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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 

 

2017.gada 30.martā                                   Nr. 3 

 

Atklāta sēde sasaukta plkst. 1500 

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; 

Jānis Mozga – pagastu pārvalžu vadītājs; 

Anna Tocs-Macāne – Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja; 

Aina Kanča – Sociālā dienesta vadītāja; 

Viktors Beļajevs – jurists; 

Ilga Broka – Lietvedības nodaļas vadītāja 

 

DARBA  KĀRTĪBA: 
 

Informācija 

 

1. Par precizējumiem 23.02.2017. saistošajos noteikumos Nr.2 “Par kapsētu darbību un 

uzturēšanu Varakļānu novadā” 

 

2. Saistošo noteikumu Nr.3 “Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Varakļānu novadā” 

apstiprināšana 

 

3. Saistošo noteikumu Nr.4 “Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanu Varakļānu 
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novadā” apstiprināšana 

 

4. Par Varakļānu veco ļaužu pansionāta “Varavīksne” nosaukuma un juridiskās adreses maiņu un 

nolikuma apstiprināšanu 

5. Par Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA valdes locekļa iecelšanas saskaņojumu 

 

6. Par komisijas izglītojamo atbrīvošanai no valsts pārbaudes darbu kārtošanas sastāva 

papildināšanu 

 

7. Par Spodrības mēneša izsludināšanu Varakļānu novadā 

 

8. Par siltumapgādes avansa maksājumiem 2017./2018.gada apkures sezonai  

 

9. Par Varakļānu novada pašvaldības izglītības iestāžu audzēkņu uzturēšanas izmaksām 

 

10. Par Varakļānu novada pašvaldības sociālās aprūpes iestādes –  pansionāta “Varavīksne” 

iemītnieku uzturēšanas izmaksām 

 

11. Par valsts budžeta finansējuma mācību līdzekļu iegādei sadali starp novada  izglītības 

iestādēm 

 

12. Par noteikumu “Kārtība, kādā tiek reģistrēti un uzņemti izglītojamie Varakļānu pirmsskolas 

izglītības iestādē “Sprīdītis”” apstiprināšanu 

 

13. Par izmaiņām atsevišķos pašvaldības iestāžu amatu un mēnešalgu sarakstā 

 

14. Par nekustamā īpašuma Krustpils ielā 29B, Varakļāni, atsavināšanu 

 

15. Par adreses noteikšanu 

 

16. Par zemes nomu 

 

17. Par atļauju iznomāt zemi trešajām personām 

 

18. Par nekustamo īpašumu “Eglinieki A” un “Eglinieki B” robežu pārkārtošanu 

 

19.Par nekustamā īpašuma “Spīdolas 1” nodošanu atsavināšanai 

 

20. Par nekustamā īpašuma “Dairas” nodošanu atsavināšanai 

 

21. Par nekustamā īpašuma nosaukuma, platības un zemes lietošanas mērķa noteikšanu 

 

22. Par vienreizēja pabalsta piešķiršanu ārkārtas situācijā nonākušiem 

 

23. Par naudas balvas piešķiršanu nozīmīgā dzīves jubilejā 

 

24. Par sociālo dzīvokļu īres līgumu pagarināšanu 

 

25. Par dzīvokļa īres līguma pagarināšanu 

 

26. Par dzīvojamās telpas piešķiršanu 

 

27. Par reģistrēšanu palīdzībai dzīvokļa jautājumu risināšanā 

 

28. Par īslaicīgas sociālās aprūpes pakalpojumu izcenojumiem SIA “Varakļānu veselības aprūpes 

centrs” 

 

PAPILDU  DARBA  KĀRTĪBA:  

 

 

29. Par zemes ierīcības projekta “Virši” apstiprināšanu 

 
 Pašvaldības izpilddirektors I.Ikaunieks informē par aktuālajiem darbiem pašvaldībā 

aizvadītā mēneša laikā. 

 

 Domes priekšsēdētājs iepazīstina deputātus ar domes sēdes darba kārtību un aicina 

deputātus balsot par vēl viena izskatāmā jautājuma 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, 
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NOLEMJ: 

 

 Iekļaut papildu darba kārtībā 1 izskatāmo jautājumu.  
 
 

 

1. 

Par precizējumiem 23.02.2017. saistošajos noteikumos Nr.2 “Par kapsētu darbību un 

uzturēšanu Varakļānu novadā” 

 

Tiek dots vārds O.Kančam, G.Gabrišam, M.Justam 

 

 Izskatot VARAM 15.03.2017. vēstuli Nr.11-18/2193 ar norādēm par saistošo noteikumu 

precizēšanas nepieciešamību, saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

16.punktu un 43.panta pirmās daļas 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. Precizēt Varakļānu novada domes 23.02.2017. saistošos noteikumus Nr.2 “Par kapsētu 

darbību un uzturēšanu Varakļānu novadā”: 

 

1.1.svītrot no saistošo noteikumu izdošanas tiesiskā pamatojuma vārdus un skaitļus “21.panta 

pirmās daļas 16.punktu” un “Administratīvo pārkāpumu kodeksa 26.panta trešo daļu”; 

1.2. saistošo noteikumu nodaļu un punktu numerāciju veikt atbilstoši MK noteikumu Nr.108 

“Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi” 101.punkta un 107.punkta prasībām; 

1.3. svītrot saistošo noteikumu 1.1.apakšpunktā un II nodaļas nosaukumā vārdu “iekšējās”; 

1.4. svītrot saistošo noteikumu 1.2.punktu, 2.2.4.apakšpunktu, 2.2.9.apakšpunktu, 

2.2.12.apakšpunktu, 2.3.punktu, 5.7.punktu un 7.2.punktu; 

1.5. izteikt saistošo noteikumu 7.5.punktu šādā redakcijā: 

“36. Kapavietas nožogošanai un noformēšanai drīkst izmantot videi draudzīgus materiālus”; 

1.6.  izteikt  saistošo noteikumu 8.1.punktu šādā redakcijā: 

“43. Fiziskas un juridiskas personas par šo noteikumu II. nodaļas; VI. nodaļas 22.-24., 26., 29., 

30.punktu; VII. nodaļas 34.-38., 41.punktu neievērošanu var saukt pie atbildības normatīvajos 

aktos noteiktā kārtībā, ņemot vērā izdarītā rakstura un vainas pakāpi”; 

 1.7.      izteikt  saistošo noteikumu 8.4.punktu šādā redakcijā: 

“46. Administratīvo sodu par šo noteikumu neievērošanu ir tiesīga piemērot Varakļānu novada 

pašvaldības Administratīvā komisija atbilstoši Administratīvo pārkāpumu kodeksa 210.pantam un 

saskaņā ar Varakļānu novada domes 29.07.2010. apstiprinātajiem saistošajiem noteikumiem Nr.9 

“Par sabiedrisko kārtību Varakļānu novadā”. 

 

  2. Precizētos saistošos noteikumus Nr.2 trīs dienu laikā pēc parakstīšanas izsūtīt Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 

 

Pielikumā: saistošie noteikumi uz 6 lapām. 

 
2. 

Saistošo noteikumu Nr.3 “Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Varakļānu 

novadā” apstiprināšana 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot sagatavoto saistošo noteikumu projektu “Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas 

noteikumi Varakļānu novadā”, saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 45.pantā noteikto kārtību, 

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. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.3 “Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi 

Varakļānu novadā”. 

 

 2. Saistošos noteikumus Nr.3 trīs dienu laikā pēc parakstīšanas kopā ar paskaidrojuma 

rakstu nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 

 

Pielikumā: saistošie noteikumi uz 4 lapām; 

     paskaidrojuma raksts uz 1 lapas. 
 

 

 

3. 

Saistošo noteikumu Nr.4 “Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanu Varakļānu 

novadā” apstiprināšana 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot sagatavoto saistošo noteikumu projektu “Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa 

piešķiršanu Varakļānu novadā”, saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 45.pantā noteikto kārtību, 

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.4 “Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa 

piešķiršanu Varakļānu novadā”. 

 

 2. Saistošos noteikumus Nr.4 trīs dienu laikā pēc parakstīšanas kopā ar paskaidrojuma 

rakstu nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 

 

Pielikumā: saistošie noteikumi ar pielikumiem uz 13 lapām; 

     paskaidrojuma raksts uz 2 lapām. 
 

4. 

Par Varakļānu veco ļaužu pansionāta “Varavīksne” nosaukuma un juridiskās adreses 

maiņu un nolikuma apstiprināšanu 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot priekšlikumu par Varakļānu veco ļaužu pansionāta nosaukuma un juridiskās 

adreses maiņu sakarā ar pansionāta pārcelšanu uz citām telpām, kā arī jaunas iestādes nolikuma 

redakcijas apstiprināšanu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

23.punktu, atbilstoši MK 20.11.2008. noteikumu Nr.951 “Kārtība, kādā sociālo pakalpojumu 

sniedzējs tiek reģistrēts sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā un izslēgts no tā” 17.punktam, 

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. Izmainīt Varakļānu veco ļaužu pansionāta “Varavīksne” (VID struktūrvienības kods 

9000454788; jurid. adrese: Rēzeknes iela 1, Varakļāni, Varakļānu nov.) nosaukumu uz Varakļānu 

novada pansionāts “Varavīksne”. 

 2. Noteikt Varakļānu novada pansionāta “Varavīksne” juridisko adresi – “Stirnienes 

muiža”, Varakļānu pagasts, Varakļānu novads, LV-4837. 

 3. Apstiprināt Varakļānu novada pansionāta “Varavīksne” nolikumu jaunajā redakcijā. 
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 4. Pilnvarot Varakļānu novada pansionāta “Varavīksne” vadītāju Irinu Vecozolu iesniegt 

Labklājības ministrijā nepieciešamos dokumentus izmaiņu veikšanai Sociālo pakalpojumu 

sniedzēju reģistrā. 

 5. Uzdot pašvaldības izpilddirektoram Ivaram Ikauniekam veikt nepieciešamās procedūras 

izmaiņu veikšanai VID Nodokļu maksātāju reģistrā. 

 6. Lēmums stājas spēkā ar 01.05.2017. 
 

Pielikumā: nolikums uz 5 lapām. 
 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

Par Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA valdes locekļa iecelšanas 

saskaņojumu 

 

Tiek dots vārds J.Vēveram, M.Justam 

 

 Noklausoties domes priekšsēdētāja – Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA 

kapitāldaļu turētāja pārstāvja M.Justa ziņojumu, saskaņā ar Komerclikuma 210.panta pirmās daļas 

4.punktu un Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta 

pirmās daļas 3.punktu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm “par” (G.Gabrišs, 

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

“atturas” – nav, J.Erelam balsojumā nepiedaloties, NOLEMJ: 

 

 1. Saskaņot Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA dalībnieku sapulces 

23.03.2017. lēmumu par Vitālija Stikāna iecelšanu Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums” 

SIA (reģ.Nr. 47103000676; juridiskā adrese: Rīgas iela 13, Varakļāni, Varakļānu nov.) valdes 

locekļa amatā uz laika periodu līdz 31.03.2020. 
 

6. 

Par komisijas izglītojamo atbrīvošanai no valsts pārbaudes darbu kārtošanas sastāva 

papildināšanu 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot jautājumu par nepieciešamību papildināt ar 28.02.2011. lēmumu Nr. 2.10 

izveidotās komisijas izglītojamo atbrīvošanai no valsts pārbaudes darbu kārtošanas sastāvu, 

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu un 61.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. Iekļaut komisijas izglītojamo atbrīvošanai no valsts pārbaudes darbu kārtošanas sastāvā 

pašvaldības juristu Viktoru Beļajevu. 

 

 2. Lēmums stājas spēkā ar 2017.gada 1.aprīli. 
 

7. 

Par Spodrības mēneša izsludināšanu Varakļānu novadā 



 

6 

 

Tiek dots vārds O.Kančam, M.Justam 

 

 Izskatot priekšlikumu par Spodrības mēneša izsludināšanu, pamatojoties uz likuma “Par 

pašvaldībām” 15.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. Izsludināt Spodrības mēnesi Varakļānu novadā laika periodā no 2017.gada 1.aprīļa līdz 

30.aprīlim. 

 

 2. Noteikt, ka Spodrības mēneša laikā šķiroti zari un pērnās lapas glabāšanā tiek pieņemti 

bez maksas; 

 2.1. Lielās talkas (22.aprīlī) laikā īpašajos maisos savāktie atkritumi tiek pieņemti un 

transportēti bez maksas.  

 

 3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Varakļānu novada pašvaldības izpilddirektoram 

I.Ikauniekam. 
 

 

 

 

8. 

Par siltumapgādes avansa maksājumiem 2017./2018.gada apkures sezonai  

 

Tiek dots vārds O.Kančam, M.Justam 

 

 Izskatot Varakļānu “Dzīvokļu komunālā uzņēmuma” SIA ierosinājumu par centralizētās 

siltumapgādes avansa maksājuma apmēra noteikšanu 2017./2018.gada apkures sezonai, kas 

nodrošinās iespēju savlaicīgi iepirkt kurināmo un pakalpojumu saņēmējiem dos iespēju plānot 

savus izdevumus apkures maksājumu segšanai, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībā” 15.panta 

pirmās 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, ka 2017.gada vasaras sezonas piecos mēnešos (maijs, jūnijs, jūlijs, augusts, 

septembris) iedzīvotājiem – centralizētās siltumapgādes pakalpojuma saņēmējiem – veicamais 

fiksētais maksājums uzskatāms par avansa iemaksu 2017./2018.gada apkures sezonas pieciem 

mēnešiem (novembrim, decembrim, janvārim, februārim, martam). 

 

 2. Fiksētā maksājuma apmēru mēnesī noteikt: 

Brīvības iela 1  0,51 EUR/m2 

Kosmonautu iela 13 0,41 EUR/m2 

Kosmonautu iela 15 0,41 EUR/m2 

Kosmonautu iela 20 0,65 EUR/m2 

Kosmonautu iela 22 0,45 EUR/m2 

Pils iela 18  0,61 EUR/m2 

Pils iela 20  0,65 EUR/m2 

Rēzeknes iela 4 0,68 EUR/m2 

Pils iela 28A  0,56 EUR/m2 

Pils iela 30  0,77 EUR/m2 

Pils iela 32  0,64 EUR/m2 

Rīgas iela 19  0,60 EUR/m2 

Rīgas iela 21  0,60 EUR/m2 

Rīgas iela 23  0,60 EUR/m2 

 2.1. fiksētais (avansa) maksājums nav uzskatāms par obligātu maksājumu un par tā 

kavējumu netiek piemērotas soda sankcijas. 
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 3. Uzsākot 2017./2018.gada apkures sezonu, avansa maksājums tiks ņemts vērā, veicot 

aprēķinu par siltumapgādi pēc spēkā esošā pamattarifa. 
 

9. 

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 2017.gadā Varakļānu novada 

pašvaldības izglītības iestādēs saskaņā ar pielikumu. 
 

Pielikumā: izglītības iestāžu audzēkņu uzturēšanas izmaksu tāme uz 1 lapas. 
 

 

 

 

10. 

Par Varakļānu novada pašvaldības sociālās aprūpes iestādes –  pansionāta 

“Varavīksne” iemītnieku uzturēšanas izmaksām 

 

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

 

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

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. Apstiprināt viena iemītnieka uzturēšanas izmaksas 2017.gadā Varakļānu novada 

pašvaldības sociālās aprūpes iestādē – pansionātā “Varavīksne” saskaņā ar pielikumu. 
 

Pielikumā: pansionāta iemītnieku uzturēšanas izmaksu tāme uz 1 lapas. 
 

11. 

Par valsts budžeta finansējuma mācību līdzekļu iegādei sadali starp novada  izglītības 

iestādēm 

 

Tiek dots vārds I.Skutelei, M.Justam 

 

 Pamatojoties uz MK 19.01.2016. noteikumiem Nr.41 “Kārtība, kādā valsts un pašvaldības 

finansē mācību līdzekļu iegādi izglītības iestādēm” un saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 

15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta pirmās daļas 23.punktu, Atbilstoši IZM 16.03.2017. 

rīkojumam Nr.132 “Par valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu pašvaldībām mācību līdzekļu un 

mācību literatūras iegādei 2017.gadā” 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. Piešķirto valsts budžeta līdzekļu finansējumu 2017.gadam mācību literatūras un 

mācību līdzekļu iegādei sadalīt starp novada vispārējās izglītības un pirmsskolas izglītība 
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iestādēm atbilstoši audzēkņu skaitam. 

 

 2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu 

komitejas loceklei Anitai Saleniecei. 
 

Pielikumā: saraksts uz 1 lapas. 
 

12. 

Par noteikumu “Kārtība, kādā tiek reģistrēti un uzņemti izglītojamie Varakļānu 

pirmsskolas izglītības iestādē “Sprīdītis”” apstiprināšanu 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot Varakļānu pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” iesniegto noteikumu 

“Kārtība, kādā tiek reģistrēti un uzņemti izglītojamie Varakļānu pirmsskolas izglītības iestādē 

“Sprīdītis”” projektu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.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. Apstiprināt noteikumus “Kārtība, kādā tiek reģistrēti un uzņemti izglītojamie Varakļānu 

pirmsskolas izglītības iestādē “Sprīdītis””. 
 

Pielikumā: noteikumi ar pielikumiem uz 7 lapām.  
 

 

 

 

13. 

Par izmaiņām atsevišķos pašvaldības iestāžu amatu un mēnešalgu sarakstā 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

  Izskatot pašvaldībā saņemtos iestāžu vadītāju priekšlikumus par izmaiņu veikšanu amatu 

un mēnešalgu sarakstos, pamatojoties uz 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, NOLEMJ: 

 

 1. Ar 01.05.2017. veikt izmaiņas ar domes 29.12.2016. lēmumu Nr.16.39 apstiprinātajā 

pielikumā Nr.16 – Sociālā dienesta amatu un mēnešalgu saraksts: 

1.1. samazināt sociālās palīdzības organizatora (kods 3412 03) likmju skaitu no 1,5 uz 1,0; 

1.2. papildināt sarakstu ar sociālo darbinieku darbam ar ģimenēm un bērniem (kods 2635 03) ar 

slodzi 1,0; 

1.3. izslēgt no saraksta Alternatīvās aprūpes centrā sociālā darbinieka (darbam ar veciem 

cilvēkiem); kods 2635 04 amata vienību un sociālā darbinieka (darbam ar personām ar 

funkcionāliem traucējumiem; kods 2635 08 amata vienību; 

1.4. papildināt sarakstu Alternatīvās aprūpes centrā ar sociālo darbinieku darbam ar personu 

grupām (kods 2635 11) ar slodzi 1,0; 

1.5. izslēgt no saraksta Mobilās aprūpes grupā sociālā rehabilitētāja (kods 3412 02) amata 

vienību. 

 

 2. Ar 01.06.2017. veikt izmaiņas domes 26.01.2017. lēmumu Nr.1.2 apstiprinātajā 

pielikumā Nr.1 – Varakļānu pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” amatu un mēnešalgu 

saraksts: 
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2.1. palielināt saimniecības pārziņa (kods 5151 11) likmi no 0,7 uz 1,0; 

2.2. palielināt pavāra (kods 5120 02) likmju skaitu no 1,0 uz 2,0; 

2.3. izslēgt no saraksta veļas mazgājamās mašīnas operatora (kods 8157 02) amata vienību; 

2.4.. izslēgt no saraksta noliktavas pārziņa (kods 4321 03) amata vienību; 

2.5. papildināt sarakstu ar veļas pārziņa (kods 9121 03) amata vienību ar 1,0 likmi; 

2.6. palielināt remontstrādnieka (kods 9313 02) likmi no 0,5 uz 1,0. 

 

 3. Ar 01.06.2017. veikt izmaiņas domes 26.01.2017. lēmumu Nr.1.2 apstiprinātajā 

pielikumā Nr.6 – Varakļānu veco ļaužu pansionāta “Varavīksne” amatu un mēnešalgu saraksts: 

3.1. izslēgt no saraksta saimniecības pārziņa (kods 5151 11) amata vienību; 

3.2. izslēgt no saraksta medicīnas māsas (kods 3221 01) amata vienību; 

3.3. papildināt sarakstu ar ārsta palīga – feldšera (kods 2240 01) amata vienību ar 0,5 likmēm; 

3.4. palielināt pavāra (kods 5120 02) likmju skaitu no 1,0 uz 2,0; 

3.5. izslēgt no saraksta veļas mazgājamās mašīnas operatora (kods 8157 02) amata vienību; 

3.6. izslēgt no saraksta noliktavas pārziņa (kods 4321 03) amata vienību; 

3.7. papildināt sarakstu ar veļas pārziņa (kods 9121 03) amata vienību ar 1,0 likmi; 

3.8. palielināt sētnieka (kods 9613 01) likmi no 0,3 uz 0,4; 

3.9.  izslēgt no saraksta remontstrādnieka (kods 9313 02) amata vienību; 

3.10. papildināt sarakstu ar apkopēja (kods 9112 01) amata vienību ar 0,6 likmēm. 
 

Pielikumā: saraksti uz 3 lapām. 
 

 

 

 

 

 

 

 

14. 

Par nekustamā īpašuma Krustpils ielā 29B, Varakļāni, atsavināšanu 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot ar domes 26.01.2017. lēmumu Nr.1.11 izveidotās darba grupas 23.03.2017. aktu 

Nr.1 “Par nekustamā īpašuma Krustpils ielā 29B, Varakļāni, Varakļānu novads 

(kad.Nr.70170010283) 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, 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 pašvaldības nekustamā īpašuma Krustpils ielā 29B, Varakļāni, Varakļānu 

nov., nosacīto cenu EUR 4115,59. 

 

 2. Uzdot Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītāja A.Tocs-Macāne) sagatavot un nosūtīt  

Krustpils ielas 29B,, Varakļāni, īrniecei Antoņinai Sipovičai piedāvājumu izmantot pirmpirkuma 

tiesības. 

 

 3. Uzdot pašvaldības juristam V.Beļajevam sagatavot parakstīšanai nekustamā īpašuma 

Krustpils ielā 29B, Varakļāni, pirkuma līguma projektu. 

 

 4. Līdzekļus, kas tiks iegūti par atsavināmo īpašumu ieskaitīt Varakļānu novada pašvaldības 

budžetā. 
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 5. Varakļānu novada pašvaldības centralizētai grāmatvedībai (galv.grāmatvede I.Skutele) 

pēc pārdošanas līguma spēkā stāšanās izslēgt no pašvaldības bilances atsavināto īpašumu.  

 

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

4201) viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas. 
 

15. 

Par adreses noteikšanu 

 

Tiek dots vārds A.Tocs-Macānei, M.Justam 

 

   Izskatot Arņa Leitāna pilnvarotās personas Līgas Upenieces 20.03.2017. iesniegumu par 

adreses piešķiršanu nepabeigtai dzīvojamai mājai, kas atrodas uz zemes vienības Jaunatnes ielā 

19, Varakļāni, 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. Nekustamajam īpašumam – nepabeigtai dzīvojamai ēkai ar kadastra numuru 

70175010070, kas atrodas uz zemes gabala Jaunatnes ielā 19, Varakļāni (kad.apzīm. 

70170010529)  noteikt adresi – Jaunatnes iela 19A, Varakļāni, Varakļānu nov., LV-4838. 
 

16. 

Par zemes nomu 

 

Tiek dots vārds A.Tocs-Macānei, M.Justam 

 

 Izskatot pašvaldībā saņemtos iesniegumus par zemes nomas jautājumiem, 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, 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 31.03.2017. pārtraukt zemes nomas līgumus: 

 1.1. Ilgai Grudulei par zemes gabalu ar kadastra apzīm. 70780040301 – 0,09 ha un 

70780040303 – 0,023 ha platībā, sakarā ar nomnieces nāvi; 

  1.2. Valentīnai Sprukstiņai par zemes gabalu 1758 m2 platībā Zemgales ielā 34, 

Varakļāni; 

 1.3. Veroniku Bernāni par zemes gabaliem: 

1999 m2 platībā Skolas ielā 49, Varakļāni; 

1222 m2 platībā Jaunatnes ielā 24, Varakļāni. 

 

 2. Pagarināt iepriekš noslēgtos zemes nomas līgumu Ilutu Pīternieci par zemes gabaliem: 

- ar kad.apzīm. 7078 003 0285 – 1,4 ha; 

- ar kad.apzīm. 7078 003 0286 – 2,5 ha; 

- ar kad.apzīm. 7078 004 0259 – 0,29 ha; 

- ar kad.apzīm. 7078 004 0260 – 0,71 ha platībā; uz laiku līdz 31.12.2021. 

 

 3. Iznomāt zemi, slēdzot zemes nomas līgumus ar šādiem nomniekiem: 

 3.1. Geni Šmagru par zemes gabalu ar kadastra apzīm. 70780040301 – 0,09 ha platībā 
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sakņu dārza vajadzībām uz laiku līdz 31.12.2021.; 

 3.2. Andreju Pauniņu par zemes gabalu ar kadastra apzīm. 70780040475 – 0,71 ha platībā 

uz laiku līdz 31.03.2022. 

 

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

4201) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
 

17. 

Par atļauju iznomāt zemi trešajām personām 

 

Tiek dots vārds A.Tocs-Macānei, M.Justam 

 

 Izskatot Jāņa Zepa iesniegumu par atļauju iznomāt zemi trešajām personām, pamatojoties 

uz likuma “Par pašvaldībām” 12.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. Piekrist, ka Jānis Zeps iznomā uz laiku līdz 31.12.2018. Jānim Naglim zemes gabalu 

ar kadastra apzīm. 7078 004 0388 – 5,5 ha platībā. 
 

18. 

Par nekustamo īpašumu “Eglinieki A” un “Eglinieki B” robežu pārkārtošanu 

 

Tiek dots vārds A.Tocs-Macānei, M.Justam 

 

 Izskatot Artūra Madžuļa 22.03.2017. iesniegumu par nekustamā īpašuma “Eglinieki A” un 

“Eglinieki B” robežu pārkārtošanu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, Zemes 

ierīcības likuma 5.panta 1.punktu, 8.panta pirmās daļas 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 pārkārtot nekustamā īpašuma “Eglinieki A” zemes vienības ar kad.apzīm. 

70780030234 un “Eglinieki B” zemes vienības ar kad.apzīm. 70780030282 robežu, palielinot 

zemes vienības ar kad.apzīm. 7078 003 0282 platību līdz 3,02 ha. 

 

 2. Nekustamo īpašumu zemes vienību robežu pārkārtošanai izstrādāt zemes ierīcības 

projektu. 
 

Pielikumā: darba uzdevums uz 1 lapas. 
 

19. 

Par nekustamā īpašuma “Spīdolas 1” nodošanu atsavināšanai 

 

Tiek dots vārds A.Tocs-Macānei, M.Justam 

 

 Izskatot zemnieku saimniecības “Spīdola” īpašnieces Intas Melderes 09.03.2017. 

iesniegumu par nekustamā īpašuma “Spīdolas 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 
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01.02.2011. noteikumu Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 11.4.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 atsavināšanai nekustamo īpašumu “Spīdolas 1”, Varakļānu pagastā, Varakļānu 

nov., ar kadastra Nr.7094 003 0011 – 20,0 ha kopplatībā, kas sastāv no divām zemes vienībām: 

7094 003 0300 – 13,0 ha; 

7094 004 0215 – 7,0 ha; 

 1.1. noteikt nekustamā īpašuma atsavināšanas veidu – pārdošana par brīvu cenu. 

 

 2. Nekustamā īpašuma atsavināšanas nosacītās cenas noteikšanai izveidot darba grupu šādā 

sastāvā: 

darba grupas vadītājs –  Jānis Mozga – pagastu pārvalžu vadītājs; 

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

    Ilona Skutele – centralizētās grāmatvedības galvenā grāmatvede.  

 

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

4201) viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas. 
 

20. 

Par nekustamā īpašuma “Dairas” nodošanu atsavināšanai 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot Dairas Zepas 09.03.2017. iesniegumu par nekustamā īpašuma “Dairas” 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, 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 “Dairas”, Varakļānu pagastā, Varakļānu nov., 

ar kadastra Nr.7094 004 0102 – 0,3 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 vadītājs –  Jānis Mozga – pagastu pārvalžu vadītājs; 

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

    Ilona Skutele – centralizētās grāmatvedības galvenā grāmatvede.  

 

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

4201) viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas. 
 

21. 

Par nekustamā īpašuma nosaukuma, platības un zemes lietošanas mērķa noteikšanu 

 

Tiek dots vārds A.Tocs-Macānei, M.Justam 

 

 Izskatot VZD 14.03.2017. vēstuli Nr.2-13-V/1566 “Par nekustamā īpašuma lietošanas 
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mērķa noteikšanu”, pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās 

daļas 1.punktu un MK 20.06.2006. noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšana un maiņas kārtība” 16.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 nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr.7078 004 0503 nosaukumu “Ceļa 

posms Greblis – Mazie Tropi”. 

 

 2. Noteikt nekustamā īpašuma “Ceļa posms Greblis – Mazie Tropi” zemes vienībai ar 

kadastra apzīm. 7078 004 0504 platību – 0,1 ha. 

 

 3. Noteikt zemes vienībai ar kadastra apzīm. 7078 004 0504 zemes lietošanas mērķi – 

zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā; kods – 

1101. 
 

22. 

Par vienreizēja pabalsta piešķiršanu ārkārtas situācijā nonākušiem 

 

Tiek dots vārds A.Kančai, M.Justam 

 

 Izskatot pašvaldībā saņemtos iesniegumus par pabalstu piešķiršanu ārkārtas situācijā 

nonākušiem, pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta otro 

daļu, Varakļānu novada domes 29.10.2015. saistošo noteikumu Nr.4 “Par ģimenes vai atsevišķi 

dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem Varakļānu 

novada pašvaldībā” 22.punktu un XII.nodaļu, 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. Sakarā ar 05.02.2017. Lubānas ielā 13, Varakļāni, notikušā ugunsgrēka rezultātā zaudēto 

dzīvojamo māju un iedzīvi piešķirt pabalstu ārkārtas situācijā nonākušiem A. B. EUR 1000,00 

apmērā. 

 

 2. Sakarā ar 08.03.2017. “Rancānos”, Varakļānu pag., notikušā ugunsgrēka rezultātā 

zaudēto dzīvojamo māju un visu iedzīvi piešķirt pabalstu ārkārtas situācijā nonākušiem A. R.  

EUR 1000,00 apmērā. 

 

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

4201) viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas. 
 

 

 

 

 

23. 

Par naudas balvas piešķiršanu nozīmīgā dzīves jubilejā 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas sagatavoto informāciju par nozīmīgām dzīves 

jubilejām 2017.gada aprīlī, 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: 
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 1. Piešķirt naudas balvas sakarā ar 85 gadu jubileju 70,00 euro apmērā Varakļānu novada 

iedzīvotājai Martai Seržanei. 

 

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

novada iedzīvotājiem: 

 2.1. Helēnai Čaunānei; 

 2.2. Broņislavai Kukulei. 

 

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

4201) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
 

24. 

Par sociālo dzīvokļu īres līgumu pagarināšanu 

 

Tiek dots vārds A.Kančai, M.Justam 

 

 Izskatot Sociālā dienesta sagatavoto informāciju par sociālo dzīvokļu īres līgumu 

pagarināšanu, 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 30.09.2017.: 

 1.1. Zinaidai Garančai par sociālo dzīvokli Pils ielā 17-6, Varakļānos; 

 1.2. Pēterim Poļakam par sociālo dzīvokli Pils ielā 17-9, Varakļānos; 

 1.3. Guntaram Strodam par sociālo dzīvokli Rīgas ielā 36-3, Varakļānos. 

 

 2. Uzdot Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA līdz 10.04.2017. sagatavot un 

noslēgt 1.punktā minēto sociālo dzīvokļu īres līgumus. 
 

25. 

Par dzīvokļa īres līguma pagarināšanu 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot Anitas Buteiķes 03.03.2017. iesniegumu par dzīvokļa Fabrikas ielā 1-5, 

Varakļānos, īres līguma pagarināšanu, atbilstoši likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 6.pantam, 

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 ar Anitu Buteiķi noslēgto īres līgumu dzīvoklim Fabrikas ielā 1-5, 

Varakļānos, uz laika periodu līdz 30.04.2018. 
 

 

26. 

Par dzīvojamās telpas piešķiršanu 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot Raivja Kinnes 27.02.2017. iesniegumu par dzīvojamās telpas piešķiršanu sakarā 

ar atgriešanos no apcietinājuma un Armanda Broka 03.03.2017. iesniegumu par dzīvojamās 

telpas piešķiršanu sakarā ar ugunsgrēku, saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās 

daļas 9.punktu, likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 2., 5., 6.pantu, likuma “Par palīdzību dzīvokļa 

jautājumu risināšanā” 13.panta pirmās daļas 1.punktu, 14.panta pirmās daļas 5.punktu, Varakļānu 
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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 Raivim Kinnem īres tiesības uz divistabu dzīvokli Varakļānu pagasta 

“Aizkalnieši 1”-1 (kopējā platība 47,3 m2), slēdzot īres līgumu uz laiku līdz 31.03.2018. 

 

 2. Sakarā ar 05.02.2017. notikušā ugunsgrēka laikā bojātu un dzīvošanai nepiemērotu 

kļuvušu līdzšinējo dzīvojamo telpu Varakļānos, Lubānas ielā 13, piešķirt Armandam Brokam  

īres tiesības uz dzīvokli Varakļānos, Miera ielā 14. 

 

 3. Uzdot Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA līdz 10.04.2017. sagatavot un 

noslēgt 1.un 2.punktā minēto dzīvokļu īres līgumus. 
 

27. 

Par reģistrēšanu palīdzībai dzīvokļa jautājumu risināšanā 

 

Tiek dots vārds A.Kančai, M.Justam 

 

 Izskatot Ņinas Zepas 22.02.2017. un Jura Fjodorova 13.03.2017. iesniegumus par 

pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā – apdzīvojamās platības piešķiršanu, 

saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punktu un likuma “Par palīdzību 

dzīvokļa jautājumu risināšanā” 5.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. Reģistrēt Ņinu Zepu pašvaldības palīdzības reģistrā vispārējā kārtībā;  

 1.1. Ņinas Zepas palīdzības reģistra kārtas Nr.3.  

 

 2. Reģistrēt Juri Fjodorovu pašvaldības palīdzības reģistrā vispārējā kārtībā;  

 2.1. Jura Fjodorova palīdzības reģistra kārtas Nr.4. 
 

Pielikumā: pieņemto lēmumu izvērsti skaidrojumi uz 2 lapām.  
 

28. 

Par sociālās aprūpes pakalpojumu izcenojumiem SIA “Varakļānu veselības aprūpes 

centrs” 

 

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

 

 Izskatot SIA “Varakļānu veselības aprūpes centrs” valdes locekles Dinas Inķēnas 

sagatavoto informāciju par sociālās aprūpes pakalpojumu izcenojuma izmaiņām Varakļānu 

veselības aprūpes centrā, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm “par” (J.Erels, 

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

“atturas” – nav, D.Inķēnai nebalsojot, NOLEMJ: 

 

 1. Apstiprināt sociālās aprūpes pakalpojumu izcenojumus SIA “Varakļānu veselības 

aprūpes centrs”, nosakot: 

 

 

 

 1.1. klientiem, kuriem uz 01.05.2017. ir spēkā esošs sociālās aprūpes līgums, neiekļaujot 

personiskās higiēnas preces un pastāvīgi lietojamos medikamentus – diennakts maksa  12,00 

euro; 

 1.2. īslaicīga sociālā aprūpe, nodrošinot personai nepieciešamos medikamentus, 

ārstnieciskos materiālus un personiskās higiēnas preces pilnā apmērā – diennakts maksa: 

- Varakļānu novada iedzīvotājam 14,00 euro, 
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- citu novadu iedzīvotājiem 15,00 euro.” 

 

 2. Lēmuma 1.punktā minētie izcenojumi stājas spēkā ar 01.05.2017. 

 

 3. Ar 30.04.2017. skaitīt par spēku zaudējušu Varakļānu novada domes 27.09.2012. 

lēmumu Nr.10.2 un 28.05.2015. lēmumu Nr.6.2. 
 

29. 

Par zemes ierīcības projekta “Virši” apstiprināšanu 

 

Tiek dots vārds A.Tocs-Macānei, M.Justam 

 

 Izskatot SIA “Ametrs” zemes ierīkotājas Līgas Romančukas 27.03.2017. iesniegumu ar 

lūgumu apstiprināt zemes ierīcības projektu “Virši”, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 

21.panta pirmās daļas 27.punktu, Zemes ierīcības likuma 19.panta otro daļu, MK 02.08.2016. 

noteikumu Nr.505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26.un 28.punktu, MK 

20.06.2006. noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķu noteikšana un maiņas kārtība” 6., 16.1.un 30.punktu, 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. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma “Virši”, Murmastienes 

pagastā, Varakļānu nov. (kad.Nr.7078 003 0006) zemes vienības ar kadastra apzīm.70780030006 

sadalīšanai: 

 1.1. apstiprināt neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīm.7078 003 0299 (Nr.1 

saskaņā ar zemes ierīcības projekta grafisko pielikumu) platību – 6,0 ha; 

 1.2. mainīt paliekošajai zemes vienībai ar kadastra apzīm.7078 003 0299 – 6,0 ha platībā 

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); 

 1.3. apstiprināt atdalāmās zemes vienības ar kadastra apzīm.7078 003 0302 (Nr.2 saskaņā 

ar zemes ierīcības projekta grafisko pielikumu) platību – 3,0 ha; 

 1.4.  noteikt atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīm.7078 003 0302 – 3,0 ha platībā 

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

0101). 

 

 2. Sadalāmā zemes gabala platības var tikt precizētas normatīvajos aktos noteiktā apjomā 

kadastrālās uzmērīšanas gaitā.  

 

 3. Noteikt zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumus: 

 3.1. zemes vienībai ar kadastra apzīm. 7078 003 0299 - 7311040900 – ūdensnotekas 

(ūdensteču regulēta posma un speciāli raktas gultnes), kā arī uz tās esošās hidrotehniskās būves 

un ierīces ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija meža zemēs; 

 3.2. zemes vienībai ar kadastra apzīm. 7078 003 0302: 

- 7312050101 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus 

pilsētām un ciemiem ar nominālo spriegumu līdz 20 kV; 

- 7312030303 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un pašvaldību 

autoceļiem lauku apvidos. 

 

Visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti.  
 

 

 

 

 Domes priekšsēdētājs informē deputātus, ka 27.aprīlī pašvaldības pārstāvji ir uzaicināti 

ierasties pie valsts prezidenta uz novada ģerboņa grāmatas saņemšanu. Sakarā ar to, nākamā 
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domes sēde notiks 28.04.2017. plkst. 1500. 

 

Sēde darbu beidz plkst. 1620 

 

Sēdi vadīja: 

Domes priekšsēdētājs   (personīgais paraksts)  M.Justs 

 

Protokolēja: 

Lietvedības nodaļas vadītāja (personīgais paraksts)  I.Broka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


