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VARAKĻĀNU NOVADA DOMES SĒDES

PROTOKOLS
Varakļānos

Nr. 4

26.04.2018.
Atklāta sēde sasaukta plkst. 15.00
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
- piedalās
- piedalās
- piedalās
- piedalās
- piedalās
- piedalās
- nepiedalās (par neierašanās iemesliem nav ziņojusi)
- piedalās

PIEAICINĀTIE UN INTERESENTI:
Ivars Ikaunieks – pašvaldības izpilddirektors;
Ilona Skutele – galvenā grāmatvede;
Aina Kanča – Sociālā dienesta vadītāja;
Lana Ukrija-Kaļinovska – juriste;
Ilga Broka – Lietvedības nodaļas vadītāja
DARBA KĀRTĪBA:
1. Par aizņēmumu “Energoefektivitātes paaugstināšana Varakļānu “Dzīvokļu komunālais
uzņēmums” SIA Jaunatnes ielas katlu mājā” projekta līdzfinansējumam
2. Par atļauju savienot valsts amatpersonas amatus
3. Par nekustamā īpašuma “Jaudzimi” sadalīšanu
4. Par nekustamā īpašuma “Sapnīši” sadalīšanu
5. Par nekustamā īpašuma Mehanizatoru iela 37, Varakļāni, sadalīšanu
6. Par zemes nomu
7. Par nedzīvojamo telpu nomas līgumu ar VAS “Latvijas Pasts”
8. Par pašvaldības kustamās mantas atkārtotās izsoles rezultātiem
9. Par godalgas piešķiršanu xxxxx xxxxxxx

10. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Pieaugušo attīstības projekts” zupas virtuves
darbības atbalstam
11. Par dienesta dzīvokļa statusa noņemšanu dzīvoklim Kosmonautu ielā 20-25, Varakļāni
12. Par īres līgumu pagarināšanu
13. Par dzīvojamās telpas piešķiršanu
14. Par reģistrēšanu pašvaldības palīdzībai dzīvokļa jautājumu risināšanā
15. Par dzīvokļa īres līguma pārslēgšanu
16. Par sociālo dzīvokļu īres līgumu pagarināšanu
17. Par naudas balvas piešķiršanu nozīmīgā dzīves jubilejā
18. Par materiālo palīdzību bērna piedzimšanas gadījumā
19. Par Varakļānu novada svētku programmu
PAPILDU DARBA KĀRTĪBA:
20. Par nekustamā īpašuma “Liepiņi” sadalīšanu
21. Par Stirnienes katoļu draudzes projektu “Stirnienes katoļu baznīcas lietus ūdens
novadīšanas sistēmas remonts”
Domes priekšsēdētājs iepazīstina deputātus ar domes sēdes darba kārtību un aicina
deputātus balsot par vēl 2 izskatāmo jautājumu iekļaušanu domes papildu darba kārtībā.
Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm “par” (J.Erels, J.Grudule D.Inķēna,
M.Justs, A.Kokars, N.Lazda, G.Puntužs, M.Vilkauša); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ:
Iekļaut papildu darba kārtībā 2 izskatāmos jautājumus.

1.
Par aizņēmumu “Energoefektivitātes paaugstināšana Varakļānu “Dzīvokļu komunālais
uzņēmums” SIA Jaunatnes ielas katlu mājā” projekta līdzfinansējumam
Tiek dots vārds M.Justam
Izskatot jautājumu par Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta
“Energoefektivitātes paaugstināšana Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA Jaunatnes
ielas katlu mājā” īstenošanai nepieciešamo pašvaldības finansējuma daļu, pamatojoties uz likuma
“Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu, 15.panta pirmās daļas 1.punktu, atbilstoši
Varakļānu novada Attīstības programmai 2014.-2020.gadam, Varakļānu novada dome, atklāti
balsojot, ar 8 balsīm “par” (J.Erels, G.Grudule, D.Inķēna, M.Justs, A.Kokars, N.Lazda, G.Puntužs,
M.Vilkauša); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ:
1. Atbilstoši Varakļānu novada Attīstības programmai 2014.-2020.gadam noteikt Jaunatnes
ielas katlu mājas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus kā 2018.gada prioritāro
pasākumu.
2. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un garantiju kontroles un pārraudzības padomi atļaut
Varakļānu novada pašvaldībai ņemt aizņēmumu no Valsts kases prioritārā attīstības programmas
pasākuma – Energoefektivitātes paaugstināšana Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA
Jaunatnes ielas katlu mājā – realizācijai EUR 68 032,50 (sešdesmit astoņi tūkstoši trīsdesmit divi
euro un 50 centi) apmērā ar atmaksas termiņu 20 (divdesmit) gadu laikā.
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3. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar Varakļānu novada pašvaldības 2019.–2038.gada
budžetiem.
4. Pašvaldības finansējuma daļu ieskaitīt “Varakļānu dzīvokļu komunālā uzņēmuma” SIA
pamatkapitālā.
5. Uzdot domes priekšsēdētājam Mārim Justam kārtot naudas aizņēmuma saņemšanu,
aizdevuma līguma slēgšanu ar Valsts kasi un Pašvaldību aizņēmumu un garantiju kontroles
pārraudzības padomi.

2.
Par atļauju savienot valsts amatpersonas amatus
Tiek dots vārds J.Grudulei, M.Justam
Izskatot deputātes Janīnas Grudules 18.04.2018. iesniegumu par amatu savienošanu,
saskaņā ar likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 6.panta pirmo
un otro daļu, ņemot vērā domes Finanšu un attīstības komiteja priekšlikumu, Varakļānu novada
dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm “par” (J.Erels, D.Inķēna, M.Justs, A.Kokars, N.Lazda,
G.Puntužs, M.Vilkauša); “pret” – nav; “atturas” – nav, J.Grudulei nebalsojot, NOLEMJ:
1. Atļaut Janīnai Grudulei savienot Varakļānu novada domes deputātes amatu ar dalību
nodibinājuma “Madonas novada fonds” (reģ.Nr.40008100692; jurid.adrese: Poruka iela 1,
Madona) vērtēšanas komisijā uz Latvijas Lauku attīstības programmas 2015.-2020. un projekta
“Vietējās attīstības stratēģija “Cilvēks, vieta, darbs Madonas reģionā 2015.-2020”” darbības
laiku.
2. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (V.Baloža ielā 13A, Valmiera, LV4201) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

3.
Par nekustamā īpašuma “Jaudzimi” sadalīšanu
Tiek dots vārds M.Justam
Izskatot xxxxxx xxxxxx 16.04.2018. iesniegumu par nekustamā īpašuma “Jaudzimi”
(Varakļānu pagastā) sadalīšanu divos atsevišķos īpašumos, pamatojoties uz Nekustamā īpašuma
valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu, likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, Ministru kabineta
20.06.2006. noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.2. un 18.punktu, 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, G.Grudule,
D.Inķēna, M.Justs, A.Kokars, N.Lazda, G.Puntužs, M.Vilkauša); “pret” – nav; “atturas” – nav,
NOLEMJ:
1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “Jaudzimi” (kadastra Nr.7094 004 0281 – 9 ha
kopplatībā) divos atsevišķos īpašumos:
1.1. paliekošais nekustamais īpašums “Jaudzimi” – zemes vienības ar kadastra apzīm.:
- 7094 004 0281 – 1 ha;
- 7094 002 0157 – 2,2 ha.
1.2. jaunizveidotais nekustamais īpašums – zemes vienības ar kadastra apzīm.:
- 7094 003 0206 – 2,2 ha ;
- 7094 004 0282 – 1,6 ha;
- 7094 004 0283 – 2 ha.
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2. Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam apstiprināt nosaukumu “Orhidejas”.
3. Paliekošā nekustamā īpašuma zemes vienībai ar kadastra apzīm. 7094 002 0157 – 2,2 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).

4.
Par nekustamā īpašuma “Sapnīši” sadalīšanu
Tiek dots vārds M.Justam
Izskatot xxxxxx xxxxxx pilnvarotās personas xxxxxx xxxxxx 12.04.2018. iesniegumu par
nekustamā īpašuma “Sapnīši” (Varakļānu pagastā) sadalīšanu divos atsevišķos īpašumos,
pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu, likuma “Par
pašvaldībām” 12.pantu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas
kārtība” 16.2. un 18.punktu, 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, G.Grudule, D.Inķēna, M.Justs, A.Kokars, N.Lazda,
G.Puntužs, M.Vilkauša); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ:
1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “Sapnīši” (kadastra Nr.7094 002 0100 – 3,3 ha
kopplatībā) divos atsevišķos īpašumos:
1.1. paliekošais nekustamais īpašums “Sapnīši” – zemes vienība ar kadastra apzīm.
70940020100 – 2 ha;
1.2. jaunizveidotais nekustamais īpašums – zemes vienība ar kadastra apzīm. 70940020101
– 1,3 ha.
2. Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam apstiprināt nosaukumu “Sapņmežs”.
3. Jaunizveidotā nekustamā īpašuma zemes vienībai ar kadastra apzīm. 7094 002 0101 –
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).

5.
Par nekustamā īpašuma Mehanizatoru iela 37, Varakļāni, sadalīšanu
Tiek dots vārds M.Justam
Izskatot ēku Mehanizatoru ielā 37A un Mehanizatoru ielā 37B, Varakļāni, īpašnieka
xxxxxx xxxxxx iesniegumu ar lūgumu pārdot pašvaldībai piederošo zemi zem ēkām, pamatojoties
uz Zemes ierīcības likumu, likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, Ministru kabineta 2016.gada
2.augusta noteikumiem Nr. 505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, Ministru kabineta
2015.gada 8.decembra 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, G.Grudule,
D.Inķēna, M.Justs, A.Kokars, N.Lazda, G.Puntužs, M.Vilkauša); “pret” – nav; “atturas” – nav,
NOLEMJ:
1. Sadalīt pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Mehanizatoru iela 37, Varakļāni,
(kad.Nr. 7017 001 0611; kopplatība 42149 m2) sešos atsevišķos īpašumos:
1.1. pirmais īpašums – zemes vienība 6718 m2 platībā;
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1.1.1. pirmajam īpašumam noteikt adresi – Mehanizatoru iela 37A, Varakļāni, Varakļānu
nov., LV-4838;
1.1.2. pirmajam īpašumam noteikt zemes lietošanas mērķi – rūpnieciskās ražošanas
uzņēmumu apbūve, kods 1001.
1.2. otrais īpašums – zemes vienība 7416 m2 platībā;
1.2.1. otrajam īpašumam noteikt adresi – Mehanizatoru iela 37B, Varakļāni, Varakļānu
nov., LV-4838;
1.2.2. otrajam īpašumam noteikt zemes lietošanas mērķi – rūpnieciskās ražošanas
uzņēmumu apbūve, kods 1001.
1.3. trešais īpašums – zemes vienība 1991 m2 platībā;
1.3.1. trešajam īpašumam noteikt adresi – Mehanizatoru iela 37C, Varakļāni, Varakļānu
nov., LV-4838;
1.3.2. trešajam īpašumam noteikt zemes lietošanas mērķi – rūpnieciskās ražošanas
uzņēmumu apbūve, kods 1001.
1.4. ceturtais īpašums – zemes vienība 11470 m2 platībā;
1.4.1. ceturtajam īpašumam noteikt adresi – Mehanizatoru iela 39, Varakļāni, Varakļānu
nov., LV-4838;
1.4.2. ceturtajam īpašumam noteikt zemes lietošanas mērķi – rūpnieciskās ražošanas
uzņēmumu apbūve, kods 1001.
1.5. piektais īpašums – zemes vienība 11863 m2 platībā;
1.5.1. piektajam īpašumam noteikt adresi – Mehanizatoru iela 39A, Varakļāni, Varakļānu
nov., LV-4838;
1.5.2. piektajam īpašumam noteikt zemes lietošanas mērķi – rūpnieciskās ražošanas
uzņēmumu apbūve, kods 1001.
1.6. sestais īpašums – paliekošais – zemes vienība 2691 m2 platībā;
1.6.1. paliekošajam īpašumam saglabāt adresi – Mehanizatoru iela 37, Varakļāni,
Varakļānu nov., LV-4838;
1.6.2. paliekošajam īpašumam saglabāt zemes lietošanas mērķi – rūpnieciskās ražošanas
uzņēmumu apbūve, kods 1001.
2. Zemes gabala sadalīšanai izstrādāt zemes ierīcības projektu atbilstoši darba uzdevumam.
Pielikumā: darba uzdevums uz 1 lapas.

6.
Par zemes nomu
Tiek dots vārds M.Justam
Izskatot xxxxxx xxxxxx 05.04.2018. iesniegumu par zemes nomu, saskaņā ar likuma “Par
pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, ņemot vērā domes Finanšu un attīstības komitejas
priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm “par” (J.Erels, G.Grudule,
D.Inķēna, M.Justs, A.Kokars, N.Lazda, G.Puntužs, M.Vilkauša); “pret” – nav; “atturas” – nav,
NOLEMJ:
1. Iznomāt xxxxxx xxxxxx (pers.k. xxxxxxx xxxxxx, dzīv. xxxxxx xxxxxx) zemes gabalu
500 m2 platībā Rēzeknes ielā 5A, Varakļāni, sakņu dārza vajadzībām uz laiku no 01.05.2018. līdz
31.12.2022.
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7.
Par nedzīvojamo telpu nomas līgumu ar VAS “Latvijas Pasts”
Tiek dots vārds M.Justam
Izskatot VAS “Latvijas Pasts” 12.04.2018. pašvaldībā saņemto vēstuli par telpu nomas
līguma izbeigšanu un telpām pasta pakalpojumu sniegšanai Murmastienes pagasta pārvaldē,
pamatojoties uz Publiskās personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma
5.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 08.06.2010. noteikumiem Nr.515 “Noteikumi par publiskas
personas mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma
tipveida nosacījumiem”, ņemot vērā domes Finanšu un attīstības komitejas priekšlikumu,
Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm “par” (J.Erels, G.Grudule, D.Inķēna, M.Justs,
A.Kokars, N.Lazda, G.Puntužs, M.Vilkauša); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ:
1. Ar 14.05.2018. izbeigt 10.05.2011. ar VAS “Latvijas Pasts” noslēgto līgumu par
nedzīvojamo telpu nomu Murmastienes pasta nodaļas izvietošanai pašvaldībai piederošajā ēkā
Jaunatnes ielā 14, Murmastiene, Murmastienes pag., Varakļānu nov.
2. Atļaut sākot ar 15.05.2018. VAS “Latvijas Pasts” izmantot Murmastienes pagasta
pārvaldes telpas Jaunatnes ielā 14, Murmastiene, Murmastienes pag., Varakļānu nov., klientu
apkalpošanai uz 1 stundu katru darba dienu;
2.1. maksu par telpu izmantošanu noteikt 5,71 EUR/mēnesī (+PVN);
2.2. telpu nomas līgumu slēgt uz 1 gadu, paredzot iespēju to pagarināt, ja pusēm nav
iebildumu pret līguma darbības nosacījumiem.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Murmastienes pagasta pārvaldes vadītājs J.Mozga.
4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (V.Baloža ielā 13A, Valmiera, LV4201) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

8.
Par pašvaldības kustamās mantas atkārtotās izsoles rezultātiem
Tiek dots vārds I.Ikauniekam, I.Brokai, M.Justam
Izskatot Mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 18.04.2018. protokolu Nr.1,
pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 10.panta pirmo daļu un
37.pantu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Varakļānu novada dome,
atklāti balsojot, ar 8 balsīm “par” (J.Erels, G.Grudule, D.Inķēna, M.Justs, A.Kokars, N.Lazda,
G.Puntužs, M.Vilkauša); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ:
1. Apstiprināt pašvaldības kustamās mantas – traktora T 150K (valsts Nr. T 6245 LB,
izlaides gads -1993.) 18.04.2018. izsoles rezultātus:
1.1. pārdot traktoru T 150 K (valsts Nr. T 6245 LB) SIA “Roga L” (reģ.Nr. 41503059342)
par nosolīto cenu – EUR 2610,00;
1.2. izslēgt traktoru T 150 K (valsts Nr. T 6245 LB) no pašvaldības pamatlīdzekļu sastāva.
2. Atzīt pašvaldības kustamās mantas: traktora T 150 K (valsts Nr.T 5075 LL), automašīnas
Opel Zafira un piekabināmā greidera atkārtoto izsoli par nenotikušu – nav pieteicies neviens
pretendents.
3. Pārtraukt pašvaldības kustamās mantas – traktora T 150 K (valsts Nr.T 5075 LL)
atsavināšanas procesu un atstāt to pašvaldības pamatlīdzekļu sastāvā.
4. Pārdot trešā izsolē ar augšupejošu soli šādas pašvaldībai piederošas tehnikas vienības:
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Tehnikas marka

Automašīna Opel Zafira

Valsts Nr.

FR 5197

Izlaides
gads

2003.

Piekabināmais greideris

Atlikusī bilances
vērtība (EUR)

Nosacītā – izsoles
sākumcena (EUR)

0,00

1440,00

0,00

2400,00

5. Apstiprināt “Varakļānu novada pašvaldības īpašumā esošās kustamās mantas trešās
izsoles noteikumus”
Pielikumā: izsoles noteikumi ar pielikumiem uz 13 lapām.

9.
Par godalgas piešķiršanu xxxxxx xxxxxx
Tiek dots vārds M.Justam
Pamatojoties uz Varakļānu novada domes 27.08.2009. saistošo noteikumu Nr.4 “Par
godalgām, naudas balvām un materiālo palīdzību Varakļānu novadā” 2.1.1punktu, ņemot vērā
domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada dome,
atklāti balsojot, ar 8 balsīm “par” (J.Erels, G.Grudule, D.Inķēna, M.Justs, A.Kokars, N.Lazda,
G.Puntužs, M.Vilkauša); “pret” – nav; “atturas” – nav , NOLEMJ:
1. Piešķirt godalgu Latvijas izlases dalībniekam svarbumbu celšanā xxxxxx xxxxxx
(pers.k. xxxxxx xxxxxx, dzīv. xxxxxx xxxxxx) par ievērojamiem sasniegumiem un godalgotu
vietu iegūšanu Latvijas mēroga sacensībās EUR 200,00 apmērā (pēc nodokļu nomaksas).

10.
Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Pieaugušo attīstības projekts” zupas virtuves
darbības atbalstam
Tiek dots vārds M.Justam
Izskatot biedrības “Pieaugušo attīstības projekts” valdes priekšsēdētājas Modras Vilkaušas
19.04.2018. iesniegumu par palīdzības sniegšanu zupas virtuves darbības nodrošināšanai laika
periodā no 01.05.2018. līdz 31.05.2018., iepazīstoties ar iesniegto izmaksu aprēķinu, pamatojoties
uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu un 15.panta pirmās daļas 7.punktu, ņemot vērā domes
Finanšu un attīstības komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 7
balsīm “par” (J.Erels, G.Grudule, D.Inķēna, M.Justs, A.Kokars, N.Lazda, G.Puntužs); “pret” –
nav; “atturas” – nav, M.Vilkaušai nebalsojot, NOLEMJ:
1. Piešķirt biedrībai “Pieaugušo attīstības projekts” (reģ.Nr. 40008102624, jurid.adrese:
1.Maija laukums 3, Varakļāni) līdzfinansējumu zupas virtuves darbības nodrošināšanai laika
periodā no 01.05.2018. līdz 31.05.2018. EUR 200,00.

11.
Par dienesta dzīvokļa statusa noņemšanu dzīvoklim Kosmonautu ielā 20-25, Varakļāni
Tiek dots vārds M.Justam
Izskatot priekšlikumu par dienesta dzīvokļa statusa noņemšanu pašvaldībai piederošajam
dzīvoklim Kosmonautu ielā 20-25, Varakļānos, saskaņā ar likuma “Par dzīvojamo telpu īri”
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26.pantu, ņemot vērā domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšlikumu,
Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm “par” (J.Erels, G.Grudule, D.Inķēna, M.Justs,
A.Kokars, N.Lazda, G.Puntužs, M.Vilkauša); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ:
1. Noņemt dienesta dzīvokļa statusu pašvaldībai piederošajam labiekārtotam divistabu
dzīvoklim Kosmonautu ielā 20-25, Varakļāni.

12.
Par īres līgumu pagarināšanu
Tiek dots vārds M.Justam
Izskatot xxxxxx xxxxxx 16.04.2018. un xxxxxx xxxxxx 18.04.2018. Varakļānu novada
pašvaldībā saņemtos iesniegumus par dzīvokļu īres līgumu pagarināšanu, saskaņā ar likuma “Par
dzīvojamo telpu īri” 6.pantu, ņemot vērā domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas
priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm “par” (J.Erels, G.Grudule,
D.Inķēna, M.Justs, A.Kokars, N.Lazda, G.Puntužs, M.Vilkauša); “pret” – nav; “atturas” – nav ,
NOLEMJ:
1. Atjaunot un pagarināt xxxxxx xxxxxx (pers.k. xxxxxx xxxxxx) īres līgumu par
vienistabas dzīvokli Fabrikas ielā 1-10, Varakļāni, uz laika periodu no 01.03.2018. līdz
28.02.2021.
2. Pagarināt xxxxxx xxxxxx (pers.k. xxxxxx xxxxxx ) īres līgumu dzīvoklim Zemgales ielā
16-1, Varakļāni, uz laika periodu līdz 31.05.2021.
3. Uzdot Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA (valdes loceklis V.Stikāns) līdz
10.05.2018. sagatavot un noslēgt dzīvokļu īres līgumus ar 1.-2.punktā minētajām personām.

13.
Par dzīvojamās telpas piešķiršanu
Tiek dots vārds M.Justam
Izskatot pašvaldībā saņemtos iesniegumus par dzīvojamās telpas piešķiršanu, saskaņā ar
likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punktu un likuma “Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā” 5.pantu, vērā domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas
priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm “par” (J.Erels, G.Grudule,
D.Inķēna, M.Justs, A.Kokars, N.Lazda, G.Puntužs, M.Vilkauša); “pret” – nav; “atturas” – nav,
NOLEMJ:
1. Piešķirt īres tiesības xxxxxx xxxxxx (pers.k. xxxxxx xxxxxx ), uz dzīvokli Lubānas ielā
15-2, Varakļāni (2 ist. ar kopējo platību 43,9 m2) uz laika periodu līdz 30.04.2019;
1.1. saskaņā ar likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 10.panta pirmās daļas
2.punktu un šī panta otro daļu, izslēgt xxxxxx xxxxxx no pašvaldības palīdzības vispārējās kārtas
reģistra.
2. Piešķirt īres tiesības xxxxxx xxxxxx (pers.k. xxxxxx xxxxxx), uz dzīvokli Kosmonautu
ielā 20-25, Varakļāni (2 ist. ar kopējo platību 48,2 m2) uz laika periodu līdz 30.04.2019.;
2.1. saskaņā ar likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 10.panta pirmās daļas
2.punktu un šī panta otro daļu, izslēgt xxxxxx xxxxxx no pašvaldības palīdzības vispārējās kārtas
reģistra.
3. Piešķirt īres tiesības xxxxxx xxxxxx (pers.k. xxxxxx xxxxxx), uz dzīvokli Pils ielā 44-1,
Varakļāni (3 ist. ar kopējo platību 47,5 m2) uz laika periodu līdz 30.04.2019.;
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3.1. saskaņā ar likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 10.panta pirmās daļas
2.punktu un šī panta otro daļu, izslēgt xxxxxx xxxxxx no pašvaldības palīdzības vispārējās kārtas
reģistra.
4. Uzdot Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA (valdes loceklis V.Stikāns) līdz
10.05.2018. sagatavot un noslēgt dzīvokļu īres līgumus ar 1.-3.punktā minētajām personām.
Pielikumā: lēmuma izvērsti skaidrojumi uz 3 lapām.

14.
Par reģistrēšanu pašvaldības palīdzībai dzīvokļa jautājumu risināšanā
Tiek dots vārds M.Justam
Izskatot 09.04.2018. pašvaldībā saņemto xxxxxx xxxxxx iesniegumu par dzīvojamās telpas
piešķiršanu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punktu un likuma
“Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 4.panta pirmo daļu un 5.pantu, ņemot vērā domes
Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti
balsojot, ar 8 balsīm “par” (J.Erels, G.Grudule, D.Inķēna, M.Justs, A.Kokars, N.Lazda, G.Puntužs,
M.Vilkauša); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ:
1. Reģistrēt xxxxxx xxxxxx (pers.k. xxxxxx xxxxxx, dzīv. xxxxxx xxxxxx) pašvaldības
palīdzības reģistrā vispārējā kārtībā;
1.1. xxxxxx xxxxxx palīdzības reģistra kārtas Nr.2.
Pielikumā: lēmuma izvērsts skaidrojums uz 1 lapas.

15.
Par dzīvokļa īres līguma pārslēgšanu
Tiek dots vārds M.Justam
Izskatot xxxxxx xxxxxx 18.04.2018. iesniegumu par dzīvokļu īres līguma pārslēgšanu,
atbilstoši likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 14.panta ceturtajai un piektajai daļai, ņemot vērā
domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada dome,
atklāti balsojot, ar 8 balsīm “par” (J.Erels, G.Grudule, D.Inķēna, M.Justs, A.Kokars, N.Lazda,
G.Puntužs, M.Vilkauša); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ:
1. Pārslēgt pašvaldībai piederošā dzīvokļa “Zosēni”-1, Varakļānu pag., īre līgumu no
xxxxxx xxxxxx uz mazdēla xxxxxx xxxxxx (pers.k. xxxxxx xxxxxx) vārda.

16.
Par sociālo dzīvokļu īres līgumu pagarināšanu
Tiek dots vārds A.Kančai, M.Justam
Izskatot Sociālā dienesta sagatavoto informāciju par sociālo dzīvokļu īres līgumu
pagarināšanu, saskaņā ar likuma “Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām”
6.pantu, atbilstoši sociālo dzīvojamo māju nolikumos noteiktajam, ņemot vērā domes Sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot,
ar 8 balsīm “par” (J.Erels, G.Grudule, D.Inķēna, M.Justs, A.Kokars, N.Lazda, G.Puntužs,
M.Vilkauša); “pret” – nav; “atturas” – nav , NOLEMJ:
1. Pagarināt sociālo dzīvokļu īres līgumus līdz 31.10.2018.:
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1.1. xxxxxx xxxxxx (pers.k. xxxxxx xxxxxx) par sociālo dzīvokli Pils ielā 17-1,
Varakļānos (2 ist.; kopplatība 41,2 m2);
1.2. xxxxxx xxxxxx (pers.k. xxxxxx xxxxxx) par sociālo dzīvokli Pils ielā 32-7,
Varakļānos (2 ist.; kopplatība 46,6 m2).
2. Uzdot Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA līdz 10.04.2018. sagatavot un
noslēgt 1.punktā minēto sociālo dzīvokļu īres līgumus.

17.
Par naudas balvas piešķiršanu nozīmīgā dzīves jubilejā
Tiek dots vārds M.Justam
Izskatot Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas sagatavoto informāciju par nozīmīgām dzīves
jubilejām 2018.gada maijā, 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, G.Grudule, D.Inķēna, M.Justs,
A.Kokars, N.Lazda, G.Puntužs, M.Vilkauša); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ:
1. Piešķirt naudas balvas sakarā ar 90 gadu jubileju 100,00 euro apmērā šādiem Varakļānu
novada iedzīvotājiem:
1.1. xxxxxx xxxxxx (pers.k. xxxxxx xxxxxx), dekl. xxxxxx xxxxxx;
1.2. xxxxxx xxxxxx (pers.k. xxxxxx xxxxxx), dekl. xxxxxx xxxxxx;
1.3. xxxxxx xxxxxx (pers.k. xxxxxx xxxxxx), dekl. xxxxxx xxxxxx.
2. Piešķirt naudas balvu sakarā ar 85 gadu jubileju 70,00 euro apmērā šādiem Varakļānu
novada iedzīvotājiem:
2.1. xxxxxx xxxxxx (pers.k. xxxxxx xxxxxx), dekl. xxxxxx xxxxxx;
2.2. xxxxxx xxxxxx (pers.k. xxxxxx xxxxxx), dekl. xxxxxx xxxxxx;
2.3. xxxxxx xxxxxx (pers.k. xxxxxx xxxxxx), dekl. xxxxxx xxxxxx.
3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (V.Baloža ielā 13A, Valmiera, LV4201) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

18.
Par materiālo palīdzību bērna piedzimšanas gadījumā
Tiek dots vārds A.Kančai, M.Justam
Izskatot xxxxxx xxxxxx 19.04.2018. iesniegumu ar lūgumu piešķirt materiālo palīdzību
sakarā ar bērna piedzimšanu, iepazīstoties ar pašvaldībās rīcībā esošo informāciju par šo
jautājumu, ņemot vērā domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšlikumu,
Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm “par” (J.Erels, G.Grudule, D.Inķēna,
M.Justs, A.Kokars, N.Lazda, G.Puntužs, M.Vilkauša); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ:
1. Atļaut xxxxxx xxxxxx (pers.k. xxxxxx xxxxxx, dzīv. xxxxxx xxxxxx) saņemt
materiālo palīdzību bērna piedzimšanas gadījumā, atbilstoši 27.08.2009. saistošo noteikumu
Nr.4 “Par godalgām, naudas balvām un materiālo palīdzību Varakļānu novadā” 2.3.1.punktam.
Pielikumā: lēmuma izvērsts skaidrojums uz 1 lapas.
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19.
Par Varakļānu novada svētku programmu
Tiek dots vārds M.Justam
Izskatot Varakļānu kultūras nama iesniegto Varakļānu novada 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, G.Grudule, D.Inķēna, M.Justs, A.Kokars, N.Lazda, G.Puntužs,
M.Vilkauša); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ:
1. Saskaņot Varakļānu novada svētku programmu un plānotos izdevumu un ieņēmumu
aprēķinus.
2. Apstiprināt Varakļānu novada svētku vakara lielkoncerta ieejas maksu pēc plkst. 22.00:
2.1. biļetes cena iepriekšpārdošanā – EUR 5,00;
2.2. biļetes cena pasākuma dienā – EUR 7,00;
2.3. pērkot 5 biļetes – sestā biļete bez maksas;
2.4. koncerta dalībniekiem ieeja bez maksas.
Pielikumā: svētku programma un ieņēmumu-izdevumu aprēķins uz 1 lapām.

20.
Par nekustamā īpašuma “Liepiņi” sadalīšanu
Tiek dots vārds M.Justam
Izskatot xxxxxx xxxxxx 24.04.2018. iesniegumu par zemes vienības atdalīšanu no
nekustamā īpašuma “Liepiņi” (Murmastienes pagastā), pamatojoties uz Nekustamā īpašuma
valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu, likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, Ministru kabineta
20.06.2006. noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.2. un 18.punktu, Varakļānu novada
teritorijas plānojumu 2014.-2025.gadam, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm
“par” (J.Erels, G.Grudule, D.Inķēna, M.Justs, A.Kokars, N.Lazda, G.Puntužs, M.Vilkauša); “pret”
– nav; “atturas” – nav, NOLEMJ:
1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma “Liepiņi” (kadastra Nr.7078 008 0068 – 6,2 ha
kopplatībā) zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7078 008 0069 – 1 ha platībā.
2. Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam – zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
7078 008 0069 – 1 ha platībā – apstiprināt nosaukumu “Ilgas”.
3. Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam 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).

21.
Par Stirnienes katoļu draudzes projektu “Stirnienes katoļu baznīcas lietus ūdens
novadīšanas sistēmas remonts”
Tiek dots vārds M.Justam
Izskatot Stirnienes sv. Laura Romas katoļu baznīcas sagatavoto projekta iesniegumu
“Stirnienes katoļu baznīcas lietus ūdens novadīšanas sistēmas remonts” dalībai Rietumu bankas
projektu konkursā “Latvijas sakrālais mantojums”, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 8
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balsīm “par” (J.Erels, G.Grudule, D.Inķēna, M.Justs, A.Kokars, N.Lazda, G.Puntužs, M.Vilkauša);
“pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ:
1. Nodrošināt Stirnienes sv. Laura Romas katoļu draudzei līdzfinansējumu EUR 515,00
(pieci simti piecpadsmit euro) apmērā no 2018.gada pašvaldības budžeta līdzekļiem projekta
“Stirnienes katoļu baznīcas lietus ūdens novadīšanas sistēmas remonts” īstenošanai.
Visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti.
Nākamā domes sēde notiks 31.05.2018. plkst. 15.00
Sēde darbu beidz plkst. 16.00
Sēdi vadīja:
Domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

M.Justs

Protokolēja:
Lietvedības nodaļas vadītāja

(personiskais paraksts)

I.Broka
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