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 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 26.septembrī           Nr. 17 

 

Atklāta sēde sasaukta plkst. 15
00

 

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  - nepiedalās (darba braucienā) 

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; 

Ilona Skutele – centralizētās grāmatvedības galvenā grāmatvede; 

Ilga Broka – Lietvedības nodaļas vadītāja; 

Inese Pivare \ SIA “Geo Consultants” pārstāvji – 

Māris Bērziņš / uz 17.darba kārtības jautājumu  

 

DARBA  KĀRTĪBA: 

 

1. Par nekustamā īpašuma “Jaunbirznieki”  sadalīšanu 

 

2. Par nekustamā īpašuma “Kanču Rāceņi”  sadalīšanu  

 

3. Par nekustamā īpašuma “Mežmalieši”  sadalīšanu 

 

4. Par zemes nomu 

 

5. Par zemes lietošanas mērķa maiņu  

 

6. Par dienesta dzīvokļa statusa noteikšanu  

 

7. Ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšana Daliai Sovai 

 

8. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu Raimondam Haritonovam  

 

9.  Par naudas balvas piešķiršanu nozīmīgās dzīves jubilejās 
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10. Par īres līguma termiņa pagarināšanu 

 

11. Par dienesta dzīvokļa piešķiršanu 

 

12. Par sociālā dzīvokļa īre līguma pagarināšanu 

13. Par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā 

 

14. Par sociālās gultas pakalpojuma līguma pagarināšanu 

 

PAPILDU  DARBA  KĀRTĪBA:  

 

 

15. Par adreses maiņu  

 

16. Par adreses izslēgšanu no Valsts adrešu reģistra 

 

17. Par precizētās Varakļānu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2035.gadam 

apstiprināšanu 

 

18. Par īres izdevumu kompensāciju Viktorijai Eidukai 
 
 Varakļānu novada domes priekšsēdētājs aicina deputātus balsot par vēl 4 izskatāmo 

jautājumu iekļaušanu domes papildu darba kārtībā.  

 Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm “par” (J.Erels, D.Inķēna, M.Justs, 

G.Puntužs, A.Saleniece, J.Vēvers, M.Vilkauša); „pret” – nav; „atturas” – nav, NOLEMJ: 

 

 Iekļaut papildu darba kārtībā 4 izskatāmos jautājumus.  
 

1. 

Par nekustamā īpašuma “Jaunbirznieki”  sadalīšanu 

 

Tiek dots vārds I.Ikauniekam, M.Justam 

 

 Izskatot SIA “Lauce” pilnvarotās personas Ulda Bulava 12.09.2013. iesniegumu par 

iegādātā zemes gabala 4,1 ha platībā atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Jaunbirznieki” (kad. Nr. 

7094 004 0218; 25,1 ha kopplatībā), pamatojoties uz  MK 12.04.2011. noteikumi Nr.288  „Zemes 

ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, Zemes ierīcības likumu, likuma „Par  pašvaldībām” 

12.pantu  un Varakļānu  pagasta teritoriālo plānojumu 2008.-2020.gadam, ņemot vērā pašvaldības 

Nekustamā īpašuma nodaļas speciālistu priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 

7 balsīm “par” (J.Erels, D.Inķēna, M.Justs, G.Puntužs, A.Saleniece, J.Vēvers, M.Vilkauša); „pret” 

– nav; „atturas” – nav, NOLEMJ: 

 

 1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Jaunbirznieki” (kadastra Nr. 7094 004 0218; kopējā 

platība 25,1 ha) divos atsevišķos īpašumos, izstrādājot zemes ierīcības projektu.  

 

 2. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Jaunbirznieki” jaunizveidoto zemes vienību, kas 

projektētajā sadales shēmā apzīmēts ar Nr. 2.  

 

 3. Atdalāmajai zemes vienībai apstiprināt nosaukumu „Paipalas 1”. 

 

 4. Atdalāmajai zemes vienībai noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība; zemes lietošanas mērķa kods – 0101. 

 

 5. Paliekošajam nekustamajam īpašumam saglabāt nosaukumu “Jaunbirznieki” un saglabāt 

zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība; zemes 

lietošanas mērķa kods – 0101. 
 

Pielikumā: darba uzdevums uz 1 lapas. 
 

2. 

Par nekustamā īpašuma “Kanču Rāceņi”  sadalīšanu 
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Tiek dots vārds I.Ikauniekam, M.Justam 

 

  

 Izskatot Ivetas Nagles 02.09.2013. iesniegumu par nekustamā īpašuma „Kanču Rāceņi” 

(kad. Nr. 7078 004 0019; 13,7 ha kopplatībā) sadalīšanu, pamatojoties uz  MK 12.04.2011. 

noteikumi Nr.288  „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, Zemes ierīcības likumu, likuma 

„Par  pašvaldībām” 12.pantu  un Murmastienes  pagasta teritoriālo plānojumu 2008.-2020.gadam, 

ņemot vērā pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļas speciālistu priekšlikumu, Varakļānu novada 

dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm “par” (J.Erels, D.Inķēna, M.Justs, G.Puntužs, A.Saleniece, 

J.Vēvers, M.Vilkauša); „pret” – nav; „atturas” – nav, NOLEMJ: 

 

 1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Kanču Rāceņi” (kadastra Nr. 7078 004 0019; kopējā 

platība 13,7 ha) divos atsevišķos īpašumos, izstrādājot zemes ierīcības projektu.  

 

 2. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Kanču Rāceņi” zemes vienību 9,0 ha platībā , kas 

projektētajā sadales shēmā apzīmēts ar Nr. 1.  

 

 3. Atdalāmajai zemes vienībai apstiprināt nosaukumu „Rāceņi 2”. 

 

 4. Atdalāmajai zemes vienībai noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība; zemes lietošanas mērķa kods – 0101. 

 

 5. Paliekošai zemes vienībai 4,7 ha platībā saglabāt nosaukumu “Kanču Rāceņi” un 

saglabāt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība; zemes lietošanas mērķa kods – 0101. 
 

Pielikumā: darba uzdevums uz 1 lapas. 
 

3. 

Par nekustamā īpašuma “Mežmalieši”  sadalīšanu 

 

Tiek dots vārds I.Ikauniekam, M.Justam 

 

 Izskatot Konstantīna Skaba iesniegumu par nekustamā īpašuma „Mežmalieši” (kad. Nr. 

7078 008 0024; 12,47 ha kopplatībā) sadalīšanu, pamatojoties uz  MK 12.04.2011. noteikumi 

Nr.288  „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, Zemes ierīcības likumu, likuma „Par  

pašvaldībām” 12.pantu  un Murmastienes  pagasta teritoriālo plānojumu 2008.-2020.gadam, ņemot 

vērā pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļas speciālistu priekšlikumu, Varakļānu novada dome, 

atklāti balsojot, ar 7 balsīm “par” (J.Erels, D.Inķēna, M.Justs, G.Puntužs, A.Saleniece, J.Vēvers, 

M.Vilkauša); „pret” – nav; „atturas” – nav, NOLEMJ: 

 

 1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Mežmalieši” (kadastra Nr. 7078 000 0024; kopējā 

platība 12,4 ha) divos atsevišķos īpašumos, izstrādājot zemes ierīcības projektu.  

 

 2. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Mežmalieši” zemes vienību 9,4 ha platībā , kas 

projektētajā sadales shēmā apzīmēts ar Nr. 1.  

 

 3. Atdalāmajai zemes vienībai apstiprināt nosaukumu „Mežmalieši 1”. 

 

 4. Atdalāmajai zemes vienībai noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība; zemes lietošanas mērķa kods – 0101. 

 

 5. Paliekošai zemes vienībai 3,0 ha platībā saglabāt nosaukumu “Mežmalieši” un saglabāt 

zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība; zemes 

lietošanas mērķa kods – 0101. 
 

Pielikumā: darba uzdevums uz 1 lapas. 
 

4. 

Par zemes nomu 
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Tiek dots vārds I.Ikauniekam, M.Justam 

 

 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, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm “par” (J.Erels, 

D.Inķēna, M.Justs, G.Puntužs, A.Saleniece, J.Vēvers, M.Vilkauša); „pret” – nav; „atturas” – nav, 

NOLEMJ: 

 

 1. Iznomāt Sandrai Zepai daļu no zemes gabala ar kadastra Nr. 7078 004 0301 – 0,20 ha 

platībā sakņu dārza vajadzībām uz laika periodu līdz 31.12.2018. 

 

 2. Iznomāt Agnesei Mālniecei zemes gabalu ar kadastra Nr. 7078 006 0453 – 0,26 ha 

platībā uz laika periodu līdz 31.12.2015. 

 

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

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

5. 

 Par zemes lietošanas mērķa maiņu 

 

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

 Pamatojoties uz Nekustamo īpašumu valsts kadastra likuma 9.panta trešo daļu, MK 

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

nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtību”, Varakļānu novada dome, 

atklāti balsojot, ar 7 balsīm “par” (J.Erels, D.Inķēna, M.Justs, G.Puntužs, A.Saleniece, J.Vēvers, 

M.Vilkauša); „pret” – nav; „atturas” – nav, NOLEMJ: 

 

 1. Mainīt pašvaldības nekustamā īpašuma “Centra kalts” (kadastra Nr. 7078 003 0002) 

zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7078 004 0398 un nekustamā īpašuma “Vecumnieku 

darbnīcas” (kadastra Nr. 7078 008 0243) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7078 008 0234 

zemes lietošanas mērķi no “zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” 

(kods 0101) uz “lauksaimnieciska rakstura uzņēmuma apbūve” (kods 1003).  

 

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

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

6. 

Par dienesta dzīvokļa statusa noteikšanu 

 

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

 Izskatot priekšlikumu par dienesta dzīvokļa statusa noteikšanu, saskaņā ar likuma “Par 

dzīvojamo telpu īri” VIII nodaļu un likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju 

privatizāciju” 74.panta 5.daļu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm “par” 

(J.Erels, D.Inķēna, M.Justs, G.Puntužs, A.Saleniece, J.Vēvers, M.Vilkauša); „pret” – nav; 

„atturas” – nav, NOLEMJ: 

 

 1. Noteikt dienesta dzīvokļa statusu 1-istabas dzīvoklim Fabrikas ielā 1-11, Varakļānos. 
 

7. 

Ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšana Daliai Sovai 
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Tiek dots vārds I.Ikauniekam, M.Vilkaušai, J.Vēveram, M.Justam 
 

Izskatot Jāņa Nagļa 26.08.2013. iesniegumu par deklarētās dzīvesvietas “Zemzari”, 

Murmastienes pagasts, Varakļānu nov., anulēšanu Daliai Sovai sakarā ar to, ka viņai nav tiesiska 

pamata būt deklarētai šajā adresē un viņa faktiski tur 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 pašvaldības atbildīgās amatpersonas 

par iedzīvotāju uzskaiti R.Upenieces sagatavoto informāciju šajā jautājumā, Varakļānu novada 

dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm “par” (J.Erels, D.Inķēna, M.Justs, G.Puntužs, A.Saleniece, 

J.Vēvers, M.Vilkauša); „pret” – nav; „atturas” – nav, NOLEMJ: 

 

 1. Anulēt Daliai Sovai ziņas par deklarēto dzīvesvietu pēc adreses “Zemzari”, 

Murmastienes pagasts, Varakļānu novads. 
 

Pielikumā: pieņemtā lēmuma izvērsts skaidrojums uz 1 lapas. 
 

 

8.  

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu Raimondam Haritonovam 

 

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

 

 Izskatot Nelijas Tropas 05.09.2013. iesniegumu par deklarētās dzīvesvietas Rēzeknes 

ielā 4-4, Varakļāni, Varakļānu nov., anulēšanu Raimondam Haritonovam sakarā ar to, ka viņam 

nav tiesiska pamata būt deklarētam šajā adresē, saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 

3.panta pirmo daļu, ņemot vērā pašvaldības atbildīgās amatpersonas dzīvesvietas deklarēšanas 

jautājumos R. Upenieces sagatavoto informāciju, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 7 

balsīm “par” (J.Erels, D.Inķēna, M.Justs, G.Puntužs, A.Saleniece, J.Vēvers, M.Vilkauša); 

„pret” – nav; „atturas” – nav, NOLEMJ: 

 

1. Atteikt anulēt Raimondam Haritonovam ziņas par deklarēto dzīvesvietu pēc 

adreses Rēzeknes iela 4-4, Varakļāni, Varakļānu novads. 
 

Pielikumā: pieņemtā lēmuma izvērsts skaidrojums uz 1 lapas. 
 

9. 

Par naudas balvas piešķiršanu 

 

Tiek dots vārds I.Ikauniekam, M.Justam 

 

 Izskatot Varakļānu novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītājas A.Kančas 12.09.2013. 

iesniegumu par naudas balvas piešķiršanu Varakļānu novada ilgdzīvotājiem sakarā ar nozīmīgām 

jubilejām 2013.gada oktobrī, 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, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm “par” (J.Erels, D.Inķēna, 

M.Justs, G.Puntužs, A.Saleniece, J.Vēvers, M.Vilkauša); „pret” – nav; „atturas” – nav, 

NOLEMJ: 

 

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

Filimonai Pauniņai 
 2. Piešķirt naudas balvas sakarā ar 95 gadu jubileju Ls 100,00 (viens simts) apmērā 

Helēnai Čeverei. 

 

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

4201) viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas. 
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10. 

Par īres līguma termiņa pagarināšanu 

 

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

 

 Izskatot Rolanda Parasočkas 13.09.2013. iesniegumu ar lūgumu pagarināt dzīvokļa Miera 

ielā 4-3, Varakļāni, īres līgumu, saskaņā ar likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 6.pantu, Varakļānu 

novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm “par” (J.Erels, D.Inķēna, M.Justs, G.Puntužs, 

A.Saleniece, J.Vēvers, M.Vilkauša); „pret” – nav; „atturas” – nav, NOLEMJ: 

 

 1. Pagarināt īres līgumu ar Rolandu Parasočku par īres tiesībām uz dzīvokli Miera ielā 

4-3, Varakļāni, līdz 30.04.2014. 
 

11. 

Par dienesta dzīvokļa piešķiršanu 

 

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

 

 Izskatot Varakļānu pašvaldības darbinieka – parka dārznieka Zigmāra Rugaiņa 

16.09.2013. iesniegumu par dienest dzīvokļa piešķiršanu, saskaņā ar likuma „Par dzīvojamo 

telpu īri” 23.pantu un 26.panta otro un trešo daļu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 7 

balsīm “par” (J.Erels, D.Inķēna, M.Justs, G.Puntužs, A.Saleniece, J.Vēvers, M.Vilkauša); „pret” 

– nav; „atturas” – nav, NOLEMJ: 

 

 1. Piešķirt parka dārzniekam Zigmāram Rugainim vienistabas dienesta dzīvokli 

Fabrikas ielā 1-11; kopplat. 38,0 m
2
. 

 1.1. uzdot Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA (valdes loceklis 

I.Basankovičs) līdz 10.10.2013. sagatavot un noslēgt dzīvokļa īres līgumu ar Z.Rugaini uz 3 

(trīs) gadiem. 

 
12. 

Par sociālā dzīvokļa īre līguma pagarināšanu 

 

Tiek dots vārds I.Ikauniekam, M.Justam 

 

 Izskatot sociālā dienesta sagatavoto informāciju par sociālā dzīvokļa īres līguma 

pagarināšanu Zinaidai Garančai, saskaņā ar likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām 

dzīvojamām mājām” 6.pantu, atbilstoši sociālās dzīvojamās mājas “Ceriņi” (Pils ielā 17, 

Varakļānos) nolikumā noteiktajam, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm “par” 

(J.Erels, D.Inķēna, M.Justs, G.Puntužs, A.Saleniece, J.Vēvers, M.Vilkauša); „pret” – nav; 

„atturas” – nav, NOLEMJ: 

 

 1. Pagarināt sociālā dzīvokļa īres līgumu Zinaidai Garančai par sociālo dzīvokli  Pils 

ielā 17-6, Varakļānos (1 ist.; kopplatība 23,9 m
2
). līdz 31.03.2014. 
 

13. 

Par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā 

 

Tiek dots vārds I.Ikauniekam, D.Inķēnai, M.Justam 

 

 Izskatot Raimonda Haritonova un Viktora Krištopa iesniegumus par apdzīvojamās 

platības piešķiršanu, saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 2.pantu un 

5.pantu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm “par” (J.Erels, D.Inķēna, M.Justs, 

G.Puntužs, A.Saleniece, J.Vēvers, M.Vilkauša); „pret” – nav; „atturas” – nav, NOLEMJ: 
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 1. Reģistrēt Raimondu Haritonovu, dzīv. Rēzeknes ielā 4-4, Varakļāni, pašvaldības 

palīdzības reģistrā vispārējā kārtībā; 

 1.1. Raimonda Haritonova palīdzības reģistra kārtas Nr. 3.  

 

 2. Reģistrēt Viktoru Krištopu, dzīv. Miera ielā 12-2, Varakļāni, pašvaldības palīdzības 

reģistrā vispārējā kārtībā; 

 2.1. Viktora Krištopa palīdzības reģistra kārtas Nr. 4. 

 

Pielikumā: pieņemto lēmumu izvērsti skaidrojumi uz 2 lapām. 
 

14. 

Par sociālās gultas pakalpojuma līgumu pagarināšanu 

 

Tiek dots vārds I.Ikauniekam, M.Justam 

 

 Izskatot SIA „Varakļānu veselības aprūpes centrs” valdes locekles D.Inķēnas 19.09.2013. 

vēstuli Nr.1-1/40 “Par sociālās aprūpes pakalpojumu sniegšanu”, saskaņā ar Sociālo 

pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 18.pantu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 

7 balsīm “par” (J.Erels, D.Inķēna, M.Justs, G.Puntužs, A.Saleniece, J.Vēvers, M.Vilkauša); 

„pret” – nav; „atturas” – nav, NOLEMJ: 

 

 1. Pagarināt trīspusējos līgumus par sociālās gultas pakalpojumiem ar SIA „Varakļānu 

veselības aprūpes centrs” uz laiku līdz 30.11.2013. 3 personām  

  
 

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

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

15. 

Par adreses maiņu 

 

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

 

 Saskaņā ar MK 03.11.2009. noteikumiem Nr. 1269 “Adresācijas sistēmas noteikumi”, 

ņemot vērā Nekustamā īpašuma nodaļas zemes lietu speciālistes V.Grudules sagatavoto 

informāciju šajā jautājumā, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm “par” (J.Erels, 

D.Inķēna, M.Justs, G.Puntužs, A.Saleniece, J.Vēvers, M.Vilkauša); „pret” – nav; „atturas” – nav, 

NOLEMJ: 

 

 1. Mainīt adresi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7078 004 0398 un uz tās esošajām 

ēkām un būvēm no “Karolīnas kalts”, Murmastienes pagasts, Varakļānu novads, LV-4835, uz 

“Centra kalts”, Murmastienes pagasts, Varakļānu novads, LV-4835. 
 

16. 

Par adreses izslēgšanu no Valsts adrešu reģistra 

 

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

 

 Izskatot Nekustamā īpašuma nodaļas zemes lietu speciālistes V.Grudules sagatavoto 

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

atbilstoši MK 03.11.2009. noteikumu Nr.1269 “Adresācijas sistēmas noteikumi” 5.un 8.punktam, 

Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm “par” (J.Erels, D.Inķēna, M.Justs, G.Puntužs, 

A.Saleniece, J.Vēvers, M.Vilkauša); „pret” – nav; „atturas” – nav, NOLEMJ: 

 

 1. Likvidēt un izslēgt no Valsts adrešu reģistra šādu neesošu adresi – Dārza iela 3-1, 

Murmastiene, Murmastienes pagasts, Varakļānu novads. 
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17. 

Par precizētās Varakļānu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2035.gadam 

apstiprināšanu 

 

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

 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Teritorijas attīstības plānošanas 

likuma 12.pantu un saskaņā ar MK 16.10.2012. 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, G.Puntužs, A.Saleniece, J.Vēvers, M.Vilkauša); „pret” – 

nav; „atturas” – nav, NOLEMJ: 

 

 1. Apstiprināt precizēto Varakļānu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 

2035.gadam. 

 

 2. Nosūtīt apstiprināto Varakļānu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2035.gadam 

Vidzemes plānošanas reģionam atkārtotai izvērtēšanai un atzinuma sniegšanai.  

 

 3. Atbildīgais par lēmuma izpildi Varakļānu novada domes priekšsēdētājs Māris Justs. 

 

 4. Uzdot Lietvedības nodaļas vadītājai Ilgai Brokai triju darba dienu laikā pēc Varakļānu 

novada domes sēdes protokola parakstīšanas, nodot šī lēmuma izrakstu Varakļānu novada 

pašvaldības Attīstības nodaļai. 
 

18. 

Par īres izdevumu kompensāciju Viktorijai Eidukai 
 

Tiek dots vārds I.Skutelei, J.Erelam, D.Inķēnai, A.Saleniecei, M.Justam 

 

 Izskatot Viktorijas Eidukas iesniegumu par īres izdevumu segšanu sakarā ar mācībām 

Malnavas koledžā, iesniegumam pievienoto īres līguma starp Liliju Garšneku un Viktoriju Eiduku 

norakstu, saskaņā ar MK 15.11.2005. noteikumu Nr. 857 “Noteikumi par sociālajām garantijām 

bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc 

ārpusģimenes aprūpes beigšanās” 29.punktu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm 

“par” (J.Erels, D.Inķēna, M.Justs, G.Puntužs, A.Saleniece, J.Vēvers, M.Vilkauša); „pret” – nav; 

„atturas” – nav, NOLEMJ: 

 

 1. Kompensēt Viktorijai Eidukai īres izdevumus mācību iestādes dienesta viesnīcas 

ikmēneša maksas apmērā; 

 1.1. kompensācija pienākas sākot ar 01.09.2013. uz laiku, kamēr V.Eiduka sekmīgi turpina 

mācības; 

 1.2. kompensācija izmaksājama pēc īres maksājumus apliecinošu dokumentu saņemšanas 

Varakļānu novada pašvaldības centralizētajā grāmatvedībā. 

 

Visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti.  
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Domes priekšsēdētājs informē deputātus, ka tuvākajā laikā tiks sasaukta ārkārtas domes sēde 

saistībā ar 2013.gada pašvaldības budžeta grozījumiem. Uz šo sēdi tie netika sagatavoti, jo nav 

saņemta informācija par valsts mērķdotāciju apmēru pedagogu darba samaksai. 

 

Nākošā kārtējā domes sēde notiks 31.10.2013. plkst. 15
00

 

 

 

Sēde darbu beidz plkst. 18
00

 

 

Sēdi vadīja: 

Domes priekšsēdētājs  (personīgais paraksts)  M. Justs 

 

Protokolēja: 

Lietvedības nodaļas vadītāja  (personīgais paraksts)  I. Broka 


