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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 24.septembrī                                 Nr. 10 

 

Atklāta sēde sasaukta plkst. 15
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 (tiešo darba pienākumu dēļ) 

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; 

Aina Kanča – Sociālā dienesta vadītāja; 

Ilona Skutele – galvenā grāmatvede; 

Ilga Broka – Lietvedības nodaļas vadītāja 

 

DARBA  KĀRTĪBA: 

 

1. Par Varakļānu novada pašvaldības izglītības iestāžu audzēkņu uzturēšanas izmaksām  

 

2. Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai sadali 

 

3. Saistošo noteikumu Nr. 2 “Grozījumi 29.01.2015. saistošajos noteikumos Nr. 1 “Par Varakļānu 

novada pašvaldības 2015.gada budžetu”” apstiprināšana 

 

4. Saistošo noteikumu Nr. 3 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu 

maznodrošinātām personām Varakļānu novadā” apstiprināšana 

  

5. Par Varakļānu novada medību koordinācijas komisijas izveidošanu 

 

6. Par parakstu apliecināšanas nodevas noteikšanu likuma “Par tautas nobalsošanu, 

    likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu” kārtībā 
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7. Par Madonas novada bibliotēkas izvirzīšanu reģiona galvenās bibliotēkas statusam  

 

8. Par nekustamā īpašuma “Vīķi” sadalīšanu 

 

9. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu Uģim Melnacim  

 

10. Par dzīvokļu īres līgumu pārslēgšanu 

 

11. Par  sociālo dzīvokļu īres līgumiem 

 

12. Par domes  27.08.2015. sēdes lēmuma Nr. 9.6 “Par dienesta dzīvokļu īri” 1.punkta atcelšanu  

 

13. Par naudas balvas piešķiršanu nozīmīgā dzīves jubilejā 

 

PAPILDU  DARBA  KĀRTĪBA: 
 

14. Par dienesta dzīvokļa statusa noteikšanu 

 

15.  Par dienesta dzīvokļa piešķiršanu 

 

 
Varakļānu novada domes priekšsēdētājs aicina deputātus balsot par vēl 2 izskatāmo 

jautājumu iekļaušanu domes papildu darba kārtībā.  

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: 

 

 Iekļaut papildu darba kārtībā 2 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, 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. Apstiprināt viena audzēkņa uzturēšanas izmaksas no 01.09.2015. Varakļānu novada 

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

 

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

2. 

Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai sadali 
 

Tiek dots vārds I.Skutelei, 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 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. Sadalīt Varakļānu novada pašvaldības vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās 



 

3 

izglītības iestāžu pedagoģisko darbinieku darba samaksai un sociālās apdrošināšanas obligātajām 

iemaksām paredzēto mērķdotāciju 2015.gada septembra – decembra mēnešiem 134 704 EUR 

apmērā. 

 

 

 2. Sadalīt Varakļānu novada pašvaldības interešu izglītības programmu pedagoģisko 

darbinieku darba samaksai un sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām paredzēto 

mērķdotāciju 2015.gada septembra – decembra mēnešiem 5 629 EUR  apmērā. 

 3. Sadalīt Varakļānu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības programmu pedagoģisko 

darbinieku darba samaksai un sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām paredzēto 

mērķdotāciju 2015.gada septembra – decembra mēnešiem 13 092 EUR  apmērā 

 4. Apstiprināt Varakļānu novada pašvaldības vispārizglītojošo skolu interešu izglītības 

programmu apmaksāto stundu sadalījumu (pielikums Nr.2). 

 

Pielikumā: tabulas uz 2 lapām. 
 

3. 

Saistošo noteikumu Nr. 2 “Grozījumi 29.01.2015. saistošajos noteikumos Nr. 1 “Par 

Varakļānu novada pašvaldības 2015.gada budžetu”” apstiprināšana 

 

Tiek dots vārds I.Skutelei, 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 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. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 2 “Grozījumi 29.01.2015. saistošajos noteikumos 

Nr. 1 “Par Varakļānu novada pašvaldības 2015.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 8 lapām. 

 
4. 

Saistošo noteikumu Nr. 3 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu 

maznodrošinātām personām Varakļānu novadā” apstiprināšana 

 

Tiek dots vārds D.Inķēnai, A.Kančai, G.Puntužam, M.Vilkaušai, M.Justam 

 

 Izskatot saistošo noteikumu “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu 

maznodrošinātām personām Varakļānu novadā” projektu, saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 

21.panta pirmās daļas 16.punktu un 43.panta pirmās daļas 13.punktu, 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. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 3 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 

piešķiršanu maznodrošinātām personām Varakļānu novadā”. 

   2. Saistošos noteikumus Nr. 3 kopā ar paskaidrojuma rakstu trīs dienu laikā pēc 

parakstīšanas izsūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 

 

Pielikumā: saistošie noteikumi uz 2 lapām 
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5. 

Par Varakļānu novada medību koordinācijas komisijas izveidošanu 

 

Tiek dots vārds I.Ikauniekam, M.Justam 

 

 

 

 

      Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu un 61.pantu, 

MK 26.05.2014. noteikumu Nr.269 “Noteikumi par medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu 

noteikšanu un medību koordinācijas komisijām” 2.un 3.punktu, 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. Apstiprināt Varakļānu novada Medību koordinācijas komisijas nolikumu. 

 

  2. Izveidot Varakļānu novada Medību koordinācijas komisiju šādā sastāvā: 

   Ivars Ikaunieks – Varakļānu novada pašvaldības pārstāvis; 

   Dainis Tučs – biedrības “Latvijas Mednieku savienība” pārstāvis; 

   Dacis Brosovs – Lauku atbalsta dienesta pārstāvis; 

   Elmārs Grudulis – Valsts meža dienesta pārstāvis; 

   Viktors Reblis - “Latvijas Meža īpašnieku biedrības” pārstāvis.  

 

  3. Komisijas sastāvs tiek apstiprināts uz četriem gadiem. 

 

Pielikumā: nolikums uz 4 lapām. 

 
6. 

Par parakstu apliecināšanas nodevas noteikšanu likuma “Par tautas nobalsošanu, 

    likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu” kārtībā 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

    Pamatojoties uz likuma “Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas 

pilsoņu iniciatīvu” 22.panta otro un trešo daļu, 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.  Centrālās vēlēšanu komisijas instrukcijas “Kārtība, kādā apliecināmi vēlētāju 

paraksti likumu ierosināšanai” izpildei noteikt maksu par paraksta īstuma apliecināšanu 

Varakļānu novada dzīvesvietas deklarēšanas vietā, Bāriņtiesā un pie pagastu pārvalžu 

vadītāja 1,00 EUR apmērā. 
 2. Skaitīt par spēku zaudējušu domes 30.12.2010. lēmumu Nr. 14.11 “Par valsts 

nodevas atvieglojumu piemērošanu”. 

 
7. 

Par Madonas novada bibliotēkas izvirzīšanu reģiona galvenās bibliotēkas statusam 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

Izskatot Latvijas Bibliotēku padomes 25.08.2015. vēstuli Nr. 3.1.3-5/2355 “Par reģiona 

bibliotēkas atkārtotu akreditāciju”, saskaņā ar Bibliotēku likuma 12.panta otro daļu, 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. Atkārtoti izvirzīt Madonas novada bibliotēku reģiona galvenās bibliotēkas statusam. 
 

8. 
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Par nekustamā īpašuma “Vīķi” sadalīšanu  
 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

      Izskatot Māra Mozgas pilnvarotās personas Ulda Bulava 15.09.2015. iesniegumu ar 

lūgumu atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “Vīķi” astoņos atsevišķos īpašumos, saskaņā ar 

Zemes ierīcības likuma 5.panta pirmo daļu, 8.panta pirmās daļas 3.punktu, MK 12.04.2011.  

 

 

noteikumu Nr. 288 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 11.punktu, Varakļānu 

novada pašvaldības teritorijas plānojumu 2014.-2025.gadam, 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 “Vīķi” (kad.Nr. 7094 004 0203; 8,3 ha kopplatība) 

astoņos atsevišķos īpašumos: 

 1.1. paliekošais zemes īpašums “Vīķi” , kad Nr. 7094 004 0203 – 5,489 ha platībā; 

 1.2. jaunizveidotais zemes īpašums 1,96 ha platībā; 

 1.3. jaunizveidotais zemes īpašums 0,27 ha platībā; 

 1.4. jaunizveidotais zemes īpašums 0,007 ha platībā; 

 1.5. jaunizveidotais zemes īpašums 0,22 ha platībā; 

 1.6. jaunizveidotais zemes īpašums 0,16 ha platībā; 

 1.7. jaunizveidotais zemes īpašums 0,004 ha platībā; 

 1.8. jaunizveidotais zemes īpašums 0,19 ha platībā; 

(zemes gabalu platības tiks precizētas pēc uzmērīšanas). 

 2. Nekustamā īpašuma zemes gabala sadalīšanai atsevišķos īpašumos izstrādāt zemes 

ierīcības projektu atbilstoši darba uzdevumā noteiktajam. 

 

Pielikumā: darba uzdevums uz 1 lapas. 

 
9. 

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu Uģim Melnacim   
 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta pirmo un trešo daļu, 12.panta 

pirmās daļas 2.punktu, MK 11.02.2003. noteikumu Nr.72 “Kārtība, kādā anulējamas ziņas par 

deklarēto dzīvesvietu” 2.punktā noteikto kārtību, 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. Anulēt ziņas par Uģa Melnača, pers.k. 270772-12029, deklarēto dzīvesvietu adresē 

Miera iela 10-2, Varakļāni, Varakļānu nov., ar šī lēmuma pieņemšanas dienu. 

 2. Uzdot Dzimtsarakstu nodaļas vadītājai saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 

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

anulēšanu Uģim Melnacim ar lēmuma pieņemšanas dienu. 

 3. Par lēmuma pieņemšanu paziņot Uģim Melnacim uz viņa deklarēto dzīvesvietu.  

 

Pielikumā: lēmuma izvērsts skaidrojums uz 1 lapas. 
 

10. 

Par dzīvokļu īres līgumu pārslēgšanu 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

Izskatot iedzīvotāju iesniegumus par dzīvokļu īres līgumu pārslēgšanu, atbilstoši 
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likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 14.panta ceturtajai un piektajai daļai 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. Pārslēgt pašvaldībai piederošā dzīvokļa Rīgas ielā 19-19, Varakļāni, īre līgumu no 

Ludmilas Smirnovas uz mazmeitas Leilas Bričevas (pers.k.310594-11288) vārda. 

 

 2. Sakarā ar īrnieka Staņislava Beitāna nāvi pārslēgt pašvaldībai piederošā dzīvokļa 

Kosmonautu ielā 22-9, Varakļāni, īre līgumu uz sievas Ņinas Beitānes (pers.k. 281239-11715) 

vārda. 

 

 

 

 3. Uzdot Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA līdz 09.10.2015. sagatavot un 

noslēgt lēmuma 1.un 2.punktā minēto dzīvokļu īres līgumus. 
 

11. 

Par  sociālo dzīvokļu īres līgumiem 

 

Tiek dots vārds A.Kančai, M.Justam 

 

 Izskatot Sociālā dienesta sagatavoto informāciju par sociālo dzīvokļu īres līgumu 

pagarināšanu un pārtraukšanu, saskaņā ar likuma “Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām 

dzīvojamām mājām” 6.pantu, atbilstoši sociālo dzīvojamo māju nolikumos noteiktajam, 

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. Pagarināt sociālā dzīvokļa īres līgumu Zinaidai Garančai (pers.k. 250653-13608) par 

sociālo dzīvokli Pils ielā 17-6, Varakļānos (1 ist.; kopplatība 23,9 m
2
) līdz 31.03.2016. 

 2. Pagarināt sociālā dzīvokļa īres līgumu Pēterim Poļakam (pers.k. 280160-12570) par 

sociālo dzīvokli Pils ielā 17-9, Varakļānos (1 ist.; kopplatība 26,0 m
2
) līdz 31.03.2016. 

 3. Pagarināt sociālā dzīvokļa īres līgumu Aigaram Silavniekam (pers.k. 040891-13368) 

par sociālo dzīvokli Rīgas ielā 36-4, Varakļānos (1 ist.; kopplatība 21,0 m
2
) līdz 31.03.2016. 

 4. Pārtraukt dzīvokļa Pils ielā 17-7, Varakļāni, īres līgumu Lienei Dzerkalei (pers.k. 

180882-13604) ar 30.09.2015. 

 
12. 

Par domes  27.08.2015. sēdes lēmuma Nr. 9.6 “Par dienesta dzīvokļu īri” 1.punkta 

atcelšanu 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot Ilonas Cvetkovas 07.09.2015. iesniegumu par atteikšanos no dienesta dzīvokļa 

īres, 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. Atcelt domes 27.08.2015. lēmuma Nr. 9.6. “Par dienesta dzīvokļu īri” 1.punktu. 
 

13. 

Par naudas balvas piešķiršanu nozīmīgā dzīves jubilejā 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas p.i. sagatavoto informāciju par nozīmīgām dzīves 
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jubilejām 2015.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, 

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 85 gadu jubileju 70,00 euro apmērā šādiem Varakļānu 

novada iedzīvotājiem: 

 1.1. Broņislavai Pauniņai (pers.k. 031030-11700), dekl. “Dzērvītes”, Varakļānu pag.; 

 1.2. Kārlim Naglim (pers.k. 111030-11700), dekl. Rīgas ielā 49, Varakļāni.  

 

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

iedzīvotājai Ludovikai Garančai (pers.k. 291025-11709), dekl. Daugavpils ielā 21-1, Varakļāni. 

 

 

 

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

4201) viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas. 

 
14. 

Par dienesta dzīvokļa statusa noteikšanu 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot priekšlikumu par dienesta dzīvokļa statusa noteikšanu, saskaņā ar likuma “Par 

dzīvojamo telpu īri” VIII nodaļu un likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju 

privatizāciju” 74.panta piekto daļu, 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. Noteikt dienesta dzīvokļa statusu vienistabas dzīvoklim Rēzeknes ielā 4-8, Varakļāni. 
 

15. 

Par dienesta dzīvokļa piešķiršanu 

 

Tiek dots vārds A.Saleniecei, M.Justam 

 

 Izskatot Varakļānu novada pašvaldības darbinieka – ceļu būvtehniķa Edgara Vilkauša 

24.09.2015. iesniegumu par dienesta dzīvokļa statusa noteikšanu, saskaņā ar likuma “Par 

dzīvojamo telpu īri” 23.pantu un 26.panta otro un trešo daļu, 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 ceļu būvtehniķim Edgaram Vilkaušam (pers.k. 260794-11713) vienistabas 

dienesta dzīvokli Rēzeknes ielā 4-8, Varakļāni (kopplat.35,6 m
2
). 

 

 2. Uzdot Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA līdz 09.10.2015. sagatavot un 

noslēgt lēmuma 1.punktā minētā dzīvokļa īres līgumu uz 3 (trīs) gadiem. 

 

Visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti.  
 

Nākamā domes sēde notiks 29.10.2015. plkst. 15
00

. 
 

Sēde darbu beidz plkst. 15
50

 

 

 

Sēdi vadīja: 

Domes priekšsēdētājs  (personīgais paraksts)  M.Justs 
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Protokolēja: 

Lietvedības nodaļas vadītāja (personīgais paraksts)  I.Broka 

 

 

NORAKSTS  PAREIZS 

 
 

Varakļānu novada pašvaldības  

Lietvedības nodaļas vadītāja    I. Broka 

 

Varakļānos, 28.09.2015.   
 


