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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 

 

2016.gada 31.martā                                   Nr. 3 

 

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; 

Ilga Broka – Lietvedības nodaļas vadītāja 

 

DARBA  KĀRTĪBA: 

 

Informācijas 

 

1. Par Spodrības mēneša izsludināšanu Varakļānu novadā 

 

2. Par starptautisko mākslinieku plenēru “Mirklis Varakļānos” 

 

3. Par tūrisma akciju “Lubāna ezera noslēpumi 2016” 

 

4. Par siltumapgādes avansa maksājumiem 2016./2017.gada apkures sezonai 

 

5. Par nekustamā īpašuma “Grāvīšu mājas” sadalīšanu 

 

6. Par zemes nomu 
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7. Par nekustamā īpašuma “Agija” nosacītās cenas apstiprināšanu un pārdošanu par brīvu cenu  

 

8. Par nekustamā īpašuma Dārzu ielā 1D, Varakļāni, pārdošanu 

 

9. Par nekustamā īpašuma apgrūtinājumu noteikšanu 

 

10. Par zemes vienības platības precizēšanu 

11. Par izmaiņām Starpinstitucionālajā komisijā bērnu tiesību aizsardzības jomā 

 

12. Par tehnikas un transporta līdzekļu izmaksām 

 

13. Par pārdošanas cenas noteikšanu Varakļānu novadu prezentējošiem suvenīriem  

 

14. Par telpu nomas maksas izcenojumiem Varakļānu pirmsskolas izglītības iestādē “Sprīdītis” 

 

15. Par dienesta dzīvokļa statusa noņemšanu dzīvoklim Pils ielā 32-2, Varakļāni 

 

16. Par dzīvokļu maiņu 

 

17. Par sociālo dzīvokļu īri 

 

18. Par naudas balvas piešķiršanu nozīmīgā dzīves jubilejā 

 

PAPILDU  DARBA  KĀRTĪBA:  

 

 

19. Par godalgas piešķiršanu Laurai Prusakovai 
 
 Varakļānu novada domes priekšsēdētājs aicina deputātus balsot par vēl 1 izskatāmā 

jautājuma 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 1 izskatāmo jautājumu.  
 

 Pirms darba kārtībā paredzēto jautājumu izskatīšanas pašvaldības izpilddirektors Ivars 

Ikaunieks informē klātesošos, ka novadā ir uzsākta ceļmalu attīrīšana no krūmiem un akmeņiem; 

uzsākta ceļu/ielu greiderēšana. Varakļānu pilsētas parkā norit lauzto koku un zaru savākšana. 
 

1. 

Par Spodrības mēneša izsludināšanu Varakļānu novadā 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot domes Finanšu un attīstības komitejas un Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu 

komitejas priekšlikumu par Spodrības mēneša izsludināšanu, pamatojoties uz likuma “Par 

pašvaldībām” 15.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. Izsludināt Spodrības mēnesi Varakļānu novadā laika periodā no 2016.gada 1.aprīļa līdz 

30.aprīlim. 

 

 2. Noteikt, ka Spodrības mēneša laikā šķiroti zari un pērnās lapas glabāšanā tiek pieņemti 

bez maksas; 

 2.1. Lielās talkas (23.aprīlī) laikā īpašajos maisos savāktie atkritumi tiek pieņemti un 
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transportēti bez maksas.  

 

 3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Varakļānu novada pašvaldības izpilddirektoram 

I.Ikauniekam. 

 

2. 

Par starptautisko mākslinieku plenēru “Mirklis Varakļānos” 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot projekta pieteikumu Vidzemes plānošanas reģionam – starptautiskā mākslinieku 

plenēra 2016 “Mirklis Varakļānos” rīkošanai Varakļānu pilsētā 7.-14.augustā, pamatojoties uz 

likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu un 15.panta pirmās daļas 5.punktu, ņemot vērā domes 

Finanšu un attīstības komitejas un Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 

priekšlikumu, 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. Atbalstīt Vidzemes plānošanas reģionam iesniedzamo projekta “Mirklis Varakļānos” 

pieteikumu par starptautiskā mākslinieku plenēra 2016 rīkošanu Varakļānu pilsētā laikā no 

07.08.2016. - 14.08.2016. 

 

 2. Projekta realizācijai paredzēt pašvaldības līdzfinansējumu no budžeta nesadalītajiem 

līdzekļiem līdz € 2450,00 (divi tūkstoši četri simti piecdesmit) apmērā. 
 

3. 

Par tūrisma akciju “Lubāna ezera noslēpumi 2016” 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot Varakļānu novada muzeja tūrisma informācijas centra speciālistes M.Vilkaušas 

iesniegumu par Balvu, Rēzeknes, Lubānas, Madonas un Varakļānu novadu tūrisma speciālistu 

ieceri 01.05.2016. - 01.10.2016. rīkot akciju “Lubāna ezera noslēpumi 2016”, pamatojoties uz 

likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu un 15.panta pirmās daļas 5.punktu, ņemot vērā domes 

Finanšu un attīstības komitejas un Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 

priekšlikumu, 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. Atbalstīt ieceri par akcijas “Lubāna ezera noslēpumi 2016” 01.05.2016. - 01.10.2016. 

rīkošanu. 

 2. Akcijas realizācijai paredzēt pašvaldības līdzfinansējumu no budžeta nesadalītajiem 

līdzekļiem līdz € 500,00 (pieci simti) apmērā 
 

4. 

Par siltumapgādes avansa maksājumiem 2016./2017.gada apkures sezonai  

 

Tiek dots vārds D.Inķēnai, J.Vēveram, G.Puntužam, M.Justam 

 

 Izskatot Varakļānu “Dzīvokļu komunālā uzņēmuma” SIA ierosinājumu par centralizētās 

siltumapgādes avansa maksājuma apmēra noteikšanu 2016./2017.gada apkures sezonai, kas 

nodrošinās iespēju savlaicīgi iepirkt kurināmo un pakalpojumu saņēmējiem dos iespēju plānot 

savus izdevumus apkures maksājumu segšanai, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībā” 
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15.panta pirmās daļas 1.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, G.Puntužs, A.Saleniece, J.Vēvers, M.Vilkauša); “pret” – nav; “atturas” – nav, 

NOLEMJ:  
 1. Noteikt, ka 2016.gada vasaras sezonas piecos mēnešos (maijs, jūnijs, jūlijs, augusts, 

septembris) iedzīvotājiem – centralizētās siltumapgādes pakalpojuma saņēmējiem – veicamais 

fiksētais maksājums uzskatāms par avansa iemaksu 2016./2017.gada apkures sezonas pieciem 

mēnešiem (novembrim, decembrim, janvārim, februārim, martam).  

 

 2. Fiksētā maksājuma apmēru mēnesī noteikt: 

Brīvības iela 1  0,45 EUR/m
2
 

Kosmonautu iela 13 0,34 EUR/m
2
 

Kosmonautu iela 15 0,37 EUR/m
2
 

Kosmonautu iela 20 0,58 EUR/m
2
 

Kosmonautu iela 22 0,44 EUR/m
2
 

Pils iela 18  0,55 EUR/m
2
 

Pils iela 20  0,59 EUR/m
2
 

Rēzeknes iela 4 0,59 EUR/m
2
 

Pils iela 28A  0,49 EUR/m
2
 

Pils iela 30  0,74 EUR/m
2
 

Pils iela 32  0,47 EUR/m
2
 

Rīgas iela 19  0,53 EUR/m
2
 

Rīgas iela 21  0,53 EUR/m
2
 

Rīgas iela 23  0,53 EUR/m
2
 

 2.1. fiksētais (avansa) maksājums nav uzskatāms par obligātu maksājumu un par tā 

kavējumu netiek piemērotas soda sankcijas.  

 

 3. Uzsākot 2016./2017.gada apkures sezonu, avansa maksājums tiks ņemts vērā, veicot 

aprēķinu par siltumapgādi pēc spēkā esošā pamattarifa. 
 

5. 

Par nekustamā īpašuma “Grāvīšu mājas” sadalīšanu 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

  Izskatot Leonoras Kančas, Andra Opolā, Aivara Opolā 25.02.2016. iesniegumu par 

nekustamā kopīpašuma “Grāvīšu mājas” 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, G.Puntužs, A.Saleniece, 

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

 

 1. Atļaut atdalīt  no nekustamā īpašuma “Grāvīšu mājas” (kadastra Nr. 7094 006 0129 

ar kopējo  platību 7,8495 ha) zemes vienību ar kadastra apzīm. 7094 006 0319 – 0,4420 ha 

platībā, izveidojot jaunu nekustamo īpašumu. 

 

 2. Jaunizveidotajam nekustamam īpašumam (zemes vienībai ar kad.apzīm.7094 006 0319 

– 0,4420 ha platībā) apstiprināt nosaukumu “Oļi” un noteikt zemes lietošanas mērķi: zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība; kods – 0101. 

  

 3. Paliekošam nekustamam īpašumam “Grāvīšu mājas” (zemes vienības ar kadastra 
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apzīm. 7094 006 0129 – 0,3075 ha; 7094 006 0130 – 3,2 ha;  7094 007 0090 – 2,2 ha) saglabāt 

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

0101. 

 
 

6. 

Par zemes nomu 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot pašvaldībā saņemtos iesniegumus par zemes iznomāšanu un zemes nomas 

līgumu laušanu, kā arī Nekustamā īpašuma nodaļas sagatavoto informāciju šajā jautājumā, 

saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, Zemes pārvaldības likuma 

13.panta trešo daļu, 17.panta pirmo daļu, MK 30.10.2007. noteikumiem Nr. 735 “Noteikumi par 

publiskās personas zemes nomu”, 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, G.Puntužs, A.Saleniece, J.Vēvers, M.Vilkauša); “pret” – nav; “atturas” – nav, 

NOLEMJ: 

 

 1. Slēgt zemes nomas līgumu ar Sandru Gruduli par zemes gabala ar kadastra 

apzīmējumu 7094 004 0353 – 0,4 ha iznomāšanu uz 5 gadiem, nosakot nomas maksu 1,5% no 

zemes kadastrālās vērtības. 

 2. Slēgt zemes nomas līgumu ar SIA “Biocord Ltd” (reģ.Nr.45403024711) par zemes 

gabalu ar kadastra apzīmējumu 7078 005 0006 – 0,2 ha un 7078 005 0014 – 1,5 ha platībā 

iznomāšanu uz 5 gadiem, nosakot nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības; 

 2.1. noteikt, ka zemes nomas līgums ir spēkā līdz brīdim, kad Ministru kabinets izdod 

rīkojumu par zemes gabala ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda, vai tas tiek nodots 

pašvaldībai un pašvaldība to ieraksta zemesgrāmatā uz sava vārda. 

 3. Ar 31.03.2016. pārtraukt Veronikai Bernānei 31.07.2009. noslēgto zemes nomas 

līgumu par zemes nomu Jēkabpils šosejā 27B, Varakļāni, 10492 m
2
 platībā. 

 4. Iznomāt Mārtiņam Ikauniekam zemes gabalu 1148 m
2
 platībā Jēkabpils šosejā 27B, 

Varakļāni, sakņu dārza vajadzībām uz laiku no 01.04.2016. līdz 31.12.2021. 

 5. Iznomāt Vilim Zepam zemes gabalu 9344 m
2
 platībā Jēkabpils šosejā 27B, Varakļāni, 

lauksaimniecības vajadzībām uz laiku no 01.04.2016. līdz 31.12.2021. 

 6. Iznomāt Elmāram Saleniekam zemes gabalu 5554 m
2
 platībā Raiņa ielā 16B, 

Varakļāni, lauksaimniecības vajadzībām uz laiku no 01.04.2016. līdz 31.12.2021.; 

6.1. nomas līgumā paredzēt pašvaldības tiesības vienpusēji izbeigt līgumu, ja Ministru 

kabinets izdod rīkojumu par zemes gabala ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda, vai tas tiek 

piešķirts īpašumā kā līdzvērtīga zeme. 

7. Iznomāt Vijai Zīmelei zemes gabalu 905 m
2
 platībā Jēkabpils šosejā 27B, Varakļāni, 

sakņu dārza vajadzībām uz laiku no 01.04.2016. līdz 31.12.2021. 
 

7. 

Par nekustamā īpašuma “Agija” nosacītās cenas apstiprināšanu un pārdošanu par 

brīvu cenu 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Pamatojoties uz likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28.panta pirmās daļas 

1.punktu, Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 4.un 8.punktu, 
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5.panta piekto daļu, 8.panta trešo daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, 44.panta pirmo, ceturto 

un septīto daļu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Varakļānu novada 

pašvaldības 31.02.2013. noteikumiem “Kārtība, kādā notiek Varakļānu novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma atsavināšanas process, nosacītās cenas apmēra noteikšana un atsavināšanas 

rezultātā iegūto līdzekļu ieskaitīšana Varakļānu novada pašvaldības budžetā”, atbilstoši  

Varakļānu novada domes 30.12.2015. lēmumam Nr.14.22 “Par pašvaldībai piederošu zemes 

īpašumu nodošanu atsavināšanai”, ņemot vērā Varakļānu novada pašvaldības zemes īpašuma 

novērtēšanas komisijas 27.03.2016. aktu “Par nekustamā īpašuma “Agija”, Varakļānu pagasts, 

Varakļānu novads (kad.Nr.7094 004 0363) nosacītās cenas noteikšanu”, 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, G.Puntužs, A.Saleniece, J.Vēvers, 

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

 

 1. Apstiprināt Varakļānu novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Agija” 

(kad.Nr.7094 004 0363) nosacīto cenu EUR 3370,00 (trīs tūkstoši trīs simti septiņdesmit). 

 

 2. Pārdot Irēnai Ančevai-Grandānei nekustamo īpašumu “Agija” 5,0 ha platībā, kas 

atrodas Varakļānu pagastā, Varakļānu nov., un sastāv no vienas zemes vienības ar kad.apzīm. 

7094 004 0363 par brīvu cenu, kas ir vienāda ar nosacīto cenu – EUR  3370,00.  

 

 3. Noteikt maksāšanas līdzekli – 100% euro valūtā. 

 

 4. Noslēgt pirkuma līgumu ar Irēnu Ančevu-Grandāni viena mēneša laikā no lēmuma 

pieņemšanas dienas. 
 

8. 

Par nekustamā īpašuma Dārzu ielā 1D, Varakļāni, pārdošanu 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Iepazīstoties ar 22.03.2016. notikušās izsoles protokolu, atbilstoši ar Varakļānu novada 

domes 28.01.2016. lēmumu Nr.1.11 “Par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma Dārzu ielā 

1D, Varakļāni” atsavināšanu atklātā izsolē” apstiprinātajiem izsoles noteikumiem, pamatojoties 

uz Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma nosacījumiem, 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, G.Puntužs, A.Saleniece, J.Vēvers, M.Vilkauša); “pret” – 

nav; “atturas” – nav,  NOLEMJ: 

 

 1. Apstiprināt Varakļānu novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – sūkņu mājas 

Dārzu ielā 1D, Varakļāni, pirkšanas tiesības SIA “Aļņi AS” (reģ.Nr.42403009452) par cenu 

EUR 715,00 (septiņi simti piecpadsmit). 

 1.1. no kopējās izsolē nosolītās cenas tiek atrēķināta iemaksātā nodrošinājuma nauda 

EUR 69,50 apmērā (summa apmaksai EUR 645,50). 

 2. Uzdot Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītāja A.Tocs-Macāne) 10 dienu laikā pēc 

izsoles rezultātu apstiprināšanas sagatavot parakstīšanai nekustamā īpašuma pirkuma līgumu. 
 

9. 

Par nekustamā īpašuma apgrūtinājumu noteikšanu 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Pamatojoties uz Vidzemes apgabaltiesas 20.09.2012. spriedumu lietā Nr. C05042512, ar 

kuru Armandam Koroļkovam atjaunotas īpašuma tiesības uz zemi, kas atrodas Varakļānu novada 
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Varakļānu pagastā - “Lauciņi”, saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, MK 04.02.2014. 

noteikumiem Nr.61 “Noteikumi par apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidi un 

uzturēšanu un apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objektu apgrūtinājumu klasifikatoru, 

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, G.Puntužs, A.Saleniece, 

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

 

 1. Noteikt nekustamā īpašuma “Lauciņi” zemes vienībai ar kadastra apzīm. 70940020260 

zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumus 

1.1. ūdensnotekas (ūdensteču regulēta posma un speciāli raktas gultnes), kā arī uz tās esošas 

hidrotehniskas būves un ierīces ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija lauksaimniecībā 

izmantojamās zemēs – 0,09 ha; kods – 7311041000; 

1.2.  ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un pašvaldību autoceļiem lauku 

apvidos – 0,18 ha; kods – 7312030303; 

1.3. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un 

ciemiem ar nominālo spriegumu līdz 20 kV – 0,04 ha; kods – 7312050101; 

1.4. Teiču dabas rezervāta ārējās aizsargjoslas teritorija – 1,13 ha; kods – 7313010700. 

 

 2. Noteikt nekustamā īpašuma “Lauciņi” zemes vienībai ar kadastra apzīm. 70940070130 

zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumus 

2.1. ūdensnotekas (ūdensteču regulēta posma un speciāli raktas gultnes), kā arī uz tās esošas 

hidrotehniskas būves un ierīces ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija lauksaimniecībā 

izmantojamās zemēs – 0,35 ha; kods – 7311041000. 
 

10. 

Par zemes vienības platības precizēšanu 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot SIA “Ametrs” 18.03.2016. iesniegumu par platības precizēšanu nekustamā 

īpašuma “Āpsīši”, Varakļānu pag., Varakļānu nov., zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 

70940010035, uzmērīšanas datus un izgatavoto zemes gabala robežu plānu, pamatojoties uz 

likuma  “Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 2.panta devīto daļu, likuma “Par 

pašvaldībām” 12.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, G.Puntužs, A.Saleniece, J.Vēvers, M.Vilkauša); “pret” – nav; “atturas” – nav,  

NOLEMJ: 

 

 1. Noteikt nekustamā īpašuma “Āpsīši” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 

70940010035 platību – 6,19 ha. 
 

11. 

Par izmaiņām Starpinstitucionālajā komisijā bērnu tiesību aizsardzības jomā 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot Ainas Kančas 22.03.2016. iesniegumu ar lūgumu atbrīvot no Starpinstitucionālās 

komisijas bērnu tiesību aizsardzības jomā priekšsēdētājas pienākumu veikšanas, saskaņā ar 

likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu un 29.10.2016. apstiprinātā 
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“Varakļānu novada pašvaldības Starpinstitucionālās komisijas bērnu tiesību aizsardzības jomā 

nolikuma” 10.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. Atbrīvot Sociālā dienesta vadītāju Ainu Kanču no Starpinstitucionālās komisijas bērnu 

tiesību aizsardzības jomā priekšsēdētājas pienākumu veikšanas ar 31.03.2016. 

 2. Apstiprināt par Starpinstitucionālās komisijas bērnu tiesību aizsardzības jomā 

priekšsēdētāju Varakļānu vidusskolas direktoru Juri Dalecki sākot ar 01.04.2016. 
 

12. 

Par tehnikas un transporta līdzekļu izmaksām 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot centralizētās grāmatvedības sagatavotos aprēķinus par pašvaldības tehniskas un 

transportlīdzekļu pašizmaksu 2015.gadā un maksas pakalpojuma apmēra noteikšanu, 

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu un 21.panta pirmās 

daļas 14.punkta a) apakšpunktu, 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, G.Puntužs, A.Saleniece, J.Vēvers, M.Vilkauša); “pret” – nav; “atturas” – nav, 

NOLEMJ: 

 

 1. Apstiprināt pašvaldības tehnikas un transporta līdzekļu 2015.gada pašizmaksu 

(pielikums Nr. 1). 

 

 2. Noteikt maksas pakalpojumu izcenojumus par pašvaldības tehnikas un transporta 

līdzekļu izmantošanu (pielikums Nr.2). 

 

 3. Maksas pakalpojumu izcenojumiem piemērojama spēkā esošā pievienotās vērtības 

nodokļa (PVN) likme.  

 

 4. Pielikumā Nr.2 noteiktie maksas pakalpojumu izcenojumi stājas spēkā ar 01.05.2016. 

 

 5. Ar šajā lēmumā noteikto maksas pakalpojumu izcenojumu spēkā stāšanos spēku zaudē 

Varakļānu novada domes 28.06.2012. lēmums Nr.7.7 “Par maksas pakalpojumu izcenojumiem” 

un 28.11.2013. lēmums Nr.20.17 “Par izmaiņām Varakļānu novada domes 28.06.2012. lēmumā 

Nr.7.7 “Par maksas pakalpojumu izcenojumiem””. 
 

Pielikumā: saraksti uz 4 lapām. 
 

13. 

Par pārdošanas cenas noteikšanu Varakļānu novadu prezentējošiem suvenīriem 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot jautājumu par nepieciešamību noteikt cenu Varakļānu novadu prezentējošiem 

suvenīriem, iepazīstoties ar centralizētās grāmatvedības sagatavoto aprēķinu, ņemot vērā domes 

Finanšu un attīstības komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot ar 8 
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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 pārdošanas cenu Varakļānu novada tūrisma informācijas centrā šādiem 

Varakļānu novadu prezentējošiem suvenīriem: 

 

 

 1.1. suvenīrmagnētiņi – EUR 0,73; 

 1.2. uzlīmes –  EUR 0,30; 

 1.3. pierakstu blociņi – EUR 1,05. 

 

 

14. 

Par telpu nomas maksas izcenojumiem Varakļānu pirmsskolas izglītības iestādē 

“Sprīdītis” 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot Varakļānu pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” vadītājas I.Mesteres 

priekšlikumu par telpu nomas maksas izcenojumiem, saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 

21.panta pirmās daļas 14.punkta g) apakšpunktu, 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, G.Puntužs, A.Saleniece, J.Vēvers, M.Vilkauša); “pret” – nav; 

“atturas” – nav, NOLEMJ: 

 

 1. Noteikt Varakļānu pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” telpu nomas maksas 

izcenojumus pasākumu, prezentāciju, semināru, lekciju u.c. rīkošanai: 

1.1. sporta zāle 3,00 €/h + PVN; 

1.2. atpūtas telpa 2,00 €/h + PVN. 
 

15. 

Par dienesta dzīvokļa statusa noņemšanu dzīvoklim Pils ielā 32-2, Varakļāni 
 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot priekšlikumu par dienesta dzīvokļa statusa noņemšanu pašvaldībai piederošajam 

dzīvoklim Pils ielā 32-2, Varakļānos, saskaņā ar likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 26.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, 

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

 

 1. Noņemt dienesta dzīvokļa statusu pašvaldībai piederošajam vienistabas dzīvoklim Pils  

ielā 32-2, Varakļāni. 
 

16. 

Par dzīvokļu maiņu 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot pašvaldībā saņemtos iesniegumus par dzīvokļu maiņu, saskaņā ar likuma “Par 

pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punktu, likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu 
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risināšanā” 24.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, G.Puntužs, A.Saleniece, J.Vēvers, M.Vilkauša); “pret” – nav; “atturas” – nav, 

NOLEMJ:   
 

 1. Atļaut apmainīt Elzai Juškai dzīvojamo telpu no divistabu dzīvokļa Kosmonautu ielā 

13-50, Varakļāni, uz vienistabas dzīvokli Pils ielā 32-2, Varakļāni (29,0 m
2
 kopplat.). 

 2. Atļaut apmainīt Ņinai Beitānei dzīvojamo telpu no trīsistabu dzīvokļa Kosmonautu ielā 

22-9, Varakļāni, uz vienistabas dzīvokli Pils ielā 18-4, Varakļāni (34,9 m
2
 kopplat.). 

 3. Atļaut apmainīt Aivaram Strodam dzīvojamo telpu no divistabu dzīvokļa Rīgas ielā 61-

11, Varakļāni, uz vienistabas dzīvokli Miera ielā 14-16, Varakļāni (14,7 m
2
 kopplat.). 

 4. Uzdot Varakļānu “Dzīvokļu komunālajam uzņēmumam” SIA (valdes loceklis 

I.Basankovičs) līdz 15.04.2016. sagatavot un noslēgt īres līgumus ar lēmuma 1.-3.punktā 

minētajām personām. 
 

17. 

Par sociālo dzīvokļu īri  
 

Tiek dots vārds A.Saleniecei, M.Justam 

 

 Izskatot Sociālā dienesta sagatavoto informāciju par sociālā dzīvokļa īres līguma 

pagarināšanu, kā arī iepazīstoties ar Pētera Kalneja iesniegumu par sociālā dzīvokļa īri, saskaņā ar 

likuma “Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 6.pantu, atbilstoši sociālo 

dzīvojamo māju nolikumos noteiktajam, 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, G.Puntužs, A.Saleniece, J.Vēvers, M.Vilkauša); “pret” – 

nav; “atturas” – nav, NOLEMJ: 

 

 1. Pagarināt sociālā dzīvokļa īres līgumu Zinaidai Garančai par sociālo dzīvokli Pils ielā 

17-6, Varakļānos (1 ist.; kopplatība 23,9 m
2
) līdz 30.09.2016. 

 

 2. Pagarināt sociālā dzīvokļa īres līgumu Pēterim Poļakam par sociālo dzīvokli Pils ielā 

17-9, Varakļānos (1 ist.; kopplatība 26,0 m
2
) līdz 30.09.2016. 

 

 3. Pagarināt sociālā dzīvokļa īres līgumu Aigaram Silavniekam par sociālo dzīvokli Rīgas 

ielā 36-4, Varakļānos (1 ist.; kopplatība 21,0 m
2
) līdz 30.09.2016. 

 

 4. Piešķirt Pēterim Kalnejam sociālo dzīvokli Rīgas ielā 36-3, Varakļāni (1 ist. ar kopējo 

platību 31,5 m
2
) uz laika periodu līdz 30.09.2016. 

 
18. 

Par naudas balvas piešķiršanu nozīmīgā dzīves jubilejā 
 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas sagatavoto informāciju par nozīmīgām dzīves 

jubilejām 2016.gada aprīlī, 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, G.Puntužs, 

A.Saleniece, J.Vēvers, M.Vilkauša); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ: 
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 1. Piešķirt naudas balvu sakarā ar 85 gadu jubileju 70,00 euro apmērā Jāzepam Svilānam. 

 

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

novada iedzīvotājiem: 

 

 

2.1. Staņislavam Garančam; 

2.2. Annai Sprūdžai. 

 

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

4201) viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas. 
 

19. 

Par godalgas piešķiršanu Laurai Prusakovai 
 

Tiek dots vārds A.Saleniecei, M.Justam 

 

 Izskatot Varakļānu vidusskolas direktora J.Dalecka 31.03.2016. iesniegumu par finansiālu 

atbalstu 11.klases skolniecei, dažādu līmeņu konkursu un olimpiāžu dalībniecei Laurai Prusakovai 

sakarā ar braucienu uz Strasbūru “Eiropas Jaunatnes dienu 2016” ietvaros 18.05.2016. - 

23.05.2016., pamatojoties uz Varakļānu novada domes 27.08.2009. saistošo noteikumu Nr.4 “Par 

godalgām, naudas balvām un materiālo palīdzību Varakļānu novadā” 2.1.2.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. Piešķirt Varakļānu vidusskolas 11.klases skolniecei Laurai Prusakovai godalgu par 

sasniegumiem zinātnes jomā EUR 50,00 (piecdesmit) apmērā. 

 

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

4201) viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas. 

 

Visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti.  

 

Nākamā domes sēde notiks 28.04.2016. plkst. 15
00

. 
 

Sēde darbu beidz plkst. 15
45

 

 

Sēdi vadīja: 

Domes priekšsēdētājs   (personīgais paraksts)  M.Justs 

 

Protokolēja: 

Lietvedības nodaļas vadītāja (personīgais paraksts)  I.Broka 


