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VARAKĻĀNU  NOVADA  DOMES  SĒDES 

PROTOKOLS  
Varakļānos 

 

2015.gada 25.jūnijā                                   Nr. 7 

 

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  - piedalās  
 

PIEAICINĀTIE  UN  INTERESENTI:   

 

Aina Kanča – Sociālā dienesta vadītāja; 

Ilga Broka – Lietvedības nodaļas vadītāja 

 

DARBA  KĀRTĪBA: 
 

1. Varakļānu novada pašvaldības 2014.gada publiskā pārskata apstiprināšana 

 

2. Par konkursu “Varakļānu novada sakoptākā sēta 2015” 

 

3. Par humānās palīdzības sniegšanu projekta “Pašvaldību palīdzība Ukrainai” ietvaros  

 

4. Par aizņēmumu “Varakļānu ūdenssaimniecības attīstības II kārta” projekta līdzfinansēšanai 

 

5. Par nekustamā īpašuma “Medņi” sadalīšanu 

 

6. Par adreses dzēšanu no Adrešu reģistra  

 

7. Par zemes nomu 

 

8 . Par finansiālu atbalstu koktēlnieku plenēram  

 

9. Par dzīvojamās telpas apmaiņu 

 

10. Par dzīvokļa īres līguma pārslēgšanu 

 

11. Par naudas balvas piešķiršanu nozīmīgā dzīves jubilejā 

 

12. Par dzīvokļa Kosmonautu ielā 15-18, Varakļāni, īres tiesību izsoli 

 

13. Par Vienotā klientu apkalpošanas centra izveidi

mailto:varaklani@varaklani.lv
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PAPILDU  DARBA  KĀRTĪBA: 
 

14. Par grozījumiem 26.06.2014. lēmumā Nr. 9.14 “Par maksas pakalpojumu izcenojumiem 

Varakļānu novada muzejā”  
 
Varakļānu novada domes priekšsēdētājs aicina deputātus balsot par vēl 1 izskatāmā 

jautājuma 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 1 izskatāmo jautājumu.  

 

 
1. 

Varakļānu novada pašvaldības 2014.gada publiskā pārskata apstiprināšana 

 

Tiek dots vārds M.Justam 
 
 Iepazīstoties ar iesniegto Varakļānu novada pašvaldības 2014.gada publisko pārskatu, 

saskaņā ar likuma “Par budžetu un finanšu vadību” 14.panta trešo daļu, likuma “Par pašvaldībām” 

21.panta pirmās daļas 2.punktu un 72.pantu, atbilstoši 05.05.2010. MK noteikumiem Nr. 413 

“Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem”, 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 pašvaldības 2014.gada publisko pārskatu. 
 

 2. 

Par konkursu “Varakļānu novada sakoptākā sēta 2015”  
 

Tiek dots vārds M.Justam 
 
 Izskatot priekšlikumu par konkursa “Varakļānu novada sakoptākā sēta 2015”  organizēšanu 

un iepazīstoties ar sagatavoto konkursa nolikuma projektu, Varakļānu novada dome, atklāti 

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

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

 

 1. Izsludināt konkursu par Varakļānu novada sakoptāko sētu. 

 

 2. Apstiprināt konkursa “Varakļānu novada sakoptākā sēta 2015” nolikumu. 
 

Pielikumā: nolikums uz 2 lapām. 
 

3. 

Par humānās palīdzības sniegšanu projekta “Pašvaldību palīdzība Ukrainai” ietvaros 

 

Tiek dots vārds M.Justam 
 
 Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, ņemot vērā Ukrainas rajonu un 

apgabalu asociācijas Latvijas Pašvaldību savienībai adresētajā 12.05.2015. vēstulē Nr. C03-

07/148 izteikto lūgumu sniegt palīdzību medikamentu un aprīkojuma iegādei Ukrainas 

Čerņigovas apgabala kara hospitālim un ārstniecības iestādēm, Varakļānu novada dome, atklāti 

balsojot, ar 9 balsīm “par” (J.Erels, G.Gabrišs, D.Inķēna, M.Justs, O.Kančs, G.Puntužs,  
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A.Saleniece, J.Vēvers, M.Vilkauša); “pret” – nav; “atturas” – nav;  NOLEMJ: 

 

 1. Piešķirt līdzekļus 500,00 EUR apmērā no pašvaldības budžeta nesadalītajiem līdzekļiem 

biedrībai “Latvijas Sarkanais Krusts” (reģ.Nr. 40008002279) humānās palīdzības sniegšanai 

Ukrainas Čerņigovas apgabala kara hospitālim un ārstniecības iestādēm, pārskaitot tos “Latvijas 

Sarkanā Krusta” ziedojumu kontu LV28HABA0140J04577004. 

 

 2. Pilnvarot Latvijas Pašvaldību savienību tās priekšsēža Andra Jaunsleiņa personā noslēgt 

humānās palīdzības sniegšanas līgumu ar biedrību “Latvijas Sarkanais Krusts”.  

 

 3. Pieņemt zināšanai, ka  Latvijas Pašvaldību savienība sadarbībā ar biedrību “Latvijas 

Sarkanais Krusts” koordinēs medikamentu un preču iegādi un piegādi Ukrainas Čerņigovas 

apgabala kara hospitālim un ārstniecības iestādēm.  
 

4. 

Par aizņēmumu “Varakļānu ūdenssaimniecības attīstības II kārta” projekta 

līdzfinansējumam 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

Izskatot jautājumu par ES Kohēzijas fonda finansētā projekta “Varakļānu 

ūdenssaimniecības attīstības II kārta” īstenošanai nepieciešamo pašvaldības finansējuma daļu, 

atbilstoši Varakļānu novada domes 26.02.2015. lēmumam Nr. 3.3 “Par projekta “Varakļānu 

ūdenssaimniecības attīstības II kārta” iesnieguma apstiprināšanu un finansējuma nodrošināšanu”, 

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. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un garantiju kontroles un pārraudzības padomi atļaut 

Varakļānu novada pašvaldībai ņemt aizņēmumu “Varakļānu ūdenssaimniecības attīstības II kārta” 

projekta realizācijai no Valsts kases ar atmaksas termiņu 20 (divdesmit) gadu laikā, ar atlikto 

pamatsummas maksājumu uz 1 gadu 260 973,00 EUR (divi simti sešdesmit tūkstoši deviņi simti 

septiņdesmit trīs) apjomā. 

 

 2. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar Varakļānu novada pašvaldības 2016.–2035.gada 

budžetiem. 

 

 3. Uzdot domes priekšsēdētājam Mārim Justam kārtot naudas aizņēmuma saņemšanu, 

aizdevuma līguma slēgšanu ar Valsts kasi un Pašvaldību aizņēmumu un garantiju kontroles 

pārraudzības padomi. 

 
5. 

Par nekustamā īpašuma “Medņi” sadalīšanu 

 

Tiek dots vārds M.Justam 
 
 Izskatot Alberta Poča 04.06.2015. iesniegumu par nekustamā īpašuma “Medņi” sadalīšanu 

divos atsevišķos īpašumos, 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 “Medņi” (kad.Nr. 7078 005 0086; kopplat. 7,1 ha) 

zemes vienību ar kadastra apzīm. 7078 005 0086 – 5,2 ha platībā, izveidojot jaunu īpašumu. 

 

 2. Jaunizveidotajam īpašumam (zemes vienībai ar kadastra apzīm. 7078 005 0086 – 5,2 ha 

platībā) apstiprināt nosaukumu “Medņi 1”; 
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 2.1. jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība; kods – 0101. 

 

 3. Paliekošajam nekustamajam īpašumam “Medņi” (zemes vienībai ar kadastra apzīm. 

7078 005 0087 – 1,9 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. 

 
6. 

Par adreses dzēšanu no Adrešu reģistra 

 

Tiek dots vārds M.Justam 
 
 Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, Administratīvo teritoriju un 

apdzīvoto vietu likuma 17.panta ceturto daļu, MK 03.11.2009. noteikumu Nr.1269 “Adresācijas 

sistēmas noteikumi” 29.punkta 2.1.apakšpunktu, 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. Sakarā ar to, ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7078 004 0460 nav adresācijas 

objekts, dzēst no Adrešu reģistra adresi - “TP 4345 Kalts”, Murmastienes pagasts, Varakļānu 

novads, LV-4835. 

 
7. 

Par zemes nomu 

 

Tiek dots vārds O.Kančam, M.Justam 
 
 Izskatot Jāzepa Mičuļa 08.06.2015. un SIA “ĢL Konsultants” 25.06.2015. iesniegumus par 

zemes nomu, 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. Iznomāt Jāzepam Mičulim zemes starpgabalu 949 m
2
 platībā Varakļānos, Kalēju ielā 7 

(kad.apzīm. 7017 001 0321) sakņu dārza vajadzībām uz laiku līdz 31.12.2020. 

 

 2. Iznomāt SIA “ĢL Konsultants” (reģ. Nr. 40103242818, jur. adrese -  Rīga, Ventspils 

ielā 53-1) zemes gabalu 1000 m
2
 platībā Varakļānos, Mehanizatoru ielā 37, tehnikas stāvlaukuma 

vajadzībām uz projekta “Varakļānu ūdenssaimniecības attīstības II kārta” realizācijas laiku. 
 

8. 

Par finansiālu atbalstu koktēlnieku plenēram 

 

Tiek dots vārds J.Vēveram, M.Justam 
 
 Izskatot Raita Stiukas 08.06.2015. iesniegumu par finansiālu atbalstu koktēlnieku plenēra 

norisei Varakļānu novadā 17.-22.jūnijā, ņemot vērā domes Finanšu un attīstības komitejas 

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

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

“atturas” – nav;  NOLEMJ:  

 

 1. Sniegt finansiālu atbalstu Varakļānu novadā 17.-22.jūnijā notikušā koktēlnieku plenēra 

dalībniekiem EUR 73,40 (septiņdesmit trīs euro un 40 centi) apmērā, sedzot ēdināšanas un 

motorzāģu daļu un degvielas iegādes izdevumus.  

 

 2. Naudu finansējumam piešķirt no pašvaldības 2015.gada budžeta nesadalītajiem 

līdzekļiem. 
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9. 

Par dzīvojamās telpas apmaiņu 

 

Tiek dots vārds M.Justam 
 
 Izskatot Jāņa Brenča iesniegumu par dzīvojamās telpas apmaiņu pret mazāk labiekārtotu, 

saskaņā ar likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 2.,5. un 6.pantu, 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. Apmainīt Jāņa Brenča ģimenei dzīvojamo telpu no labiekārtota trīsistabu dzīvokļa 

Kosmonautu ielā 15-18, Varakļāni, uz trīsistabu dzīvokli ar daļējām ērtībām Pils ielā 44-4, 

Varakļāni (75,8 m
2
 kopplat.); 

 1.1. īres līgumu slēgt uz laiku līdz 30.06.2016. 
 

10. 

Par dzīvokļa īres līguma pārslēgšanu 

 

Tiek dots vārds M.Justam 
 
 Izskatot Vladislava Vinogradova 09.06.2015. iesniegumu par īres līguma pārslēgšanu, 

atbilstoši likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 14.panta ceturto daļu, 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. Sakarā ar īrnieces Ļubovas Smirnovas nāvi 06.06.2015. pārslēgt pašvaldībai piederošā 

dzīvokļa Rēzeknes ielā 4-14, Varakļāni, īres līgumu uz mazmazdēla Vladislava Vinogradova  

vārda. 

 

 2. Uzdot Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA līdz 10.07.2015. sagatavot un 

noslēgt dzīvokļa Rēzeknes ielā 4-14, Varakļāni, īres līgumu ar  Vladislavu Vinogradovu. 
 

11. 

Par naudas balvas piešķiršanu nozīmīgā dzīves jubilejā 

 

Tiek dots vārds M.Justam 
 
 Izskatot Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas sagatavoto informāciju par nozīmīgām dzīves 

jubilejām 2015.gada jūlijā, 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 Finanšu un attīstības komitejas un Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu 

komitejas apvienotas sēdes priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm 

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

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

 

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

novada ilgdzīvotājiem: 

1.1. Intai Melderei; 

1.2. Teklai Strodei. 

 

 2. 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 dzīvokļa Kosmonautu ielā 15-18, Varakļāni, īres tiesību izsoli 
 

Tiek dots vārds A.Saleniecei, M.Justam 
 
 Izskatot priekšlikumu par labiekārtotā dzīvokļa Kosmonautu ielā 15-18, Varakļānos, īres 

tiesību piešķiršanu izsoles 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: 

 

 1. Nodot publiskai izsolei pašvaldībai piederošā labiekārtotā 3-istabu dzīvokļa 

Kosmonautu ielā 15-18, Varakļānos, īres tiesības. 

 

 2. Apstiprināt dzīvokļa Kosmonautu ielā 15-18, Varakļānos, īres tiesību izsoles 

noteikumus. 

 

 3. Noteikt izsoles sākumcenu 200,00 EUR (divi simti). 

 

 4. Īres tiesību izsoles organizēšanai izveidot darba grupu šādā sastāvā: 

 grupas vadītājs – Ivars Ikaunieks – pašvaldības izpilddirektors; 

grupas locekļi: Ilmārs Basankovičs – Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA valdes 

loceklis; 

  Anna Mālniece – centralizētās grāmatvedības vecākā grāmatvede; 

  Aija Garanča – Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA namu pārzine; 

  Karīna Keiša – pašvaldības sekretāre.  

 

 5. Dzīvokļa īres tiesību izsoles rezultātā iegūtos līdzekļus novirzīt Varakļānu “Dzīvokļu 

komunālais uzņēmums” SIA – pašvaldībai piederošā dzīvojamā fonda remontam un uzturēšanai.  

 

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

4201) viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas. 
 

Pielikumā: izsoles noteikumi ar pielikumiem uz 7 lapām.  
 

13. 

Par Vienotā klientu apkalpošanas centra izveidi 
 

Tiek dots vārds M.Justam 
 
 Izskatot priekšlikumu par vienotā klientu apkalpošanas centra izveidi Varakļānos, 

pamatojoties uz MK 26.05.2015. noteikumu Nr.260 “Kārtība, kādā pašvaldībām 2015.gadā 

piešķir valsts budžeta dotāciju Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centra tīkla 

izveidei reģionu un novadu nozīmes attīstības centros” nosacījumiem, 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. Izveidot Vienoto klientu apkalpošanas centru Varakļānu novada pašvaldībā – Rīgas 

ielā 13, Varakļāni.  

 

 2. Iesniegt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā pieteikumu valsts budžeta 

dotācijas saņemšanai Vienotā klientu apkalpošanas centra izveidei un uzturēšanai. 
 

14. 

Par grozījumiem 26.06.2014. lēmumā Nr. 9.14 “Par maksas pakalpojumu 

izcenojumiem Varakļānu novada muzejā” 

 

Tiek dots vārds M.Vilkaušai, J.Erelam, J.Vēveram, M.Justam 
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 Izskatot sagatavoto priekšlikumu par izmaiņu veikšanu 26.06.2014. lēmumā Nr. 9.14 

“Par maksas pakalpojumu izcenojumiem Varakļānu novada muzejā” sakarā ar jauna 

pakalpojuma – loka šaušanas ieviešanu Varakļānu novada muzejā un apmeklētāju servisa 

uzlabošanas nolūkā nodrošināto iespēju iegādāties karstos dzērienus (tēju un kafiju), Varakļānu 

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

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

NOLEMJ: 

 

 1. Izdarīt izmaiņas Varakļānu novada domes 26.06.2014. lēmumā Nr. 9.14 “Par maksas 

pakalpojumu izcenojumiem Varakļānu novada muzejā”: 

 1.1. papildināt lēmumu ar 1.7.apakšpunktu šādā redakcijā: 

“1.7. šaušana ar loku  1,00 euro/cilv. (t.sk. PVN).” 

 1.2. papildināt lēmumu ar 1.8.apakšpunktu šādā redakcijā: 

“1.8. silto dzērienu baudīšana: 

 1.8.1. kafija       0,50 euro (t.sk. PVN); 

 1.8.2. tēja    0,30 euro (t.sk. PVN).” 

 

 2. Lēmums stājas spēkā ar 01.07.2015. 

 

Visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti.  
 

Nākamā domes sēde notiks 30.07.2015. plkst. 15
00

. 
 

Sēde darbu beidz plkst. 18
40

 

 

Sēdi vadīja: 

Domes priekšsēdētājs  (personīgais paraksts)  M.Justs 

 

Protokolēja: 

Lietvedības nodaļas vadītāja (personīgais paraksts)  I.Broka 

 

 


