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VARAKĻĀNU  NOVADA  DOMES  SĒDES 

PROTOKOLS  
Varakļānos 

 

2014.gada 27.martā                                   Nr. 6 

 

Atklāta sēde sasaukta plkst. 15
00

 

Sēdi vada domes priekšsēdētājs Māris Justs 

Sēdi protokolē Lietvedības nodaļas vadītāja  Ilga Broka 

 

DOMES  SASTĀVS: 
 

1.   Deputāts Jānis Erels  - piedalās  

2.   Deputāts Gunārs Gabrišs  - piedalās  

3.   Deputāte Dina Inķēna  - piedalās  

4.   Deputāts Māris Justs  - piedalās  

5.   Deputāts Oskars Kančs  - piedalās  

6.   Deputāts Gunārs Puntužs  - piedalās  

7.   Deputāte Anita Saleniece  - piedalās – sākot no 2.darba kārtības jautājuma 

8.   Deputāts Jānis Vēvers  - piedalās  

9.   Deputāte Modra Vilkauša  - piedalās  
 

PIEAICINĀTIE  UN  INTERESENTI:   

 

Ivars Ikaunieks – pašvaldības izpilddirektors; 

Ilona Skutele – Centralizētās grāmatvedības galvenā grāmatvede; 

Jānis Mozga – pagastu pārvalžu vadītājs; 

Aina Kanča – Sociālā dienesta vadītāja;  

Ilga Broka – Lietvedības nodaļas vadītāja 

 

DARBA  KĀRTĪBA: 

1. Par līguma slēgšanu ELFLA projekta „Pilsētas laukuma labiekārtošana” realizācijai 

 

2. Par izmaiņām jauniešu centra “Aplis” amatu un mēnešalgu sarakstā  

 

3. Par Spodrības mēneša izsludināšanu Varakļānu novadā 

 

4. Par projekta pieteikumu elektromobiļa iegādei  

 

5. Par otrā zemes gabala pievienošanu pamatgabalam Rēzeknes iela 8, Varakļāni 

 

6. Par zemes lietošanas mērķi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7017 001 0302 

 

7. Par nekustamā īpašuma “Zemturi” sadalīšanu 

 

8. Par nekustamā īpašuma “Murmastienes Tropi” sadalīšanu 

 

9. Par nekustamā īpašuma “Silakalni” sadalīšanu 

 

10. Par nekustamā īpašuma “Liepsalas” sadalīšanu 

 

11. Par zemes nomas līgumiem 

mailto:varaklani@varaklani.lv


 

2 

 

12. Ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšana Edgaram Silavniekam, Sandrai Upmanei, 

Mārtiņam Danielam Silavniekam, Kerijai Silavniecei  

 

13. Par naudas balvas piešķiršanu nozīmīgā dzīves jubilejā 

 

14. Par sociālās dzīvojamās mājas statusa noteikšanu 

 

15. Par dzīvokļa īres līguma pārtraukšanu 

 

16. Par iesaistīšanos Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā 

 

17. Par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu 

 

18. Par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā 

 

19. Modras Vilkaušas iesnieguma izskatīšana 

 

 

PAPILDU  DARBA  KĀRTĪBA:  

 

 

20. Par siltumapgādes avansa maksājumiem 2014./2015.gada apkures sezonai 

 

21. Par nekustamā īpašuma “Centra kalts” sadalīšanu 

 

22. Par Varakļānu novada domes 27.02.2014. lēmuma Nr. 4.4 anulēšanu 

 

23. Par maksas pakalpojumu izcenojumiem peldbaseinā 

 

24. Par Varakļānu novada pašvaldības izglītības iestāžu audzēkņu uzturēšanas izmaksām 

 

25. Par Varakļānu novada pašvaldības sociālās aprūpes iestādes – veco laužu pansionāta 

“Varavīksne” iemītnieku uzturēšanas izmaksām 

 

26.  Par atbalstu Murmastienes pamatskolas skolēnu vasaras nometnei Itālijā  

 

27. Par līdzfinansējumu Varakļānu pagasta biedrības sieviešu kluba “Magnolija” projektam 

“Dziedāt gribu, spēlēt gribu!” 

 

28. Par grozījumiem Varakļānu novada domes 29.08.2013. lēmumā Nr. 15.9 

 

29. Par grozījumiem Varakļānu novada domes 28.11.2013. lēmumā Nr. 20.8 

 

 

 Varakļānu novada domes priekšsēdētājs aicina deputātus balsot par vēl 10 izskatāmo 

jautājumu iekļaušanu domes papildu darba kārtībā.  

 Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm „par” (J.Erels, G.Gabrišs, D.Inķēna, 

M.Justs, O.Kančs, G.Puntužs, J.Vēvers, M.Vilkauša); „pret” – nav; „atturas” – nav, NOLEMJ: 

 

  Iekļaut papildu darba kārtībā 10 izskatāmos jautājumus.  

 

 
1. 

Par līguma slēgšanu ELFLA projekta „Pilsētas laukuma labiekārtošana” 

realizācijai  

 

Tiek dots vārds I.Ikauniekam, M.Justam 

 

Izskatot jautājumu par ELFLA projekta „Pilsētas laukuma labiekārtošana ” būvdarbu 

līguma slēgšanu, ņemot vērā, ka lētākais finanšu piedāvājums pārsniedz ar Varakļānu novada 

domes 28.06.2012. lēmumu Nr. 7.5 apstiprināto projekta izmaksu summu, pamatojoties uz 

iepirkuma Nr. VNP 2014/3-ELFLA rezultātiem, ņemot vērā domes Finanšu un attīstības 

komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm „par” (J.Erels, 

G.Gabrišs, D.Inķēna, M.Justs, O.Kančs, G.Puntužs, J.Vēvers, M.Vilkauša); „pret” – nav; 

„atturas” – nav, NOLEMJ: 
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1. Piekrist slēgt būvdarbu līgumu ar personu apvienību: SIA “Austrumu būvnieks|” 

(reģ. Nr. 45403029282, jurid. adrese: Ozolu iela 7, Varakļāni) un SIA “Aļņi AS” (reģ. Nr. 

42403009452, jurid. adrese: “Aļņi”, Dekšāres pag., Viļānu nov.) par ELFLA līdzfinansētā 

projekta „Pilsētas laukuma labiekārtošana” realizāciju par finanšu piedāvājumā norādīto 

summu – 117 054,18 euro (bez PVN). 

 

Pēc darba kārtības 1.jautājuma izskatīšanas sēdes norises telpā ierodas deputāte Anita 

saleniece, un piedalās nākamo jautājumu izskatīšanā un lēmumu pieņemšanā. 
 

2. 

Par izmaiņām jauniešu centra “Aplis” amatu un mēnešalgu sarakstā 

 

Tiek dots vārds I.Skutelei, J.Erelam, G.Puntužam, M.Justam  
 

Izskatot Varakļānu novada pašvaldības izpilddirektora ierosinājumu par nepieciešamību veikt 

izmaiņas jauniešu centra “Aplis” amatu un mēnešalgu sarakstā, saskaņā ar likuma “Par 

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, ņemot vērā domes Finanšu un attīstības 

komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm „par” (J.Erels, 

G.Gabrišs, D.Inķēna, M.Justs, O.Kančs, G.Puntužs, A.Saleniece, J.Vēvers, M.Vilkauša); 

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

 

 1. Ar 01.04.2014. veikt izmaiņas jauniešu centra “Aplis” amatu un mēnešalgu 

sarakstā, papildinot sarakstu ar šādām amata vienībām: 

 1.1. vingrošanas nodarbību instruktors (kods 3423 01); 

 1.2. apkopējs (kods 9112 01). 
 

Pielikumā: amatu un mēnešalgu saraksts uz 1 lapas. 
 

3. 

Par Spodrības mēneša izsludināšanu Varakļānu novadā 

 

Tiek dots vārds I.Ikauniekam, M.Justam  
 

 Izskatot domes Finanšu un attīstības komitejas priekšlikumu par Spodrības mēneša 

izsludināšanu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm „par” (J.Erels, G.Gabrišs, 

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

„atturas” – nav, NOLEMJ: 

 

 1. Izsludināt Spodrības mēnesi Varakļānu novadā laika periodā no 2014.gada 1.aprīļa 

līdz 30.aprīlim. 

 

 2. Noteikt, ka Spodrības mēneša laikā šķiroti zari un pērnās lapas glabāšanā tiek 

pieņemti bez maksas. 

 

 3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Varakļānu novada pašvaldības izpilddirektoram 

I.Ikauniekam. 

 
4. 

Par projekta pieteikumu elektromobiļa iegādei 

 

Tiek dots vārds I.Ikauniekam, J.Mozgam, O.Kančam, M.Justam  
 

 Izskatot un iepazīstoties ar sagatavoto pieteikumu ar ES Klimata pārmaiņu finanšu 

instrumenta (KPFI) finansēto projektu konkursā “Elektromobiļu iegāde Varakļānu novada  
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pašvaldības vajadzībām”, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm „par” (J.Erels, 

G.Gabrišs, D.Inķēna, M.Justs, O.Kančs, G.Puntužs, A.Saleniece, J.Vēvers, M.Vilkauša); „pret” 

– nav; „atturas” – nav, NOLEMJ: 

 

 1. Atbalstīt Varakļānu novada pašvaldības dalību ES KPFI finansēto projektu konkursā 

ar projekta pieteikumu “Elektromobiļu iegāde Varakļānu novada pašvaldības vajadzībām”.  

 

 2. Apstiprināt projekta “Elektromobiļu iegāde Varakļānu novada pašvaldības 

vajadzībām” īstenošanas finansējumu 52 756 euro (piecdesmit divi tūkstoši septiņi simti 

piecdesmit seši) apmērā, 

t.sk. attiecināmās izmaksas – 52 756 euro (piecdesmit divi tūkstoši septiņi simti piecdesmit 

seši) apmērā; 

 2.1. projekta attiecināmo izmaksu finansēšanas plānotie avoti: 

- Finanšu instrumenta finansējums – 70,13% apmērā – 37 000 euro (trīsdesmit septiņi 

tūkstoši); 

- projekta iesniedzēja līdzfinansējums – 29,87% apmērā – 15 756 euro (piecpadsmit tūkstoši 

septiņi simti piecdesmit seši ) apmērā.  

 

 3. Projekta “Elektromobiļu iegāde Varakļānu novada pašvaldības vajadzībām” 

atbalsta gadījumā nodrošināt iesniedzēja līdzfinansējumu no pašvaldības rīcībā esošiem 

finanšu līdzekļiem. 

 

5. 

Par otrā zemes gabala pievienošanu pamatgabalam Rēzeknes iela 8, Varakļāni 

 

Tiek dots vārds I.Ikauniekam, M.Justam 

 

 Izskatot Silvijas Vecstaudžas 12.03.2014. iesniegumu par otrā zemes gabala 

pievienošanu pamatgabalam Rēzeknes iela 8, Varakļāni, saskaņā ar MK 20.06.2006. 

noteikumiem Nr. 496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu, klasifikācijas un nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, MK 30.04.2013. noteikumiem Nr. 

240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi”, atbilstoši 

Varakļānu novada teritorijas plānojumam 2014.-2025.gadam, ņemot vērā domes Finanšu un 

attīstības komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm „par” 

(J.Erels, G.Gabrišs, D.Inķēna, M.Justs, O.Kančs, G.Puntužs, A.Saleniece, J.Vēvers, 

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

 

 1. Zemes gabalu 937 m
2
 platībā ar kadastra apzīmējumu 7017 001 0469 pievienot kā 

otro zemes gabalu pamatgabalam Rēzeknes iela 8, Varakļāni (kadastra apzīm. 7017 001 0491), 

izveidojot zemes īpašumu ar adresi Rēzeknes iela 8, Varakļāni, Varakļānu novads, ar kopējo 

platību 2717 m
2
. 

 

 2. Pēc teritorijas plānojuma galvenai zemes izmantošanas veids ir savrupmāju apbūve 

(11001), atbilstoši zemes lietošanas mērķu kodu klasifikācijai – abiem zemes gabaliem 

saglabāt zemes lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601). 

 

 3. Izslēgt no Adrešu reģistra adresi – Daugavpils iela 18, Varakļāni, Varakļānu nov. 
 

6. 

Par zemes lietošanas mērķi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7017 001 0302 

 

Tiek dots vārds I.Ikauniekam, M.Justam 

 

 Saskaņā ar MK 20.06.2006. noteikumiem Nr. 496 “Nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķu, klasifikācijas un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, 

MK 30.04.2013. noteikumiem Nr. 240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un  
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apbūves noteikumi”,  Finanšu un attīstības komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada dome, 

atklāti balsojot, ar  9 balsīm „par” (J.Erels, G.Gabrišs, D.Inķēna, M.Justs, O.Kančs, G.Puntužs, 

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

 

 1. Atbilstoši Varakļānu novada domes sēdes 28.11.2013. lēmuma Nr. 20.7 “Par zemes 

nomu” 6.punktam Arnim Brokam iznomātajai zemes gabala daļai 3068 m
2
 platībā (vairāk vai 

mazāk, kā izrādīsies pēc instrumentālās uzmērīšanas) no zemes gabala Zaļā iela 14, Varakļāni 

(kad.apzīm. 7017 001 0302; kopplat. 14400 m
2
) pēc teritorijas plānojuma galvenais zemes 

izmantošanas veids ir savrupmāju apbūve (11001), atbilstoši zemes lietošanas mērķa kodu 

klasifikācijai – pamatgabalam un iznomātajai zemes platībai saglabāt zemes lietošanas mērķi – 

individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601). 
 

7. 

Par nekustamā īpašuma “Zemturi” sadalīšanu 

 

Tiek dots vārds I.Ikauniekam, M.Justam 

 

 Izskatot Igūra Čevera 25.02.2014. iesniegumu par nekustamā īpašuma “Zemturi” (kad. 

Nr. 7078 004 0068; 6,5 ha kopplatībā) sadalīšanu, pamatojoties uz MK 12.04.2011. noteikumi 

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

pašvaldībām” 12.pantu un 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.Gabrišs, D.Inķēna, M.Justs, O.Kančs, G.Puntužs, 

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

 

 1. Atļaut sadalīt nekustamā īpašuma “Zemturi” zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 

7078 004 0068 (kopējā platība 6,5 ha) divos atsevišķos īpašumos, izstrādājot zemes ierīcības 

projektu. 

 

 2. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma “Zemturi” zemes vienību 2,0 ha platībā (pēc 

sadalīšanas zemes vienības platība var tikt precizēta), kas projektētajā sadales shēmā apzīmēts 

ar Nr. 1. 

 

 3. Atdalāmajai zemes vienībai, kas tiks pievienota nekustamajam īpašumam “Ramuļi” 

apstiprināt nosaukumu „Ramuļi”. 

 

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

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

 

 5. Paliekošai zemes vienībai 4,5 ha platībā saglabāt nosaukumu “Zemturi” un saglabāt 

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

zemes lietošanas mērķa kods – 0101. 
 

Pielikumā: darba uzdevums uz 1 lapas. 
 

 8. 

Par nekustamā īpašuma “Murmastienes Tropi” sadalīšanu 

 

Tiek dots vārds I.Ikauniekam, M.Justam 

 

 Izskatot Viļa Tropa 18.03.2014. iesniegumu par nekustamā īpašuma “Murmastienes 

Tropi” (kad. Nr. 7078 004 0074; 14,9 ha kopplatībā) sadalīšanu, pamatojoties uz MK 

12.04.2011. noteikumi Nr.288  “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, Zemes ierīcības 

likumu, likuma “Par  pašvaldībām” 12.pantu un Varakļānu novada teritorijas plānojumu 2014.-

2025.gadam, ņemot vērā domes Finanšu un attīstības komitejas priekšlikumu, Varakļānu  
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novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm „par” (J.Erels, G.Gabrišs, D.Inķēna, M.Justs, 

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

NOLEMJ: 

 

 1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “Murmastienes Tropi” (kadastra Nr.70780040074; 

kopējā platība 14,9 ha) divos atsevišķos īpašumos, izstrādājot zemes ierīcības projektu: 

- pirmais īpašums (jaunizveidotais) daļa no zemes vienības ar kadastra apzīm. 7078 004 0074 

zemes gabalu 10,0 ha platībā (pēc sadalīšanas zemes vienības platība var tikt precizēta), kas 

projektētajā sadales shēmā apzīmēts ar Nr. 1; 

- otrais īpašums (paliekošais)  daļa no zemes vienības ar kadastra apzīm. 7078 004 0074 zemes 

gabalu 3,4 ha platībā un zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7078 008 0258 – 1,5 ha 

platībā. 

 

 2. Jaunizveidotajam īpašumam apstiprināt nosaukumu „Ābeles 3”. 

 

 4. Jaunizveidotajam īpašumam noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras 

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

 

 5. Paliekošam īpašumam saglabāt nosaukumu “Murmastienes Tropi” un adresi zemes 

vienībai un uz tās esošajām ēkām - “Murmastienes Tropi”, Murmastienes pagasts, 

Varakļānu nov., 

 5.1. paliekošajai zemes vienībai saglabāt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras 

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

Pielikumā: darba uzdevums uz 1 lapas. 
 

9. 

Par nekustamā īpašuma “Silakalni” sadalīšanu 

 

Tiek dots vārds I.Ikauniekam, M.Justam 

 

 Izskatot SIA “Lauce” 20.03.2014. iesniegumu par nekustamā īpašuma “Silakalni” 

(kad. Nr. 7094 006 0313, kopplat.80,55 ha), sadalīšanu divos īpašumos, atdalot vienu zemes 

vienību, saskaņā ar MK 12.04.2011. noteikumiem  Nr.288 “Zemes ierīcības projekta izstrādes 

noteikumi”, likuma “Par  pašvaldībām” 12.pantu  un 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.Gabrišs, D.Inķēna, 

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

nav, NOLEMJ: 

 

 1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “Silakalni” (kadastra Nr. 7094 006 0313 ar 

kopējo  platību  80.55 ha ) divos atsevišķos īpašumos.  

      - pirmais īpašums (paliekošais) -  “Silakalni” –  zemes gabali ar  kadastra apzīm. 

                                               7094 006 0313 – 8.6 ha;  

                                               7094 006 0333 – 7.2 ha   

                                               7094 007 0245 – 20.0 ha 

                                               7094 007 0262 – 1.62 ha 

     - otrais īpašums (jaunizveidotais) – zemes vienība ar kadastra apz. 7094 007 0015 – 

43.13 ha platībā.  

 

  2. Jaunizveidotajam nekustamam īpašumam apstiprināt nosaukumu “Silakalni M”. 

  

 3. Jaunizveidotajam nekustamam īpašumam “Silakalni M” (zemes vienībai ar 

kadastra apzīm. 7094 007 0049 – 43.13 ha  platībā),  noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, 

uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība; kods – 0201. 
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10. 

Par nekustamā īpašuma “Liepsalas” sadalīšanu 

 

Tiek dots vārds I.Ikauniekam, M.Justam 

 

 Izskatot Annas Luteres 05.03.2014. iesniegumu par nekustamā īpašuma “Liepsalas” 

(kad. Nr. 7094 006 0313, kopplat.80,55 ha), sadalīšanu divos īpašumos, atdalot vienu zemes 

vienību, saskaņā ar MK 12.04.2011. noteikumiem  Nr.288 “Zemes ierīcības projekta izstrādes 

noteikumi”, likuma “Par  pašvaldībām” 12.pantu  un 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.Gabrišs, D.Inķēna, 

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

nav, NOLEMJ: 

 

 1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “Liepsalas” (kadastra Nr. 7094 003 0038 ar 

kopējo  platību  4,8 ha ) divos atsevišķos īpašumos.  

      - pirmais īpašums (paliekošais) -  “Liepsalas” –  zemes gabals ar  kadastra apzīm. 

7094 003 0038 – 2,8 ha 

     - otrais īpašums (jaunizveidotais) – zemes vienība ar kadastra apz. 7094 004 0046 – 

2,0 ha platībā.  

 

  2. Jaunizveidotajam nekustamam īpašumam apstiprināt nosaukumu “Ābeles 1”. 

  

 3. Paliekošajam nekustamam īpašumam “Liepsalas” saglabāt zemes lietošanas mērķi 

– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība; kods – 0101. 

 

 4. Jaunizveidotajam nekustamam īpašumam “Ābeles 1” (zemes vienībai ar kadastra 

apzīm. 7094 004 0046 – 2,0 ha  platībā),  noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība; kods – 0101. 
 

11. 

Par zemes nomas līgumiem 

 

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

 

 Izskatot pašvaldībā saņemtos iedzīvotāju iesniegumus par zemes nomas līgumu 

slēgšanu un pagarināšanu, saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 

MK 30.10.2007. noteikumu Nr.735 “Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 

18.3.punktu, ņemot vērā domes Finanšu un attīstības komitejas priekšlikumu, Varakļānu 

novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm „par” (J.Erels, G.Gabrišs, D.Inķēna, M.Justs, 

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

NOLEMJ: 

 

 1. Iznomāt Agnesei Garančai zemes gabalu ar kadastra Nr. 7078 005 0065 – 0,7 ha 

platībā  uz laika periodu līdz 31.12.2023. 

 

 2. Iznomāt zemnieku saimniecībai “Laduži” (reģ, Nr. 47101011425) lauksaimniecības 

vajadzībām uz laika periodu līdz 31.12.2015.: 

- zemes gabalu ar kadastra Nr. 7078 009 0146 – 1,21 ha platībā no rezerves zemju fonda 

zemēm; 

- daļu no zemes gabala ar kadastra Nr. 7078 009 0107 – 17,0 ha platībā. 

 

 3. Iznomāt Elzai Mičulei zemes gabalu 2542 m
2
 platībā Brīvības ielā 40, Varakļāni, 

sakņu dārza vajadzībām uz laika periodu no 01.04.2014. līdz 31.12.2018. 

 

 4. Iznomāt Mārtiņam Miezītim zemes gabalu 1776 m
2
 platībā Zemgales ielā 26, 
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Varakļāni, sakņu dārza vajadzībām uz laika periodu no 01.04.2014. līdz 31.12.2018. 

12. 

Ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšana Edgaram Silavniekam, Sandrai Upmanei, 

Mārtiņam Danielam Silavniekam, Kerijai Silavniecei 

 

Tiek dots vārds I.Ikauniekam, M.Justam 

 

 Izskatot Pētera Zalužinska 24.02.2014. iesniegumu par deklarētās dzīvesvietas 

“Ķirši”, Murmastienes pag., Varakļānu nov., anulēšanu Edgaram Silavniekam, Sandrai 

Upmanei un viņu nepilngadīgajiem bērniem Mārtiņam Danielam Silavniekam un Kerijai 

Silavniecei sakarā ar to, ka viņi šajā adresē nav dzīvojuši un nedzīvo, saskaņā ar Dzīvesvietas 

deklarēšanas likuma 3.panta pirmo daļu, atbilstoši MK 11.02.2003. noteikumiem Nr.72 

“Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu”, ņemot vērā domes Finanšu un 

attīstības komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm „par” 

(J.Erels, G.Gabrišs, D.Inķēna, M.Justs, O.Kančs, G.Puntužs, A.Saleniece, J.Vēvers, 

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

 

 1. Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu pēc adreses “Ķirši”, Murmastienes 

pagasts, Varakļānu nov., LV-4838, šādām personām: 

 1.1. Edgaram Silavniekam; 

 1.2. Sandrai Upmanei; 

 1.3. Mārtiņam Danielam Silavniekam; 

 1.4. Kerijai Silavniecei. 
 

Pielikumā: lēmuma izvērsts skaidrojums uz 1 lapas. 
 

13. 

Par naudas balvas piešķiršanu nozīmīgā dzīves jubilejā 

 

Tiek dots vārds I.Ikauniekam, M.Justam 

 

 Izskatot Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas sagatavoto informāciju par nozīmīgām dzīves 

jubilejām 2014.gada aprīlī, 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.Gabrišs, 

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

„atturas” – nav, NOLEMJ: 

 

 1. Piešķirt naudas balvas sakarā ar 85 gadu jubileju 70,00 euro apmērā Varakļānu 

novada ilgdzīvotājam Vladislavam Švedam. 

 

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

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

14. 

Par sociālās dzīvojamās mājas statusa noteikšanu 

 

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

 

 Noklausoties domes izpilddirektora ziņojumu par nepieciešamību noteikt sociālās 

dzīvojamās mājas statusu Varakļānu novada teritorijā esošai dzīvojamai mājai, saskaņā ar 

likuma “Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 4.panta pirmo daļu un 

likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu, Varakļānu novada dome, atklāti 
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balsojot, ar 9 balsīm „par” (J.Erels, G.Gabrišs, D.Inķēna, M.Justs, O.Kančs, G.Puntužs,  

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

 

 1. Noteikt sociālās dzīvojamās mājas statusu dzīvojamai mājai “Aizkalnieši 2”, 

Varakļānu pagasts, Varakļānu nov. 

 
15. 

 Par dzīvokļa īres līguma pārtraukšanu 

 

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

 

 Izskatot Veras Kirilovičas 03.03.2014. iesniegumu un Sergeja Šeršņova 26.03.2014. 

iesniegumu par īre līguma laušanu, saskaņā ar likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 27.pantu, 

ņemot vērā domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšlikumu, Varakļānu 

novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm „par” (J.Erels, G.Gabrišs, D.Inķēna, M.Justs, 

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

NOLEMJ: 

 

 1. Skaitīt par izbeigtu ar Veru Kiriloviču noslēgto īre līgumu par dzīvokli Pils ielā 30-

10, Varakļāni, ar 03.03.2014. 

 

 2. Lauzt ar Sergeju Šeršņovu noslēgto īre līgumu par dzīvokli “Malaine” -5, 

Varakļānu pag., ar 31.03.2014. 

 
16. 

Par iesaistīšanos Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā 

 

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

 

 Noklausoties Varakļānu novada pašvaldības Sociālā dienesta veselības aprūpes 

vadītājas D.Inķēnas sagatavoto informāciju, novada iedzīvotāju veselības veicināšanas 

pasākumu atbalsta, saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu, 

ņemot vērā domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšlikumu, Varakļānu 

novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm „par” (J.Erels, G.Gabrišs, D.Inķēna, M.Justs, 

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

NOLEMJ: 

 

 1. Varakļānu novada pašvaldībai iesaistīties Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā.  

 

 2. Kā pašvaldības koordinatoru pašvaldības sadarbībai ar Nacionālo veselīgo 

pašvaldību tīklu nozīmēt Sociālā dienesta veselības aprūpes vadītāju, deputāti Dinu Inķēnu. 
 

17. 

Par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu 

 

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

 

 Izskatot Sociālā dienesta sagatavoto informāciju par sociālā dzīvokļa īres līguma 

pagarināšanu, saskaņā ar likuma “Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām 

mājām” 6.pantu, atbilstoši sociālās dzīvojamās mājas „Ceriņi” (Pils ielā 17, Varakļānos) 

nolikumā noteiktajam, ņemot vērā domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 

priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm „par” (J.Erels, G.Gabrišs, 

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

„atturas” – nav, NOLEMJ: 
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 1. Pagarināt sociālā dzīvokļa īres līgumu līdz 30.09.2014. Zinaidai Garančai par 

sociālo dzīvokli Pils ielā 17-6, Varakļānos (1 ist.; kopplatība 23,9 m
2
). 

 

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

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

18. 

Par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā 

 

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

 

 Izskatot iedzīvotāju iesniegumus par sociālā dzīvokļa piešķiršanu un Sociālā dienesta 

sagatavoto informāciju šajā jautājumā, saskaņā ar likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu 

risināšanā” 2.pantu un 5.pantu, ņemot vērā domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu 

komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm „par” (J.Erels, 

G.Gabrišs, D.Inķēna, M.Justs, O.Kančs, G.Puntužs, A.Saleniece, J.Vēvers, M.Vilkauša); „pret” 

– nav; „atturas” – nav, NOLEMJ: 

 

  1. Piešķirt Annai Veipai sociālo dzīvokli Pils ielā 17-7, Varakļāni (1 ist., kopplat.23,1 

m
2
); 

 1.1. sociālā dzīvokļa īres līgums slēdzams uz laika periodu līdz 30.09.2014.; 

  1.2. izslēgt Annu Veipu no sociālo dzīvokļu palīdzības reģistra.  

 
 

 2. Piešķirt Aigaram Silavniekam sociālo dzīvokli Rīgas ielā 36-4, Varakļāni (1 ist., 

kopplat.21 m
2
); 

 2.1. sociālā dzīvokļa īres līgums slēdzams uz laika periodu līdz 30.09.2014.; 

 2.2. izslēgt Aigaru Silavnieku no sociālo dzīvokļu palīdzības reģistra.  

 

 3. Piešķirt Pēterim Poļakam sociālo dzīvokli Pils ielā 17-9, Varakļāni (2 ist., kopplat. 

26 m
2
);  

 3.1. sociālā dzīvokļa īres līgums slēdzams uz laika periodu līdz 30.09.2014. 
 

Pielikumā: pieņemto lēmumu izvērsti skaidrojumi uz 3 lapām. 
 

19. 

Modras Vilkaušas iesnieguma izskatīšana 

 

Tiek dots vārds I.Ikauniekam, M.Justam 

 

Izskatot deputātes Modras Vilkaušas 20.03.2014. iesniegumu par atlīdzības saņemšanu par 

deputāta pienākumu veikšanu, saskaņā ar “Varakļānu novada pašvaldības amatpersonu un 

darbinieku atlīdzības nolikumu”, ņemot vērā domes Finanšu un attīstības komitejas priekšlikumu, 

Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm „par” (J.Erels, G.Gabrišs, D.Inķēna, M.Justs, 

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

 

 1. Sākot ar 2014.gada 10.aprīli skaitīt par spēku zaudējušu Varakļānu novada domes 

27.06.2013. lēmumu Nr. 12.22 „Par deputāta pienākumu pildīšanu bez atlīdzības” un apmaksāt 

Modrai Vilkaušai deputāta darbu saskaņā ar “Varakļānu novada pašvaldības amatpersonu un 

darbinieku atlīdzības nolikumu”. 

 
20. 

Par siltumapgādes avansa maksājumiem 2014./2015.gada apkures sezonai 

 

Tiek dots vārds I.Ikauniekam, M.Vilkaušai,  M.Justam 
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 Izskatot Varakļānu “Dzīvokļu komunālā uzņēmuma” SIA ierosinājumu par 

centralizētās siltumapgādes avansa maksājuma apmēra noteikšanu 2014./2015.gada apkures 

sezonai, kas nodrošinās iespēju savlaicīgi iepirkt kurināmo un pakalpojumu saņēmējiem dos 

iespēju plānot savus izdevumus apkures maksājumu segšanai, Varakļānu novada dome, atklāti 

balsojot, ar 9 balsīm „par” (J.Erels, G.Gabrišs, D.Inķēna, M.Justs, O.Kančs, G.Puntužs, 

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

 

 1. Noteikt, ka 2014.gada vasaras sezonas piecos mēnešos (maijs, jūnijs, jūlijs, augusts, 

septembris) iedzīvotājiem – centralizētās siltumapgādes pakalpojuma saņēmējiem – veicamais 

fiksētais maksājums uzskatāms par avansa iemaksu 2014./2015.gada apkures sezonas pieciem 

mēnešiem (novembrim, decembrim, janvārim, februārim, martam).  

 

 2. Fiksētā maksājuma apmēru noteikt 0,64 euro/m
2
 mēnesī; 

2.1. fiksētais (avansa) maksājums nav uzskatāms par obligātu maksājumu un par tā kavējumu 

netiek piemērotas soda sankcijas. 

 

 3. Uzsākot 2014./2015.gada apkures sezonu, avansa maksājums tiks ņemts vērā, veicot 

aprēķinu par siltumapgādi pēc spēkā esošā pamattarifa.  

 

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

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

21. 

Par nekustamā īpašuma “Centra kalts” sadalīšanu 

 

Tiek dots vārds I.Ikauniekam, O.Kančam, M.Justam 

 

 Izskatot AS “Sadales tīkli” Ziemeļaustrumu Ekspluatācijas daļas 05.03.2014. 

iesniegumu par zemes gabala  70 m² atdalīšanu no pašvaldībai piekritīgās zemes ar kadastra 

apzīm. 7078 004 0398 transformatoru apakšstacijas TP-4345 uzturēšanai, pamatojoties uz 

likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu 

zemesgrāmatās” 8.panta 4¹.daļu,  MK 12.04.2011. noteikumiem  Nr.288 “Zemes ierīcības 

projekta izstrādes noteikumi”, likuma “Par  pašvaldībām” 12.pantu un Varakļānu novada 

teritorijas plānojumu 2014.-2025.gadam, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm 

„par” (J.Erels, G.Gabrišs, D.Inķēna, M.Justs, O.Kančs, G.Puntužs, A.Saleniece, J.Vēvers, 

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

 

 1. Atļaut atdalīt no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7078 004 0398 zemes 

gabalu 70m² platībā un ieskaitīt valsts rezerves fonda zemēs.  

 

 2. Atdalāmajai zemes vienībai apstiprināt nosaukumu “Transformators TP-4345”, un 

noteikt adresi zemes vienībai un uz tās esošajām ēkām “Transformators TP-4345”, 

Murmastienes pagasts, Varakļānu nov., LV-4835. 

 

 3. Atdalāmajai zemes vienībai noteikt zemes lietošanas mērķi – ar maģistrālajām 

elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko 

produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu 

attīrīšanas būvju apbūve – kods 1201. 

 
22. 

Par Varakļānu novada domes 27.02.2014. lēmuma Nr. 4.4 anulēšanu 

 

Tiek dots vārds I.Ikauniekam, I.Brokai, M.Justam 

  

 Izskatot Nekustamā īpašuma nodaļas sagatavoto informāciju par nepieciešamību anulēt 

Varakļānu novada domes 27.02.2014. lēmumu Nr. 4.4 sakarā ar pašvaldībai piekritīgā zemes 
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gabala robežu precizēšanu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm „par” (J.Erels, 

G.Gabrišs, D.Inķēna, M.Justs, O.Kančs, G.Puntužs, A.Saleniece, J.Vēvers, M.Vilkauša); „pret” 

– nav; „atturas” – nav, NOLEMJ:  

 

 1. Anulēt Varakļānu novada domes 27.02.2014. lēmumu Nr. 4.4 “Par zemes gabala 

noteikšanu par starpgabalu, ieskaitīšanu pašvaldībai piekrītošajās zemēs un zemes lietošanas 

mērķa noteikšanu”. 

 

23. 

Par maksas pakalpojumu izcenojumiem peldbaseinā 

 

Tiek dots vārds I.Ikauniekam, D.Inķēnai, G.Puntužam, J.Vēveram, M.Justam 

  

 Izskatot sagatavoto peldbaseina sniegto pakalpojumu izcenojumu projektu, saskaņā ar 

likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.g punktu, Varakļānu novada dome, atklāti 

balsojot, ar 9 balsīm “par” (J.Erels, G.Gabrišs, D.Inķēna, M.Justs, O.Kančs, G.Puntužs, 

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

 

 1. Apstiprināt peldbaseina pakalpojumu izcenojumus saskaņā ar pielikumu Nr. 1. 

 

 2. Lēmums stājas spēkā ar 2014.gada 1.aprīli. 
 

Pielikumā: saraksts uz 1 lapas. 
 

24. 

Par Varakļānu novada pašvaldības izglītības iestāžu audzēkņu uzturēšanas izmaksām 

 

Tiek dots vārds I.Skutelei, G.Puntužam, A.Saleniecei, M.Justam 

  

 Pamatojoties uz likuma”Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta g) 

apakšpunktu un MK 13.07.1999. noteikumu Nr. 250 “Kārtība, kādā veicami pašvaldību 

savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem 

pakalpojumiem” 20.un 20.
2
 punktu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm „par” 

(J.Erels, G.Gabrišs, D.Inķēna, M.Justs, O.Kančs, G.Puntužs, A.Saleniece, J.Vēvers, 

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

 

 1. Apstiprināt viena audzēkņa uzturēšanas izmaksas 2014.gadā Varakļānu novada 

pašvaldības izglītības iestādēs saskaņā ar pielikumiem Nr.1 – Nr.8. 
 

Pielikumā: izglītības iestāžu audzēkņu uzturēšanas izmaksu aprēķini uz 8 lapām. 
 

25. 

Par Varakļānu novada pašvaldības sociālās aprūpes iestādes – veco laužu pansionāta 

“Varavīksne” iemītnieku uzturēšanas izmaksām 

 

Tiek dots vārds I.Skutelei, M.Justam 

  

 Pamatojoties uz likuma”Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta g) 

apakšpunktu un MK 13.07.1999. noteikumu Nr. 250 “Kārtība, kādā veicami pašvaldību 

savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem 

pakalpojumiem” 20.un 20.
2
 punktu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm „par” 

(J.Erels, G.Gabrišs, D.Inķēna, M.Justs, O.Kančs, G.Puntužs, A.Saleniece, J.Vēvers, 

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

 

 1. Apstiprināt viena iemītnieka uzturēšanas izmaksas 2014.gadā Varakļānu novada 
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pašvaldības sociālās aprūpes iestādē – veco ļaužu pansionātā “Varavīksne” saskaņā ar 

pielikumu. 
 

Pielikumā: sociālās aprūpes iestāde iemītnieku uzturēšanas izmaksu aprēķins uz 1 lapas. 
 

26.  

Par atbalstu Murmastienes pamatskolas skolēnu vasaras nometnei Itālijā  
 

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

  

 Izskatot Murmastienes pamatskolas direktora v.i. I. Pelšes 26.03.2014. iesniegumu Nr. 

1-24/1, kurā lūgts atbalstīt Murmastienes pamatskolas 5.-9.klašu 10 skolēnu un dalību vasaras 

nometnē Madonna della Neve skolā Itālijā (Adro, Brešas apgabalā) laikā no 15-22.jūnijam un 

apmaksāt ceļa izdevumus skolotājai Ilzei Zepai, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 9 

balsīm „par” (J.Erels, G.Gabrišs, D.Inķēna, M.Justs, O.Kančs, G.Puntužs, A.Saleniece, 

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

 

 1. Atbalstīt Murmastienes pamatskolas 5.-9.klašu skolēnu dalību vasaras nometnē 

Itālijā (Adro, Brešas apgabalā, Madonna della Neve skolā) laikā no 15.06.2014. līdz 

22.06.2014. 

 

 2. Apmaksāt Murmastienes pamatskolas skolotājas Ilzes Zepas ceļa izdevumus skolēnu 

vasaras nometnes braucienam uz Itāliju; 

 2.1. pēc ceļa izdevumu apliecinošu dokumentu saņemšanas centralizētajai 

grāmatvedībai veikt naudas atmaksu Ilzei Zepai.  

 

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

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

27. 

Par līdzfinansējumu Varakļānu pagasta biedrības sieviešu kluba “Magnolija” 

projektam “Dziedāt gribu, spēlēt gribu!” 

 

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

  

Izskatot Varakļānu pagasta biedrības sieviešu klubs “Magnolija” valdes priekšsēdētājas 

Marijas Sčuckas 26.03.2014. Varakļānu novada pašvaldībā saņemto iesniegumu par 

līdzfinansējuma piešķiršanu dalībai “Rietumu Bankas labdarības fonda” un AS “Lauku avīze” 

rīkotajā projektu konkursā “Sprīdis labākai dzīvei” iesniedzamajam projektam “Dziedāt gribu, 

spēlēt gribu!”, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm „par” (J.Erels, G.Gabrišs, 

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

„atturas” – nav, NOLEMJ: 

 

1. Nodrošināt Varakļānu pagasta Biedrībai sieviešu klubs “Magnolija” līdzfinansējumu 

298,50 euro (divi simti deviņdesmit astoņi euro un 50 centi) apmērā tautas mūzikas instrumentu 

iegādei konkursa “Sprīdis labākai dzīvei” projekta “Dziedāt gribu, spēlēt gribu!” ietvaros. 

 
28. 

Par grozījumiem Varakļānu novada domes 29.08.2013. lēmumā Nr. 15.9 

 

Tiek dots vārds I.Ikauniekam, I.Brokai, M.Justam 

  

 Izskatot Inta Ivanova 21.03.2014. iesniegumu par nekustamā īpašuma nosaukuma  
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maiņu,  saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, MK 03.11.2009. noteikumiem Nr.1269 

“Adresācijas sistēmas noteikumi”, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm „par” 

(J.Erels, G.Gabrišs, D.Inķēna, M.Justs, O.Kančs, G.Puntužs, A.Saleniece, J.Vēvers, 

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

 

 1. Izdarīt grozījumus Varakļānu novada domes 29.08.2013. lēmumā Nr. 15.9 “Par 

nekustamā īpašuma “Gulbīši” sadalīšanu, izsakot lēmuma 2.punktu šādā redakcijā: 

  “2. Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam ar zemes vienības kadastra apzīmējumu 

7078 009 0086 – 7,2 ha platībā apstiprināt nosaukumu  “Puisēni 1”. 
 

29. 

Par grozījumiem Varakļānu novada domes 28.11.2013. lēmumā Nr. 20.8 

 

Tiek dots vārds I.Ikauniekam, M.Justam 

  

 Izskatot Valda Barazinska 27.03.2014. iesniegumu par nekustamā īpašuma nosaukuma 

maiņu,  saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, MK 03.11.2009. noteikumiem Nr.1269 

“Adresācijas sistēmas noteikumi”, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm „par” 

(J.Erels, G.Gabrišs, D.Inķēna, M.Justs, O.Kančs, G.Puntužs, A.Saleniece, J.Vēvers, 

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

 

 1. Izdarīt grozījumus Varakļānu novada domes 28.11.2013. lēmumā Nr. 20.8 “Par 

nekustamā īpašuma “Krūmiņi” sadalīšanu, izsakot lēmuma 2.punktu šādā redakcijā: 

  “2. Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam apstiprināt nosaukumu  “Eglītes 1”; 

 2.1. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7078 004 0165 un uz tās esošajām ēkām 

izmainīt adresi no “Krūmiņi”, Murmastienes pagasts, Varakļānu nov., LV-4835 uz “Eglītes 1”, 

Murmastienes pagasts, Varakļānu novads, LV-4835. 

 

Visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti.  

 

Nākošā domes sēde notiks 24.04.2014. plkst. 15
00

. 
 

Sēde darbu beidz plkst. 18
00

 

 

 

Sēdi vadīja: 

Domes priekšsēdētājs   (personīgais paraksts)  M.Justs 

 

Protokolēja: 

Lietvedības nodaļas vadītāja (personīgais paraksts)  I.Broka 

 

 


