
 LATVIJAS  REPUBLIKA

VARAKĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģ. Nr. 90000054750

Rīgas ielā 13, Varakļāni, Varakļānu novads, LV-4838, Latvija 
tālrunis / fakss 64860840, tālrunis 64860532, e-pasts: varaklani@varaklani.lv

Swedbank konts Nr. LV25HABA0001402041751, kods HABALV22
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VARAKĻĀNU  NOVADA  DOMES  SĒDES
PROTOKOLS 

Varakļānos

2013.gada 30.maijā    Nr. 8

Sēde sasaukta plkst. 1500

Sēdi vada domes priekšsēdētāja Modra Vilkauša
Sēdi protokolē Lietvedības nodaļas vadītāja Ilga Broka

DOMES  SASTĀVS:

1.   Deputāts Jānis Erels - piedalās 
2.   Deputāts Gunārs Gabrišs - piedalās 
3.   Deputāte Sandra Gritāne - piedalās 
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 (tiešo darba pienākumu dēļ)
9.   Deputāte Līga Upeniece - piedalās 
10. Deputāts Jānis Vēvers - piedalās 
11. Deputāte Modra Vilkauša - piedalās 
12. Deputāts Kārlis Zeimuls - piedalās 
13. Deputāte Ieva Zepa - piedalās 

PIEAICINĀTIE  UN  INTERESENTI: 

Māris Justs – novada pašvaldības izpilddirektors;
Ilona Skutele – centralizētās grāmatvedības galvenā grāmatvede – līdz 7.jautājumam;
Ilga Broka – Lietvedības nodaļas vadītāja

DARBA  KĀRTĪBA:

1. Saistošo noteikumu Nr. 4 “Grozījumi 31.01.2013. saistošajos noteikumos Nr. 1 “Par Varakļānu  
novada pašvaldības 2013.gada budžetu”” apstiprināšana
2. Par grozījumiem Varakļānu novada pašvaldības Stirnienes pamatskolas nolikumā
3. Par precizētās Varakļānu novada attīstības programmas 2013. - 2020.gadam apstiprināšanu
4. Stirnienes tautas nama nolikuma apstiprināšana

5. Par līdzfinansējumu iniciatīvu grupas “Progress” projektam
6. Par līdzfinansējumu iniciatīvu grupas “Tuvāk sirdij” projektam “Strītbola laukums Pils ielā 18”

7. Par līdzfinansējumu biedrības “Sinerģija V” projektam “Hokeja laukuma – slidotavas izbūve 
Varakļānos”
8. Par zemes gabala patapinājuma līguma slēgšanu ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu

mailto:varaklani@varaklani.lv


9. Par nekustamā īpašuma “Liepsalas”  sadalīšanu
10.  Par zemes gabalu platību, zemes lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu
11. Par nekustamā īpašuma nosaukuma apstiprināšanu
12. Par nekustamo īpašumu “Jaunzīles”
13. Par adreses noteikšanu
14. Par zemes nomu
15. Ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšana Initai Čornijai
16. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšana Jānim Greislim
17. Par naudas balvas piešķiršanu
18. Par finansiālu atbalstu Boļeslava Sloskāna piemiņas plāksnes izgatavošanai
19. Par daļēja atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājai Modrai Vilkaušai
20. Par dzīvokļa īres līguma laušanu
21. Par sociālās gultas pakalpojuma līguma pagarināšanu
22. Par sociālo dzīvokļu īres līgumu pagarināšanu
23.  Par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā

PAPILDU  DARBA  KĀRTĪBA:

24. Par vienreizēju pabalstu ārkārtas situācijā nonākušiem
25. Par nekustamā īpašuma “Gulbji” sadalīšanu

Varakļānu novada domes priekšsēdētāja aicina deputātus balsot par vēl 2 izskatāmo 
jautājumu iekļaušanu domes papildu darba kārtībā. 

Varakļānu novada  dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par” (J. Erels, G. Gabrišs, 
S.Gritāne, I. Mestere, G. Puntužs, A. Saleniece, J. Siliņš, L. Upeniece, J. Vēvers, M. Vilkauša, 
K. Zeimuls, I. Zepa); „pret” – nav; „atturas” – nav, NOLEMJ:

Iekļaut papildu darba kārtībā 2 izskatāmos jautājumus. 

1.
Saistošo noteikumu Nr.4 „Grozījumi 31.01.2013. saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par  

Varakļānu novada pašvaldības 2013.gada budžetu”” apstiprināšana

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

Izskatot  Varakļānu  novada  pašvaldības  centralizētās  grāmatvedības  galvenās 
grāmatvedes Ilonas Skuteles sagatavoto budžeta grozījumu projektu, saskaņā ar likumu „Par 
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 
balsīm „par” (J. Erels, G. Gabrišs, S. Gritāne, I. Mestere, G. Puntužs, A. Saleniece, J. Siliņš,  
L.Upeniece,  J.  Vēvers,  M. Vilkauša,  K.  Zeimuls,  I.  Zepa);  „pret”  –  nav;  „atturas”  – nav, 
NOLEMJ: 

1.  Apstiprināt  saistošos  noteikumus  Nr.  4  “Grozījumi  31.01.2013.  saistošajos 
noteikumos Nr. 1 „Par Varakļānu novada pašvaldības 2013.gada budžetu”.

2. Varakļānu novada pašvaldības centralizētās grāmatvedības galvenajai grāmatvedei 
I.Skutelei sagatavot noteikumus parakstīšanai.



3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to parakstīšanas un ir brīvi 
pieejami Varakļānu novada pašvaldībā.

Pielikumā: saistošie noteikumi uz 7 lapām.

2.
Par grozījumiem Varakļānu novada pašvaldības Stirnienes pamatskolas nolikumā

Tiek dots vārds M. Justam, M. Vilkaušai

Izskatot  Stirnienes  pamatskolas  direktores  Ritas  Pelšas  sagatavoto  Stirnienes 
pamatskolas  nolikuma grozījumu projektu,  saskaņā ar  likuma “Par  pašvaldībām” 21.panta 
pirmās  daļas  8.punktu,  ņemot  vērā  domes  Finanšu  un  attīstības  komitejas  priekšlikumu, 
Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par” (J. Erels, G. Gabrišs, S. Gritāne, 
I.  Mestere,  G.  Puntužs,  A.  Saleniece,  J.  Siliņš,  L.  Upeniece,  J.  Vēvers,  M.  Vilkauša, 
K.Zeimuls, I. Zepa); „pret” – nav; „atturas” – nav, NOLEMJ:

1.  Izdarīt  Varakļānu  novada  pašvaldības  Stirnienes  pamatskolas  nolikumā  šādus 
grozījumus:

1.1. izteikt Nolikuma 1.punktu šādā redakcijā:

„1. Stirnienes pamatskola (turpmāk – Skola) ir Varakļānu novada pašvaldības (turpmāk –  
Dibinātājs) dibināta izglītības iestāde pamatizglītības un pirmsskolas izglītības programmu  
īstenošanai  un  tajā  izveidotā  struktūrvienība  Bērnu  aprūpes  centrs  ir  bērnu  ilgstošas  
sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija, kura nodrošina mājokli, pilnu aprūpi  
un sociālo rehabilitāciju bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem no 3 līdz 18  
gadu vecumam, krīzes situācijā nonākušajiem bērniem.”;

1.2. papildināt Nolikuma 2.punkta vārdus „Skolas darbību nosaka Izglītības likums, Vispārējās 
izglītības likums, šis nolikums un citi normatīvie akti.” ar šādiem vārdiem:

„Skolas struktūrvienības Bērnu aprūpes centra darbību nosaka Bērnu tiesību aizsardzības  
likums, šis nolikums, Skolas Bērnu aprūpes centra reglaments un citi normatīvie akti.;

1.3. papildināt Nolikumu ar 9.1punktu šādā redakcijā:

„9.1 Skolas struktūrvienības Bērnu aprūpes centra funkcijas, uzdevumus, kompetenci un darba  
organizāciju nosaka Skolas Bērnu aprūpes centra reglaments.”;

1.4.   izteikt Nolikuma 59.punktu šādā redakcijā:

„59. Skolas iekšējos normatīvos aktus Skola izstrādā patstāvīgi un tos saskaņo ar pašvaldības  
juristu.”.

2.  Uzdot Varakļānu novada domes Lietvedības nodaļas vadītājai veikt Nolikuma 
kodificēšanu.

3.  Par lēmuma izpildi atbildīgs ir Varakļānu novada domes priekšsēdētāja.

4.  Lēmums stājas spēkā 2013.gada 30.maijā.

Pielikumā: nolikuma grozījumi uz 1 lapas.

3.
Par precizētās Varakļānu novada attīstības programmas 2013. - 2020.gadam 

apstiprināšanu

Tiek dots vārds M. Justam, M. Vilkaušai



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  12  balsīm  „par”  (J.  Erels,  G.  Gabrišs,  S.  Gritāne,  I.  Mestere, 
G.Puntužs, A. Saleniece, J. Siliņš, L. Upeniece, J. Vēvers, M. Vilkauša, K. Zeimuls, I. Zepa); 
„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. Atbildīgā  par  lēmuma  izpildi  Varakļānu  novada  domes  priekšsēdētāja  Modra 

Vilkauša.
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.

4.
 Stirnienes tautas nama nolikuma apstiprināšana

Tiek dots vārds M. Justam, M. Vilkaušai

Izskatot Stirnienes tautas nama vadītājas Ievas Zepas sagatavoto Stirnienes tautas 
nama  nolikuma  projektu,  saskaņā  ar  likuma  “Par  pašvaldībām”  21.panta  pirmās  daļas 
8.punktu, ņemot vērā domes Finanšu un attīstības komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada 
dome,  atklāti  balsojot,  ar  11  balsīm  „par”  (J.  Erels,  G.  Gabrišs,  S.  Gritāne,  I.  Mestere, 
G.Puntužs, A. Saleniece, J. Siliņš, L. Upeniece, J. Vēvers, M. Vilkauša, K. Zeimuls); „pret” – 
nav; „atturas” – nav; I. Zepai nebalsojot, NOLEMJ:

1. Apstiprināt  Stirnienes tautas nama nolikumu.

Pielikumā: nolikums ar pielikumu uz 4 lapām.

5.
Par līdzfinansējumu iniciatīvu grupas “Progress” projektam

Tiek dots vārds M. Justam, M. Vilkaušai

Izskatot  iniciatīvu  grupas  „Progress”  koordinatores  Indras  Balodes  21.05.2013. 
Varakļānu novada pašvaldībā saņemto iesniegumu par līdzfinansējuma piešķiršanu projektu 
konkursā „Sabiedrība ar dvēseli” iesniegtajam projekta pieteikumam, kas paredz labiekārtot 
daudzdzīvokļu  mājas  Brīvības  ielā  1,  Varakļānos,  pagalmu  (atjaunot  rotaļu  laukuma 
konstrukcijas, norobežot braucamo daļu no atpūtas zonas u.c.), ņemot vērā domes Finanšu un 
attīstības komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par” 
(J. Erels, G. Gabrišs, S. Gritāne, I. Mestere, G. Puntužs, A. Saleniece, J. Siliņš, L. Upeniece,  
J.Vēvers, M. Vilkauša, K. Zeimuls, I. Zepa); „pret” – nav; „atturas” – nav, NOLEMJ:

1. Projekta atbalsta gadījumā nodrošināt iniciatīvu grupai „Progress” līdzfinansējumu 
līdz  Ls 350,00 (trīs simti piecdesmit) apmērā no 2013.gada pašvaldības budžeta līdzekļiem 
projektam.

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



6.
Par līdzfinansējumu iniciatīvu grupas “Tuvāk sirdij” projektam “Strītbola laukums 

Pils ielā 18”

Tiek dots vārds L. Upeniecei, M. Vilkaušai

Izskatot iniciatīvu grupas “Tuvāk sirdij” koordinatores Līgas Upenieces 27.05.2013. 
Varakļānu novada pašvaldībā saņemto iesniegumu par līdzfinansējuma piešķiršanu projekta 
“Strītbola laukums Pils ielā 18” dalībai projektu konkursā „Sabiedrība ar dvēseli”, ņemot vērā 
domes Finanšu un attīstības komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, 
ar 11 balsīm „par” (J. Erels, G. Gabrišs, S. Gritāne,  I.  Mestere, G. Puntužs, A. Saleniece, 
J.Siliņš,  J.  Vēvers,  M.  Vilkauša,  K.  Zeimuls,  I.  Zepa);  „pret”  –  nav;  „atturas”  –  nav; 
L.Upeniecei nebalsojot, NOLEMJ:

1. Projekta  atbalsta  gadījumā  nodrošināt  iniciatīvu  grupai  “Tuvāk  sirdij” 
līdzfinansējumu  līdz  Ls  350,00 (trīs  simti  piecdesmit)  apmērā  no  2013.gada  pašvaldības 
budžeta līdzekļiem projektam „Strītbola laukums Pils ielā 18”.

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

7.
Par līdzfinansējumu biedrības “Sinerģija V” projektam “Hokeja laukuma –  

slidotavas izbūve Varakļānos”

Tiek dots vārds I. Skutelei, M. Vilkaušai

Izskatot  biedrības  „Sinerģija  V”  valdes  locekles  Ilonas  Skuteles  27.05.2013. 
Varakļānu novada pašvaldībā saņemto iesniegumu par līdzfinansējuma piešķiršanu projekta 
“Hokeja  laukuma  –  slidotavas  izbūve  Varakļānos”  Madonas  novada  fonda  izsludinātajā 
projektu konkursā LEADER pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes 
veicināšana  vietējo  attīstības  stratēģiju  īstenošanas  teritorijā”  ietvaros,  ņemot  vērā  domes 
Finanšu un attīstības komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 11 
balsīm „par” (J. Erels, G. Gabrišs, S. Gritāne, I. Mestere, G. Puntužs, A. Saleniece, J. Siliņš,  
J.Vēvers,  M. Vilkauša,  K.  Zeimuls,  I.  Zepa);  „pret”  – nav;  „atturas” – nav;  L.  Upeniecei 
nebalsojot, NOLEMJ:

1. Projekta atbalsta gadījumā nodrošināt biedrībai „Sinerģija V” līdzfinansējumu līdz 
Ls 1 400,00 (viens tūkstotis četri simti) apmērā no 2013.gada pašvaldības budžeta līdzekļiem 
projektam „Hokeja laukuma – slidotavas izbūve Varakļānos”.

2.  Projekta realizācijai iznomāt pašvaldībai piederošo zemes gabalu ar kadastra Nr. 
7017 001 0600 – Jaunatnes ielā 14, Varakļānos, 1456 m2 platībā uz 10 gadiem. 

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

8. 
Par zemes gabala patapinājuma līguma slēgšanu ar Valsts ugunsdzēsības un  

glābšanas dienestu

Tiek dots vārds M. Justam, J. Erelam, M. Vilkaušai

Izskatot  Valsts  ugunsdzēsības  un  glābšanas  dienesta  (VUGD)  Vidzemes  reģiona 
brigādes  Madonas  daļas  komandiera  pienākumu  izpildītāja  M.  Buldera  21.05.2013. 
iesniegumu  Nr.  22/10.6-1.11/18  “Par  zemi”,  kurā  lūgts  rast  iespēju  noslēgt  līgumu  par 
Varakļānu posteņa ēkas (1.Maija laukumā 2, Varakļānos) uzturēšanai nepieciešamo zemes 



platību, atbilstoši Varakļānu pilsētas domes 24.02.1994. lēmumā Nr.9 noteiktajai ēku un būvju 
apsaimniekošanai  nepieciešamajai  zemes  platībai,  ņemot  vērā  domes  Finanšu un attīstības 
komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par” (J. Erels, 
G. Gabrišs, S. Gritāne, I. Mestere, G. Puntužs, A. Saleniece, J. Siliņš, L. Upeniece, J. Vēvers, 
M. Vilkauša, K. Zeimuls, I. Zepa); „pret” – nav; „atturas” – nav, NOLEMJ:

1. Slēgt ar VUGD zemes gabala 1296 m2 platībā (daļa no zemes gabala Rīgas ielā 4, 
Varakļānos)  patapinājuma  līgumu  VUGD  Varakļānu  posteņa  ēkas  1.Maija  laukumā  2, 
Varakļānos, uzturēšanai un apsaimniekošanai.

1.1. patapinājuma līgums slēdzams uz 10 gadiem vai tik ilgi, kamēr augstākminētā 
ēka tiek izmantot pašreizējiem mērķiem.

9. 
Par nekustamā īpašuma “Liepsalas”  sadalīšanu

Tiek dots vārds M. Justam, M. Vilkaušai

Izskatot Annas Luteres 20.05.2013. iesniegumu par nekustamā īpašuma “Liepsalas” 
sadalīšanu, saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 12.04.2011. MK noteikumiem Nr. 
299  „Zemes  ierīcības  projekta  izstrādes  noteikumi”  un  Varakļānu  pagasta  teritoriālo 
plānojumu  2008.-2020.gadam,  ņemot  vērā  domes  Finanšu  un  attīstības  komitejas 
priekšlikumu,  Varakļānu  novada  dome,  atklāti  balsojot,  ar  12  balsīm  „par”  (J.  Erels, 
G.Gabrišs, S. Gritāne, I. Mestere, G. Puntužs, A. Saleniece, J. Siliņš, L. Upeniece, J. Vēvers, 
M. Vilkauša, K. Zeimuls, I. Zepa); „pret” – nav; „atturas” – nav, NOLEMJ:

1.  Sadalīt nekustamo īpašumu „Liepsalas” (kadastra Nr. 7094 003 0038 ar kopējo 
platību 5,9 ha) divos atsevišķos īpašumos:
- pirmais īpašums (paliekošais) „Liepsalas”
–  zemes vienības kadastra apzīm.7094 003 0038 – 2,8 ha platībā;
–  zemes vienības kadastra apzīm.7094 004 0046 – 2,0 ha platībā. 

- otrais īpašums (jaunizveidotais) –  zemes vienības kadastra apzīm. 7094 003 0039 – 1,1 ha 
platībā.

2. Jaunizveidotajam nekustamam īpašumam apstiprināt nosaukumu „Liepsalas 1”.
3. Paliekošajam nekustamam īpašumam „Liepsalas” saglabāt zemes lietošanas mērķi 

– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība; kods – 0101.
4. Jaunizveidotajam nekustamam īpašumam „Liepsalas 1” noteikt zemes lietošanas 

mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība; kods – 0201.

10.
Par zemes gabalu platību, zemes lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu

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

Izskatot  VAS  “Valsts  nekustamie  īpašumi”  pilnvarotās  personas  G.Apsīša 
26.03.2013. iesniegumu, atbilstoši spēkā esošajiem Varakļānu novada teritoriju plānojumiem, 
ņemot  vērā domes Finanšu un attīstības  komitejas  priekšlikumu,  Varakļānu novada  dome, 
atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par” (J. Erels, G. Gabrišs, S. Gritāne, I. Mestere, G. Puntužs, 
A.Saleniece, J. Siliņš, L. Upeniece, J. Vēvers, M. Vilkauša, K. Zeimuls, I. Zepa); „pret” – nav; 
„atturas” – nav, NOLEMJ:

1. Zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 7078 003 0075 noteikt platību 0,49 ha.
2. Zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 7078 005 0093 noteikt platību 2,03 ha.
3. Zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 7078 009 0068 noteikt platību 0,18 ha.



4. Zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 7078 008 0221 noteikt platību 0,32 ha.
5. Zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 7078 008 0279 noteikt platību 0,75 ha.
6. Zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 7094 007 0035 noteikt platību 0,21 ha;

6.1. noteikt zemes lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve; kods – 0601.
7. Zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 7094 002 0147 noteikt platību 0,30 ha;

7.1. noteikt zemes lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve; kods – 0601.
8. Zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 7094 004 0117 noteikt platību 0,24 ha;

8.1. noteikt zemes lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve; kods – 0601.
9.  Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7017 001 0426 noteikt platību 2490 m2  (veicot 

zemes kadastrālo uzmērīšanu, platība var tikt precizēta);
9.1. noteikt zemes lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve; kods – 0601;
9.2. noteikt zemes gabala lietošanas tiesību apgrūtinājumus:
- zemes īpašniekam nepiederošas ēkas (būves);
- aizsargjosla gar elektriskajiem tīkliem.

10. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7017 001 0533 noteikt platību 1045 m2  (veicot 
zemes kadastrālo uzmērīšanu, platība var tikt precizēta);
10.1. noteikt zemes lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve; kods – 0601;
10.2. noteikt zemes gabala lietošanas tiesību apgrūtinājumus:
- zemes īpašniekam nepiederošas ēkas (būves);
- aizsargjosla gar elektriskajiem tīkliem;
- aizsargjoslas teritorija gar ielu – sarkanā līnija.

11. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7017 001 0448 noteikt platību 1540 m2  (veicot 
zemes kadastrālo uzmērīšanu, platība var tikt precizēta);
11.1. noteikt zemes lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve; kods – 0601;
11.2. noteikt zemes gabala lietošanas tiesību apgrūtinājumus:
- zemes īpašniekam nepiederošas ēkas (būves);
- aizsargjosla gar elektronisko sakaru tīklu;
- aizsargjoslas teritorija gar ielu – sarkanā līnija.

12.  Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7017 001 0607 noteikt platību 706 m2  (veicot 
zemes kadastrālo uzmērīšanu, platība var tikt precizēta);
12.1. noteikt zemes lietošanas mērķi – komercdarbības objektu apbūve; kods – 0801;
12.2. noteikt zemes gabala lietošanas tiesību apgrūtinājumus:
- zemes īpašniekam nepiederošas ēkas (būves);
- aizsargjosla gar elektriskajiem tīkliem;
- aizsargjoslas teritorija gar ielu – sarkanā līnija.

13. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7017 001 0566 noteikt platību 2281 m2  (veicot 
zemes kadastrālo uzmērīšanu, platība var tikt precizēta);
13.1. noteikt zemes lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve; kods – 0601;
13.2. noteikt zemes gabala lietošanas tiesību apgrūtinājumus:
- zemes īpašniekam nepiederošas ēkas (būves);
- aizsargjosla gar elektronisko tīklu gaisvadu līniju;
- aizsargjoslas teritorija gar ielu – sarkanā līnija.

14. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7017 001 0341 noteikt platību 1724 m2  (veicot 
zemes kadastrālo uzmērīšanu, platība var tikt precizēta);
14.1. noteikt zemes lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve; kods – 0601;
14.2. noteikt zemes gabala lietošanas tiesību apgrūtinājumus:
- zemes īpašniekam nepiederošas ēkas (būves);
- aizsargjoslas teritorija gar ielu – sarkanā līnija.

15. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7017 001 0342 noteikt platību 1568 m2  (veicot 
zemes kadastrālo uzmērīšanu, platība var tikt precizēta);
15.1. noteikt zemes lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve; kods – 0601;



15.2. noteikt zemes gabala lietošanas tiesību apgrūtinājumus:
- zemes īpašniekam nepiederošas ēkas (būves);
- aizsargjoslas teritorija gar ielu – sarkanā līnija.

16. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7017 001 0354 noteikt platību 2748 m2  (veicot 
zemes kadastrālo uzmērīšanu, platība var tikt precizēta);
16.1. noteikt zemes lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve; kods – 0601;
16.2. noteikt zemes gabala lietošanas tiesību apgrūtinājumus:
- zemes īpašniekam nepiederošas ēkas (būves);
- aizsargjosla gar elektriskajiem tīkliem;
- aizsargjosla gar elektronisko tīklu gaisvadu līniju;
- aizsargjoslas teritorija gar ielu – sarkanā līnija.

17. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7017 001 0414 noteikt platību 2295 m2  (veicot 
zemes kadastrālo uzmērīšanu, platība var tikt precizēta);
17.1. noteikt zemes lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve; kods – 0601;
17.2. noteikt zemes gabala lietošanas tiesību apgrūtinājumus:
- zemes īpašniekam nepiederošas ēkas (būves);
- aizsargjosla gar elektronisko tīklu gaisvadu līniju;
- aizsargjoslas teritorija gar ielu – sarkanā līnija.

11.
Par nekustamā īpašuma nosaukuma apstiprināšanu

Tiek dots vārds M. Justam, G. Gabrišam, M. Vilkaušai

Izskatot  VAS  “Valsts  nekustamie  īpašumi”  pilnvarotās  personas  G.Apsīša 
26.03.2013.  iesniegumu,  saskaņā  ar  MK  03.11.2009.  noteikumu  Nr.  1269  “Adresācijas 
sistēmas  noteikumi”  nosacījumiem,  ņemot  vērā  domes  Finanšu  un  attīstības  komitejas 
priekšlikumu,  Varakļānu  novada  dome,  atklāti  balsojot,  ar  12  balsīm  „par”  (J.  Erels, 
G.Gabrišs, S. Gritāne, I. Mestere, G. Puntužs, A. Saleniece, J. Siliņš, L. Upeniece, J. Vēvers, 
M. Vilkauša, K. Zeimuls, I. Zepa); „pret” – nav; „atturas” – nav, NOLEMJ:

1. Valstij  piekrītošajam nekustamajam īpašumam ar  kadastra  Nr.  7094  007  0035 
apstiprināt nosaukumu “Kalnaķirši”.

12.
Par nekustamo īpašumu “Jaunzīles”

Tiek dots vārds M. Justam, M. Vilkaušai

Izskatot  M.  Pauniņa  09.05.2013.  iesniegumu  par  nekustamā  īpašuma  “Karolīna” 
nosaukuma un adreses maiņu, saskaņā ar MK 03.11.2009. noteikumu Nr. 1269 “Adresācijas 
sistēmas  noteikumi”  nosacījumiem,  ņemot  vērā  domes  Finanšu  un  attīstības  komitejas 
priekšlikumu,  Varakļānu  novada  dome,  atklāti  balsojot,  ar  12  balsīm  „par”  (J.  Erels, 
G.Gabrišs, S. Gritāne, I. Mestere, G. Puntužs, A. Saleniece, J. Siliņš, L. Upeniece, J. Vēvers, 
M. Vilkauša, K. Zeimuls, I. Zepa); „pret” – nav; „atturas” – nav, NOLEMJ:

1. Mainīt  nekustamajam īpašumam “Karolīna” ar kadastra  Nr.  7078 004 0116 uz 
nosaukumu “Jaunzīles”.

2.  Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7078 004 0116 un uz tās esošajām 
ēkām adresi no “Karolīna”, Murmastienes pagasts, Varakļānu novads, uz adresi - “Jaunzīles”, 
Murmastienes pagasts, Varakļānu novads, LV-4835.



13.
Par adreses noteikšanu

Tiek dots vārds M. Justam, M. Vilkaušai

Izskatot Nekustamā īpašuma nodaļas sagatavoto priekšlikumu par adrešu noteikšanu, 
saskaņā ar MK 03.11.2009. noteikumiem Nr.1269 “Adresācijas sistēmas noteikumi”, atbilstoši 
Varakļānu novadā spēkā esošajiem teritorijas plānojumiem,  ņemot vērā domes Finanšu un 
attīstības komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par” 
(J. Erels, G. Gabrišs, S. Gritāne, I. Mestere, G. Puntužs, A. Saleniece, J. Siliņš, L. Upeniece,  
J.Vēvers, M. Vilkauša, K. Zeimuls, I. Zepa); „pret” – nav; „atturas” – nav, NOLEMJ:

1. Nekustamā īpašuma “Kalnaķirši”  zemes vienībai  ar  kadastra  apzīm.  7094 007 
0035 un uz tās esošajām ēkām noteikt adresi - “Kalnaķirši”, Varakļānu pagasts, Varakļānu 
novads, LV-4837.

2. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7078 008 0279 un uz tās esošajām ēkām 
un būvēm noteikt adresi -  “Seimušku māja”, Murmastienes pagasts, Varakļānu novads, 
LV-4836.

3. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7078 008 0221 un uz tās esošajām ēkām 
un  būvēm  noteikt  adresi  -  “Vecumnieku  veikals”,  Murmastienes  pagasts,  Varakļānu 
novads, LV-4836.

4. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7017 001 0426 noteikt adresi – 1.Maija 
laukums 8, Varakļāni, Varakļānu novads, LV-4838.

5.  Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7017 001 0607, uz kuras atrodas ēku, 
būvju īpašums ar kadastra apzīm. 7017 501 0038, noteikt adresi – Lubānas iela 4, Varakļāni, 
Varakļānu novads, LV-4838.

6. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7017 001 0448 noteikt adresi – Rīgas iela 
15, Varakļāni, Varakļānu novads, LV-4838.

7. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7017 001 0342 noteikt adresi – Zaļā iela 
27, Varakļāni, Varakļānu novads, LV-4838.

8. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7017 001 0354 noteikt adresi – Zemgales 
iela 6, Varakļāni, Varakļānu novads, LV-4838.

9.  Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7017 001 0414, uz kuras atrodas ēku, 
būvju īpašums ar kadastra apzīm. 7017 501 0044, noteikt adresi –  Zaļā iela 9, Varakļāni, 
Varakļānu novads, LV-4838.

14.
Par zemes nomu

Tiek dots vārds M. Justam, M. Vilkaušai

Izskatot  iedzīvotāju  iesniegumus  par  zemes  nomu,  saskaņā  ar  likuma  „Par 
pašvaldībām”  14.panta  otrās  daļas  3.punktu,  MK  30.10.2007.  noteikumiem  Nr.  735 
„Noteikumi par valsts un pašvaldības zemes nomu, ņemot vērā domes Finanšu un attīstības 
komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par” (J. Erels, 
G. Gabrišs, S. Gritāne, I. Mestere, G. Puntužs, A. Saleniece, J. Siliņš, L. Upeniece, J. Vēvers, 
M. Vilkauša, K. Zeimuls, I. Zepa); „pret” – nav; „atturas” – nav, NOLEMJ:

1. Iznomāt Mirdzai Čeverei daļu no zemes gabala ar kadastra Nr. 7078 004 0299 – 
0,07 ha platībā sakņu dārza vajadzībām uz laika periodu līdz 31.12.2018.

2. Iznomāt Pēterim Zalužinskim zemes gabalu ar kadastra Nr. 7094 006 0353 – 1,3 
ha platībā uz laika periodu līdz 31.12.2017.

3. Iznomāt Ludmilai Drozdai zemes gabalu sakņu dārza vajadzībām 956 m2 platībā 
Skolas ielā 28, Varakļānos, uz laika periodu līdz 31.12.2018.



15.
Ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšana Initai Čornijai

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

Izskatot Antoņinas  Rnacānes  09.04.2013.  iesniegumu  par  deklarētās  dzīvesvietas 
“Rancāni”, Varakļānu pag., Varakļānu nov., anulēšanu Initai Čornijai sakarā ar to, ka viņa šajā 
adresē  nedzīvo, pamatojoties  uz  Dzīvesvietas  deklarēšanas  likuma  3.panta  pirmo  daļu, 
atbilstoši MK 11.02.2003. noteikumiem Nr. 72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto 
dzīvesvietu”,  ņemot  vērā  domes  Finanšu  un  attīstības  komitejas  priekšlikumu,  Varakļānu 
novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par” (J. Erels, G. Gabrišs, S. Gritāne, I. Mestere, 
G. Puntužs, A. Saleniece, J. Siliņš, L. Upeniece, J. Vēvers, M. Vilkauša, K. Zeimuls, I. Zepa); 
„pret” – nav; „atturas” – nav, NOLEMJ:

1.  Anulēt Initai  Čornijai  ziņas  par  deklarēto  dzīvesvietu  pēc  adreses”Rancāni”, 
Varakļānu pagasts, Varakļānu novads.

Pielikumā: pieņemtā lēmuma izvērsts skaidrojums uz 1 lapas.

16.
Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšana Jānim Greislim

Tiek dots vārds M. Justam, L. Upeniecei, I. Mesterei, J. Erelam, M. Vilkaušai

Tiek  izskatīts Aivara  Greišļa  pilnvarotās  personas  Annas  Garančas  28.03.2013. 
iesniegums  par  deklarētās  dzīvesvietas  Kosmonautu  iela  15-9,  Varakļāni,  Varakļānu  nov., 
anulēšanu Jānim Greislim sakarā ar  to,  ka viņam nav tiesiska pamata būt deklarētam šajā 
adresē, kā arī dzīvesvietas deklarēšanas atbildīgās amatpersonas Ritas Upenieces sagatavotā 
informācija šajā jautājumā.

Pamatojoties  uz  Dzīvesvietas  deklarēšanas  likuma  1.pantu,  atbilstoši  MK 
11.02.2003. noteikumiem Nr. 72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu”, 
ņemot vērā domes Finanšu un attīstības komitejas priekšlikumu,

Deputāte L. Upeniece ierosina anulēt  Jānim Greislim (pers.k. 180769-11712) ziņas 
par deklarēto dzīvesvietu pēc adreses Kosmonautu iela 15-9, Varakļāni, Varakļānu novads.

J.  Erels  iebilst  pret  šo  priekšlikumu,  un  ierosina  atteikt  anulēt Jānim Greislim 
(pers.k. 180769-11712) ziņas par deklarēto dzīvesvietu pēc adreses Kosmonautu iela 15-9, 
Varakļāni, Varakļānu novads.

Domes  priekšsēdētāja  aicina  deputātus  balsot  par  priekšlikumiem  to  ienākšanas 
secībā.

Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 1 balsīm „par” (L. Upeniece); „pret” – 9 
(J.Erels, G. Gabrišs, S. Gritāne,  I.  Mestere, A. Saleniece, J.  Siliņš, J.  Vēvers, K. Zeimuls,  
I.Zepa); „atturas” – 2 (G. Puntužs, M. Vilkauša)

Priekšlikums –  anulēt Jānim Greislim  ziņas par deklarēto dzīvesvietu pēc adreses  
Kosmonautu iela 15-9, Varakļāni, Varakļānu novads – netiek pieņemts.

Varakļānu novada  dome,  atklāti  balsojot,  ar 9 balsīm „par” (J.  Erels,  G. Gabrišs, 
S.Gritāne,  I.  Mestere,  A.  Saleniece,  J.  Siliņš,  J.  Vēvers,  K.  Zeimuls,  I.  Zepa);  „pret”  – 1 
(L.Upeniece); „atturas” – 2 (G. Puntužs, M. Vilkauša), NOLEMJ:

1.  Atteikt  anulēt Jānim  Greislim  ziņas  par  deklarēto  dzīvesvietu  pēc  adreses 
Kosmonautu iela 15-9, Varakļāni, Varakļānu novads.

Pielikumā: pieņemtā lēmuma izvērsts skaidrojums uz 1 lapas.



17.
Par naudas balvas piešķiršanu

Tiek dots vārds M. Justam, M. Vilkaušai

Izskatot  Varakļānu  novada  pašvaldības  Sociālā  dienesta  vadītājas  A.  Kančas 
08.05.2013.  iesniegumu  par  naudas  balvas  piešķiršanu  Varakļānu  novada  ilgdzīvotājiem 
sakarā  ar  nozīmīgām  jubilejām  2013.gada  jūnijā,  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  12  balsīm  „par”  (J.  Erels, 
G.Gabrišs, S. Gritāne, I. Mestere, G. Puntužs, A. Saleniece, J. Siliņš, L. Upeniece, J. Vēvers, 
M. Vilkauša, K. Zeimuls, I. Zepa); „pret” – nav; „atturas” – nav, NOLEMJ:

1.  Piešķirt naudas  balvas  sakarā  ar  90 gadu jubileju  Ls  75 (septiņdesmit  pieci) 
apmērā Almai Silai. 

2. Piešķirt naudas balvas sakarā ar  85 gadu jubileju  Ls 50,00 (piecdesmit) apmērā 
Jānim Kančam.

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

18.
Par finansiālu atbalstu Boļeslava Sloskāna piemiņas plāksnes izgatavošanai

Tiek dots vārds M. Justam, I. Zepai, I. Mesterei, M. Vilkaušai

Izskatot  Stirnienes  draudzes  prāvesta  Rolanda Abricka 24.05.2013. iesniegumu ar 
lūgumu finansiāli atbalstīt bīskapa Boļeslava Sloskāna piemiņas plāksnes izgatavošanu, kas 
tiks uzstādīta Stirnienes draudzes baznīcā sakarā ar  B. Sloskāna 120 gadu jubileju, ņemot vērā 
domes Finanšu un attīstības komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, 
ar 12 balsīm „par” (J. Erels, G. Gabrišs, S. Gritāne, I.  Mestere,  G. Puntužs, A. Saleniece, 
J.Siliņš, L. Upeniece, J. Vēvers, M. Vilkauša, K. Zeimuls, I. Zepa); „pret” – nav; „atturas” – 
nav, NOLEMJ:

1.  Paredzēt  līdzfinansējumu  Ls  200,00 apmērā  Stirnienes  draudzes  baznīcā 
uzstādāmās bīskapa Boļelava Sloskāna piemiņas plāksnes izgatavošanai.

19.
Par daļēja atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājai Modrai Vilkaušai

Tiek dots vārds M. Justam, M. Vilkaušai

Izskatot  domes  priekšsēdētājas  Modras  Vilkaušas  iesniegumu  par  atvaļinājuma 
piešķiršanu,  saskaņā ar  Valsts  un  pašvaldību amatpersonu un darbinieku atlīdzības  likuma 
41.panta  pirmo  daļu,  Varakļānu  novada  domes  pašvaldības  amatpersonu  un  darbinieku 
atlīdzības nolikumu, Varakļānu novada  dome,  atklāti balsojot, ar 10 balsīm „par” (J. Erels, 
G.Gabrišs, S. Gritāne, I. Mestere, A. Saleniece, J. Siliņš, L. Upeniece, J. Vēvers, K. Zeimuls, 
I. Zepa); „pret” – nav; „atturas” – nav; G. Puntužam un M. Vilkaušai nebalsojot, NOLEMJ:

1.  Piešķirt  Varakļānu  novada  domes  priekšsēdētājai  Modrai  Vilkaušai  daļēju 
atvaļinājumu 2 (divas) kalendārās nedēļas laikā no 31.05.2013. līdz 13.06.2013. par nostrādāto 
laika periodu no 27.05.2012. līdz 26.11.2012.

2.  Domes  priekšsēdētāju  atvaļinājuma  laikā  aizvietot  domes  priekšsēdētāja 
vietniekam Gunāram Puntužam,  nosakot  samaksu  par  darbu  atbilstoši  ”Varakļānu  novada 
pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā” noteiktajam.



3. Domes priekšsēdētājai M. Vilkaušai, aizejot atvaļinājumā, izmaksāt pabalstu 50% 
apmērā no mēnešalgas.

20.
Par dzīvokļa īres līguma laušanu 

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

Izskatot no Oļega Pavlova 30.04.2013. iesniegumus par īres līguma pagarināšanu, 
sakarā ar iepriekšējā īres līguma termiņa izbeigšanos un līgumsaistību nepildīšanu no īrnieka 
puses (kopš 23.08.2012. nav veikts neviens īres un komunālo pakalpojumu maksājums), kā arī 
ievērojot to, ka ģimenē ir mazgadīgi bērni, saskaņā ar likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 6.un 
28.pantu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot,  ar  12 balsīm „par” (J. Erels, G. Gabrišs, 
S.Gritāne, I. Mestere, G. Puntužs, A. Saleniece, J. Siliņš, L. Upeniece, J. Vēvers, M. Vilkauša, 
K. Zeimuls, I. Zepa); „pret” – nav; „atturas” – nav, NOLEMJ:

1. Sakarā ar iepriekšējā īres līguma termiņa izbeigšanos 30.04.2013. un līgumsaistību 
nepildīšanu no īrnieka puses, atteikt  Oļegam Pavlovam pagarināt  īres līgumu pa dzīvokli 
Pils ielā 44-3, Varakļānos;

1.1. atļaut Oļegam Pavlovam atbrīvot nelikumīgi aizņemot dzīvokli līdz 2013.gada 
30.jūnijam;

1.2.  īres  līguma  izbeigšana  neatbrīvo  Oļegu  Pavlovu  no  pienākuma segt  īres  un 
komunālo maksājumu parādu par dzīvokli Pils ielā 44-3, Varakļānos.

21.
Par sociālās gultas pakalpojuma līguma pagarināšanu

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

Izskatot  SIA  „Varakļānu  veselības  aprūpes  centrs”  valdes  locekles  D.Inķēnas 
22.05.2013.  vēstuli  Nr.1-1/28  “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  12  balsīm „par”  (J.  Erels,  G.  Gabrišs,  S.  Gritāne,  I.  Mestere,  G.  Puntužs,  A. 
Saleniece, J. Siliņš, L.Upeniece, J. Vēvers, M. Vilkauša, K. Zeimuls, I. Zepa); „pret” – nav; 
„atturas” – nav, NOLEMJ:

1.  Pagarināt trīspusējos līgumus par sociālās gultas pakalpojumiem 2 personām ar 
SIA „Varakļānu veselības aprūpes centrs” uz laiku līdz 31.07.2013.

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

22.
Par sociālo dzīvokļu īres līgumu pagarināšanu

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

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 “Pūpoli” (Rīgas  ielā  36,  Varakļānos) 
nolikumā  noteiktajam  un  ņemot  vērā  domes  Sociālo,  izglītības  un  kultūras  jautājumu 
komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par” (J. Erels, 
G. Gabrišs, S. Gritāne, I. Mestere, G. Puntužs, A. Saleniece, J. Siliņš, L. Upeniece, J. Vēvers, 



M. Vilkauša, K. Zeimuls, I. Zepa); „pret” – nav; „atturas” – nav, NOLEMJ:

1. Pagarināt sociālā dzīvokļa īres līgumu Ilzei Eriņai par sociālo dzīvokli Rīgas ielā 
36-3, Varakļānos (1 ist.; kopplatība 31,5 m2). Līdz 30.11.2013.

2. Pagarināt sociālā dzīvokļa īres līgumu Elzai Pastarei  par sociālo dzīvokli  Rīgas 
ielā 36-1, Varakļānos (2 ist.; kopplatība 44,5 m2) līdz 30.06.2013.:

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

23. 
Par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā

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

Izskatot Lienes Galdiņas iesniegumu par sociālā dzīvokļa piešķiršanu un uzklausot 
Sociālā  dienesta  informāciju  šajā  jautājumā,  kā  arī  izskatot  Sociālo,  izglītības  un kultūras 
jautājumu komitejas priekšlikumu par Ludmilas Drozdas izslēgšanu no pašvaldības palīdzības 
dzīvokļa jautājumu risināšanā vispārējās kārtības reģistra,  saskaņā ar likuma „Par palīdzību 
dzīvokļa  jautājumu  risināšanā”  2.pantu,  5.pantu  un  10.pantu,  ņemot  vērā  domes  Sociālo, 
izglītības  un  kultūras  jautājumu  komitejas  priekšlikumu,  Varakļānu  novada  dome,  atklāti 
balsojot,  ar  12  balsīm  „par”  (J.  Erels,  G.  Gabrišs,  S.  Gritāne,  I.  Mestere,  G.  Puntužs, 
A.Saleniece, J. Siliņš, L. Upeniece, J. Vēvers, M. Vilkauša, K. Zeimuls, I. Zepa); „pret” – nav; 
„atturas” – nav, NOLEMJ:

1. Reģistrēt Lieni Galdiņu sociālo dzīvokļa piešķiršanas reģistrā;
1.1. Lienes Galdiņas sociālā dzīvokļa piešķiršanas reģistra Nr. 2.
2. Izslēgt Ludmilu Drozdu no pašvaldības palīdzības dzīvokļa jautājumu risināšanā 

vispārējās kārtības reģistra.

Pielikumā: pieņemto lēmumu izvērsti skaidrojumi uz 2 lapām.

24.
Par vienreizēju pabalstu ārkārtas situācijā nonākušiem

Tiek dots vārds M. Justam, J. Erelam, J. Siliņam, M. Vilkaušai

Izskatot 24.05.2013. iesniegumu par materiāla pabalsta piešķiršanu sakarā ar to, ka 
ugunsgrēka  rezultātā  izdegusi  daļa  dzīvojamā  māja,  pamatojoties  uz  Varakļānu  novada 
pašvaldības  27.05.2010.  saistošo  noteikumu  Nr.  4  „Par  sociālās  palīdzības  pabalstiem un 
sociālo  pakalpojumu  sniegšanu  Varakļānu  novadā”  3.4.punktu, Varakļānu  novada  dome, 
atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par” (J. Erels, G. Gabrišs, S. Gritāne, I. Mestere, G. Puntužs, 
A.Saleniece, J. Siliņš, L. Upeniece, J. Vēvers, M. Vilkauša, K. Zeimuls, I. Zepa); „pret” – nav; 
„atturas” – nav, NOLEMJ:

1. Piešķirt 1 personai vienreizēju pabalstu ārkārtas situācijā Ls 80,00 (astoņdesmit) 
apmērā.

Pielikumā: pieņemtā lēmuma izvērsts skaidrojums uz 1 lapas.



25.
Par nekustamā īpašuma “Gulbji” sadalīšanu

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

Izskatot  Valentīnas  Golubevas  28.05.2013.  iesniegumu  par  nekustamā  īpašuma 
“Gulbji” sadalīšanu, pamatojoties uz MK 12.04.2011. noteikumiem  Nr.288 „Zemes ierīcības 
projekta izstrādes noteikumi” un Varakļānu  pagasta teritoriālo plānojumu 2008.-2020.gadam, 
Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par” (J. Erels, G. Gabrišs, S. Gritāne, 
I.  Mestere,  G.  Puntužs,  A.  Saleniece,  J.  Siliņš,  L.  Upeniece,  J.  Vēvers,  M.  Vilkauša, 
K.Zeimuls, I. Zepa); „pret” – nav; „atturas” – nav, NOLEMJ:

1. Sadalīt  nekustamo īpašumu  „Gulbji” (kadastra  Nr.  7094  007  0148  ar  kopējo 
platību 10,0 ha) divos atsevišķos īpašumos:
    -  pirmais  īpašums  (paliekošais)   „Gulbji”  –   zemes  gabals  ar   kadastra  apzīm. 
70940070148 – 7,4 ha  platībā ;

- otrais īpašums (jaunizveidotais) –  zemes gabals ar kadastra apzīm. 7094 007 00149 – 2,6 
ha platībā

2.  Jaunizveidotajam nekustamam īpašumam  ar  kadastra  apzīm.  7094  007  00149 
apstiprināt nosaukumu „Koso”.

3. Paliekošajam nekustamam īpašumam „Gulbji” saglabāt zemes lietošanas mērķi – 
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība; kods – 0101.

4. Jaunizveidotajam nekustamam īpašumam „Koso” noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme,  
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība; kods – 0201.

Visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti. 

Sēde darbu beidz plkst. 1800

Sēdi vadīja:
Domes priekšsēdētāja (personīgais paraksts) M. Vilkauša

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