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VARAKĻĀNU  NOVADA  DOMES  SĒDES 

PROTOKOLS  
Varakļānos 

 

2015.gada 29.janvārī                                   Nr. 2 

 

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  - piedalās  

6.   Deputāts Gunārs Puntužs  - piedalās  

7.   Deputāte Anita Saleniece  - piedalās  

8.   Deputāts Jānis Vēvers  - piedalās  

9.   Deputāte Modra Vilkauša  - nepiedalās (ģimenes apstākļu dēļ) 

 

PIEAICINĀTIE  UN  INTERESENTI:   

 

Ivars Ikaunieks – pašvaldības izpilddirektors; 

Ilona Skutele – galvenā grāmatvede; 

Rita Upeniece – Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja – uz 17.darba kārtības jautājumu; 

Ilga Broka – Lietvedības nodaļas vadītāja 

 

DARBA  KĀRTĪBA: 

 

1. Saistošo noteikumu Nr. 1  “Par Varakļānu novada pašvaldības 2015.gada budžetu” 

apstiprināšana 

 

2. Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai sadali 

 

3. Par īres maksas apstiprināšanu Varakļānu novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā 

esošajām dzīvojamām telpām 

 

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

 

5. Par nekustamā īpašuma “Kliņģerītes” sadalīšanu 

 

6. Par nekustamā īpašuma “Pļavgaļi ” sadalīšanu 

 

7. Par zemes nomu  

 

mailto:varaklani@varaklani.lv


8. Par nedzīvojamo telpu nomu 
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9. Par līdzfinansējumu “Latvijas Dabas fondam” dabas aizsardzības plāna izstrādei dabas 

liegumam “Lubānas mitrājs” 

 

10. Par saimniecības ēku Rīgas ielā 67, Varakļāni 

 

11. Par pārreģistrēšanu pašvaldības reģistrā palīdzībai dzīvokļa jautājumu risināšanā 

 

12. Par sociālo dzīvokļu īres līgumu pagarināšanu 

 

13. Par naudas balvas piešķiršanu nozīmīgā dzīves jubilejā 

 

14. Par reģistrēšanu pašvaldības palīdzībai dzīvokļu jautājuma risināšanā 

 

15. Par sociālo dzīvokļu izīrēšanu 

 

PAPILDU  DARBA  KĀRTĪBA:  

 

 

16. Par daļēja atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājam Mārim Justam 

 

17. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu Ilonai Roziņai un Elvim Roziņam 

 

18. Par grozījumiem ar Varakļānu novada domes 25.10.2012. lēmumu Nr. 12.3 apstiprinātā 

“Nolikuma par Varakļānu novada amatiermākslas kolektīvu darbības finansēšanas kārtību” 

1.pielikumā 

 

19. Par Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA pamatkapitāla palielināšanu 
 
 Varakļānu novada domes priekšsēdētājs aicina deputātus balsot par vēl 4 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, A.Saleniece, J.Vēvers); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ: 

 

  Iekļaut papildu darba kārtībā 4 izskatāmos jautājumus.  
 

1. 

Saistošo noteikumu Nr. 1 “Par Varakļānu novada pašvaldības 2015.gada budžetu” 

apstiprināšana 

 

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

 

 Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu, 21.panta 

pirmās daļas 2.punktu, 46.panta pirmo un otro daļu, ievērojot likumu “Par pašvaldību 

budžetiem” un likumu “Par budžetu un finanšu vadību”, 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, A.Saleniece, J.Vēvers); “pret” – nav; 

“atturas” – nav, NOLEMJ: 

 

 1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.1 ”Par Varakļānu novada pašvaldības 2015.gada 

budžetu.” 

 

 2. Varakļānu novada pašvaldības centralizētās grāmatvedības galvenajai grāmatvedei 

I.Skutelei sagatavot noteikumus parakstīšanai. 
 

Pielikumā: saistošie noteikumi uz 12 lapām. 
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2. 

Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai sadali 
 

Tiek dots vārds I.Ikauniekam, 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”, 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, O.Kančs, G.Puntužs, A.Saleniece, J.Vēvers); “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 2015.gada janvāra – augusta mēnešiem 269336 

euro. 

 

 2. Sadalīt Varakļānu novada pašvaldības interešu izglītības programmu pedagoģisko 

darbinieku darba samaksai un sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām paredzēto 

mērķdotāciju 2015.gada janvāra – augusta mēnešiem 11 171 euro. 

 

 3. Sadalīt Varakļānu novada pašvaldības 5 – 6-gadīgo pirmsskolas izglītības programmu 

pedagoģisko darbinieku darba samaksai un sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 

paredzēto mērķdotāciju 2015.gada janvāra – augusta mēnešiem 25 744 euro. 
 

Pielikumā: tabula uz 1 lapas. 
 

3. 

Par īres maksas apstiprināšanu Varakļānu novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā 

esošajām dzīvojamām telpām 

 

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

 

 Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14. b) apakšpunktu, likuma 

“Par dzīvojamo telpu īri” 11. un 11.
1
 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, O.Kančs, G.Puntužs, A.Saleniece, J.Vēvers); “pret” – nav; “atturas” – nav, 

NOLEMJ: 

 

 1. Noteikt, ka Varakļānu novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošajām dzīvojamā 

telpām īres maksa mēnesī tiek aprēķināta pēc formulas: 

 

ĪM = (Liet + Aps) x Pl, kur 

 

ĪM – īre maksas apmērs (euro mēnesī par dzīvojamās telpas kopējo platību); 

Liet – īres maksas daļa, ko īrnieks maksā par dzīvojamās telpas lietošanu (euro mēnesī par 

dzīvojamās telpas kopējās platības kvadrātmetru); 

Aps – dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas izdevumi (euro mēnesī par 

dzīvojamās telpas kopējās platības kvadrātmetru); 

Pl – dzīvojamās telpas platība (kvadrātmetri).  
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 2. Noteikt, ka Varakļānu novada pašvaldībai piederošo vai valdījumā esošo dzīvojamo 

telpu īres maksas daļa, ko īrnieks maksā par dzīvojamās telpas lietošanu (Liet) ir 0,028 euro/m
2
 

mēnesī. 

 

 3. Noteikt, ka Varakļānu novada pašvaldībai piederošo vai valdījumā esošo dzīvojamo 

telpu īres maksas daļas apmērs: dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas izdevumi 

(Aps) – ir vienāds ar attiecīgās dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas izdevumu 

apmēru, kas noteikts atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Šajos izdevumos 

ietilpst arī dzīvojamās mājas koplietošanas īpašuma uzturēšanas un apsaimniekošanas 

pakalpojumu izmaksas. 

 

 4. Noteikt, ka pašvaldības dzīvojamā fonda īrnieki papildu noteiktajai īres maksas daļai 

par telpu lietošanu maksā apsaimniekošanas un komunālo pakalpojumu maksājumus saskaņā ar 

ar pakalpojuma sniedzēja noslēgtiem līgumiem. 
 

4. 

Par pašvaldībai piederošā  nekustamā īpašuma Kapsētas ielā 12, Varakļāni, 

nenotikušu izsoli 
 

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

 

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

kurā fiksēts, ka 08.01.2015. izsludinātā pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Kapsētas ielā 

12, Varakļānos, atkārtotā izsole atzīstama par nenotikušu, saskaņā ar Publiskās personas mantas 

atsavināšanas likuma 32.pantu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm “par” 

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

nav; “atturas” – nav, NOLEMJ: 

 

 1. Atzīt Varakļānu novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Kapsētas ielā 12, 

Varakļānos, 2015.gada 8.janvārī paredzēto izsoli par nenotikušu. 
 

5. 

Par nekustamā īpašuma “Kliņģerītes” sadalīšanu 

 

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

 

    Izskatot Ivetas Salenieces 27.11.2014. iesniegumu par nekustamā īpašuma “Kliņģerītes”, 

Varakļānu pagasts, Varakļānu nov., sadalīšanu divos  atsevišķos  īpašumos,  pamatojoties uz 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 8 balsīm “par” (J.Erels, G.Gabrišs, D.Inķēna, M.Justs, O.Kančs, G.Puntužs, 

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

 

 1. Atļaut atdalīt  no nekustamā īpašuma “Kliņģerītes” (kadastra Nr. 7094 007 0159 ar 

kopējo  platību  3,9573 ha) zemes vienību ar kadastra apzīm. 7094 008 0036 – 2,28 ha  platībā, 

izveidojot jaunu nekustamo īpašumu.                                                                        

    2. Jaunizveidotajam nekustamam īpašumam apstiprināt nosaukumu “Kliņģerītes 1” un 

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

mežsaimniecība; kods – 0201.  

 3. Paliekošam nekustamam īpašumam “Kliņģerītes” – 1,6773 ha kopplatībā saglabāt 

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

0101. 
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6. 

Par nekustamā īpašuma “Pļavgaļi” sadalīšanu 

 

Tiek dots vārds I.Ikauniekam, M.Justam 

 

 Izskatot Martas Poļakas 23.01.2015. iesniegumu par nekustamā īpašuma “Pļavgaļi”, 

Varakļānu pagasts, Varakļānu nov., sadalīšanu divos atsevišķos  īpašumos, pamatojoties uz 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 8 balsīm “par” (J.Erels, G.Gabrišs, D.Inķēna, M.Justs, O.Kančs, G.Puntužs, 

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

 

 1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma “Pļavgaļi” (kadastra Nr. 7094 005 0051 ar kopējo  

platību  14,1 ha) zemes vienības ar kadastra apzīm. 7094 002 0036 – 1,6 ha  platībā un 

70940030086 – 6,0 ha  platībā, izveidojot jaunu nekustamo īpašumu. 

                                                                            

  2. Jaunizveidotajam nekustamam īpašumam apstiprināt nosaukumu “Rožkalni” un 

noteikt zemes lietošanas mērķi: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība; 

kods – 0201. 

 

 3. Paliekošam nekustamam īpašumam “Pļavgaļi” (zemes vienības ar kadastra apzīm. 

7094 005 0051 – 3,0 ha  un 7094 002 0035 – 3,5 ha) saglabāt zemes lietošanas mērķi: zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība; kods – 0101. 
 

7. 

Par zemes nomu 

 

Tiek dots vārds I.Ikauniekam, M.Justam 

 

 Izskatot pašvaldībā saņemtos iesniegumus par zemes nomas līgumu pagarināšanu , 

pārtraukšanu un nomājamās zemes platības samazināšanu, kā arī Nekustamā īpašuma nodaļas 

sagatavoto informāciju šajā jautājumā, saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 

3.punktu, MK 30.10.2007. noteikumu Nr. 735 “Noteikumi par publiskās personas zemes nomu” 

16.2 un 18.1 punktu, MK 30.08.2005. noteikumiem Nr.644 “Noteikumi par neizpirktās lauku 

apvidu zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību”, 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, A.Saleniece, 

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

 

 1. Slēgt vienošanos pie 30.12.2010. noslēgtā zemes nomas līguma ar Imantu Vaitkaiti 

par atteikšanos no zemes nomas Skolas iela 45, Varakļāni, zemes gabalā 45 m
2
 platībā un zemes 

gabala nomas platības samazināšanu Zemgales iela 4, Varakļāni, zemes gabalā no 142 m
2
 uz 54 

m
2
. (samazinājums par 88 m

2
) ar 01.01.2015. 

 2. Skaitīt kā 31.12.2014. pārtrauktu ar Ludmilu Līcīti 30.12.2010. noslēgto zemes 

nomas līgumu par zemes nomu Kosmonautu ielā 17, Varakļāni – 322 m
2
 platībā, sakarā ar 

nomnieces nāvi. 

 3. Skaitīt kā 31.12.2014. pārtrauktu ar Annu Rukmani 30.12.2010. noslēgto zemes 

nomas līgumu par zemes nomu Kosmonautu ielā 17, Varakļāni – 250 m
2
 platībā, sakarā ar 

nomnieces nāvi. 

 4. Pārtraukt ar Ludmilu Mozgu 30.03.2012. noslēgto zemes nomas līgumu par zemes 

gabala Skolas ielā 45, Varakļāni, 140 m
2
 platībā nomu ar 31.12.2014. 
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 5. Skaitīt par izbeigtu 30.01.2012. noslēgto zemes nomas līgumu ar Vladimiru Vlasovu 

par nekustamo īpašumu “Kukulīši' (kad. Nr. 7094 004 0289 – 1,5 ha) sakarā ar nomnieka nāvi 

03.01.2015. 
 5.1. mantiniekiem uz nomas līguma pārslēgšanu pieteikties līdz 02.01.2016. 

 6. Pagarināt zemes nomas līgumu ar zemnieku saimniecību “Alūksnes” (reģ. Nr. 

45401021195, īpašniece Iveta Pauniņa) par nekustamo īpašumu “Silvas” - zemes gabali ar 

kadastra apzīm. 7094 007 0194 – 0,4 ha un 7094 007 0261 – 1,6 ha, nosakot nomas maksu 1,5% 

apmērā no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības gadā uz laiku līdz 31.12.2019. 

 7. Pagarināt zemes nomas līgumu ar zemnieku saimniecību “Viesturi” (reģ. Nr. 

45401019256, īpašnieks Juris Pelšs) par nekustamo īpašumu “Alvīnes 1” - zemes gabals ar 

kadastra apzīm. 7094 006 0240 – 2,5 ha, nosakot nomas maksu 1,5% apmērā no nekustamā 

īpašuma kadastrālās vērtības gadā uz laiku līdz 31.12.2015. 

 8. Pagarināt zemes nomas līgumu ar Jeļenu Gruduli: 

- par nekustamo īpašumu “Breiviņi” - zemes gabals ar kadastra apzīm. 7094 003 0202 – 1,2 ha; 

- nekustamo īpašumu “Anatoli” - zemes gabals ar kadastra apzīm. 7094 004 0093 – 1,5 ha; 

- nekustamo īpašumu “Bojāta zeme” - zemes gabals ar kadastra apzīm. 7094 003 0308 – 2,6 ha 

platībā, nosakot nomas maksu 1,5% apmērā no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības gadā uz 

laiku līdz 31.12.2015. 
 

8. 

Par nedzīvojamo telpu nomu  
 

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

 

 Izskatot SIA “Borgs&Co” valdes locekles L.Salenieces 20.01.2015. iesniegumus par 

nedzīvojamo telpu nomas līgumu pagarināšanu, 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, 

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

 

 1. Atļaut Varakļānu mūzikas un mākslas skolai pagarināt nedzīvojamo telpu nomas 

līgumu ar SIA “Borgs&Co” (reģ.Nr. 45403020584) par nedzīvojamo telpu Pils ielā 25, 

Varakļāni, uz laiku līdz 31.12.2016. 

 

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

“Borgs&Co” (reģ.Nr. 45403020584) par nedzīvojamo telpu Jaunatnes ielā 2, Varakļāni, uz 

laiku  līdz 31.12.2016. 
 

9. 

Par līdzfinansējumu “Latvijas Dabas fondam” dabas aizsardzības plāna izstrādei 

dabas liegumam “Lubānas mitrājs” 

 

Tiek dots vārds I.Ikauniekam, M.Justam 

 

 Izskatot “Latvijas Dabas fonda” valdes locekļa Ģ.Strazdiņa 16.01.2015. iesniegumu 

Nr.1-5.2/9 par līdzfinansējuma piešķiršanu dabas aizsardzības plāna izstrādei dabas liegumam 

“Lubānas mitrājs”, iepazīstoties ar projekta izstrādes tāmi, 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, A.Saleniece, J.Vēvers); “pret” – 

nav; “atturas” – nav, NOLEMJ: 
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 1. Atbalstīt nodibinājuma “Latvijas Dabas fonds” projekta pieteikumu par dabas 

aizsardzības plāna izstrādi dabas liegumam “Lubānas mitrājs” iesniegšanai Latvijas Vides 

aizsardzības fonda izsludinātajā projektu konkursā “Dabas un bioloģiskās daudzveidības 

aizsardzība un saglabāšana” aktivitātē “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzības un 

apsaimniekošanas plānošana dabas daudzveidības saglabāšanai”.  

 
 

 2. Nodrošināt līdzfinansējumu projekta “Dabas aizsardzības plāna izstrāde dabas 

liegumam “Lubānas mitrājs”” 100,00 EUR apmērā no Varakļānu novada pašvaldības budžeta 

līdzekļiem. 
 

10. 

Par saimniecības ēku Rīgas ielā 67, Varakļāni 
 

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

 

 Izskatot Cesvaines, Lubānas un Varakļānu novadu apvienotās būvvaldes 08.12.2014. 

atzinumu Nr. 72/2014 par ēku apsekošanu Rīgas ielā 67, Varakļāni, pamatojoties uz Būvniecības 

likuma 31.panta pirmo daļu, MK 19.08.2014. noteikumu Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 

159.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, O.Kančs, 

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

 

  1. Uzdot Ilzei Strušelei (pilnvarotā persona Andrejs Strušelis), veikt īpašumā esošās 

saimniecības ēkas Rīgas ielā 67, Varakļāni (kad.apzīm. 70170010099-002), sakārtošanu, 

konservāciju vai nojaukšanu tādā apjomā, lai tā neradītu bīstamību līdz 31.12.2015. 

 

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

LV-4201) viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas. 
 

11. 

Par pārreģistrēšanu pašvaldības reģistrā palīdzībai dzīvokļa jautājumu risināšanā 

 

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

 

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

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

 

  1. Pārreģistrēt uz 2015.gadu pašvaldības palīdzībai dzīvokļu jautājumu risināšanā pirmās 

kārtas palīdzības reģistrā reģistrētās personas, kam 2014.gadā nav sniegta palīdzība – piešķirta 

dzīvojamā platība – šādas personas: 

 1.1. Ievu Ozoliņu; palīdzības reģistra kārtas Nr. 1; 

 1.2. Viktoriju Eiduku; palīdzības reģistra kārtas Nr. 2; 

 1.3. Lauru Savicku; palīdzības reģistra kārtas Nr. 3. 

 

  2. Pārreģistrēt uz 2015.gadu pašvaldības palīdzībai dzīvokļu jautājumu risināšanā 

vispārējā kārtībā reģistrēto personu, kam 2014.gadā nav sniegta palīdzība – piešķirta dzīvojamā 

platība – Danuti Seidari; palīdzības reģistra kārtas Nr. 1. 

 

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

LV-4201) viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas. 
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12. 

Par sociālo dzīvokļu īres līgumu pagarināšanu 

 

Tiek dots vārds I.Ikauniekam, M.Justam 

 

 Izskatot Sociālā dienesta sagatavoto informāciju par sociālo dzīvokļu īres līgumu 

pagarināšanu un ņemot vērā domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 

priekšlikumu, saskaņā ar likuma “Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamajām 

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

nolikumā noteiktajam, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm “par” (J.Erels, 

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

“atturas” – nav, NOLEMJ: 

 

 1. Pagarināt sociālo dzīvokļu īres līgumus līdz 31.07.2015.: 

1.1. Broņislavai Vaškai par sociālo dzīvokli Pils ielā 17-2, Varakļānos (1 ist.; kopplat. 36,7 m
2
); 

1.2. Viktoram Šarikovam par sociālo dzīvokli Pils ielā 17-3, Varakļānos (1 ist.; kopplat. 29,0 

m
2
); 

1.3. Jūlijai Mālniecei par sociālo dzīvokli Pils ielā 17-4, Varakļānos (1 ist.; kopplat. 27,6 m
2
). 

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

NOLEMJ: 

 

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

novada ilgdzīvotājiem: 

1.1. Elvīrai Ciematniecei; 

1.2. Elzai Līvijai Kudrenickai; 

1.3. Veronikai Stabulniecei; 

1.4. Oļģertam Stalīdzānam; 

1.5. Valentīnai Strodei. 

 

 2. Piešķirt naudas balvu sakarā ar 90 gadu jubileju 100,00 euro apmērā šādiem Varakļānu 

novada ilgdzīvotājiem: 

2.1. Jānim Lukaševičam; 

2.2. Paulīnai Zakarei. 

 

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

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

14. 

Par reģistrēšanu pašvaldības palīdzībai dzīvokļu jautājuma risināšanā 

 

Tiek dots vārds I.Ikauniekam, G.Gabrišam, D.Inķēnai, M.Justam 
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 Izskatot iedzīvotāju iesniegumus par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā 

– dzīvojamās platības piešķiršanu, saskaņā ar likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu 

risināšanā” 2.pantu, 5.pantu, 14.panta pirmās daļas 3., 5. un 6.punktu, ņemot vērā domes 

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

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

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

 

 1. Reģistrēt Ediju Savicki pašvaldības palīdzības pirmās kārtas reģistrā; 

 1.1. Edija Savicka palīdzības reģistra kārtas Nr. 4.  

 

 2. Reģistrēt Ruslanu Avdeviču pašvaldības palīdzības pirmās kārtas reģistrā; 

 2.1. Ruslana Avdeviča palīdzības reģistra kārtas Nr. 5.  

 

 3. Reģistrēt Ilonu Apsīti pašvaldības palīdzības vispārējās kārtības reģistrā; 

 3.1. Ilonas Apsītes palīdzības reģistra kārtas Nr. 2. 

 

Pielikumā:  lēmumu izvērsti skaidrojumi uz 3 lapām. 
 

15. 

 Par sociālo dzīvokļu izīrēšanu 

 

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

 

 Izskatot Lienes Dzerkales un Ilvas Ozoliņas iesniegumus par sociālo dzīvokļu 

piešķiršanu un Sociālā dienesta sagatavoto informāciju šajā jautājumā, saskaņā ar likuma “Par 

sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 6.pantu, atbilstoši sociālās 

dzīvojamās mājas „Ceriņi” (Pils ielā 17, Varakļānos) nolikumā noteiktajam un 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, O.Kančs, 

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

 

 1. Piešķirt Lienei Dzerkalei sociālo dzīvokli Pils ielā 17-7, Varakļānos (1 ist.; kopplatība 

23,1 m
2
); 

 1.1. īres līgumu ar Lieni Dzerkali slēgt uz laiku no 01.02.2015. līdz 31.07.2015.; 

 1.2. īres līgumā ierakstīt: Liene Dzerkale – īrniece; 

        Katrīna Elizabete Dzerkale – meita. 

 

 2. Piešķirt Ilvai Ozoliņai sociālo dzīvokli Pils ielā 17-1, Varakļānos (1 ist.; kopplatība 

41,2 m
2
); 

 2.1. īres līgumu ar Ilvu Ozoliņu slēgt uz laiku no 01.02.2015. līdz 31.07.2015. 

 2.2. īres līgumā ierakstīt: Ilva Ozoliņa – īrniece; 

        Inuta Tropa – meita; 

        Ivanda Tropa – meita. 

 

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

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

16. 

Par daļēja atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājam Mārim Justam  
 

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

 

 Izskatot domes priekšsēdētāja Māra Justa iesniegumu par atvaļinājuma piešķiršanu, 

saskaņā ar Valsts un pašvaldību amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 41.panta pirmo 

daļu, Varakļānu novada domes pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumu, 

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

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

 

 1. Piešķirt Varakļānu novada domes priekšsēdētājam Mārim Justam daļēju  atvaļinājumu 

2 (divas) kalendārās nedēļas laikā no 23.02.2015. līdz 08.03.2015. par nostrādāto laika periodu 

no 26.04.2010. līdz 25.10.2010. 

 

 2. Domes priekšsēdētāju atvaļinājuma laikā aizvietot domes priekšsēdētāja vietniecei 

Modrai Vilkaušai, nosakot samaksu par darbu atbilstoši “Varakļānu novada pašvaldības 

amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā” noteiktajam. 

 

 3. Domes priekšsēdētājam M.Justam, aizejot atvaļinājumā, izmaksāt pabalstu 50% 

apmērā no mēnešalgas. 
 

17. 

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu Ilonai Roziņai un Elvim Roziņam   
 

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

 

 Izskatot Vladimira Muraškina 19.11.2014. iesniegumu par deklarētās dzīvesvietas ziņu 

anulēšanu Ilonai Roziņai un Elvim Roziņam pēc adreses Rēzeknes iela 4-17, Varakļāni, saskaņā 

ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta pirmo daļu un 12.panta pirmās daļas 2.punktu, 

MK 11.02.2003. noteikumu Nr.72 “Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu” 

2.punktu, ņemot vērā pašvaldības atbildīgās personas dzīvesvietas deklarēšanas jautājumos 

R.Upenieces sagatavoto informāciju, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm “par” 

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

nav; “atturas” – nav, NOLEMJ: 

 

 1. Anulēt ziņas par Ilonas Roziņas deklarēto dzīvesvietu adresē Rēzeknes iela 4-17, 

Varakļāni, Varakļānu novads, LV-4838. 

 

 2. Anulēt ziņas par Elvja Roziņa deklarēto dzīvesvietu adresē Rēzeknes iela 4-17, 

Varakļāni, Varakļānu novads, LV-4838. 
 

Pielikumā:  lēmuma izvērsts skaidrojums uz 1 lapas. 
 

18. 

Par grozījumiem ar Varakļānu novada domes 25.10.2012. lēmumu Nr. 12.3 

apstiprinātā “Nolikuma par Varakļānu novada amatiermākslas kolektīvu darbības 

finansēšanas kārtību” 1.pielikumā 

 

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

 

 Izskatot priekšlikumu par nepieciešamību veikt izmaiņas ar Varakļānu novada domes 

25.10.2012. lēmumu Nr. 12.3 apstiprinātā “Nolikuma par Varakļānu novada amatiermākslas 

kolektīvu darbības finansēšanas kārtību” 1.pielikumā, iepazīstoties ar sagatavoto aprēķinu,  

 

saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu un 41.panta pirmās daļas 

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

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

NOLEMJ: 

  

 1. Veikt izmaiņas ar domes 25.10.2012. lēmumu Nr. 12.3 apstiprinātā “Nolikuma par 

Varakļānu novada amatiermākslas kolektīvu darbības finansēšanas kārtību” 1.pielikumā un 

apstiprināt to jaunajā redakcijā. 

 

 2. Lēmums stājas spēkā ar 01.02.2015. 
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Pielikumā: amatiermākslas kolektīvu iedalījuma un atalgojuma tabula uz 1 lapas. 
 

19. 

Par Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA pamatkapitāla palielināšanu 

 

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

 

 Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu, likuma “Par 

valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 42.un 43.pantu, atbilstoši Varakļānu 

novada pašvaldības 2015.gada budžetam, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm 

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

– nav; “atturas” – nav, NOLEMJ: 

 

 1. Palielināt Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA pamatkapitālu, veicot 

naudas līdzekļu ieguldījumu 20 000 EUR (divdesmit tūkstoši) apmērā siltumtrašu 

rekonstrukcijas Kosmonautu ielā darbiem un projekta “Ūdenssaimniecības infrastruktūras 

attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu, lielāku par 2000” tehniski ekonomiskā 

pamatojuma aktualizēšanas pasākumiem. 

 

 2. Apstiprināt Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA jaunu pamatkapitālu 

1574911 EUR (viens miljons pieci simti septiņdesmit četri tūkstoši deviņi simti vienpadsmit) 

apmērā. 

 

Visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti.  

 

Nākamā domes sēde notiks 26.02.2015. plkst. 16
00

. 
 

Sēde darbu beidz plkst. 18
45

 

 

Sēdi vadīja: 

Domes priekšsēdētājs   (personīgais paraksts)  M.Justs 

 

Protokolēja: 

Lietvedības nodaļas vadītāja (personīgais paraksts)  I.Broka 

 

 

 


