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LATVIJAS  REPUBLIKA 

VARAKĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBA 

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

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

Swedbank konts Nr. LV25HABA0001402041751, kods HABALV22 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

VARAKĻĀNU  NOVADA  DOMES  SĒDES 

PROTOKOLS  
Varakļānos 

 

2015.gada 30.jūlijā                                   Nr. 8 

 

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:   

 

Ivars Ikaunieks – pašvaldības izpilddirektors; 

Ilona Skutele – galvenā grāmatvede; 

Evita Caune – Sociālā dienesta vadītājas p.i.; 

Ilga Broka – Lietvedības nodaļas vadītāja 

 

DARBA  KĀRTĪBA: 

 

1. Par konkursu “Ziedi Varakļāniem” 

 

2. Par starptautisko glezniecības plenēru “Baltā pilsēta 2015 – Varakļānu novada 

Kultūrvēsturiskais mantojums gleznās”  

 

3. Par materiālās palīdzības piešķiršanu skolas gaitu uzsākšanai  

 

4. Par adrešu piešķiršanu un adreses dzēšanu no Adrešu reģistra  

 

5. Par zemes nomas līguma izbeigšanu 

 

6. Par nekustamā īpašuma “Vēveri” sadalīšanu 

 

7. Par nedzīvojamo telpu nomas līguma pagarināšanu 

 

8. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

 

9. Par naudas balvas piešķiršanu nozīmīgā dzīves jubilejā 

 

10. Par sociālo dzīvokļu īres līgumu pagarināšanu 

 

11. Par pagaidu apdzīvojamās platības piešķiršanu 
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12. Par dzīvokļu īres līgumu pagarināšanu 

13. Par reģistrēšanu pašvaldības palīdzībai dzīvokļa jautājumu risināšanā 

 

PAPILDU  DARBA  KĀRTĪBA: 

 

14. Par piedalīšanos kampaņā “Aktīva ik diena” 

 

15. Sieviešu invalīdu biedrības “Varakļānu Aspazijas” iesnieguma izskatīšana 

 

16. Varakļānu pensionāru biedrības “Pīlādzītis” iesnieguma izskatīšana 
 
Varakļānu novada domes priekšsēdētājs aicina deputātus balsot par vēl 3 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, A.Saleniece, J.Vēvers, M.Vilkauša; “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ: 

 

 Iekļaut papildu darba kārtībā 3 izskatāmos jautājumus.  
 

1. 

Par konkursu “Ziedi Varakļāniem” 

 

Tiek dots vārds A.Saleniecei, M.Justam 

 
 Izskatot ierosinājumu par konkursa “Ziedi Varakļāniem” rīkošanu Varakļānu pilsētā, 

izskatot sagatavoto konkursa nolikuma projektu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 8 

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

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

 

 1. Apstiprināt konkursa “Ziedi Varakļāniem” nolikumu. 

 

 2. Konkursam pieteikto darbu vērtēšanai izveidot darba grupu 6 cilvēku sastāvā: 

darba grupas vadītājs – Ivars Ikaunieks – pašvaldības izpilddirektors; 

darba grupas locekļi:  Māris Gruduls – Varakļānu mūzikas un mākslas skolas pedagogs; 

   Ilga Mestere – Varakļānu PII “Sprīdītis” vadītāja; 

   Modra Vilkauša – domes deputāte; 

   Lāsma Lempa - Varakļānu mūzikas un mākslas skolas pedagoģe; 

darbu vērtēšanā kā eksperte pieaicināma Lorete Erele.     

 

 3. Konkursa organizēšanas pasākumiem un darbu prēmēšanai piešķirt līdzekļus līdz € 

570,00 (pieci simti septiņdesmit) apmērā. 
 

Pielikumā: nolikums uz 1 lapas. 
 

2. 

Par starptautisko glezniecības plenēru “Baltā pilsēta 2015 – Varakļānu novada 

Kultūrvēsturiskais mantojums gleznās” 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 
Izskatot ierosinājumu par starptautiskā glezniecības plenēra “Baltā pilsēta 2015 – 

Varakļānu novada Kultūrvēsturiskais mantojums gleznās” rīkošanu Varakļānu pilsētā 9.-

15.augustā, izskatot sagatavoto plenēra nolikuma projektu, Varakļānu novada dome, atklāti 

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

J.Vēvers, M.Vilkauša); “pret” – nav; “atturas” – nav; NOLEMJ: 
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 1. Atbalstīt Vidzemes plānošanas reģiona un Valsts kultūrkapitāla fonda līdzfinansētā 

starptautiskā glezniecības plenēra “Baltā pilsēta 2015 – Varakļānu novada Kultūrvēsturiskais 

mantojums gleznās” rīkošanu Varakļānu pilsētas svētku ietvaros laikā no 09.08.2015. - 

15.08.2015. 

 

2. Apstiprināt starptautiskā glezniecības plenēra “Baltā pilsēta 2015 – Varakļānu novada 

Kultūrvēsturiskais mantojums gleznās” nolikumu. 

 

3. Plenēra organizēšanas pasākumiem piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu līdz € 2000,00 

(divi tūkstoši) apmērā. 
 

Pielikumā: nolikums uz 3  lapām. 
 

3. 

Par materiālās palīdzības piešķiršanu skolas gaitu uzsākšanai 
 

Tiek dots vārds M.Justam 

 
  Izskatot jautājumu par materiālās palīdzības piešķiršanu bērniem, kuri 2015.gada 

septembrī uzsāk mācības Varakļānu novada vispārizglītojošo skolu 1.klasē, saskaņā ar Varakļānu 

novada domes 27.08.2009. saistošo noteikumu Nr. 4 “Par godalgām, naudas balvām un materiālo 

palīdzību Varakļānu novadā” 2.3.3.punktu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm 

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

– nav; “atturas” – nav, NOLEMJ: 

 

 1. Piešķirt vienreizēju materiālo palīdzību skolas gaitu uzsākšanai katram Varakļānu 

novada administratīvās teritorijas vispārizglītojošās skolas skolēnam, kurš 2015.gada septembrī 

uzsāk mācības 1.klasē, izsniedzot dāvanu karti € 15,00 (piecpadsmit) vērtībā. 

 

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

4201) viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas. 
 

4. 

Par adrešu piešķiršanu un adreses dzēšanu no Adrešu reģistra 

 

Tiek dots vārds M.Justam 
 
 Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 17.panta ceturto daļu 

un MK 03.11.2009. noteikumu Nr. 1269 “Adresācijas sistēmas noteikumi” 29.punkta 

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

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

NOLEMJ: 

 

 1. Sakarā ar to, ka uz zemes vienības ar kadastra apzīm. 7078 008 0052 nav adresācijas 

objekta, dzēst no Adrešu reģistra adresi “Vecumnieku Vanadzēni', Murmastienes pagasta, 

Varakļānu nov., LV-4836. 

 

 2. Piešķirt adresi Stirnienes dzelzceļa stacijas ēkas telpu grupai – dzelzceļa stacija – ar 

kadastra apzīm. 7094 006 0257 001 - 001 – Vaivaru iela 11-1, Stirniene, Varakļānu pagasts, 

Varakļānu novads, LV-4837.  

 

 3. Piešķirt adresi Stirnienes dzelzceļa stacijas ēkas telpu grupai – dzīvoklis – ar kadastra 

apzīm. 7094 006 0257 001 - 004 – Vaivaru iela 11-2 Stirniene, Varakļānu pagasts, Varakļānu 

novads, LV-4837.  
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5. 

Par zemes nomas līguma izbeigšanu  
 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot Jāņa Zepa iesniegumu par zemes nomas līguma pārtraukšanu, pamatojoties uz 

MK noteikumiem Nr.735 “Noteikumi par publiskās personas zemes nomu”, Varakļānu novada 

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

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

 

 1. Pārtraukt līgumu ar Jāni Zepu par zemes gabala ar kadastra Nr. 7078 004 0429 daļas 

597 m
2
 platībā nomu ar 31.07.2015. 

 
6. 

Par nekustamā īpašuma “Vēveri” sadalīšanu 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot Ievas Vēveres pilnvarotās personas Gunāra Vigupa (Rīgas apgabaltiesas zvērināta 

notāra Jāņa Skrastiņa pilnvara Nr. 3279) 13.07.2015. iesniegumu par nekustamā īpašuma “Vēveri' 

Varakļānu pagastā, sadalīšanu divos atsevišķos īpašumos, pamatojoties uz likuma “Par 

pašvaldībām” 12.pantu, MK 12.04.2011. noteikumiem Nr.288 “Zemes ierīcības projekta izstrādes 

noteikumi, MK noteikumiem Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, Varakļānu novada teritorijas 

plānojumu 2014.-2025.gadam, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm “par” (J.Erels, 

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

“atturas” – nav, NOLEMJ: 

 

 1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma “Vēveri” (kadastra Nr.7094 008 0003; kopplatība 

64,789 ha) zemes vienību ar kadastra apzīm. 7094 008 0003 – 64,6 ha platībā, izveidojot jaunu 

nekustamo īpašumu. 

 

 2. Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam (zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 

7094 008 0003 – 64,6 ha platībā) apstiprināt nosaukumu “Meža Vēveri”; 

 2.1. 20,4 ha platībā saglabāt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība; kods – 0101; 

 2.2. 44,2 ha platībā izmainīt 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. 

 

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

7094 008 0278 – 0,189 ha platībā) izmainīt zemes lietošanas mērķi no zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība; kods 0101, uz – individuālo dzīvojamo māju apbūve; 

kods – 0601. 

 
7. 

Par nedzīvojamo telpu nomas līguma pagarināšanu 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot biedrības “Bokonu bryuklenes” vadītājas Dz.Bruzgules 14.07.2015. iesniegumu 

par telpu nomu Varakļānu vidusskolā, saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 

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

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

NOLEMJ: 
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 1. Atļaut Varakļānu vidusskolai pagarināt nedzīvojamo telpu nomas līgumu ar biedrību 

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

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

30.06.2016., atstājot spēkā iepriekšējos līguma nosacījumus. 
 

8. 

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 
Izskatot Andra Dozberga 29.05.2015. iesniegumu par deklarētās dzīvesvietas ziņu 

anulēšanu Ļenai Dozbergai un Sandim Dozbergam pēc adreses “Kronīši”, Varakļānu pagasts, 

Varakļānu novads, 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, A.Saleniece, J.Vēvers, 

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

 

1. Anulēt ziņas par Ļenas Dozbergas deklarēto dzīvesvietu adresē “Kronīši”, Varakļānu 

pagasts, Varakļānu novads, LV-4837. 

 

2. Anulēt ziņas par Sanda Dozberga deklarēto dzīvesvietu adresē “Kronīši”, Varakļānu 

pagasts, Varakļānu novads, LV-4837. 

 

3. Uzdot Dzimtsarakstu nodaļas vadītājai saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 

12.panta otro un sesto daļu aktualizēt Iedzīvotāju reģistrā datus par deklarētās dzīvesvietas ziņu 

anulēšanu augstākminētajām personām ar lēmuma pieņemšanas dienu. 

3.1. par pieņemto lēmumu paziņot Ļenai Dozbergai un Sandim Dozbergam uz viņu 

deklarēto dzīvesvietu. 
 

Pielikumā:  lēmuma izvērsts skaidrojums uz 1 lapas. 
 

9. 

Par naudas balvas piešķiršanu nozīmīgā dzīves jubilejā 

 

Tiek dots vārds E.Caunei, M.Justam 

 
 Izskatot Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas sagatavoto informāciju par nozīmīgām dzīves 

jubilejām 2015.gada augustā, saskaņā ar Varakļānu novada domes 27.08.2009. saistošo noteikumu 

Nr. 4 “Par godalgām, naudas balvām un materiālo palīdzību Varakļānu novadā” 2.2.1.punktu, 

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

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

 

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

novada ilgdzīvotājiem: 

 1.1. Genovefai Trūpai; 

 1.2. Pjotram Fjodorovam. 

 

 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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10. 

Par sociālo dzīvokļu īres līgumu pagarināšanu 

 

Tiek dots vārds E.Caunei, 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, A.Saleniece, J.Vēvers, M.Vilkauša); “pret” – nav; 

“atturas” – nav, NOLEMJ: 

 

 1. Pagarināt sociālo dzīvokļu īres līgumus līdz 31.01.2016.: 

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
). 

1.4. Lienei Dzerkalei par sociālo dzīvokli Pils ielā 17-7, Varakļānos (1 ist.; kopplat. 23,1 m
2
). 

 
11. 

Par pagaidu apdzīvojamās platības piešķiršanu 

 

Tiek dots vārds E.Caunei, A.Saleniecei, M.Justam 

 
 Izskatot 10.07.2015. pašvaldībā saņemto Irinas Cēsnieces iesniegumu par pagaidu 

apdzīvojamās platības piešķiršanu, iepazīstoties ar Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums” 

SIA un Sociālā dienesta sniegto informāciju šajā jautājumā, saskaņā ar likuma “Par dzīvojamo 

telpu īri” 5.un 6.pantu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm “par” (J.Erels, 

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

“atturas” – nav, NOLEMJ: 

 

 1. Piešķirt Irinai Cēsniecei kā pagaidu apdzīvojamo platību dzīvokli “Aizkalnieši 1” - 1, 

Varakļānu pag., (2 ist., 47,3 m
2
) uz laiku līdz 30.04.2016. 

 1.1. uzdot Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA sagatavot un noslēgt īres 

līgumu ar Irinu Cēsnieci un īres līgumā ierakstīt šādas personas: 

- Irina Cēsniece – īrniece; 

- Daniels Cēsnieks – dēls; 

- Jānis Cēsnieks – dēls; 

- Leokādija Cēsniece – meita; 

- Andris Cēsnieks – dēls; 

- Laura Cēsniece – meita. 

 

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

4201) viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas. 
 

12. 

Par dzīvokļu īres līgumu pagarināšanu 

 

Tiek dots vārds E.Caunei, A.Saleniecei, M.Justam 

 
 Izskatot Lindas Leitānes 13.07.2015. Varakļānu novada pašvaldībā saņemto iesniegumu 

par dzīvokļu īres līgumu pagarināšanu, saskaņā ar likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 6.pantu,  
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Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm “par” (J.Erels, G.Gabrišs, D.Inķēna, M.Justs, 

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

 

 1. Atjaunot un pagarināt Lindai Leitānei īres līgumu dzīvoklim Zemgales ielā 16-1, 

Varakļāni, uz laika periodu no 01.06.2015. līdz 31.05.2016.  

 

 2. Uzdot  Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA (valdes loceklis I.Basankovičs) 

līdz 10.08.2015. sagatavot un noslēgt dzīvokļa īres līgumu ar L.Leitāni. 
 

13 .  

Par reģistrēšanu pašvaldības palīdzībai dzīvokļa jautājumu risināšanā 

 

Tiek dots vārds E.Caunei, M.Justam 

 
 Izskatot Aloiza Zepa 17.07.2015. iesniegumu par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu 

risināšanā, piešķirot viņa ģimenei apdzīvojamo platību, saskaņā ar likuma “Par palīdzību dzīvokļa 

jautājumu risināšanā” 5.pantu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm “par” (J.Erels, 

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

– nav, NOLEMJ: 

 

 1. Reģistrēt Aloizu Zepu pašvaldības palīdzības vispārējās kārtības reģistrā; 

 1.1. Aloiza Zepa palīdzības reģistra kārtas Nr. 4.                                
 

Pielikumā: pieņemtā lēmuma izvērsts skaidrojums uz 1 lapas. 
 

14 .  

Par piedalīšanos kampaņā “Aktīva ik diena” 

 

Tiek dots vārds D.Inķēnai, M.Vilkaušai, O.Kančam, M.Justam 

 
 Izskatot Veselības ministrijas un Slimību profilakses un kontroles centra piedāvājumu 

dalībai informatīvajā kampaņā “Aktīva ik diena”, kuras ietvaros Varakļānos tiks izveidots veselības 

maršruts, noklausoties novada veselības aprūpes vadītājas D.Inķēnas un Varakļānu novada muzeja 

izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem vadītājas M.Vilkaušas sniegto informāciju, Varakļānu 

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

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

 

 1. Piedalīties Veselības ministrijas un Slimību profilakses un kontroles centra organizētajā un 

finansētajā projektā “Aktīva ik diena”. 

  

 2. Apstiprināt kampaņas “Aktīva ik diena” veselības maršruta Varakļānos shēmu.  

 

 3. “Veselības veicināšanas kartes” īpašniekiem piemērot 50% atlaidi muzeja apmeklējumam 

un gida pakalpojumiem Varakļānu novada muzejā laika periodā no 01.08.2015. līdz 01.08.2016.                          
 

Pielikumā: shēma uz 1 lapas. 
 

15 .  

Sieviešu invalīdu biedrības “Varakļānu Aspazijas” iesnieguma izskatīšana 

 

Tiek dots vārds M.Vilkaušai, O.Kančam, J.Erelam, M.Justam 

 
 Izskatot Sieviešu invalīdu biedrības “Varakļānu Aspazijas” valdes priekšsēdētājas H.Siliņas 

23.07.2015. iesniegumu ar lūgumu piešķirt bez maksas autobusu ekskursijai – braucienam pa 

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



8 

 

 

 

 

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

 

 1. Piešķirt pašvaldības autobusu Sieviešu invalīdu biedrības “Varakļānu Aspazijas” braucienam 

ekskursijā pa Latgali 07.08.2015., atbrīvojot no autobusa izmantošanas maksas par nobraukumu 

līdz 200 km. 
 

16 .  

Varakļānu pensionāru biedrības “Pīlādzītis” iesnieguma izskatīšana 

 

Tiek dots vārds A.Saleniecei, J.Vēveram, M.Justam 

 
 Izskatot Varakļānu pensionāru biedrības “Pīlādzītis” valdes priekšsēdētājas A.Jaunzemes 

27.07.2015. iesniegumu ar lūgumu piešķirt bez maksas autobusu pieredzes apmaiņas braucienam 

pa Rēzeknes novadu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm “par” (J.Erels, 

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

– nav, NOLEMJ: 

 

 1. Piešķirt pašvaldības autobusu Varakļānu pensionāru biedrībai “Pīlādzītis” pieredzes apmaiņas 

braucienam pa Rēzeknes novadu 04.08.2015., atbrīvojot no autobusa izmantošanas maksas par 

nobraukumu līdz 200 km. 

 

Visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti.  
 

Nākamā domes sēde notiks 27.08.2015. plkst. 15
00

. 
 

Sēde darbu beidz plkst. 16
40

 

 

Sēdi vadīja: 

Domes priekšsēdētājs  (personīgais paraksts)  M.Justs 

 

Protokolēja: 

Lietvedības nodaļas vadītāja (personīgais paraksts)  I.Broka 

 

 


