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VARAKĻĀNU  NOVADA  DOMES  SĒDES 

PROTOKOLS  
Varakļānos 

 

2014.gada 25.septembrī                                   Nr. 14 

 

Atklāta sēde sasaukta plkst. 16
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  - nepiedalās (komandējumā) 

6.   Deputāts Gunārs Puntužs  - piedalās  

7.   Deputāte Anita Saleniece  - piedalās  

8.   Deputāts Jānis Vēvers  - piedalās – sākot no darba kārtības 9.jautājuma 

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 valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai sadali 

 

2. Saistošo noteikumu Nr. 6 “Grozījumi 23.01.2014. saistošajos noteikumos Nr. 2 “Par Varakļānu 

novada pašvaldības 2014.gada budžetu”” apstiprināšana 

 

3.  Par zemes reformas pabeigšanu Varakļānu novada Varakļānu pilsētā 

 

4. Par nekustamā īpašuma “Kliņģerītes”  nosacītās cenas noteikšanu un pārdošanu par brīvu 

cenu 

 

5. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu 

 

6. Par adreses noteikšanu 

 

7. Par  zemes ierīcības projekta “Murmastienes Tropi” apstiprināšanu 

 

8. Par zemes ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās zemēs  

 

9. Par zemes gabala platības  precizēšanu 

 

10. Par nekustamā īpašuma “Brūklenāji” sadalīšanu 
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11. Par zemes nomu 

 

12. Par naudas balvas piešķiršanu nozīmīgā dzīves jubilejā 

 

13. Par sociālo dzīvokļu īres līguma pagarināšanu 

 

PAPILDU  DARBA  KĀRTĪBA:  

 

 

14. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Pieaugušo attīstības projekts” zupas virtuves 

darbības atbalstam 

 

15. Par dzīvojamās telpas apmaiņu Ērikam Zepam 

 

16. Par dzīvojamās telpas apmaiņu Aivaram Lipskim 

 
 

 Varakļānu novada domes priekšsēdētājs aicina deputātus balsot par vēl 3 izskatāmo 

jautājumu iekļaušanu domes papildu darba kārtībā.  

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

M.Justs, G.Puntužs, A.Saleniece, M.Vilkauša); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ: 

 

  Iekļaut papildu darba kārtībā 3 izskatāmos jautājumus.  
 

1. 

Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai sadali 

 

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

 

Saskaņā ar MK 22.12.2009. noteikumiem Nr. 1616 “Kārtība, kādā aprēķina un sadala 

valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldības izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma 

izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un pašvaldības vispārējās 

pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai” 11.punktu un 

Varakļānu novada domes 25.02.2010. apstiprinātajiem noteikumiem “Kārtība par valsts budžeta 

mērķdotācijas aprēķinu un sadali Varakļānu novada pašvaldības izglītības iestāžu pedagogu darba 

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

D.Inķēna, M.Justs, G.Puntužs, A.Saleniece, M.Vilkauša); “pret” – nav; “atturas” – nav, 

NOLEMJ: 

 

1. Sadalīt Varakļānu novada pašvaldības vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās 

izglītības iestāžu pedagoģisko darbinieku darba samaksai un sociālās apdrošināšanas obligātajām 

iemaksām paredzēto mērķdotāciju 2014.gada septembra – decembra mēnešiem 140 992 EUR  

apmērā. 

 

2. Sadalīt Varakļānu novada pašvaldības interešu izglītības programmu pedagoģisko 

darbinieku darba samaksai un sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām paredzēto 

mērķdotāciju 2014.gada septembra – decembra mēnešiem 5 932 EUR  apmērā. 

 

 3. Sadalīt Varakļānu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības programmu pedagoģisko 

darbinieku darba samaksai un sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām paredzēto 

mērķdotāciju 2014.gada septembra – decembra mēnešiem 14 052 EUR  apmērā. 

 

 4. Apstiprināt Varakļānu novada pašvaldības vispārizglītojošo skolu interešu izglītības 

programmu apmaksāto stundu sadalījumu (pielikums Nr.2). 
 

Pielikumā: tabulas uz 2 lapām. 
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2. 

Saistošo noteikumu Nr. 6 “Grozījumi 23.01.2014. saistošajos noteikumos Nr. 2 “Par 

Varakļānu novada pašvaldības 2014.gada budžetu”” apstiprināšana 

 

Tiek dots vārds I.Ikauniekam, I.Skutelei, G.Puntužam, 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 7 

balsīm “par” (J.Erels, G.Gabrišs, D.Inķēna, M.Justs, G.Puntužs, A.Saleniece, M.Vilkauša); 

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

 1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.6 “Grozījumi 23.01.2014. saistošajos 

noteikumos Nr.2 “Par Varakļānu novada pašvaldības 2014.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 un ir brīvi 

pieejami Varakļānu novada pašvaldībā. 
 

Pielikumā: saistošie noteikumi uz 6 lapām. 
 

3. 

          Par zemes reformas pabeigšanu Varakļānu novada Varakļānu pilsētā 

 

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

 

Atbilstoši likuma „Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās” 5.pantam zemes reforma 

uzskatāma par pabeigtu, ja pilsētas pašvaldības teritorijā ir izpildīti likuma „Par zemes reformu 

Latvijas Republikas pilsētās” 6., 7. un 8.pantā paredzētie darbi. 

Zemes reformas izpildes kārtību pilsētās noteica 1991.gada 20.novembrī pieņemtais 

likuma „Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās" 5.pants, saskaņā ar kuru zemes 

reforma pilsētās veicama trijās kārtās. 

Zemes reformas pirmajā kārtā bija jāpieprasa zeme un jāpieņem šie pieprasījumi. 

Zemes reformas otrajā kārtā - jāizstrādā pilsētas ģenerālplāni un jānodrošina 

nepieciešamie izejas dati zemes ierīcības projekta sastādīšanai,  jāpieņem lēmumi, tai skaitā 

atzinumi par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu vai piešķiršanu īpašumā par samaksu, kā arī 

jāveic zemes izmantošanas plānošana un zemes lietošanas tiesību piespiedu izbeigšana. 

Zemes reformas trešajā kārtā pilsētu zemes komisijām jāpieņem un jāizsniedz lēmumi par 

zemes piešķiršanu īpašumā, kā arī jādod uzdevumi īpašumā nodotās un lietošanā piešķirtās 

zemes robežu ierādīšanai dabā un uzmērīšanai, savukārt pilsētu pašvaldībām jāveic pašvaldības 

zemes inventarizācija un jāprecizē pilsētas administratīvās robežas. 

Saskaņā ar 1998.gada 29.oktobrī pieņemtā likuma „Par zemes reformas pabeigšanu 

pilsētās” 5.panta pirmo daļu zemes reforma pilsētā uzskatāma par pabeigtu, ja ir izpildīti iepriekš 

minētie darbi. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, zemes reformas pabeigšanas uzdevumi saistīti ar zemes 

pieprasīšanu, pieprasījumu izskatīšanu un zemes piederības vai piekritības noteikšanu.    

Atbilstoši likumam „Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās” pašvaldībai jāsagatavo un 

līdz 2014.gada 30.novembrim jāiesniedz Valsts zemes dienestam paziņojums par zemes 

reformas pabeigšanu un pārskats par zemes reformu reglamentējošos normatīvajos aktos 

noteikto darbu izpildi, tai skaitā norādot zemes platības, uz kurām īpašuma tiesības saskaņā ar 

likumu „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 

nostiprināmas zemesgrāmatā uz valsts vai pašvaldības vārda, zemes platības un personas, kuras 

noslēgušas zemes izpirkuma (pirkuma) līgumu ar Latvijas Hipotēku un zemes banku vai kurām  
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atjaunotas zemes īpašuma tiesības, kā arī informāciju par līdzvērtīgas zemes kompensācijas 

fondā ieskaitīto un neizmantoto zemi. 

Zemes reformas uzdevumu izpildes rezultāti Varakļānu pilsētā: 

Zemes reformas pirmā kārta Varakļānu pilsētā pabeigta 1999.gada 1.martā, noslēdzot 

zemes pieprasījumu pieņemšanu Varakļānu pilsētas zemes komisijā saskaņā ar likuma „Par 

zemes reformas pabeigšanu pilsētās” 2.panta pirmo daļu. 

Zemes reformas otrā kārta Varakļānu pilsētā pabeigta 1999.gada 1.jūlijā, Varakļānu 

pilsētas zemes komisijai izskatot visus līdz 1999.gada 1.jūlijam saņemtos zemes pieprasījumus 

un pieņemot atzinumus par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu vai zemes nodošanu īpašumā par 

maksu pieņemšanu saskaņā ar likuma „Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās” 2.panta ceturto 

daļu. 

Zemes reformas trešajā kārtā paredzētā pilsētas zemes komisijas funkcija uzdevumu 

došanai īpašumā nodotās un lietošanā piešķirtās zemes robežu ierādīšanai dabā un uzmērīšanai ir 

beigusies jau 2006.gada 1.janvārī līdz ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma spēkā 

stāšanās dienu, jo noteica, ka zemes kadastrālo uzmērīšanu var ierosināt tikai kadastra subjekts. 

Savukārt dzīvojamo ēku īpašniekiem, kuriem zeme piešķirta ar apbūves tiesībām zemes 

lietošanas tiesības ir izbeigtas 2008.gada 1.septembrī, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību 

īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 26.panta 

pirmās daļas 1.punktu. 

  Pēdējais lēmums zemes piešķiršanai īpašumā par samaksu tika pieņemts 2009.gada 

29.maijā, atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 

izmantošanas pabeigšanas likuma 32.panta otrajai un piektajai daļai. 

Uzdevumi par pašvaldības zemes inventarizāciju saskaņā ar likumu „Par valsts un 

pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 6.panta sesto daļu 

pabeigti 2009.gada 30.decembrī. 

Par pilsētu administratīvo robežu precizēšanu noteikts Ministru Kabineta 2012.gada 

27.marta noteikumos Nr.216 „Administratīvo teritoriju un to teritoriālā iedalījuma vienību 

robežu noteikšanas, kā arī aprakstu sagatavošanas un aktualizēšanas kārtība”. Līdz ar to zemes 

reformas trešās kārtas uzdevumi Varakļānu pilsētā pabeigti 2011.gada 31.oktobrī. 

Ņemot vērā minēto, visi likuma „Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 6., 7. 

un 8.pantā paredzētie darbi Varakļānu pilsētā ir pabeigti. Līdz ar ko, atbilstoši likuma „Par 

zemes reformas pabeigšanu pilsētā” 5.pantam, zemes reforma Varakļānu pilsētā uzskatāma par 

pabeigtu. 

Likuma „Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās” 6.pants (turpmāk - Likums) nosaka, ka 

pašvaldībai līdz 2014.gada 30.novembrim jāsagatavo un jāiesniedz Valsts zemes dienestā 

(turpmāk -  VZD) paziņojums par zemes reformas pabeigšanu pilsētā un pārskats par zemes 

reformu reglamentējošos normatīvajos aktos noteikto darbu izpildi (turpmāk – Pārskats). 

Varakļānu novada pašvaldība sadarbībā ar VZD un VZD Vidzemes reģionālo nodaļu 

atbilstoši Likumam sagatavojusi Pārskatu, (par zemes reformu reglamentējošos normatīvajos 

aktos noteikto darbu izpildi Varakļānu pilsētā), pēc aktuālu datu atlases uz 27.08.2014. 

Pārskatā norādītas zemes vienības, zemes vienību platības un personas, kuras īpašuma 

tiesības nav nostiprinājušas zemesgrāmatā, bet kurām ir atjaunotas īpašuma tiesības, kuras 

noslēgušas zemes izpirkuma (pirkuma) līgumu ar valsts akciju sabiedrību „Latvijas Hipotēku un 

zemes banku”, zemes vienības un to platības, uz kurām īpašuma tiesības saskaņā ar likumu „Par 

valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 

nostiprināmas zemesgrāmatā uz valsts un pašvaldības vārda, līdzvērtīgas zemes kompensācijas 

un rezerves zemes fondā ieskaitītās, kā arī zemes reformas laikā neizmantotās zemes vienības un 

to platības, tai skaitā informācija par publiskajiem ūdeņiem). Ņemot vērā zemes vienības 

piederības statusu, informācija Pārskatā sadalīta septiņās sadaļās: 

1. Zemes vienības ar statusu „Zeme, par kuru pieņemti zemes komisijas atzinumi par 

īpašuma tiesību atjaunošanu" - sadaļā iekļautas 5 zemes vienības ar statusu „Zeme, par kuru  
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pieņemti zemes komisijas atzinumi par īpašuma tiesību atjaunošanu”; 

2. Zemes vienības ar statusu „Nekustamā īpašuma tiesiskais valdījums” - sadaļā nav 

ierakstu, jo Varakļānu pilsētā nav zemes vienību ar statusu „Nekustamā īpašuma tiesiskais 

valdījums”; 

3. Zemes vienības ar statusu „Pašvaldībai piekritīgā zeme” - sadaļā iekļautas 11 zemes 

vienības ar statusu „Pašvaldībai piekritīgā zeme”; 

4. Zemes vienības ar statusus „Valstij piekritīgā zeme” - sadaļā iekļautas 11 zemes 

vienības ar statusu „Valstij piekritīgā zeme”; 

5. Zemes vienības ar statusu „Publiskie ūdeņi” - sadaļā nav ierakstu, jo Varakļānu pilsētā 

nav zemes vienību ar statusu „Publiskie ūdeņi”, 

6. Zemes vienības ar statusu „Zeme zemes reformas pabeigšanai” - sadaļā iekļautas 3 

zemes vienības ar statusu „Zeme zemes reformas pabeigšanai”; 

7. Zemes vienības ar statusu „Rezerves zemes fonds” - sadaļā iekļautas 17 zemes vienības 

ar statusu „Rezerves zemes fonds”. 

 

Saskaņā ar pārskatā sniegto informāciju Varakļānu pilsētas teritorijā visām zemesgrāmatā 

neierakstītajām zemes vienībām ir noteikts to piederības vai piekritības statuss un tas atbilst 

pašvaldības rīcībā esošajiem dokumentiem.  

Saskaņā ar pārskatā sniegto informāciju Valsts zemes dienesta (turpmāk – VZD) 

uzturētajā Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (turpmāk - Kadastra 

informācijas sistēma) visām Varakļānu pilsētas teritorijā esošajām zemes vienībām ar statusu 

„Valstij piekritīgā zeme” ir reģistrēts piederības vai piekritības statuss valstij pamatojoties uz 

Ministra kabineta rīkojumiem. 

 

Ievērojot augstāk minēto, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas priekšlikumu, 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par zemes 

reformas pabeigšanu pilsētās” 5. un 6.pantu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 7 

balsīm “par” (J.Erels, G.Gabrišs, D.Inķēna, M.Justs, G.Puntužs, A.Saleniece, M.Vilkauša); “pret” 

– nav; “atturas” – nav, NOLEMJ: 

 

1. Apliecināt, ka Varakļānu pilsētas teritorijā ir pabeigts zemes reformas process. 

2. Apstiprināt pārskatu par zemes reformu reglamentējošajos normatīvajos aktos noteikto darbu 

izpildi Varakļānu pilsētā. 

3. Lūgt Valsts zemes dienestu sagatavot iesniegšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu par 

zemes reformas pabeigšanu Varakļānu novada Varakļānu pilsētā. 

 

Pielikumā: pārskats uz 5 lapām 
 

4. 

Par nekustamā īpašuma “Kliņģerītes”  nosacītās cenas noteikšanu un pārdošanu par 

brīvu cenu 

 

Tiek dots vārds I.Ikauniekam, M.Justam 

 

 Pamatojoties uz likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28.panta pirmās daļas 

1.punktu, Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 4.un 8.punktu, 

5.panta  piekto daļu, 8.panta trešo daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, 44.panta pirmo, ceturto 

un septīto daļu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Varakļānu novada 

pašvaldības 31.01.2013. noteikumu “Kārtība, kādā notiek Varakļānu novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma atsavināšanas process nosacītās cenas apmēra noteikšana un atsavināšanas 

rezultātā iegūto līdzekļu ieskaitīšana Varakļānu novada pašvaldības budžetā” un Varakļānu 

novada domes 28.08.2014. lēmumu Nr. 12.2 “Par nekustamā īpašuma “Kliņģerītes” nodošanu 

atsavināšanai” un Ivetas Salenieces  24.10.2013. iesniegumu, ņemot vērā Varakļānu novada 

pašvaldības zemes īpašuma “Kliņģerītes” novērtēšanas komisijas 09.09.2014. sēdes protokolu, 

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

tužs, A.Saleniece, M.Vilkauša); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ:  

 

  1. Apstiprināt Varakļānu novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Kliņģerītes” 

(kadastra Nr.7094 007 0159) nosacīto cenu EUR 2900.00 (divi tūkstoši deviņi simti euro ). 

  2. Pārdot Ivetai Saleniecei nekustamo īpašumu “Kliņģerītes” ar kadastra apzīmējumu 

70940070159 – kopplatība 3.9573 ha, kas atrodas  Varakļānu pagastā, Varakļānu novadā, un 

sastāv no trīs zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem: 70940070159 – 0.7477 ha, 

70940070160 – 0.9296 ha, 70940080036 – 2.28 ha, par brīvu cenu, kas ir vienāda ar nosacīto 

cenu, EUR 2900.00 (divi tūkstoši deviņi simti euro). 

 

  3. Noteikt maksāšanas līdzekļus – 100 % EUR. 

  4. Noslēgt pirkuma līgumu ar Ivetu Salenieci viena mēneša laikā no lēmuma 

pieņemšanas dienas. 

 
5. 

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu 

 

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

 

Pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizāciju un 

privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta pirmo un otro daļu, 

likuma “Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta trešo daļu, likuma “Par valsts 

un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatā” 3.panta piekto 

daļu, 13.panta pirmās daļas 8.punktu, likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu,  Varakļānu novada 

dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm “par” (J.Erels, G.Gabrišs, D.Inķēna, M.Justs, G.Puntužs, 

A.Saleniece, M.Vilkauša); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ: 

 1. Pārtraukt zemes lietošanas tiesības Jānim Kassalietim uz nekustamā īpašuma 

“Avenes” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7094 006 0260 – 3.5 ha platībā sākot ar 

01.10.2014.  
 1.1. zemes vienību ar kadastra apzīm. 7094 006 0260 – 3.5 ha platībā ieskaitīt 

Varakļānu novada pašvaldībai piekritīgajās zemes un izveidot jaunu nekustamo īpašumu; 

 1.2. jaunizveidotajam nekustamam īpašumam “Avenes 1” apstiprināt zemes lietošanas 

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

 1.3. zemes nomas pirmtiesību ieguvējai noslēgt zems nomas līgumu ar pašvaldību līdz 

31.12.2014.  

 2. Pārtraukt zemes lietošanas tiesības Paulīnai Vintišai uz nekustamā īpašuma 

“Ciematnieki” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7094 006 0140 – 2.0 ha platībā sākot 

ar 01.10.2014.gada;  
 2.1. zemes vienību ar kadastra apzīm. 7094 006 0140 – 2.0 ha platībā ieskaitīt 

Varakļānu novada pašvaldībai piekritīgajās zemēs; 

 2.2. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7094 006 0140  apstiprināt zemes 

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

0101; 

 2.3. zemes nomas pirmtiesību ieguvējai noslēgt zems nomas līgumu ar pašvaldību līdz 

31.12.2014.  

3. Pārtraukt zemes lietošanas tiesības Maijai Muceniecei uz nekustamā īpašuma 

“Ritas” zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem: 7094 006 0083 – 0.9 ha un 7094 007 

0051 – 1.4 ha platībā sākot ar 01.10.2014.;  
3.1. nekustamā īpašuma “Ritas” zemes vienības ar kadastra apzīm.7094 006 00083 – 

0.9 ha  un 7094 007 0051 – 1.4 ha platībā ieskaitīt Varakļānu novada pašvaldībai piekritīgajās 

zemēs; 

 3.2. nekustamam īpašumam “Ritas”, kadastra Nr.7094 006 0083 apstiprināt zemes 

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

3.3. zemes nomas pirmtiesību ieguvējiem noslēgt zems nomas līgumu ar pašvaldību 

līdz 31.12.2014. 

4. Pārtraukt zemes lietošanas tiesības Mārim Stocikam uz nekustamā īpašuma 

“Grāvīši” zemes vienību ar kadastra apzīm. 7078 008 0152 – 4.6 ha platībā sākot ar 

01.10.2014. 
4.1. nekustamā īpašuma “Grāvīši” zemes vienību ar kadastra apzīm. 7078 008 0152 – 

4.6 ha  platībā ieskaitīt Varakļānu novada pašvaldībai piekritīgajās zemēs; 

4.2. nekustamam īpašumam “Grāvīši”, kadastra Nr.7078 008 0152 apstiprināt zemes 

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

0101. 

4.3. zemes nomas pirmtiesību ieguvējiem noslēgt zems nomas līgumu ar pašvaldību 

līdz 31.12.2014. 

5. Pārtraukt zemes lietošanas tiesības Pēterim Leimanim uz nekustamā īpašuma 

“Karogi”  zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7094 005 0090 – 0.5 ha platībā sākot ar 

01.10.2014. 

5.1.  zemes vienību ar kadastra apzīm. 7094 005 0090 – 0.5 ha platībā ieskaitīt 

Varakļānu novada pašvaldībai piekritīgajās zemēs; 

5.2.  zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7094 005 0090 apstiprināt zemes 

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

0101. 

5.3. zemes nomas pirmtiesību ieguvējam noslēgt zems nomas līgumu ar pašvaldību 

līdz 31.12.2014. 
 

6. 

Par adreses noteikšanu 

 

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

 

 Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atbilstoši 

MK 03.11.2009. noteikumu Nr.1269 “Adresācijas sistēmas noteikumi” 28. un 30.punktu, 

ņemot vērā domes Finanšu un attīstības komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada dome, 

atklāti balsojot, ar 7 balsīm “par” (J.Erels, G.Gabrišs, D.Inķēna, M.Justs, G.Puntužs, 

A.Saleniece, M.Vilkauša); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ:  

 

 1. Likvidēt un izslēgt no Valsts adrešu reģistra šādu neesošu adresi “Stūrnieki”, 

Varakļānu pagasts, Varakļānu nov., LV- 4836, zemes vienībai ar kadastra apzīm. 70940020240 . 

 

  2. Zemes vienībai ar kadastra apzīm. 7094 002 0083 un uz tās esošajām ēkām noteikt 

adresi  “Stūrnieki”, Varakļānu pagasts, Varakļānu nov., LV-4836. 

 

  3. Mainīt adresi zemes vienībai ar kadastra apzīm. 7078 003 0104 un uz tās esošajām 

ēkām un būvēm no “Silagala Jaudzemi” Murmastienes pagasts, Varakļānu novads, LV-4835, uz 

“Jaunzemi”, Murmastienes pagasts, Varakļānu novads, LV-4835. 
 

7. 

Par  zemes ierīcības projekta “Murmastienes Tropi” apstiprināšanu  

 

Tiek dots vārds I.Ikauniekam, M.Justam 

 

 Izskatot SIA “AMETRS” Rēzeknes biroja vadītāja Jura Kazāka 12.09.2014. 

iesniegumu ar lūgumu apstiprināt zemes īpašumam “Murmastienes Tropi”, Murmastienes 

pagastā, Varakļānu nov. (kadastra Nr.7078 004 0074) izstrādāto zemes ierīcības projektu,  kas  
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saņemts Varakļānu novada pašvaldībā 16.09.2014. un reģistrēts ar Nr.400 , pamatojoties uz 

likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Zemes ierīcības likuma 19.panta  

otro daļu, MK 12.04.2011. noteikumu Nr.288 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 

9.8. un 31.punktiem, MK 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, MK 03.11.2009. noteikumu Nr.1269 “Adresācijas sistēmas 

noteikumi” 12.punktu, Varakļānu novada pašvaldības teritorijas plānojumu 2014. -

2025.gadam, ņemot vērā domes Finanšu un attīstības komitejas priekšlikumu, Varakļānu 

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

G.Puntužs, A.Saleniece, M.Vilkauša); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ: 

 

 1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam “Murmastienes Tropi”, 

Murmastienes pagastā, Varakļānu nov., kadastra Nr.7078 004 0074. 

 

 2. Apstiprināt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7078 004 0074, “Murmastienes 

Tropi”,  Murmastienes pagastā, Varakļānu nov., sadali: 

         2.1. atdalot neapbūvētu zemes vienību Nr.2 (saskaņā ar zemes ierīcības projekta 

grafisko pielikumu) 10.0 ha platībā; 

         2.2. noteikt atdalāmajai zemes vienībai Nr.2 (saskaņā ar zemes ierīcības projekta 

grafisko pielikumu) 10.0 ha platībā zeme lietošanas mērķi – zeme, uz kuras  galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods- 0101); 

         2.3. noteikt īpašuma “Murmastienes Tropi”, Murmastienes pagastā, Varakļānu nov.,  

paliekošajai zemes vienībai Nr.1 (saskaņā ar zemes ierīcības projekta grafisko pielikumu) 3.4 

ha platībā zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība (kods- 0101); 

 2.4. saglabāt nekustamā īpašuma “Murmastienes Tropi”, Murmastienes pagastā, 

Varakļānu nov., paliekošajai zemes vienībai Nr.1 (saskaņā ar zemes ierīcības projekta 

grafisko pielikumu) 3.4 ha platībā – zemes gabalam un uz tā esošajām ēkām adresi 

“Murmastienes Tropi”, Murmastienes pagasts, Varakļānu novads, LV-4835. 

 

 3. No atdalāmās zemes vienības Nr.2  (saskaņā ar zemes ierīcības projekta grafisko 

pielikumu)  10.0 ha platībā, veidot jaunu nekustamo īpašumu  ar nosaukumu “Ābeles 3”. 

 

 4.  Atdalāmā zemesgabala platība var tikt precizēta normatīvajos aktos noteiktā 

apjomā – kadastrālās uzmērīšanas gaitā.  

 

  5. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi.  

 

6. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, V.Baloža ielā 13A, Valmierā, 

LV-4201, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
 

8. 

Par zemes ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās zemēs   
 

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

 

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

nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta pirmajai daļai,  likuma “Par pašvaldībām” 12.pantam, 

ņemot vērā domes Finanšu un attīstības komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada dome, 

atklāti balsojot, ar 7 balsīm “par” (J.Erels, G.Gabrišs, D.Inķēna, M.Justs, G.Puntužs, 

A.Saleniece, M.Vilkauša); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ: 
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 1. Ieskaitīt pašvaldībai piekritīgajās zemēs no zemēm zemes reformas pabeigšanai un 

valsts rezerves zemēm šādas zemes vienības: 

 1.1. 7094 006 0177 - 5.0 ha  “Alvīnes 1”, saglabāt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods – 0101; 

 1.2. 7094 006 0209 - 3.2 ha “Raudenes”, saglabāt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, kods – 0201; 

 1.3. 7078 004 0252 – 0,23 ha “Ziedi”, saglabāt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods – 0101; 

 1.4. 7078 004 0254 – 0,72 ha “Ziedi”, saglabāt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods – 0101; 

 1.5. 7078 004 0414 – 1,3 ha “Tūmuži”, saglabāt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods – 0101; 

 1.6. 7078 004 0416 – 6,0 ha “Tūmuži”, saglabāt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods – 0101; 

1.7. 7078 003 0285 – 1,4 ha “Mētras”, saglabāt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods – 0101; 

1.8. 7078 003 0286 – 2,5 ha “Mētras”, saglabāt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods – 0101; 

1.9. 7078 004 0259 – 0,29 ha “Mētras”, saglabāt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods – 0101; 

1.10. 7078 004 0260 – 0,71 ha “Mētras”, saglabāt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods – 0101. 

 

Domes sēdēs norises telpā ierodas deputāts Jānis Vēvers, un piedalās turpmāko jautājumu 

izskatīšanā un lēmumu pieņemšanā. 
 

9. 

Par zemes gabala platības  precizēšanu 

 

Tiek dots vārds I.Ikauniekam, M.Justam 

 

Izskatot SIA “Ametrs” Rēzeknes biroja vadītāja Jura Kazāka 16.09.2014. iesniegumu 

Nr.1-3/595 “Par platības precizēšanu”, kas Varakļānu novada pašvaldībā iereģistrēts 

18.09.2014. ar Nr.408, pamatojoties uz  likuma “Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 

2.panta 9.punktu, likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 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, G.Puntužs, A.Saleniece, J.Vēvers, M.Vilkauša); “pret” – nav; 

“atturas” – nav, NOLEMJ: 

1. Precizēt zemes gabala ar kadastra Nr. 7094 007 0155 platību pēc robežu uzmērīšanas 

dabā no 15.2 ha uz 17.12 ha. 
 

10. 

Par nekustamā īpašuma “Brūklenāji” sadalīšanu 

 

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

 

 Izskatot Arvīda Zepa 18.09.2014. iesniegumu par nekustamā īpašuma “Brūklenāji”, 

Murmastienes pagastā, Varakļānu nov., sadalīšanu divos atsevišķos īpašumos, saskaņā ar MK 

12.04.2011. noteikumiem 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,  



 

10 

 

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

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

NOLEMJ: 

 

 1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “Brūklenāji” (kadastra Nr.7078 009 0034 – 7,0 ha 

kopplatībā) divos atsevišķos īpašumos, izstrādājot zemes ierīcības projektu: 

 1.1. atdalīt no nekustamā īpašuma “Brūklenāji” zemes platību 3,6 ha (zemes platība var 

tikt precizēta pēc uzmērīšanas), no kuras izveidot jaunu īpašumu ar nosaukumu “Puisēni 2”. 
 

Pielikumā: darba uzdevums uz 1 lapas. 
 

11. 

Par zemes nomu 

 

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

 

 Izskatot Pētera Ikaunieka 18.09.2014. Varakļānu novada pašvaldībā saņemto iesniegumu 

par zemes gabala 2,37 ha platībā nomu lauksaimniecības vajadzībām, saskaņā ar likuma “Par 

pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, ņemot vērā domes Finanšu un attīstības komitejas 

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

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

nav, NOLEMJ: 

 

 1. Iznomāt Pēterim Ikauniekam zemes gabalu 2,37 ha platībā (kadastra Nr. 7078 003 

0261) lauksaimniecības vajadzībām uz laika periodu līdz 31.12.2015. 
 

 12. 

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 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 8 balsīm “par” (J.Erels, G.Gabrišs, D.Inķēna, M.Justs, 

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

 

 1. Piešķirt naudas balvu sakarā ar 90 gadu jubileju 100,00 euro apmērā Varakļānu novada  

ilgdzīvotājai Paulīnai Vintišai. 

 

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

4201) viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas. 
 

13. 

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, ņemot vērā domes Sociālo, 

izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, 

ar 8 balsīm “par” (J.Erels, G.Gabrišs, D.Inķēna, M.Justs, G.Puntužs, A.Saleniece, J.Vēvers, 

M.Vilkauša); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ: 
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 1. Pagarināt sociālā dzīvokļa īres līgumu Zinaidai Garančai par sociālo dzīvokli Pils ielā 

17-6, Varakļānos (1 ist.; kopplatība 23,9 m
2
) līdz 31.03.2015. 

 

 2. Pagarināt sociālā dzīvokļa īres līgumu Pēterim Poļakam par sociālo dzīvokli Pils ielā 

17-9, Varakļānos (1 ist.; kopplatība 26,0 m
2
) līdz 31.03.2015. 

 

 3. Pagarināt sociālā dzīvokļa īres līgumu Aigaram Silavniekam par sociālo dzīvokli 

Rīgas ielā 36-4, Varakļānos (1 ist.; kopplatība 21,0 m
2
) līdz 31.03.2015. 

 
14. 

Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Pieaugušo attīstības projekts” zupas virtuves 

darbības atbalstam 

 

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

 

 Izskatot biedrības “Pieaugušo attīstības projekts” valdes priekšsēdētājas Staņislavas Počes 

25.08.2014. iesniegumu par palīdzības sniegšanu zupas virtuves darbības nodrošināšanai laika 

periodā no 01.10.2014. līdz 30.04.2015., iepazīstoties ar iesniegto izmaksu aprēķinu, Varakļānu 

novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm “par” (J.Erels, G.Gabrišs, D.Inķēna, M.Justs, 

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

 

 1. Piešķirt biedrībai “Pieaugušo attīstības projekts” (reģ. Nr. 40008102624, jurid.adrese: 

1.Maija laukums 3, Varakļāni) līdzfinansējumu zupas virtuves darbības nodrošināšanai laika 

periodā no 01.10.2014. līdz 30.04.2015. 20,40 EUR/mēnesī (30 porcijām mēnesī – 30 x 0,68 € = 

20,40 €). 
 

15. 

Par dzīvojamās telpas apmaiņu Ē.Z. 

 

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

 

 Izskatot jautājumu par dzīvojamās telpas apmaiņu uz mazāk labiekārtotu sakarā ar īres un 

komunālo maksājumu parādiem Ē.Z., iepazīstoties ar Varakļānu “Dzīvokļu komunālā uzņēmuma” 

SIA grāmatvedības uzskaites datiem, kas apstiprina, ka Ē.Z. kopējais īres un komunālo 

maksājumu parāds par dzīvokli sastāda 2990,60 EUR, un 2014.gadā nav veikts neviens 

maksājums par īri un komunālajiem pakalpojumiem, saskaņā ar likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 

28.pantu un 28.
2
 pantu, ņemot vērā ar domes 31.01.2013. lēmumu Nr. 1.32 izteikto brīdinājumu, 

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

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

 

 1. Sakarā ar ilgstošu īre un komunālo maksājumu neveikšanu un lielo parādu par dzīvokli 

(2990,60 EUR) apmainīt Ē.Z. dzīvojamo telpu uz mazāk labiekārtotu.  

 

 2. Uzdot Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA līdz 29.10.2014. ierādīt Ē.Z. 

citu – mazāk labiekārtotu dzīvojamo telpu. 
 
16. 

Par dzīvojamās telpas apmaiņu A.L. 

 

Tiek dots vārds I.Ikauniekam,  I.Skutelei, A.Kančai, J.Vēveram, M.Justam 

 

 Izskatot jautājumu par dzīvojamās telpas apmaiņu uz mazāk labiekārtotu sakarā ar īres un 

komunālo maksājumu parādiem A.L., iepazīstoties ar Varakļānu “Dzīvokļu komunālā uzņēmuma” 

SIA grāmatvedības uzskaites datiem, kas apstiprina, ka A.L. kopējais īres un komunālo  
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maksājumu parāds par dzīvokli sastāda 2137,72 EUR, saskaņā ar likuma “Par dzīvojamo telpu 

īri” 28.pantu un 28.
2
 pantu, ņemot vērā ar domes 31.01.2013. lēmumu Nr. 1.36 izteikto 

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

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

NOLEMJ: 

 

 1. Sakarā ar ilgstošu īre un komunālo maksājumu neveikšanu un lielo parādu par dzīvokli 

(2137,72 EUR) apmainīt A.L. dzīvojamo telpu uz mazāk labiekārtotu.  

 

 2. Uzdot Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA līdz 29.10.2014. ierādīt A.L. 

citu – mazāk labiekārtotu dzīvojamo telpu. 

 

Visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti.  

 

Nākamā domes sēde notiks 30.10.2014. plkst. 16
00

. 
 

Sēde darbu beidz plkst. 19
15

 

 

 

Sēdi vadīja: 

Domes priekšsēdētājs   (personīgais paraksts)  M.Justs 

 

Protokolēja: 

Lietvedības nodaļas vadītāja (personīgais paraksts)  I.Broka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


