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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 30.jūnijā                                   Nr. 9 

 

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; 

Jānis Mozga – pagastu pārvalžu vadītājs; 

Ilga Broka – Lietvedības nodaļas vadītāja 

 

DARBA  KĀRTĪBA: 

 

Informācija 

 

1. Varakļānu novada pašvaldības 2015.gada publiskā pārskata apstiprināšana 

 

2. Par projektu “Krēslu iegāde Varakļānu kultūras nama skatītāju zālei” 

 

3. Par projektu “Stāvlaukuma labiekārtošana pie dzejnieces Martas Bārbales parka 

Murmastienē” 

 

4. Par biedrības “Sinerģija V” projektu “Āra trenažieru laukuma izveide Varakļānos” 

 

5. Par zemes ierīcības projekta “Liepāres 1” apstiprināšanu 

 

6. Par nekustamā īpašuma “Ozolaine” sadalīšanu 

 

7. Par nekustamā īpašuma “Vārpas” sadalīšanu 
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8. Par grozījumiem Varakļānu novada domes 26.05.2016. lēmumā Nr.7.4 “Par nekustamā īpašuma 

“Varakļānu pareizticīgā baznīca” sadalīšanu” 

 

9. Par adreses dzēšanu no Adrešu reģistra10. Par nedzīvojamo telpu Rīgas ielā 61A, Varakļānos, 

nomas tiesību izsoli 

 

11. Par termiņa pagarināšanu ar “Latvijas Mobilais Telefons” SIA noslēgtajam nomas līgumam  

 

12. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu Sandrai Puisānei un Džastinam Matešam 

 

13. Par naudas balvas piešķiršanu nozīmīgā dzīves jubilejā 

 

14. Par dzīvokļa īres līguma pagarināšanu 

 

15. Par daļēja atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājam Mārim Justam  

 

PAPILDU  DARBA  KĀRTĪBA:  

 

 

16. Varakļānu pensionāru biedrības “Pīlādzītis” iesnieguma izskatīšana  

 

17. Par biedrības “Dzērvenīte” projektu “ Acis darba izbijās, rokas darba nebijās” 

 

 

Informācija 

 

 Vārds tiek dots pašvaldības izpilddirektoram I.Ikauniekam. Izpilddirektors norāda, ka 

aizvadītais mēnesis ir pavadīts svētku noskaņās: veiksmīgi aizvadīti novada svētki un 

velobrauciens to ietvaros, kā arī Jāņu ielīgošanas pasākums; nosvinēta Stirnienes skolas 150 gadu 

jubileja. 

 Informē arī par saimnieciskām lietām: ielu/ceļu remontdarbiem; mājturības kabinetu 

remontu Varakļānu vidusskolā. 

 

 Domes priekšsēdētājs M.Justs informē, ka no SIA “Aļņi AS” ir saņemts iesniegums par 

pagājušā gada nogalē ieskaitītās ziedojuma summas 15 000 EUR apmērā atgriešanu. 
 
 Varakļānu novada domes priekšsēdētājs aicina deputātus balsot par vēl 2 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 2 izskatāmos jautājumus.  
 

1. 

Varakļānu novada pašvaldības 2015.gada publiskā pārskata apstiprināšana 

 

Tiek dots vārds I.Ikauniekam, M.Justam 

 

 Iepazīstoties ar iesniegto Varakļānu novada pašvaldības 2015.gada publisko pārskatu, 

saskaņā ar likuma “Par budžetu un finanšu vadību” 14.panta trešo daļu, likuma “Par pašvaldībām” 

21.panta pirmās daļas 2.punktu un 72.pantu, atbilstoši 05.05.2010. MK noteikumiem Nr.413 

“Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem”, 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 Varakļānu novada pašvaldības 2015.gada publisko pārskatu. 
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2. 

Par projektu “Krēslu iegāde Varakļānu kultūras nama skatītāju zālei” 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot sagatavoto projekta “Krēslu iegāde Varakļānu kultūras nama skatītāju zālei” 

pieteikumu dalībai Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ES 

ELFLA) atklāta projektu iesniegumu konkursā apakšpasākuma “Darbības īstenošana saskaņā ar 

sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē “Vietas potenciāla attīstības 

iniciatīvas”, saskaņā ar likuma “Par pašvaldībā” 14.panta otrās daļas 6.punktu un 15.panta pirmās 

daļas 5.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. Atbalstīt ieceri par krēslu iegādi Varakļānu kultūras nama skatītāju zālei, iesniedzot 

pieteikumu ES ELFLA atklāta projektu iesniegumu konkursā apakšpasākuma “Darbības īstenošana 

saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē “Vietas potenciāla attīstības 

iniciatīvas”. 

 

 2. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas EUR 29 100,50 (divdesmit deviņi tūkstoši viens 

simts euro un 50 centi) apmērā.  

 

 3. Apstiprināt projekta attiecināmās izmaksas EUR 16 000,00  (sešpadsmit tūkstoši euro) 

apmērā, tai skaitā: 

- pašvaldības finansējums – EUR 4 800,00 (četri tūkstoši astoņi simti euro); 

- ELFLA finansējums – EUR 11 200,00 (vienpadsmit tūkstoši divi simti euro). 

 

 4. Apstiprināt projekta neattiecināmās izmaksas (finansējums no pašvaldības līdzekļiem) 

EUR 13 100,50 (trīspadsmit tūkstoši viens simts euro un 50 centi) apmērā, tai skaitā PVN – EUR 

5050,50 (pieci tūkstoši piecdesmit euro un 50 centi). 

 

 5. Projekta sākotnējo realizāciju veikt par pašvaldības rīcībā esošiem finanšu līdzekļiem. 
 

3. 

Par projektu “Stāvlaukuma labiekārtošana pie dzejnieces Martas Bārbales parka 

Murmastienē” 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot sagatavoto projekta “Stāvlaukuma labiekārtošana pie dzejnieces Martas Bārbales 

parka Murmastienē” pieteikumu dalībai Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 

attīstībai (ES ELFLA) atklāta projektu iesniegumu konkursā apakšpasākuma “Darbības īstenošana 

saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē “Vietas potenciāla attīstības 

iniciatīvas”, saskaņā ar likuma “Par pašvaldībā” 14.panta otrās daļas 6.punktu un 15.panta pirmās 

daļas 2.un 5.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. Atbalstīt ieceri par stāvlaukuma labiekārtošanu pie dzejnieces Martas Bārbales parka 

Murmastienē, iesniedzot pieteikumu ES ELFLA atklāta projektu iesniegumu konkursā 

apakšpasākuma “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” 
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aktivitātē “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”.  

 

 2. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas EUR 20 759,01 (divdesmit tūkstoši septiņi simti 

piecdesmit deviņi euro un 1 cents) apmērā. 

 

 3. Apstiprināt projekta attiecināmās izmaksas EUR 16 000,00  (sešpadsmit tūkstoši euro) 

apmērā, tai skaitā: 

- pašvaldības finansējums – EUR 4 800,00 (četri tūkstoši astoņi simti euro); 

- ELFLA finansējums – EUR 11 200,00 (vienpadsmit tūkstoši divi simti euro). 

 

 4. Apstiprināt projekta neattiecināmās izmaksas (finansējums no pašvaldības līdzekļiem) 

EUR 4 759,01 (četri tūkstoši septiņi simti piecdesmit deviņi euro un 1 cents) apmērā. 

 

 5. Projekta sākotnējo realizāciju veikt par pašvaldības rīcībā esošiem finanšu līdzekļiem. 
 

4. 

Par biedrības “Sinerģija V” projektu “Āra trenažieru laukuma izveide Varakļānos” 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot biedrības “Sinerģija V” sagatavoto projekta iesniegumu “Āra trenažieru laukuma 

izveide Varakļānos” dalībai Madonas novada fonda izsludinātajā projektu konkursā pasākuma 

“Atbalsts LEADER vietējai attīstībai” rīcības “Sabiedrības īstenotas aktivitātes” ietvaros, 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. Nodrošināt biedrībai “Sinerģija V” līdzfinansējumu līdz EUR 1 986,34 (viens tūkstotis 

deviņi simti astoņdesmit seši euro un 34 centi) apmērā no 2016.gada pašvaldības budžeta līdzekļiem 

projekta “Āra trenažieru laukuma izveide Varakļānos” īstenošanai. 

 2. Projekta “Āra trenažieru laukuma izveide Varakļānos” realizācijai iznomāt zemes gabalu 

Pils ielā 25, Varakļānos, 450 m
2
 platībā (kad. Nr. 7017 001 0615) uz laika periodu līdz 31.12.2023. 

 
5. 

Par zemes ierīcības projekta “Liepāres 1” apstiprināšanu 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot SIA “AMETRS” Rēzeknes biroja vadītāja J.Kazāka 22.06.2016. iesniegumu par 

zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un iepazīstoties ar iesniegto zemes ierīcības projektu 

īpašuma “Liepāres 1” sadalīšanai, 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” 6., 16.1., un 30.punktiem, MK 03.11.2009. noteikumu Nr.1269 

“Adresācijas sistēmas noteikumi” 12.punktu, Varakļānu novada teritorijas plānojumu 2014. -

2025.gadam, 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. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma “Liepāres 1”, Murmastienes  

pagastā, Varakļānu nov., (kad.Nr. 70780060003) zemes vienības ar kadastra apzīm. 7078 006 0003  

sadalīšanai:  

 1.1. atdalīt neapbūvētu zemes vienību Nr.1 (saskaņā ar zemes ierīcības projekta grafisko 
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pielikumu) 27,1 ha platībā; 

 

 

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

pielikumu) 27,1 ha platībā noteikt zemes lietošanas mērķi: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība (kods – 0101); 

 1.3. no atdalāmās zemes vienības izveidot jaunu nekustamo īpašumu “Lejnieki”, 

Murmastienes pagasts, Varakļānu nov.; 

 1.4. paliekošajai zemes vienībai Nr.2 (saskaņā ar zemes ierīcības projekta grafisko 

pielikumu) 43,0 ha platībā saglabāt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība (kods – 0101). 

 

 2. Atdalāmā zemes gabala platība var tikt precizēta normatīvajos aktos noteiktā apjomā 

kadastrālās uzmērīšanas gaitā.  
 

6. 

Par nekustamā īpašuma “Ozolaine” sadalīšanu 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot Veltas Tropas 31.05.2016. iesniegumu par nekustamā īpašuma “Ozolaine” 

sadalīšanu divos atsevišķos īpašumos, pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 

19.panta 1.punktu, Zemes ierīcības likuma 8.panta trešās daļas 1.punktu, likuma “Par pašvaldībām” 

12.pantu, MK 20.06.2006. noteikumiem Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija 

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

teritorijas plānojumu 2014.-2025.gadam, 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 sadalīt nekustamo īpašumu “Ozolaine” (kadastra Nr. 7078 008 0101; 12,2 ha 

kopplat.) divos atsevišķos īpašumos, atdalot zemes vienības ar kadastra apzīm. 7078 008 0184 – 2,1 

ha un 7078 008 0185 – 6,7 ha platībā. 

 

 2. Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam, kas sastāv no zemes vienībām ar kadastra 

apzīm. 7078 008 0184 – 2,1 ha un 7078 008 0185 – 6,7 ha platībā, apstiprināt nosaukumu 

“Ozolaine 2”. 

 

 3.  Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods – 0201). 

 

 4. Paliekošajam nekustamajam īpašumam “Ozolaine”, kas sastāv no zemes vienībām ar 

kadastra apzīm. 7078 008 0101 – 2,0 ha un 7078 008 0183 – 1,4 ha platībā, saglabāt zemes 

lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods – 0101). 
 

7. 

Par nekustamā īpašuma “Vārpas” sadalīšanu 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot Helēnas Strodes mantinieka Uģa Kārļa Sprūdža pilnvarotās personas Matīsa Dāvja 

Kukaiņa 30.05.2016. pašvaldībā saņemto iesniegumu par nekustamā īpašuma “Vārpas” sadalīšanu 

divos atsevišķos īpašumos, pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19.panta 

1.punktu, Zemes ierīcības likuma 8.panta trešās daļas 1.punktu, likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 
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MK 20.06.2006. noteikumiem Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un  

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

plānojumu 2014.-2025.gadam, 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 sadalīt nekustamo īpašumu “Vārpas” (kadastra Nr. 7078 009 0107; 42,6 ha 

kopplat.) divos atsevišķos īpašumos, atdalot zemes vienību ar kadastra apzīm. 7078 009 0108 – 12,8 

ha platībā. 

 

 2. Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra 

apzīm. 7078 009 0108 – 12,8 ha platībā, apstiprināt nosaukumu “Vārpas 2”. 

 

 3.  Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods – 0101). 

 

 4. Paliekošajam nekustamajam īpašumam “Vārpas”, kas sastāv no zemes vienības ar 

kadastra apzīm. 7078 009 0107 – 29,8 ha platībā, saglabāt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods – 0101). 
 

8. 

Par grozījumiem Varakļānu novada domes 26.05.2016. lēmumā Nr.7.4 “Par nekustamā 

īpašuma “Varakļānu pareizticīgā baznīca” sadalīšanu” 

 

Tiek dots vārds O.Kančam, M.Justam 

 

 Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 8.panta trešās daļas 1.punktu, kurš nosaka, ka zemes 

ierīcības projekts nav izstrādājams, ja veic atkārtotu kadastrālo uzmērīšanu zemes vienībai vai 

zemes vienības daļai vai kadastrāli uzmēra zemes vienības daļu, 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. Veikt grozījumus Varakļānu novada domes 26.05.2016. lēmumā Nr.7.4 “Par nekustamā 

īpašuma “Varakļānu pareizticīgā baznīca” sadalīšanu”: 

 1.1. atcelt lēmuma 4.punktu; 

 1.2. anulēt apstiprināto darba uzdevumu zemes vienības ar kadastra apzīm. 7094 003 0225 

sadalei. 
 

9. 

Par adreses dzēšanu no Adrešu reģistra 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot Silvijas Uzuliņas 09.07.2016 pašvaldībā saņemto iesniegumu par adreses dzēšanu 

ēkām, kuras dabā neeksistē, Cesvaines, Lubānas un Varakļānu novadu apvienotās būvvaldes 

07.06.2016. izziņu Nr.11/2-6 “Par būvju neesību”, saskaņā ar 03.11.2009. noteikumu Nr.1269 

“Adresācijas sistēmas noteikumi” 30.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. Dzēst no Adrešu reģistra adresi – “Mauriņi”, Varakļānu pagasts, Varakļānu novads, 

LV-4836. 
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10. 

Par nedzīvojamo telpu Rīgas ielā 61A, Varakļānos, nomas tiesību izsoli 
 

Tiek dots vārds A.Saleniecei, M.Justam 

 

 Izskatot jautājumu par pašvaldībai piederošu, neiznomātu nedzīvojamo telpu Rīgas ielā 61A, 

Varakļānos, nodošanu publiskai nomas tiesību izsolei, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 

14.panta otrās daļas 3.punktu, 15.panta pirmās daļas 10.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. Nodot publiskai nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsolei pašvaldībai piederošās telpas 

Nr.1; Nr.2., Nr.3, Nr.4, Nr.7 – Rīgas ielā 61A, Varakļānos, 134,6 m
2
 platībā uzņēmējdarbības 

veikšanai. 

 

 2. Nedzīvojamo telpu Rīgas ielā 61A, 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.  

 

 3. Apstiprināt nedzīvojamo telpu Rīgas ielā 61A, Varakļānos, nomas tiesību izsoles 

noteikumus. 
 

Pielikumā: izsoles noteikumi uz 3 lapām. 
 

11. 

Par termiņa pagarināšanu ar “Latvijas Mobilais Telefons” SIA noslēgtajam nomas 

līgumam  
 

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

 

 Izskatot “Latvijas Mobilais telefons” SIA 20.06.2016. iesniegumu Nr.949/ZN “Par nomas 

līgumu”, kurā lūgts sakarā ar 4G tīkla ierīkošanu un uzturēšanu saistīta investīciju projekta 

“Nākamās paaudzes mobilo sakaru tīkla attīstība Latvijas mazāk blīvi apdzīvotās teritorijās” 

realizāciju, atbilstoši likuma “Par uzņēmuma ienākuma nodokli” 17.2.panta prasībām, 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. Nolūkā nodrošināt MK apstiprinātā “Latvijas Mobilais telefons” SIA investīciju projekta 

“Nākamās paaudzes mobilo sakaru tīkla attīstība Latvijas mazāk blīvi apdzīvotās teritorijās” 

realizāciju, pārslēgt nomas līgumu ar “Latvijas Mobilais telefons” SIA par nekustamā īpašuma 

1.Maija laukumā 4, Varakļānos, (kad.Nr. 7017 001 0430) zemes gabala daļas 6,6 m
2
 platībā, 

kultūras nama ēkas ārējās sienas un jumta atsevišķas daļas ekspluatācijas nomu uz laiku līdz 

31.12.2031.; 

 1.1. līgumā paredzēt nomas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā; 

 1.2. pārējos 03.06.2004. ar “Latvijas Mobilais telefons” SIA noslēgtā līguma nosacījumus 

atstāt nemainītus. 
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12. 

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu Sandrai Puisānei un Džastinam Matešam 

 

Tiek dots vārds O.Kančam, M.Justam 

 

 Izskatot Alberta Lēpera 25.04.2016. iesniegumu par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

Sandrai Puisānei un Džastinam Matešam pēc adreses “Bitenieki”, Varakļānu pagasts, Varakļānu 

novads, saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta pirmo daļu un 12.panta pirmās daļas 

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

dzīvesvietu” 2.punktu, ņemot vērā pašvaldības atbildīgās personas dzīvesvietas deklarēšanas 

jautājumos R.Upenieces sagatavoto informāciju un 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. Anulēt ziņas par Sandras Puisānes un Džastina Mateša deklarēto dzīvesvietu adresē 

“Bitenieki”, Varakļānu pagasts, Varakļānu novads, LV-4837. 

 

 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 augstākminētajām personām ar lēmuma pieņemšanas dienu. 

 2.1. saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmās daļas un 71.panta otrās daļas 

nosacījumiem, nosūtīt šī lēmuma izrakstu iesniedzējam Albertam Lēperam uz deklarēto dzīvesvietas 

adresi. 

 

Pielikumā:  lēmuma izvērsts skaidrojums uz 1 lapas. 
 

13. 

Par naudas balvas piešķiršanu nozīmīgā dzīves jubilejā 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas sagatavoto informāciju par nozīmīgām dzīves 

jubilejām 2016.gada jūlijā, 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 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 balvas sakarā ar 85 gadu jubileju 70,00 euro apmērā šādiem Varakļānu 

novada iedzīvotājiem: 

1.1. Venerandai Kazelai; 

1.2. Annai Kļaviņai; 

1.3. Konstancijai Počai. 

 

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

iedzīvotājai Konstantinai Leimanei.  

 

 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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14. 

Par dzīvokļa īres līguma pagarināšanu 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot Lindas Leitānes 26.05.2016. Varakļānu novada pašvaldībā saņemto iesniegumu par 

dzīvokļu īres līgumu pagarināšanu, saskaņā ar likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 6.pantu, ņemot vērā 

domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu 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. Atjaunot un pagarināt Lindai Leitānei īres līgumu dzīvoklim Zemgales ielā 16-1, 

Varakļāni, uz laika periodu no 01.06.2016. līdz 31.05.2017.  

 

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

līdz 15.07.2016. sagatavot un noslēgt dzīvokļa īres līgumu ar L.Leitāni. 
 

15. 

Par daļēja atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājam Mārim Justam  
 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot domes priekšsēdētāja Māra Justa iesniegumu par atvaļinājuma piešķiršanu, saskaņā 

ar Valsts un pašvaldību amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 41.panta pirmo daļu, 

“Varakļānu novada domes pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumu”, Varakļānu 

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

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

 

 1. Piešķirt Varakļānu novada domes priekšsēdētājam Mārim Justam daļēju atvaļinājumu 2 

(divas) kalendārās nedēļas laikā no 07.07.2016. līdz 20.07.2016. par nostrādāto laika periodu no 

26.10.2010. līdz 25.04.2011. 

 

 2. Domes priekšsēdētāju atvaļinājuma laikā aizvietot domes priekšsēdētāja vietniecei Modrai 

Vilkaušai, nosakot samaksu par darbu atbilstoši “Varakļānu novada pašvaldības amatpersonu un 

darbinieku atlīdzības nolikumā” noteiktajam. 
 

16. 

Varakļānu pensionāru biedrības “Pīlādzītis” iesnieguma izskatīšana 

 

Tiek dots vārds I.Ikauniekam, M.Justam 

 

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

29.06.2016. iesniegumu ar lūgumu piešķirt bez maksas autobusu pieredzes apmaiņas braucienam 

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

M.Justs, O.Kančs, G.Puntužs, A.Saleniece, J.Vēvers, M.Vilkauša); “pret” – nav; “atturas” – 1 

(G.Gabrišs), NOLEMJ: 

 

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

apmaiņas braucienam pa Lubānas novadu 19.07.2016., atbrīvojot no visām autobusa izmantošanas 

izmaksām par nobraukumu līdz 200 km. 
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17. 

Par biedrības “Dzērvenīte” projektu “Acis darba izbijās, rokas darba nebijās” 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot biedrības “Dzērvenīte” sagatavoto projekta iesniegumu “Acis darba izbijās, rokas 

darba nebijās” dalībai Madonas novada fonda izsludinātajā projektu konkursā pasākuma “Atbalsts 

LEADER vietējai attīstībai” rīcības “Praktisko prasmju un zināšanu veicināšana MNF teritorijā” 

ietvaros, 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. Nodrošināt biedrībai “Dzērvenīte” līdzfinansējumu līdz EUR 185,75 (viens simts 

astoņdesmit pieci euro un 75 centi) apmērā no 2016.gada pašvaldības budžeta līdzekļiem projekta 

“Acis darba izbijās, rokas darba nebijās” īstenošanai. 

 

Visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti.  

 

Nākamā domes sēde notiks 28.07.2016. plkst. 15
00

. 
 

Sēde darbu beidz plkst. 15
50

 

 

 

Sēdi vadīja: 

Domes priekšsēdētājs   (personīgais paraksts)  M.Justs 

 

Protokolēja: 

Lietvedības nodaļas vadītāja (personīgais paraksts)  I.Broka 

 

 


