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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 29.septembrī                                   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; 

Ilona Skutele – galvenā grāmatvede; 

Aina Kanča – Sociālā dienesta vadītāja; 

Aija Ščucka – Attīstības nodaļas vadītāja – līdz 2.darba kārtības jautājumam; 

Ilga Broka – Lietvedības nodaļas vadītāja 

 

DARBA  KĀRTĪBA: 

 

Informācija 

 

1. Par Varakļānu novada pašvaldības Administratīvās komisijas sastāva izmaiņām 

 

2. Par projektu “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Varakļānu novadā”  

 

3. Par nekustamā īpašuma “Jākubāni” sadalīšanu 

 

4. Par zemes vienību platību precizēšanu 
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5. Par nedzīvojamo telpu Rīgas ielā 61A, Varakļānos, nomas tiesību izsoli 

 

6. Par naudas balvas piešķiršanu nozīmīgā dzīves jubilejā 

 

7. Par dienesta dzīvokļa īres līguma pagarināšanu 

 

8. Par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā 

 

9. Par dzīvokļa īres līgumu pārtraukšanu 

 

10. Par dzīvokļa īres tiesību izsoli 

 

11. Par sociālo dzīvokļu īri 

 

12. Par Varakļānu novada pašvaldības izglītības iestāžu audzēkņu uzturēšanas izmaksām 

 

13. Par daļēja atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājam Mārim Justam 

 

PAPILDU  DARBA  KĀRTĪBA:  

 

 

14. Par dzīvokļa Kosmonautu ielā 22-9, Varakļānos, publisko īres tiesību izsoles rezultātiem 

 

15. Par nomas līguma pārtraukšanu 

 

16. Par adreses maiņu 

 

17. Par nekustamā īpašuma nosaukuma maiņu 

 

18. Par dzīvokļa īres līguma pagarināšanu 

 

19. Par izmaiņām Stirnienes pamatskolas amatu un mēnešalgu sarakstā 

 

Informācija 

 

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

septembrī darbu ir uzsākušas visas novada izglītības iestādes. 

Informē arī par saimnieciskām lietām: notiek remontdarbi Varakļānu kultūras namā – lielās zāles 

grīdas nomaiņa. Darbi plānoti pabeigt līdz novembra vidum. Turpinās ielu/ceļu remontdarbi. 
 

Varakļānu novada domes priekšsēdētājs aicina deputātus balsot par vēl 6 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 6 izskatāmos jautājumus.  
 

1. 

Par Varakļānu novada pašvaldības Administratīvās komisijas sastāva izmaiņām 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot administratīvās komisijas locekļa Daiņa Skaba 16.09.2016. iesniegumu par 

atbrīvošanu no komisijas locekļa pienākumiem, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 

21.panta pirmās daļas 24.punktu, 30.12.2015. ar lēmumu Nr. 14.12 apstiprināto “Varakļānu 

novada pašvaldības Administratīvās komisijas nolikumu”, 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. Atbrīvot Daini Skabu no Varakļānu novada pašvaldības Administratīvās komisijas 
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locekļa pienākumiem ar 30.09.2016. 

 
 

 2. Samazināt Varakļānu novada pašvaldības Administratīvās komisijas locekļu skaitu no 5 

uz 4. 

 

2. 

Par projektu “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Varakļānu 

novadā”  
 

Tiek dots vārds A.Ščuckai, A.Saleniecei, M.Justam 

 

 Izskatot sagatavoto projekta pieteikumu “Veselības veicināšanas un slimību profilakses 

pasākumi Varakļānu novadā” dalībai Eiropas Sociālā fonda projektu konkursam, pamatojoties uz 

likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.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. Akceptēt dalībai Eiropas Sociālā fonda projektu konkursā sagatavoto projekta 

pieteikumu “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Varakļānu novadā”. 

 

 2. Apstiprināt projekta realizācijas kopējo finansējumu 40 413 EUR apmērā, 

t.sk. - Eiropas Sociālā fonda finansējums – 34 351 EUR; 

       - valsts budžeta finansējums – 6 062 EUR. 
 

3. 

Par nekustamā īpašuma “Jākubāni” sadalīšanu 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot Māra Beča 08.09.2016. pašvaldībā saņemto iesniegumu par nekustamā īpašuma 

“Jākubāni” sadalīšanu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, Zemes ierīcības 

likuma 5.panta 1.punktu, 8.panta 3.punktu, MK 20.06.2006. noteikumu Nr.496 “Nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un 

maiņas kārtība” 16.1.punktu, MK 02.08.2016. noteikumiem Nr.505 “Zemes ierīcības projekta 

izstrādes noteikumi” un 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. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “Jākubāni” (kadastra Nr.7078 004 0004 - kopējā 

platība 5,8 ha),  kas sastāv no trim zemes gabaliem ar kadastra apzīm. 7078 004 0004 – 1,0 ha, 

7078 004 0005 – 1,9 ha, 7078 004 0060 – 2,9 ha, divos  atsevišķos īpašumos. 

 2. Atļaut atdalīt no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7078 004 0004 ar kopējo 

platību 1,0 ha zemes gabalu 0,25 ha platībā. 

 3. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7078 004 0004 sadalīšanai izstrādāt zemes 

ierīcības projektu. 

 4.  No zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7078 004 0004 atdalāmā zemes vienības 

daļa 0,25 ha platībā veido jaunu nekustamo īpašumu ar nosaukumu “GB Koks 1”. 

 5. Jaunizveidotajam nekustamam īpašumam izmainīt zemes lietošanas mērķi no zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, zemes lietošanas mērķa kods – 0101, uz 

– iepriekš nekvalificētu objektu apbūve, zemes lietošanas mērķa kods – 1302. 
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 6. Paliekošajam nekustamam īpašumam – zemes vienībām ar kadastra 

apzīm.70780040005 – 1,9 ha, 7078 004 0060 – 2,9 ha, un zemes vienības ar kadastra apzīm. 

70780040004 daļa 0,75 ha – saglabāt nosaukumu “Jākubāni” un zemes lietošanas mērķi – zeme, 

uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, zemes lietošanas mērķa kods – 0101. 

 

 7. Pēc zemes gabala sadalīšanas zemes platība var tikt precizēta. 
 

Pielikumā: darba uzdevums uz 1 lapas. 
 

4. 

Par zemes vienību platību precizēšanu 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot SIA “Ametrs” 19.09.2016. iesniegumu par platības precizēšanu nekustamā 

īpašuma “Vārpas” zemes vienībām ar kadastra apzīm. 7078 009 0107 un 7078 009 0108, 

iepazīstoties ar kadastrālās uzmērīšanas datiem un izgatavoto zemes gabalu robežu plāniem, 

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un likuma “Par zemes 

reformas pabeigšanu lauku apvidos” 2.panta devīto daļu, 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 nekustamā īpašuma “Vārpas” zemes vienībai ar kadastra apzīm. 7078 009 0107 

platību – 37,68 ha. 

 

 2. Noteikt nekustamā īpašuma “Vārpas” zemes vienībai ar kadastra apzīm. 7078 009 0108 

platību – 11,8 ha. 
 

5. 

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

Tiek dots vārds 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, 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 un Nr.3 – Rīgas ielā 61A, Varakļānos, 81,5 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. 
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6. 

Par naudas balvas piešķiršanu nozīmīgā dzīves jubilejā 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas sagatavoto informāciju par nozīmīgām dzīves 

jubilejām 2016.gada oktobrī, saskaņā ar Varakļānu novada domes 27.08.2009. saistošo noteikumu 

Nr. 4 “Par godalgām, naudas balvām un materiālo palīdzību Varakļānu novadā” 2.2.1.punktu, 

Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 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. Olgai Grudulei; 

1.2. Rozai Svilānei. 

 

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

4201) viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas. 
 

7. 

Par dienesta dzīvokļa īres līguma pagarināšanu 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

Izskatot Varakļānu novada pašvaldības ceļu būvstrādnieka Zigmāra Rugaiņa 14.09.2016. 

iesniegumu par īres līguma pagarināšanu, saskaņā ar likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 23.un 

26.panta otro un trešo daļu, 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 uz 3 gadiem Varakļānu novada pašvaldības ceļu būvstrādniekam Zigmāram 

Rugainim īres līgumu par dienesta dzīvokli Fabrikas ielā 1-11, Varakļānos. 

 

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

I.Basankovičs) līdz 10.10.2016. sagatavot un noslēgt dzīvokļa īres līgumu ar Z.Rugaini. 
 

8. 

Par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot pašvaldībā saņemtos Ilonas Ragauses un Aloiza Zepa iesniegumus ar lūgumu 

piešķirt dzīvojamo telpu, saskaņā ar likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 5.pantu 

un 15.pantu, 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 īres tiesības Ilonai Ragausei uz divistabu dzīvokli bez ērtībām Lubānas ielā 

12-1, Varakļāni (44,1 m
2
 kopplat.) uz laika periodu līdz 30.09.2017.; 

 1.1. uzdot Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA (valdes loceklis 

I.Basankovičs) līdz 10.10.2016. sagatavot un noslēgt dzīvokļa īres līgumu ar I.Ragausi; 

 1.2. saskaņā ar likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 10.panta pirmās 

daļas 2.punktu un šī panta otro daļu, izslēgt Ilonu Ragausi no pašvaldības palīdzības vispārējās 



 

6 

kārtības reģistra.  

 

 2. Piešķirt īres tiesības Aloizam Zepam uz labiekārtotu vienistabas dzīvokli Pils ielā 32-

2, Varakļāni (29,0 m
2
 kopplat.) uz laika periodu līdz 30.09.2017.; 

 2.1. uzdot Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA (valdes loceklis 

I.Basankovičs) līdz 10.10.2016. sagatavot un noslēgt dzīvokļa īres līgumu ar A.Zepu; 

 2.2. saskaņā ar likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 10.panta pirmās 

daļas 2.punktu un šī panta otro daļu, izslēgt Aloizu Zepu no pašvaldības palīdzības vispārējās 

kārtības reģistra. 
 

Pielikumā: pieņemto lēmumu izvērsti skaidrojumi uz 2 lapām. 
 

9. 

Par dzīvokļa īres līgumu pārtraukšanu 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot Ivana Grīšļa 15.09.2016. iesniegumu par atteikšanos no dzīvokļa īres, kā arī 

Guntara Stroda 21.09.2016. iesniegumu par sociālā dzīvokļa piešķiršanu, pamatojoties uz likuma 

“Par dzīvojamo telpu īri” 27.pantu, 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. Lauzt ar Ivanu Grīsli noslēgto īres līgumu par dzīvokli Kosmonautu ielā 15-8, 

Varakļāni, ar 30.09.2016. 

 

 2. Lauzt ar Guntaru Strodu noslēgto īres līgumu par dzīvokli Pils ielā 44-1, Varakļāni, ar 

30.09.2016. 
 

10. 

Par dzīvokļa īres tiesību izsoli 
 

Tiek dots vārds O.Kančam, M.Justam 

 

 Izskatot priekšlikumu par labiekārtota dzīvokļa Kosmonautu ielā 15-8, Varakļānos, īres 

tiesību piešķiršanu izsoles 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: 

 

 1. Nodot publiskai izsolei pašvaldībai piederoša labiekārtota dzīvokļa Kosmonautu ielā 

15-8, Varakļānos, īres tiesības. 

 

 2. Dzīvokļa īres tiesību izsoli organizēt atbilstoši ar 28.04.2016. lēmumu Nr.5.10 

apstiprinātajiem pašvaldības dzīvokļu īres tiesību izsoles noteikumiem. 

 

 3. Noteikt labiekārtota dzīvokļa Kosmonautu ielā 15-8, Varakļānos, (3 ist.; 70,7 m
2
 

kopplat; 4.stāvs; renovētā 40 dzīvokļu mājā) izsoles sākumcenu 200,00 EUR (divi simti), un 

izsoles soli – 10,00 EUR (desmit). 

 

 4. 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 namu pārzine; 



 

7 

  Karīna Keiša – pašvaldības sekretāre.  

 

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

komunālais uzņēmums” SIA – pašvaldībai piederošā dzīvojamā fonda remontam un uzturēšanai.  

 

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

4201) viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas. 

11. 

Par sociālo dzīvokļu īri  
 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot Sociālā dienesta sagatavoto informāciju par sociālo dzīvokļu īres līgumu 

pagarināšanu, kā arī ņemot vērā Guntara Stroda 21.09.2016. iesniegumu par dzīvokļa maiņu, 

saskaņā ar likuma “Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 6.pantu, 

atbilstoši sociālo dzīvojamo māju nolikumos 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 sociālo dzīvokļu īres līgumus līdz 31.03.2017.: 

 1.1. Zinaidai Garančai par sociālo dzīvokli Pils ielā 17-6, Varakļānos (1 ist.; kopplatība 

23,9 m
2
); 

 1.2. Pēterim Poļakam par sociālo dzīvokli Pils ielā 17-9, Varakļānos (1 ist.; kopplatība 

26,0 m
2
); 

 1.3. Aigaram Silavniekam par sociālo dzīvokli Rīgas ielā 36-4, Varakļānos (1 ist.; 

kopplatība 21,0 m
2
. 

 

 2. Piešķirt Guntaram Strodam sociālo dzīvokli Rīgas ielā 36-3, Varakļāni (1 ist. ar kopējo 

platību 31,5 m
2
) uz laika periodu līdz 31.03.2017. 

 

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

līdz 10.10.2016. sagatavot un noslēgt 1.un 2.punktā minēto sociālo dzīvokļu īres līgumus. 
 

12. 

Par Varakļānu novada pašvaldības izglītības iestāžu audzēkņu uzturēšanas izmaksām 

 

Tiek dots vārds I.Skutelei, M.Justam 

 

 Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta g) 

apakšpunktu un MK 28.06.2016. noteikumu Nr.418 “Kārtība, kādā veicami pašvaldību 

savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” 4.un 9.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. Apstiprināt viena audzēkņa uzturēšanas izmaksas no 01.09.2016. Varakļānu novada 

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

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

13. 

Par daļēja atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājam Mārim Justam  
 

Tiek dots vārds M.Justam 
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 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 03.10.2016. līdz 16.10.2016. par nostrādāto laika periodu no 

26.04.2011. līdz 25.10.2011. 

 

 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.  

 

 3. Domes priekšsēdētājam M.Justam, aizejot atvaļinājumā, izmaksāt pabalstu 50% apmērā 

no mēnešalgas. 
 

14. 

Par dzīvokļa Kosmonautu ielā 22-9, Varakļānos, publisko īres tiesību izsoles rezultātiem 

 

Tiek dots vārds I.Ikauniekam, A.Saleniecei, M.Justam 

 

 Saskaņā ar 23.09.2016. notikušās Varakļānu novada pašvaldības dzīvokļa Kosmonautu 

ielā 22-9, Varakļānos, īres tiesību izsoles darba grupas protokolu, atbilstoši 28.04.2016. 

apstiprinātajiem “Varakļānu novada pašvaldības dzīvokļu īres tiesību izsoles organizēšanas 

noteikumiem”, 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 pašvaldībai piederošā dzīvokļa Kosmonautu ielā 22-9, 

Varakļānos, īres tiesību izsoles darba grupas 23.09.2016. protokolu.  

 

 2. Apstiprināt dzīvokļa Kosmonautu ielā 22-9, Varakļānos, īres tiesības Anitai Brokai par 

nosolīto cenu 1010,00 EUR (viens tūkstotis desmit euro); 

 2.1. uzdot Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA 15 darba dienu laikā 

sagatavot un noslēgt ar A.Broku dzīvokļa Kosmonautu ielā 22-9, Varakļānos, īres līgumu uz 5 

gadiem. 
 

Pielikumā: izsoles darba grupas protokols uz 1 lapas. 
 

15. 

Par nomas līguma pārtraukšanu 

 

Tiek dots vārds G.Gabrišam, M.Justam 

 

 Izskatot SIA “Lauce” pārstāvja U.Bulava 23.09.2016. iesniegumu par nekustamā īpašuma 

“Puntužu ūdenstornis” nomas līguma pārtraukšanu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 

14.panta pirmās daļas 2.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. Ar 30.09.2016. pārtraukt starp Varakļānu novada pašvaldību un SIA “Lauce” 

07.06.2012. noslēgto līgumu Nr.28 par nekustamā īpašuma “Puntužu ūdenstornis” iznomāšanu. 
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16. 

Par adreses maiņu 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot SIA “Vēris M” pārstāves L.Mālnieces 27.09.2016. iesniegumu par adreses 

noteikšanu īpašumā iegūtajai ēkai, pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu 

likuma nosacījumiem un saskaņā ar MK 08.12.2015. noteikumu Nr.698 “Adresācijas noteikumi” 

2.punkta 2.8.apakšpunktu, 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. Noliktavas ēkai ar kadastra apzīm.7017 001 0609-024 izmainīt adresi no Dārzu iela 1A, 

Varakļāni, Varakļānu novads, uz Dārzu iela 1F, Varakļāni, Varakļānu novads, LV-4838 

(adresācijas objekta tipa kods 104). 

 
17. 

Par nekustamā īpašuma nosaukuma maiņu 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot jautājumu par nosaukuma piešķiršanu no nekustamā īpašuma “Malaine” 

atdalītajai zemes vienībai, saskaņā ar MK 08.12.2015. noteikumu Nr.698 “Adresācijas noteikumi” 

6.punktu, atbilstoši Varakļānu novada domes 27.08.2015. lēmumam Nr.9.2 “Par nekustamā 

īpašuma “Malaine” sadalīšanu un daļas nodošanu Satiksmes ministrijai, 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. Nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr.7094 003 0320 apstiprināt nosaukumu 

“Autoceļa nomale”. 

 
18. 

Par dzīvokļa īres līguma pagarināšanu 

 
 Izskatot Raita Badūna 23.09.2016. pašvaldībā saņemto iesniegumu par dzīvokļa īres 

līguma pagarināšanu, saskaņā ar likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 6.pantu, 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 Raitim Badūnam īres līgumu dzīvoklim “Malaine” - 5, 

Varakļānu pag., uz laika periodu līdz 30.09.2019. 
 

19. 

Par izmaiņām Stirnienes pamatskolas amatu un mēnešalgu sarakstā 

 

Tiek dots vārds D.Inķēnai, M.Justam 

 

 Izskatot priekšlikumu par nepieciešamību veikt izmaiņas Stirnienes pamatskolas amatu un 

mēnešalgu sarakstā, 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, 
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NOLEMJ: 

 

 1. Veikt izmaiņas 25.08.2016. apstiprinātajā Stirnienes pamatskolas no pašvaldības 

budžeta finansētā personāla amatu un mēnešalgu sarakstā, izslēdzot no tā pirmsskolas skolotāja 

(kods 2342 01) amata vienību. 

 

 2. Lēmums stājas spēkā ar 01.11.2016. 
 

Pielikumā: amatu un mēnešalgu saraksts uz 1 lapas. 
 

Visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti.  

 

Nākamā domes sēde notiks 27.10.2016. 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 

 

 


