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VARAKĻĀNU  NOVADA  DOMES  SĒDES 

PROTOKOLS  
Varakļānos 

 

2012.gada 23.februārī           Nr. 2 

 
Sēde sasaukta plkst. 15

00 
Sēdi vada domes priekšsēdētāja Modra Vilkauša  
Sēdi protokolē Lietvedības nodaļas vadītāja Ilga Broka 
 
DOMES  SASTĀVS: 
 

1.   Deputāts Jānis Erels  - nepiedalās (seminārā) 
2.   Deputāts Gunārs Gabrišs  - piedalās  
3.   Deputāte Sandra Gritāne  - nepiedalās (slimības dēļ) 
4.   Deputāte Ilga Mestere  - piedalās  
5.   Deputāts Gunārs Puntužs  - piedalās  
6.   Deputāte Anita Saleniece  - piedalās  
7.   Deputāts Jānis Siliņš  - piedalās  
8.   Deputāts Dainis Tučs  - nepiedalās (par neierašanās iemesliem nav ziņojis) 
9.   Deputāte Līga Upeniece  - nepiedalās (atvaļinājumā) 
10. Deputāts Jānis Vēvers  - piedalās  
11. Deputāte Modra Vilkauša  - piedalās  
12. Deputāts Kārlis Zeimuls  - nepiedalās (par neierašanās iemesliem nav ziņojis) 
13. Deputāte Ieva Zepa  - piedalās  
 
PIEAICINĀTIE  UN  INTERESENTI:   
 

Jānis Mozga – pagastu pārvalžu vadītājs; 
Ilona Skutele – galvenā grāmatvede; 
Ilga Broka – Lietvedības nodaļas vadītāja; 
Aija Ščucka – Attīstības nodaļas vadītāja – līdz 9.jautājumam; 
Valentīna Grīsle – ieinteresētās personas Ivana Grīšļa sieva – uz 11.darba kārtības jautājuma 
5.punkta izskatīšanu; 
Madara Poča – ieinteresētā persona – uz 12.darba kārtības jautājuma 4.punkta izskatīšanu 
 
DARBA  KĀRTĪBA: 

 

1. Saistošo noteikumu Nr.2 „Grozījumi 25.08.2011. saistošajos noteikumos Nr. 5 

„Pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība”” 

apstiprināšana 
 

2. Varakļānu novada pašvaldības indikatīvo investīciju vajadzību 2014. – 2020.gadam 

apstiprināšana 
 

3. Par nekustamā īpašuma „Avotiņi” sadali 
 

4. Par nekustamā īpašuma nodokļa piedziņu bezstrīda kārtībā no Ģirta Mālnieka 
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5. Par pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu iznomāšanu 
 

6. Par naudas balvu piešķiršanu 
 

7. Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai sadali 
 

8. Par biedrības „Pieaugušo attīstības projekts” projektu „Nāc un darbojies” 
 

9. Par biedrības „Pieaugušo attīstības projekts” projektu „Sabiedriskais centrs Varakļānos” 
 

10. Par dzīvokļu īres līgumu pārslēgšanu 
 

11. Par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā 
 

12. Par sociālo dzīvokļu piešķiršanu 
 

13. Par atteikumu piešķirt vienreizēju materiālo pabalstu 
 

14. Par sociālās aprūpes mājās pakalpojumu  

 

PAPILDUS DARBA KĀRTĪBA: 
 

 

15. Par dienesta dzīvokļa īres līguma pagarināšanu 
 

16. Par nedzīvojamo telpu nomas līguma laušanu 
 

17. Par AS „Latvenergo” dāvanu karšu piešķiršanas mērķa grupu paplašināšanu 
 

18. Par biedrības „TRĪS PLUS” darbības uzsākšanu 
 

19. Par domes 29.04.2010. lēmuma Nr. 4.30 „Par adreses noteikšanu” un 30.06.2011. 

lēmuma Nr. 7.5 „Par adreses piešķiršanu” precizēšanu 

 
Varakļānu novada domes priekšsēdētāja aicina deputātus balsot par vēl 5 izskatāmo 

jautājumu iekļaušanu domes papildu darba kārtībā.  

Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm „par” (G. Gabrišs, I. Mestere, 
G.Puntužs, A. Saleniece, J. Siliņš, J. Vēvers, M. Vilkauša, I.Zepa); „pret” – nav; „atturas” – 
nav, NOLEMJ: 

 

Iekļaut papildu darba kārtībā 5 izskatāmos jautājumus.  

 
1. 

Saistošo noteikumu Nr.2 „Grozījumi 25.08.2011. saistošajos noteikumos Nr. 5 

„Pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība”” 

apstiprināšana 
 

Tiek dots vārds A. Saleniecei, I. Mesterei, M. Vilkaušai 
 
Izskatot sagatavoto saistošo noteikumu projektu ņemot vērā domes pastāvīgo 

komiteju priekšlikumus, saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 
16.punktu un 41.panta pirmās daļas 1.punktu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 8 
balsīm „par” (G. Gabrišs, I. Mestere, G. Puntužs, A. Saleniece, J. Siliņš, J. Vēvers, 
M.Vilkauša, I. Zepa); „pret” – nav; „atturas” – nav, NOLEMJ:  

 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 2 “Grozījumi 25.08.2011. saistošajos 
noteikumos Nr. 5 „Pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas 
kārtība”. 

 

2. Saistošos noteikumus Nr. 2 trīs dienu laikā pēc parakstīšanas kopā ar 
paskaidrojuma rakstu izsūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 
 

Pielikumā: saistošie noteikumi uz 1 lapas. 
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2. 

Varakļānu novada pašvaldības indikatīvo investīciju vajadzību 2014. – 2020.gadam 

apstiprināšana 
 

Tiek dots vārds A. Ščuckai, G. Puntužam, M. Vilkaušai 
 
Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 06.01.2012. vēstuli 

Nr. 13.18-1e/320 „Par anketu aizpildīšanu”, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 8 
balsīm „par” (G. Gabrišs, I. Mestere, G. Puntužs, A. Saleniece, J. Siliņš, J. Vēvers, M. 
Vilkauša, I. Zepa); „pret” – nav; „atturas” – nav, NOLEMJ:  

 

1. Apstiprināt aizpildītās anketas: 
 

1.1. 1.anketa: 
1.1.1. izvērtējums par pakalpojumu groza pašreizējo aizpildījumu un nepieciešamo 

investīciju apjomu: pašvaldības pārziņā (pilnībā vai daļēji) esošie pakalpojumi; 
1.1.2. izvērtējums par pakalpojumu groza pašreizējo aizpildījumu un nepieciešamo 

investīciju apjomu: valsts pārziņā (pilnībā vai daļēji) esošie pakalpojumi; 
1.1.3. izvērtējums par pakalpojumu groza pašreizējo aizpildījumu un nepieciešamo 

investīciju apjomu: pakalpojumi, kas nav pakalpojumu grozā; 
 

1.2. 2.anketa: izvērtējums par uzņēmējdarbības infrastruktūras attīstībai nepieciešamo 
finansējumu pašvaldībās; 

 

1.3. 3.anketa: 
1.3.1. izvērtējums par veicamajiem ieguldījumiem pašvaldības ceļu 

rekonstruēšanā/izbūvē, kas ved no lauku teritorijas (pagasti, ciemi) uz novada līmeņa vai 
reģionālā līmeņa attīstības centru, kā arī nacionālas, reģionālas un novada nozīmes centru 
ielu rekonstruēšanā; 

1.3.2. izvērtējums par veicamajiem ieguldījumiem valsts ceļu rekonstruēšanā/izbūvē, 
kas ved no lauku teritorijas (pagasti, ciemi) uz novada līmeņa vai reģionālā līmeņa attīstības 
centru, kā arī nacionālas, reģionālas un novada nozīmes centru ielu rekonstruēšanā; 

 

1.4. 4.anketa: 
1.4.1. pašvaldības īstenojamie prioritārie projekti; 
1.4.2. valsts nodrošināmie prioritārie projekti. 
 

2. Nosūtīt šī lēmuma 1.punktā apstiprinātās anketas Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijai. 
 

Pielikumā: anketas. 

 
3. 

Par nekustamā īpašuma „Avotiņi” sadali 
 

Tiek dots vārds G. Puntužam, M. Vilkaušai 
 
Izskatot Valentīnas Pastares un Silvijas Eriņas pilnvarotās personas 16.02.2012. 

pašvaldībā saņemto iesniegumu par nekustamā īpašuma „Avotiņi” sadalīšanu, saskaņā ar 
likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu un Varakļānu pagasta teritorijas plānojumu 2008.- 
2020.gadam, atbilstoši Zemes ierīcības likumā noteiktajam, ņemot vērā domes Finanšu un 
attīstības komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm „par” 
(G. Gabrišs, I. Mestere, G. Puntužs, A. Saleniece, J. Siliņš, J. Vēvers, M. Vilkauša, I. Zepa); 
„pret” – nav; „atturas” – nav, NOLEMJ: 

 

1. Piekrist nekustamā īpašuma „Avotiņi”, kas atrodas Varakļānu pag., Varakļānu 
nov., kad. Nr. 7094 004 0227; kopplatība 12,1 ha (sastāv no 2 zemes gabaliem ar kadastra 
apzīm. 7094 004 0227 – 7,2 ha un 7094 004 0228 – 4,9 ha), sadalīšanai divos atsevišķos  
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zemes īpašumos, atdalot no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7094 004 0227 zemes 
gabalu 0,7 ha platībā, un noteikt par nepieciešamu izstrādāt zemes ierīcības projektu. 
 

         2. Apstiprināt darba uzdevumu un nosacījumus zemes ierīcības projekta izstrādāšanai 
nekustamā īpašuma „Avotiņi”, kas atrodas Varakļānu pag., Varakļānu nov., kad. Nr. 7094 
004 0227, sadalīšanai. 
 

Pielikumā: darba uzdevums un nosacījumi uz 1 lapas. 

 
4. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa piedziņu bezstrīda kārtībā no Ģirta Mālnieka 
 

Tiek dots vārds G. Puntužam, M. Vilkaušai 
 

 Pamatojoties uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta pirmo un otro daļu, 
likuma “Par nodokļiem un nodevām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 18.panta 11.punktu, 
26.panta pirmo daļu, 29.panta otro daļu, Administratīvā procesa likuma 65.panta pirmo daļu 
un 76.panta ceturto daļu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas priekšlikumu, Varakļānu 
novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm „par” (G. Gabrišs, I. Mestere, G. Puntužs, 
A.Saleniece, J. Siliņš, J. Vēvers, M. Vilkauša, I. Zepa); „pret” – nav; „atturas” – nav, 
NOLEMJ: 
 

1. Piedzīt no Ģirta Mālnieka  par piederošā nekustamā īpašuma – Daugavpils iela 
22, Varakļāni, Varakļānu nov., LV- 4838 (kadastra Nr. 7017 001 0482) nekustamā īpašuma 
nodokli par ēkām un zemi, kas uz 23.02.2012. sastāda Ls 25,93 (t.sk. pamatparāds Ls 23,32; 
kavējuma nauda – Ls 2,61). 

 

2. Piedziņu vērst uz Ģirta Mālnieka naudas līdzekļiem, kustamo un nekustamo mantu. 

 
5. 

Par pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu iznomāšanu 
 

Tiek dots vārds J. Mozgam, J. Vēveram, M. Vilkaušai 
 
Izskatot saņemtos iesniegumus par nekustamo īpašumu nomu, saskaņā ar likuma „Par 

pašvaldībām”14.panta otrās daļas 3.punktu, MK 30.10.2007. noteikumiem Nr. 735 
„Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, ņemot vērā novada domes Finanšu un 
attīstības komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm „par” 
(G. Gabrišs, I. Mestere, G. Puntužs, A. Saleniece, J. Siliņš, J. Vēvers, M. Vilkauša, I. Zepa); 
„pret” – nav; „atturas” – nav, NOLEMJ: 
 

1. Slēgt zemes nomas līgumu ar SIA „ĢL Konsultants” (reģ. Nr. 40103242818; 
jurid. adrese: Ventspils iela 53—1, Rīga) par zemes gabala 1050 m

2 platībā nomu Jaunatnes 

ielā 14, Varakļānos, tehnikas stāvlaukuma vajadzībām Varakļānu ūdenssaimniecības 
projekta realizācijas laikā; 

1.1. nomas līgumu slēgt uz periodu līdz 30.11.2012.; 
1.2. zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības. 
 

2. Slēgt nekustamā īpašuma nomas līgumu ar SIA „Telia Latvija” par ūdenstorņa 
nomu retranslācijas punkta izveidei; 

2.1. nomas līgumu slēgt uz periodu līdz 31.12.2014.; 
2.2. nomas maksu par ūdenstorņa izmantošanu noteikt 20,00 Ls/mēnesī (+PVN). 
 

3. Sakarā ar Artura Juškas nāvi pārslēgt zemes gabala „Slūkas” 0,6 ha platībā ar 
kadastra Nr. 7094 005 0113, nomas līgumu uz Vinetas Viļumsones vārda; 

3.1. nomas līgumu slēgt uz periodu līdz 31.12.2021. 
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6. 

Par naudas balvu piešķiršanu 
 

Tiek dots vārds M. Vilkaušai 
 
Izskatot Varakļānu novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītājas A. Kančas 

20.02.2012. iesniegumu par naudas balvas piešķiršanu Varakļānu novada ilgdzīvotājiem 
sakarā ar nozīmīgām dzīves jubilejām 2012.gada martā, 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 Finanšu un attīstības komitejas 
priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm „par” (G. Gabrišs, 
I.Mestere, G. Puntužs, A. Saleniece, J. Siliņš, J. Vēvers, M. Vilkauša, I. Zepa); „pret” – nav; 
„atturas” – nav, NOLEMJ: 

 

1. Piešķirt naudas balvas sakarā ar 85 gadu jubileju Ls 50,00 (piecdesmit) apmērā:  
Annai Eriņai; 
Stefānijai Vanagai. 
 

2. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (V.Baloža ielā 13A, Valmiera, 
LV-4201) viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas. 
 

7. 

Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai sadali 
 

Tiek dots vārds A. Saleniecei, I. Skutelei, I. Mesterei, M. Vilkaušai 
 
Saskaņā ar MK 22.12.2009. noteikumiem Nr. 1616 „Kārtība, kādā aprēķina un sadala 

valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldības izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma 
izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un pašvaldības 
vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai” 
11.punktu un Varakļānu novada domes 25.02.2010. apstiprinātajiem noteikumiem „Kārtība 
par valsts budžeta mērķdotācijas aprēķinu un sadali Varakļānu novada pašvaldības izglītības 
iestāžu pedagogu darba samaksai”, ņemot vērā domes Sociālo, izglītības un kultūras 
jautājumu komitejas sagatavoto priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 8 
balsīm „par” (G. Gabrišs, I. Mestere, G. Puntužs, A. Saleniece, J. Siliņš, J. Vēvers, 
M.Vilkauša, I. Zepa); „pret” – nav; „atturas” – nav, NOLEMJ: 
 

1. Sadalīt Varakļānu novada pašvaldības vispārējās pamatizglītības un vispārējās 
vidējās izglītības iestāžu pedagoģisko darbinieku darba samaksai un sociālās apdrošināšanas 
obligātajām iemaksām paredzēto mērķdotāciju Ls 195 120. 

 

2. Sadalīt Varakļānu novada pašvaldības interešu izglītības programmu pedagoģisko 
darbinieku darba samaksai un sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām paredzēto 
mērķdotāciju Ls 8 943. 

 

3. Sadalīt Varakļānu novada pašvaldības 5 – 6 gadīgo pirmsskolas izglītības 
programmu pedagoģisko darbinieku darba samaksai un sociālās apdrošināšanas obligātajām 
iemaksām paredzēto mērķdotāciju Ls 15 576. 

 

4. Apstiprināt Varakļānu novada pašvaldības vispārizglītojošo skolu interešu 
izglītības programmu apmaksāto stundu sadalījumu (pielikums Nr.2).  
 

Pielikumā: tabulas uz 2 lapām.  
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8. 

Par biedrības „Pieaugušo attīstības projekts” projektu „Nāc un darbojies” 
 

Tiek dots vārds A. Ščuckai, J. Siliņam, M. Vilkaušai 
 
Izskatot biedrības „Pieaugušo attīstības projekts” valdes priekšsēdētājas Staņislavas 

Počes 06.02.2012. Varakļānu novada pašvaldībā saņemto iesniegumu par līdzfinansējuma 
piešķiršanu projektam „Nāc un darbojies”, kurš tiks iesniegts Kopienu iniciatīvu fondā 
programmas „Atbalsts kopienu centriem” projektu konkursā, Varakļānu novada dome, 
atklāti balsojot, ar 8 balsīm „par” (G. Gabrišs, I. Mestere, G. Puntužs, A. Saleniece, J. Siliņš, 
J. Vēvers, M. Vilkauša, I. Zepa); „pret” – nav; „atturas” – nav, NOLEMJ: 

 

1. Projekta „Nāc un darbojies” realizācijas gadījumā nodrošināt biedrībai „Pieaugušo 
attīstības projekts” 10% līdzfinansējumu līdz Ls 300,00 (trīs simti) apmērā no pašvaldības 
budžeta līdzekļiem. 

 

2. Atļaut Varakļānu kultūras namam (direktore R. Laizāne) slēgt nedzīvojamo telpu 
nomas līgumu ar biedrību „Pieaugušo attīstības projekts” par 2.stāva mazās zālītes nomu 
projekta „Nāc un darbojies” realizācijai; 

2.1. nomas līgumu slēgt uz periodu no 01.03.2012. līdz 28.02.2017.; 
2.2. kā nomas maksu par telpu izmantošanu, paredzēt biedrībai „Pieaugušo attīstības 

projekts” veikt telpu kosmētisko remontu. 

 
9. 

Par biedrības „Pieaugušo attīstības projekts” projektu „Sabiedriskais centrs 

Varakļānos” 
 

Tiek dots vārds A. Ščuckai, I. Skutelei, G. Puntužam, J. Vēveram M. Vilkaušai 
 
Izskatot biedrības „Pieaugušo attīstības projekts” valdes priekšsēdētājas Staņislavas 

Počes 06.02.2012. Varakļānu novada pašvaldībā saņemto iesniegumu par līdzfinansējuma 
piešķiršanu projektam „Sabiedriskais centrs Varakļānos”, kurš tiks iesniegts nodibinājuma 
„Madonas novada fonds” izsludinātajā projektu konkursā, izvērtējot projekta idejas 
aktualitāti, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 6 balsīm „par” (G. Gabrišs, 
I.Mestere, G. Puntužs, A. Saleniece, M. Vilkauša, I. Zepa); „pret” – 1 (J. Vēvers); „atturas” – 
1 (J. Siliņš), NOLEMJ: 

 

1. Ierobežoto pašvaldības budžeta līdzekļu dēļ atteikt biedrībai „Pieaugušo attīstības 
projekts” pašvaldības līdzfinansējumu projekta „Sabiedriskais centrs Varakļānos” 
realizācijai. 

 
10. 

Par dzīvokļu īres līgumu pārslēgšanu 
 

Tiek dots vārds A. Saleniecei, M. Vilkaušai 
 

 Izskatot Ineses Rudakovas 01.02.2012. Varakļānu novada pašvaldībā saņemto 
iesniegumu par 24.01.2012. mirušās mātes Natalias Rudakovas dzīvokļa Pils ielā 20-14, 
Varakļānos, īres līguma pārslēgšanu un Diānas Masjukevičas 21.02.2012. iesniegumu par 
15.02.2012. mirušās mātes Martas Masjukevičas dzīvokļa Kosmonautu ielā 22-7, 
Varakļānos, īres līguma pārslēgšanu, atbilstoši likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 14.panta 
ceturtajai un piektajai daļai, ņemot vērā domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu 
komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm „par”  
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(G.Gabrišs, I. Mestere, G. Puntužs, A. Saleniece, J. Siliņš, J. Vēvers, M. Vilkauša, I. Zepa); 
„pret” – nav; „atturas” – nav, NOLEMJ: 

 

1. Atteikt pārslēgt pašvaldībai piederošā dzīvokļa Pils ielā 20-14, Varakļānos, īres 
līgumu uz Ineses Rudakovas (dzīv. Kosmonautu ielā 15-19, Varakļānos) vārda. 

 

2. Sakarā ar īrnieces Martas Masjukevičas nāvi 15.02.2012. pārslēgt pašvaldībai 
piederošā dzīvokļa Kosmonautu ielā 22-7, Varakļānos, īres līgumu uz meitas Diānas 

Masjukevičas vārda. 

 
11. 

Par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā 
 

Tiek dots vārds V. Grīslei, A. Saleniecei, G. Puntužam, M. Vilkaušai 
 
Izskatot iedzīvotāju iesniegumus par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu 

risināšanā, saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 2.pantu un 
5.pantu, ņemot vērā domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšlikumu, 
Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm „par” (G. Gabrišs, I. Mestere, 
G.Puntužs, A. Saleniece, J. Siliņš, J. Vēvers, M. Vilkauša, I. Zepa); „pret” – nav; „atturas” – 
nav, NOLEMJ: 

 

 1. Atļaut Anitas Petrovskas ģimenei apmainīt dzīvojamo platību pret dzīvokli 
„Aizkalnieši” 2-2, Varakļānu pag.; 

1.1. uzdot Varakļānu „Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA sagatavot un noslēgt 
dzīvokļa īres līgumu ar Anitu Petrovsku. 

 

 2. Atteikt reģistrēt Lailu Brenci pašvaldības palīdzībai dzīvokļa jautājumu risināšanā. 
 

 3. Atteikt reģistrēt Māri Ramps – Rampānu pašvaldības palīdzībai dzīvokļa 
jautājumu risināšanā. 

 

 4. Atteikt reģistrēt Inesi Suvorovu pašvaldības palīdzībai dzīvokļa jautājumu 
risināšanā. 

 

 5. Noraidīt iesniegumus par dzīvokļu savstarpējai maiņu starp Annu Rukmani un 
Ivanu Grīsli. 

 

Pielikumā: pieņemto lēmumu izvērsti skaidrojumi uz 5 lapām. 

 
12. 

Par sociālo dzīvokļu piešķiršanu 
 

Tiek dots vārds M. Počai, A. Saleniecei, I. Mesterei, M. Vilkaušai 
 

 Izskatot Sociālā dienesta sagatavoto informāciju par sociālo dzīvokļu piešķiršanu 
sociālajā dzīvojamajā mājā „Pūpoli”, saskaņā ar likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un 
sociālajām dzīvojamām mājām” 6.pantu, atbilstoši sociālās dzīvojamās mājas „Pūpoli” 
(Rīgas ielā 36, Varakļānos) nolikumā noteiktajam un ņemot vērā domes Sociālo, izglītības un 
kultūras jautājumu komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 8 
balsīm „par” (G. Gabrišs, I. Mestere, G. Puntužs, A. Saleniece, J. Siliņš, J. Vēvers, 
M.Vilkauša, I. Zepa); „pret” – nav; „atturas” – nav, NOLEMJ: 
 

1. Piešķirt Ivanam Daņilovam sociālo dzīvokli Rīgas ielā 36 -5, Varakļānos (1 ist.; 
kopplatība 26,3 m2); 

1.1. īres līgumu ar Ivanu Daņilovu slēgt uz laiku no 01.03.2012. līdz 31.08.2012. 
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2. Piešķirt Staņislavam Mīkstajam sociālo dzīvokli Rīgas ielā 36-2, Varakļānos (1 

ist.; kopplatība 27,8 m2); 
2.1. īres līgumu ar Staņislavu Mīksto slēgt uz laiku no 01.03.2012. līdz 31.08.2012.  

 

3. Piešķirt Elzas Pastares ģimenei sociālo dzīvokli Rīgas ielā 36-1, Varakļānos (2 
ist.; kopplatība 49,0 m2); 

3.1. īres līgumu ar Elzu Pastari slēgt uz laiku no 01.03.2012. līdz 31.05.2012.; 
3.2. īres līgumā ierakstīt: Elza Pastare – īrniece; 
        Rūta Pastare – meita; 
        Gundega Pastare – meita; 
        Madara Pastare – meita; 
        Jānis Pastars – dēls; 
3.3. pēc sociālā dzīvokļa īres līguma termiņa izbeigšanās saglabāt E. Pastares ģimenei 

tiesības atgriezties uz dzīvi Kapsētas ielā 12, Varakļāni. 
 

4. Sakarā ar pašreizējā dzīvesvietā notikušo ugunsgrēku piešķirt Madaras Počas 
ģimenei sociālo dzīvokli Rīgas ielā 36-3, Varakļānos (1 ist.; kopplatība 33,6m2), 
nepiemērojot sociālo dzīvokļu īres maksas atvieglojumu; 

4.1. īres līgumu ar Madaru Poču slēgt uz laiku no 01.03.2012. līdz 31.08.2012.; 
4.2. īres līgumā ierakstīt: Madara Poča – īrniece; 
        Laura Marija Sondore – meita; 
        Raimonds Sondors – vīrs. 

 

5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (V.Baloža ielā 13A, Valmiera, 
LV-4201) viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas. 

 
13. 

Par atteikumu piešķirt vienreizēju materiālo pabalstu 
 

Tiek dots vārds A. Saleniecei, M. Vilkaušai 
 
Izskatot Varakļānu novada pašvaldībā saņemtos iesniegumus ar lūgumu piešķirt 

vienreizēju materiālo pabalstu ārkārtas situācijā nonākušiem, atbilstoši Varakļānu novada 
pašvaldības 27.05.2010. saistošo noteikumu Nr. 4 „Par sociālās palīdzības pabalstiem un 
sociālo pakalpojumu sniegšanu Varakļānu novadā” 3.4. un 3.6.punktā noteiktajam, ņemot 
vērā domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšlikumu, Varakļānu 
novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm „par” (G. Gabrišs, I. Mestere, G. Puntužs, A. 
Saleniece, J. Siliņš, J. Vēvers, M.Vilkauša, I. Zepa); „pret” – nav; „atturas” – nav, 
NOLEMJ: 
 

1. Atteikt 2personām piešķirt vienreizēju pabalstu ārkārtas situācijā nonākušiem. 

 
14. 

Par sociālās aprūpes mājās pakalpojumu  
 

Tiek dots vārds A. Saleniecei, M. Vilkaušai 
 
Izskatot iedzīvotāju iesniegumus par sociālās aprūpes mājās pakalpojuma piešķiršanu 

sakarā ar veselības stāvokļa pasliktināšanos, saskaņā ar Varakļānu novada domes 25.08.2011. 
saistošo noteikumu Nr. 5 ,,Pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas 
kārtība” 2.1.1.2.4.punktu, ņemot vērā domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu 
komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm „par” 
(G.Gabrišs, I. Mestere, G. Puntužs, A. Saleniece, J. Siliņš, J. Vēvers, M. Vilkauša, I. Zepa); 
„pret” – nav; „atturas” – nav, NOLEMJ: 



 9 

 
 
 
 
 
 
 

1. Sākot ar 2012.gada 1.martu piešķirt IV līmeņa sociālo aprūpi mājās 2 personām 
līdz 31.08.2012. 

 
15. 

Par dienesta dzīvokļa īres līguma pagarināšanu 
 

Tiek dots vārds I. Brokai, A. Saleniecei, I. Mesterei, M. Vilkaušai 
 
Izskatot Varakļānu tautas bibliotēkas vadītājas Līgas Sondores 17.02.2012. 

iesniegumu par īres līguma pagarināšanu, saskaņā ar likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 23.un 
26.panta otro un trešo daļu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm „par” 
(G.Gabrišs, I. Mestere, G. Puntužs, A. Saleniece, J. Siliņš, J. Vēvers, M. Vilkauša, I. Zepa); 
„pret” – nav; „atturas” – nav, NOLEMJ: 
 

1. Pagarināt Varakļānu tautas bibliotēkas vadītājai Līgai Sondorei īres līgumu par 
dienesta dzīvokli Pils ielā 32-2, Varakļānos, līdz 28.02.2015. 

 
16. 

Par nedzīvojamo telpu nomas līguma laušanu 
 

Tiek dots vārds I. Zepai, M. Vilkaušai 
 
Izskatot SIA „Riekstiņi” vadītājas A. Eriņas 21.02.2012. Varakļānu novada 

pašvaldībā saņemto iesniegumu par nomas līguma laušanu par telpām „Stirnienes muižā”, 
Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm „par” (G. Gabrišs, I. Mestere, 
G.Puntužs, A. Saleniece, J. Siliņš, J. Vēvers, M. Vilkauša, I. Zepa); „pret” – nav; „atturas” – 
nav, NOLEMJ: 
 

1. Lauzt ar SIA „Riekstiņi” noslēgto nedzīvojamo telpu „Stirnienes muižā”, 
Varakļānu pagastā, nomas līgumu ar 29.02.2012. 

 
17. 

Par AS „Latvenergo” dāvanu karšu piešķiršanas mērķa grupu paplašināšanu 
 

Tiek dots vārds I. Skutelei, A. Saleniecei, I. Mesterei, M. Vilkaušai 
 
Izskatot Varakļānu novada Sociālā dienesta 20.02.2012. vēstuli Nr. 1-12/6 „Par 

iespējām papildus piešķirt Latvenergo dāvanu kartes”, Varakļānu novada dome, atklāti 
balsojot, ar 8 balsīm „par” (G. Gabrišs, I. Mestere, G. Puntužs, A. Saleniece, J. Siliņš, 
J.Vēvers, M. Vilkauša, I. Zepa); „pret” – nav; „atturas” – nav, NOLEMJ: 
 

1. Paplašināt no biedrības „Latvijas Pašvaldību savienība” saņemto AS „Latvenergo” 
dāvanu karšu „Elektrības norēķinu karte – 500 kWh” sociāli mazaizsargāto iedzīvotāju 
saņēmēju mērķa grupu – darbspējīgie II grupas invalīdi, kuru mājsaimniecība iepriekšējā 
periodā nav saņēmusi nevienu AS „Latvenergo” dāvanu karti. 

 
18. 

Par biedrības „TRĪS PLUS” darbības uzsākšanu 
 

Tiek dots vārds I. Brokai, G. Puntužam, M. Vilkaušai 
 
Izskatot biedrības „TRĪS PLUS” (reģ. Nr. 50008187791, juridiskā adrese: Jelgavas 

iela 63-408, Rīga) 23.02.2012. Varakļānu novada pašvaldībā saņemto iesniegumu par  



 10

 
 
darbības uzsākšanu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm „par” (G. Gabrišs, 
I. Mestere, G. Puntužs, A. Saleniece, J. Siliņš, J. Vēvers, M. Vilkauša, I. Zepa); „pret” – nav; 
„atturas” – nav, NOLEMJ: 

 

1. Atļaut biedrībai „TRĪS PLUS” (reģ. Nr. 50008187791, juridiskā adrese: Jelgavas 
iela 63-408, Rīga) uzsākt darbību – humānās palīdzības pakalpojumi – Kosmonautu ielā 14, 
Varakļāni, Varakļānu nov.  

 
19. 

Par domes 29.04.2010. lēmuma Nr. 4.30 „Par adreses noteikšanu” un 30.06.2011. 

lēmuma Nr. 7.5 „Par adreses piešķiršanu” precizēšanu 
 

Tiek dots vārds G. Gabrišam, M. Vilkaušai 
 
Izskatot jautājumu par nepieciešamību precizēt iepriekšpieņemtos domes lēmumus 

par adreses noteikšanu, pamatojoties uz MK 03.11.2009. noteikumiem „Adresācijas sistēmas 
noteikumi”, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm „par” (G. Gabrišs, 
I.Mestere, G. Puntužs, A. Saleniece, J. Siliņš, J. Vēvers, M. Vilkauša, I. Zepa); „pret” – nav; 
„atturas” – nav, NOLEMJ: 

 

1. Precizēt Varakļānu novada domes 29.04.2010. lēmuma Nr. 4.30 „Par adreses 
noteikšanu” 1. – 6.punktus, izsakot tos šādā redakcijā: 

„1. Piešķirt adresi zemes gabalam ar kadastra Nr. 7094 004 0327 un uz tā esošajam 

transformatora punktam TP-4340 – „TP – 4340 Kokari”, Varakļānu pagasts, Varakļānu 

novads, LV-4838. 
2. Piešķirt adresi zemes gabalam ar kadastra Nr. 7094 004 0309 un uz tā esošajam 

transformatora punktam TP – 4347 – „TP – 4340 Kokari”, Varakļānu pagasts, Varakļānu 

novads, LV-4838. 
3. Piešķirt adresi zemes gabalam ar kadastra Nr. 7078 004 0394 un uz tā esošajam 

transformatora punktam TP – 4397 – Jaunatnes iela12A, Murmastiene, Murmastienes 

pagasts, Varakļānu novads, LV-4835. 
4. Piešķirt adresi zemes gabalam ar kadastra Nr. 7078 004 0450 un uz tā esošajam 

transformatora punktam TP – 4332 – „Ābeļdārzs”, Murmastiene, Murmastienes pagasts, 

Varakļānu novads, LV-4835. 
5. Piešķirt adresi zemes gabalam ar kadastra Nr. 7078 004 0460 un uz tā esošajam 

transformatora punktam TP – 4345 – „TP 4345 Kalts”, Murmastiene, Murmastienes 

pagasts, Varakļānu novads, LV-4835. 
6. Piešķirt adresi zemes gabalam ar kadastra Nr. 7078 008 0034 un uz tā esošajam 

transformatora punktam TP – 4477 – „TP 4477 Incāni”, Murmastienes pagasts, Varakļānu 

novads, LV-4836.” 
 

2. Precizēt Varakļānu novada domes 30.06.2011. lēmuma Nr. 7.5 „Par adreses 
piešķiršanu” 1.punktu, izsakot to šādā redakcijā: 

„1. Noteikt adresi zemes gabalam ar kadastra Nr. 7094 006 0314 un uz tā esošajām 

būvēm – „TP – 4341”, Varakļānu pagasts, Varakļānu novads, LV-4838.” 
 

Visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti.  
 

Nākošā domes sēde notiks 29.03.2012. plkst. 1500. 
 

Sēde darbu beidz plkst. 19
00 

 

Sēdi vadīja: 
Domes priekšsēdētāja  (paraksts)  M. Vilkauša 
 

Protokolēja: 
Lietvedības nodaļas vadītāja (paraksts)  I. Broka 


