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VARAKĻĀNU NOVADA DOMES SĒDES

PROTOKOLS
Varakļānos

2016.gada 27.oktobrī

Nr. 14

Atklāta sēde sasaukta plkst. 1500
Sēdi vada domes priekšsēdētājs Māris Justs
Sēdi protokolē Lietvedības nodaļas vadītāja Ilga Broka
DOMES SASTĀVS:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Deputāts Jānis Erels
Deputāts Gunārs Gabrišs
Deputāte Dina Inķēna
Deputāts Māris Justs
Deputāts Oskars Kančs
Deputāts Gunārs Puntužs
Deputāte Anita Saleniece
Deputāts Jānis Vēvers
Deputāte Modra Vilkauša

- piedalās
- piedalās
- piedalās
- piedalās
- piedalās
- piedalās
- piedalās
- piedalās
- piedalās

PIEAICINĀTIE UN INTERESENTI:
Ivars Ikaunieks – pašvaldības izpilddirektors;
Ilona Skutele – galvenā grāmatvede;
Aina Kanča – Sociālā dienesta vadītāja;
Jānis Mozga – pagastu pārvalžu vadītājs;
Anna Tocs-Macāne – Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja;
Gunita Sermā – juriste;
Ilga Broka – Lietvedības nodaļas vadītāja
DARBA KĀRTĪBA:
Informācija
1. Saistošo noteikumu Nr.3 “Grozījumi 28.01.2016.saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Varakļānu
novada pašvaldības budžetu”” apstiprināšana
2. Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai sadali
3. Par grozījumiem jauniešu centra “Aplis” amatu un mēnešalgu sarakstā
4. Par nekustamā īpašuma “Kokari Nr.9” sadalīšanu
5. Par nekustamā īpašuma “Rūķīši” sadalīšanu

6. Par nekustamā īpašuma “Sviļi” sadalīšanu
7. Par nekustamā īpašuma “Pīlādži” sadalīšanu
8. Par nekustamā īpašuma “Riekstiņi” sadalīšanu
9. Par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma “Brūklene” nodošanu atsavināšanai
10. Par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma “Mežmaliņa 1” nodošanu atsavināšanai
11. Par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma “Urdzes” nodošanu atsavināšanai
12. Par dzīvokļa īpašuma Miera ielā 6-3, Varakļāni, atsavināšanu
13. Par dzīvokļa Kosmonautu ielā 15-8, Varakļānos, publisko īres tiesību izsoles rezultātiem
14. Par nedzīvojamo telpu Rīgas ielā 61A, Varakļāni, nomas tiesību izsoles rezultātiem
15. Par zemes nomas līguma pagarināšanu
16. Par atļauju iznomāt zemi trešajai personai
17. Par līguma pagarināšanu ar Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu
18. Par naudas balvas piešķiršanu nozīmīgā dzīves jubilejā
19. Par dzīvokļa īres līgumu pārtraukšanu
20. Par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā
21. Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu
22. Par sociālo dzīvokļu īri
23. Par apbalvojumiem Latvijas Republikas proklamēšanas dienā
PAPILDU DARBA KĀRTĪBA:
24. Par zemes ierīcības projekta “Poči” apstiprināšanu
25. Par Varakļānu novada bāriņtiesas sastāva papildināšanu
26. Par adreses piešķiršanu
27. Par pabalsta ārkārtas situācijā nonākušiem piešķiršanu
Informācija
Vārds tiek dots pašvaldības izpilddirektoram I.Ikauniekam. Izpilddirektors informē, ka
oktobrī veiksmīgi ir uzsākta apkures sezona.
Informē arī par to, ka aizvadītās nedēļas nogalē Murmastienes pamatskolai bija
absolventu salidojums par godu skolas ēkas 50 gadu jubilejai; šīs nedēļas nogalē mūzikas un
mākslas skola svinēs dibināšanas jubileju. Svinības varēs notikt pašu spēkiem skaisti izremontētā
skolas zālē.
Varakļānu novada domes priekšsēdētājs aicina deputātus balsot par vēl 4 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 4 izskatāmos jautājumus.
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1.
Saistošo noteikumu Nr.3 “Grozījumi 28.01.2016.saistošajos noteikumos Nr.1 “Par
Varakļānu novada pašvaldības budžetu”” apstiprināšana
Tiek dots vārds I.Skutelei, M.Justam
Izskatot Varakļānu novada pašvaldības centralizētās grāmatvedības galvenās grāmatvedes
Ilonas Skuteles sagatavoto budžeta grozījumu projektu, saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 2.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. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.3 “Grozījumi 28.01.2016. saistošajos noteikumos
Nr.1 “Par Varakļānu novada pašvaldības 2016.gada budžetu”.
2. Varakļānu novada pašvaldības centralizētās grāmatvedības galvenajai grāmatvedei
I.Skutelei sagatavot noteikumus parakstīšanai.
3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to parakstīšanas.
Pielikumā: saistošie noteikumi uz 9 lapām.

2.
Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai sadali
Tiek dots vārds M.Justam
Saskaņā ar MK 05.07.2016. noteikumiem Nr. 447 “Par valsts budžeta mērķdotāciju
pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās
vidējās izglītības iestādēs” un Varakļānu novada domes 25.02.2010. apstiprinātajiem noteikumiem
“Kārtība par valsts budžeta mērķdotācijas aprēķinu un sadali Varakļānu novada pašvaldības
izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai”, 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. Sadalīt Varakļānu novada pašvaldības vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās
izglītības iestāžu pedagoģisko darbinieku darba samaksai un sociālās apdrošināšanas obligātajām
iemaksām paredzēto mērķdotāciju 2016.gada septembra – decembra mēnešiem 150 684 EUR
apmērā.
2. Sadalīt Varakļānu novada pašvaldības interešu izglītības programmu pedagoģisko
darbinieku darba samaksai un sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām paredzēto
mērķdotāciju 2016.gada septembra – decembra mēnešiem 7 081 EUR apmērā.
3. Sadalīt Varakļānu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības programmu pedagoģisko
darbinieku darba samaksai un sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām paredzēto
mērķdotāciju 2016.gada septembra – decembra mēnešiem 12 196 EUR apmērā.
4. Apstiprināt Varakļānu novada pašvaldības vispārizglītojošo skolu interešu izglītības
programmu apmaksāto stundu sadalījumu (pielikums Nr.2).
Pielikumā: tabulas uz 2 lapām.
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3.
Par grozījumiem jauniešu centra “Aplis” amatu un mēnešalgu sarakstā
Tiek dots vārds O.Kančam, M.Justam
Izskatot jautājumu par nepieciešamību veikt izmaiņas jauniešu centra “Aplis” amatu un
mēnešalgu sarakstā, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13. un
23.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. Veikt izmaiņas 30.12.2015. apstiprinātajā jauniešu centra “Aplis” amatu un mēnešalgu
sarakstā:
1.1. samazināt vingrošanas nodarbību instruktora likmju skaitu no 1 uz 0,5;
1.2. izslēgt apkopēja amata vienību;
1.3. papildināt sarakstu ar dežuranta (profesijas kods 5419 11) amata vienību, nosakot likmju
skaitu – 1 un mēnešalgas likmi 420,00 EUR (samaksu veicot pēc faktiski nostrādātajām stundām).
2. Lēmums stājas spēkā ar 01.11.2016.
Pielikumā: amatu un mēnešalgu saraksts uz 1 lapas.

4.
Par nekustamā īpašuma “Kokari Nr.9” sadalīšanu
Tiek dots vārds A.Tocs-Macānei, M.Justam
Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas 1.punktu,
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. Sadalīt pašvaldības tiesiskajā valdījumā esošo nekustamo īpašumu “Kokari Nr.9” ar
kadastra Nr. 7094 004 0265, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kopējo platību 3,3 ha, divās
atsevišķās zemes vienībās – 2,8 ha un 0,5 ha;
1.1. zemes vienību platības var tikt precizētas pēc robežu uzmērīšanas dabā.
2. Jaunizveidotajai zemes vienībai saglabāt zemes lietošanas mērķi – zeme zem
koplietošanas ceļiem-ielām, šosejām, tuneļiem, tiltiem, estakādēm u.c; kods – 1101.

5.
Par nekustamā īpašuma “Rūķīši” sadalīšanu
Tiek dots vārds A.Tocs-Macānei, M.Justam
Izskatot 17.10.2016. pašvaldībā saņemto Aleksandra Čevera iesniegumu par nekustamā
īpašuma “Rūķīši” 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
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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 “Rūķīši” (kadastra Nr.7094 003 0207 – 55,6 ha
kopplat.) divos atsevišķos īpašumos:
1.1. paliekošais nekustamais īpašums “Rūķīši” - zemes vienības ar kadastra apzīm.:
7094 003 0207 – 5,7 ha;
7094 003 0208 – 1,0 ha;
1.2. jaunizveidotais nekustamais īpašums – zemes vienība ar kadastra apzīm.
7094 003 0209 – 48,9 ha.
2. Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam apstiprināt nosaukumu “Skudriņas” un
noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir

6.
Par nekustamā īpašuma “Sviļi” sadalīšanu
Tiek dots vārds A.Tocs-Macānei, M.Justam
Izskatot Jāņa Čevera pilnvarotās personas Ivara Grudula 05.10.2016. pašvaldībā saņemto
iesniegumu par nekustamā īpašuma “Sviļi” 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, 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 “Sviļi” (kadastra Nr.7078 005 0009 - kopējā platība
38,7 ha), kas sastāv no piecām zemes vienībām ar kadastra apzīm. 7078 004 0244 – 6,4 ha, 7078
005 0009 – 18,9 ha, 7078 005 0010 – 8,9 ha, 7078 005 0067 – 0,8 ha, 7078 005 0136 – 3,7 ha
platībā, divos atsevišķos īpašumos.
2. Atļaut atdalīt no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7078 005 0010 ar kopējo platību
8,9 ha zemes gabalu 5,9 ha platībā.
3. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7078 005 0010 sadalīšanai izstrādāt zemes
ierīcības projektu.
4. No zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7078 005 0010 atdalāmā zemes vienības
daļa 5,9 ha platībā kopā ar zemes vienību ar kad.apzīm. 7078 005 0067 – 0,8 ha platībā veido
jaunu nekustamo īpašumu ar nosaukumu “Sviļi 1”.
5. Jaunizveidotajam nekustamam īpašumam noteikt zemes lietošanas mērķi: zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, zemes lietošanas mērķa kods – 0101.
6. Paliekošajam nekustamam īpašumam – zemes vienībām ar kadastra apzīm.7078 005
0244 – 6,4 ha, 7078 005 0009 – 18,9 ha, 7078 005 0136 – 3,7 ha un zemes vienības ar kadastra
apzīm. 7078 005 0010 daļa 3,0 ha – saglabāt nosaukumu “Sviļi” 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.

7.
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Par nekustamā īpašuma “Pīlādži” sadalīšanu
Tiek dots vārds A.Tocs-Macānei, M.Justam
Izskatot 11.10.2016. pašvaldībā saņemto Konstantīna Tropa iesniegumu par nekustamā
īpašuma “Pīlādži” 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 “Pīlādži” (kadastra Nr.7078 004 0135 – 10,8 ha
kopplat.) divos atsevišķos īpašumos:
1.1. paliekošais nekustamais īpašums “Pīlādži” - zemes vienības ar kadastra apzīm.:
7078 004 0135 – 7,6 ha;
7078 003 0239 – 1,3 ha;
1.2. jaunizveidotais nekustamais īpašums – zemes vienība ar kadastra apzīm.
7078 003 0322 – 1,9 ha.
2. Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam apstiprināt nosaukumu “Pīlādži 1” un
noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība;
kods – 0101.

8.
Par nekustamā īpašuma “Riekstiņi” sadalīšanu
Tiek dots vārds A.Tocs-Macānei, M.Justam
Izskatot 13.10.2016. pašvaldībā saņemto SIA “RTRK” iesniegumu par nekustamā īpašuma
“Riekstiņi” 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 “Riekstiņi” (kadastra Nr.7094 006 0191 – 7,8 ha
kopplat.) divos atsevišķos īpašumos:
1.1. paliekošais nekustamais īpašums “Riekstiņi” - zemes vienība ar kadastra apzīm.
7094 006 0191 – 4,3 ha;
1.2. jaunizveidotais nekustamais īpašums – zemes vienība ar kadastra apzīm.
7094 006 0192 – 3,5 ha.
2. Paliekošajam zemes īpašumam mainīt zemes lietošanas mērķi no zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība; kods – 0101, uz zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir mežsaimniecība; kods – 0201.
3. Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam apstiprināt nosaukumu “Riekstiņu zeme” un
noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība;
kods – 0101.

9.
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Par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma “Brūklene” nodošanu atsavināšanai
Tiek dots vārds A.Tocs-Macānei, M.Justam
Izskatot Staņislava Brūdera pilnvarotās personas Ilmāra Grudula iesniegumu par nekustamā
īpašuma “Brūklene” iegādi, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
17.punktu, likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašumu tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 2.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
4.panta ceturtās daļas 8.punktu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, MK 01.02.2011. noteikumu
Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 11.4.punktu, ņemot vērā domes
Finanšu un attīstības komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 9
balsīm “par” (J.Erels, G.Gabrišs, D.Inķēna, M.Justs, O.Kančs, G.Puntužs, A.Saleniece, J.Vēvers,
M.Vilkauša); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu “Brūklene”, Murmastienes pagastā, Varakļānu
nov., ar kadastra Nr.7078 005 0052 – 8,46 ha kopplatībā, kas sastāv no divām zemes vienībām:
7078 005 0037 – 2,92 ha un 7078 005 0116 – 5,54 ha platībā, nosakot nekustamā īpašuma
atsavināšanas veidu – pārdošana par brīvu cenu.
2. Nekustamā īpašuma atsavināšanas nosacītās cenas noteikšanai izveidot darba grupu šādā
sastāvā:
darba grupas vadītāja – Anna Tocs-Macāne – Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja;
darba grupas locekļi: Valentīna Grudule – zemes lietu speciāliste;
Jānis Mozga – pagastu pārvalžu vadītājs;
Ilona Skutele – centralizētās grāmatvedības galvenā grāmatvede.
3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (V.Baloža ielā 13A, Valmiera, LV4201) viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas.

10.
Par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma “Mežmaliņa 1” nodošanu atsavināšanai
Tiek dots vārds A.Tocs-Macānei, M.Justam
Izskatot Gundegas Dūdas-Dzenes iesniegumu par nekustamā īpašuma “Mežmaliņa 1”
iegādi, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, likuma “Par
valsts un pašvaldību zemes īpašumu tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta
piektās daļas 2.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas
8.punktu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, MK 01.02.2011. noteikumu Nr.109 “Kārtība, kādā
atsavināma publiskas personas manta” 11.4.punktu, ņemot vērā domes Finanšu un attīstības
komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm “par” (J.Erels,
G.Gabrišs, D.Inķēna, M.Justs, O.Kančs, G.Puntužs, A.Saleniece, J.Vēvers, M.Vilkauša); “pret” –
nav; “atturas” – nav, NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu “Mežmaliņa 1”, Murmastienes pagastā,
Varakļānu nov., ar kadastra Nr.7078 009 0142 – 2,8 ha platībā, nosakot nekustamā īpašuma
atsavināšanas veidu – pārdošana par brīvu cenu.
2. Nekustamā īpašuma atsavināšanas nosacītās cenas noteikšanai izveidot darba grupu šādā
sastāvā:
darba grupas vadītāja – Anna Tocs-Macāne – Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja;
darba grupas locekļi: Valentīna Grudule – zemes lietu speciāliste;
Jānis Mozga – pagastu pārvalžu vadītājs;
Ilona Skutele – centralizētās grāmatvedības galvenā grāmatvede.
3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (V.Baloža ielā 13A, Valmiera, LV7

4201) viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas.

11.
Par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma “Urdzes” nodošanu atsavināšanai
Tiek dots vārds A.Tocs-Macānei, M.Justam
Izskatot Almas Ragovskas iesniegumu par nekustamā īpašuma “Urdzes” iegādi,
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, likuma “Par valsts un
pašvaldību zemes īpašumu tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas
2.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 8.punktu,
37.panta pirmās daļas 4.punktu, MK 01.02.2011. noteikumu Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma
publiskas personas manta” 11.4.punktu, ņemot vērā domes Finanšu un attīstības komitejas
priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm “par” (J.Erels, G.Gabrišs,
D.Inķēna, M.Justs, O.Kančs, G.Puntužs, A.Saleniece, J.Vēvers, M.Vilkauša); “pret” – nav;
“atturas” – nav, NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu “Urdzes”, Varakļānu pagastā, Varakļānu nov.,
ar kadastra Nr.7094 004 0140 – 0,517 ha platībā, nosakot nekustamā īpašuma atsavināšanas veidu
– pārdošana par brīvu cenu.
2. Nekustamā īpašuma atsavināšanas nosacītās cenas noteikšanai izveidot darba grupu šādā
sastāvā:
darba grupas vadītāja – Anna Tocs-Macāne – Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja;
darba grupas locekļi: Valentīna Grudule – zemes lietu speciāliste;
Jānis Mozga – pagastu pārvalžu vadītājs;
Ilona Skutele – centralizētās grāmatvedības galvenā grāmatvede.
3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (V.Baloža ielā 13A, Valmiera, LV4201) viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas.

12.
Par dzīvokļa īpašuma Miera ielā 6-3, Varakļāni, atsavināšanu
Tiek dots vārds M.Justam
Izskatot ar domes 26.05.2016. lēmumu Nr.7.7 izveidotās darba grupas 20.10.2016. aktu
Nr.1 “Par dzīvokļa īpašuma Miera ielā 6-3, Varakļāni, Varakļānu novads (kad.Nr.7017 900 0261)
nosacītās cenas noteikšanu”, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktu,
4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 8.panta otro un trešo daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu,
45.panta trešo un ceturto daļu, MK 16.02.2011. noteikumu Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma
publiskas personas manta” 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. Nodot atsavināšanai Varakļānu novada pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu –
dzīvokli Miera ielā 6-3, Varakļāni, Varakļānu nov. (kad Nr. 7017 900 0261), kas sastāv no
divistabu dzīvokļa ar kopējo platību 34,5 m2 un mājas kopīpašuma 345/1325 domājamām daļām,
pārdodot dzīvokļa īrniekam vai tā ģimenes loceklim par brīvu cenu.
2. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Miera ielā 6-3, Varakļāni,
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Varakļānu nov., nosacīto cenu EUR 1076,00.
3. Uzdot Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītāja A.Tocs-Macāne) sagatavot un nosūtīt
dzīvokļa Miera ielā 6-3, Varakļāni, īrniecei Veronikai Kančai piedāvājumu izmantot pirmpirkuma
tiesības.
4. Uzdot pašvaldības juristei G.Sermai sagatavot parakstīšanai dzīvokļa Miera ielā 6-3,
Varakļāni, pirkuma līguma projektu.
5. Līdzekļus, kas tiks iegūti par atsavināmo dzīvokļa īpašumu ieskaitīt Varakļānu novada
pašvaldības budžetā.
6. Varakļānu novada pašvaldības centralizētai grāmatvedībai (galv.grāmatvede I.Skutele)
pēc pārdošanas līguma spēkā stāšanās norakstīt no pašvaldības bilances atsavināto īpašumu.
7. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (V.Baloža ielā 13A, Valmiera, LV4201) viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas.

13.
Par dzīvokļa Kosmonautu ielā 15-8, Varakļānos, publisko īres tiesību izsoles rezultātiem
Tiek dots vārds M.Justam
Saskaņā ar 14.10.2016. notikušās Varakļānu novada pašvaldības dzīvokļa Kosmonautu ielā
15-8, Varakļānos, īres tiesību izsoles rezultātiem, atbilstoši 28.04.2016. apstiprinātajiem
“Varakļānu novada pašvaldības dzīvokļu īres tiesību izsoles organizēšanas noteikumiem”, 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. Apstiprināt Varakļānu novada pašvaldībai piederošā dzīvokļa Kosmonautu ielā 15-8,
Varakļānos, īres tiesības vienīgajai izsoles pretendentei Ilonai Začestei par izsoles sākumcenu
200,00 EUR (divi simti euro);
1.1. uzdot Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA 15 darba dienu laikā sagatavot
un noslēgt ar I.Začesti dzīvokļa Kosmonautu ielā 15-8, Varakļānos, īres līgumu uz 5 gadiem.

14.
Par nedzīvojamo telpu Rīgas ielā 61A, Varakļāni, nomas tiesību izsoles rezultātiem
Tiek dots vārds M.Justam
Izskatot 18.10.2016. notikušās nedzīvojamo telpu Rīgas ielā 61A, Varakļāni, nomas tiesību
izsoles darba grupas protokolu, atbilstoši ar 29.09.2016. lēmumu Nr.13.5 apstiprināto
“Nedzīvojamo telpu Rīgas ielā 61A, Varakļānos, nomas tiesību izsoles noteikumu” 5.9.punktam,
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 18.10.2016. nedzīvojamo telpu Rīgas ielā 61A, Varakļāni, nomas tiesību
izsoles protokolu.
2. Slēgt nedzīvojamo telpu Rīgas ielā 61A, Varakļāni (telpas Nr.1; 2 un 3) 81,5 m2 platībā
nomas līgumu ar Rinaldu Pavlovski uz 5 gadiem par nomas maksu 0,30 EUR/m2 mēnesī (+PVN).
3. Uzdot Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītāja A.Tocs-Macāne) sagatavot parakstīšanai
nedzīvojamo telpu nomas līguma projektu.

15.
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Par zemes nomas līguma pagarināšanu
Tiek dots vārds A.Tocs-Macānei, A.Saleniecei, G.Puntužam, M.Justam
Izskatot Andas Seržānes iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu, pamatojoties
uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likuma 25.panta otro daļu, likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu un 14.panta otrās daļas
3.punktu, atbilstoši Varakļānu pagasta zemes komisijas 30.10.1996 atzinumam Nr.11 par zemes
piešķiršanu lietošanā Broņislavai Seržanei un Varakļānu novada domes 30.06.2011. lēmumam
Nr.7.24 “Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu”, ņemot vērā domes Finanšu un attīstības
komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm “par” (J.Erels,
G.Gabrišs, D.Inķēna, M.Justs, O.Kančs, G.Puntužs, A.Saleniece, J.Vēvers, M.Vilkauša); “pret” –
nav; “atturas” – nav, NOLEMJ:
1. Pagarināt zemes nomas līgumus līdz 31.12.2021. ar Andu Seržāni par šādiem
īpašumiem:
1.1. “Krustceļi 1” (kad.Nr. 7094 004 0298), kas sastāv no vienas zemes vienības ar
kadastra apzīm. 7094 004 0097 – 2,3 ha platībā;
1.2. “Puntužu Krustceļi” (kad.Nr. 7094 004 0096), kas sastāv no divām zemes vienībām –
ar kadastra apzīm. 7094 004 0096 – 1,55 ha un 7094 003 0156 – 3,6 ha platībā.
2. Gadījumā, ja uz Broņislavas Seržānes atstāto mantojumu stājas spēkā mantošanas tiesības
citai personai, zemes nomas līgumi var tikt izbeigti vai pārslēgti.

16.
Par atļauju iznomāt zemi trešajai personai
Tiek dots vārds A.Tocs-Macānei, A.Saleniecei, M.Justam
Izskatot Andas Seržānes un Regīnas Kārkliņas iesniegumus par atļauju iznomāt zemi
trešajām personām, 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. Piekrist, ka Anda Seržāne iznomā uz 5 gadiem Andrim Kupčam nekustamā īpašuma
“Puntužu Krustceļi” zemes vienību ar kadastra apzīm. 7094 003 0156 – 3,6 ha platībā.
2. Piekrist, ka Regīna Kārkliņa iznomā uz laika periodu līdz 31.12.2020. Ilgai
Stabulniecei nekustamo īpašumu “Luksti” ar kadastra Nr. 70940020091 – 9,6 ha platībā.

17.
Par līguma pagarināšanu ar Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu
Tiek dots vārds M.Justam
Izskatot Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Latgales reģionālā centra vadītāja
V.Kosnareviča 18.10.2016. iesniegumu “Par telpām Varakļānos, Pils ielā 25A”, pamatojoties uz
likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu, ņemot vērā domes Finanšu un attīstības
komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm “par” (J.Erels,
G.Gabrišs, D.Inķēna, M.Justs, O.Kančs, G.Puntužs, A.Saleniece, J.Vēvers, M.Vilkauša); “pret” –
nav; “atturas” – nav, NOLEMJ:
1. Pagarināt 01.11.2011. noslēgtā līguma starp Varakļānu novada pašvaldību un
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Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu par pirmsslimnīcas etapa neatliekamās
medicīniskās palīdzības sniegšanai Pils ielā 25A, Varakļāni, telpā Nr.4 – 45,2 m2 platībā termiņu
līdz 31.12.2021., saglabājot pārējos līguma nosacījumus.

18.
Par naudas balvas piešķiršanu nozīmīgā dzīves jubilejā
Tiek dots vārds A.Kančai, M.Justam
Izskatot Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas sagatavoto informāciju par nozīmīgām dzīves
jubilejām 2016.gada novembrī, 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. Jānim Indānam;
1.2. Vincentai Rimšai;
1.3. Antonam Strodam.
2. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (V.Baloža ielā 13A, Valmiera, LV4201) viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas.

19.
Par dzīvokļa īres līgumu pārtraukšanu
Tiek dots vārds M.Justam
Izskatot Svetlanas Sermās 04.10.2016. pašvaldībā saņemto iesniegumu par atteikšanos no
dzīvokļa īres, kā arī Inetas Justas 05.10.2016. iesniegumu par sociālā dzīvokļa piešķiršanu,
pamatojoties uz likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 27.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. Lauzt ar Svetlanu Sermo noslēgto īres līgumu par dzīvokli Miera ielā 14A-1, Varakļāni,
ar 31.10.2016.
2. Lauzt ar Inetu Justu īres līgumu par dzīvokli Pils ielā 42-1, Varakļāni, ar 31.10.2016.

20.
Par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā
Tiek dots vārds M.Justam

Izskatot pašvaldībā saņemtos iesniegumus palīdzības dzīvokļa jautājumu risināšanā,
saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punktu, likuma “Par palīdzību
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dzīvokļa jautājumu risināšanā” 2.pantu, 5.pantu, 14.pantu, 15.pantu, MK 15.11.2005. noteikumu
Nr.857 “Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam,
kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās” 28.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. Reģistrēt Ervīnu Eiduku pašvaldības palīdzības pirmās kārtas reģistrā;
1.1. Ervīna Eiduka pirmās kārtas palīdzības reģistra Nr.9.
2. Reģistrēt Diānu Truhinu pašvaldības palīdzības pirmās kārtas reģistrā;
2.1. Diānas Truhinas pirmās kārtas palīdzības reģistra Nr.10.
3. Piešķirt īres tiesības Ilonai Apsītei uz dzīvokli Miera ielā 14A-1, Varakļāni (3 ist. ar
kopējo platību 71,6 m2) uz laika periodu līdz 31.10.2017.;
3.1. uzdot Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA (valdes loceklis
I.Basankovičs) līdz 10.11.2016. noslēgt īres līgumu ar Ilonu Apsīti;
3.2. saskaņā ar likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 10.panta pirmās daļas
2.punktu un šī panta otro daļu, izslēgt Ilonu Apsīti no pašvaldības palīdzības vispārējās kārtas
reģistra.
Pielikumā: lēmumu izvērsti skaidrojumi uz 3 lapām.

21.
Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu
Tiek dots vārds M.Justam
Noklausoties Sociālā dienesta ziņojumu par nepieciešamību pēc sociālajiem dzīvokļiem,
saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu un likuma “Par sociālajiem
dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 4.panta trešās daļas 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. Noteikt sociālā dzīvokļa statusu vienistabu dzīvoklim Lubānas ielā 12-3, Varakļāni,
Varakļānu nov. (43,3 m2 kopplat.).

22.
Par sociālo dzīvokļu īri
Tiek dots vārds M.Justam
Izskatot Sociālā dienesta sagatavoto informāciju par sociālo dzīvokļu īres līgumu
pagarināšanu, kā arī ņemot vērā Inetas Justas un Antona Garanča iesniegumus par sociālo dzīvokļu
piešķiršanu, 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
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 30.04.2017.:
1.1. Intaram Kančam par sociālo dzīvokli Pils ielā 17-1, Varakļānos (2 ist.; kopplatība 41,2
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m2);
1.2. Aivaram Odumiņam par sociālo dzīvokli Pils ielā 17-7, Varakļānos (1 ist.; kopplatība
23,1 m ).
2. Piešķirt Inetai Justai sociālo dzīvokli Rīgas ielā 36-2, Varakļāni (1 ist. ar kopējo platību
26,9 m2) uz laika periodu līdz 30.04.2017.
3. Piešķirt Antonam Garančam sociālo dzīvokli Lubānas ielā 12-3, Varakļāni (1 ist. ar
kopējo platību 43,3 m2) uz laika periodu līdz 30.04.2017.
4. Uzdot Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA (valdes loceklis I.Basankovičs)
līdz 10.11.2016. sagatavot un noslēgt 1.- 3.punktā minēto sociālo dzīvokļu īres līgumus.
2

23.
Par apbalvojumiem Latvijas Republikas proklamēšanas dienā
Tiek dots vārds M.Justam
Izskatot iesniegtos priekšlikumus par Varakļānu novada goda pilsoņa nosaukuma
piešķiršanu un atzinības un pateicības izteikšanu par ieguldīto darbu Varakļānu novada izaugsmē
un attīstībā, sakarā ar Latvijas Republikas proklamēšanas dienas svinībām, saskaņā ar 27.08.2009.
saistošo noteikumu Nr.4 “Par godalgām, naudas balvām un materiālo palīdzību Varakļānu novadā”
2.2.2.un 2.2.3.punktu, atbilstoši 25.10.2012. apstiprinātajam “Nolikumam par apbalvojuma
“Varakļānu novada Goda pilsonis” piešķiršanu”, 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. Par sevišķiem nopelniem Varakļānu novada labā apbalvot Jāni Grudulu (pers.k.
260146-11423), piešķirot Varakļānu novada Goda pilsoņa statusu;
1.1. piešķirt Varakļānu novada Goda pilsonim Jānim Grudulam naudas balvu 300,00 EUR
apmērā (pēc nodokļu nomaksas).
2. Apbalvot ar Atzinības rakstiem:
2.1. par uzņēmību, entuziasmu, radošumu un aktīvu finanšu piesaistes iespēju izmantošanu:
- zemnieku saimniecības “Piekalnes” īpašnieku Kasparu Broku;
- piemājas saimniecības “Rudzupuķes” īpašnieku Aivaru Pušmucānu;
- SIA “Latgales granulas” (valdes loceklis Āris Sparāns);
2.2. par aktīvu darbu sociālās palīdzības organizēšanā novada maznodrošinātajām ģimenēm
- pensionāru biedrības “Pīlādzītis” aktīvistei Lidijai Jostsonei;
2.3. visiem ar Atzinības rakstiem apbalvotajiem pasniegt naudas balvas 100,00 EUR
apmērā (pēc nodokļu nomaksas).
3. Par ilggadēju, apzinīgu un pašaizliedzīgu darbu pašvaldības iestādēs apbalvot ar
Pateicības rakstiem:
- Annu Klušu;
- Intu Suhačevu;
- Andreju Mālnieku;
3.1. ar Pateicības rakstiem apbalvotajiem pasniegt naudas balvas 50,00 EUR apmērā (pēc
nodokļu nomaksas).

24.
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Par zemes ierīcības projekta “Poči” apstiprināšanu
Tiek dots vārds A.Tocs-Macānei, M.Justam
Izskatot SIA “Ametrs” izstrādāto zemes ierīcības projektu “Poči”, 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 08.12.2015. noteikumiem Nr.698 “Adresācijas noteikumi”, Varakļānu novada
teritorijas plānojumu 2014. -2025.,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 “Poči”, Varakļānu pagastā,
Varakļānu nov., (kad. Nr.7094 003 0070) zemes vienības ar kadastra apzīm. 7094 003 0330
sadalīšanai:
1.1. atdalīt neapbūvētu zemes vienību Nr.2 (saskaņā ar zemes ierīcības projekta grafisko
pielikumu), kadastra apzīmējums 7094 003 0331 – 5.8 ha platībā;
1.2. atdalīt neapbūvētu zemes vienību Nr.3 (saskaņā ar zemes ierīcības projekta grafisko
pielikumu), kadastra apzīmējums 7094 003 0254 – 1.5 ha platībā;
1.3. saglabāt atdalāmajai zemes vienībai Nr.2 (kad. apzīm. 7094 003 0331 – 5.8 ha platībā)
zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods –
0101);
1.4. saglabāt atdalāmajai zemes vienībai Nr.3 (kad. apzīm. 7094 003 0254 – 1.5 ha platībā)
zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods –
0101);
1.5. saglabāt nekustamā īpašuma “Poči”, Varakļānu pagastā, Varakļānu nov., paliekošajai
zemes vienībai Nr.1 (kad. apzīm. 7094 003 0330 - 0.4 ha platībā) zemes lietošanas mērķi – zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods – 0101);
1.6. saglabāt nekustamā īpašuma “Poči”, Varakļānu pagastā, Varakļānu nov., paliekošajai
zemes vienībai Nr.1 (kad. apzīm. 7094 003 0330 - 0.4 ha platībā) un uz tās esošajām ēkām adresi –
“Poči”, Varakļānu pagasts, Varakļānu novads, LV- 4838.
2. No atdalāmajām zemes vienībām Nr.2 (kad. apzīm. 7094 003 0331 – 5.8 ha platībā) un
Nr.3 (kad. apzīm. 7094 003 0254 – 1.5 ha platībā) izveidot jaunu nekustamo īpašumu ar
nosaukumu “Āraceriņi”.
3. Atdalāmo zemes gabalu platība var tikt precizēta normatīvajos aktos noteiktā apjomā
kadastrālās uzmērīšanas gaitā.
4. Paliekošajai zemes vienībai ar Nr.1 (kad. apzīm. 7094 003 0330) noteikti lietošanas
tiesību apgrūtinājumi:
4.1. 7312030303 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un pašvaldību
autoceļiem lauku apvidos;
4.2. 7312050101 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju
ārpus pilsētām un ciemiem ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem.
5. Jaunizveidotajai zemes vienībai Nr.2 (kad. apzīm. 7094 003 0331) noteikti lietošanas
tiesību apgrūtinājumi:
5.1. 7311041000 – ūdensnotekas (ūdensteču regulēta posma un speciāli raktas gultnes) , kā
arī uz tās esošas hidrotehniskas būves un ierīces ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija
lauksaimniecībā izmantojamās zemēs;
5.2. 7312030303 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un pašvaldību
autoceļiem lauku apvidos;
5.3. 7312050101 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju
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ārpus pilsētām un ciemiem ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem.
6. Jaunizveidotajai zemes vienībai Nr.3 (kad. apzīm. 7094 003 0254) noteikti lietošanas
tiesību apgrūtinājumi:
6.1. 7311041000 – ūdensnotekas (ūdensteču regulēta posma un speciāli raktas gultnes), kā
arī uz tās esošas hidrotehniskas būves un ierīces ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija
lauksaimniecībā izmantojamās zemēs.
6.2. 7312030303 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un pašvaldību
autoceļiem lauku apvidos .

25.
Par Varakļānu novada bāriņtiesas sastāva papildināšanu
Tiek dots vārds M.Justam
Izskatot jautājumu par nepieciešamību papildināt Varakļānu novada bāriņtiesas sastāvu,
saskaņā ar likuma Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 26.punktu, Bāriņtiesu likuma 9.panta
pirmo daļu un 10.panta otro 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. Ievēlēt par Varakļānu novada bāriņtiesas locekli Valentīnu Vaivodi, Viļānu bāriņtiesas
locekli, uz esošās bāriņtiesas pilnvaru laiku.
2. Uz bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieces Lilitas Skurules prombūtnes laiku iecelt Valentīnu
Vaivodi par bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka pienākumu izpildītāju.
3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

26.
Par adreses piešķiršanu
Tiek dots vārds A.Tocs-Macānei, M.Justam
Izskatot Andra Upenieka un SIA “Lakro Plus” 26.10.2016. iesniegumu par adreses
piešķiršanu nekustamā īpašuma “Jaunsmiltāji” zemes vienībai ar kadastra apzīm. 7094 003 0130
un uz tās esošajām ēkām, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, MK 08.12.2015. noteikumiem Nr.698 “Adresācijas noteikumi”, 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 “Jaunsmiltāji” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
70940030130 un uz tās esošajām ēkām un būvēm adresi “Jaunsmiltāji”, Varakļānu pag.
Varakļānu nov., LV-4838.
27.

Par pabalstu ārkārtas situācijā nonākušiem
Tiek dots vārds M.Justam
Izskatot Madaras Sondores 26.10.2016. iesniegumu par pabalsta piešķiršanu sakarā ar
smagā avārijā cietušā vīra ilgstošu ārstēšanos un līdzekļu trūkumu malkas iegādei, saskaņā ar
29.10.2015. saistošo noteikumu Nr.4 “Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par
trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem Varakļānu novadā” XII nodaļu, ņemot vērā
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Sociālā dienesta sagatavoto informāciju šajā jautājumā, 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 Madarai Sondorei vienreizēju pabalstu ārkārtas situācijā nonākušiem 345,00
EUR apmērā.
2. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (V.Baloža ielā 13A, Valmiera, LV4201) viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas.
Visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti.
Nākamā domes sēde notiks 24.11.2016. plkst. 1500.
Sēde darbu beidz plkst. 1625
Sēdi vadīja:
Domes priekšsēdētājs

(personīgais paraksts)

M.Justs

Protokolēja:
Lietvedības nodaļas vadītāja

(personīgais paraksts)

I.Broka
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