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VARAKĻĀNU  NOVADA  DOMES  SĒDES
PROTOKOLS 

Varakļānos

2013.gada 29.augustā    Nr. 15

Atklāta sēde sasaukta plkst. 1500

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

DOMES  SASTĀVS:

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

PIEAICINĀTIE  UN  INTERESENTI: 

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

DARBA  KĀRTĪBA:

1. Par Varakļānu novada vēlēšanu komisijas izveidošanu

2. Par izmaiņām jauniešu centra “Aplis”  amatu un mēnešalgu sarakstā

3. Par materiālās palīdzības piešķiršanu skolas gaitu uzsākšanai

4. Par ēdināšanas maksu Varakļānu novada izglītības iestādēs 2013./2014.mācību gada 
I semestrī

5. Par zemes nomu

6. Par nekustamā īpašuma nosaukuma maiņu

7. Par adreses noteikšanu

mailto:varaklani@varaklani.lv


8. Par nekustamā īpašuma “Strautiņi” sadalīšanu

9. Par nekustamā īpašuma “Gulbīši” sadalīšanu



10. Par dzīvokļa īres līguma pārslēgšanu

11. Par pašvaldībai piederošas ēkas Dārzu ielā 3, Varakļānos, nojaukšanu

12. Par nojaucamās dzīvojamās mājas Dārzu ielā 3, Varakļānos, īrnieku izmitināšanu

13. Par naudas balvu piešķiršanu nozīmīgās dzīves jubilejās

14. Par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā

15. Par sociālo dzīvokļu īres līgumu pagarināšanu

PAPILDU DARBA KĀRTĪBA:

16. Par precizētās Varakļānu novada attīstības programmas 2013. - 2020.gadam apstiprināšanu

17. Par SIA “Raibais Asaris” kafejnīcas darbības uzsākšanu

18. Par akcizēto preču mazumtirdzniecības atļauju 

Domes priekšsēdētājs aicina deputātus balsot par vēl 3 izskatāmo jautājumu iekļaušanu
domes papildu darba kārtībā. 

Varakļānu novada  dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm „par” (J.Erels, D.Inķēna,  M.Justs,
O.Kančs, G.Puntužs, A.Saleniece, M. Vilkauša); „pret” – nav; „atturas” – nav, NOLEMJ:

Iekļaut papildu darba kārtībā 3 izskatāmos jautājumus. 

1.
Par Varakļānu novada vēlēšanu komisijas izveidošanu

Tiek dots vārds I.Ikauniekam, M.Justam

Varakļānu  novada  domē ir  pieteikumi  par  8  novada  vēlēšanu  komisijas  locekļu  amata
kandidātiem. 

Deputāti  izsaka  priekšlikumu  balsot  par  katru  kandidatūru  atsevišķi  pieteikumu
iesniegšanas secībā.

Varakļānu  novada  dome atklāti  balso  par  Evijas  Suhačevas kandidatūru.  “Par”  –  7
(J.Erels,  D.Inķēna,  M.Justs,  O.Kančs,  G.Puntužs,  A.Saleniece,   M.Vilkauša);  “pret”  –  nav;
“atturas” – nav.

Varakļānu novada dome atklāti balso par Sanitas Svalbas kandidatūru. “Par” – 7 (J.Erels,
D.Inķēna, M.Justs, O.Kančs, G.Puntužs, A.Saleniece,  M.Vilkauša); “pret” – nav; “atturas” – nav.

Varakļānu novada dome atklāti balso par  Aijas Ščuckas kandidatūru. “Par” – 6 (J.Erels,
D.Inķēna, M.Justs, O.Kančs, G.Puntužs, A.Saleniece); “pret” – 1 (M.Vilkauša); “atturas” – nav.

Varakļānu novada dome atklāti balso par Ingas Grudules kandidatūru. “Par” – 3 (M.Justs,
A.Saleniece,  M.Vilkauša); “pret” – 4 (J.Erels, D.Inķēna, O.Kančs, G.Puntužs); “atturas” – nav.

Varakļānu novada dome atklāti balso par Ērika Zeimula kandidatūru. “Par” – 7 (J.Erels,
D.Inķēna, M.Justs, O.Kančs, G.Puntužs, A.Saleniece,  M.Vilkauša); “pret” – nav; “atturas” – nav.

Varakļānu novada dome atklāti balso par Indras Balodes kandidatūru. “Par” – 7 (J.Erels,
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D.Inķēna, M.Justs, O.Kančs, G.Puntužs, A.Saleniece,  M.Vilkauša); “pret” – nav; “atturas” – nav.

Varakļānu novada dome atklāti balso par Guntas Āboliņas kandidatūru. “Par” – 5 (J.Erels,
D.Inķēna, O.Kančs, G.Puntužs, M.Vilkauša); “pret” – 2 (M.Justs, A.Saleniece); “atturas” – nav.

Varakļānu novada dome atklāti balso par Līgas Sondores kandidatūru. “Par” – 7 (J.Erels,
D.Inķēna, M.Justs, O.Kančs, G.Puntužs, A.Saleniece,  M.Vilkauša); “pret” – nav; “atturas” – nav.

Saskaņā ar Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju
likuma II nodaļas nosacījumiem, atbilstoši ar Varakļānu novada domes 25.07.2013. lēmumu Nr.
13.3 izsludinātajai vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas kārtībai, Varakļānu novada
dome,  atklāti  balsojot,  ar  7  balsīm  „par”  (J.Erels,  D.Inķēna,  M.Justs,  O.Kančs,  G.Puntužs,
A.Saleniece, M.Vilkauša); „pret” – nav; „atturas” – nav, NOLEMJ:

1. Izveidot Varakļānu novada vēlēšanu komisiju 7 (septiņu) locekļu sastāvā.
2. Ievēlēt par Varakļānu novada vēlēšanu komisijas locekļiem:

2.1.  Eviju Suhačevu, dzīv. Pils ielā 18-39, Varakļāni;
2.2. Sanitu Svalbu, dzīv. Kosmonautu ielā 13-28, Varakļāni;
2.3. Ēriku Zeimulu, dzīv. “Kokari”, Varakļānu pagasts;
2.4. Indru Balodi, Brīvības ielā 1-14, Varakļāni;
2.5. Līgu Sondori, dzīv. Pils ielā 24-1, Varakļāni;
2.6. Aiju Ščucku, dzīv. Vidzemes ielā 7, Varakļāni;
2.7. Guntu Āboliņu, dzīv. Kosmonautu ielā 13-39, Varakļāni.

3. Iekļaut Varakļānu novada vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu sarakstā:
3.1. Ingu Gruduli, dzīv. Rīgas ielā 66, Varakļāni.

Pielikumā: pieteikumi un kandidātu piekrišana izvirzīšanai par komisijas locekļa kandidātu uz 8 lapām.

2.
Par izmaiņām jauniešu centra “Aplis”  amatu un mēnešalgu sarakstā

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

Izskatot Varakļānu novada domes priekšsēdētāja ierosinājumu par nepieciešamību veikt
izmaiņas  jauniešu  centra  “Aplis”  amatu  un  mēnešalgu  sarakstā,  saskaņā  ar  likuma  „Par
pašvaldībām”  21.panta  pirmās  daļas  13.punktu,  ņemot  vērā  domes  Finanšu  un  attīstības
komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada dome,  atklāti balsojot, ar  7 balsīm „par” (J.Erels,
D.Inķēna, M.Justs, O.Kančs, G.Puntužs, A.Saleniece, M.Vilkauša); „pret” – nav; „atturas” –
nav, NOLEMJ:

1. Ar  01.09.2013.  veikt  izmaiņas  28.03.2013.  apstiprinātajā  jauniešu  centra  “Aplis”
amatu un mēnešalgu sarakstā, izslēdzot reportiera (kods 2642 072) amata vienību.

Pielikumā: amatu un mēnešalgu saraksts uz 1 lapas.

3.
Par materiālās palīdzības piešķiršanu skolas gaitu uzsākšanai

Tiek dots vārds I.Ikauniekam, M.Justam

Izskatot  jautājumu  par  materiālās  palīdzības  piešķiršanu  bērniem,  kuri  2013.gada
septembrī uzsāk mācības Varakļānu novada skolu 1.klasē, saskaņā ar Varakļānu novada domes
27.08.2009. saistošo noteikumu Nr.  4 „Par godalgām, naudas balvām un materiālo palīdzību
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Varakļānu  novadā”  2.3.3.punktu,  ņemot  vērā  domes  Finanšu  un  attīstības  komitejas
priekšlikumu, Varakļānu novada  dome,  atklāti balsojot, ar 7 balsīm „par” (J.Erels, D.Inķēna,
M.Justs,  O.Kančs,  G.Puntužs,  A.Saleniece,  M.Vilkauša);  „pret”  –  nav;  „atturas”  –  nav,
NOLEMJ:

1. Piešķirt  vienreizēju  materiālo  palīdzību  skolas  gaitu  uzsākšanai  katram Varakļānu
novada administratīvās teritorijas vispārizglītojošās skolas skolēnam, kurš 2013.gada septembrī
uzsāk mācības 1.klasē, izsniedzot dāvanu karti Ls 10,00 (desmit) vērtībā.

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

4.
Par ēdināšanas maksu Varakļānu novada izglītības iestādēs 

2013./2014.mācību gada I semestrī

Tiek dots vārds I.Ikauniekam, M.Justam

Izskatot  jautājumu  par  plānotajām  ēdināšanas  izmaksām  Varakļānu  novada  izglītības
iestādēs, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm „par” (J.Erels, D.Inķēna, M.Justs,
O.Kančs, G.Puntužs, A.Saleniece, M.Vilkauša); „pret” – nav; „atturas” – nav, NOLEMJ:

1.  2013./2014.mācību  gada  I  semestrī  nodrošināt  visiem  Varakļānu  novada
vispārizglītojošo skolu audzēkņiem bezmaksas ēdināšanu ar zupu  Ls 0,25 vērtībā vienu reizi
dienā.

2. Bezmaksas  zupas  un  brīvpusdienu  izdevumus  segt  no  sociālajai  palīdzībai
paredzētajiem pašvaldības budžeta līdzekļiem.

3. Varakļānu novada trūcīgo ģimeņu bērniem – Varakļānu novada vispārizglītojošo skolu
skolēniem  (papildus  bezmaksas  zupai),  un  pirmsskolas  izglītības  iestāžu  5  –  6-gadīgajiem
bērniem – uz vecāku iesnieguma pamata apmaksāt brīvpusdienas 0,35 Ls/dienā.

4. Varakļānu novada trūcīgo ģimeņu bērniem – citu novadu arodskolu audzēkņiem – uz
vecāku iesnieguma pamata apmaksāt brīvpusdienas līdz 0,60 Ls/dienā.

5. Apstiprināt vecāku maksu par ēdināšanu:
5.1.  pusdienas Stirnienes  un Murmastienes  pamatskolās  –  Ls 0,35 (trīsdesmit  pieci  santīmi)
dienā;
5.2. launags Stirnienes un Murmastienes pamatskolās – Ls 0,20 (divdesmit santīmi) dienā;
5.3. 3 – 4-gadīgo bērnu grupai Murmastienes pamatskolā Ls 0,60 (sešdesmit santīmu) dienā,
t.sk. brokastis – Ls 0,10;

pusdienas – Ls 0,40;
launags – Ls 0,10;

5.4. Varakļānu PII “Sprīdītis” Ls 0,85 (astoņdesmit pieci santīmi) dienā,
t.sk. brokastis – Ls 0,20;

pusdienas – Ls 0,45;
launags – Ls 0,20. 

6.  Apstiprināt  ēdināšanas  izmaksas  Stirnienes  pamatskolas  internātā –  Ls  0,80
(astoņdesmit santīmi) dienā,
t.sk. brokastis – Ls 0,25;

launags – Ls 0,20;
vakariņas – Ls 0,35.
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6.1. noteikt, ka  vecāku līdzmaksājums par ēdināšanu Stirnienes pamatskolas internātā ir  50%
apmērā no pilnās cenas. 

5.
Par zemes nomu

Tiek dots vārds I.Ikauniekam, J.Erelam, M.Justam

Izskatot Ulda Nagļa 26.07.2013. iesniegumu 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 7 balsīm „par” (J.Erels, D.Inķēna,
M.Justs,  O.Kančs,  G.Puntužs,  A.Saleniece,  M.Vilkauša);  „pret”  –  nav;  „atturas”  –  nav,
NOLEMJ:

1.  Iznomāt Uldim Naglim zemi lauksaimniecības vajadzībām  1459 m2 platībā  Parka
ielā 22, Varakļāni, uz laika periodu no 01.09.2013. līdz 31.12.2018.

6.
Par nekustamā īpašuma nosaukuma maiņu

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

Izskatot  Marijas  Smelteres  iesniegumu  par  nekustamā  īpašuma  nosaukuma  maiņu,
saskaņā ar  likuma “Par  pašvaldībām” 12.pantu,  Zemes ierīcības  likumu un MK 03,11,2009,
noteikumiem  Nr.  1269  “Adresācijas  sistēmas  noteikumi”,  ņemot  vērā  domes  Finanšu  un
attīstības komitejas priekšlikumu,  Varakļānu novada  dome, atklāti balsojot, ar  7 balsīm „par”
(J.Erels,  D.Inķēna,  M.Justs,  O.Kančs,  G.Puntužs,  A.Saleniece,  M.Vilkauša);  „pret”  –  nav;
„atturas” – nav, NOLEMJ:

1. Mainīt nosaukumu nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr.7094 004 0072 no “Kokaru
Jaunsmelteri” uz “Jaunsmelteri”.

7.
Par adreses noteikšanu

Tiek dots vārds I.Ikauniekam, M.Justam

Izskatot iedzīvotāju iesniegumus par adreses piešķiršanu un maiņu, saskaņā ar likuma
“Par pašvaldībām” 12.pantu, Zemes ierīcības likumu un MK 03,11,2009, noteikumiem Nr. 1269
“Adresācijas  sistēmas  noteikumi”,  ņemot  vērā  domes  Finanšu  un  attīstības  komitejas
priekšlikumu,  Varakļānu novada  dome,  atklāti balsojot,  ar  7 balsīm „par” (J.Erels, D.Inķēna,
M.Justs,  O.Kančs,  G.Puntužs,  A.Saleniece,  M.Vilkauša);  „pret”  –  nav;  „atturas”  –  nav,
NOLEMJ:

1.  Mainīt adresi nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr.7094 004 0072 no “Kokaru
Jaunsmelteri”,  Varakļānu  pagasts,  Varakļānu  nov.,  uz  “Jaunsmelteri”,  Varakļānu  pagasts,
Varakļānu nov., LV-4838.

2. Zemes gabalam ar kadastra Nr.7094 003 0181 un uz tā esošajām ēkām noteikt adresi
“Ārmaņi”, Varakļānu pagasts, Varakļānu nov., LV-4838.

8.
Par nekustamā īpašuma “Strautiņi” sadalīšanu
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Tiek dots vārds I.Ikauniekam, O.Kančam, M.Justam

Izskatot Marijas Smelteres 16.08.2013. iesniegumu par nekustamā īpašuma “Strautiņi”
sadalīšanu  trīs  atsevišķos  īpašumos,  saskaņā  ar  likuma  “Par  pašvaldībām”  12.pantu,  MK
12.04.2011 noteikumiem Nr.288 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” un spēkā esošo
Varakļānu  pagasta  teritorijas  plānojumu  2008.-2020.gadam,  ņemot  vērā  domes  Finanšu  un
attīstības komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm „par” 

(J.Erels,  D.Inķēna,  M.Justs,  O.Kančs,  G.Puntužs,  A.Saleniece,  M.Vilkauša);  „pret”  –  nav;
„atturas” – nav, NOLEMJ:

1.  Sadalīt  nekustamo īpašumu “Strautiņi” (kadastra Nr. 7094 004 0059, kopplatība –
17,87 ha) trijos atsevišķos īpašumos:

- pirmais īpašums (paliekošais) - “Strautiņi”:
zemes vienība ar kadastra apzīm 7094 001 0088 – 3,3 ha;
zemes vienība ar kadastra apzīm. 7094 001 0109 – 8,97 ha;

- otrais īpašums (jaunizveidotais) – zemes vienība ar kadastra apzīm. 7094 004 0059 –
3,1 ha;

- trešais īpašums (jaunizveidotais) – zemes vienība ar kadastra apzīm. 7094 004 0060 –
2,51 ha.

2.  Jaunizveidotajam  nekustamajam  īpašumam  ar  zemes  vienības  kadastra  apzīm.
70940040059 – 3,1 ha platībā  apstiprināt nosaukumu “Strautiņi 1”.

3.  Jaunizveidotajam  nekustamajam  īpašumam  ar  zemes  vienības  kadastra  apzīm.
70940040060 – 2,5 ha platībā  apstiprināt nosaukumu “Strautiņi 2”.
3

4. Paliekošajam nekustamajam īpašumam “Strautiņi” saglabāt zemes lietošanas mērķi –
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība; kods -0101.

5.  Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam “Strautiņi  1” (zemes vienības  kadastra
apzīm. 70940040059 – 3,1 ha platībā ) noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība; kods -0101. 

6.  Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam “Strautiņi  2” (zemes vienības kadastra
apzīm. 70940040060 – 2,5 ha platībā) noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība; kods -0201.

9.
Par nekustamā īpašuma “Gulbīši” sadalīšanu

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

Izskatot Ulda Stroda 22.08.2013. Varakļānu novada pašvaldībā saņemto iesniegumu par
nekustamā īpašuma “Gulbīši” sadalīšanu divos atsevišķos īpašumos, saskaņā ar likuma “Par
pašvaldībām”  12.pantu,  MK  12.04.2011  noteikumiem  Nr.288  “Zemes  ierīcības  projekta
izstrādes  noteikumi”  un  spēkā  esošo  Murmastienes  pagasta  teritorijas  plānojumu
2008.-2020.gadam, ņemot vērā domes Finanšu un attīstības komitejas priekšlikumu, Varakļānu
novada  dome,  atklāti  balsojot,  ar  7  balsīm  „par”  (J.Erels,  D.Inķēna,  M.Justs,  O.Kančs,
G.Puntužs, A.Saleniece, M.Vilkauša); „pret” – nav; „atturas” – nav, NOLEMJ:

1. Sadalīt nekustamo īpašumu “Gulbīši” (kadastra Nr. 7078 009 0086, kopplatība – 9,0
ha) divos atsevišķos īpašumos:

-  pirmais  īpašums  (paliekošais)  -  “Gulbīši”  –  zemes  vienība  ar  kadastra  apzīm.
70780080157 –1,8 ha;

- otrais īpašums (jaunizveidotais) – zemes vienība ar kadastra apzīm. 7078 009 0086 –
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7,2 ha.
2.  Jaunizveidotajam  nekustamajam  īpašumam  ar  zemes  vienības  kadastra  apzīm.

70780090086 – 7,2 ha platībā,kas tiks pievienots nekustamajam īpašumam “Puisēni” (kad. Nr.
7078 009 0036),  apstiprināt nosaukumu “Puisēni”.

3.  Paliekošajam nekustamajam īpašumam “Gulbīši”  manīt  zemes  lietošanas  mērķi  –
zeme,  uz  kuras  galvenā saimnieciskā darbība ir  lauksaimniecība;  kods -0101;  uz  zeme,  uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība; kods -0201.

4.  Jaunizveidotā  nekustamā  īpašuma  “Puisēni”  zemes  vienībai  ar  kadastra  apzīm.
70780090086  –  7,2  ha  platībā  noteikt  zemes  lietošanas  mērķi  –  zeme,  uz  kuras  galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība; kods -0101.

10.
Par dzīvokļa īres līguma pārslēgšanu

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

Izskatot  Aleksandras  Trofimovas  19.08.2013.  Varakļānu  novada  pašvaldībā  saņemto
iesniegumu par 13.06.2013. mirušās vecāsmātes Aleksandras Kabrinas dzīvokļa Pils ielā 30-2,
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  7 balsīm „par” (J.Erels,
D.Inķēna, M.Justs, O.Kančs, G.Puntužs, A.Saleniece, M.Vilkauša); „pret” – nav; „atturas” –
nav, NOLEMJ:

1. Sakarā  ar  īrnieces  Aleksandras  Kabrinas  nāvi  13.06.2013.  pārslēgt  pašvaldībai
piederošā  dzīvokļa  Pils  ielā  30-2,  Varakļānos,  īres  līgumu  uz  mazmeitas  Aleksandras
Trofimovas vārda.

2. Uzdot  Varakļānu  “Dzīvokļu  komunālajam  uzņēmumam”  SIA  (valdes  loceklis
I.Basankovičs) līdz 10.09.2013. sagatavot un noslēgt augstākminētā dzīvokļa īres līgumu;

2.1. īres līgumā ierakstāmas šādas personas:
- Aleksandra Trofimova - īrniece;
- Olivers Atajevs - dēls.

11.
Par pašvaldībai piederošas ēkas Dārzu ielā 3, Varakļānos, nojaukšanu

Tiek dots vārds I.Ikauniekam, O.Kančam, J.Erelam, M.Justam

Izskatot Cesvaines, Lubānas un Varakļānu novadu apvienotās būvvaldes 22.07.2013.
atzinumu Nr. 34/2013 par būves pārbaudi, kurā konstatēts, ka ēka Dārzu ielā 3, Varakļānos, ir
nonākusi tādā stāvoklī, ka tās lietošana ir bīstama un vizuāli bojā pilsētas ainavu, saskaņā ar
likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un otrās daļas 3.punktu, 21.panta
pirmās daļas 27.punktu,  77.pantu,  Būvniecības likuma 31.panta pirmo daļu un Civillikuma
1084.pantu,  ņemot  vērā  domes  Finanšu  un  attīstības  komitejas  priekšlikumu,  Varakļānu
novada  dome,  atklāti  balsojot,  ar  6 balsīm „par” (D.Inķēna,  M.Justs,  O.Kančs,  G.Puntužs,
A.Saleniece, M.Vilkauša); „pret” – nav; „atturas” – 1 (J.Erels), NOLEMJ:

1. Nojaukt  Varakļānu novada  pašvaldībai  piederošo  daudzdzīvokļu  dzīvojamo māju
Dārzu ielā 3, Varakļāni (kadastra apzīm. 7017 001 0609-054), kas atrodas uz citai personai
piederoša zemes īpašuma Miera ielā 16, Varakļāni (kadastra Nr. 7017 001 0609).

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors Ivars Ikaunieks.
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12.
Par nojaucamās dzīvojamās mājas Dārzu ielā 3, Varakļānos, īrnieku izmitināšanu

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

Izskatot jautājumu par dzīvojamās mājas Dārzu ielā 3, Varakļānos, nojaukšanu un ar to 

saistīto nepieciešamību izmitināt šīs mājas īrniekus, saskaņā ar likuma “Par dzīvojamo telpu
īri”  28.3  pantu,  ņemot  vērā   domes  Sociālo,  izglītības  un  kultūras  jautājumu  komitejas
priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 6 balsīm „par” (D.Inķēna, M.Justs,
O.Kančs,  G.Puntužs,  A.Saleniece,  M.Vilkauša);  „pret”  –  nav;  „atturas”  –  1  (J.Erels),
NOLEMJ:

1. Sakarā  ar  daudzdzīvokļu  dzīvojamās  mājas  Dārzu  ielā  3,  Varakļānos,  plānoto
nojaukšanu  uzdot  Varakļānu  “Dzīvokļu  komunālais  uzņēmums”  SIA  rakstveidā  brīdināt
īrniekus par īres līgumu izbeigšanu un organizēt īrnieku izmitināšanu citās dzīvojamās telpās.

2.  Atbildīgais par lēmuma izpildi Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA
valdes loceklis Ilmārs Basankovičs.

3. Lēmuma izpildi kontrolē pašvaldības izpilddirektors Ivars Ikaunieks.

13.
Par naudas balvu piešķiršanu nozīmīgās dzīves jubilejās

Tiek dots vārds I.Ikauniekam, M.Justam

Izskatot  Varakļānu  novada  pašvaldības  Sociālā  dienesta  vadītājas  v.i.  E.Caunes
05.08.2013. iesniegumu par naudas balvas piešķiršanu Varakļānu novada ilgdzīvotājiem sakarā
ar nozīmīgām jubilejām 2013.gada septembrī, saskaņā ar Varakļānu novada domes 27.08.2009.
saistošo noteikumu Nr. 4 „Par godalgām, naudas balvām un materiālo palīdzību Varakļānu
novadā” 2.2.1.punktu, ņemot vērā domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas
priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar  7 balsīm „par” (J.Erels, D.Inķēna,
M.Justs,  O.Kančs,  G.Puntužs,  A.Saleniece,  M.Vilkauša);  „pret”  –  nav;  „atturas”  –  nav,
NOLEMJ:

1.  Piešķirt naudas balvu sakarā ar 90 gadu jubileju Ls 75 (septiņdesmit pieci) apmērā
Augustam Veipam, dzīv. Barkavas ielā 33, Varakļāni.

2.   Piešķirt naudas balvas sakarā ar  85 gadu jubileju  Ls 50,00 (piecdesmit) apmērā
šādiem Varakļānu novada ilgdzīvotājiem:
2.1. Teklai Dilbekai, dzīv. Brīvības ielā 10, Varakļāni; 
2.2. Visvaldim Hofmanim, dzīv. Kosmonautu ielā 20-12, Varakļāni.

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

14.
Par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā

Tiek dots vārds I.Ikauniekam, O.Kančam, J.Erelam, M.Justam

Pēc  Sociālo,  izglītības  un  kultūras  jautājumu  komitejas  sēdes,  kurā  piedalījās  arī
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ieinteresētā persona Zinaida Cielava,  pašvaldībā 26.augustā tika saņemts  iesniegums, ar  kuru
Z.Cielava atsauc savu iepriekšējo iesniegumu par dzīvokļa piešķiršanu. Komitejas atzinums bija
– atteikt Zinaidu Cielavu reģistrēt pašvaldības palīdzībai dzīvokļa jautājumu risināšanā. Tā tas ir
iekļauts lēmuma projektā (2.punkts).

Ņemot  vērā,  ka  Z.Cielava  iesniegumu  atsaukusi,  no  lēmuma  projekta  2.punkts  ir
izslēdzams un attiecīgi izmaināma punktu numerācija.

Deputāti tiek aicināti balsot par lēmuma projektu, ņemot vērā ieteiktos labojumus.

Izskatot  Varakļānu  novada  pašvaldībā  saņemtos  iesniegumus  par  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 7 balsīm „par” (J.Erels, D.Inķēna, M.Justs, O.Kančs,
G.Puntužs, A.Saleniece, M.Vilkauša); „pret” – nav; „atturas” – nav, NOLEMJ:

1. Reģistrēt Lauru Savicku, dzīv. „Reliņi”, Viļānu pag., Viļānu nov., pašvaldības palīdzības
pirmās kārtas reģistrā; 

1.1. Lauras Savickas palīdzības reģistra kārtas Nr. 4.
2.  Atteikt  reģistrēt  Valdu  Dilbeku,  dekl.  Brīvības  ielā  10,  Varakļāni,  pašvaldības

palīdzībai dzīvokļa jautājumu risināšanā.
3. Atteikt reģistrēt Aleksandru Leitānu-Šķēlu, pēdējā deklarētā dzīvesvieta „Jaunecīši”,

Varakļānu pag., pašvaldības palīdzībai dzīvokļa jautājumu risināšanā.
4. Pārvietot Tatjanas Grigorjevas ģimeni no sociālā dzīvokļa Pils ielā 17-5, Varakļāni, uz

dzīvokli Miera ielā 12-4, Varakļāni (3 ist., kopplat. 49,4 m2)';
4.1.  uzdot  Varakļānu  “Dzīvokļu  komunālajam  uzņēmumam”  SIA  (valdes  loceklis

I.Basankovičs) līdz 10.09.2013. sagatavot un noslēgt augstākminētā dzīvokļa īres līgumu;
4.1.1. īre līgumā ierakstāmas šādas personas:
- Tatjana Grigorjeva – īrniece;
- Deniss Grigorjevs – dēls;
- Aļona Grigorjeva – meita.

  4.1.2. īres līguma termiņš 31.08.2014.
5.  Reģistrēt  Aigaru Silavnieku, dzīv.  Latgales  prospektā  12,  Kokari,  Varakļānu  pag.,

sociālo dzīvokļa piešķiršanas reģistrā;
5.1. Aigara Silavnieka sociālā dzīvokļa piešķiršanas reģistra Nr.3.
6. Sakarā ar dienesta dzīvokļu trūkumu piešķirt Varakļānu pirmsskolas izglītības iestādes

skolotājai Madarai Kļaviņai (dekl. Brīvības ielā 24-11, Barkava, Barkavas pag., Madonas nov.)
kā  pagaidu  dzīvojamo  telpu  dzīvokli  Pils  ielā  17-9,  Varakļāni (2  ist.,  kopplat.  26,0  m2),
nepiemērojot sociālo dzīvokļu īres maksas atvieglojumus:

6.1.  uzdot  Varakļānu  “Dzīvokļu  komunālajam  uzņēmumam”  SIA  (valdes  loceklis
I.Basankovičs) līdz 10.09.2013. sagatavot un noslēgt augstākminētā dzīvokļa īres līgumu;

6.1.1. īre līgumā ierakstāmas šādas personas:
- Madara Kļaviņa – īrniece;
- Ervīns Herberts Kaufelds – dēls;
- Krista Kaufelde – meita.

  6.1.2. īres līguma termiņš 28.02.2014.

Pielikumā: pieņemto lēmumu izvērsti skaidrojumi uz 6 lapām.

15.
Par sociālo dzīvokļu īres līgumu pagarināšanu

Tiek dots vārds I.Ikauniekam, O.Kančam, D.Inķēnai, M.Vilkaušai, M.Justam
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Izskatot  Sociālā  dienesta  sagatavoto  informāciju  par  sociālo  dzīvokļu  īres  līgumu
pagarināšanu, saskaņā ar likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām”
6.pantu, atbilstoši sociālo dzīvojamo māju nolikumos noteiktajam un ņemot vērā domes Sociālo,
izglītības  un  kultūras  jautājumu  komitejas  priekšlikumu,  Varakļānu  novada  dome,  atklāti
balsojot,  ar  7  balsīm  „par”  (J.Erels,  D.Inķēna,  M.Justs,  O.Kančs,  G.Puntužs,  A.Saleniece,
M.Vilkauša); „pret” – nav; „atturas” – nav, NOLEMJ:

1. Pagarināt sociālā dzīvokļa īres līgumu Ingrīdai Rihterei par sociālo dzīvokli Pils ielā
17-8, Varakļānos (1 ist.; kopplatība 17,9 m2) līdz 28.02.2014.

2. Pagarināt  sociālā  dzīvokļa  īres  līgumu  Antonam Suhačevam par  sociālo  dzīvokli
Fabrikas ielā 1-10, Varakļānos (1 ist.; kopplatība 31,6 m2) līdz 30.09.2013.:

2.1. brīdināt  Antonu  Sahačevu  par  sociālā  dzīvokļa  īres  līguma  izbeigšanu  sakarā  ar
komunālo pakalpojumu un mājas apsaimniekošanas maksājumu neveikšanu, nosūtot brīdinājumu
ierakstītā vēstulē.

3. Pagarināt sociālā dzīvokļa īres līgumu Staņislavam Mīkstajam par sociālo dzīvokli
Rīgas ielā 36-2, Varakļānos (1 ist.; kopplatība 26,9 m2) līdz 30.09.2013.:

3.1. brīdināt  Staņislavu  Mīksto  par  sociālā  dzīvokļa  īres  līguma  izbeigšanu  sakarā  ar
komunālo pakalpojumu un mājas apsaimniekošanas maksājumu neveikšanu un dzīvojamo telpu
lietošanas noteikumu neievērošanu, nosūtot brīdinājumu ierakstītā vēstulē.

4. Pagarināt sociālā dzīvokļa īres līgumu  Gatim Savickim par sociālo dzīvokli  Rīgas
ielā 36-4, Varakļānos (1 ist.; kopplatība 21,0 m2) līdz 30.09.2013.:

4.1. brīdināt Gati Savicki par sociālā dzīvokļa īres līguma izbeigšanu sakarā ar komunālo
pakalpojumu un mājas apsaimniekošanas maksājumu neveikšanu, nosūtot brīdinājumu ierakstītā
vēstulē.

5. Pagarināt sociālā dzīvokļa īres līgumu Ivanam Daņilovam par sociālo dzīvokli Rīgas
ielā 36-5, Varakļānos (1 ist.; kopplatība 23,9 m2) līdz 28.02.2014.

16.
Par precizētās Varakļānu novada attīstības programmas 2013. - 2020.gadam

apstiprināšanu

Tiek dots vārds I.Ikauniekam, M.Justam

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 3.punktu,  Teritorijas
attīstības plānošanas likuma 12.pantu un saskaņā ar MK noteikumiem Nr.711 “Noteikumi par
pašvaldību  teritorijas  attīstības  plānošanas  dokumentiem”,  Varakļānu  novada  dome,  atklāti
balsojot,  ar  7  balsīm  „par”  (J.Erels,  D.Inķēna,  M.Justs,  O.Kančs,  G.Puntužs,  A.Saleniece,
M.Vilkauša); „pret” – nav; „atturas” – nav, NOLEMJ:

1. Apstiprināt precizēto Varakļānu novada attīstības programmu 2013. - 2020.gadam.
2.  Nosūtīt  apstiprināto  Varakļānu  novada  attīstības  programmu  2013.  -  2020.gadam

Vidzemes plānošanas reģionam atzinuma sniegšanai.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi Varakļānu novada domes priekšsēdētājs Māris Justs.
4. Uzdot Lietvedības nodaļās vadītājai Ilgai Brokai triju dienu laikā pēc Varakļānu novada

domes sēdēs protokola parakstīšanas nosūtīt šī lēmuma izrakstu Varakļānu novada pašvaldības
Attīstības nodaļai.

17.
Par SIA “Raibais Asaris” kafejnīcas darbības uzsākšanu
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Tiek dots vārds I.Ikauniekam, J.Erelam, M.Vilkaušai, M.Justam

Izskatot SIA “Raibais Asaris” valdes priekšsēdētāja Arņa Vaļkas 29.07.2013. iesniegumu
par atļaujas izsniegšanu kafejnīcas darbībai pēc adreses “Tornis”, Varakļānu pagasts, Varakļānu
nov., saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 11.punktu, Varakļānu novada dome, atklāti
balsojot,  ar  7  balsīm  „par”  (J.Erels,  D.Inķēna,  M.Justs,  O.Kančs,  G.Puntužs,  A.Saleniece,
M.Vilkauša); „pret” – nav; „atturas” – nav, NOLEMJ: 

1. Atļauju  SIA “Raibais Asaris” (vienotais reģ.  Nr.  55403016951; juridiskā adrese –
Stabu iela  15-141,  Rīga)  uzsākt  kafejnīcas  darbību pēc  adreses  “Tornis”,  Varakļānu pagasts,
Varakļānu nov.

18.
Par akcizēto preču mazumtirdzniecības atļauju 

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

Izskatot SIA “Raibais Asaris” valdes priekšsēdētāja Arņa Vaļkas 29.07.2013. iesniegumu
par  atļaujas  izsniegšanu  akcizēto  preču  mazumtirdzniecības  licences  saņemšanai,  Varakļānu
novada  dome,  atklāti  balsojot,  ar  7  balsīm  „par”  (J.Erels,  D.Inķēna,  M.Justs,  O.Kančs,
G.Puntužs, A.Saleniece, M.Vilkauša); „pret” – nav; „atturas” – nav, NOLEMJ: 

1. Atļaut  SIA “Raibais  Asaris” (vienotais  reģ.  Nr.  55403016951;  juridiskā  adrese  –
Stabu  iela  15-141,  Rīga)  saņemt  licenci  rūpnieciski  ražotu  alkoholisko  dzērienu  un  tabakas
izstrādājumu mazumtirdzniecībai pēc adreses “Tornis”, Varakļānu pagasts, Varakļānu nov. 

Visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti.

Kārtējā domes sēde notiks 26.09.2013. 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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