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________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

VARAKĻĀNU  NOVADA  DOMES  SĒDES 

PROTOKOLS  
Varakļānos 

 

2014.gada 28.augustā                                   Nr. 12 

 

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 – līdz darba kārtības 8.jautājumam 

4.   Deputāts Māris Justs  - piedalās  

5.   Deputāts Oskars Kančs  - piedalās  

6.   Deputāts Gunārs Puntužs  - piedalās  

7.   Deputāte Anita Saleniece  - piedalās – līdz darba kārtības 11.jautājumam 

8.   Deputāts Jānis Vēvers  - piedalās   

9.   Deputāte Modra Vilkauša  - piedalās  
 

PIEAICINĀTIE  UN  INTERESENTI:   

 

Ivars Ikaunieks – pašvaldības izpilddirektors; 

Ilona Skutele – galvenā grāmatvede; 

Aina Kanča – Sociālā dienesta vadītāja; 

Ilga Broka – Lietvedības nodaļas vadītāja 

 

DARBA  KĀRTĪBA: 

1. Par izmaiņām Varakļānu vidusskolas amatu un mēnešalgu sarakstā  

 

2. Par nekustamā īpašuma “Kliņģerītes” nodošanu atsavināšanai 

 

3. Par pašvaldībai piekrītošu zemes vienību apvienošanu 

 

4. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7094 7094 006 0182 atdalīšanu no nekustamā 

īpašuma “Korintes” 

 

5. Par nedzīvojamo telpu nomu 

 

6. Par biedrības „Zemes bites” projektu „Apzaļumosim Murmastieni” 

 

7. Par pašvaldībai piederošā  nekustamā īpašuma Kapsētas ielā 12, Varakļāni, nenotikušu izsoli 

 

8. Par ēdināšanas maksu Varakļānu novada izglītības iestādēs  

 

9. Par naudas balvas piešķiršanu nozīmīgā dzīves jubilejā 

 

10. Par vienreizēja pabalsta ārkārtas situācijā nonākušam piešķiršanu  
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11. Par sociālo dzīvokļu īres līguma pagarināšanu 

 

12. Varakļānu novada bāriņtiesas vēlēšanas 

 

PAPILDU  DARBA  KĀRTĪBA:  

 

 

13. Par atļauju Ivetai Meļehovai savienot amatu 

 

14. Saistošo noteikumu Nr.5 “Grozījumi 27.08.2009. saistošajos noteikumos Nr.4  

“Par godalgām, naudas balvām un materiālo palīdzību Varakļānu novadā””  apstiprināšana 

 
 

 Varakļānu novada domes priekšsēdētājs aicina deputātus balsot par vēl 2 izskatāmo 

jautājumu iekļaušanu domes papildu darba kārtībā.  

 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: 

 

  Iekļaut papildu darba kārtībā 2 izskatāmos jautājumus.  
 

1. 

Par izmaiņām Varakļānu vidusskolas amatu un mēnešalgu sarakstā 

 

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

 

Izskatot izpilddirektora ierosinājumu par nepieciešamību veikt izmaiņas Varakļānu 

vidusskolas amatu un mēnešalgu sarakstā sakarā ar pašvaldības sniegtā skolēnu ēdināšanas 

pakalpojuma ieviešanu, saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

13.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. Veikt izmaiņas 28.11.2013. apstiprinātajā Varakļānu vidusskolas no pašvaldības 

budžeta finansētā personāla amatu un mēnešalgu sarakstā: 

1.1. papildināt sarakstu ar pavāra (kods 5120 02) amata vienību – 1,0 slodze; 

1.2.  papildināt sarakstu ar virtuves darbinieka (kods 9412 02) amata vienību – 1,0 

slodze; 

1.3. samazināt ēkas dežuranta likmi par 1 slodzi; 

1.4. palielināt apkopēja likmi par 1 slodzi. 

 

Pielikumā: amatu un mēnešalgu saraksts uz 1 lapas. 
 

2. 

Par nekustamā īpašuma “Kliņģerītes” nodošanu atsavināšanai  

 

Tiek dots vārds I.Ikauniekam, M.Justam 

 

 Izskatot Ivetas Salenieces iesniegumu par nekustamā īpašuma “Kliņģerītes”, 

Varakļānu pagasts, Varakļānu nov., atsavināšanu, pamatojoties uz Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu un ceturtās daļas 8. punktu, 9.panta otro daļu, 

37.panta  pirmās daļas 4. punktu un piekto daļu, 44.panta pirmo un septīto daļu,  likuma “Par 

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un 

mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.pantu, MK noteikumiem Nr.109 “Kārtība, kādā 

atsavināma publiskas personas manta”, Varakļānu novada pašvaldības 31.03.2013. 

noteikumiem “Kārtība, kādā notiek Varakļānu novada pašvaldības nekustamā īpašuma  
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atsavināšanas process, nosacītās cenas apmēra noteikšana un atsavināšanas rezultātā iegūto 

līdzekļu ieskaitīšana Varakļānu novada pašvaldības budžetā”, 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. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu Varakļānu novada Varakļānu pagasta, 

“Kliņģerītes” (kadastra Nr.7094 007 0159) 3,9573 ha platībā, nosakot nekustamā īpašuma 

atsavināšanas veidu: pārdošana par brīvu cenu. 

 

 2. Nekustamā īpašuma atsavināšanas nosacītās cenas noteikšanai izveidot komisiju 

šādā sastāvā: 

   1. Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja Anna Tocs-Macāne; 

   2. Varakļānu pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Mozga; 

 3. centralizētās grāmatvedības grāmatvede Sanita Svalba. 
 

3. 

Par pašvaldībai piekrītošu zemes vienību apvienošanu 

 

Tiek dots vārds I.Ikauniekam, M.Justam 

 

 Izskatot VZD 24.03.2014. vēstuli Nr. 2-04/282 “Par pašvaldības tiesiskajā valdījumā 

vai lietojumā esošajām zemes vienībām”, saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 

pirmās daļas 27.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. Apvienot vienā zemes gabalā Varakļānu novada pašvaldībai piekrītošā ceļa Poči – 

Silenieki Nr.16 ar kadastra Nr. 7094 003 0227 zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 

7094 003 0291; 7094 003 0292; 7094 003 0293, un noteikt zemes gabala platību pēc 

apvienošanas – 0,98 ha. 
 

4. 

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7094 7094 006 0182 atdalīšanu no 

nekustamā īpašuma “Korintes”  

 

Tiek dots vārds I.Ikauniekam, M.Justam 

 

 Izskatot Evitas Kassalietes 08.08.2014. iesniegumu par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 7094 006 0182 atdalīšanu no nekustamā īpašuma “Korintes”, pamatojoties uz 

likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, MK 12.04.2011. noteikumiem Nr.288 “Zemes ierīcības 

projekta izstrādes noteikumi”, 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 nekustamā īpašuma “Korintes” (kadastra Nr. 70940060182; 4,8 ha 

kopplatība), kas sastāv no divām zemes vienībām ar kadastra apzīm. 7094 006 0182 – 2,3 ha 

un 7094 006 0270 – 2,5 ha , zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7094 006 0182 – 2,3 ha 

platībā, izveidojot jaunu īpašumu. 

 

 2. Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam (zemes vienībai ar kadastra apzīm. 

7094 006 0182 – 2,3 ha platībā) apstiprināt nosaukumu “Lati 2”; 

 2.1. noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība; kods – 0101. 
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 3. Paliekošajam nekustamajam īpašumam “Korintes” (zemes vienībai ar 

kadastraapzīm. 7094 006 0270 – 2,5 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 nedzīvojamo telpu nomu 

 

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

 

 Izskatot biedrības “Bokonu bryuklinis” vadītājas Dz.Bruzgules 21.08.2014. un SIA 

“Millenium L” valdes locekles L.Šostakas 21.08.2014. iesniegumus par telpu nomu Varakļānu 

vidusskolā, saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.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. Atļaut Varakļānu vidusskolai pagarināt nedzīvojamo telpu nomas līgumu ar biedrību 

“Bokonu bryuklinis” (reģ.Nr. 40008151773; jurid.adrese: “Bokānu ozoli”, Bokāni, Dekšāres 

pagasts, Viļānu nov.) par telpu 16,2 m
2
 platībā nomu Jaunatnes ielā 2, Varakļāni, uz termiņu 

līdz 30.06.2015., atstājot spēkā iepriekšējos līguma nosacījumus. 

 

 2. Atļaut Varakļānu vidusskolai slēgt nedzīvojamo telpu nomas līgumu ar SIA 

“Millenium L” (reģ.Nr. 45402010752; jurid.adrese: Kalna iela 37-1, Madona, Madonas nov.) 

par telpu 34,2 m
2
 platībā nomu kafejnīcas darbībai Jaunatnes ielā 2, Varakļāni, uz termiņu līdz 

30.06.2017., nosakot telpu nomas maksu 0,45 EUR/m
2 

 (+PVN) mēnesī; 

 2.1. komunālo pakalpojumu maksa – atbilstoši faktiskajām izmaksām. 
 

6. 

Par biedrības “Zemes bites” projektu „Apzaļumosim Murmastieni” 

 

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

 

 Izskatot biedrības “Zemes bites” 21.08.2014. iesniegumu par līdzfinansējuma 

piešķiršanu Latvijas Kopienu iniciatīvu fondam iesniedzamajam projekta pieteikumam 

konkursa programmā “Plaukstošu kopienu attīstībai!” – “Apzaļumosim Murmastieni” un 

iepazīstoties ar sagatavotā projekta pieteikuma tāmēm, Varakļānu novada dome, atklāti 

balsojot, ar 8 balsīm “par” (J.Erels, G.Gabrišs, D.Inķēna, M.Justs, O.Kančs, A.Saleniece, 

J.Vēvers, M.Vilkauša); “pret” – nav; “atturas” – 1 (G.Puntužs), NOLEMJ: 

 

 1. Projekta “Apzaļumosim Murmastieni” realizācijas gadījumā nodrošināt biedrībai 

“Zemes bites” 20% līdzfinansējumu (līdz EUR 570) apmērā no pašvaldības budžeta 

līdzekļiem. 

 

 2. Projekta “Apzaļumosim Murmastieni” realizācijai slēgt ar biedrību “Zemes bites” 

(reģ. Nr. 40008112051; jurid. adrese: Rēzeknes iela 1, Murmastiene, Murmastienes pag., 

Varakļānu nov.) zemes nomas līgumu par zemes gabala ar kadastra Nr. 7078 004 0296 daļu 

150 m
2 

platībā;  

 2.1. zemes nomas līgumu slēgt uz periodu līdz 31.12.2019.; 

 2.2. kā nomas maksu par zemi uzskatīt projekta realizācijas gaitā veikto materiālo 

ieguldījumu. 
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7. 

Par pašvaldībai piederošā  nekustamā īpašuma Kapsētas ielā 12, Varakļāni, 

nenotikušu izsoli 

 

Tiek dots vārds I.Ikauniekam, M.Justam 

 

 Izskatot ar 26.06.2014. lēmumu Nr. 9.5 izveidotās izsoles komisijas iesniegto 

protokolu, kurā fiksēts, ka 26.08.2014. izsludinātā pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma 

Kapsētas ielā 12, Varakļānos, izsole atzīstama par nenotikušu, 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. Atzīt Varakļānu novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Kapsētas ielā 12, 

Varakļānos, 2014.gada 26.augustā paredzēto izsoli par nenotikušu. 
 

8. 

Par ēdināšanas maksu Varakļānu novada izglītības iestādēs  

 

Tiek dots vārds I.Ikauniekam, M.Justam 

 

Izskatot jautājumu par plānotajām ēdināšanas izmaksām Varakļānu novada izglītības 

iestādēs, 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 Varakļānu novada vispārizglītojošo skolu nodrošināto pusdienu 

izmaksas vienai dienai EUR 1,42 apmērā. 

 2. Apstiprināt Varakļānu novada vispārizglītojošo skolu un pirmsskolas izglītības 

iestādes nodrošināto pusdienu izmaksas 5-6-gadīgo grupā vienai dienai EUR 0,85 apmērā. 

 3. Sākot ar 2014.gada 1.septembri mācību gada laikā nodrošināt ar bezmaksas 

pusdienām visus Varakļānu novada vispārizglītojošo skolu un pirmsskolas izglītības iestādes 

5-6-gadīgo grupas audzēkņus un Varakļānu novada vispārizglītojošo skolu skolēnus, 

atbilstoši mācību iestādes noteiktajiem brīvpusdienu piešķiršanas noteikumiem; 

 3.1. Varakļānu novada trūcīgo ģimeņu bērniem – citu novadu arodskolu audzēkņiem – 

uz vecāku iesnieguma pamata apmaksāt brīvpusdienas līdz 1,42 EUR/dienā. 

 4. Apstiprināt vecāku maksu par ēdināšanu: 

 4.1. launags Stirnienes un Murmastienes pamatskolās – 0,30 EUR/dienā; 

 4.2. 3 – 4-gadīgo bērnu grupai Murmastienes pamatskolā – 1,50 EUR/dienā, 

  t.sk. brokastis – 0,35 EUR; 

   pusdienas – 0,85 EUR; 

   launags – 0,30 EUR; 

 4.3. ēdināšanas izmaksas Stirnienes pamatskolas internātā – 1,20 EUR/dienā, 

  t.sk. brokastis – 0,40 EUR; 

   launags – 0,30 EUR; 

   vakariņas – 0,50 EUR. 

 4.3.1. noteikt, ka vecāku līdzmaksājums par ēdināšanu Stirnienes pamatskolas 

internātā ir 50% apmērā no pilnās cenas. 

 5. Sākot ar 2014.gada 1.oktobri apstiprināt vecāku maksu par bērnu ēdināšanu 

Varakļānu PII “Sprīdītis” (1,5 – 4 g.v. un 5-6 g.v. – vasaras periodā) – 1,50 EUR/dienā, 

  t.sk. brokastis – 0,35 EUR; 

   pusdienas – 0,85 EUR; 

   launags – 0,30 EUR.   
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Pēc darba kārtības 8.jautājuma izskatīšanas domes sēdes norises telpu atstāj deputāte 

D.Inķēna (plkst.16
45

). 
 

9. 

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 septembrī, saskaņā ar Varakļānu novada domes 27.08.2009. 

saistošo noteikumu Nr. 4 “Par godalgām, naudas balvām un materiālo palīdzību Varakļānu 

novadā” 2.2.1.punktu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm “par” (J.Erels, 

G.Gabrišs, 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 šādiem 

Varakļānu novada ilgdzīvotājiem: 

1.1. Annai Pelsei; 

1.2. Annai Stafeckai; 

1.3. Albertam Strodam; 

1.4. Alīdai Veipai. 

 

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

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

10. 

Par vienreizēja pabalsta ārkārtas situācijā nonākušam piešķiršanu 

 

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

 

 Izskatot Aināra Zepa 18.08.2014. Murmastienes pagasta pārvaldē saņemto iesniegumu 

ar lūgumu piešķirt materiālu palīdzību sakarā ar to, ka ugunsgrēka rezultātā pilnībā nodegusi 

viņam piederošā māja ar visu iedzīvi, pamatojoties uz Varakļānu novada pašvaldības 

28.11.2013. saistošo noteikumu Nr.13 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Varakļānu novadā” 

3.3.punktu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm “par” (J.Erels, G.Gabrišs, 

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

nav, NOLEMJ: 

 

 1. Piešķirt Aināram Zepam vienreizēju pabalstu ārkārtas situācijā EUR 500,00 (pieci 

simti) apmērā, t.sk.: 

 1.1. izmaksāt naudas pabalstu EUR 300,00 (trīs simti) apmērā; 

 1.2. sniegt tehnikas (ekskavatora, traktora) pakalpojumus gruvešu novākšanas darbos 

EUR 200,00 (divi) vērtībā. 
 

11. 

Par sociālo dzīvokļu īres līguma 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, Varakļānu novada 

dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm “par” (J.Erels, G.Gabrišs, 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 Ingrīdai Rihterei par sociālo dzīvokli Pils 

ielā 17-8, Varakļānos (1 ist.; kopplatība 17,9 m
2
) līdz 28.02.2015. 

 

 2. Pagarināt sociālā dzīvokļa īres līgumu Ivanam Daņilovam par sociālo dzīvokli 

Rīgas ielā 36-5, Varakļānos (1 ist.; kopplatība 23,9 m
2
) līdz 28.02.2015. 

 

Pēc darba kārtības 11.jautājuma izskatīšanas domes sēdes norises telpu atstāj deputāte 

D.Inķēna (plkst.17
15

). 
 

12. 

Varakļānu novada bāriņtiesas vēlēšanas 

 

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

 

Varakļānu novada domē bija saņemti 6 pieteikumi uz bāriņtiesas priekšsēdētāja un 

locekļu amatiem.  

Līga Mālniece un Zanda Broka ir pieteikušās uz bāriņtiesas locekļa amatu; viņas ir arī 

pašreizējās bāriņtiesas locekles. 

Ingrīda Dalecka ir pieteikusies uz bāriņtiesas priekšsēdētājas amatu; viņa ir arī 

pašreizējās bāriņtiesas priekšsēdētāja. 

Lilta Skurule ir pieteikusies uz bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieces amatu; viņa ir arī 

pašreizējās bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece. 

Rudītes Samsonovas un Mārītes Vīčas iesniegtie pieteikumi neatbilst Dokumentu 

juridiskā spēka likuma prasībām, jo tie nav parakstīti. 

 

Deputāts J.Vēvers izsaka priekšlikumu R.Samsonovas un M.Vīčas pieteikumus 

neskatīt. Pārējie deputāti vienprātīgi atbalsta šo priekšlikumu. 

 

Deputāte M.Vilkauša ierosina balsot par katru kandidatūru atsevišķi. 

 

Par priekšlikumu par Bāriņtiesas priekšsēdētāju ievēlēt Ingrīdu Dalecku 

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

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

par Varakļānu novada bāriņtiesas priekšsēdētāja ievēlēt Ingrīdu DALECKU, 

Varakļānu vidusskolas skolotāju, līdzšinējo Varakļānu novada bāriņtiesas 

priekšsēdētāju. 

Par priekšlikumu par Bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieci ievēlēt Lilitu Skuruli  

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

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

par Varakļānu novada bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieci ievēlēt Lilitu 

SKURULI, Varakļānu pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” pirmsskolas 

skolotāju, līdzšinējo Varakļānu novada bāriņtiesas priekšsēdētājas vietnieci. 

Par priekšlikumu par Bāriņtiesa locekli ievēlēt Līgu Mālnieci 

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

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

par Varakļānu novada bāriņtiesas locekli ievēlēt Līgu MĀLNIECI, Varakļānu 

vidusskolas skolotāju, līdzšinējo Varakļānu novada bāriņtiesas locekli. 

 

Par priekšlikumu par Bāriņtiesa locekli ievēlēt Zandu Broku 

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

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

par Varakļānu novada bāriņtiesas locekli ievēlēt Zandu BROKU, Murmastienes 

pamatskolas skolotāju, līdzšinējo Varakļānu novada bāriņtiesas locekli. 
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Domes priekšsēdētājs aicina deputātus nobalsot par lēmumu kopumā. 

 

 Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļās 26.punktu, Bāriņtiesu 

likuma 9.panta pirmo daļu un 10.pantu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm 

“par” (J.Erels, G.Gabrišs, M.Justs, O.Kančs, G.Puntužs, J.Vēvers, M.Vilkauša); “pret” – nav; 

“atturas” – nav, NOLEMJ: 

 

1. Ievēlēt Varakļānu novada Bāriņtiesu šādā sastāvā: 

 

bāriņtiesas priekšsēdētāja – Ingrīda Dalecka, Varakļānu vidusskolas skolotāja; 

bāriņtiesas priekšsēdētāja vietniece – Lilita Skurule, Varakļānu pirmsskolas izglītības 

iestādes “Sprīdītis” pirmsskolas skolotāja; 

bāriņtiesas locekļi: Zanda Broka, Murmastienes pamatskolas skolotāja; 

           Līga Mālniece, Varakļānu vidusskolas skolotāja. 

 

2. Atbilstoši Bāriņtiesu likuma 3.pantā noteiktajam, apmaksu bāriņtiesas 

priekšsēdētājam un locekļiem noteikt atbilstoši ar 28.11.2013. domes lēmumu Nr.20.3 

(pielikums Nr.16) apstiprinātajam “Varakļānu novada Bāriņtiesas amatu un mēnešalgu 

sarakstam”. 

 

3. Jaunievēlētās Varakļānu novada Bāriņtiesas pilnvaras stājas spēkā ar 2014.gada 

7.septembri. 
 

13. 

Par atļauju Ivetai Meļehovai savienot amatu 

 

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

 

 Izskatot Cesvaines, Lubānas un Varakļānu novadu apvienotās būvvaldes 

vadītājas/būvinspektores Ivetas Meļehovas 22.08.2014. iesniegumu ar lūgumu atļaut viņai 

savienot būvinspektores amatu ar Barkavas profesionālās vidusskolas eksāmenu komisijas 

locekles amatu, atbilstoši likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu 

darbībā” 4.panta otrajai daļai, 6.pantam un 8.
1
 panta trešajai daļai, saskaņā ar likuma “Par 

pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm 

“par” (J.Erels, G.Gabrišs, M.Justs, O.Kančs, G.Puntužs, J.Vēvers, M.Vilkauša); “pret” – nav; 

“atturas” – nav, NOLEMJ: 

 

1. Atļaut Ivetai Meļehovai savienot Cesvaines, Lubānas un Varakļānu novadu 

apvienotās būvvaldes būvinspektores amatu ar Barkavas profesionālās vidusskolas eksāmenu 

komisijas locekles amatu. 

 

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

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

14. 

Saistošo noteikumu Nr.5 “Grozījumi 27.08.2009. saistošajos noteikumos Nr.4  

“Par godalgām, naudas balvām un materiālo palīdzību Varakļānu novadā””  

apstiprināšana 

 

Tiek dots vārds I.Ikauniekam, I.Brokai, A.Kančai, J.Erelam, G.Gabrišam, M.Vilkaušai, M.Justam 

 

 Izskatot sagatavoto saistošo noteikumu projektu “Grozījumi 27.08.2009. saistošajos 

noteikumos Nr.4 “Par godalgām, naudas balvām un materiālo palīdzību Varakļānu novadā””, 

saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 45.pantā noteikto kārtību, Varakļānu novada dome, 

atklāti balsojot ar 7 balsīm “par” (J.Erels, G.Gabrišs, M.Justs, O.Kančs, G.Puntužs, J.Vēvers, 
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M.Vilkauša); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ: 

  

 1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.5 “Grozījumi 27.08.2009. saistošajos 

noteikumos Nr.4 “Par godalgām, naudas balvām un materiālo palīdzību Varakļānu novadā””. 

 

 2. Saistošos noteikumus Nr. 5 trīs dienu laikā pēc parakstīšanas kopā ar paskaidrojuma 

rakstu izsūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 
 

Pielikumā: saistošie noteikumi uz 2 lapām. 
 

Visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti.  

 

Nākamā domes sēde notiks 25.09.2014. plkst. 16
00

. 
 

Sēde darbu beidz plkst. 18
00

 

 

 

Sēdi vadīja: 

Domes priekšsēdētājs   (personīgais paraksts)  M.Justs 

 

Protokolēja: 

Lietvedības nodaļas vadītāja (personīgais paraksts)  I.Broka 

 

 
 


