VARAKĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģistrācijas Nr. 90000054750
Rīgas iela 13, Varakļāni, Varakļānu novads, LV-4838, Latvija
tālrunis / fakss 64860840, e-pasts: varaklani@varaklani.lv
Swedbank konts Nr. LV25HABA0001402041751, kods HABALV22
_____________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________
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VARAKĻĀNU NOVADA DOMES SĒDES

PROTOKOLS
Varakļānos

Nr. 10

27.09.2018.
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
- piedalās
Deputāte Janīna Grudule - piedalās
Deputāte Dina Inķēna
- piedalās
Deputāts Māris Justs
- piedalās
Deputāts Austris Kokars - piedalās
Deputāts Nauris Lazda - piedalās
Deputāts Gunārs Puntužs - piedalās
Deputāte Anita Saleniece - piedalās
Deputāte Modra Vilkauša - piedalās

PIEAICINĀTIE UN INTERESENTI:
Ilona Skutele – galvenā grāmatvede;
Jānis Mozga – pagastu pārvalžu vadītājs;
Aina Kanča – Sociālā dienesta vadītāja;
Anna Tocs-Macāne – Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja;
Lana Ukrija -Kaļinovska – juriste;
Ilga Broka – Lietvedības nodaļas vadītāja
DARBA KĀRTĪBA:
1. Saistošo noteikumu Nr.4 “Grozījumi 25.01.2018.saistošajos noteikumos Nr.1 “Par
Varakļānu novada pašvaldības 2018.gada budžetu”” apstiprināšana
2. Saistošo noteikumu Nr.5 “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Varakļānu
novadā” apstiprināšana
3. Par grozījumiem 30.03.2017. apstiprinātajos noteikumos “Kārtība, kādā tiek reģistrēti un
uzņemti izglītojamie Varakļānu pirmsskolas izglītības iestādē “Sprīdītis””
4. Par Varakļānu novada pašvaldības izglītības iestāžu audzēkņu uzturēšanas izmaksām
5. Par Varakļānu novada kultūras pasākumu ieejas maksas apstiprināšanu
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6. Par pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu nodošanu atsavināšanai
7. Par nekustamā īpašuma “Rozes” sadalīšanu
8. Par nekustamā īpašuma “Laukmaņi” sadalīšanu
9. Par nekustamā īpašuma “Taukuļi 1” sadalīšanu
10. Par zemes ierīcības projekta “Kalveiši” apstiprināšanu
11. Par zemes nomu
12. Par nedzīvojamo telpu nomu
13. Par adreses piešķiršanu un adreses maiņu
14. Par ēkas Miera ielā 12, Varakļāni, galvenā lietošanas veida maiņu
15. Par dienesta dzīvokļa īres līguma pagarināšanu
16. Par sociālo dzīvokļu īri
17. Par godalgas piešķiršanu Xxxxx Xxxxx
18. Par naudas balvas piešķiršanu nozīmīgā dzīves jubilejā
PAPILDU DARBA KĀRTĪBA:
19. Par noteikumiem “Kārtība, kādā Varakļānu novada pašvaldība sedz transporta izdevumus
vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamajiem”
20. Par pagaidu dzīvojamās telpas piešķiršanu
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 9 balsīm “par” (J.Erels, J.Grudule, D.Inķēna,
M.Justs, A.Kokars, N.Lazda, G.Puntužs, A.Saleniece, M.Vilkauša); “pret” – nav; “atturas” – nav,
NOLEMJ:
Iekļaut papildu darba kārtībā 2 izskatāmos jautājumus.

1.
Saistošo noteikumu Nr.4 “Grozījumi 25.01.2018.saistošajos noteikumos Nr.1 “Par
Varakļānu novada pašvaldības 2018.gada budžetu”” apstiprināšana
Tiek dots vārds I.Skutelei, M.Justam
Izskatot Varakļānu novada pašvaldības centralizētās grāmatvedības galvenās grāmatvedes
Ilonas Skuteles sagatavoto budžeta grozījumu projektu, saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 2.punktu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm “par” (J.Erels,
G.Grudule, D.Inķēna, M.Justs, A.Kokars, N.Lazda, G.Puntužs, A.Saleniece, M.Vilkauša); “pret” –
nav; “atturas” – nav; NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.4 “Grozījumi 25.01.2018. saistošajos noteikumos
Nr.1 “Par Varakļānu novada pašvaldības 2018.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.
Pielikumā: saistošie noteikumi uz 2 lapām.

2.
Saistošo noteikumu Nr.5 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem un
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nodokļa piemērošanu Varakļānu novadā” apstiprināšana
Tiek dots vārds L.Ukrijai-Kaļinovskai, M.Justam
Izskatot sagatavoto saistošo noteikumu projektu “Par nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumiem un nodokļa piemērošanu Varakļānu novadā”, pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 16.punktu, saskaņā ar likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli”
noteikto, ņemot vērā domes Finanšu un attīstības komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada dome,
atklāti balsojot ar 9 balsīm “par” (J.Erels, G.Grudule, D.Inķēna, M.Justs, A.Kokars, N.Lazda,
G.Puntužs, A.Saleniece, M.Vilkauša); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.5 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem
un nodokļa piemērošanu Varakļānu novadā”.
2. Saistošos noteikumus Nr.5 trīs dienu laikā pēc parakstīšanas kopā ar paskaidrojuma rakstu
nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
Pielikumā: saistošie noteikumi ar pielikumu uz 5 lapām.

3.
Par grozījumiem 30.03.2017. apstiprinātajos noteikumos “Kārtība, kādā tiek reģistrēti
un uzņemti izglītojamie Varakļānu pirmsskolas izglītības iestādē “Sprīdītis””
Tiek dots vārds G.Puntužam, A.Saleniecei, M.Vilkaušai, M.Justam
Tiek izskatīts Varakļānu pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” vadītājas iesniegtais
priekšlikums par nepieciešamību veikt grozījumus ar Varakļānu novada domes 30.03.2017. lēmumu
Nr.3.12 apstiprinātajos noteikumos “Kārtība, kādā tiek reģistrēti un uzņemti izglītojamie Varakļānu
pirmsskolas izglītības iestādē “Sprīdītis””. Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās
daļas 2.punktu, ir izstrādāts šāds lēmuma projekts:
1. Izdarīt šādus grozījumu ar Varakļānu novada domes 30.03.2017. lēmumu Nr.3.12
apstiprinātajos noteikumos “Kārtība, kādā tiek reģistrēti un uzņemti izglītojamie Varakļānu
pirmsskolas izglītības iestādē “Sprīdītis”” (turpmāk – Noteikumi):
1.1. Noteikumu nosaukumu izteikt šādā redakcijā:
Kārtība, kādā tiek reģistrēti, uzņemti un atskaitīti izglītojamie Varakļānu pirmsskolas izglītības
iestādē “Sprīdītis”
1.2. izteikt Noteikumu izdošanas tiesisko pamatojumu šādā redakcijā:
Izdots saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu; Izglītības likuma
17.panta 24 daļu; Vispārējās izglītības likuma 26.panta pirmo daļu
1.3. izteikt Noteikumu II nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:
II Uzskaites organizēšana – bērnu uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība pirmsskolas izglītības
iestādē
1.4. papildināt Noteikumu II nodaļu ar 231 – 233 punktiem šādā redakcijā:
231 Ja vecāki vēlas mainīt vai pārtraukt bērna uzturēšanos PII, vecāki iesniedz tās vadītājam
rakstisku iesniegumu. Izņēmuma gadījumā ar bāriņtiesas lēmumu var pārtraukt bērna uzturēšanos
PII, ja bērns tiek nodrošināts ar ārpusģimenes aprūpi.
232 Ja bērns mācību gada laikā neapmeklē PII, bērna vieta PII tiek saglabāta, pamatojoties uz
vecāku rakstisku iesniegumu. Ja bērns neapmeklē iestādi 1 (vienu) mēnesi pēc kārtas un nav
saņemts vecāku rakstisks iesniegums par neapmeklēšanas iemesliem, tad PII vadītājs uz vecāku
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deklarēto dzīvesvietu nosūta vēstuli, kurā norāda, ka vecākiem nepieciešams 2 (divu) nedēļu laikā
iesniegt iesniegumu par kavējuma iemesliem ar lūgumu saglabāt bērnam vietu PII. Ja vecāki
noteiktajā termiņā iesniegumu neiesniedz, tad bērna vieta iestādē netiek saglabāta.
233 Saskaņojot ar Varakļānu novada pašvaldību, PII katru gadu vasaras periodā no 1.jūnija līdz
18.augustam nodrošina darbu vasaras periodam, sekmējot bērnu vispusīgu attīstību un par
izmaiņām savlaicīgi informējot vecākus.
1.5. izteikt Noteikumu 29.punktu šādā redakcijā:
29. Attiecībā uz bērniem, kurus vecāki ir pieteikuši Varakļānu pirmsskolas izglītības iestādē
“Sprīdītis” līdz šo Noteikumu spēkā stāšanās dienai, tiek saglabāta iepriekš spēkā bijusī kārtība
bez izmaiņām.
2. Lēmums stājas spēkā ar 2018.gada 1.oktobri.
Deputātiem nav izprotama 233 punktā izteiktā doma.
Ņemot vērā, ka uz sēdi nav ieradusies “Sprīdīša” vadītāja, precizējumus izdarīt nav iespējams.
Domes priekšsēdētājs ierosina jautājuma izskatīšanu atlikt un aicina balsot par šo priekšlikumu.
Varakļānu novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm “par” (J.Erels, G.Grudule, D.Inķēna,
M.Justs, A.Kokars, N.Lazda, G.Puntužs, A.Saleniece, M.Vilkauša); “pret” – nav; “atturas” – nav,
NOLEMJ:
Atlikt jautājuma par grozījumiem 30.03.2017. apstiprinātajos noteikumos “Kārtība, kādā tiek
reģistrēti un uzņemti izglītojamie Varakļānu pirmsskolas izglītības iestādē “Sprīdītis”” izskatīšanu.

4.
Par Varakļānu novada pašvaldības izglītības iestāžu audzēkņu uzturēšanas izmaksām
Tiek dots vārds I.Skutelei, M.Justam
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta g) apakšpunktu
un Ministru kabineta 28.06.2016. noteikumu Nr.418 “Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie
norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” 4.un 9.punktu, ņemot vērā domes
Finanšu un attīstības komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm
“par” (J.Erels, G.Grudule, D.Inķēna, M.Justs, A.Kokars, N.Lazda, G.Puntužs, A.Saleniece,
M.Vilkauša); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ:
1. Apstiprināt viena audzēkņa uzturēšanas izmaksas no 01.09.2018. Varakļānu novada
pašvaldības izglītības iestādēs saskaņā ar pielikumu.
Pielikumā: izglītības iestāžu audzēkņu uzturēšanas izmaksu tāme uz 1 lapas.

5.
Par Varakļānu novada kultūras pasākumu ieejas maksas apstiprināšanu
Tiek dots vārds M.Vilkaušai, J.Mozgam, M.Justam

Izskatot Varakļānu novada pašvaldības kultūras iestāžu sagatavotos pasākumu izmaksu un
izdevumu aprēķinus, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
14.g).apakšpunktu, ņemot vērā domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas
priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm “par” (J.Erels, G.Grudule,
D.Inķēna, M.Justs, A.Kokars, N.Lazda, G.Puntužs, A.Saleniece, M.Vilkauša); “pret” – nav; “atturas”
– nav, NOLEMJ:
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1. Apstiprināt Varakļānu novada pašvaldības kultūras iestāžu 2018.gada oktobrī – decembrī
plānoto pasākumu ieejas maksu:
1.1. teātra izrādei “Sauc, es nākšu” Varakļānu kultūras namā 12.10.2018.
– iepriekšpārdošanā EUR 4,00 un EUR 6,00;
– pasākuma dienā EUR 5,00 un EUR 7,00
1.2. “Zelta rudens” ballei Varakļānu kultūras namā 20.10.2018.
– iepriekšpārdošanā EUR 5,00;
– pasākuma dienā EUR 7,00
1.3. koncertuzvedumam “Es piederu tev – tu man” Varakļānu kultūras namā 13.12.2018.
– iepriekšpārdošanā EUR 5,00;
– pasākuma dienā EUR 7,00
1.4. Ziemassvētku ballei Varakļānu kultūras namā 25.12.2018. – EUR 5,00;
1.5. Ziemassvētku ballei Murmastienes kultūras centrā 26.12.2018. – EUR 2,00.

6.
Par pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu nodošanu atsavināšanai
Tiek dots vārds M.Justam
Izskatot pašvaldībā saņemtos iedzīvotāju iesniegumus ar pašvaldībai piederošu nekustamo
īpašumu atsavināšanas ierosinājumiem, atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
4.panta ceturtās daļas un 6.panta otrās daļas nosacījumiem, pamatojoties uz likuma “par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, ņemot vērā domes Finanšu un attīstības komitejas
priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm “par” (J.Erels, G.Grudule,
D.Inķēna, M.Justs, A.Kokars, N.Lazda, G.Puntužs, A.Saleniece, M.Vilkauša); “pret” – nav; “atturas”
– nav, NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai par brīvu cenu šādus Varakļānu novada pašvaldībai piederošus
nekustamos īpašumus:
1.1. zemes gabalu 2767 m2 platībā Brīvības ielā 37, Varakļāni, Varakļānu novads (kadastra
Nr. 7017 001 0377);
1.2. trīsistabu dzīvokļa īpašumu Preiļu ielā 1-7, Varakļāni, Varakļānu novads, 72,6 m2
kopplatībā (identifikācijas Nr. 7017 001 0434-007);
1.3. divistabu dzīvokļa īpašumu Pils ielā 20-7, Varakļāni, Varakļānu novads, 54,2 m2
kopplatībā (identifikācijas Nr. 7017 001 0590-007).
2. Uzdot Mantas atsavināšanas un izsoles komisijai organizēt 1.punktā minēto nekustamo
īpašumu atsavināšanas procedūru.

7.
Par nekustamā īpašuma “Rozes” sadalīšanu
Tiek dots vārds A.Tocs-Macānei, M.Justam

Izskatot kopīpašnieku Xxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxx un Xxxxx Xxxxx 28.08.2018.
pašvaldībā saņemto iesniegumu par nekustamā īpašuma “Rozes” sadalīšanu divos atsevišķos
īpašumos, pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19.panta 1.punktu, Zemes
ierīcības likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu, likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, Ministru
kabineta 20.06.2006. noteikumiem Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, Ministru kabineta 02.08.2016.
noteikumiem Nr.505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, Varakļānu novada teritorijas
plānojumu 2014.-2025.gadam, ņemot vērā domes Finanšu un attīstības komitejas priekšlikumu,
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Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm “par” (J.Erels, G.Grudule, D.Inķēna, M.Justs,
A.Kokars, N.Lazda, G.Puntužs, A.Saleniece, M.Vilkauša); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ:
1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “Rozes” (kadastra Nr.7078 003 0189 – 38,1 ha kopplat.)
divos atsevišķos īpašumos:
1.1. paliekošais nekustamais īpašums “Rozes”:
– zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7078 003 0189 – 12,3 ha platībā
– zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7078 004 0245 daļa 11,8 ha platībā, ko veido 2
jaunizveidotas zemes vienības – 6,3 ha un 5,5 ha platībā;
1.2. jaunizveidotais nekustamais īpašums
– zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7078 004 0245 daļa 14 ha platībā.
2. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7078 004 0245 sadalīšanai izstrādāt zemes
ierīcības projektu.
3. Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam (14 ha kopplatībā) apstiprināt nosaukumu
“Laukrozes” un noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (kods – 0101).
4. Paliekošā nekustamā īpašuma zemes vienībām 6,3 ha un 5,5 ha platībā izmainīt 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); zemes vienībai
ar kadastra apzīmējumu 7078 003 0189 – 12,3 ha platībā saglabāt zemes lietošanas mērķi – zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods – 0101).
5. Zemes gabalu platības var tikt precizētas, veicot kadastrālo uzmērīšanu.
Pielikumā: darba uzdevums uz 1 lapas.

8.
Par nekustamā īpašuma “Laukmaļi” sadalīšanu
Tiek dots vārds A.Tocs-Macānei, M.Justam
Izskatot 17.09.2018. Varakļānu novada pašvaldībā saņemto Xxxxx Xxxxx iesniegumu par
nekustamā īpašuma “Laukmaļi” sadalīšanu divos atsevišķos īpašumos, 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, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumiem Nr.496
“Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība”, Ministru kabineta 02.08.2016. noteikumiem Nr.505 “Zemes
ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, Varakļānu novada teritorijas plānojumu 2014.-2025.gadam,
ņemot vērā domes Finanšu un attīstības komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti
balsojot, ar 9 balsīm “par” (J.Erels, G.Grudule, D.Inķēna, M.Justs, A.Kokars, N.Lazda, G.Puntužs,
A.Saleniece, M.Vilkauša); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ:

1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “Laukmaļi” (kadastra Nr.7094 007 0125 – 6,2 ha kopplat.)
divos atsevišķos īpašumos:
1.1. paliekošais nekustamais īpašums “Laukmaļi” – zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
7094 007 0125 daļa 0,5 ha platībā;
1.2. jaunizveidotais nekustamais īpašums – zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
70940070125 daļa 5,7 ha platībā.
2. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7094 007 0125 sadalīšanai izstrādāt zemes
ierīcības projektu.
3. Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam (5,7 ha kopplatībā) apstiprināt nosaukumu
“Pienenes” un noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (kods – 0101).
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4. Paliekošajam nekustamajam īpašumam 0,5 ha platībā izmainīt zemes lietošanas mērķi no
“zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” (kods 0101) uz – individuālo
dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).
5. Zemes gabalu platības var tikt precizētas, veicot kadastrālo uzmērīšanu.
Pielikumā: darba uzdevums uz 1 lapas.

9.
Par nekustamā īpašuma “Taukuļi 1” sadalīšanu
Tiek dots vārds A.Tocs-Macānei, M.Justam
Izskatot Xxxxx Xxxxx 14.09.2018. iesniegumu par nekustamā īpašuma “Taukuļi 1”
sadalīšanu, pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu,
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 9 balsīm “par”
(J.Erels, G.Grudule, D.Inķēna, M.Justs, A.Kokars, N.Lazda, G.Puntužs, A.Saleniece, M.Vilkauša);
“pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ:
1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “Taukuļi 1” (kadastra Nr. 7078 008 0149 – 6,19 ha
kopplatībā) divos atsevišķos īpašumos:
1.1. paliekošais īpašums “Taukuļi 1” – zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 70780080149
– 2,4 ha
1.2. jaunizveidotais īpašums – zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7078 008 0226 – 3,79
ha.
2. Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam (zemes vienībai ar kadastra apzīm.
70780080226) apstiprināt nosaukumu “Lejastaukuļi”.
3. Paliekošā īpašuma zemes vienībai ar kadastra apzīm. 7078 008 0149 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. Jaunizveidotā nekustamā īpašuma zemes vienībai ar kadastra apzīm. 7078 008 0226
saglabāt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība
(kods – 0101).

10.
Par zemes ierīcības projekta “Kalveiši” apstiprināšanu
Tiek dots vārds M.Justam
Izskatot SIA “Ametrs” zemes ierīkotājas Rutas Arnicānes 20.09.2018. iesniegumu ar lūgumu
apstiprināt nekustamā īpašuma “Kalveiši” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 70780080118
sadalīšanai izstrādāto zemes ierīcības projektu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, Zemes ierīcības likuma 19.panta otro daļu, Ministru kabineta 02.08.2016.
noteikumu Nr.505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26.un 28.punktiem, Ministru
kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 6., 16.1., un 30.punktiem,
Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumiem Nr.698 “Adresācijas noteikumi”, Varakļānu novada
teritorijas plānojumu 2014.-2025.gadam, ņemot vērā domes Finanšu un attīstības komitejas
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priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm “par” (J.Erels, G.Grudule,
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 “Kalveiši” zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 7078 008 0118 sadalīšanai:
1.1. apstiprināt paliekošā īpašuma “Kalveiši” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7078
008 0301 (saskaņā ar zemes ierīcības projekta grafisko pielikumu Nr.1) platību 3 ha;
1.2. apstiprināt jaunizveidotā īpašuma “Jaunkalveiši” zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 7078 008 0302 (saskaņā ar zemes ierīcības projekta grafisko pielikumu Nr.2) platību
12,8 ha;
1.3. apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7078 008 0301 un uz tās esošajām
ēkām adresi “Kalveiši”, Murmastienes pagasts, Varakļānu novads, LV-4836;
1.4. saglabāt zemes vienībām ar kadastra apzīm. 7078 008 0301 un 7078 008 0302 zemes
lietošanas mērķi: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods – 0101).
2. Zemes gabalu platības var tikt precizētas normatīvajos aktos noteiktā apjomā kadastrālās
uzmērīšanas gaitā.
3. Noteikt zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumus:
3.1. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7078 008 0301:
3.1.1. kods 7312030303 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un pašvaldību
autoceļiem lauku apvidos;
3.1.2. kods 7312050101 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju
ārpus pilsētām un ciemiem ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem;
3.1.3. kods 7315030100 – ceļa servitūta teritorija;
3.2. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7078 008 0302:
3.2.1. kods 7312050101 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju
ārpus pilsētām un ciemiem ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem;
3.2.2. kods 7315030100 – ceļa servitūta teritorija.

11.
Par zemes nomu
Tiek dots vārds I.Brokai, M.Justam
Izskatot pašvaldībā saņemtos iesniegumus par zemes nomas jautājumiem, pamatojoties uz
likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, Zemes pārvaldības likuma 13.panta trešo
daļu, Ministru kabineta 19.06.2018. noteikumiem Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un
apbūves tiesības noteikumi”, ņemot vērā domes Finanšu un attīstības komitejas priekšlikumu,
Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm “par” (J.Erels, G.Grudule, D.Inķēna, M.Justs,
A.Kokars, N.Lazda, G.Puntužs, A.Saleniece, M.Vilkauša); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ:
1. Pārtraukt ar 31.12.2018. zemes nomas līgumus:
1.1. ar Xxxxx Xxxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx) 30.12.2010. noslēgto līgumu par zemes gabala
80 m2 platībā Ganību ielā 17, Varakļāni, nomu;
1.2. ar Xxxxx Xxxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx) 01.12.2010. noslēgto līgumu par zemes gabala
169 m2 platībā Skolas ielā 45, Varakļāni, un 30.04.2015. noslēgto līgumu par zemes gabala 154 m2
platībā Zemgales ielā 4, Varakļāni, nomu.
2. Slēgt vienošanos par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu no 01.01.2019. līdz
31.12.2023.:
2.1. ar Xxxxx Xxxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx) par zemes gabalu 766 m2 platībā Brīvības ielā
24A, Varakļāni;
2.2. ar Xxxxx Xxxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx) par zemes gabalu 180 m2 platībā Daugavpils
ielā 21A, Varakļāni;
8

2.3. ar Xxxxx Xxxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx) par zemes gabalu 1126 m2 platībā Brīvības
ielā 2A, Varakļāni;
2.4. ar Xxxxx Xxxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx) par zemes gabalu 195 m2 platībā Daugavpils
ielā 21A, Varakļāni;
2.5. ar Xxxxx Xxxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx) par zemes gabalu 956 m2 platībā Skolas ielā
28, Varakļāni;
2.6. ar Xxxxx Xxxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx) par zemes gabalu 558 m2 platībā Jēkabpils
šosejā 27B, Varakļāni;
2.7. ar Xxxxx Xxxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx) par zemes gabalu 64 m2 platībā Skolas ielā 45,
Varakļāni;
2.8. ar Xxxxx Xxxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx) par zemes gabala 268 m2 platībā 1/2 domājamo
daļu Parka ielā 7A, Varakļāni;
2.9. ar Xxxxx Xxxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx) par zemes gabala 268 m2 platībā 1/2 domājamo
daļu Parka ielā 7A, Varakļāni;
2.10. ar Xxxxx Xxxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx) par zemes gabalu 412 m2 platībā Brīvības
ielā 25A, Varakļāni;
2.11. ar Xxxxx Xxxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx) par zemes gabalu 578 m2 platībā Brīvības
ielā 25B, Varakļāni;
2.12. ar Xxxxx Xxxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx) par zemes gabala 237 m2 platībā 1/4
domājamo daļu Pils ielā 23A, Varakļāni;
2.13. ar Xxxxx Xxxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx) par zemes gabala 237 m2 platībā 1/4
domājamo daļu Pils ielā 23A, Varakļāni;
2.14. ar Xxxxx Xxxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx) par zemes gabala 237 m2 platībā 1/2
domājamo daļu Pils ielā 23A, Varakļāni.
3. Pagarināt uz laiku līdz 31.12.2028. ar Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA
(reģ. Nr.47103000676) noslēgtos zemes nomas līgumus:
3.1. par zemes gabalu 4283 m2 platībā Rēzeknes ielā 1A, Varakļāni;
3.2. par zemes gabalu 34 163 m2 platībā Mehanizatoru ielā 42, Varakļāni.
4. Iznomāt uz laiku no 01.10.2018. līdz 31.12.2023.:
4.1. Xxxxx Xxxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx) zemes gabala Ganību ielā 17, Varakļāni
(kad.apzīm.7017 001 0381), daļu 45 m2 platībā sakņu dārza vajadzībām;
4.2. Xxxxx Xxxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx) zemes gabala Jēkabpils šosejā 19, Varakļāni
(kad.apzīm.7017 002 0007), daļu 2500 m2 platībā lauksaimniecības vajadzībām.

12.
Par nedzīvojamo telpu nomu
Tiek dots vārds M.Justam
Izskatot pašvaldībā saņemtos iedzīvotāju iesniegumus par nedzīvojamo telpu nomas līgumu
pagarināšanu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, ņemot vērā
domes Finanšu un attīstības komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 9
balsīm “par” (J.Erels, G.Grudule, D.Inķēna, M.Justs, A.Kokars, N.Lazda, G.Puntužs, A.Saleniece,
M.Vilkauša); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ:
1. Slēgt vienošanos par nedzīvojamo telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu no
01.01.2019. līdz 31.12.2023.:
1.1. ar Xxxxx Xxxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx) par pagraba telpu 6 m2 platībā Rīgas ielā 13,
Varakļāni;
2.1. ar Xxxxx Xxxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx) par pagraba telpu 6,3 m2 platībā Rīgas ielā 13,
Varakļāni.

9

13.
Par adreses piešķiršanu un adreses maiņu
Tiek dots vārds A.Saleniecei, M.Justam
Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma un Ministru kabineta
08.12.2015. noteikumu Nr.698 “Adresācijas noteikumi” nosacījumiem, ņemot vērā domes Finanšu
un attīstības komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm “par”
(J.Erels, G.Grudule, D.Inķēna, M.Justs, A.Kokars, N.Lazda, G.Puntužs, A.Saleniece, M.Vilkauša);
“pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ:
1. Uz zemes gabala Raiņa iela 18, Varakļāni, uzbūvētajai kanalizācijas sūkņu stacijas ēkai
(kadastra apzīm. 7017 001 0728-001) piešķirt adresi Raiņa iela 18, Varakļāni, Varakļānu novads,
LV-4838.
2. Uz zemes gabala Mehanizatoru iela 42, Varakļāni, uzbūvētajām ēkām ar kadastra apzīm.
7017 001 0613-001 (sūkņu stacijas ēka); 7017 001 0613-002 (palīgēka) saglabāt adresi
Mehanizatoru iela 42, Varakļāni, Varakļānu novads, LV-4838;
2.1. inženierbūvei – bioloģiskās attīrīšanas ietaises (kadastra apzīm. 7017 001 0613-003)
adrese netiek piešķirta.
3. Uz zemes gabala Mehanizatoru iela 42, Varakļāni, uzbūvētajām ēkām ar kadastra apzīm.
7017 001 0613-004 (administratīvā ēka, priekšattīrīšanas ēka); 7017 001 0613-010 (dūņu sūkņu
stacija); 7017 001 0613-014 (septisko nogulšņu pieņemšanas kamera) piešķirt adresi
Mehanizatoru iela 42B, Varakļāni, Varakļānu novads, LV-4838.
4. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7017 001 0613 saglabāt adresi Mehanizatoru iela
42, Varakļāni, Varakļānu novads.
5. Ēkai (būvei) ar kadastra apzīmējumu 7094 004 0239-003, kas atrodas uz zemes gabala ar
kadastra apzīm. 7094 004 0239, mainīt adresi no Latgales prospekts 8, Kokari, Varakļānu pagasts,
Varakļānu nov., LV-4838, uz Latgales prospekts 8A, Kokari, Varakļānu pagasts, Varakļānu
novads, LV-4838.

14.
Par ēkas Miera ielā 12, Varakļāni, galvenā lietošanas veida maiņu
Tiek dots vārds M.Justam
Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma un Ministru kabineta
08.12.2015. noteikumu Nr.698 “Adresācijas noteikumi” nosacījumiem, ņemot vērā domes Finanšu
un attīstības komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm “par”
(J.Erels, G.Grudule, D.Inķēna, M.Justs, A.Kokars, N.Lazda, G.Puntužs, A.Saleniece, M.Vilkauša);
“pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ:
1. Noteikt, ka ēka ar kadastra apzīmējumu 7017 001 0609-008 ir viena dzīvokļa māja.
2. Atbilstoši lēmuma 1.punktā noteiktajam – mainīt galveno lietošanas veida kodu no 1122
(trīs vai vairāku dzīvokļu mājas) uz kodu 1110 (viena dzīvokļa māja).
3. Viena dzīvokļa dzīvojamai mājai ar kadastra apzīmējumu 7017 001 0609-008 un galveno
lietošanas veida kodu 1110 saglabāt adresi – Miera iela 12, Varakļāni, Varakļānu novads, LV4838.
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4. Izslēgt no Adrešu reģistra datu bāzes dzīvojamās mājas Miera ielā 12, Varakļāni, dzīvokļu
(telpu grupu) adreses Nr.1 – Nr.8.

15.
Par dienesta dzīvokļa īres līguma pagarināšanu
Tiek dots vārds M.Justam
Izskatot Varakļānu novada pašvaldības ceļu būvtehniķa Xxxxx Xxxxx 13.09.2018. Varakļānu
novada pašvaldībā saņemto iesniegumu par dienesta dzīvokļa īres līguma pagarināšanu, saskaņā ar
likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 23.pantu un 26.panta otro un trešo daļu, ņemot vērā domes Sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar
9 balsīm “par” (J.Erels, G.Grudule, D.Inķēna, M.Justs, A.Kokars, N.Lazda, G.Puntužs, A.Saleniece,
M.Vilkauša); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ:
1. Pagarināt uz 3 gadiem Varakļānu novada pašvaldības ceļu būvtehniķim Xxxxx Xxxxx
(pers.k. xxxxxx-xxxxx) īres līgumu par dienesta dzīvokli Rēzeknes ielā 4-8, Varakļāni.
2. Uzdot Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA (valdes loceklis V.Stikāns) līdz
10.10.2018. sagatavot un noslēgt dzīvokļa īres līgumu ar E.Vilkaušu.

16.
Par sociālo dzīvokļu īri
Tiek dots vārds A.Kančai, M.Justam
Izskatot Sociālā dienesta sagatavoto informāciju par sociālo dzīvokļu īres līgumu
pagarināšanu, kā arī Xxxxx Xxxxx 03.09.2018. iesniegumu par sociālā dzīvokļa Rīgas ielā 36-5,
Varakļāni, īri, saskaņā ar likuma “Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamajām mājām”
6.pantu, atbilstoši sociālās dzīvojamās mājas “Ceriņi” (Pils iela 17, Varakļānos) un “Pūpoli” (Rīgas
iela 36, Varakļānos) nolikumos noteiktajam, ņemot vērā domes Sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm “par”

(J.Erels, G.Grudule, 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 31.03.2019.:
1.1. Xxxxx Xxxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx) par sociālo dzīvokli Pils ielā 17-6, Varakļānos (1
ist.; kopplatība 23,9 m2);
1.2. Xxxxx Xxxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx) par sociālo dzīvokli Pils ielā 17-9, Varakļānos (1
ist.; kopplatība 26,0 m2);
1.3. Xxxxx Xxxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx) par sociālo dzīvokli Rīgas ielā 36-3, Varakļānos
(1 ist. ar kopējo platību 31,5 m2);
1.4. Xxxxx Xxxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx) par sociālo dzīvokli Lubānas ielā 12-3,
Varakļānos (1 ist. ar kopējo platību 43,3 m2).
2. Piešķirt Xxxxx Xxxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx) sociālo dzīvokli Rīgas ielā 36-5, Varakļāni
(1 ist. ar kopējo platību 23,9 m2) uz laika periodu līdz 31.03.2019.;
2.1. saskaņā ar likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 10.panta pirmās daļas
2.punktu, izslēgt Xxxxx Xxxxx no pašvaldības palīdzības vispārējās kārtības reģistra.
3. Uzdot Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA (valdes loceklis V.Stikāns) līdz
10.10.2018. sagatavot un noslēgt 1.-2.punktā minēto sociālo dzīvokļu īres līgumus.
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17.
Par godalgas piešķiršanu Xxxxx Xxxxx
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 9 balsīm “par” (J.Erels, G.Grudule, D.Inķēna, M.Justs, A.Kokars, N.Lazda, G.Puntužs,
A.Saleniece, M.Vilkauša); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ:
1. Piešķirt godalgu par izcīnīto 2.vietu 2018.gada Eiropas čempionātā svarbumbu celšanā
Latvijas izlases dalībniekam Xxxxx Xxxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx) EUR 200,00 apmērā (pēc
nodokļu nomaksas).

18.
Par naudas balvas piešķiršanu nozīmīgā dzīves jubilejā
Tiek dots vārds M.Vilkaušai, A.Saleniecei, M.Justam
Izskatot Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas sagatavoto informāciju par nozīmīgu dzīves jubileju
2018.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, ņemot vērā domes
Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti
balsojot, ar 9 balsīm “par” (J.Erels, G.Grudule, 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 100 gadu jubileju 150,00 euro apmērā Varakļānu novada
iedzīvotājai Xxxxx Xxxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx).
2. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (V.Baloža ielā 13A, Valmiera, LV4201) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

19.
Par noteikumiem “Par braukšanas maksas atvieglojumiem un transporta izdevumu
segšanas kārtību izglītojamajiem Varakļānu novadā”
Tiek dots vārds M.Justam
Izskatot sagatavoto noteikumu par skolēnu pārvadājumiem projektu, saskaņā ar likuma “Par
pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 14. un
21.punktu, 27.06.2017. Ministru kabineta noteikumu Nr.371 “Braukšanas atvieglojumu noteikumi”
9.un 10.punktu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm “par” (J.Erels, G.Grudule,
D.Inķēna, M.Justs, A.Kokars, N.Lazda, G.Puntužs, A.Saleniece, M.Vilkauša); “pret” – nav; “atturas”
– nav, NOLEMJ:
1. Apstiprināt noteikumus “Par braukšanas maksas atvieglojumiem un transporta izdevumu
segšanas kārtību izglītojamajiem Varakļānu novadā”.
Pielikumā: nolikums ar pielikumiem uz 5 lapām.

20.
Par pagaidu dzīvojamās telpas piešķiršanu
Tiek dots vārds M.Justam
Izskatot Xxxxx Xxxxx 05.09.2018. iesniegumu par dzīvojamās telpas piešķiršanu,
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punktu, likuma “Par palīdzību
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dzīvokļa jautājumu risināšanā” 5.pantu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm “par”
(J.Erels, J.Grudule, D.Inķēna, M.Justs, A.Kokars, N.Lazda, G.Puntužs, A.Saleniece, M.Vilkauša);
“pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ:
1. Nodrošināt Xxxxx Xxxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx) ģimeni ar pagaidu dzīvojamo telpu
Miera ielā 14-13, Varakļāni (vienistabas dzīvoklis ar kopplat. 19,9 m2) uz laika periodu līdz
31.05.2019.
2. Uzdot Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA (valdes loceklis V.Stikāns) līdz
10.10.2018. sagatavot un noslēgt pagaidu dzīvojamās telpas īres līgumu ar X.Xxxxx.
Visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti.
Nākamā domes sēde notiks 25.10.2018. plkst. 15.00
Sēde darbu beidz plkst. 16.40
Sēdi vadīja:
Domes priekšsēdētājs
Protokolēja:
Lietvedības nodaļas vadītāja

(personiskais paraksts)

(personiskais paraksts)
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M.Justs

I.Broka

