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VARAKĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBA 

Reģ. Nr. 90000054750 
Rīgas ielā 13, Varakļāni, Varakļānu novads, LV-4838, Latvija  

tālrunis / fakss 64860840, tālrunis 64860532, e-pasts: varaklani@varaklani.lv 
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________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

VARAKĻĀNU  NOVADA  DOMES  SĒDES 

PROTOKOLS  
Varakļānos 

 

2014.gada 30.oktobrī                                   Nr. 15 

 

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  - nepiedalās (slimības dēļ) 

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 – līdz 12.darba kārtības jautājumam 

9.   Deputāte Modra Vilkauša  - piedalās  

 

PIEAICINĀTIE  UN  INTERESENTI:   

Ivars Ikaunieks – pašvaldības izpilddirektors; 

Ilona Skutele – galvenā grāmatvede; 

Ilga Broka – Lietvedības nodaļas vadītāja 

 

DARBA  KĀRTĪBA: 

1. Par Varakļānu novada pašvaldības izglītības iestāžu audzēkņu uzturēšanas izmaksām 

 

2. Par nekustamā īpašuma nosaukuma maiņu 

 

3. Par adreses maiņu 

 

4. Par zemes ieskaitīšanu Valsts rezerves fonda zemēs  

 

5. Par zemes nomu 

 

6. Par nedzīvojamās telpas nomas līguma izmaiņām 

 

7. Par naudas balvas piešķiršanu nozīmīgā dzīves jubilejā 

 

8. Par dzīvokļu īre līgumu pārslēgšanu 

 

9. Par dzīvokļa īres līguma izbeigšanu 

 

10. Par  izmaiņām Varakļānu novada muzeja amatu un mēnešalgu sarakstā
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PAPILDU  DARBA  KĀRTĪBA:  

 

 

11. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Kapsētas ielā 12, Varakļāni, atkārtotu izsoli 

 

12. Par apbalvojumiem Latvijas Republikas proklamēšanas dienā 

 

13. Par pabalsta piešķiršanu ārkārtas situācijā nonākušiem 

 
 

 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, D.Inķēna, M.Justs, 

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

 

  Iekļaut papildu darba kārtībā 3 izskatāmos jautājumus.  
 

1. 

Par Varakļānu novada pašvaldības izglītības iestāžu audzēkņu uzturēšanas izmaksām 

 

Tiek dots vārds I.Skutelei, 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, ņemot vērā domes Finanšu un attīstības komitejas 

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

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

NOLEMJ:  

 

 1. Apstiprināt viena audzēkņa uzturēšanas izmaksas no 2014.gada 1.septembra 

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

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

2. 

Par nekustamā īpašuma nosaukuma maiņu 

 

Tiek dots vārds I.Ikauniekam, M.Justam 

 

 Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, Zemes ierīcības likumu, MK 03.11.2009. 

noteikumiem Nr.1269 “Adresācijas sistēmas noteikumi”, pamatojoties uz Nekustamā īpašuma 

nodaļas sagatavoto informāciju, ņemot vērā domes Finanšu un attīstības komitejas priekšlikumu, 

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

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

 

 1. Nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr. 7078 006 0009 mainīt nosaukumu no 

“Jaunzemi” uz “Jaunzemi 2”. 

 

 2. Nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr. 7078 003 0222 mainīt nosaukumu no 

“Bārbaļi” uz “Bārbaļu karjers”. 
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3. 

Par adreses maiņu 

 

Tiek dots vārds I.Ikauniekam, M.Justam 

 

 Saskaņā ar MK 03.11.2009. noteikumiem Nr.1269 “Adresācijas sistēmas noteikumi”, 

pamatojoties uz Nekustamā īpašuma nodaļas zemes lietu speciālistes V.Grudules sagatavoto 

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

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

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

 

 1. Mainīt adresi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7078 006 0009 un uz tās esošajām 

ēkām un būvēm no “Jaunzemi”, Murmastienes pag., Varakļānu nov., LV-4838, uz “Jaunzemi 2”, 

Murmastienes pagasts, Varakļānu novads, LV-4838. 
 

4. 

Par zemes ieskaitīšanu Valsts rezerves fonda zemēs  
 

Tiek dots vārds I.Ikauniekam, M.Justam 

 

Sakarā ar nekustamā īpašuma “Upītes” zemes vienības ar kadastra apzīm. 7078 004 

0071 un nekustamā īpašuma “Murmastienes Tropi” zemes robežu noteikšanas aktu un zemes 

robežu plānu labošanas rezultātā izveidotās zemes vienības ar kadastra apzīm. 7078 004 0488 

– 0,22 ha platībā reģistrēšanu Kadastra informācijas sistēmā,  pamatojoties uz likuma “Par 

pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 13.punktu, saskaņā ar MK 01.09.2009. noteikumiem Nr. 

996 “Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk 

izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un 

piekrītošo zemi”, ņemot vērā domes Finanšu un attīstības komitejas priekšlikumu, Varakļānu 

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

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

 

1. Zemes vienību ar kadastra apzīm. 7078 004 0488 – 0,22 ha platībā ieskaitīt Valsts 

rezerves fonda zemēs.  

 

2.  Nekustamajam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīm. 

70780040488 – 0,22 ha platībā, apstiprināt nosaukumu “Ceļa posms Murmastienes Tropi”. 

 

3. Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme 

dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā; zemes 

lietošanas mērķa kods – 1101. 
 

5. 

Par zemes nomu 

 

Tiek dots vārds I.Ikauniekam, M.Justam 

 

 Izskatot Andreja Taukuļa iesniegumu par zemes gabala 0,35 ha platībā nomu, saskaņā 

ar likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, pamatojoties uz Nekustamā 

īpašuma nodaļas sagatavoto informāciju, ņemot vērā domes Finanšu un attīstības komitejas 

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

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

NOLEMJ: 

 

 1. Iznomāt Andrejam Taukulim zemes gabalu 0,35 ha platībā (kadastra Nr. 

70780040452) uz laika periodu līdz 31.12.2019. 

6. 
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Par nedzīvojamās telpas nomas līguma izmaiņām 

 

Tiek dots vārds I.Ikauniekam, M.Justam 

 

 Izskatot zemnieku saimniecības “Liepsalnieki” īpašnieces Ilgas Mesteres 15.10.2014. 

iesniegumu ar lūgumu veikt izmaiņas 30.04.2014. noslēgtajā nedzīvojamo telpu nomas 

līgumā, atsakoties no vienas pagraba telpas 5,83 m
2
 platībā, pamatojoties uz Nekustamā 

īpašuma nodaļas sagatavoto informāciju, saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 

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

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

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

 

 1. Slēgt vienošanos ar zemnieku saimniecību “Liepsalnieki” (reģ.Nr. 45401017772) 

pie 30.04.2014. noslēgtā nedzīvojamo telpu nomas līguma par nomātās pagraba telpas 

platības samazināšanu no 23,83 m
2
 uz 18,00 m

2
 (samazinājums 5,83 m

2
); 

 1.1. zemnieku saimniecības “Liepsalnieki” īpašniecei I.Mesterei nodot nedzīvojamo 

telpu, sastādot par to pieņemšanas – nodošanas aktu. 

 

 2. Centralizētajai grāmatvedībai ņemt vērā izmaiņas, piestādot zemnieku saimniecībai 

“Liepsalnieki” telpu nomas maksas rēķinus.  

 

 3. Lēmums stājas spēkā ar 01.01.2015. 
 

7. 

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 novembrī, 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  7 balsīm “par” (J.Erels, D.Inķēna, M.Justs, 

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

 

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

ilgdzīvotājai Annai Sondorei. 

 

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

4201) viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas. 

 
8. 

Par dzīvokļu īre līgumu pārslēgšanu 

 

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

 

 Izskatot Annas Pauniņas 30.09.2014. un Sarmītes Začestas 17.10.2014. iesniegumus par 

īres līgumu pārslēgšanu, atbilstoši likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 14.panta ceturtajai un 

piektajai daļai, ņemot vērā domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 

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

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

 

 1. Pārslēgt pašvaldībai piedrošā dzīvokļa Preiļu ielā 1-7, Varakļāni, īre līgumu no Annas 

Pauniņas uz dēla Normunda Pauniņa vārda. 

 2. Sakarā ar īrnieka Aleksandra Začesta nāvi 04.05.2013. pārslēgt pašvaldībai piederošā 

dzīvokļa Pils ielā 21-4, Varakļāni, īre līgumu uz meitas Sarmītes Začestas vārda. 

 

 3. Uzdot Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA līdz 10.11.2014. sagatavot un 
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noslēgt lēmuma 1.un 2.punktā minēto dzīvokļu īres līgumus. 
 

9. 

Par dzīvokļa īres līguma izbeigšanu 

 

Tiek dots vārds I.Ikauniekam, M.Justam 

 

 Izskatot Ainas Jirjenas lūgumu par dzīvokļa Pils ielā 44-4, Varakļāni, izbeigšanu sakarā ar 

dzīvesvietas maiņu, atbilstoši likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 27.pantu, ņemot vērā domes 

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

balsojot, ar 7 balsīm “par” (J.Erels, D.Inķēna, M.Justs, G.Puntužs, A.Saleniece, J.Vēvers, 

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

 

 1. Lauzt ar Ainu Jirjenu noslēgto īre līgumu par dzīvokli Pils ielā 44-4, Varakļāni, ar 

31.10.2014. 
 

10. 

Par  izmaiņām Varakļānu novada muzeja amatu un mēnešalgu sarakstā 

 

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

 

 Izskatot Varakļānu novada muzeja vadītājas T.Korsakas 22.10.2014. iesniegumu ar 

lūgumu papildināt iestādes amatu un mēnešalgu sarakstu ar kurinātāja amata vienību, 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 7 balsīm “par” 

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

“atturas” – nav, NOLEMJ: 

 

 1. Veikt izmaiņas 28.11.2013. apstiprinātajā Varakļānu novada muzeja amatu un 

mēnešalgu sarakstā, papildinot sarakstu ar apkures/krāšņu kurinātāja (sezonas) (kods 8182 04) 

amata vienību – 1,0 slodze. 

 

 2. Izmaiņas amatu un mēnešalgu sarakstā stājas spēkā ar 01.11.2014. 
 

Pielikumā: saraksts uz 1 lapas. 
 

11. 

Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Kapsētas ielā 12, Varakļāni, atkārtotu 

izsoli 

 

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

 

 Saskaņā ar Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 32.pantu un MK 01.02.2011. 

noteikumu Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskās personas manta” nosacījumiem, ņemot 

vērā ar domes 26.06.2014. lēmumu Nr. 9.5. izveidotās izsoles komisijas ierosinājumu par 

nekustamā īpašuma Kapsētas ielā 12, Varakļāni, atkārtotu izsoli, Varakļānu novada dome, atklāti 

balsojot, ar 7 balsīm “par” (J.Erels, D.Inķēna, M.Justs, G.Puntužs, A.Saleniece, J.Vēvers, 

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

 

 1. Izsludināt pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Kapsētas ielā 12, Varakļāni, 

atkārtotu izsoli. 

 

 2. Apstiprināt nekustamā īpašuma Kapsētas ielā 12, Varakļāni, nosacīto cenu (atkārtotas 

izsoles sākumcenu) 3250 EUR (trīs tūkstoši divi simti piecdesmit euro). 

 

 3. Apstiprināt nekustamā īpašuma Kapsētas ielā 12, Varakļāni, atkārtotas izsoles 

noteikumus. 
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 4. Uzdot ar domes 26.06.2014. lēmumu Nr.9.5 izveidotajai izsoles komisijas organizēt 

nekustamā īpašuma atkārtotu izsoli un viena mēneša laikā pēc izsoles iesniegt domei lēmuma 

projektu par izsoles rezultātu apstiprināšanu. 
 

Pielikumā: izsoles noteikumi uz 5 lapām. 
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Par apbalvojumiem Latvijas Republikas proklamēšanas dienā 

 

Tiek dots vārds I.Ikauniekam, J.Erelam, D.Inķēnai, G.Puntužam, A.Saleniecei, M.Justam 

 

 Izskatot iesniegtos priekšlikumus par atzinības un pateicības izteikšanu par ieguldīto darbu 

Varakļānu novada izaugsmē un attīstībā, sakarā ar Latvijas Republikas proklamēšanas dienas 

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

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

 

 1. Apbalvot ar Atzinības rakstiem: 

1.1. SIA “GB Koks” (reģ.Nr. 45403020531; jurid.adrese – Muižas ielā 6, Murmastiene, 

Murmastienes pag.); 

1.2. SIA “Lauce” (reģ.Nr. 40003693347; jurid.adrese – “Vīķi”, Kokari, Varakļānu pag.); 

1.3. SIA “Raibais asaris” (reģ.Nr. 55403016951; jurid.adrese – Stabu ielā 15-141, Rīga); 

1.4. SIA “Aļņi AS” (reģ.Nr. 42403009452; jurid.adrese – Aļņi 5-11, Dekšāres pag., Viļānu nov.); 

1.5. jaunsargu instruktoru Oskaru Kanču; 

1.6. futbola treneri Juri Dalecki. 

 

Pēc darba kārtības 12.jautājuma izskatīšanas domes sēdes norises telpu atstāj deputāts J.Vēvers. 
 

13. 

Par pabalsta piešķiršanu ārkārtas situācijā nonākušiem 

 

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

 

 Izskatot I.P. 27.10.2014. iesniegumu ar lūgumu piešķirt vienreizējo pabalstu ārkārtas 

situācijā nonākušiem, kā arī iesniegumam pievienotos dokumentus, saskaņā ar Varakļānu novada 

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

novadā” 3.3. un 5.2.punktu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 6 balsīm “par” (J.Erels, 

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

 

 1. Piešķirt I.P. vienreizēju pabalstu ārkārtas situācijā 100 EUR (viens simts euro) apmērā. 

 

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

4201) viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas. 
 

Visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti.  

 

Nākamā domes sēde notiks 27.11.2014. plkst. 16
00

. 
 

Sēde darbu beidz plkst. 19
00

 

 

 

Sēdi vadīja: 

Domes priekšsēdētājs   (personīgais paraksts)  M.Justs 

 

Protokolēja: 

Lietvedības nodaļas vadītāja (personīgais paraksts)  I.Broka 


