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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 26.novembrī                                   Nr. 13 

 

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  - 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; 

Aina Kanča – Sociālā dienesta vadītāja; 

Ilona Skutele – centralizētās grāmatvedības galvenā grāmatvede; 

Ilga Broka – Lietvedības nodaļas vadītāja 

 

DARBA  KĀRTĪBA: 

 

1. Par izmaiņām atsevišķos iestāžu amatu un mēnešalgu sarakstos 

 

2. Par zemes lietošanas mērķu maiņu 

 

3. Par nosaukuma maiņu zemes vienībai 

 

4. Par zemes ierīcības projekta “Mozgi” apstiprināšanu 

  

5. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Dārzu ielā 1D, Varakļāni, nodošanu 

atsavināšanai 

 

6. Par atļauju iznomāt zemi trešajai personai 

 

7. Par domes 29.05.2014. lēmuma Nr. 8.13 atcelšanu  
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8. Par zemes nomas līgumiem 

 

9. Par nedzīvojamo telpu nomas līgumu pagarināšanu 

 

10. Par Ziemassvētku dāvanām 

11. Par sociālo dzīvokļu īres līgumu pagarināšanu 

 

12. Par naudas balvas piešķiršanu nozīmīgā dzīves jubilejā 

 

PAPILDU  DARBA  KĀRTĪBA: 

 

13. Par domes 24.09.2015. lēmuma Nr. 10.8 atcelšanu 

 

14. Par nekustamā īpašuma “Vīķi” sadalīšanu 

 

15.Par Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA pamatkapitāla palielināšanu 

 

Varakļānu novada domes priekšsēdētājs aicina deputātus balsot par vēl 3 izskatāmo 

jautājumu 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 3 izskatāmos jautājumus.  
 
 

1. 

Par izmaiņām atsevišķos iestāžu amatu un mēnešalgu sarakstos 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot priekšlikumu par nepieciešamību veikt izmaiņas Stirnienes bibliotēkas, Varakļānu 

novada Dzimtsarakstu nodaļas un Lietvedības nodaļas amatu un mēnešalgu sarakstos, saskaņā ar 

likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.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. Veikt izmaiņas 27.11.2014. apstiprinātajā Stirnienes bibliotēkas amatu un mēnešalgu 

sarakstā, izslēdzot apkures/krāšņu kurinātāja (kods 8182 04) amata vienību. 

 

 2. Veikt izmaiņas 27.11.2014. apstiprinātajā Dzimtsarakstu nodaļas amatu un mēnešalgu 

sarakstā, samazinot vadītāja slodzi par 0,8. 

 

 3.  Veikt izmaiņas 27.11.2014. apstiprinātajā Lietvedības nodaļas amatu un mēnešalgu 

sarakstā, iekļaujot klientu apkalpošanas speciālista (kods 4222 07) amatu ar slodzi 1,0. 

 

 4. Izmaiņas amatu un mēnešalgu sarakstā stājas spēkā ar 01.12.2015.  
 

Pielikumā: saraksti uz 3 lapām. 
 

2. 

Par zemes lietošanas mērķu maiņu 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to 

nostiprināšanu zemesgrāmatā” 3.panta otrās daļas 5.punktu, MK 20.06.2006. noteikumiem 

Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, MK 30.04.2013. noteikumiem Nr.240 “Vispārīgie 

teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi”, atbilstoši Varakļānu novada 
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teritorijas plānojumam 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. Zemes vienībai ar kadastra apzīm. 7078 004 0441 “Lejaskoki” mainīt zemes lietošanas 

mērķi no lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūve (kods – 1003) uz – zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods – 0101). 
 

3. 

Par nosaukuma maiņu zemes vienībai 
 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot SIA “Lauce” (reģ.Nr.40003693347) pilnvarotās personas Ulda Bulava 

19.11.2015. iesniegumu par darījuma rezultātā iegūta nekustamā īpašuma nosaukuma maiņu, 

pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.pantu, likuma “Par 

pašvaldībā” 12.pantu, ves noteikumi”, atbilstoši Varakļānu novada teritorijas plānojumam 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. No nekustamā īpašuma “Sidrabiņi” (kad.Nr.7094 003 0056) atdalāmajai zemes vienībai 

ar kadastra apzīm.7094 003 0079, kas tiks pievienota nekustamajam īpašumam “Baibas 1” 

(kad.Nr. 7094 003 0228), mainīt nosaukumu no “Sidrabiņi” uz “Baibas 1”.  
 

4. 

Par zemes ierīcības projekta “Mozgi” apstiprināšanu 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot SIA „AMETRS” Rēzeknes biroja vadītāja Jura Kazāka 10.11.2015. iesniegumu  

ar lūgumu apstiprināt nekustamam īpašumam “Mozgi” izstrādāto zemes ierīcības projektu,  

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Zemes ierīcības 

likuma 19.panta otro daļu, MK 12.04.2011. noteikumu Nr.288 “Zemes ierīcības projekta 

izstrādes noteikumi”  9.8.un 31.punktiem, MK 20.06.2006. noteikumu Nr.496 “Nekustamā  

īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un 

maiņas kārtība” 16.1.un 30.punktiem, MK 03.11.2009. noteikumu Nr.1269 “Adresācijas 

sistēmas noteikumi” 12.punktu,  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. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam “Mozgi”, Murmastienes 

pagastā, Varakļānu nov., kad. Nr.7078 009 0129. 

 2. Apstiprināt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7078 009 0129 “Mozgi”,  

Murmastienes pagastā, Varakļānu nov., sadali: 

         2.1.  atdalot neapbūvētu zemes vienību Nr.1 (saskaņā ar zemes ierīcības projekta grafisko 

pielikumu) 5,54 ha platībā; 

         2.2.  noteikt atdalāmajai zemes vienībai Nr.1 (saskaņā ar zemes ierīcības projekta grafisko 

pielikumu) 5,54 ha platībā zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras  galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība (kods – 0101). 

  2.3. atdalāmajai zemes vienībai Nr.1  noteikti šādi lietošanas tiesību apgrūtinājumi: 
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- 7315030100 – ceļa servitūta teritorija; 

 

 

 

- 7311041000 – ūdensnotekas (ūdensteču regulēta posma un speciāli raktas gultnes) , kā arī uz tās 

esošas hidrotehniskas būves un ierīces ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija lauksaimniecībā 

izmantojamās zemēs (ūdensnotekas abās pusēs 10 m attālumā no ūdensnotekas krotes);  

- 7311090900 – vides un dabas resursu ķīmiskās aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens 

ņemšanas vietu; 

  2.4. no atdalāmās zemes vienības Nr.1 (saskaņā ar zemes ierīcības projekta grafisko 

pielikumu)  5,54 ha platībā, veidot jaunu nekustamo īpašumu  ar nosaukumu “Roķīši”; 

   2.5. atdalāmā zemesgabala platība var tikt precizēta normatīvajos aktos noteiktā apjomā – 

kadastrālās uzmērīšanas gaitā.   

3. Noteikt īpašuma “Mozgi”, Murmastienes pagastā, Varakļānu nov., paliekošajai zemes 

vienībai Nr.2 (saskaņā ar zemes ierīcības projekta  grafisko pielikumu) 5,0 ha platībā zemes 

lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods- 

0101); 

3.1. saglabāt nekustamā īpašuma “Mozgi”, Murmastienes pagastā, Varakļānu nov., 

paliekošajai zemes vienībai Nr.2  (saskaņā ar zemes ierīcības projekta grafisko pielikumu) 5,0 ha 

platībā un uz tās esošajām ēkām adresi “Mozgi”, Murmastienes pagasts, Varakļānu novads, LV-

4838. 

3.2. paliekošajai zemes vienībai ar Nr.2  noteikti šādi lietošanas tiesību apgrūtinājumi:- 

7311090900 – vides un dabas resursu ķīmiskās aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens 

ņemšanas vietu; 

- 7312050101 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju 

ārpus pilsētām un ciemiem ar nominālo spriegumu līdz 20 kV (6,5 m attālumā uz katru pusi no 

līnijas ass); 

- 7312030303 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un pašvaldību 

autoceļiem  lauku apvidos  (30 m attālumā uz katru pusi no ceļa ass). 

5. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi. 

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

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

 

5. 

Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Dārzu ielā 1D, Varakļāni, nodošanu 

atsavināšanai 
 

Tiek dots vārds O.Kančam, M.Justam 

 

 Izskatot priekšlikumu par vecās ūdens sūknētavas ēkas Dārzu ielā 1D, Varakļānos, 

nodošanu atsavināšanai, saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta 

pirmo un otro daļu, ņemot vērā 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. Nodot atsavināšanai pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu – sūknētavas ēku Dārzu 

ielā 1D, Varakļānos. 

 2. Uzdot Varakļānu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai organizēt nekustamā 

īpašuma atsavināšanas procedūru, ēkas vērtības noteikšanai pieaicinot sertificētu vērtētāju. 

 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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6. 

Par atļauju iznomāt zemi trešajai personai 
 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot pašvaldībā saņemto Jāņa Meža-Eriņa iesniegumu ar lūgumu atļaut iznomāt zemi 

trešajai personai, 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. Atļaut Jānim Meža-Eriņam iznomā uz 5 gadiem Aivaram Pušmucānam daļu no 

nekustamā īpašuma “Galinieki” (kad.Nr.7094 007 0071) – 2,3 ha platībā. 

  

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

4201) viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas. 
 

7. 

Par domes 29.05.2014. lēmuma Nr. 8.13 atcelšanu 

 

Tiek dots vārds O.Kančam, M.Justam 

 

 Saskaņā ar domes 29.05.2014. lēmumu Nr.8.13 “Par servitūta pārcelšanu” Aināram Zepam 

tika dota atļauja labiekārtot nomājamo zemes gabalu “Zaļā zona pie “Skalbjudambja”” un pārcelt 

ceļa servitūtu šajā zemes gabalā, ņemot vērā, ka lēmumā paredzētās darbības līdz šim brīdim nav 

veiktas, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.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. Atcelt Varakļānu novada domes 29.05.2014. lēmumu Nr.8.13 “Par servitūta 

pārcelšanu”. 

 
8. 

Par zemes nomas līgumiem 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot pašvaldībā saņemtos iesniegumus par zemes nomas jautājumiem, saskaņā ar 

Zemes pārvaldības likuma 13.panta trešo daļu, likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 

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

15., 16.2., 18.1. un 18.3.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. Pamatojoties uz nomnieku personīgajiem iesniegumiem ar 31.12.2015. pārtraukt zemes 

nomas līgumus: 

 1.1. Marijai Strodei par zemes gabalu 1568 m
2 

platībā Jaunatnes ielā 24, Varakļāni; 

 1.2. Jūlijai Mežulei par zemes gabalu 564 m
2 

platībā Jaunatnes ielā 24, Varakļāni; 

 1.3. Kristīnei Krūmiņai par zemes gabalu 564 m
2 

platībā Jaunatnes ielā 24, Varakļāni; 

 1.4. Viktoram Eidukam par zemes gabalu 336 m
2 

platībā Jaunatnes ielā 9A, Varakļāni. 

 

 2. Slēgt vienošanos pie zemes nomas līgumiem par nomājamās zemes platības 

samazināšanu ar šādiem nomniekiem: 
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 2.1. Jāni Mozgu zemes gabalā “Skabstati” no 0,162 ha uz 0,08 ha; 

 2.2. Pēteri Golubcovu zemes gabalā ar kad.Nr. 7094 004 0254 no 0,12 ha uz 0,05 ha. 

 

 3. Slēgt vienošanos pie zemes nomas līgumiem par nomājamās zemes platības 

palielināšanu ar šādiem nomniekiem: 

 3.1. Andreju Bernānu par 72 m
2
 lielu zemes gabalu Zemgales ielā 4, Varakļāni (kopā ar 

iepriekš iznomāto platību – 117 m
2
) uz laiku no 01.01.2016. līdz 31.12.2019.;  

 3.2. Anatoliju Smirnovu par 12 m
2
 lielu zemes gabalu Skolas ielā 45, Varakļāni (kopā ar 

iepriekš iznomāto platību – 230 m
2
) uz laiku no 01.01.2016. līdz 31.12.2020.; 

 3.3. Viju Eiduku par 336 m
2
 lielu zemes gabalu Jaunatnes ielā 9A, Varakļāni (kopā ar 

iepriekš iznomāto platību – 648 m
2
) uz laiku no 01.01.2016. līdz 31.12.2016. 

 

 4. Pagarināt iepriekš noslēgtos zemes nomas līgumus ar šādiem nomniekiem: 

 4.1. Daigu Smelteri par zemes gabalu Zemgales ielā 4, Varakļāni, samazinot nomājamo 

zemes platību no 120 m
2
 uz 48 m

2
, uz laiku no 01.01.2016. līdz 31.12.2020.; 

 4.2. Albertu Trokšu par zemes gabalu Ganību ielā 17, Varakļāni, palielinot nomājamo 

zemes platību no 810 m
2
 uz 898 m

2
, uz laiku no 01.01.2016. līdz 31.12.2020.; 

 4.3. Elitu Džuli par zemes gabalu Ganību ielā 17, Varakļāni – 80 m
2
 platībā uz laiku no 

01.01.2016. līdz 31.12.2020.; 

 4.4. Tatjanu Ribakovu par zemes gabalu Pils ielā 29, Varakļāni – 777 m
2
 platībā uz laiku 

no 01.01.2016. līdz 31.12.2020.; 

 4.5. Silviju Reini par zemes gabalu Skolas ielā 45, Varakļāni  – 62 m
2
 platībā un zemes 

gabalu Ganību ielā 17, Varakļāni – 100 m
2
 platībā uz laiku no 01.01.2016. līdz 31.12.2020.; 

 4.6. Valēriju Bukovski par zemes gabalu Zemgales ielā 4, Varakļāni – 167 m
2
 platībā uz 

laiku no 01.01.2016. līdz 31.12.2020.; 

 4.7. Liļu Molčanovu par zemes gabalu Pils ielā 29, Varakļāni  – 554 m
2
 platībā uz laiku 

no 01.01.2016. līdz 31.12.2020.; 

 4.8. Robertu Krasovski par zemes gabalu Ganību ielā 17, Varakļāni – 200 m
2
 platībā uz 

laiku no 01.01.2016. līdz 31.12.2020.; 

 4.9. Regīnu Vilkaušu par zemes gabalu Skolas ielā 45, Varakļāni – 169 m
2
 platībā uz 

laiku no 01.01.2016. līdz 31.12.2020.; 

 4.10. Annu Janbergu par zemes gabalu Ganību ielā 17, Varakļāni, samazinot nomājamo 

zemes platību no 75 m
2
 uz 30 m

2
, uz laiku no 01.01.2016. līdz 31.12.2020.; 

 4.11. Zenonu Zeimulu par zemes gabalu Ganību ielā 17, Varakļāni – 450 m
2
 platībā uz 

laiku no 01.01.2016. līdz 31.12.2020.; 

 4.12. Ludmilu Smirnovu par zemes gabalu Skolas ielā 45, Varakļāni – 130 m
2
 platībā uz 

laiku no 01.01.2016. līdz 31.12.2020.; 

 4.13. Genovefu Vutnāni par zemes gabalu Jēkabpils šosejā 27B, Varakļāni – 682 m
2
 

platībā uz laiku no 01.01.2016. līdz 31.12.2020.; 

 4.14. Imantu Vaitkaiti par zemes gabalu Zemgales ielā 4, Varakļāni – 54 m
2
 platībā uz 

laiku no 01.01.2016. līdz 31.12.2020.; 

 4.15. Mariju Stiuku par zemes gabalu Barkavas ielā 11, Varakļāni – 1058 m
2
 platībā uz 

laiku no 01.01.2016. līdz 31.12.2020.; 

 4.16. Teklu Indāni par zemes gabalu Zemgales ielā 4, Varakļāni – 120 m
2
 platībā uz laiku 

no 01.01.2016. līdz 31.12.2020.; 

 4.17. Leonoru Stabulnieci par zemes gabalu Zemgales ielā 4, Varakļāni – 30 m
2
 platībā 

uz laiku no 01.01.2016. līdz 31.12.2020.; 

 4.18. Jāni Maurānu par zemes gabalu Kosmonautu ielā 17, Varakļāni – 200 m
2
 platībā uz 

laiku no 01.01.2016. līdz 31.12.2020.; 

 4.19. Elžbetu Stikāni par zemes gabalu Zemgales ielā 4, Varakļāni – 78 m
2
 platībā uz 

laiku no 01.01.2016. līdz 31.12.2020.; 

 4.20. Valentīnu Jokumu par zemes gabalu Jaunatnes ielā 24, Varakļāni – 438 m
2
 platībā 

uz laiku no 01.01.2016. līdz 31.12.2020.; 
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 4.21. Mariju Bārbali par zemes gabalu Kosmonautu ielā 17, Varakļāni – 360 m
2
 platībā 

uz laiku no 01.01.2016. līdz 31.12.2020.; 

 

 4.22. Venerandu Visnapi par zemes gabalu Kosmonautu ielā 17, Varakļāni – 570 m
2
 

platībā uz laiku no 01.01.2016. līdz 31.12.2020.; 

 4.23. Artu Bistrovu par zemes gabalu Kosmonautu ielā 17, Varakļāni – 175 m
2
 platībā uz 

laiku no 01.01.2016. līdz 31.12.2020.; 

 4.24. Evaldu Kučinu par zemes gabalu Jēkabpils šosejā 27B, Varakļāni – 500 m
2
 platībā 

uz laiku no 01.01.2016. līdz 31.12.2020.; 

 4.25. Olgu Svirsku par zemes gabalu Skolas ielā 45, Varakļāni – 70 m
2
 platībā un zemes 

gabalu Zemgales ielā 4, Varakļāni – 104 m
2
 platībā uz laiku no 01.01.2016. līdz 31.12.2020.; 

 4.26. Olgu Tropu par zemes gabalu Zemgales ielā 4, Varakļāni – 126 m
2
 platībā uz laiku 

no 01.01.2016. līdz 31.12.2020.; 

 4.27. Liliju Pētersoni par zemes gabalu Jēkabpils šosejā 27B, Varakļāni – 341 m
2
 platībā 

uz laiku no 01.01.2016. līdz 31.12.2020.; 

 4.28. Agniju Strūbergu par zemes gabalu Kosmonautu ielā 17, Varakļāni – 264 m
2
 

platībā uz laiku no 01.01.2016. līdz 31.12.2020.; 

 4.29. Antonu Piļpuku par zemes gabalu Skolas ielā 45, Varakļāni – 22 m
2
 platībā un 

zemes gabalu Zemgales ielā 4, Varakļāni – 45 m
2
 platībā uz laiku no 01.01.2016. līdz 

31.12.2020.; 

 4.30. Aleksandru Boļšakovu par zemes gabalu Zemgales ielā 4, Varakļāni – 41 m
2
 platībā 

uz laiku no 01.01.2016. līdz 31.12.2020.; 

 4.31. Andri Racinu par zemes gabalu Ganību ielā 17, Varakļāni – 85 m
2
 platībā uz laiku 

no 01.01.2016. līdz 31.12.2020.; 

 4.32. Leontīni Garanču par zemes gabalu Zemgales ielā 4, Varakļāni – 379 m
2
 platībā uz 

laiku no 01.01.2016. līdz 31.12.2020.; 

 4.33. Veltu Strodi par zemes gabalu Ganību ielā 17, Varakļāni – 200 m
2
 platībā uz laiku 

no 01.01.2016. līdz 31.12.2020.; 

 4.34. Inesi Stafecku par zemes gabalu Zemgales ielā 4, Varakļāni – 170 m
2
 platībā uz 

laiku no 01.01.2016. līdz 31.12.2020.; 

 4.35. Raimondu Ragausi par zemes gabalu Ganību ielā 17, Varakļāni – 1200 m
2
 platībā 

uz laiku no 01.01.2016. līdz 31.12.2020. 

 4.36. SIA “Maveks-V” (reģ.Nr.40003169872) par zemes gabalu Mehanizatoru ielā 37, 

Varakļāni – 20000 m
2
 platībā uz laiku no 01.01.2016. līdz 31.12.2020.; 

 4.37. Ainu Jaunzemi par zemes gabalu Skolas ielā 45, Varakļāni – 113 m
2
 platībā uz laiku 

no 01.01.2016. līdz 31.12.2020. 

 

 5. Iznomāt zemi, slēdzot zemes nomas līgumus ar šādiem nomniekiem: 

 5.1. Inesi Prusakovu par zemes gabalu Skolas ielā 45 – 72 m
2
 platībā un zemes gabalu 

Zemgales ielā 4, Varakļāni – 56 m
2
 platībā uz laiku no 01.01.2016. līdz 31.12.2020.; 

 5.2. Arvīdu Sporānu par zemes gabalu Kosmonautu ielā 17 – 368 m
2
 platībā uz laiku no 

01.01.2016. līdz 31.12.2020. 

 

 6. Atteikt Deivijai Zepai iznomāt pašvaldībai piederošo zemes gabalu ar kadastra Nr. 

7078 004 0463 “Zaļā zona pie “Skalbjudambja””, jo minētais zemesgabals nepieciešams 

pašvaldības funkciju veikšanai. 

  

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

4201) viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas. 
 

9. 

Par nedzīvojamo telpu nomas līgumu pagarināšanu 
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Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot pašvaldībā saņemtos iesniegumus par nedzīvojamo telpu nomas līgumu termiņa  

 

 

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 

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. Pagarināt 01.10.2004. noslēgto nedzīvojamās telpas nomas līgumu ar SIA “Alianse – 

2M” (reģ. Nr.42402002673; jurid.adrese - “Ikaunieki”, Dekšāres pag., Viļānu nov.) par telpu 

nomu Rīgas ielā 13, Varakļāni – 59,1 m
2
 platībā līdz 31.12.2020., saglabājot pārējos līguma 

nosacījumus. 

 2. Pagarināt 01.10.2004. noslēgto nedzīvojamās telpas nomas līgumu ar Agnesi Broku  

par telpu nomu Rīgas ielā 13, Varakļāni – 12,3 m
2
 platībā līdz 31.12.2020., saglabājot pārējos 

līguma nosacījumus. 

 3. Pagarināt 02.01.2006. noslēgto nedzīvojamās telpas nomas līgumu ar SIA “KAMIL 

PLUSS” (reģ. Nr.55402005861; jurid.adrese – Daugavpils iela 2, Varakļāni) par telpu nomu Rīgas 

ielā 11, Varakļāni – 52,85 m
2
 platībā līdz 31.12.2020., saglabājot pārējos līguma nosacījumus. 

 4. Pagarināt 29.12.2006. noslēgto nedzīvojamās telpas nomas līgumu ar SIA 

serviskomercfirmu “Kvarcs” (reģ. Nr.47103000341; jurid.adrese – Rīgas iela 11A, Madona) par 

telpu nomu Rīgas ielā 13, Varakļāni – 58,3 m
2
 platībā līdz 31.12.2020., saglabājot pārējos līguma 

nosacījumus. 

 5. Pagarināt 29.09.2006. noslēgto nedzīvojamās telpas nomas līgumu ar Varakļānu 

“Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA (reģ. Nr.47103000676; jurid.adrese – Rīgas iela 13, 

Varakļāni) par telpu nomu Rīgas ielā 13, Varakļāni – 51,7 m
2
 platībā līdz 31.12.2020., saglabājot 

pārējos līguma nosacījumus. 

 6. Pagarināt 01.06.2006. noslēgto nedzīvojamās telpas nomas līgumu ar SIA “Ripo” (reģ. 

Nr.47103002107; jurid.adrese – Rīgas iela 13, Varakļāni) par telpu nomu Rīgas ielā 13, Varakļāni 

– 24,9 m
2
 platībā līdz 31.12.2020., saglabājot pārējos līguma nosacījumus. 

 
10. 

Par Ziemassvētku dāvanām 

 

Tiek dots vārds A.Kančai, D.Inķēnai, M.Justam 

 

 Izskatot jautājumu par līdzekļu piešķiršanu Ziemassvētku dāvanu iegādei, saskaņā ar 

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

un materiālo palīdzību Varakļānu novadā” 2.4.punktu, 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. Noteikt, ka Varakļānu novada domes 27.08.2009. saistošo noteikumu Nr.4 “Par 

godalgām, naudas balvām un materiālo palīdzību Varakļānu novadā” 2.4.1.punktā paredzētajām 

iedzīvotāju kategorijām vienas Ziemassvētku dāvanas vērtība ir 3,60 euro. 

 2. Uzdot Varakļānu novada pašvaldības Sociālajam dienestam (vadītāja A.Kanča) 

apkopot informāciju un sagatavot sarakstus Ziemassvētku dāvanu pasniegšanai pa iedzīvotāju 

kategorijām un iestādēm.  

  

 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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11. 

Par sociālo dzīvokļu īres līgumu pagarināšanu 

 

Tiek dots vārds A.Kančai, M.Justam 

 

 Izskatot Varakļānu novada sociālā dienesta sagatavoto informāciju par sociālo dzīvokļu 

īres līgumu pagarināšanu, saskaņā ar likuma “Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajā 

dzīvojamajām mājām” 6.pantu, atbilstoši sociālās dzīvojamās mājas “Pūpoli” (Rīgas iela 36, 

Varakļānos) nolikumā noteiktajam, 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.  Pagarināt Ilzei Eriņai īres līgumu par sociālo dzīvokli Rīgas iela 36-1, Varakļānos (2 

ist.; kopplatība 44,5 m
2
) līdz 31.05.2016.  

 

 2.  Pagarināt Antonam Brenčam īres līgumu par sociālo dzīvokli Rīgas iela 36-2, 

Varakļānos (1 ist.; kopplatība 26,9 m
2
) līdz 31.05.2016. 

 

 

12. 

Par naudas balvas piešķiršanu nozīmīgā dzīves jubilejā 

 

Tiek dots vārds A.Kančai, M.Justam 

 

 Izskatot Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas sagatavoto informāciju par nozīmīgām dzīves 

jubilejām 2015.gada novembrī un decembrī, 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 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 balvu sakarā ar 85 gadu jubileju 70,00 euro apmērā šādiem Varakļānu 

novada iedzīvotājiem: 

 1.1. Gelei Grozai; 

 1.2. Antoņinai Indānei; 

 1.3. Janīnai Počai. 

 

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

Vilkaušai. 

 

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

4201) viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas. 
 

13. 

Par domes 24.09.2015. lēmuma Nr. 10.8 atcelšanu 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Sakarā ar Cesvaines, Lubānas un Varakļānu novadu apvienotās būvvaldes izteiktajiem 

iebildumiem pret nekustamā īpašuma “Vīķi” sadalīšanu astoņos atsevišķos īpašumos, 

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,  Varakļānu novada 



 

10 

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. Atcelt Varakļānu novada domes 24.09.2015. lēmumu Nr.10.8 “Par nekustamā 

īpašuma “Vīķi” sadalīšanu. 

14. 

Par nekustamā īpašuma “Vīķi” sadalīšanu  
 

Tiek dots vārds J.Erelam, M.Justam 

 

 Izskatot Māra Mozgas pilnvarotās personas Ulda Bulava 26.11.2015. iesniegumu ar 

lūgumu atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “Vīķi” četros 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 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 sadalīt nekustamo īpašumu “Vīķi” (kad.Nr. 7094 004 0203; 8,3 ha kopplatība) 

četros atsevišķos īpašumos: 

 1.1. paliekošais zemes īpašums “Vīķi” , kad Nr. 7094 004 0203 – 5,56 ha platībā; 

 1.2. jaunizveidotais zemes īpašums 1,72 ha platībā; 

 1.3. jaunizveidotais zemes īpašums 0,79 ha platībā; 

 1.4. jaunizveidotais zemes īpašums 0,23 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. 
 

15. 

Par Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA pamatkapitāla palielināšanu 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

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

personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 62.un 63.pantu, Varakļānu 

novada domes 25.06.2015. lēmumu Nr.7.4 “Par aizņēmumu “Varakļānu ūdenssaimniecības 

attīstības II kārta” projekta līdzfinansēšanai, atbilstoši Varakļānu novada pašvaldības 2015.gada 

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

naudas līdzekļu ieguldījumu EUR 226 024 (divi simti divdesmit seši tūkstoši divdesmit četri) 

apmērā “Varakļānu ūdenssaimniecības attīstības II kārta” projekta līdzfinansēšanai. 

 

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

1 800 935 (viens miljons astoņi simti tūkstoši deviņi simti trīsdesmit pieci) apmērā. 

 

Visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti.  

 

Nākamā domes sēde notiks 30.12.2015. plkst. 15
00

. 

 

Sēde darbu beidz plkst. 15
35
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Sēdi vadīja: 

Domes priekšsēdētājs  (personīgais paraksts)  M.Justs 

 

Protokolēja: 

Lietvedības nodaļas vadītāja (personīgais paraksts)  I.Broka 


