1. Xxxx Xxxx (personas kods xxxxxx-xxxxx),  

1.2. Xxxx Xxxx (personas kods xxxxxx-xxxxx),  

1.3. Xxxx Xxxx  (personas kods xxxxxx-xxxxxx). 

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

4201) viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas. 

 

 

16. 

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 
 

Tiek dots vārds M.Justam 

 Izskatot Xxxx Xxxx iesniegumu ar lūgumu anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu Xxxx 

Xxxx iesnieguma sniedzējas īpašumā – Pils iela 30-11, Varakļāni, Varakļānu novads, kā arī 

iepazīstoties ar pievienotajiem dokumentiem un pašvaldības atbildīgās personas dzīvesvietas 

deklarēšanās jautājumos R. Upenieces sagatavoto informāciju, pamatojoties uz Dzīvesvietas 

deklarēšanas likuma 11. panta, 12.panta pirmās daļas 2.punktu un otro daļu, Varakļānu novada 

dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm “par” (J.Grudule, I.Gruduls, V.Vilkaušs, M.Justs, G.Gabrišs, 

A.Jaunzeme, I.Zepa, M.Višķers, J.Erels, A.Strods, O.Zeps); “pret” – NAV; “atturas” – NAV, 

NOLEMJ: 

 1. Anulēt Xxxx Xxxx, personas kods xxxxxx-xxxxx, ziņas par deklarēto dzīvesvietu 

adresē Pils iela 30-11, Varakļāni. 

2. Uzdot atbildīgajai personai deklarēšanas jautājumos Ritai Upeniecei saskaņā ar 

Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta otro un sesto daļu aktualizēt Iedzīvotāju reģistrā datus 

par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu Xxxx Xxxx ar šī lēmuma pieņemšanas dienu. 

3. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmās daļas um 71.panta otrās daļas 

nosacījumiem nosūtīt šī lēmuma izrakstu Xxxx Xxxx. 

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

4201) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.  

 

Pielikumā: lēmuma izvērsts skaidrojums uz 1 lapas. 

 

17. 

Par neatgūstamo parādu norakstīšanu 
 

Tiek dots vārds M.Justam, I.Skutelei, Ē.Jermanovai, V.Vilkaušam 

 Izskatot Centralizētās grāmatvedības sagatavoto priekšlikumu par neatgūstamo debitoru 

parādu norakstīšanu, pamatojoties uz Ministru kabineta 13.02.2018. noteikumu Nr.87 

“Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs” 187.punktu un Civillikuma 1895. pantu, 

saskaņā ar Iedzīvotāju reģistra datu bāzē iekļauto informāciju, ņemot vērā domes Finanšu un 

attīstības komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm “par” 

(J.Grudule, I.Gruduls, V.Vilkaušs, M.Justs, G.Gabrišs, A.Jaunzeme, I.Zepa, M.Višķers, J.Erels, 

A.Strods, O.Zeps); “pret” – NAV; “atturas” – NAV, NOLEMJ: 

1. Izslēgt no uzskaites un atzīt pārējos ieņēmumos pašvaldības parādu EUR 12,81 apmērā 

IU ”Terīne” (2016. gada mainīt nosaukums uz SIA “Elio R”) reģistrācijas Nr.48702001756 

(likvidēts 13.05.2022.). 

2. Norakstīt telpu nomas maksu  EUR 58,45 apmērā IU “Terīne” (2016. gada mainīt 

nosaukums uz SIA “Elio R”), reģistrācijas Nr.48702001756 (likvidēts 13.05.2022.). 

3. Norakstīšanu veikt 30.12.2022. ar aktuālo parāda summu. 
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Pielikumā: Neatgūstamo parādu norakstīšanas pārskats 

 

 

18. 

Par Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA pamatkapitāla palielināšanu 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 Izskatot jautājumu par Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA pamatkapitāla 

palielināšanu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu, 

Publiskās personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 63.panta pirmās daļas 1. 

punktu, ņemot vērā domes Finanšu un attīstības komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada dome, 

atklāti balsojot, ar 11 balsīm “par” (J.Grudule, I.Gruduls, V.Vilkaušs, M.Justs, G.Gabrišs, 

A.Jaunzeme, I.Zepa, M.Višķers, J.Erels, A.Strods, O.Zeps); “pret” – NAV; “atturas” – NAV, 

NOLEMJ: 

1. Piešķirt naudas līdzekļus EUR 5 000 (pieci tūkstoši) apmērā centralizētās ūdensapgādes 

un notekūdeņu sistēmas paplašināšanai Brīvības ielā, veicot Varakļānu “Dzīvokļu komunālais 

uzņēmums” SIA pamatkapitāla palielināšanu. 

2. Apstiprināt Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA pamatkapitālu EUR 2 

120 916 (divi miljoni viens simts divdesmit tūkstoši deviņi simti sešpadsmit euro) apmērā. 

 

 

19. 

Par Varakļānu novada pašvaldības iestāžu amatu un mēnešalgu 

saraksta apstiprināšanu 
 

Tiek dots vārds M.Justam 

Izskatot sagatavotos pašvaldības iestāžu un struktūrvienību amatu un mēnešalgu sarakstus, 

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

Par sarakstu Nr. 1 Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm “par” (J.Grudule, 

I.Gruduls, V.Vilkaušs, M.Justs, G.Gabrišs, A.Jaunzeme, I.Zepa, M.Višķers, J.Erels, O.Zeps); 

“pret” – NAV; “atturas” – NAV, balsojumā nepiedalās (A.Strods); 

Par sarakstiem no Nr. 2 līdz Nr. 3 Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm “par” 

(J.Grudule, I.Gruduls, V.Vilkaušs, M.Justs, G.Gabrišs, A.Jaunzeme, I.Zepa, M.Višķers, J.Erels, 

A.Strods, O.Zeps); “pret” – NAV; “atturas” – NAV; 

 Par sarakstu Nr. 4 Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm “par” (J.Grudule, 

I.Gruduls, V.Vilkaušs, M.Justs, G.Gabrišs, I.Zepa, M.Višķers, J.Erels, A.Strods O.Zeps); “pret” – 

NAV; “atturas” – NAV, balsojumā nepiedalās (A.Jaunzeme);  

 Par sarakstiem no Nr. 5 līdz Nr. 14 Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm 

“par” (J.Grudule, I.Gruduls, V.Vilkaušs, M.Justs, G.Gabrišs, A.Jaunzeme, I.Zepa, M.Višķers, 

J.Erels, A.Strods, O.Zeps); “pret” – NAV; “atturas” – NAV; 

 Par sarakstu Nr. 15 Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm “par” (I.Gruduls, 

V.Vilkaušs, M.Justs, G.Gabrišs, I.Zepa, M.Višķers, J.Erels, O.Zeps); “pret” – NAV; “atturas” – 

NAV, balsojumā nepiedalās (J.Grudule, A.Strods); 

 

 Par sarakstu Nr. 16 Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm “par” 

(J.Grudule, I.Gruduls, V.Vilkaušs, M.Justs, G.Gabrišs, A.Jaunzeme, I.Zepa, M.Višķers, J.Erels, 

O.Zeps); “pret” – NAV; “atturas” – NAV, balsojumā nepiedalās (A.Strods); 
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   Ņemot vērā ekonomisko situāciju valstī un valstī noteiktās minimālās darba algas apmēru 

2023. gadam, tika veikta Varakļānu novada pašvaldības iestāžu amatu mēnešalgu pārskatīšana, 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 13. punktu, Valsts un pašvaldību 

institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma III nodaļu, Ministru kabineta 

noteikumiem Nr. 262 ”Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs, amatu klasifikācijas 

un amatu apraksta izstrādāšanas kārtība”, Ministru kabineta noteikumiem Nr. 445 “Pedagogu 

darba samaksas noteikumi”, Varakļānu novada domes 24.11.2022. sēdē apstiprinātajiem 

noteikumiem „Varakļānu novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumu”, 

Darba likuma pārejas noteikumu 26. punktu. Izskatot sagatavotos pašvaldības iestāžu un 

struktūrvienību amatu un mēnešalgu sarakstus, deputāti vienojas balsot par dažiem amatalgu 

sarakstiem atsevišķi, jo tie skar deputātu intereses.  

 

Domes priekšsēdētājs aicina deputātus balsot par visu lēmumu kopumā. 

 

Ņemot vērā domes Finanšu un attīstības komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti 

balsojot, ar 11 balsīm “par” (J.Grudule, I.Gruduls, V.Vilkaušs, M.Justs, G.Gabrišs, A.Jaunzeme, 

I.Zepa, M.Višķers, J.Erels, A.Strods, O.Zeps); “pret” – NAV; “atturas” – NAV, NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Varakļānu novada pašvaldības iestāžu amatu un mēnešalgu sarakstus saskaņā 

ar pielikumiem Nr.1 - Nr. 16. 

2. Iestāžu un struktūrvienību amatu un mēnešalgu saraksti stājas spēkā ar 2023. gada 1. 

janvāri. 

 

Pielikumā: Iestāžu un struktūrvienību amatu un mēnešalgu saraksti Nr.1 - Nr. 16 

 

 

 

20. 

Par sadarbības līguma slēgšanu ar Madonas novada pašvaldību 

 

Tiek dots vārds M.Justam, A.Lungevičam, V.Vilkaušam 

 Pamatojoties uz Varakļānu novada pašvaldības un Madonas novada pašvaldības 

ilgtermiņa sadarbības iestrādnēm, pašvaldības vienojās par sadarbības nostiprināšanu slēdzot 

līgumu un kopīgi īstenojot sadarbību izglītības, sabiedriskās kārtības un drošības, civilās 

aizsardzības un citās jomās, lai nodrošinātu pašvaldību funkciju īstenošanu un pakalpojumu 

pieejamību, saskaņā ar Pašvaldību likuma 4.pantu, 17. panta trešo daļu, 78. pantu,  pamatojoties 

uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta trešās daļas 23. punktu, 95., 98. un 100. pantu, Valsts 

pārvaldes iekārtas likuma 54. un 61. pantu, ņemot vērā domes Finanšu un attīstības komitejas 

priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm “par” (J.Grudule, 

I.Gruduls, V.Vilkaušs, M.Justs, G.Gabrišs, A.Jaunzeme, I.Zepa, M.Višķers, J.Erels, A.Strods, 

O.Zeps); “pret” – NAV; “atturas” – NAV, NOLEMJ: 

1. Slēgt sadarbības līgumu ar Madonas novada pašvaldību par pašvaldības atsevišķu 

autonomo funkciju īstenošanu, nodrošinot kvalitatīvāku, ekonomiski pamatotu pakalpojumu 

sniegšanu Pašvaldību iedzīvotājiem, ievērojot normatīvajā regulējumā noteiktos sadarbības 

veidus. 

2. Domes priekšsēdētājam Mārim Justam uzdot sadarbības līguma ietvaros pārstāvēt 

Varakļānu novada pašvaldību, rīkoties tās vārdā, noteikt sadarbības jomas un atbildīgos 

speciālistus. 

 

https://likumi.lv/ta/id/222271-valsts-un-pasvaldibu-instituciju-amatu-katalogs
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Pielikumā: Sadarbības līgums uz 3 lapām 

 

 

21. 

Par Varakļānu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plāna apstiprināšanu 

 

Tiek dots vārds M.Justam  

 Lai apzinātu Varakļānu sadarbības teritorijas riska zonas, preventīvos un novēršanas 

pasākumus krīzes situācijā, tika izstrādāts civilās aizsardzības plāns, pamatojoties uz likuma 

“Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 18. punktu, Civilās aizsardzības un katastrofas 

pārvaldīšanas likuma 11.panta pirmās daļas 3.punktu, Ministru kabineta 2017.gada 7.novembra 

noteikumu Nr.658 “Noteikumi par civilās aizsardzības plānu struktūru un tajos iekļaujamo 

informāciju” 4. un 5.punktu, ņemot vērā domes Finanšu un attīstības komitejas priekšlikumu, 

Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm “par” (J.Grudule, I.Gruduls, V.Vilkaušs, 

M.Justs, G.Gabrišs, A.Jaunzeme, I.Zepa, M.Višķers, J.Erels, A.Strods, O.Zeps); “pret” – NAV; 

“atturas” – NAV, NOLEMJ: 

1. Apstiprināt „Varakļānu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plānu” saskaņā 

ar pielikumu. 

2. Varakļānu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijai, pēc izmaiņām tiesiskajā 

regulējumā vai faktiskajā situācijā, izvērtēt, un, ja nepieciešams, katru gadu līdz 1.maijam 

noteiktā kārtībā iesniegt domē lēmuma projektu civilās aizsardzības plāna precizēšanai. 

 

Pielikumā: Varakļānu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plāns uz 84 lapām 

 

 

22. 

Par Varakļānu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.13 “Grozījumi 2022.gada 

27. janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Par Varakļānu novada pašvaldības 

2022.gada budžetu”” apstiprināšanu 

 

Tiek dots vārds I.Skutelei, V.Vilkaušam, M.Justam  

  Izskatot Varakļānu novada pašvaldības Centralizētās grāmatvedības galvenās grāmatvedes 

Ilonas Skuteles sagatavoto pašvaldības 2022.gada budžeta grozījumu projektu, saskaņā ar likuma 

“Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46. pantu, ņemot vērā domes Finanšu un 

attīstības komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada dome, Varakļānu novada dome, atklāti 

balsojot, ar 11 balsīm “par” (J.Grudule, I.Gruduls, V.Vilkaušs, M.Justs, G.Gabrišs, A.Jaunzeme, 

I.Zepa, M.Višķers, J.Erels, A.Strods, O.Zeps); “pret” – NAV; “atturas” – NAV, NOLEMJ: 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.13 “Grozījumi 2022.gada 27.janvāra saistošajos 

noteikumos Nr.2 “Par Varakļānu novada pašvaldības 2022.gada budžetu””. 

2. Varakļānu novada pašvaldības Centralizētās grāmatvedības galvenajai grāmatvedei 

I. Skutelei sagatavot noteikumus parakstīšanai. 

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

4. Saistošos noteikumus nosūtīt zināšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijai. 

 

Pielikumā: saistošie noteikumi Nr. 13 
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23. 

Par dzīvokļa īpašuma Rīgas iela 21-5, Varakļāni,  ierakstīšanu 

zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai 

 

Tiek dots vārds M.Justam, S.Brokulei, V.Vilkaušam  

 Izskatot pašvaldībā saņemto dzīvokļu īpašuma Rīgas iela 21-5, Varakļāni, īrnieka Xxxx 

Xxxx iesniegumu ar dzīvokļa atsavināšanas ierosinājumu, pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu un otrās daļas 3. punktu, 21. panta pirmās daļas 

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

panta pirmo daļu un ceturtās daļas 5. punktu, 5. panta piekto daļu, 37. panta pirmās daļas 4. 

punktu, ņemot vērā domes Finanšu un attīstības komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada 

dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm “par” (J.Grudule, I.Gruduls, V.Vilkaušs, M.Justs, G.Gabrišs, 

A.Jaunzeme, I.Zepa, M.Višķers, J.Erels, A.Strods, O.Zeps); “pret” – NAV; “atturas” – NAV, 

NOLEMJ: 

1. Nodot atsavināšanai par brīvu cenu Varakļānu novada pašvaldības vienistabas 

dzīvokļa īpašumu Rīgas iela 21-5, Varakļāni, Varakļānu novads, 31,10 m2 kopplatībā 

(identifikācijas Nr. 7017 001 0700 001 020). 

2. Veikt nepieciešamās darbības 1. punktā minētā pašvaldībai piekritīgā dzīvokļa 

īpašuma ierakstīšanai zemesgrāmatā uz Varakļānu novada pašvaldības vārda. 

3. Uzdot Mantas atsavināšanas un izsoles komisijai organizēt 1.punktā  minētā 

dzīvokļa īpašuma atsavināšanas procedūru. 

4. Ierosinātājam segt izdevumus Pašvaldībai, kas saistīti ar īpašuma novērtēšanu, ja 

netiek izmantotas pirmpirkuma tiesības normatīvo aktu noteiktajā kārtībā. 

 

 

24. 

Par nekustamā īpašuma “Dangas”, Varakļānu pag., Varakļānu nov. sadalīšanu 

 

Tiek dots vārds S.Brokulei, V.Vilkaušam, M.Justam  

Izskatot iesniegumus par nekustamā īpašuma “Dangas” sadalīšanu, pamatojoties uz 

Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19.panta 1.punktu, Zemes ierīcības likuma 8.panta 

pirmās daļas  3.punktu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 27. punktu, Ministru kabineta 

20.06.2006. noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, Ministru kabineta 

29.06.2021. noteikumiem Nr.455 “Adresācijas noteikumi”, Ministru kabineta 02.08.2016. 

noteikumi Nr. 505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, ņemot vērā domes Finanšu un 

attīstības komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm “par” 

(J.Grudule, I.Gruduls, V.Vilkaušs, M.Justs, G.Gabrišs, A.Jaunzeme, I.Zepa, M.Višķers, J.Erels, 

A.Strods, O.Zeps); “pret” – NAV; “atturas” – NAV, NOLEMJ: 

1. Atļaut sadalīt nekustamā īpašuma “Dangas”, Varakļānu pag.,  Varakļānu nov. (kadastra Nr. 

70940070166), zemes vienību ar kadastra apz. 7094 007 0166 divos atsevišķos īpašumos, 

atdalot zemes vienības daļu aptuveni 0,6 ha platībā: 

1.1. Paliekošais nekustamais īpašums “Dangas”, Varakļānu pag.,  Varakļānu nov: 

- Zemes vienība ar kadastra apz. 7094 007 0167 -  1,71  ha platībā; 

- Zemes vienības ar kadastra apz. 7094 007 0166 daļa – 12,6 ha  platībā. 

1.2. Jaunizveidotais nekustamais īpašums: 

- Zemes vienības ar kadastra apz. 7094 007 0166 daļa – 0,6 ha  platībā. 

2. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7094 007 0166 sadalīšanai izstrādāt zemes ierīcības 

projektu. 

3. Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam - zemes vienības ar kadastra apz. 7094 007 

0166 daļai– 0,6 ha platībā un uz tās esošajām ēkām un būvēm saglabāt adresi Meldru iela 3, 

Stirniene, Varakļānu pag., Varakļānu nov., LV-4837 
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4. Paliekošajam nekustamajam īpašumam saglabāt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods- 0101). 

5. Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam noteikt zemes lietošanas mērķi - individuālo 

dzīvojamo māju apbūve (kods0601). 

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

uzmērīšanas gaitā. 

 

 

Pielikumā: darba uzdevums uz 1 lapas 

 

 
Visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti.  

Sēde darbu beidz 18:00 

 

Nākamā domes sēde notiks 26.01.2023. plkst. 16:00 

 

 

Sēdi vadīja: 

Domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts)  M.Justs 

 

Protokolēja: 

Pašvaldības sekretāre (personiskais paraksts)  K.Keiša 

 

Sēdes protokolam piekrītu: 

    (personiskais paraksts)  J. Grudule 

 

    (personiskais paraksts)  I. Gruduls 

 

    (personiskais paraksts)  V. Vilkaušs 

 

 (personiskais paraksts)  O. Zeps 

  

  (personiskais paraksts)  G. Gabrišs 

 

  (personiskais paraksts)  A. Strods 

 

 (personiskais paraksts)  A. Jaunzeme 

 

    (personiskais paraksts)  I. Zepa 

 

    (personiskais paraksts)  M. Višķers 

 

    (personiskais paraksts)  J. Erels 
 


