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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 28.aprīlī                                   Nr. 5 

 

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  - nepiedalās (veselības stāvokļa dēļ) 

9.   Deputāte Modra Vilkauša  - nepiedalās (tiešo darba pienākumu dēļ)  

 

PIEAICINĀTIE  UN  INTERESENTI:   

 

Ivars Ikaunieks – pašvaldības izpilddirektors; 

Aina Kanča – Sociālā dienesta vadītāja; 

Jānis Mozga – pagastu pārvalžu vadītājs; 

Ilona Skutele – galvenā grāmatvede; 

Ilga Broka – Lietvedības nodaļas vadītāja 

 

DARBA  KĀRTĪBA: 

 

Informācijas 

 

1. Par Varakļānu novada pašvaldības 2015.gada finanšu pārskata apstiprināšanu 

 

2. Par Cesvaines, Lubānas un Varakļānu novadu apvienotās būvvaldes nolikumu 

 

3. Par Cesvaines, Lubānas un Varakļānu novadu apvienotās būvvaldes uzraudzības padomi 

 

4. Par ūdensapgādes un kanalizācijas tarifu apstiprināšanu Murmastienes ciema teritorijā 

 

5. Varakļānu novada ceļu un ielu fonda izlietojuma programmas 2016.–2018.gadam 
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apstiprināšana 

 

6. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Mēs saviem bērniem”  

 

7. Par nekustamā īpašuma “Mežmaliņas” sadalīšanu 

 

8. Par nekustamā īpašuma “Jaunarāji” sadalīšanu9. Par nekustamā īpašuma nosaukuma maiņu 

 

10. Par dzīvokļu īres tiesību izsoli 

 

11. Par dzīvokļu īres līgumu pagarināšanu 

 

12. Par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā 

 

13. Par dzīvokļu maiņu 

 

14. Par sociālo dzīvokļu īres līgumu pagarināšanu  

 

15. Par naudas balvas piešķiršanu nozīmīgā dzīves jubilejā 

 

PAPILDU  DARBA  KĀRTĪBA:  

 

 

16. Par nedzīvojamo telpu Rīgas ielā 4, Varakļānos, nomas tiesību izsoli 

 

17. Par ikmēneša pabalsta piešķiršanu 

 

18. Par pašvaldības atbalstu zupas virtuves darbībai 
 
 Varakļānu novada domes priekšsēdētājs aicina deputātus balsot par vēl 3 izskatāmo 

jautājumu iekļaušanu domes papildu darba kārtībā.  

 Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm “par” (J.Erels, G.Gabrišs, 

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

NOLEMJ: 

 

 Iekļaut papildu darba kārtībā 3 izskatāmos jautājumus.  
 

 Pirms darba kārtībā paredzēto jautājumu izskatīšanas pašvaldības izpilddirektors Ivars 

Ikaunieks informē klātesošos, ka novadā ir uzsākta ceļu un ielu greiderēšana. 

 Lielajā talkā (23.aprīlī) piedalījās aptuveni 60 dalībnieku; tika sakopta estrādes un pils 

apkārtne; savākti ap 5 tonnām atkritumu. 

 29.aprīlī kultūras namā notiks Varakļānu vidusskolas 95 gadu jubilejas pasākums. 
 

1. 

Par Varakļānu novada pašvaldības 2015.gada finanšu pārskata apstiprināšanu 

 

Tiek dots vārds I.Skutelei, M.Justam 

 

 Noklausoties un apspriežot Varakļānu novada pašvaldības domes centralizētās 

grāmatvedības galvenās grāmatvedes Ilonas Skuteles ziņojumu par pašvaldības 2015.gada 

finanšu un budžeta izpildes rādītājiem, saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 

daļas 2.punktu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm “par” (J.Erels, G.Gabrišs, 

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

NOLEMJ: 

 

 1. Apstiprināt Varakļānu novada pašvaldības 2015.gada bilances kopsummu EUR 

9570985 apmērā.  

 

 2. Apstiprināt Varakļānu novada pašvaldības 2015.gada budžeta izpildi – EUR 213 011 
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apmērā (ar “-” zīmi). 

 

 3. Apstiprināt zvērinātu revidenti Birutu Noviku (sertifikāts Nr.106) 2016.gada pārskata 

revīzijas veikšanai. 

 

2. 

Par Cesvaines, Lubānas un Varakļānu novadu apvienotās būvvaldes nolikumu 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Iepazīstoties ar sagatavoto Cesvaines, Lubānas un Varakļānu novadu apvienotās 

būvvaldes nolikuma projektu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās 

daļas 14.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, ņemot vērā domes Finanšu un attīstības 

komitejas un Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas apvienotās sēdes 

priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm “par” (J.Erels, G.Gabrišs, 

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

NOLEMJ: 

 

 1. Apstiprināt Cesvaines, Lubānas un Varakļānu novadu apvienotās būvvaldes nolikumu. 

 

 2. Ar 31.05.2016. skaitīt par spēku zaudējušu ar Varakļānu novada domes 27.10.2011. 

lēmumu Nr.11.10 apstiprināto Cesvaines, Lubānas un Varakļānu novadu apvienotās būvvaldes 

nolikumu. 

 

Pielikumā: nolikums uz 3 lapām. 
 

3. 

Par Cesvaines, Lubānas un Varakļānu novadu apvienotās būvvaldes uzraudzības 

padomi 
 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Iepazīstoties ar sagatavoto Cesvaines, Lubānas un Varakļānu novadu apvienotās 

būvvaldes uzraudzības padomes nolikuma projektu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 

99.
1
 pantu, ņemot vērā domes Finanšu un attīstības komitejas un Sociālo, izglītības un kultūras 

jautājumu komitejas apvienotās sēdes priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, 

ar 7 balsīm “par” (J.Erels, G.Gabrišs, D.Inķēna, M.Justs, O.Kančs, G.Puntužs, A.Saleniece); 

“pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ: 

 

 1. Deleģēt darbam Cesvaines, Lubānas un Varakļānu novadu apvienotās būvvaldes 

uzraudzības padomē: 

 domes priekšsēdētāju Māri Justu; 

 domes priekšsēdētāja vietnieci Modru Vilkaušu. 

 

 2. Apstiprināt Cesvaines, Lubānas un Varakļānu novadu apvienotās būvvaldes 

uzraudzības padomes nolikumu. 

 

Pielikumā: nolikums uz 3 lapām. 
 

4. 

Par ūdensapgādes un kanalizācijas tarifu apstiprināšanu Murmastienes ciema 

teritorijā 
 

Tiek dots vārds J.Mozgam, M.Justam 
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 Izskatot veiktos aprēķinus par ūdens apgādes un kanalizācijas pakalpojuma faktiskajām 

izmaksām Murmastienes ciemā un sagatavotos tarifu projektus, kas izstrādāti saskaņā ar 

01.02.2000. MK noteikumiem Nr. 38 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 222-99 

“Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves”, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta  

pirmās daļas 1.punktu un 21.panta pirmās daļas 14.punkta c) apakšpunktu, Varakļānu novada 

dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm “par” (J.Erels, G.Gabrišs, D.Inķēna, M.Justs, O.Kančs, 

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

 1. Noteikt Murmastienes ciema teritorijā ūdensapgādes tarifu 0,43 euro/m
3
 (bez PVN); 

 1.1. patērētājiem, kuriem nav ūdens skaitītāju, noteikt šādās ūdens patēriņa normas 

mēnesī: 

1.1.1. iedzīvotājiem ar ūdensvadu, skalojamo tualeti, vannu vai dušu – 4,5 m
3 

uz 1 cilvēku; 

1.1.2. iedzīvotājiem ar ūdensvadu, vannu vai dušu – 3,04 m
3
 uz 1 cilvēku; 

1.1.3.  ūdensapgāde kūtīs uz vienu lopu vienību: 

 1.1.3.1. liellopam – 1,95 m
3
; 

 1.1.3.2. sīklopam – 0,45 m
3

 

 

 2. Noteikt Murmastienes ciema teritorijā kanalizācijas tarifu 1,07 euro/m
3 

(bez PVN); 

 2.1. kanalizācijas pakalpojuma apmēru nosaka pēc ūdens patēriņu. 

 

 3.  Lēmums stājas spēkā ar 2016.gada 1.jūliju. 

 

 4. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē 08.11.2012. lēmums Nr.13.1 un 28.11.2013. 

lēmums Nr.20.20. 
 

5. 

Varakļānu novada ceļu un ielu fonda izlietojuma programmas 2016. – 2018.gadam 

apstiprināšana 
 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot sagatavoto Varakļānu novada ceļu un ielu fonda izlietojuma programmas 

2016.–2018.gadam projektu, saskaņā ar MK 11.03.2008. noteikumu Nr. 173 “Valsts 

pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība” 

24.punktu un atbilstoši “Varakļānu novada pašvaldības ceļu fonda pārvaldīšanas kārtībai”, 

Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm “par” (J.Erels, G.Gabrišs, D.Inķēna, 

M.Justs, O.Kančs, G.Puntužs, A.Saleniece); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ:  

 

 1. Apstiprināt Varakļānu novada ceļu un ielu fonda izlietojuma programmu 2016. – 

2018.gadam. 
 

Pielikumā: programma uz 1 lapas. 
 

6. 

Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Mēs saviem bērniem” 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot biedrības “Mēs saviem bērniem” valdes priekšsēdētājas Elitas Badūnes 

13.04.2016. vēstuli par Sabiedrības integrācijas fonda projekta “Sociālo pakalpojumu 

nodrošināšana un integrāciju veicinošas vides izveide bērniem un jauniešiem ar dažādiem 

funkcionāliem traucējumiem Madonas reģionā” realizācijai nepieciešamo pašvaldības 

līdzfinansējumu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu un 15.panta pirmās daļas 
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7.punktu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot ar 7 balsīm “par” (J.Erels, G.Gabrišs, 

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

NOLEMJ: 

 

 

 1. Piešķirt biedrībai “Mēs saviem bērniem” (reģ.Nr.40008042036; jurid.adrese – Saieta 

laukums 1, Madona) līdzfinansējumu no pašvaldības budžeta līdzekļiem € 1000,00 apmērā  

Sabiedrības integrācijas fonda projekta “Sociālo pakalpojumu nodrošināšana un integrāciju 

veicinošas vides izveide bērniem un jauniešiem ar dažādiem funkcionāliem traucējumiem 

Madonas reģionā” realizācijai. 
 

7. 

Par nekustamā īpašuma “Mežmaliņas” sadalīšanu  

Tiek dots vārds M.Justam 

 

    Izskatot Gundegas Dūdas-Dzenes un Jāņa Latkovska 07.04.2016. Varakļānu novada 

pašvaldībā saņemto iesniegumu par nekustamā kopīpašuma “Mežmaliņas”, Murmastienes 

pagasts, Varakļānu nov., sadalīšanu divos atsevišķos īpašumos, pamatojoties uz MK 

12.04.1011. noteikumiem Nr.288 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, likuma “Par 

pašvaldībām” 12.pantu un Varakļānu novada teritorijas plānojumu 2014.-2025.gadam, 

Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm “par” (J.Erels, G.Gabrišs, D.Inķēna, 

M.Justs, O.Kančs, G.Puntužs, A.Saleniece); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ:  

 

  1. Atļaut atdalīt  no nekustamā īpašuma “Mežmaliņas” (kadastra Nr. 7078 009 

0087 ar kopējo platību 20,68 ha) zemes vienību ar kadastra apzīm. 7078 009 0078 – 9,84 ha 

platībā, izveidojot jaunu nekustamo īpašumu.                                                                            

 

  2. Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam apstiprināt nosaukumu 

“Gundegas” un noteikt zemes lietošanas mērķi: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 

ir lauksaimniecība; kods – 0101. 

 

  3. Paliekošajam nekustamajam īpašumam “Mežmaliņas” (zemes vienības ar 

kadastra apzīm. 7078 009 0087 – 5,7 ha un 7078 009 0143 – 5,14 ha) saglabāt zemes 

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

0101.  
 

8. 

Par nekustamā īpašuma “Jaunarāji” sadalīšanu  

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot Voldemāra Veipa 18.04.2016. Varakļānu novada pašvaldībā saņemto 

iesniegumu par nekustamā kopīpašuma “Jaunarāji”, Murmastienes pagasts, Varakļānu nov., 

sadalīšanu divos atsevišķos īpašumos, pamatojoties uz MK 12.04.1011. noteikumiem Nr.288 

“Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu un 

Varakļānu novada teritorijas plānojumu 2014.-2025.gadam, Varakļānu novada dome, atklāti 

balsojot, ar 7 balsīm “par” (J.Erels, G.Gabrišs, D.Inķēna, M.Justs, O.Kančs, G.Puntužs, 

A.Saleniece); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ:  

 

 1. Atļaut atdalīt  no nekustamā īpašuma “Jaunarāji” (kadastra Nr. 7078 003 0089 ar 

kopējo platību 39,3 ha) zemes vienību ar kadastra apzīm. 7078 003 0229 – 4,8 ha platībā, 
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izveidojot jaunu nekustamo īpašumu.                                                                            

 

 2. Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam apstiprināt nosaukumu “Zibenītes” un 

noteikt zemes lietošanas mērķi: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība; kods – 0101. 

 

 3. Paliekošajam nekustamajam īpašumam “Jaunarāji” (kopplat. 34,5 ha) saglabāt zemes 

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

0101. 
 

9. 

Par nekustamā īpašuma nosaukuma maiņu 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

   Izskatot Māra Mozgas pilnvarotās personas Ulda Bulava 14.04.2016. iesniegumu par 

nekustamā īpašuma “Kauperi 1” (kad. Nr.7094 004 0379) nosaukuma maiņu uz “Kauperi 2”, 

pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likuma 14.panta otro, trešo un 

ceturto daļu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm “par” (J.Erels, G.Gabrišs, 

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

NOLEMJ:  

 

 1. Mainīt nekustamam īpašumam ar kadastra Nr. 7094 004 0379 nosaukumu no 

“Kauperi 1” uz “Kauperi 2”. 
 

10. 

Par dzīvokļu īres tiesību izsoli 
 

Tiek dots vārds O.Kančam, M.Justam 

 

 Izskatot priekšlikumu par labiekārtoto dzīvokļu Kosmonautu ielā 13-50, Varakļānos, un 

Kosmonautu ielā 22-9, Varakļānos, īres tiesību piešķiršanu izsoles kārtībā, ņemot vērā domes 

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

apvienotās sēdes priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm “par” 

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

“atturas” – nav, NOLEMJ: 

 

 1. Nodot publiskai izsolei pašvaldībai piederošu labiekārtotu dzīvokļu Kosmonautu 

ielā 13-50, Varakļānos, un Kosmonautu ielā 22-9, Varakļānos, īres tiesības. 

 

 2. Apstiprināt dzīvokļu īres tiesību izsoles noteikumus.  

 

 3. Noteikt labiekārtota dzīvokļa Kosmonautu ielā 13-50, Varakļānos, (2 ist.; 50,1 m
2
 

kopplat; 3.stāvs; renovētā 55 dzīvokļu mājā) izsoles sākumcenu 200,00 EUR (divi simti), un 

izsoles soli – 10,00 EUR (desmit). 

 

 4. Noteikt labiekārtota dzīvokļa Kosmonautu ielā 22-9, Varakļānos, (3 ist, 68,7 m
2
 

kopplat; 1.stāvs; 38 dzīvokļu mājā) izsoles sākumcenu 200,00 EUR (divi simti), un izsoles soli 

– 10,00 EUR (desmit). 

 

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

 grupas vadītājs – Ivars Ikaunieks – pašvaldības izpilddirektors; 

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

          SIA valdes loceklis; 

   Anna Mālniece – centralizētās grāmatvedības vecākā grāmatvede; 

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

   Karīna Keiša – pašvaldības sekretāre.  

 

 

 

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

komunālais uzņēmums” SIA – pašvaldībai piederošā dzīvojamā fonda remontam un 

uzturēšanai. 

 

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

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

 

Pielikumā: izsoles noteikumi uz 3 lapām.  
 

11. 

Par dzīvokļu īres līgumu pagarināšanu 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot Līgas Šimones 18.04.2016. un Irinas Cēsnieces 19.04.2016. pašvaldībā 

saņemtos iesniegumus par dzīvokļa īres līguma pagarināšanu, saskaņā ar likuma “Par 

dzīvojamo telpu īri” 6.pantu, ņemot vērā domes Finanšu un attīstības komitejas un Sociālo, 

izglītības un kultūras jautājumu komitejas apvienotās sēdes priekšlikumu, Varakļānu novada 

dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm “par” (J.Erels, G.Gabrišs, D.Inķēna, M.Justs, O.Kančs, 

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

 

 1. Pagarināt Līgai Šimonei īres līgumu dzīvoklim Fabrikas ielā 5-1, Varakļāni, uz 

laika periodu līdz 30.04.2017. 

 

  2. Pagarināt Irinai Cēsniecei īres līgumu dzīvoklim “Aizkalnieši 1”-1, Varakļānu pag., 

uz laika periodu līdz 30.04.2017. 

 

 3. Uzdot Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA (valdes loceklis 

I.Basankovičs) līdz 10.05.2016. sagatavot un noslēgt dzīvokļa īres līgumus ar šī lēmuma 1.-

2.punktā minētajām personām. 
 

12. 

Par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā 
 

Tiek dots vārds A.Kančai, M.Justam 

 

 Izskatot Raimonda Haritonova 04.04.2016. Varakļānu novada pašvaldībā saņemto 

iesniegumu ar lūgumu piešķirt apdzīvojamo platību, saskaņā ar likuma “Par palīdzību dzīvokļa 

jautājumu risināšanā” 5.pantu, ņemot vērā domes Finanšu un attīstības komitejas un Sociālo, 

izglītības un kultūras jautājumu komitejas apvienotās sēdes priekšlikumu, Varakļānu novada 

dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm “par” (J.Erels, G.Gabrišs, D.Inķēna, M.Justs, O.Kančs, 

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

 

  1. Reģistrēt Raimondu Haritonovu pašvaldības palīdzības reģistrā vispārējā kārtībā; 

 1.1. Raimonda Haritonova palīdzības reģistra kārtas Nr.5. 

 

Pielikumā: lēmuma izvērsts skaidrojums uz 1 lapas.  
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13. 

Par dzīvokļu maiņu 
 

Tiek dots vārds A.Kančai, M.Justam 

 

 

 Izskatot pašvaldībā saņemtos Inetas Justas iesniegumus par dzīvokļu maiņu, saskaņā ar 

likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punktu, likuma “Par palīdzību dzīvokļa 

jautājumu risināšanā” 24.pantu, ņemot vērā domes Finanšu un attīstības komitejas un Sociālo, 

izglītības un kultūras jautājumu komitejas apvienotās sēdes priekšlikumu, Varakļānu novada 

dome, atklāti balsojot ar 7 balsīm “par” (J.Erels, G.Gabrišs, D.Inķēna, M.Justs, O.Kančs, 

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

 

 1. Atļaut apmainīt Inetai Justai dzīvojamo telpu no dzīvokļa Miera ielā 12-1, 

Varakļāni, uz vienistabas dzīvokli Pils ielā 42-1, Varakļāni (37,6 m
2
 kopplat.). 

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

I.Basankovičs) līdz 10.05.2016. sagatavot un noslēgt īres līgumus ar I.Justu. 
 

14. 

Par sociālo dzīvokļu īres līgumu pagarināšanu  
 

Tiek dots vārds A.Kančai, M.Justam 

 

 Izskatot Sociālā dienesta sagatavoto informāciju par sociālā dzīvokļa īres līguma 

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

mājām” 6.pantu, atbilstoši sociālās dzīvojamās mājas “Ceriņi” (Pils ielā 17, Varakļānos) 

nolikumā noteiktajam, ņemot vērā domes Finanšu un attīstības komitejas un Sociālo, izglītības 

un kultūras jautājumu komitejas apvienotās sēdes priekšlikumu, Varakļānu novada dome, 

atklāti balsojot ar 7 balsīm “par” (J.Erels, G.Gabrišs, D.Inķēna, M.Justs, O.Kančs, G.Puntužs, 

A.Saleniece); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ: 

 

 1. Pagarināt sociālā dzīvokļa īres līgumu Intaram Kančam par sociālo dzīvokli Pils 

ielā 17-1, Varakļānos (1 ist.; kopplatība 41,2 m
2
) līdz 31.10.2016. 

 

 2. Pagarināt sociālā dzīvokļa īres līgumu Aivaram Odumiņam par sociālo dzīvokli 

Pils ielā 17-7, Varakļānos (1 ist.; kopplatība 23,1 m
2
) līdz 31.10.2016. 

 
15. 

Par naudas balvas piešķiršanu nozīmīgā dzīves jubilejā 
 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas sagatavoto informāciju par nozīmīgām dzīves 

jubilejām 2016.gada maijā, 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 7 balsīm “par” (J.Erels, G.Gabrišs, 

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

NOLEMJ: 

 

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

Varakļānu novada iedzīvotājiem: 
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  1.1. Leontinai Kučinai; 

  1.2. Janinai Plotei; 

 1.3. Vilnim Zaļkalnam. 

 

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

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

 

16. 

Par nedzīvojamo telpu Rīgas ielā 4, Varakļānos, nomas tiesību izsoli 
 

Tiek dots vārds A.Saleniecei, G.Puntužam, O.Kančam, M.Justam 

 

 Izskatot jautājumu par sabiedriskās ēdināšanas vietas nepieciešamību Varakļānu pilsētā, 

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 15.panta pirmās 

daļas 10.punktu, saskaņā ar MK 08.06.2010. noteikumiem Nr.515 “Noteikumi par publiskas 

personas mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma 

tipveida nosacījumiem”, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm “par” (J.Erels, 

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

NOLEMJ: 

 

 1. Atcelt Varakļānu novada domes 28.05.2015. lēmumu Nr.6.21 “Par nedzīvojamo 

telpu nomas tiesību izsoles rīkošanu”.  

 

 2. Nodot publiskai nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsolei pašvaldībai piederošās 

telpas Rīgas ielā 4, Varakļānos, Latvijas Lauku attīstības programmas 19.apakšpasākuma 

LEADER projekta ietvaros izveidota sabiedriskās ēdināšanas uzņēmuma darbībai. 

 

 3. Nedzīvojamo telpu Rīgas ielā 4, Varakļānos, nomas tiesību izsoles organizēšanai 

izveidot darba grupu šādā sastāvā: 

darba grupas vadītājs – Ivars Ikaunieks – pašvaldības izpilddirektors; 

darba grupas locekļi:  Anna Tocs-Macāne – nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja; 

    Jānis Broks – nekustamā īpašumu nodaļas speciālists; 

         Ilona Skutele – centralizētās grāmatvedības galvenā grāmatvede.  

 

 4. Apstiprināt nedzīvojamo telpu Rīgas ielā 4, Varakļānos, nomas tiesību izsoles 

noteikumus. 
 

17. 

Par ikmēneša pabalsta piešķiršanu 
 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Iepazīstoties ar Varakļānu novada bāriņtiesas 23.03.2016., pamatojoties uz Bāriņtiesu 

likuma 28.panta pirmo daļu pieņemto lēmumu Nr.1-6/8 “Par aizbildnības pabalsta izmaksu 

Ingai Grudulei”, saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 8.punktu, 

Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm “par” (J.Erels, G.Gabrišs, D.Inķēna, 

M.Justs, O.Kančs, G.Puntužs, A.Saleniece); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ: 

 

 1. Akceptēt Varakļānu novada bāriņtiesas 23.03.2016. lēmumu Nr.1-6/8 “Par 

aizbildnības pabalsta izmaksu Ingai Grudulei”.  

 

 2. No Varakļānu novada pašvaldības sociālā budžeta līdzekļiem izmaksāt ikmēneša 

aizbildnības pabalstu EUR 100,00 apmērā Guntras Eidukas un Rinalda Eiduka aizbildnei 

Ingai Grudulei laika periodā no 2016.gada aprīļa līdz septembrim. 

 

 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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18. 

Par pašvaldības atbalstu zupas virtuves darbībai 
 

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

 

 Izskatot biedrības “Pieaugušo attīstības projekts” 28.04.2016. iesniegumu ar lūgumu 

pašvaldībai palīdzēt dārza apstrādē, lai nodrošinātu zupas virtuves darbību, pamatojoties uz 

likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu un 15.panta pirmās daļas 7.punktu, Varakļānu novada 

dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm “par” (J.Erels, G.Gabrišs, D.Inķēna, M.Justs, O.Kančs, 

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

 

 1. Zupas virtuves darbības nodrošināšanai apmaksāt biedrībai “Pieaugušo attīstības 

projekts” dārza apstrādes darbus līdz EUR 150,00 apmērā; 

 1.1. dārza apstrādes maksājumus segt no pašvaldības budžeta līdzekļiem pēc 

izdevumus apliecinošu dokumentu iesniegšanas centralizētajā grāmatvedībā. 

 

Visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti.  

 

Nākamā domes sēde notiks 26.05.2016. plkst. 15
00

. 
 

Sēde darbu beidz plkst. 15
55

 

 

 

Sēdi vadīja: 

Domes priekšsēdētājs   (personīgais paraksts)  M.Justs 

 

Protokolēja: 

Lietvedības nodaļas vadītāja (personīgais paraksts)  I.Broka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


