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VARAKĻĀNU NOVADA DOMES SĒDES

PROTOKOLS
Varakļānos

2017.gada 26.janvārī

Nr. 1

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
- nepiedalās (darba braucienā)
- piedalās

PIEAICINĀTIE UN INTERESENTI:
Ivars Ikaunieks – pašvaldības izpilddirektors;
Ilona Skutele – galvenā grāmatvede;
Jānis Mozga – pagastu pārvalžu vadītājs;
Anna Tocs-Macāne – Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja – līdz 11.darba kārtības
jautājumam;
Aina Kanča – Sociālā dienesta vadītāja;
Ilga Broka – Lietvedības nodaļas vadītāja
DARBA KĀRTĪBA:
Informācija
1. Saistošo noteikumu Nr. 1 “Par Varakļānu novada pašvaldības 2017.gada budžetu”
apstiprināšana
2. Par grozījumiem atsevišķos amatu un mēnešalgu sarakstos
3. Par nekustamā īpašuma “Virši” sadalīšanu
4. Par nekustamā īpašuma “Robežnieki” sadalīšanu
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5. Par adreses maiņu
6. Par zemes nomas līgumu termiņa pagarināšanu
7. Par atļauju iznomāt zemi trešajām personām
8. Par zemes nomas līguma pārslēgšanu
9. Par nedzīvojamo telpu uzturēšanas līguma pārslēgšanu
10. Par nekustamā īpašuma “Urdzes” nosacītās cenas noteikšanu un pārdošanu par brīvu
cenu
11. Par nekustamā īpašuma Krustpils ielā 29B, Varakļāni, atsavināšanas ierosinājumu
12. Par materiālās palīdzības sniegšanu
13. Par īres līguma pārslēgšanu
14. Par īres līguma pārtraukšanu
15. Par pārreģistrēšanu pašvaldības reģistrā palīdzībai dzīvokļa jautājumu risināšanā
16. Par reģistrēšanu pašvaldības palīdzībai dzīvokļa jautājumu risināšanā
17. Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu
18. Par sociālo dzīvokļu īri
19. Par naudas balvas piešķiršanu nozīmīgā dzīves jubilejā
PAPILDU DARBA KĀRTĪBA:
20. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
21. Par valsts mērķdotāciju sadali amatiermākslas kolektīvu vadītājiem
22. Par grozījumiem ar Varakļānu novada domes 25.10.2012. lēmumu Nr. 12.3 apstiprinātā
“Nolikuma par Varakļānu novada amatiermākslas kolektīvu darbības finansēšanas
kārtību” 1.pielikumā
23. Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai sadali
Pašvaldības izpilddirektors I.Ikaunieks informē, ka janvārī kopā ar iestāžu un
struktūrvienību vadītājiem bija intensīvs darbs pie 2017.gada budžeta sastādīšanas.
Janvāris pašvaldībā ir bijis bagāts dažādiem kultūras pasākumiem. Skolēni, savukārt,
ir aktīvi piedalījušies dažādos sporta pasākumos un arī mācību olimpiādēs.
Domes priekšsēdētājs iepazīstina deputātus ar domes sēdes darba kārtību un aicina
deputātus balsot par vēl 4 izskatāmo jautājumu iekļaušanu domes papildu darba kārtībā.
Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm “par” (J.Erels, G.Gabrišs,
D.Inķēna, M.Justs, O.Kančs, G.Puntužs, A.Saleniece, J.Vēvers); “pret” – nav; “atturas” – nav,
NOLEMJ:
Iekļaut papildu darba kārtībā 4 izskatāmos jautājumus.

1.
Saistošo noteikumu Nr. 1 “Par Varakļānu novada pašvaldības 2017.gada budžetu”
apstiprināšana
Tiek dots vārds I.Skutelei, M.Justam
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu, 21.panta
pirmās daļas 2.punktu, 46.panta pirmo un otro daļu, ievērojot likumu “Par pašvaldību
budžetiem” un likumu “Par budžetu un finanšu vadību”, ņemot vērā domes Finanšu un
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attīstības komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm “par”
(J.Erels, G.Gabrišs, D.Inķēna, M.Justs, O.Kančs, G.Puntužs, A.Saleniece, M.Vilkauša); “pret” –
nav; “atturas” – nav, NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.1 “Par Varakļānu novada pašvaldības
2017.gada budžetu.”
2. Varakļānu novada pašvaldības centralizētās grāmatvedības galvenajai grāmatvedei
I.Skutelei sagatavot noteikumus parakstīšanai.
Pielikumā: saistošie noteikumi uz 12 lapām.

2.
Par grozījumiem atsevišķos amatu un mēnešalgu sarakstos
Tiek dots vārds M.Justam
Izskatot jautājumu par nepieciešamību veikt izmaiņas atsevišķos amatu un mēnešalgu
sarakstos, 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 7 balsīm “par” (J.Erels, G.Gabrišs, D.Inķēna, M.Justs, O.Kančs, G.Puntužs,
A.Saleniece); “pret” – nav; “atturas” – nav, M.Vilkaušai nebalsojot, NOLEMJ:
1. Veikt izmaiņas 29.12.2016. apstiprinātajā Varakļānu pirmsskolas izglītības iestādes
“Sprīdītis” amatu un mēnešalgu sarakstā:
1.1. palielināt vadītāja likmi no 0,7 līdz 1;
1.2. samazināt noliktavas pārziņa amata likmi no 1 uz 0,5;
1.3. samazināt sētnieka amata likmi no 1 uz 0,7.
2. Veikt izmaiņas 29.12.2016. apstiprinātajā Varakļānu kultūras nama amatu un
mēnešalgu sarakstā:
2.1. palielināt apkopēja likmi no 0,5 līdz 0,7;
2.2. palielināt dežuranta likmi no 0,2 līdz 0,4;
2.3. palielināt saimniecības pārziņa likmi no 0,5 līdz 0,7, nosakot mēnešalgas likmi 440,00 EUR
(atbilstoši slodzei);
2.4. palielināt koncertmeistara likmi no 0,2 līdz 0,3;
2.5. izslēgt no saraksta skaņu operatora amata vienību;
2.6. izslēgt no saraksta remontstrādnieka amata vienību;
2.7. kasierim noteikt mēnešalgas likmi 440,00 EUR (atbilstoši slodzei).
3. Veikt izmaiņas 29.12.2016. apstiprinātajā Stirnienes tautas nama amatu un mēnešalgu
sarakstā, samazinot apkopēja amata likmi no 0,75 uz 0,3.
4. Veikt izmaiņas 29.12.2016. apstiprinātajā Stirnienes bibliotēkas amatu un mēnešalgu
sarakstā:
4.1. samazināt vadītāja likmi no 1 uz 0,8;
4.2. samazināt bibliotekāra amata likmi no 0,5 uz 0,3;
4.3. samazināt apkopēja amata likmi no 0,5 uz 0,3.
5. Veikt izmaiņas 29.12.2016. apstiprinātajā Murmastienes bibliotēkas amatu un
mēnešalgu sarakstā, samazinot vadītāja likmi no 1 uz 0,8.
6. Veikt izmaiņas 29.12.2016. apstiprinātajā Varakļānu veco ļaužu pansionāta
“Varavīksne” amatu un mēnešalgu sarakstā:
6.1. palielināt vadītāja likmi no 0,3 līdz 1 un noteikt mēnešalgas likmi 760,00 EUR;
6.2. izslēgt no saraksta lietvedības sekretāra amata vienību.
7. Veikt izmaiņas 29.12.2016. apstiprinātajā Varakļānu novada muzeja amatu un
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mēnešalgu sarakstā:
7.1. noteikt, ka darba samaksa krājuma glabātājam un dokumentu sistēmu vadītājam tiek
veikta pēc faktiski nostrādātajām stundām;
7.2. ziemas sezonas 4 mēnešos (novembrī, decembrī, janvārī, februārī) samazināt
vadītājam, krājuma glabātājam, dokumentu sistēmu vadītājam un apkopējam likmju skaitu no 1
uz 0,8.
8. Veikt izmaiņas 29.12.2016. apstiprinātajā Varakļānu pagasta pārvaldes amatu un
mēnešalgu sarakstā, izslēdzot no saraksta tehniskā strādnieka amata vienību.
9. Veikt izmaiņas 29.12.2016. apstiprinātajā Murmastienes pagasta pārvaldes amatu un
mēnešalgu sarakstā, izslēdzot no saraksta attīrīšanas iekārtas operatora amata vienību.
10. Lēmums stājas spēkā ar 01.03.2017.
Pielikumā: amatu un mēnešalgu saraksti uz 9 lapām.

3.
Par nekustamā īpašuma “Virši” sadalīšanu
Tiek dots vārds A.Tocs-Macānei, M.Justam
Izskatot 11.01.2017. Varakļānu novada pašvaldībā saņemto Martas Nagles iesniegumu par
nekustamā īpašuma “Virši” 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”, MK 02.08.2016. noteikumiem Nr.505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes
noteikumi”, Varakļānu novada teritorijas plānojumu 2014.-2025.gadam, ņemot vērā domes
Finanšu un attīstības komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 8
balsīm “par” (J.Erels, G.Gabrišs, D.Inķēna, M.Justs, O.Kančs, G.Puntužs, A.Saleniece,
M.Vilkauša); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ:
1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “Virši” (kadastra Nr.7078 003 0006 – 13,6 ha kopplat.)
divos atsevišķos īpašumos:
1.1. paliekošais nekustamais īpašums “Virši” – zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
7078 003 0006 daļa 6 ha platībā;
1.2. jaunizveidotais nekustamais īpašums – zemes vienība ar kadastra apzīm. 7078 003 0008
– 4,6 ha platībā un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7078 003 0006 daļa 3 ha platībā.
2. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7078 003 0006 sadalīšanai izstrādāt zemes
ierīcības projektu.
3. Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam (7,6 ha kopplatībā) apstiprināt nosaukumu
“Virši 2” un noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība; kods – 0101.
4. Paliekošajam nekustamajam 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).
5. Zemes gabalu platības var tikt precizētas, veicot kadastrālo uzmērīšanu.
Pielikumā: darba uzdevums uz 1 lapas.
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4.
Par nekustamā īpašuma “Robežnieki” sadalīšanu
Tiek dots vārds A.Tocs-Macānei, M.Justam
Izskatot pašvaldībā saņemto Ilgas Brokas iesniegumu par nekustamā īpašuma
“Robežnieki” 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 8 balsīm “par”
(J.Erels, G.Gabrišs, D.Inķēna, M.Justs, O.Kančs, G.Puntužs, A.Saleniece, M.Vilkauša); “pret” –
nav; “atturas” – nav, NOLEMJ:
1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “Robežnieki” (kadastra Nr.7078 004 0079 – 40,5236
ha kopplat.; sastāv no 6 zemes vienībām) divos atsevišķos īpašumos, atdalot zemes vienību ar
kadastra apzīm. 7078 004 0473 – 0,4969 ha platībā:
1.1. paliekošais nekustamais īpašums “Robežnieki” 40,0267 ha kopplatībā – zemes vienības
ar kadastra apzīmējumiem:
7078 004 0080 – 2,8 ha platībā;
7078 004 0079 – 31,5 ha platībā;
7078 004 0349 – 4,79 ha platībā;
7078 004 0471 – 0,5368 ha platībā un
7078 004 0472 – 0,4299 ha platībā;
1.2. jaunizveidotais nekustamais īpašums – zemes vienība ar kadastra apzīm. 7078 004 0473
– 0,4969 ha platībā.
2. Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam apstiprināt nosaukumu “Karolīnas
6.korpuss”.
3. Jaunizveidotā nekustamā īpašuma zemes vienībai (ar kadastra apzīm. 7078 004 0473 –
0,4969 ha platībā) un uz tās esošajām ēkām un būvēm saglabāt adresi – “Karolīnas 6.korpuss”,
Murmastienes pagasts, Varakļānu novads, LV-4835.
4. Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam mainīt zemes lietošanas mērķi no – zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101) uz – rūpnieciskās ražošanas
uzņēmumu apbūve (kods 1001).

5.
Par adreses maiņu
Tiek dots vārds A.Tocs-Macānei, M.Justam
Izskatot Alda Stroda 19.01.2017. iesniegumu par adreses maiņu zemnieku saimniecībai
“Laduži” piederošam īpašumam, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu un MK 08.12.2015. noteikumiem Nr.698 “Adresācijas noteikumi”, ņemot vērā domes
Finanšu un attīstības komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm
“par” (J.Erels, G.Gabrišs, D.Inķēna, M.Justs, O.Kančs, G.Puntužs, A.Saleniece, M.Vilkauša);
“pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ:
1. Mainīt nekustamā īpašuma “Jaunā ferma” (kad.Nr.7078 008 0286) zemes vienībai ar
kadastra apzīm. 7078 008 0236 un uz tās esošajām ēkām un būvēm adresi no “Seimušku ferma L”,
Murmastienes pagasts, Varakļānu nov., LV-4836, uz - “Jaunā ferma”, Murmastienes pagasts,
Varakļānu novads, LV-4836.
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6.
Par zemes nomas līgumu termiņa pagarināšanu
Tiek dots vārds M.Justam
Izskatot Paulīnas Vintišas un Silvijas Kokares iesniegumus par lauku apvidu zemes nomas
līguma pagarināšanu, saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 13.panta trešo daļu, Valsts un
pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma
25.panta otro daļu, likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, MK 30.10.2007.
noteikumu Nr.735 “Noteikumi par publiskās personas zemes nomu” 15., 16.2., 18.1. un
18.3.punktu, ņemot vērā domes Finanšu un attīstības komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada
dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm “par” (J.Erels, G.Gabrišs, D.Inķēna, M.Justs, O.Kančs,
G.Puntužs, A.Saleniece, M.Vilkauša); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ:
1. Veikt grozījumus iepriekš noslēgtajā lauku apvidu zemes nomas līgumā ar Silviju
Kokari par zemes gabala ar kadastra Nr.7078 004 0254 – 0,72 ha platībā nomas termiņa
pagarināšanu uz 10 gadiem.
2. Pagarināt iepriekš noslēgto zemes nomas līgumā ar Paulīni Vintišu par zemes gabala ar
kadastra Nr.7094 006 0140 – 2 ha platībā nomu līdz 31.12.2021.

7.
Par atļauju iznomāt zemi trešajām personām
Tiek dots vārds A.Tocs-Macānei, M.Justam
Izskatot Pētera Barkovska, Paulīnas Vintišas un Silvijas Kokares iesniegumus par atļauju
iznomāt zemi trešajām personām, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, ņemot vērā
domes Finanšu un attīstības komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 8
balsīm “par” (J.Erels, G.Gabrišs, D.Inķēna, M.Justs, O.Kančs, G.Puntužs, A.Saleniece,
M.Vilkauša); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ:
1. Piekrist, ka Pēteris Barkovskis iznomā uz 5 gadiem dēlam Aivaram Barkovskim
nomā esošo zemi un nodod visas saistības, kas attiecas uz konkrēto nekustamo īpašumu.
2. Piekrist, ka Silvija Kokare iznomā uz 10 gadiem Pēterim Bērziņam zemes gabalu ar
kadastra Nr. 7078 004 0254 – 0,72 ha platībā.
3. Piekrist, ka Paulīna Vintiša iznomā uz 5 gadiem zemnieku saimniecībai “Liepsalnieki”
zemes gabalu ar kadastra Nr. 7094 006 0140 – 2 ha platībā.

8.
Par zemes nomas līguma pārslēgšanu
Tiek dots vārds M.Justam
Izskatot SIA “Antaris” un SIA “Firma MADARA 89 īpašumi” iesniegumus par zemes
nomas līguma pārslēgšanu sakarā ar īpašumtiesību maiņu, pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, ņemot vērā domes Finanšu un attīstības komitejas
priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm “par” (J.Erels, G.Gabrišs,
D.Inķēna, M.Justs, O.Kančs, G.Puntužs, A.Saleniece, M.Vilkauša); “pret” – nav; “atturas” – nav,
NOLEMJ:
1. Pārtraukt ar SIA “Antaris” (reģ. Nr.41503000412; jurid.adrese: Vidus iela 32,
Daugavpils) 05.06.2008. noslēgto zemes gabala Pils ielā 7D, Varakļāni, nomas līgumu ar
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28.01.2017.
2. Noslēgt zemes gabala Pils ielā 7D, Varakļāni, nomas līgumu ar SIA “Firma MADARA
89 īpašumi” (reģ.Nr. 44103106564; jurid.adrese: Baznīcas laukums 2, Smiltene, Smiltenes nov.),
saglabājot ar SIA “Antaris” 05.06.2008. slēgtā nomas līguma nosacījumus.

9.
Par nedzīvojamo telpu uzturēšanas līguma pārslēgšanu
Tiek dots vārds M.Vilkaušai, M.Justam
Izskatot SIA “Antaris” un SIA “Firma MADARA 89 īpašumi” iesniegumus par
nedzīvojamās telpas uzturēšanas līguma pārslēgšanu sakarā ar īpašumtiesību maiņu, pamatojoties
uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, ņemot vērā domes Finanšu un
attīstības komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm “par”
(J.Erels, G.Gabrišs, D.Inķēna, M.Justs, O.Kančs, G.Puntužs, A.Saleniece, M.Vilkauša); “pret” –
nav; “atturas” – nav, NOLEMJ:
1. Pārtraukt ar SIA “Antaris” (reģ. Nr.41503000412; jurid.adrese: Vidus iela 32,
Daugavpils) 10.05.2008. noslēgto nedzīvojamās telpas Pils ielā 7D, Varakļāni, uzturēšanas līgumu
ar 28.01.2017.
2. Noslēgt nedzīvojamās telpas Pils ielā 7D, Varakļāni, uzturēšanas līgumu ar SIA “Firma
MADARA 89 īpašumi” (reģ.Nr. 44103106564; jurid.adrese: Baznīcas laukums 2, Smiltene,
Smiltenes nov.), saglabājot ar SIA “Antaris” 10.05.2008. slēgtā līguma nosacījumus.

10.
Par nekustamā īpašuma “Urdzes” nosacītās cenas noteikšanu un pārdošanu par brīvu
cenu
Tiek dots vārds A.Tocs-Macānei, M.Justam
Pamatojoties uz likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28.panta pirmās daļas
1.punktu, Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 4.un 8.punktu,
5.panta piekto daļu, 8.panta trešo daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, 44.panta pirmo, ceturto un
septīto daļu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Varakļānu novada
pašvaldības 31.01.2013. noteikumu “Kārtība, kādā notiek Varakļānu novada pašvaldības
nekustamā īpašuma atsavināšanas process nosacītās cenas apmēra noteikšana un atsavināšanas
rezultātā iegūto līdzekļu ieskaitīšana Varakļānu novada pašvaldības budžetā” un Varakļānu novada
domes 27.10.2016. lēmumu Nr.14.11 “Par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma “Urdzes”
nodošanu atsavināšanai” un Almas Ragovskas iesniegumu, ņemot vērā Varakļānu novada
pašvaldības zemes īpašuma Novērtēšanas komisijas 11.01.2017. aktu “Par nekustamā īpašuma
“Urdzes”, Varakļānu pagasts, Varakļānu novads (kad.Nr.7094 004 0140) nosacītās cenas
noteikšanu”, ņemot vērā domes Finanšu un attīstības komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada
dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm “par” (J.Erels, G.Gabrišs, D.Inķēna, M.Justs, O.Kančs,
G.Puntužs, A.Saleniece, M.Vilkauša); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ:
1. Apstiprināt Varakļānu novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Urdzes”
(kadastra Nr.7094 004 0140) nosacīto cenu 869,37 EUR (astoņi simti sešdesmit deviņi euro un 37
centi).
2. Pārdot Almai Ragovskai nekustamo īpašumu “Urdzes” ar kadastra Nr.7094 004 0140 –
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kopplatība 0,517 ha, kas atrodas Varakļānu pagastā, Varakļānu novadā, un sastāv no vienas zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 7094 004 0140 – 0,517 ha, par brīvu cenu, kas ir vienāda ar
nosacīto cenu 869,37 EUR (astoņi simti sešdesmit deviņi euro un 37 centi).
3. Noteikt maksāšanas līdzekļus – 100 % EUR valūtā.
4. Noslēgt pirkuma līgumu ar Almu Ragovsku viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas
dienas.

11.
Par nekustamā īpašuma Krustpils ielā 29B, Varakļāni, atsavināšanas ierosinājumu
Tiek dots vārds M.Justam
Izskatot Antoņinas Sipovičas 09.01.2017. iesniegumu ar lūgumu atsavināt nekustamo
īpašumu – īrēto pašvaldības viendzīvokļa māju Krustpils ielā 29B, Varakļānos, saskaņā ar likuma
“Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 45.panta trešo un ceturto
daļu, MK 01.02.2011. noteikumu Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta”
5.punktu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm “par” (J.Erels, G.Gabrišs, D.Inķēna,
M.Justs, O.Kančs, G.Puntužs, A.Saleniece, M.Vilkauša); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai Varakļānu novada pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu
Krustpils ielā 29B, Varakļāni, Varakļānu nov. (kad Nr. 7017 001 0283), kas sastāv no
viendzīvokļa mājas, tai funkcionāli piesaistītajām ēkām un būvēm un zemes gabala 1808 m2
platībā, pārdodot dzīvokļa īrniekam vai tā ģimenes loceklim par brīvu cenu.
2. Uzdot Nekustamā īpašuma nodaļai (vad. A.Tocs-Macāne) organizēt īpašuma novērtēšanu
pie sertificēta vērtētāja.
3. Nekustamā īpašuma atsavināšanas nosacītās cenas noteikšanai izveidot darba grupu šādā
sastāvā:
darba grupas vadītāja – Nekustamā īpašumu nodaļas vadītāja Anna Tocs-Macāne;
darba grupas locekļi: pašvaldības izpilddirektors Ivars Ikaunieks;
zemes lietu speciālists Jānis Broks;
galv.grāmatvede Ilona Skutele.

12.
Par materiālās palīdzības sniegšanu
Tiek dots vārds M.Justam
Izskatot S.S. 11.01.2017. iesniegumu par vienreizēja pabalsta piešķiršanu, iepazīstoties ar
tam pievienoto medicīniskās apliecības un izziņas par nedzīvi dzimuša bērna reģistrāciju, ņemot
vērā domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada
dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm “par” (J.Erels, G.Gabrišs, D.Inķēna, M.Justs, O.Kančs,
G.Puntužs, A.Saleniece, M.Vilkauša); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ:
1. Piešķirt S.S. materiālo palīdzību sakarā ar 03.01.2017. nedzīvi dzimušu bērnu Varakļānu
novada domes 27.08.2009. saistošo noteikumu Nr.4 “Par godalgām, naudas balvām un materiālo
palīdzību Varakļānu novadā” 2.3.2.punktā paredzētajā apbedīšanas pabalsta apmērā – 152,00
EUR.
2. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (V.Baloža ielā 13A, Valmiera, LV4201) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
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13.
Par īres līguma pārslēgšanu
Tiek dots vārds M.Justam
Izskatot Ilgas Emziņas 30.12.2016. iesniegumu par īres līguma pārslēgšanu, atbilstoši
likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 14.panta ceturtajai daļai, ņemot vērā domes Sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm
“par” (J.Erels, G.Gabrišs, D.Inķēna, M.Justs, O.Kančs, G.Puntužs, A.Saleniece, M.Vilkauša);
“pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ:
1. Sakarā ar īrnieka Aloiza Zepa nāvi 17.12.2016. pārslēgt pašvaldībai piederošā dzīvokļa
Pils ielā 32-2, Varakļāni, terminēto īres līgumu uz sievas Ilgas Emziņas vārda.
2. Uzdot Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA līdz 10.02.2017. sagatavot un
noslēgt dzīvokļa Pils ielā 32-2, Varakļāni, īres līgumu ar Ilgu Emziņu.

14.
Par dzīvokļa īres līgumu pārtraukšanu
Tiek dots vārds M.Justam
Izskatot Aleksandras Mozgas 19.01.2017. iesniegumu un Karīnas Keišas 26.01.2017.
iesniegumu par atteikšanos no dzīvokļa īres, 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 8 balsīm “par” (J.Erels, G.Gabrišs, D.Inķēna, M.Justs,
O.Kančs, G.Puntužs, A.Saleniece, M.Vilkauša); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ:
1. Lauzt ar Aleksandru Mozgu noslēgto īres līgumu par dzīvokli Fabrikas ielā 1-5,
Varakļāni, ar 31.01.2017.
2. Lauzt ar Karīnu Keišu noslēgto īres līgumu par dienesta dzīvokli Pils ielā 32-5, Varakļāni,
ar 12.02.2017.

15.
Par pārreģistrēšanu pašvaldības reģistrā palīdzībai dzīvokļa jautājumu risināšanā
Tiek dots vārds M.Justam
Saskaņā ar likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 2.pantu un 5.pantu, ņemot
vērā domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada
dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm “par” (J.Erels, G.Gabrišs, D.Inķēna, M.Justs, O.Kančs, G.Puntužs,
A.Saleniece, M.Vilkauša); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ:
1. Pārreģistrēt uz 2017.gadu pašvaldības palīdzībai dzīvokļu jautājumu risināšanā pirmās kārtas
palīdzības reģistrā reģistrētās personas, kam 2016.gadā nav sniegta palīdzība – piešķirta dzīvojamā
platība – šādas personas:
1.1. Ievu Ozoliņu; palīdzības reģistra kārtas Nr. 1;
1.2. Viktoriju Eiduku; palīdzības reģistra kārtas Nr. 2;
1.3. Lauru Savicku; palīdzības reģistra kārtas Nr. 3;
1.4. Ediju Savicki; palīdzības kārtas Nr. 4;
1.5. Ruslanu Avdeviču; palīdzības kārtas Nr. 5;
1.6. Sintiju Mitkeviču; palīdzības kārtas Nr. 6;
1.7. Raivi Savicki; palīdzības kārtas Nr. 7;
1.8. Ervīnu Eiduku; palīdzības kārtas Nr. 8;
1.9. Diānu Truhinu; palīdzības kārtas Nr. 9.
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2. Pārreģistrēt uz 2017.gadu pašvaldības palīdzībai dzīvokļu jautājumu risināšanā vispārējā
kārtībā reģistrētās personas, kam 2016.gadā nav sniegta palīdzība – piešķirta dzīvojamā platība :
2.1. Māri Indričānu; palīdzības reģistra kārtas Nr. 1;
2.2. Ludmilu Drozdu; palīdzības reģistra kārtas Nr. 2;
2.3. Raimondu Haritonovu; palīdzības reģistra kārtas Nr. 3.
3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (V.Baloža ielā 13A, Valmiera, LV-4201)
viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

16.
Par reģistrēšanu pašvaldības palīdzībai dzīvokļa jautājumu risināšanā
Tiek dots vārds M.Justam
Izskatot Jura Klamera 11.01.2017. Varakļānu novada pašvaldībā saņemto iesniegumu ar
lūgumu piešķirt apdzīvojamo platību, saskaņā ar likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā” 5.pantu, ņemot vērā domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas
priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm “par” (J.Erels, G.Gabrišs,
D.Inķēna, M.Justs, O.Kančs, G.Puntužs, A.Saleniece, M.Vilkauša); “pret” – nav; “atturas” – nav,
NOLEMJ:
1. Reģistrēt Juri Klameru pašvaldības palīdzības reģistrā vispārējā kārtībā;
1.1. Jura Klamera palīdzības reģistra kārtas Nr.4.
Pielikumā: lēmuma izvērsts skaidrojums uz 1 lapas.

17.
Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu
Tiek dots vārds M.Justam
Noklausoties Sociālā dienesta ziņojumu par nepieciešamību pēc lielākas platības sociālajiem
dzīvokļiem, ņemot vērā pašvaldības izpilddirektora priekšlikumu, 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, ņemot vērā domes Sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm
“par” (J.Erels, G.Gabrišs, D.Inķēna, M.Justs, O.Kančs, G.Puntužs, A.Saleniece, M.Vilkauša); “pret”
– nav; “atturas” – nav, NOLEMJ:
1. Noteikt sociālā dzīvokļa statusu labiekārtotam divistabu dzīvoklim Pils ielā 32-7,
Varakļāni, Varakļānu nov. (46,6 m2 kopplat.).

18.
Par sociālo dzīvokļu īri
Tiek dots vārds A.Kančai, M.Justam
Izskatot Sociālā dienesta sagatavoto informāciju par sociālo dzīvokļu īres līgumu
pagarināšanu, kā arī Inas Bārbales 18.01.2017. un 25.01.2017. iesniegumus par krīzes situāciju
viņas ģimenei ar diviem nepilngadīgiem bērniem, saskaņā ar likuma “Par sociālajiem dzīvokļiem
un sociālajām dzīvojamajām mājām” 6.pantu, atbilstoši sociālās dzīvojamās mājas “Ceriņi” (Pils
iela 17, Varakļānos) nolikumā noteiktajam, ņemot vērā domes Sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm “par”
(J.Erels, G.Gabrišs, D.Inķēna, M.Justs, O.Kančs, G.Puntužs, A.Saleniece, M.Vilkauša); “pret” –
nav; “atturas” – nav, NOLEMJ:
1. Anulēt 27.10.2016. lēmuma Nr.14.22 “Par sociālo dzīvokļu īri” 3.punktu (sociālā
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dzīvokļa Lubānas ielā 12-3, Varakļāni, piešķiršana Antonam Garančam).
2. Pagarināt sociālo dzīvokļu īres līgumus līdz 31.07.2017.:
2.1. Broņislavai Vaškai par sociālo dzīvokli Pils ielā 17-2, Varakļānos;
2.2. Jūlijai Mālniecei par sociālo dzīvokli Pils ielā 17-4, Varakļānos;
2.3. Irinai Cēsniecei par sociālo dzīvokli Pils ielā 32-4, Varakļānos.
3. Piešķirt Inai Bārbalei sociālo dzīvokli Pils ielā 32-7, Varakļāni (2 ist. ar kopējo platību
46,6 m2) uz laika periodu līdz 30.04.2017.
4. Piešķirt Mārtiņam Zepam sociālo dzīvokli Lubānas ielā 12-3, Varakļāni (1 ist. ar
kopējo platību 43,3 m2) uz laika periodu līdz 30.04.2017.;
4.1. saskaņā ar likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 10.panta pirmās daļas
2.punktu, izslēgt Mārtiņu Zepu no pašvaldības palīdzības reģistra.
5. Uzdot Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA (valdes loceklis I.Basankovičs)
līdz 10.02.2017. sagatavot un noslēgt 2.-4.punktā minēto sociālo dzīvokļu īres līgumus.

19.
Par naudas balvas piešķiršanu nozīmīgā dzīves jubilejā
Tiek dots vārds A.Tocs-Macānei, M.Justam
Izskatot Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas sagatavoto informāciju par nozīmīgām dzīves
jubilejām 2017.gada februārī, saskaņā ar Varakļānu novada domes 27.08.2009. saistošo
noteikumu Nr.4 “Par godalgām, naudas balvām un materiālo palīdzību Varakļānu novadā”
2.2.1.punktu, ņemot vērā domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšlikumu,
Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm “par” (J.Erels, G.Gabrišs, D.Inķēna, M.Justs,
O.Kančs, G.Puntužs, A.Saleniece, 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. Aleksandrai Slūkai;
1.2. Ilonai Zeimulei.
2. Piešķirt naudas balvu sakarā ar 90 gadu jubileju 100,00 euro apmērā apmērā Varakļānu
novada iedzīvotājai Amālijai Knikstei.
3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (V.Baloža ielā 13A, Valmiera, LV4201) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

20.
Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
Tiek dots vārds M.Justam
Izskatot Veronikas Trūpas pilnvarotās personas Kristīnes Trūpas 03.01.2017. iesniegumu par
deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu Jurim Klameram pēc adreses Kosmonautu iela 15-2,
Varakļāni, 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, Varakļānu novada dome, atklāti
balsojot, ar 8 balsīm “par” (J.Erels, G.Gabrišs, D.Inķēna, M.Justs, O.Kančs, G.Puntužs, A.Saleniece,
M.Vilkauša); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ:
1. Anulēt ziņas par Jura Klamera deklarēto dzīvesvietu adresē Kosmonautu iela 15-2,
Varakļāni, Varakļānu novads, LV-4838.
2. Uzdot Dzimtsarakstu nodaļas vadītājai saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma
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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 iesniedzējai Kristīnei Trūpai uz deklarēto dzīvesvietas
adresi.
Pielikumā: lēmuma izvērsts skaidrojums uz 1 lapas.

21.
Par valsts mērķdotāciju sadali amatiermākslas kolektīvu vadītājiem
Tiek dots vārds M.Justam
Izskatot jautājumu par piešķirto valsts mērķdotāciju amatiermākslas kolektīvu vadītāju
atalgojumam sadales principiem, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm “par”
(J.Erels, G.Gabrišs, D.Inķēna, M.Justs, O.Kančs, G.Puntužs, A.Saleniece, M.Vilkauša); “pret” –
nav; “atturas” – nav, NOLEMJ:
1. Amatiermākslas kolektīvu vadītāju atalgojumam paredzēto valsts mērķdotāciju sadali
deleģēt darba grupai šādā sastāvā:
darba grupas vadītājs – izpilddirektors Ivars Ikaunieks;
darba grupas locekļi: galvenā grāmatvede Ilona Skutele;
Varakļānu kultūras nama direktore Līga Rubīne;
Stirnienes tautas nama vadītāja Ieva Zepa;
Murmastienes kultūras centra vadītāja Rita Ivenkova.

22.
Par grozījumiem ar Varakļānu novada domes 25.10.2012. lēmumu Nr. 12.3
apstiprinātā “Nolikuma par Varakļānu novada amatiermākslas kolektīvu darbības
finansēšanas kārtību” 1.pielikumā
Tiek dots vārds M.Justam
Izskatot priekšlikumu par nepieciešamību veikt izmaiņas ar Varakļānu novada domes ar
25.10.2012. lēmumu Nr. 12.3 apstiprinātā “Nolikuma par Varakļānu novada amatiermākslas
kolektīvu darbības finansēšanas kārtību” 1.pielikumā, iepazīstoties ar sagatavoto aprēķinu,
saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu un 41.panta pirmās daļas
2.punktu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm “par” (J.Erels, G.Gabrišs,
D.Inķēna, M.Justs, O.Kančs, G.Puntužs, A.Saleniece, M.Vilkauša); “pret” – nav; “atturas” – nav,
NOLEMJ:
1. Veikt izmaiņas ar domes 25.10.2012. lēmumu Nr. 12.3 apstiprinātā “Nolikuma par
Varakļānu novada amatiermākslas kolektīvu darbības finansēšanas kārtību” 1.pielikumā un
apstiprināt to jaunajā redakcijā.
2. Lēmums stājas spēkā ar 01.02.2017.
Pielikumā: amatiermākslas kolektīvu iedalījuma un atalgojuma tabula uz 1 lapas.

23.
Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai sadali
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Tiek dots vārds I.Skutelei, M.Justam
Saskaņā ar MK 05.07.2016. noteikumiem Nr. 447 “Par valsts budžeta mērķdotāciju
pedagogu darba samaksai un pašvaldības vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās
izglītības iestāžu 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 8 balsīm “par” (J.Erels, G.Gabrišs, D.Inķēna, M.Justs, O.Kančs, G.Puntužs,
A.Saleniece, 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 2017.gada janvāra – augusta mēnešiem 301 368 euro.
2. Sadalīt Varakļānu novada pašvaldības interešu izglītības programmu pedagoģisko
darbinieku darba samaksai un sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām paredzēto
mērķdotāciju 2017.gada janvāra – augusta mēnešiem 14 027 euro.
3. Sadalīt Varakļānu novada pašvaldības 5 – 6-gadīgo pirmsskolas izglītības programmu
pedagoģisko darbinieku darba samaksai un sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
paredzēto mērķdotāciju 2017.gada janvāra – augusta mēnešiem 24 392 euro.
Pielikumā: tabula uz 1 lapas.

Visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti.
Nākamā domes sēde notiks 23.02.2017. plkst. 1500.
Sēde darbu beidz plkst. 1610
Sēdi vadīja:
Domes priekšsēdētājs

(personīgais paraksts)

M.Justs

Protokolēja:
Lietvedības nodaļas vadītāja

(personīgais paraksts)

I.Broka
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