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VARAKĻĀNU NOVADA DOMES SĒDES

PROTOKOLS
Varakļānos

2017.gada 27.jūlijā

Nr. 9

Atklāta sēde sasaukta plkst. 1500
Sēdi vada domes priekšsēdētājs Māris Justs
Sēdi protokolē Lietvedības nodaļas vadītāja Ilga Broka
DOMES SASTĀVS:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Deputāts Jānis Erels
Deputāte Janīna Grudule
Deputāte Dina Inķēna
Deputāts Māris Justs
Deputāts Austris Kokars
Deputāts Nauris Lazda
Deputāts Gunārs Puntužs
Deputāte Anita Saleniece
Deputāte Modra Vilkauša

- piedalās
- nepiedalās (atvaļinājumā)
- piedalās
- piedalās
- piedalās
- piedalās
- piedalās
- piedalās
- piedalās

PIEAICINĀTIE UN INTERESENTI:
Ivars Ikaunieks – pašvaldības izpilddirektors;
Ilona Skutele – galvenā grāmatvede;
Anna Tocs-Macāne – Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja;
Jānis Mozga – pagastu pārvalžu vadītājs;
Evita Caune – Sociālā dienesta vadītājas p.i.;
Lana Ukrija-Kaļinovska – juriste;
Ilga Broka – Lietvedības nodaļas vadītāja
DARBA KĀRTĪBA:
Informācija
1. Par Varakļānu novada vēlēšanu komisijas izveidošanu
2. Par pārstāvja izvirzīšanu darbam Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības padomē
3. Par aizņēmumu projekta “Valsts kultūras pieminekļa – Varakļānu muižas pils jumta
atjaunošana” realizācijai
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4. Par galvojuma sniegšanu Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA projekta
“Energoefektivitātes paaugstināšana “Varakļānu Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA
Jaunatnes ielas katlu mājā” finansējuma saņemšanai
5. Par zemes ierīcības projekta “Upmalnieki” apstiprināšanu
6. Par nekustamā īpašuma “Eglinieki A” sadalīšanu
7. Par nekustamā īpašuma “Ilmāri” sadalīšanu
8. Par grozījumiem domes 26.04.2017. lēmumā Nr.4.8 “Par zemes gabala sadalīšanu”
9. Par adresēm
10. Par zemes nomas līguma izbeigšanu
11. Par konkursu “Varakļāni ziedu gaismā”
12. Par starptautisko glezniecības plenēru “Baltā pilsēta 2017”
13. Par izmaiņām komisijas izglītojamo atbrīvošanai no valsts pārbaudes darbu kārtošanas
sastāvā
14. Par izmaiņām atsevišķos pašvaldības iestāžu amatu un mēnešalgu sarakstos
15. Par papildinājumiem domes 31.03.2016. lēmuma Nr.3.12 “Par tehnikas un transporta līdzekļu
izmaksām” 2.pielikumā
16. Par naudas līdzekļu piešķiršanu dzīvojamās mājas Latgales prospektā 12, Kokari, Varakļānu
pag., remontam
17. Par dzīvokļa Kosmonautu ielā 13-45, Varakļānos, publisko īres tiesību izsoles rezultātiem
18. Par domes 29.06.2017. lēmuma Nr.8.14 “Par dzīvojamās telpas apmaiņu” atcelšanu
19. Par sociālo dzīvokļu īres līgumu pagarināšanu
20. Par naudas balvas piešķiršanu nozīmīgā dzīves jubilejā
21. Par daļēja atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājam Mārim Justam
PAPILDU DARBA KĀRTĪBA:
22. Par materiālās palīdzības piešķiršanu skolas gaitu uzsākšanai
23. Par nekustamā īpašuma “Aizpurves Pīlādži” sadalīšanu
24. Par Varakļānu pilsētas svētku programmu
25. Biedrības “Varakļānu Aspazijas” iesnieguma izskatīšana
26. Biedrības “Dzērvenīte” iesnieguma izskatīšana
Domes priekšsēdētājs iepazīstina deputātus ar domes sēdes darba kārtību un aicina
deputātus balsot par vēl 5 izskatāmo jautājumu iekļaušanu domes papildu darba kārtībā.
Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm “par” (J.Erels, D.Inķēna, M.Justs,
A.Kokars, N.Lazda, G.Puntužs, A.Saleniece, M.Vilkauša); “pret” – nav; “atturas” – nav,
NOLEMJ:
Iekļaut papildu darba kārtībā 5 izskatāmos jautājumus.

Informācija
Pašvaldības izpilddirektors informē, ka pašreiz notiek darbības, kas saistītas ar Stirnienes
pamatskolas likvidēšanu: ir veikta materiālo vērtību inventarizācija un dokumentu esības pārbaude
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un notiek to nodošana.
Pašlaik notiek asfaltēšanas darbi Varakļānu pilsētā; tūdaļ tiks uzsākti arī Murmastienes un
Varakļānu pagastos. Notiek arī neasfaltēto ceļu seguma remonti. Galvenokārt uz ceļiem, kas būs
nepieciešami zemniekiem saistībā ar ražas novākšanu

1.
Par Varakļānu novada vēlēšanu komisijas izveidošanu
Tiek dots vārds M.Vilkaušai, A.Saleniecei, G.Puntužam, N.Lazdam, M.Justam
Pašvaldībā ir saņemti 13 pretendentu pieteikumi vēlēšanu komisijai.
Domes priekšsēdētājs aicina deputātus balsot par katru kandidātu atsevišķi,
pieteikumu iesniegšanas secībā, ņemot vērā, ka vēlēšanu komisijas sastāvā jābūt 7 locekļiem.
Varakļānu novada dome atklāti balso par Aijas Ščuckas kandidatūru. “Par” – 7 (J.Erels,
D.Inķēna, M.Justs, A.Kokars, N.Lazda, G.Puntužs, A.Saleniece); “pret” - 1 (M.Vilkauša); “atturas”
- nav.
Varakļānu novada dome atklāti balso par Sanitas Senkānes kandidatūru. “Par” – 7
(J.Erels, D.Inķēna, M.Justs, A.Kokars, N.Lazda, G.Puntužs, A.Saleniece); “pret” - nav; “atturas” 1 (M.Vilkauša).
Varakļānu novada dome atklāti balso par Mārtiņa Grudula kandidatūru. “Par” – 7
(J.Erels, D.Inķēna, M.Justs, A.Kokars, N.Lazda, G.Puntužs, A.Saleniece); “pret” - nav; “atturas” 1 (M.Vilkauša).
Varakļānu novada dome atklāti balso par Guntas Ābiloņas kandidatūru. “Par” – 6 (J.Erels,
D.Inķēna, M.Justs, A.Kokars, N.Lazda, G.Puntužs); “pret” - nav; “atturas” - 2 (A.Saleniece,
M.Vilkauša).
Varakļānu novada dome atklāti balso par Evijas Suhačevas kandidatūru. “Par” – 7 (J.Erels,
D.Inķēna, M.Justs, A.Kokars, N.Lazda, G.Puntužs, A.Saleniece); “pret” - nav; “atturas” - 1
(M.Vilkauša).
Varakļānu novada dome atklāti balso par Indras Balodes kandidatūru. “Par” – 5 (J.Erels,
M.Justs, A.Kokars, G.Puntužs, A.Saleniece); “pret” - 2 (N.Lazda, M.Vilkauša); “atturas” - 1
(D.Inķēna).
Varakļānu novada dome atklāti balso par Līgas Sondores kandidatūru. “Par” – 6 (J.Erels,
D.Inķēna, M.Justs, A.Kokars, N.Lazda, G.Puntužs); “pret” - 1 (M.Vilkauša); “atturas” - 1
A.Saleniece).
Varakļānu novada dome atklāti balso par Līgas Osipovas kandidatūru. “Par” – 2
(N.Lazda, M.Vilkauša); “pret” - 2 (M.Justs, G.Puntužs); “atturas” - 4 (J.Erels, D.Inķēna, A.Kokars,
A.Saleniece).
Varakļānu novada dome atklāti balso par Ilzes Marinskas kandidatūru. “Par” – 2
(A.Saleniece, M.Vilkauša); “pret” - 3 (M.Justs, N.Lazda, G.Puntužs); “atturas” - 3 (J.Erels,
D.Inķēna, A.Kokars).
Varakļānu novada dome atklāti balso par Ingas Grudules kandidatūru. “Par” – 3
(A.Saleniece, M.Vilkauša); “pret” - 2 (N.Lazda, G.Puntužs); “atturas” - 3 (J.Erels, D.Inķēna,
A.Kokars).
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Varakļānu novada dome atklāti balso par Aismas Zvaigznes-Tavares kandidatūru. “Par” –
1 (M.Vilkauša); “pret” - 4 (M.Justs, N.Lazda, G.Puntužs, A.Saleniece); “atturas” - 3 (J.Erels,
D.Inķēna, A.Kokars).
Varakļānu novada dome atklāti balso par Initas Mozgas kandidatūru. “Par” – 4 (M.Justs,
A.Kokars, A.Saleniece, M.Vilkauša); “pret” - 2 (N.Lazda, G.Puntužs); “atturas” - 2 (J.Erels,
D.Inķēna).
Varakļānu novada dome atklāti balso par Lindas Grudules kandidatūru. “Par” – 2
(A.Kokars, M.Vilkauša); “pret” - 3 (M.Justs, N.Lazda, G.Puntužs); “atturas” - 3 (J.Erels, D.Inķēna,
A.Saleniece).
Varakļānu novada dome atklāti balso par Līgas Osipovas kandidatūru. “Par” – 2
(N.Lazda, M.Vilkauša); “pret” - 2 (M.Justs, G.Puntužs); “atturas” - 4 (J.Erels, D.Inķēna, A.Kokars,
A.Saleniece).
Par ievēlētiem uzskatāmi 7 vēlēšanu komisijas locekļi: Aija Ščucka, Sanita Senkāne,
Mārtiņš Gruduls, Evija Suhačeva, Gunta Āboliņa, Līgas Sondore, Indra Balode.
Domes priekšsēdētājs aicina vēlreiz balsot par atlikušajām kandidatūrām, lai varētu vismaz
2 -3 cilvēkus iekļaut vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu sarakstā.
Varakļānu novada dome atklāti balso par Līgas Osipovas kandidatūru. “Par” – 2
(N.Lazda, M.Vilkauša); “pret” - nav; “atturas” - 6 (J.Erels, D.Inķēna, M.Justs, A.Kokars,
G.Puntužs, A.Saleniece).
Varakļānu novada dome atklāti balso par Ilzes Marinskas kandidatūru. “Par” – 5
(M.Justs, N.Lazda, G.Puntužs, A.Saleniece, M.Vilkauša); “pret” - nav; “atturas” - 3 (J.Erels,
D.Inķēna, A.Kokars).
Varakļānu novada dome atklāti balso par Ingas Grudules kandidatūru. “Par” – 5 (J.Erels,
M.Justs, A.Kokars, A.Saleniece, M.Vilkauša); “pret” - 1 (N.Lazda); “atturas” - 2 (D.Inķēna,
G.Puntžs).
Varakļānu novada dome atklāti balso par Aismas Zvaigznes-Tavares kandidatūru. “Par” –
2 (A.Kokars, M.Vilkauša); “pret” - 2 (N.Lazda, A.Saleniece); “atturas” - 4 (J.Erels, D.Inķēna,
M.Justs, G.Puntužs).
Varakļānu novada dome atklāti balso par Initas Mozgas kandidatūru. “Par” – 7 (J.Erels,
D.Inķēna, M.Justs, A.Kokars, G.Puntužs, A.Saleniece, M.Vilkauša); “pret” - 1 (N.Lazda,
G.Puntužs); “atturas” - nav.
Varakļānu novada dome atklāti balso par Lindas Grudules kandidatūru. “Par” – 4
(A.Kokars, N.Lazda, G.Puntužs, M.Vilkauša); “pret” - nav; “atturas” - 4 (J.Erels, D.Inķēna,
M.Justs, A.Saleniece).
Par ievēlētiem uzskatāmi 3 vēlēšanu komisijas locekļu kandidāti: Inita Mozga, Ilze
Marinska, Inga Grudule.
Domes priekšsēdētājs aicina balsot par lēmumu kopumā.
Saskaņā ar Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju
likuma II nodaļas nosacījumiem, atbilstoši ar Varakļānu novada domes 29.06.2017. lēmumu
Nr.8.4 izsludinātajai vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas kārtībai, Varakļānu novada
dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm “par” (J.Erels, D.Inķēna, M.Justs, A.Kokars, N.Lazda,
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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. Aiju Ščucku;
2.2. Sanitu Senkāni;
2.3. Mārtiņu Grudulu;
2.4. Eviju Suhačevu;
2.5. Guntu Āboliņu;
2.6. Līgu Sondori;
2.7. Indru Balodi.
3. Iekļaut Varakļānu novada vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu sarakstā:
3.1. Initu Mozgu;
3.2. Ilzi Marinsku;
3.3. Ingu Gruduli.
Pielikumā: pieteikumi un kandidātu piekrišana izvirzīšanai par komisijas locekļa kandidātu uz 13 lapām.

2.
Par pārstāvja izvirzīšanu darbam Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības padomē
Tiek dots vārds M.Vilkaušai, A.Kokaram, M.Justam
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu un Reģionālās
attīstības likuma 17.pantu, ņemot vērā domes Finanšu un attīstības komitejas priekšlikumu,
Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm “par” (J.Erels, D.Inķēna, M.Justs, A.Kokars,
N.Lazda, G.Puntužs, A.Saleniece, M.Vilkauša); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ:
1. Izvirzīt Varakļānu novada domes priekšsēdētāju Māri JUSTU par pārstāvi Vidzemes
plānošanas reģiona Attīstības padomē.

3.
Par aizņēmumu projekta “Valsts kultūras pieminekļa – Varakļānu muižas pils jumta
atjaunošana” realizācijai
Tiek dots vārds A.Kokaram, M.Justam
Izskatot jautājumu par nepieciešamību ņemt kredītu projekta “Valsts kultūras pieminekļa –
Varakļānu muižas pils jumta atjaunošana” realizācijai, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”
14.panta otrās daļas 3.punktu, 15.panta pirmās daļas 5.punktu, likuma “Par budžetu un finanšu
vadību” 41.panta piekto daļu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm “par” (J.Erels,
D.Inķēna, M.Justs, A.Kokars, N.Lazda, G.Puntužs, A.Saleniece, M.Vilkauša); “pret” – nav;
“atturas” – nav, NOLEMJ:
1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un garantiju kontroles un pārraudzības padomi atļaut
Varakļānu novada pašvaldībai ņemt aizņēmumu projekta “Valsts kultūras pieminekļa – Varakļānu
muižas pils jumta atjaunošana” realizācijai no Valsts kases ar atmaksas termiņu 20 (divdesmit)
gadu laikā EUR 185 685,98 (viens simts astoņdesmit pieci tūkstoši seši simti astoņdesmit pieci
euro un 98 centi) apmērā.
2. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar Varakļānu novada pašvaldības 2018.–2037.gada
budžetiem.
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3. Uzdot domes priekšsēdētājam Mārim Justam kārtot naudas aizņēmuma saņemšanu,
aizdevuma līguma slēgšanu ar Valsts kasi un Pašvaldību aizņēmumu un garantiju kontroles
pārraudzības padomi.

4.
Par galvojuma sniegšanu Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA projekta
“Energoefektivitātes paaugstināšana “Varakļānu Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA
Jaunatnes ielas katlu mājā” finansējuma saņemšanai
Tiek dots vārds A.Kokaram, M.Vilkaušai, M.Justam
Izskatot jautājumu par galvojuma sniegšanu Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums
SIA projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana “Varakļānu Dzīvokļu komunālais uzņēmums”
SIA Jaunatnes ielas katlu mājā” īstenošanai, lai nodrošinātu pašvaldībai noteikto funkciju izpildi,
pamatojoties likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 15.panta pirmās daļas
1.punktu, 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma “Par budžetu un finanšu vadību” 41.panta
piekto daļu, likuma “Par pašvaldību budžetiem” 26.pantu un saskaņā ar MK 25.03.2008.
noteikumiem Nr.196 “Noteikumi par pašvaldības aizņēmumiem un galvojumiem”, ņemot vērā
domes Finanšu un attīstības komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar
7 balsīm “par” (D.Inķēna, M.Justs, A.Kokars, N.Lazda, G.Puntužs, A.Saleniece, M.Vilkauša);
“pret” – nav; “atturas” – nav; J.Erelam nebalsojot, NOLEMJ:
1. Sniegt galvojumu Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA (reģ. Nr.
47103000676; jurid.adrese: Rīgas iela 13, Varakļāni, Varakļānu nov.) aizņēmumam Valsts kasē
projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana “Varakļānu Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA
Jaunatnes ielas katlu mājā” īstenošanai par summu EUR 335 130,00 (trīs simti trīsdesmit pieci
tūkstoši viens simts trīsdesmit) apmērā, kas ir atbilstoša Varakļānu novada pašvaldībai
piederošajām kapitāla daļām 100% apmērā. Galvojums tiek sniegts arī par blakus prasījumiem –
līgumsodiem u.c. maksājumiem, kas izriet no aizdevuma līguma.
2. Aizņēmuma atmaksas termiņš – 10 (desmit) gadi, sākot ar 2018.gada 1.janvāri.
3. Varakļānu novada pašvaldības centralizētās grāmatvedības galvenajai grāmatvedei
Ilonai Skutelei sagatavot nepieciešamo dokumentāciju iesniegšanai Pašvaldību aizņēmumu un
galvojumu kontroles un pārraudzības padomē.
4. Aizņēmuma atmaksu Varakļānu novada pašvaldība garantē ar savu budžetu.
5. Lēmuma kontroli uzdot pašvaldības domes priekšsēdētājam Mārim Justam.

5.
Par zemes ierīcības projekta “Upmalnieki” apstiprināšanu
Tiek dots vārds A.Tocs-Macānei, M.Justam
Izskatot SIA “AMETRS” zemes ierīkotājas Rutas Arnicānes 14.06.2017. iesniegumu ar
lūgumu apstiprināt nekustamā īpašuma “Upmalnieki” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
7078 008 0190 sadalīšanai izstrādāto zemes ierīcības projektu, pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Zemes ierīcības likuma 19.panta otro daļu, MK
02.08.2016. noteikumu Nr.505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26.un 28.punktiem,
MK 20.06.2006. noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
6

nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 6., 16.1., un 30.punktiem,
MK 08.12.2015. noteikumiem Nr.698 “Adresācijas noteikumi”, Varakļānu novada teritorijas
plānojumu 2014. -2025.gadam, ņemot vērā domes Finanšu un attīstības komitejas priekšlikumu,
Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm “par” (J.Erels, D.Inķēna, M.Justs, A.Kokars,
N.Lazda, G.Puntužs, A.Saleniece, M.Vilkauša); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ:
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma “Upmalnieki”, Murmastienes
pagastā, Varakļānu nov., (kad.Nr.7078 008 0190) zemes vienības ar kad.apzīm. 7078 008 0190
sadalīšanai:
1.1.apstiprināt neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīm. 7078 008 0288 (saskaņā
ar zemes ierīcības projekta grafisko pielikumu Nr.1) platību 4.03 ha;
1.2. atdalāmā zemes gabala platība var tikt precizēta normatīvajos aktos noteiktā apjomā
kadastrālās uzmērīšanas gaitā;
1.3. noteikt atdalāmai zemes vienībai ar kadastra apzīm. 7078 008 0288 – 4.03 ha platībā
zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods –
0101);
1.4. apstiprināt jaunizveidotajam nekustamam īpašumam nosaukumu “Pušču Upmalnieki”;
1.5. apstiprināt nekustamā īpašuma “Upmalnieki” paliekošajai zemes vienībai ar
kad.apzīm. 7078 008 0289 (saskaņā ar zemes ierīcības projekta grafisko pielikumu Nr.2) platību
9.75 ha;
1.6. paliekošā zemes gabala platība var tikt precizēta normatīvajos aktos noteiktā apjomā
kadastrālās uzmērīšanas gaitā;
1.7. mainīt paliekošajai zemes vienībai ar kad.apzīm. 7078 008 0289 – 9.75ha platībā
zemes lietošanas mērķi no “zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība”
(kods – 0101) uz – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods –
0201).
2. Noteikt zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumus:
2.1. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7078 008 0288:
2.1.1. kods 7311041000 – ūdensnotekas (ūdensteču regulēta posma un speciāli raktas gultnes), kā
arī uz tās esošas hidrotehniskās būves un ierīces ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija
lauksaimniecībā izmantojamās zemēs;
2.1.2. kods 7311090700 – stingra režīma vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas
teritorija ap pazemes ūdens ņemšanas vietu;
2.1.3. kods 7311090800 – vides un dabas resursu bakterioloģiskās aizsargjoslas teritorija ap
pazemes ūdens ņemšanas vietu;
2.1.4. kods 7311090900 – vides un dabas resursu ķīmiskās aizsargjoslas teritorija ap pazemes
ūdens ņemšanas vietu;
2.1.5. kods 7312030303 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un pašvaldību
autoceļiem lauku apvidos;
2.1.6. kods 7312050101 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu
līniju ārpus pilsētām un ciemiem ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem;
2.1.7. projektēto servitūta ceļu, kurš nodrošina piekļuvi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
7078 008 0289, zemes atsavināšanas gadījumā iekļaut kā nosacījumu atsavināšanas līgumā.
2.2. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7078 008 0289:
2.2.1. kods 7311040900 – ūdensnotekas (ūdensteču regulēta posma un speciāli raktas gultnes), kā
arī uz tās esošas hidrotehniskās būves un ierīces ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija meža
zemēs;
2.2.2. kods 7311090900 – vides un dabas resursu ķīmiskās aizsargjoslas teritorija ap pazemes
ūdens ņemšanas vietu.
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6.
Par nekustamā īpašuma “Eglinieki A” sadalīšanu
Tiek dots vārds A.Tocs-Macānei, M.Justam
Izskatot SIA “LINCA” (reģ.Nr. 45403008721) valdes locekļa V.Medinieka iesniegumu
par nekustamā īpašuma “Eglinieki A”, Murmastienes pagastā, Varakļānu nov., sadalīšanu,
izskatot lietas materiālus, pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19.panta
1.punktu, Zemes ierīcības likuma 8.panta trešās daļas 1.punktu, likuma “Par pašvaldībām”
12.pantu, MK 20.06.2006. noteikumiem Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” un
Varakļānu novada teritorijas plānojumu 2014.-2025.gadam, ņemot vērā domes Finanšu un
attīstības komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm “par”
(J.Erels, D.Inķēna, M.Justs, A.Kokars, N.Lazda, G.Puntužs, A.Saleniece, M.Vilkauša); “pret” –
nav; “atturas” – nav, NOLEMJ:
1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma “Eglinieki A” (kad.Nr. 7078 003 0076), kas
sastāv no 3 zemes vienībām ar kopējo platība 16.48 ha, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
7078 003 0077 – 5.1 ha platībā, izveidojot jaunu īpašumu.
2. Jaunizveidotajam īpašumam – zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7078 003 0077
– 5.1 ha platībā, apstiprināt nosaukumu “Meža Eglinieki”.
3. Jaunizveidotā nekustamā īpašuma zemes vienībai ar kadastra apzīm. 7078 003 0077
mainīt zemes lietošanas mērķi no “zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība” (lietošanas mērķa kods – 0101) uz – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir mežsaimniecība (kods – 0201).
4. Paliekošajam īpašumam “Eglinieki A” (zemes vienības ar kadastra apzīm.
70780060076 – 2,7 ha, 70780060234 – 8.68 ha; kopējā platība 11.38 ha) saglabāt zemes
lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods –
0101).

7.
Par nekustamā īpašuma “Ilmāri” sadalīšanu
Tiek dots vārds A.Tocs-Macānei, G.Puntužam, M.Justam
Izskatot 20.07.2017. pašvaldībā saņemto Veltas Voveres un Līgas Upenieces iesniegumu
par nekustamā īpašuma “Ilmāri ”, Varakļānu pagastā, Varakļānu novadā, sadalīšanu reālās daļās
divos atsevišķos īpašumos, pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19.panta
1.punktu, Zemes ierīcības likuma 5.panta 1.punktu, 8.panta pirmās daļas 3.punktu, likuma “Par
pašvaldībām” 12.pantu, MK 20.06.2006. noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”
16.1.punktu, MK 02.08.2016. noteikumiem Nr.505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes
noteikumi” un Varakļānu novada teritorijas plānojumu 2014.-2025.gadam, ņemot vērā domes
Finanšu un attīstības komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 8
balsīm “par” (J.Erels, D.Inķēna, M.Justs, A.Kokars, N.Lazda, G.Puntužs, A.Saleniece,
M.Vilkauša); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ:
1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “Ilmāri” (kadastra Nr.7094 003 0052 - kopējā platība
3.87 ha) divos atsevišķos īpašumos.
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2. Atļaut atdalīt no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7094 003 0052 (ar kopējo
platību 3.87 ha) zemes gabalu 3.0 ha platībā (pēc atdalīšanas zemes gabala platība var tikt
precizēta), kas projektētajā sadales shēmā apzīmēta ar A burtu;
2.1. zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7094 003 0052 sadalīšanai izstrādāt zemes
ierīcības projektu.
3. No zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7094 003 0052 atdalāmā zemes vienības
daļa 3.0 ha platībā (pēc atdalīšanas zemes gabala platība var tikt precizēta) veido jaunu jaunu
nekustamo īpašumu.
4. Jaunizveidotajam nekustamam īpašumam apstiprināt nosaukumu “Drivinīki” un
noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (kods 0101).
5. Paliekošajai zemes vienības ar kad.apzīm. 7094 003 0052 daļai 0.87 ha platībā saglabāt
nosaukumu “Ilmāri” un adresi “Ilmāri”, Varakļānu pagasts, Varakļānu nov., LV-4838.
6. Paliekošajai zemes vienībai mainīt zemes lietošanas mērķi no – “zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” (kods 0101) uz – individuālo dzīvojamo māju
apbūve (kods 0601).
Pielikumā: darba uzdevums uz 1 lapas.

8.
Par grozījumiem domes 26.04.2017. lēmumā Nr.4.8 “Par zemes gabala sadalīšanu”
Tiek dots vārds A.Tocs-Macānei, M.Justam
Izskatot Nekustamā īpašuma nodaļas sagatavoto priekšlikumu par nepieciešamību veikt
grozījumus domes 26.04.2017. lēmumā Nr.4.8 “Par zemes gabala sadalīšanu”, pamatojoties uz
likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 17.panta
4.1 daļu, MK 08.12.2015. noteikumiem Nr.698 “Adresācijas noteikumi”, ņemot vērā domes
Finanšu un attīstības komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 8
balsīm “par” (J.Erels, D.Inķēna, M.Justs, A.Kokars, N.Lazda, G.Puntužs, A.Saleniece,
M.Vilkauša); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ:
1. Izdarīt Varakļānu novada domes 26.04.2017. lēmumā Nr.4.8. “Par zemes gabala
sadalīšanu” šādus grozījumus: aizstāt lēmuma 1., 3.un 4.punktā vārdu un skaitli “Miķeļi 1” ar
vārdiem “Muižas Miķeļi”.

9.
Par adresēm
Tiek dots vārds A.Tocs-Macānei, M.Justam
Izskatot Nekustamā īpašuma nodaļas sagatavoto priekšlikumu par nepieciešamību veikt
atsevišķu adrešu maiņu un adreses dzēšanu no Adrešu reģistra, pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” 12.pantu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 17.panta 4.1 daļu,
MK 08.12.2015. noteikumiem Nr.698 “Adresācijas noteikumi”, ņemot vērā domes Finanšu un
attīstības komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm “par”
(J.Erels, D.Inķēna, M.Justs, A.Kokars, N.Lazda, G.Puntužs, A.Saleniece, M.Vilkauša); “pret” –
nav; “atturas” – nav, NOLEMJ:
1. Mainīt nekustamā īpašuma “Riekstiņi 1” zemes vienībai ar kad.apzīm.7094 006 0190
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un uz tās esošajām ēkām adresi no “Riekstiņi 1”, Stirniene, Varakļānu pagasts, Varakļānu novads,
LV-4837, uz – Vaivaru iela 2, Stirniene, Varakļānu pagasts, Varakļānu novads, LV-4837.
2. Mainīt nekustamā īpašuma “”Zvirbuļi” zemes vienībai ar kad.apzīm.7094 006 0082 un
uz tās esošajām ēkām adresi no “Zvirbuļi”, Stirniene, Varakļānu pagasts, Varakļānu novads, LV4837, uz – Vaivaru iela 14, Stirniene, Varakļānu pagasts, Varakļānu novads, LV-4837.
3. Dzēst no Adrešu reģistra nekustamā īpašuma “Aizkalnieši 3” zemes vienībai ar
kad.apzīm.7094 006 0229 adresi “Aizkalnieši 3”, Stirniene, Varakļānu pagasts, Varakļānu
novads, LV-4837, jo uz zemes vienības nav adresācijas objekta.

10.
Par zemes nomas līguma izbeigšanu
Tiek dots vārds A.Tocs-Macānei, M.Justam
Izskatot Nekustamā īpašuma nodaļas sagatavoto priekšlikumu par zemes nomas līguma
izbeigšanu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu un 14.panta otrās daļas 3.punktu,
ņemot vērā domes Finanšu un attīstības komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti
balsojot, ar 8 balsīm “par” (J.Erels, D.Inķēna, M.Justs, A.Kokars, N.Lazda, G.Puntužs,
A.Saleniece, M.Vilkauša); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ:
1. Skaitīt kā izbeigtu ar Veroniku Kočāni noslēgto zemes nomas līgumu par zemes
gabalu 0,115 ha platībā (daļa no zemes gabala ar kad.apzīm. 7094 004 0245) no 01.04.2017.,
sakarā ar nomnieces nāvi.

11.
Par konkursu “Varakļāni ziedu gaismā”
Tiek dots vārds D.Inķēnai, M.Justam
Izskatot ierosinājumu par konkursa “Varakļāni ziedu gaismā” rīkošanu Varakļānu pilsētā,
izskatot sagatavoto konkursa nolikuma projektu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 8
balsīm “par” (J.Erels, D.Inķēna, M.Justs, A.Kokars, N.Lazda, G.Puntužs, A.Saleniece,
M.Vilkauša); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ:
1. Apstiprināt konkursa “Varakļāni ziedu gaismā” nolikumu.
2. Konkursam pieteikto darbu vērtēšanai izveidot žūriju 6 cilvēku sastāvā:
žūrijas priekšsēdētājs – Ivars Ikaunieks – pašvaldības izpilddirektors;
žūrijas locekļi:
Māris Gruduls – Varakļānu mūzikas un mākslas skolas pedagogs;
Ilga Mestere – Varakļānu PII “Sprīdītis” vadītāja;
Modra Vilkauša – domes deputāte;
Lāsma Lempa – Varakļānu mūzikas un mākslas skolas pedagoģe;
Aina Jaunzeme – biedrības “Varakļōnīts” valdes locekle.
3. Konkursa organizēšanas pasākumiem un darbu prēmēšanai piešķirt līdzekļus līdz EUR
570,00 (pieci simti septiņdesmit) apmērā.
Pielikumā: nolikums ar pieteikuma anketu uz 3 lapām.

12.
Par starptautisko glezniecības plenēru “Baltā pilsēta 2017”
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Tiek dots vārds A.Saleniecei, M.Justam
Izskatot ierosinājumu par starptautiskā glezniecības plenēra “Baltā pilsēta 2017” rīkošanu
Varakļānu pilsētā 6.-12.augustā, izskatot sagatavoto plenēra nolikuma projektu, Varakļānu
novada dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm “par” (J.Erels, D.Inķēna, M.Justs, A.Kokars, N.Lazda,
G.Puntužs, A.Saleniece, M.Vilkauša); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ:
1. Atbalstīt starptautiskā glezniecības plenēra “Baltā pilsēta 2017” rīkošanu Varakļānu
pilsētas svētku ietvaros laikā no 06.08.2017. - 12.08.2017.
2. Apstiprināt starptautiskā glezniecības plenēra “Baltā pilsēta 2017” nolikumu.
3. Plenēra organizēšanas pasākumiem piešķirt pašvaldības finansējumu līdz EUR
2000,00 (divi tūkstoši) apmērā.
Pielikumā: nolikums uz 1 lapas.

13.
Par izmaiņām komisijas izglītojamo atbrīvošanai no valsts pārbaudes darbu kārtošanas
sastāvā
Tiek dots vārds M.Justam
Sakarā ar darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar Viktoru Beļajevu, pamatojoties uz likuma
“Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, 30.12.2015. ar lēmumu Nr. 14.31
apstiprināto “Komisijas izglītojamo atbrīvošanai no valsts pārbaudes darbu kārtošanas
nolikumu”, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm “par” (J.Erels, D.Inķēna,
M.Justs, A.Kokars, N.Lazda, G.Puntužs, A.Saleniece, M.Vilkauša); “pret” – nav; “atturas” – nav,
NOLEMJ:
1. Skaitīt par izbeigtām komisijas izglītojamo atbrīvošanai no valsts pārbaudes darbu
kārtošanas locekļa Viktora Beļajeva pilnvaras ar 22.05.2017.

14.
Par izmaiņām atsevišķos pašvaldības iestāžu amatu un mēnešalgu sarakstos
Tiek dots vārds A.Kokaram, M.Justam
Izskatot pašvaldībā saņemtos priekšlikumus par izmaiņu veikšanu pansionāta “Varavīksne”
un pašvaldības saimnieciskās daļas amatu un mēnešalgu sarakstos, pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, ņemot vērā domes Finanšu un attīstības komitejas
priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm “par” (J.Erels, D.Inķēna,
M.Justs, A.Kokars, N.Lazda, G.Puntužs, A.Saleniece, M.Vilkauša); “pret” – nav; “atturas” – nav ,
NOLEMJ:
1. Veikt izmaiņas ar domes 30.03.2017. lēmumu Nr.3.13 apstiprinātajā Varakļānu veco
ļaužu pansionāta “Varavīksne” amatu un mēnešalgu sarakstā, papildinot sarakstu ar
apkures/krāšņu kurinātāja (kods 8182 04) amata vienību ar 1,0 likmi.
2. Veikt izmaiņas ar domes 26.12.2016. lēmumu Nr.16.3 apstiprinātajā Varakļānu novada
pašvaldības Saimnieciskās daļas amatu un mēnešalgu sarakstā, papildinot sarakstu ar teritorijas
uzrauga (kods 9629 07) amata vienību ar 0,2 likmēm.
3. Lēmums stājas spēkā ar 01.08.2017.
Pielikumā: saraksti uz 2 lapām.
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15.
Par papildinājumiem domes 31.03.2016. lēmuma Nr.3.12 “Par tehnikas un transporta
līdzekļu izmaksām” 2.pielikumā
Tiek dots vārds M.Justam
Izskatot centralizētās grāmatvedības sagatavoto priekšlikumu par pašvaldības
transportlīdzekļu maksas pakalpojuma apmēra noteikšanu jauniegādātajiem transportlīdzekļiem,
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu un 21.panta pirmās daļas
14.punkta a) apakšpunktu, ņemot vērā domes Finanšu un attīstības komitejas priekšlikumu,
Varakļānu novada dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm “par” (J.Erels, D.Inķēna, M.Justs, A.Kokars,
N.Lazda, G.Puntužs, A.Saleniece, M.Vilkauša); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ:
1. Papildināt Varakļānu novada domes 31.03.2017. lēmuma Nr.3.12 “Par tehnikas un
transportlīdzekļu izmaksām” 2.pielikuma sarakstu “Pašvaldības autotransporta maksas
pakalpojumu izcenojumi” ar diviem transportlīdzekļiem:
1.1. Ford Tourneo Custom;
1.2. Ford Transit Custom.
Pielikumā: saraksts uz 1 lapas.

16.
Par naudas līdzekļu piešķiršanu dzīvojamās mājas Latgales prospektā 12, Kokari,
Varakļānu pag., remontam
Tiek dots vārds A.Kokaram, I.Ikauniekam, M.Justam
Izskatot pašvaldībai piederošās dzīvojamās mājas Latgales prospektā 12, Kokari,
Varakļānu pag., īrnieces L.Zepas 12.06.2017. iesniegumu, iepazīstoties ar mājas apsekošanas
rezultāta ziņojumu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu,
Varakļānu novada dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm “par” (J.Erels, D.Inķēna, M.Justs, A.Kokars,
N.Lazda, G.Puntužs, A.Saleniece, M.Vilkauša); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ:
1. Atbalstīt priekšlikumu par pašvaldības līdzekļu nekustamā īpašuma uzturēšanai līdz
EUR 900,00 apmērā novirzīšanu dzīvojamās mājas Latgales prospektā 12, Kokari, Varakļānu
pag., remontam – krāsns, plīts pārmūrēšanai un dūmvadu remontam.

17.
Par dzīvokļa Kosmonautu ielā 13-45, Varakļānos, publisko īres tiesību izsoles
rezultātiem
Tiek dots vārds A.Kokaram, M.Justam
Saskaņā ar 13.07.2017. notikušās Varakļānu novada pašvaldības dzīvokļa Kosmonautu ielā
13-45, Varakļānos, īres tiesību izsoles darba grupas protokolu, atbilstoši 28.04.2016.
apstiprinātajiem “Varakļānu novada pašvaldības dzīvokļu īres tiesību izsoles organizēšanas
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noteikumiem”, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm “par” (J.Erels, D.Inķēna,
M.Justs, A.Kokars, N.Lazda, G.Puntužs, A.Saleniece, M.Vilkauša); “pret” – nav; “atturas” – nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Varakļānu novada pašvaldībai piederošā dzīvokļa Kosmonautu ielā 13-45,
Varakļānos, īres tiesību izsoles darba grupas 13.07.2017. protokolu.
2. Apstiprināt dzīvokļa Kosmonautu ielā 13-45, Varakļānos, īres tiesības Gintai
Prusakovai par nosolīto cenu 1530,00 EUR (viens tūkstotis pieci simti trīsdesmit euro);
2.1. uzdot Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA 15 darba dienu laikā
sagatavot un noslēgt ar G.Prusakovu dzīvokļa Kosmonautu ielā 13-45, Varakļānos, īres līgumu uz
5 gadiem.
Pielikumā: izsoles darba grupas protokols uz 1 lapas.

18.
Par domes 29.06.2017. lēmuma Nr.8.14 “Par dzīvojamās telpas apmaiņu” atcelšanu
Tiek dots vārds M.Justam
Izskatot 10.07.2017. pašvaldībā saņemto A.Ančevas-Grandānes iesniegumu, ar kuru viņa
atsakās no sociālā dzīvokļa Lubānas ielā 12-3, Varakļāni, īres tiesībām, ņemot vērā domes
Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti
balsojot, ar 8 balsīm “par” (J.Erels, D.Inķēna, M.Justs, A.Kokars, N.Lazda, G.Puntužs,
A.Saleniece, M.Vilkauša); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ:
1. Atcelt Varakļānu novada domes 29.06.2017. lēmumu Nr.8.14 “Par dzīvojamās telpas
apmaiņu”.
2. Skaitīt par izbeigtu ar Annu Ančevu-Grandāni noslēgto īres līgumu dzīvoklim
Kosmonautu ielā 13-45, Varakļāni, ar 29.06.2017.

19.
Par sociālo dzīvokļu īres līgumu pagarināšanu
Tiek dots vārds E.Caunei, M.Justam
Izskatot Varakļānu novada sociālā dienesta sagatavoto informāciju par sociālo dzīvokļu
īres līgumu pagarināšanu, saskaņā ar likuma “Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajā
dzīvojamajām mājām” 6.pantu, atbilstoši sociālās dzīvojamās mājas “Ceriņi” (Pils iela 17,
Varakļānos) nolikumā noteiktajam, ņemot vērā domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm “par” (J.Erels,
D.Inķēna, M.Justs, A.Kokars, N.Lazda, G.Puntužs, A.Saleniece, M.Vilkauša); “pret” – nav;
“atturas” – nav, NOLEMJ:
1. Pagarināt sociālo dzīvokļu īres līgumus līdz 31.01.2018.:
1.1. Broņislavai Vaškai par sociālo dzīvokli Pils ielā 17-2, Varakļānos;
1.2. Jūlijai Mālniecei par sociālo dzīvokli Pils ielā 17-4, Varakļānos;
1.3. Irinai Cēsniecei par sociālo dzīvokli Pils ielā 32-4, Varakļānos.
2. Uzdot Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA (valdes loceklis V.Stikāns)
līdz 10.08.2017. sagatavot un noslēgt 1.punktā minēto sociālo dzīvokļu īres līgumus.

20.
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Par naudas balvas piešķiršanu nozīmīgā dzīves jubilejā
Tiek dots vārds E.Caunei, M.Justam
Izskatot Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas sagatavoto informāciju par nozīmīgām dzīves
jubilejām 2017.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 8 balsīm “par” (J.Erels, D.Inķēna, M.Justs, A.Kokars,
N.Lazda, G.Puntužs, A.Saleniece, M.Vilkauša); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ:
1. Piešķirt naudas balvu sakarā ar 95 gadu jubileju 130,00 euro apmērā Varakļānu novada
iedzīvotājai Annai Leimanei.
2. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (V.Baloža ielā 13A, Valmiera, LV4201) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

21.
Par daļēja atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājam Mārim Justam
Tiek dots vārds A.Kokaram, L.Ukrijai-Kaļinovskai, M.Vilkaušai, D.Inķēnai, A.Saleniecei, M.Justam
Izskatot domes priekšsēdētāja Māra Justa 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 5 balsīm “par” (J.Erels, D.Inķēna, N.Lazda, A.Saleniece,
M.Vilkauša); “pret” – 1 (A.Kokars); “atturas” – nav; M.Justam, G.Puntužam nebalsojot, NOLEMJ:
1. Piešķirt Varakļānu novada domes priekšsēdētājam Mārim Justam daļēju atvaļinājumu 2
(divas) kalendārās nedēļas laikā no 07.08.2017. līdz 20.08.2017. par nostrādāto laika periodu no
26.10.2011. līdz 25.04.2012.
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.

22.
Par materiālās palīdzības piešķiršanu skolas gaitu uzsākšanai
Tiek dots vārds A.Kokaram, N.Lazdam, M.Vilkaušai, A.Saleniecei, J.Mozgam, M.Justam
Izskatot jautājumu par materiālās palīdzības piešķiršanu bērniem, kuri 2017.gada
septembrī uzsāk mācības Varakļānu novada vispārizglītojošo skolu 1.klasē, saskaņā ar Varakļānu
novada domes 27.08.2009. saistošo noteikumu Nr. 4 “Par godalgām, naudas balvām un materiālo
palīdzību Varakļānu novadā” 2.3.3.punktu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm
“par” (J.Erels, D.Inķēna, M.Justs, A.Kokars, N.Lazda, G.Puntužs, A.Saleniece, M.Vilkauša);
“pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ:
1. Piešķirt vienreizēju materiālo palīdzību EUR 15,00 (piecpadsmit) apmērā skolas gaitu
uzsākšanai katram Varakļānu vidusskolas un Murmastienes pamatskolas skolēnam, kurš
2017.gada septembrī uzsāk mācības 1.klasē.
2. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (V.Baloža ielā 13A, Valmiera, LV4201) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
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23.
Par nekustamā īpašuma “Aizpurves Pīlādži” sadalīšanu
Tiek dots vārds A.Tocs-Macānei, M.Justam
Izskatot 25.07.2017. saņemto Konstantīna Tropa pilnvarotās personas Līgas Upenieces
iesniegums par atļauju sadalīt nekustamo īpašumu “Aizpurves Pīlādži” divos atsevišķos īpašumos,
pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19.panta 1.punktu, Zemes ierīcības
likuma 5.panta 1.punktu, 8.panta trešās daļas 1.punktu, likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, MK
20.06.2006. noteikumiem Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, Varakļānu novada teritorijas
plānojumu 2014.-2025.gadam, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm “par”
(J.Erels, D.Inķēna, M.Justs, A.Kokars, N.Lazda, G.Puntužs, A.Saleniece, M.Vilkauša); “pret” –
nav; “atturas” – nav, NOLEMJ:
1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “Aizpurves Pīlādži” (kadastra Nr.7078 004 0135 ar
kopējo platību 2.13 ha) divos atsevišķos īpašumos:
1.1. paliekošais īpašums “Aizpurves Pīlādži” – zemes vienība ar kadastra apzīmējumu
7078 004 0135 – 0.83 ha;
1.2. jaunizveidotais nekustamais īpašums – zemes vienība ar kad.apzīm. 7078 003 0239 –
1.3 ha.
2. Jaunizveidotajam nekustamam īpašumam apstiprināt nosaukumu “Meža Pīlādži”.
3. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7078 003 0239 – 1.3 ha platībā mainīt zemes
lietošanas mērķi no “zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” (kods –
0101) uz - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods – 0201).

24.
Par Varakļānu pilsētas svētku programmu
Tiek dots vārds M.Justam
Izskatot Varakļānu kultūras nama iesniegto Varakļānu pilsētas svētku programmu un
veiktos izmaksu un izdevumu aprēķinus, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta
pirmās daļas 5.punktu un 21.panta pirmās daļas 14.punkta g) apakšpunktu, Varakļānu novada
dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm “par” (J.Erels, D.Inķēna, M.Justs, A.Kokars, N.Lazda,
G.Puntužs, A.Saleniece, M.Vilkauša); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ:
1. Apstiprināt Varakļānu pilsētas svētku programmu un plānotos izdevumu un ieņēmumu
aprēķinus.
Pielikumā: svētku programma un izdevumu un ieņēmumu tāme uz 1 lapas.

25.
Biedrības “Varakļānu Aspazijas” iesnieguma izskatīšana
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Tiek dots vārds M.Justam
Izskatot sieviešu invalīdu biedrības “Varakļānu Aspazijas” valdes priekšsēdētājas H.Siliņas
26.07.2017. iesniegumu ar lūgumu piešķirt bez maksas autobusu biedrības braucienam uz
Līvāniem un Preiļiem, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm “par” (J.Erels,
D.Inķēna, M.Justs, A.Kokars, N.Lazda, G.Puntužs, A.Saleniece, M.Vilkauša); “pret” – nav;
“atturas” – nav, NOLEMJ:
1. Piešķirt pašvaldības autobusu sieviešu invalīdu biedrībai “Varakļānu Aspazijas”
braucienam uz Līvāniem un Preiļiem 2017.gada augustā, atbrīvojot no autobusa izmantošanas visa
veida izmaksām par nobraukumu līdz 200 km.

26.
Biedrības “Dzērvenīte” iesnieguma izskatīšana
Tiek dots vārds I.Ikauniekam, J.Mozgam, M.Vilkaušai, M.Justam
Izskatot biedrības “Dzērvenīte” valdes locekles T.Ivenkovas 27.07.2017. iesniegumu ar
lūgumu piešķirt bez maksas autobusu biedrības braucienam uz Ludzu un Nagļiem, Varakļānu
novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm “par” (J.Erels, D.Inķēna, M.Justs, A.Kokars, N.Lazda,
G.Puntužs, A.Saleniece, M.Vilkauša); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ:
1. Piešķirt pašvaldības autobusu biedrībai “Dzērvenīte” braucienam uz Ludzu un Nagļiem
2017.gada 9.augustā, atbrīvojot no autobusa izmantošanas visa veida izmaksām par nobraukumu
līdz 200 km.
Visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti.
Nākamā domes sēde notiks 31.08.2017. plkst. 1500.
Sēde darbu beidz plkst. 1635
Sēdi vadīja:
Domes priekšsēdētājs

(personīgais paraksts)

M.Justs

Protokolēja:
Lietvedības nodaļas vadītāja

(personīgais paraksts)

I.Broka
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