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VARAKĻĀNU  NOVADA  DOMES  SĒDES
PROTOKOLS 

Varakļānos

2013.gada 25.jūlijā    Nr. 13

Atklāta sēde sasaukta plkst. 1500

Sēdi vada domes priekšsēdētājs Māris Justs
Sēdi protokolē Lietvedības nodaļas vadītāja  Ilga Broka

DOMES  SASTĀVS:

1.   Deputāts Jānis Erels - nepiedalās (darba braucienā Rīgā)
2.   Deputāts Gunārs Gabrišs - nepiedalās (slimības dēļ)
3.   Deputāte Dina Inķēna - nepiedalās (atvaļinājumā)
4.   Deputāts Māris Justs - piedalās 
5.   Deputāts Oskars Kančs - piedalās 
6.   Deputāts Gunārs Puntužs - piedalās 
7.   Deputāte Anita Saleniece - piedalās 
8.   Deputāts Jānis Vēvers - piedalās 
9.   Deputāte Modra Vilkauša - piedalās

PIEAICINĀTIE  UN  INTERESENTI: 

Ivars Ikaunieks – pašvaldības izpilddirektors;
Ilga Broka – Lietvedības nodaļas vadītāja 

DARBA  KĀRTĪBA:

1. Saistošo noteikumu Nr. 5 “Varakļānu novada pašvaldības nolikums” apstiprināšana
2. Par novada Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas darbības izbeigšanu
3. Par Varakļānu novada vēlēšanu komisijas kandidātu pieteikšanu
4. Par konkursu “Ziedi Varakļāniem”
5. Par starptautisko glezniecības plenēru “Baltā pilsēta 2013”
6. Par namīpašuma atdošanu likumīgajiem īpašniekiem
7. Par zemes nomu

8. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu

9. Par 28.02.2013. lēmuma Nr. 2.1 “Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par 
saistībām ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta īstenošanai” precizēšanu

10. Par 28.02.2013. lēmuma Nr. 2.2 “Par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu 
nodrošināšanu Varakļānu novada Murmastienes pagasta Murmastienes ciema teritorijā” 
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precizēšanu
11. Par naudas balvas piešķiršanu nozīmīgā dzīves jubilejā
12. Par dzīvokļa īres līguma slēgšanu
13. Par finansiālu atbalstu Garkalnes pensionāru apvienības vizītei Varakļānos
14. Par pabalstu ārkārtas situācijā nonākušiem
15. Par sociālo dzīvokļu īres līgumu pagarināšanu
16. Par sociālās gultas pakalpojuma līguma pagarināšanu

PAPILDU  DARBA  KĀRTĪBA:

17. Par zemes ierīcības projekta „Bulavi” apstiprināšanu

18. Par līdzfinansējumu biedrības „Pieaugušo attīstības projekts” programmas “Atbalsts kopienu
centriem” projektam „Esam līdzās, lai palīdzētu”

19. Par dienesta dzīvokļa Jaunatnes ielā 1-10, Murmastienē, remontā ieguldīto līdzekļu 
kompensēšanu

20. Par nekustamā īpašuma Jaunatnes ielā 2A, Varakļānos, iznomāšanu Varakļānu “Dzīvokļu 
komunālais uzņēmums” SIA

Varakļānu  novada  domes  priekšsēdētājs  aicina  deputātus  balsot  par  vēl  4  izskatāmo
jautājumu iekļaušanu domes papildu darba kārtībā. 

Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 6 balsīm „par” (M.Justs, O.Kančs, G.Puntužs,
A.Saleniece, J.Vēvers, M. Vilkauša); „pret” – nav; „atturas” – nav, NOLEMJ:

Iekļaut papildu darba kārtībā 4 izskatāmos jautājumus. 

1.
Saistošo noteikumu Nr. 5 “Varakļānu novada pašvaldības nolikums” apstiprināšana

Tiek dots vārds I.Ikauniekam, M.Justam

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu,
ņemot vērā domes Finanšu un attīstības komitejas un Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
komitejas  priekšlikumu,  Varakļānu novada  dome,  atklāti  balsojot,  ar  6  balsīm “par” (M.Justs,
O.Kančs,  G.Puntužs,  A.Saleniece,  J.Vēvers,  M.Vilkauša);  “pret”  –  nav;  “atturas”  –  nav;
NOLEMJ:

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.5 “Varakļānu novada pašvaldības nolikums”. 

2. Uzdot Lietvedības nodaļas vadītājai I.Brokai saistošos noteikumus Nr.5 trīs dienu laikā
pēc to parakstīšanas izsūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības  ministrijai.

3.  Atbilstoši likuma “par pašvaldībā” 24.panta  otrajai daļai, ar saistošo noteikumu Nr.5
spēkā stāšanos, skaitīt par spēku zaudējušiem 15.07.2009. saistošos noteikumus Nr.1 “Varakļānu
novada pašvaldības nolikums”.

Pielikumā: saistošie noteikumi uz 13 lapām

2.
Par novada Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas darbības izbeigšanu

Tiek dots vārds I.Ikauniekam, M.Justam

Izskatot  jautājumu  par  Dzīvojamo  māju  privatizācijas  komisijas  darbības  lietderību,



saskaņā ar likuma “Par valsts  un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” Pārejas noteikumu
26.punktu, ņemot vērā domes Finanšu un attīstības komisijas priekšlikumu par dzīvojamo māju
privatizācijas komisijas darbības izbeigšanu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 6 balsīm
“par” (M.Justs, O.Kančs, G.Puntužs, A.Saleniece, J.Vēvers, M.Vilkauša); “pret” – nav; “atturas” –
nav, NOLEMJ:

1. Izbeigt Varakļānu novada Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas darbību ar 2013.gada
31.jūliju.

2. Privatizācijas  procesā  esošo  dzīvokļu  privatizācijas  dokumentu  formēšanai  un
vienošanos par zemes bezatlīdzības nodošanu privatizēto dzīvokļu īpašniekiem sagatavošanai ar
01.08.2013. pilnvarot zemes lietu speciālisti Valentīnu Gruduli. 

3.
Par Varakļānu novada vēlēšanu komisijas kandidātu pieteikšanu

Tiek dots vārds I.Ikauniekam, M. Vilkaušai, M.Justam

Saskaņā ar Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju
likuma  prasībām,  ņemot  vērā  domes  Finanšu  un  attīstības  komitejas  priekšlikumu,  Varakļānu
novada  dome,  atklāti  balsojot  ar  6  balsīm  “par”  (M.Justs,  O.Kančs,  G.Puntužs,  A.Saleniece,
J.Vēvers, M.Vilkauša); “pret” – nav; “atturas” – nav; NOLEMJ:

1.  Izsludināt  Varakļānu novada  vēlēšanu komisijas  kandidātu  pieteikšanas  termiņu līdz
2013.gada 28.augustam.

2. Varakļānu novada vēlēšanu komisijas vēlēšanas noteikt 2013.gada 29.augustā.

 
4.

Par konkursu “Ziedi Varakļāniem”

Tiek dots vārds I.Ikauniekam, M. Vilkaušai, G. Puntužam, M.Justam

Izskatot ierosinājumu par konkursa „Ziedi Varakļāniem” rīkošanu Varakļānu pilsētā, ņemot
vērā domes Finanšu un attīstības komitejas un Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas
priekšlikumus, Varakļānu novada  dome,  atklāti  balsojot,  ar  6 balsīm “par” (M.Justs,  O.Kančs,
G.Puntužs, A.Saleniece, J.Vēvers, M.Vilkauša); “pret” – nav; “atturas” – nav,  NOLEMJ:

1. Apstiprināt konkursa “Ziedi Varakļāniem” nolikumu.
2. Konkursam pieteikto darbu vērtēšanai izveidot darba grupu 6 cilvēku sastāvā:

darba grupas vadītājs – Ivars Ikaunieks – pašvaldības izpilddirektors;
darba grupas locekļi: Māris Gruduls – Varakļānu mūzikas un mākslas skolas direktora p.i.;

Ilga Mestere – Varakļānu PII “Sprīdītis” vadītāja;
Modra Vilkauša – domes deputāte;
Lāsma Lempa - Varakļānu mūzikas un mākslas skolas pedagoģe;

darbu vērtēšanā kā eksperte pieaicināma Lorete Erele.
3.  Konkursa organizēšanas pasākumiem un darbu prēmēšanai piešķirt  līdzekļus līdz  Ls

400,00 (četri simti) apmērā.

Pielikumā: nolikums uz 1 lapas.

5.
Par starptautisko glezniecības plenēru “Baltā pilsēta 2013”

Tiek dots vārds I.Ikauniekam, G. Puntužam, J. Vēveram, M. Vilkaušai, M.Justam

Izskatot  ierosinājumu  par  starptautiskā  glezniecības  plenēra  rīkošanu  Varakļānu  pilsētā
12.-17.augustā,  ņemot  vērā  domes  Finanšu  un  attīstības  komitejas  un  Sociālo,  izglītības  un



kultūras 

jautājumu komitejas priekšlikumus priekšlikumus, Varakļānu novada  dome, atklāti balsojot ar  6
balsīm “par” (M.Justs, O.Kančs,  G.Puntužs,  A.Saleniece,  J.Vēvers, M.Vilkauša);  “pret” – nav;
“atturas” – nav; NOLEMJ:

1. Varakļānu pilsētas svētku ietvaros rīkot starptautisko glezniecības plenēru “Baltā pilsēta
2013” laikā no 12.08.2013. - 17.08.2013.

2. Apstiprināt starptautisko glezniecības plenēra “Baltā pilsēta 2013” nolikumu.
3.  Plenēra organizēšanas pasākumiem piešķirt līdzekļus līdz  Ls  1200,00 (viens tūkstotis

divi simti) apmērā.

Pielikumā: nolikums uz 3 lapām.

6.
Par namīpašuma atdošanu likumīgajiem īpašniekiem

Tiek dots vārds I.Ikauniekam, G. Puntužam, M.Justam

Izskatot Irēnas Balodes 10.07.2013. iesniegumu par dzīvojamās mājas un saimniecības ēku
Rīgas  ielā  67,  Varakļānos,  pārņemšanu savā īpašumā,  Nekustamā īpašuma nodaļas  speciālistu
sagatavoto  informāciju  šajā  jautājumā,  pamatojoties  uz  likuma  “Par  namīpašumu  atdošanu
likumīgajiem  īpašniekiem”  2.un  4.pantu,  ņemot  vērā  domes  Finanšu  un  attīstības  komitejas
priekšlikumu,   Varakļānu  novada  dome,  atklāti  balsojot  ar6  balsīm  “par”  (M.Justs,  O.Kančs,
G.Puntužs, A.Saleniece, J.Vēvers, M.Vilkauša); “pret” – nav; “atturas” – nav; NOLEMJ:

1.  Namīpašumu,  kas  atrodas  Rīgas ielā  67,  Varakļāni,  Varakļānu nov.,  un sastāv  no
dzīvojamās mājas un saimniecības ēkām (kūts ar šķūni), nodot labprātīgi likumīgajam īpašniekam
– Irēnai Balodei, slēdzot notariāli apliecinātu vienošanos.

2. Pēc notariāli apliecinātas vienošanās noslēgšanas, namīpašumu Rīgas ielā 67, Varakļāni,
izņemt no Varakļānu novada pašvaldības grāmatvedības bilances.

7.
Par zemes nomu

Tiek dots vārds I.Ikauniekam, O. Kančam, M. Vilkaušai,  M.Justam

Izskatot  pašvaldībā  saņemtos  iesniegumus  par  zemes  nomu,  saskaņā  ar  likuma  “Par
pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, ņemot vērā domes Finanšu un attīstības komitejas
priekšlikumu,   Varakļānu novada  dome,  atklāti  balsojot  ar  6  balsīm “par” (M.Justs,  O.Kančs,
G.Puntužs, A.Saleniece, J.Vēvers, M.Vilkauša); “pret” – nav; “atturas” – nav;  NOLEMJ:

1.  Slēgt  vienošanos  pie  29.04.2011.  zemes  nomas  līguma  ar  Aldi  Grandānu  (pers.k.
151080-11708, dzīv. Brīvības ielā 1-11, Varakļāni) par papildu zemes gabala iznomāšanu 3,2192
ha platībā – daļa no zemes gabala Jēkabpils šosejā 37, Varakļāni, kas kopā ar iepriekš iznomāto
zemes platību sastāda  45,3407 ha;

1.1.  vienošanās  par  papildu  zemes  platības  iznomāšanu  slēdzama uz  laika  periodu  no
01.08.2013. līdz 31.12.2016.

2.  Slēgt zemes nomas līgumu ar  Ainu Upīti par zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu
7094 005 0192 –  0,3 ha platībā  (valsts  rezerves  zeme) uz laika  periodu  no 01.08.2013.  līdz
31.12.2014.

2.1. noteikt noma samaksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības.
3.  Iznomāt  Oskaram  Arklonam  lauksaimniecības  vajadzībām  zemes  gabalus  līdz

31.12.2014.:
- zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 7078 006 0065 – 2,2 ha platībā;
- zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 7078 008 0263 – 2,8 ha platībā.



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

8.
Par nekustamā īpašuma sadalīšanu

Tiek dots vārds I.Ikauniekam, O. Kančam, A. Saleniecei, M.Justam

Izskatot  Nekustamā  īpašuma  nodaļas  priekšlikumu  par  īpašuma  ar  kadastra  Nr.
70780030002 sadalīšanu trīs atsevišķos īpašumos, saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu,
MK 12.04.2011.  noteikumiem Nr.  288  “Zemes  ierīcības  projekta  izstrādes  noteikumi”,  spēkā
esošo Murmastienes pagasta teritorijas plānojumu 2008.-2020.gadam, ņemot vērā domes Finanšu
un attīstības komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar  6 balsīm “par”
(M.Justs, O.Kančs, G.Puntužs, A.Saleniece, J.Vēvers, M.Vilkauša); “pret” – nav; “atturas” – nav;
NOLEMJ:

1.  Sadalīt  pašvaldības  nekustamo īpašumu ar  kadastra  Nr.  7078 003 0002 –  12,68 ha
kopplatībā trīs atsevišķos īpašumos:

1.1.  pirmais īpašums – zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7078 004 0398 – 1,32 ha
platībā;

1.1.1. apstiprināt nosaukumu “Centra kalts”;
1.1.2. saglabāt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā

darbība ir lauksaimniecība; kods – 0101;
1.2.  otrais īpašums – zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7078 008 0234 – 2,06 ha

platībā;
1.2.1. apstiprināt nosaukumu “Vecumnieku darbnīcas”;
1.2.2. saglabāt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā

darbība ir lauksaimniecība; kods – 0101;
1.3. trešais īpašums: – zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem

- 7078 003 0291 – 0,5 ha platībā;
- 7078 004 0402 – 2,94 ha platībā;
- 7078 005 0119 – 5,86 ha platībā;

1.3.1. apstiprināt nosaukumu “Ābeles 2”;
1.3.2. saglabāt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā

darbība ir lauksaimniecība; kods – 0101.
2.  Lēmumu var  pārsūdzēt  Administratīvajā  rajona  tiesā  (V.Baloža  ielā  13A,  Valmiera,

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

9.
Par 28.02.2013. lēmuma Nr. 2.1 “Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu

un par saistībām ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta īstenošanai”
precizēšanu

Tiek dots vārds I.Ikauniekam, M.Justam

Izskatot  priekšlikumu  par  28.02.2013.  lēmuma  Nr.  2.1  “Par  tehniski  ekonomiskā
pamatojuma  apstiprināšanu  un  par  saistībām  ūdenssaimniecības  attīstības  investīciju  projekta
īstenošanai”  precizēšanu,  ņemot  vērā  domes  Finanšu  un  attīstības  komitejas  priekšlikumu,
Varakļānu  novada  dome,  atklāti  balsojot,  ar  6  balsīm  “par”  (M.Justs,  O.Kančs,  G.Puntužs,
A.Saleniece, J.Vēvers, M.Vilkauša); “pret” – nav; “atturas” – nav; NOLEMJ:

1.  Papildināt Varakļānu  novada  domes 28.02.2013.  lēmumu  Nr.  2.1  “Par  tehniski
ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām ūdenssaimniecības attīstības investīciju
projekta īstenošanai” ar 4.1.punktu šādā redakcijā:

“4.1.  projekta  realizācijai  nepieciešamo  pašvaldības  finansējumu  nodrošināt,  ņemot



aizņēmumu Valsts kasē”.

10.
Par 28.02.2013. lēmuma Nr. 2.2 “Par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu

nodrošināšanu Varakļānu novada Murmastienes pagasta Murmastienes ciema
teritorijā” precizēšanu

Tiek dots vārds I.Ikauniekam, M.Justam

Izskatot priekšlikumu par 28.02.2013. lēmuma Nr. 2.2 “Par ūdenssaimniecības sabiedrisko
pakalpojumu  nodrošināšanu  Varakļānu  novada  Murmastienes  pagasta  Murmastienes  ciema
teritorijā” precizēšanu, ņemot vērā domes Finanšu un attīstības komitejas priekšlikumu, Varakļānu
novada  dome,  atklāti  balsojot,  ar  6  balsīm “par”  (M.Justs,  O.Kančs,  G.Puntužs,  A.Saleniece,
J.Vēvers, M.Vilkauša); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ:

1. Precizēt Varakļānu novada domes 28.02.2013. lēmuma Nr. 2.2 “Par ūdenssaimniecības
sabiedrisko pakalpojumu nodrošināšanu Varakļānu novada Murmastienes pagasta Murmastienes
ciema teritorijā”, izslēdzot no 1.punkta teksta daļu”

“un ēkām ārpus ciema robežām, kuras saņem kādu no centralizētajiem pakalpojumiem,”.

11.
Par naudas balvas piešķiršanu nozīmīgā dzīves jubilejā

Tiek dots vārds I.Ikauniekam, M. Vilkaušai, M.Justam

Izskatot Varakļānu novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītājas A.Kančas 08.07.2013.
iesniegumu par naudas balvas piešķiršanu Varakļānu novada ilgdzīvotājai Veronikai Cvilikovskai
sakarā ar 90 gadu 2013.gada augustā, saskaņā ar Varakļānu novada domes 27.08.2009. saistošo
noteikumu  Nr.  4  „Par  godalgām,  naudas  balvām  un  materiālo  palīdzību  Varakļānu  novadā”
2.2.1.punktu, ņemot vērā domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšlikumu,
Varakļānu  novada  dome,  atklāti  balsojot,  ar  6  balsīm  “par”  (M.Justs,  O.Kančs,  G.Puntužs,
A.Saleniece, J.Vēvers, M.Vilkauša); “pret” – nav; “atturas” – nav;  NOLEMJ:

1.  Piešķirt naudas balvu sakarā ar  90 gadu jubileju  Ls 75 (septiņdesmit pieci) apmērā
Veronikai Cvilikovskai.

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

12.
Par dzīvokļa īres līguma slēgšanu

Tiek dots vārds I.Ikauniekam, M. Vilkaušai, J. Vēveram, M.Justam

Izskatot 15.07.2013. pašvaldībā saņemto Jāņa Mediņa iesniegumu par pagaidu dzīvojamās
telpas  piešķiršanu  (uz  mājas  remonta  laiku),  iepazīstoties  ar  Varakļānu “Dzīvokļu  komunālais
uzņēmums” SIA sniegto informāciju šajā jautājumā, saskaņā ar likuma “Par dzīvojamo telpu īri”
5.un 6.pantu, ņemot vērā domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšlikumu,
Varakļānu  novada  dome,  atklāti  balsojot,  ar  6  balsīm  “par”  (M.Justs,  O.Kančs,  G.Puntužs,
A.Saleniece, J.Vēvers, M.Vilkauša); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ:

1.   Piešķirt  Jānim Mediņam kā pagaidu dzīvojamo telpu sliktā tehniskā stāvoklī esošu
dzīvokli Rīgas ielā 61-13, Varakļāni, (1 ist., 40,7 m2) uz laiku līdz 31.07.2014.

2. Uzdot Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA (valdes loceklis I.Basankovičs)
līdz 05.08.2013. sagatavot un noslēgt minētā dzīvokļa īres līgumu.



13.
Par finansiālu atbalstu Garkalnes pensionāru apvienības vizītei Varakļānos

Tiek dots vārds I.Ikauniekam, M. Vilkaušai, M.Justam

Izskatot Varakļānu pensionāru biedrības “Pīlādzītis” vadītājas Lidijas Jostsones iesniegumu
par  10.08.2013.  plānoto  Garkalnes  pensionāru  apvienības  vizīti  Varakļānos,  kura  tiks  rīkota
sadarbībā ar Varakļānu novada Sociālo dienestu, ņemot vērā domes Finanšu un attīstības komitejas
priekšlikumu,  Varakļānu novada  dome,  atklāti  balsojot,  ar  6 balsīm “par” (M.Justs, O.Kančs,
G.Puntužs, A.Saleniece, J.Vēvers, M.Vilkauša); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ:

1.   Atbalstīt  Garkalnes  novada  pensionāru  apvienības  vizītes  organizēšanu  Varakļānu
novadā 10.08.2013.,  piešķirot  finansējumu  Ls 50,00 (piecdesmit)  apmērā  dalībnieku pusdienu
izdevumu segšanai;

1.1. izdevumus segt no Varakļānu novada Sociālā dienesta budžeta līdzekļiem.

14.
Par pabalstu ārkārtas situācijā nonākušiem

Tiek dots vārds I.Ikauniekam, M. Vilkaušai, A. Saleniecei, M.Justam

Izskatot iesniegumu ar lūgumu piešķirt materiālo pabalstu ārkārtas situācijā nonākušiem
sakarā ar lielajiem ārstēšanās izdevumiem, saskaņā ar 27.05.2010. saistošo noteikumu Nr. 4 “Par
sociālās palīdzības pabalstiem un sociālo pakalpojumu sniegšanu Varakļānu novadā” 3.4.punktu,
kas paredz, ka vienreizēju pabalstu ārkārtas situācijā nonākušiem līdz Ls 100 apmērā var piešķirt
personai  (ģimenei),  ja  stihiskas  nelaimes  vai  iepriekš  neparedzamu  apstākļu  dēļ  tā  nespēj
apmierināt savas pamatvajadzības, ņemot vērā domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
komitejas priekšlikumu,  Varakļānu  novada  dome,  atklāti balsojot, ar 5 balsīm “par” (M.Justs,
O.Kančs, G.Puntužs, A.Saleniece, M.Vilkauša); “pret” – nav; “atturas” – 1 (J.Vēvers), NOLEMJ:

1.  Atteikt 1 personai piešķirt vienreizēju pabalstu ārkārtas situācijā nonākušiem.

15.
Par sociālo dzīvokļu īres līgumu pagarināšanu

Tiek dots vārds I.Ikauniekam, M. Vilkaušai, G. Puntužam, M.Justam

Izskatot  Sociālā  dienesta  sagatavoto  informāciju  par  sociālo  dzīvokļu  īres  līgumu
pagarināšanu, saskaņā ar likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām”
6.pantu,  atbilstoši  sociālās  dzīvojamās  mājas  „Ceriņi”  (Pils  ielā  17,  Varakļānos)  nolikumā
noteiktajam  un  ņemot  vērā  domes  Sociālo,  izglītības  un  kultūras  jautājumu  komitejas
priekšlikumu,  Varakļānu novada  dome,  atklāti  balsojot,  ar  6  balsīm “par”  (M.Justs,  O.Kančs,
G.Puntužs, A.Saleniece, J.Vēvers, M.Vilkauša); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ:

1. Pagarināt sociālo dzīvokļu īres līgumus līdz 31.01.2014.:
1.1. Annai Rukmanei par sociālo dzīvokli Pils ielā 17-1, Varakļānos (1 ist.; kopplatība 41,2 m2);
1.2. Broņislavai Vaškai par sociālo dzīvokli Pils ielā 17-2, Varakļānos (1 ist.;kopplatība 36,7 m2);
1.3. Viktoram Šarikovam par sociālo dzīvokli Pils ielā 17-3, Varakļānos (1 ist.; kopplatība 29,0
m2);
1.4. Jūlijai Mālniecei par sociālo dzīvokli Pils ielā 17-4, Varakļānos (1 ist.; kopplatība 27,6 m2);
1.5. Kristīnei Badūnei par sociālo dzīvokli Pils ielā 17-7, Varakļānos (1 ist.; kopplatība 23,1 m2).

2. Pagarināt sociālā dzīvokļa īre līgumu līdz 31.08.2013. Tatjanai Grigorjevai par sociālo
dzīvokli Pils ielā 17-5, Varakļānos (2 ist.; kopplatība 51,2 m2);

2.1.  saskaņā  ar  likuma  “Par  dzīvojamo  telpu  īri”  28.1 panta  nosacījumiem,  sakarā  ar
sociālās  dzīvojamās  mājas  nolikuma,  īres  līguma  nosacījumu  pārkāpumiem  un  sabiedriskās



kārtības noteikumu neievērošanu, brīdināt T. Grigorjevu par īres līguma termiņa nepagarināšanu
pēc 31.08.2013.

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

16.
Par sociālās gultas pakalpojuma līguma pagarināšanu

Tiek dots vārds I.Ikauniekam, M.Justam

Izskatot  SIA “Varakļānu veselības  aprūpes  centrs”  17.07.2013.  vēstuli  Nr.  1-1/32 “Par
sociālās aprūpes pakalpojumu sniegšanu”, saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
likuma  18.pantu,  ņemot  vērā  domes  Sociālo,  izglītības  un  kultūras  jautājumu  komitejas
priekšlikumu,  Varakļānu novada  dome,  atklāti  balsojot,  ar  6  balsīm “par”  (M.Justs,  O.Kančs,
G.Puntužs, A.Saleniece, J.Vēvers, M.Vilkauša); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ:

1.  Pagarināt  trīspusējos  līgumus  par  sociālās  gultas  pakalpojumiem  SIA „Varakļānu
veselības aprūpes centrs” uz laika periodu līdz 30.09.2013. 3 personām.

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

17.
Par zemes ierīcības projekta „Bulavi” apstiprināšanu

Tiek dots vārds I.Ikauniekam, O. Kančam, G. Puntužam, M.Justam

Izskatot SIA „Ametrs” 23.07.2013. Varakļānu novada pašvaldībai iesniegto zemes ierīcības
projektu īpašuma Varakļānu pagastā „Bulavi” sadalīšanai, pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma
19.panta otro daļu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas 1.punktu, MK
12.04.2011. noteikumu Nr. 288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 31.punktu,  MK
20.06.2006. noteikumu Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā
īpašuma  lietošanas  mērķu  noteikšanas  un  maiņas  kārtība”  16.1.punkta  un  30.punkta
nosacījumiem, Varakļānu novada  dome,  atklāti  balsojot,  ar  6 balsīm “par” (M.Justs,  O.Kančs,
G.Puntužs, A.Saleniece, J.Vēvers, M.Vilkauša); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ:

1.  Apstiprināt SIA “Ametrs” izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam
“Bulavi” , Varakļānu pagastā , Varakļānu novadā.
     2.   Apstiprināt  zemes  vienības  ar  kadastra  apzīmējumu  7094  007  0070,  “Bulavi”,
Varakļānu pagasts, Varakļānu novads, sadali:
 2.1. atdalot zemes gabalu Nr.2 (saskaņā ar zemes ierīcības projekta grafisko pielikumu)
42,7 ha platībā,  veidojot jaunu zemes vienību  ar  nosaukumu “Silakalni”,  kas tiks pievienota
nekustamam īpašumam “Silakalni” ar kadastra Nr. 7094 006 0313;

2.2  noteikt  projektējamam  zemes  gabalam  Nr.2  (saskaņā  ar  zemes  ierīcības  projekta
grafisko pielikumu) 42,7 ha platībā nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība; kods 0201;
 2.3. īpašumā “Bulavi”,  Varakļānu pagasts,  Varakļānu nov., paliekošajiem projektētajiem
zemes gabaliem ar Nr.1 -  25,8 ha, Nr.3 -  18,5 ha, Nr.4 -  3,1 ha un Nr.5 -  13,7 ha (saskaņā ar
zemes ierīcības projekta grafisko pielikumu) saglabāt nosaukumu “Bulavi” un noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība;  kods
0101.   

2.4.  sadalot  nekustamā  īpašuma  “Bulavi”  zemes  vienību  ar  kadastra  apzīmējumu
70940070070, jaunizveidoto zemes gabalu platības var tikt precizētas normatīvajos aktos noteiktā
apjomā – kadastrālās uzmērīšanas gaitā.
                  

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



18.
Par līdzfinansējumu biedrības „Pieaugušo attīstības projekts” programmas “Atbalsts

kopienu centriem” projektam „Esam līdzās, lai palīdzētu” 

Tiek dots vārds I.Ikauniekam, A. Saleniecei, J. Vēveram, M.Justam

Izskatot biedrības „Pieaugušo attīstības projekts” valdes priekšsēdētājas Staņislavas Počes
25.07.2013. Varakļānu novada pašvaldībā saņemto iesniegumu par līdzfinansējuma  piešķiršanu
dalībai   projektam „Esam līdzās,  lai  palīdzētu”,  Varakļānu novada  dome,  atklāti  balsojot  ar  6
balsīm “par” (M.Justs, O.Kančs,  G.Puntužs,  A.Saleniece,  J.Vēvers, M.Vilkauša);  “pret” – nav;
“atturas” – nav, NOLEMJ:

1. Nodrošināt  biedrībai  „Pieaugušo  attīstības  projekts”  līdzfinansējumu līdz  Ls  200,00
(divi simti latu) apmērā no pašvaldības budžeta līdzekļiem projektam „Esam līdzās, lai palīdzētu”.

2.  Projekta „Esam līdzās, lai palīdzētu” realizācijai iznomāt zemes gabalu 35 m2   platībā
(kad. Nr.7017 001 0430) uz laika periodu no 01.09.2013. līdz 31.08.2019.

19.
Par dienesta dzīvokļa Jaunatnes ielā 1-10, Murmastienē, remontā ieguldīto līdzekļu

kompensēšanu

Tiek dots vārds I.Ikauniekam, J. Vēveram, M. Vilkaušai, G. Puntužam, M.Justam

Izskatot Anrija Manguļa 22.07.2013. iesniegumu par līdzekļu kompensēšanu, kas ieguldīti
dienesta  dzīvokļa  remontā,  tam pievienotos  izdevumus  apliecinošos  čekus  kopsummā par  Ls
229,80,  kā  arī  Murmastienes  pagasta  pārvaldes  vadītāja  J.  Mozga iesniegto aktu  par  dzīvokļa
apsekošanu,  Varakļānu  novada  dome,  atklāti  balsojot  ar  6  balsīm  “par”  (M.Justs,  O.Kančs,
G.Puntužs, A.Saleniece, J.Vēvers, M.Vilkauša); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ:

1. Kompensēt  Anrijam  Mangulim izdevumus,  kas  radušies  veicot  dienesta  dzīvokļa
Jaunatnes ielā 1-10, Murmastienē, remontu (plīts un krāsns pārmūrēšana) Ls 140,55 apmērā.

20.
Par nekustamā īpašuma Jaunatnes ielā 2A, Varakļānos, iznomāšanu Varakļānu

“Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA

Tiek dots vārds I.Ikauniekam, M.Justam

Izskatot priekšlikumu par nekustamā īpašuma Jaunatnes ielā 2A, Varakļānos (katlu māja)
iznomāšanu  Varakļānu  “Dzīvokļu  komunālais  uzņēmums”  SIA,  lai  veiktu  likuma  “Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktā noteiktās funkcijas, Varakļānu novada dome, atklāti
balsojot  ar  6  balsīm “par” (M.Justs,  O.Kančs,  G.Puntužs,  A.Saleniece,  J.Vēvers,  M.Vilkauša);
“pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ:

1. Iznomāt Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA (reģ. Nr. 47103000676)
nekustamo īpašumu  Jaunatnes ielā 2A, Varakļānos,  centralizētās  siltumapgādes  pakalpojuma
nodrošināšanai Varakļānu pilsētā;

1.1. līgums slēdzams uz 10 gadiem ar tiesībām nomniekam celt kā pastāvīgus īpašuma
objektus ēkas un būves.

2. Uzdot  Nekustamā  īpašuma  nodaļas  speciālistiem  līdz  30.07.2013.  sagatavot  nomas
līgumus parakstīšanai. 

Visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti.

Nākošā domes sēde notiks 29.08.2013. plkst. 1500



Sēde darbu beidz plkst. 1800

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

Protokolēja:
Lietvedības nodaļas vadītāja (personīgais paraksts) I. Broka
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