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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 26.aprīlī                                   Nr. 4 

 

Atklāta sēde sasaukta plkst. 1500 

Sēdi vada domes priekšsēdētājs Māris Justs 

Sēdi protokolē Lietvedības nodaļas vadītāja  Ilga Broka 

 

DOMES  SASTĀVS: 
 

1.   Deputāts Jānis Erels  - nepiedalās (personisku iemeslu dēļ)  

2.   Deputāts Gunārs Gabrišs  - piedalās  

3.   Deputāte Dina Inķēna  - piedalās  

4.   Deputāts Māris Justs  - piedalās  

5.   Deputāts Oskars Kančs  - nepiedalās (darba braucienā) 

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; 

Aina Kanča – Sociālā dienesta vadītāja; 

Ilga Broka – Lietvedības nodaļas vadītāja 

 

DARBA  KĀRTĪBA: 
 

Informācija 

 

1. Saistošo noteikumu Nr.5“Grozījumi 26.01.2017.saistošajos noteikumos Nr.1 “Par 

Varakļānu novada pašvaldības 2017.gada budžetu”” apstiprināšana 

 

2. Par Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums”SIA  pamatkapitāla palielināšanu 

 

3. Par SIA “Varakļānu veselības aprūpes centrs” pamatkapitāla palielināšanu 

 

4. Par Bāriņtiesas darbinieku profesionālās ētikas normu apstiprināšanu 

 

5. Par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma Krustpils ielā 29A, Varakļāni, atsavināšanu 

atklātā izsolē 
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6. Par zemes gabala iedalīšanu Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA katlu 

mājas būvniecībai 

 

7. Par nekustamā īpašuma “Upmalnieki” sadalīšanu 

 

8. Par zemes gabala sadalīšanu 

 

9. Par zemes nomu 

 

10. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu Rolandam Ragausim 

 

11. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu Marco Picchiami  

 

12. Par sociālo dzīvokļu īri  

 

13. Par dienesta dzīvokļa piešķiršanu 

 

14. Par naudas balvas piešķiršanu nozīmīgā dzīves jubilejā 

 

15. Par sieviešu invalīdu biedrības “Varakļānu Aspazijas” projektu “Dzīpars pie dzīpara, 

mezgliņš pie mezgliņa – priekš pašām un citiem” 

 

PAPILDU  DARBA  KĀRTĪBA:  

 

 

16. Varakļānu novada pensionāru biedrības “Pīlādzītis” iesnieguma izskatīšana 

 

17. Par Varakļānu novada svētku programmu 

 

18. Par Varakļānu Vissvētās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas Romas katoļu draudzes 

projektu “Varakļānu Romas katoļu baznīcas vides pieejamības uzlabošana”  

 

19. Par zemes vienību platības precizēšanu 

 

20. Par nekustamo īpašumu “Kastaņi” un “Āraceriņi” robežu pārkārtošanu  

 
Pašvaldības izpilddirektors I.Ikaunieks informē, ka Varakļānu vidusskolā ir ieviestas jauna 

veida skolēnu apliecības (e-apliecības). Šobrīd tās galvenokārt kalpo pusdienu pieteikumam un 

uzskaitei. Nākotnē – paredzama to plašāka un daudzpusīgāka izmantošana. 

Aprīlis kultūras dzīvē zīmīgs ar amatiermākslas kolektīvu skatēm. Mūsu novada dejotāji, 

dziedātāji un folkloras kopas ir startējuši ar augstiem sasniegumiem. 

Lielā Talka Varakļānos aizvadīta, sakopjot bijušās pienotavas teritoriju. Sakopšanas darbi 

ir norisinājušies arī Stirnienē un Murmastienē. 

Ir atsākušies ielu asfaltēšanas darbi. Patlaban darbs norit Varakļānu pilsētas Jaunatnes ielas 

posmā. 

 

Domes priekšsēdētājs iepazīstina deputātus ar domes sēdes darba kārtību un aicina 

deputātus balsot par vēl 5 izskatāmo jautājumu iekļaušanu domes papildu darba kārtībā.  

Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm “par” (G.Gabrišs, D.Inķēna, 

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

NOLEMJ: 

 

 Iekļaut papildu darba kārtībā 5 izskatāmos jautājumus.  
 

1. 

Saistošo noteikumu Nr.5“Grozījumi 26.01.2017.saistošajos noteikumos Nr.1 “Par 

Varakļānu novada pašvaldības 2017.gada 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” 
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21.panta pirmās daļas 2.punktu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm “par” 

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

“atturas” – nav, NOLEMJ: 

 

 

 

 

 1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.5 “Grozījumi 26.01.2017. saistošajos noteikumos 

Nr.1 “Par Varakļānu novada pašvaldības 2017.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 1 lapas. 
 

2. 

Par Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums”SIA  pamatkapitāla palielināšanu 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot jautājumu par Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA pamatkapitāla 

palielināšanu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu, 

Publiskās personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 63.panta  pirmās daļas 

pirmo punktu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm “par” (G.Gabrišs, D.Inķēna, 

M.Justs, G.Puntužs, A.Saleniece, J.Vēvers, M.Vilkauša); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ:  

 

 1. Piešķirt naudas līdzekļus EUR 20 000 (divdesmit tūkstoši) apmērā apkures sistēmas 

uzlabošanas un katlu mājas būvniecības pasākumiem, veicot Varakļānu “Dzīvokļu komunālais 

uzņēmums” SIA  pamatkapitāla palielināšanu. 

 

  2. Apstiprināt Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA jaunu pamatkapitālu EUR 

1 820 935 (viens miljons astoņi simti divdesmit tūkstoši deviņi simti trīsdesmit pieci) apmērā. 
 

3. 

Par SIA “Varakļānu veselības aprūpes centrs” pamatkapitāla palielināšanu 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot jautājumu par SIA “Varakļānu veselības aprūpes centrs” pamatkapitāla 

palielināšanu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu, 

Publiskās personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 63.panta  pirmās daļas 

pirmo punktu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 6 balsīm “par” (G.Gabrišs, M.Justs, 

G.Puntužs, A.Saleniece, J.Vēvers, M.Vilkauša); “pret” – nav; “atturas” – nav, D.Inķēnai 

nebalsojot, NOLEMJ:  

 

 1. Piešķirt naudas līdzekļus EUR 28 000 (divdesmit astoņi tūkstoši) apmērā lifta iekārtas 

uzstādīšanas pasākumiem, veicot SIA “Varakļānu veselības aprūpes centrs” pamatkapitāla 

palielināšanu. 

 

 2. Apstiprināt SIA “Varakļānu veselības aprūpes centrs” jaunu pamatkapitālu EUR 404 644 

(četri simti četri tūkstoši seši simti četrdesmit četri) apmērā. 
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4. 

Par Bāriņtiesas darbinieku profesionālās ētikas normu apstiprināšanu 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot noteikumu projektu “Bāriņtiesas darbinieku profesionālās ētikas normas”, 

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta 2.punktu un Bāriņtiesu likuma 4.panta trešo 

daļu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm “par” (G.Gabrišs, D.Inķēna, M.Justs, 

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

 

 

 

 

 1. Apstiprināt noteikumus “Bāriņtiesas darbinieku profesionālās ētikas normas”. 
 

Pielikumā: noteikumi uz 3 lapām. 
 

5. 

Par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma Krustpils ielā 29A, Varakļāni, 

atsavināšanu atklātā izsolē 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma nosacījumiem, saskaņā ar 

Varakļānu novada domes 23.02.2017. lēmumu Nr.2.8 “Par nekustamā īpašuma Krustpils ielā 29A, 

Varakļāni, atsavināšanas ierosinājumu”, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm 

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

“atturas” – nav, NOLEMJ: 

 

 1. Atsavināt Varakļānu novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Krustpils ielā 

29A, Varakļāni, pārdodot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli. 

 

 2. Apstiprināt nekustamā īpašuma nosacīto cenu (izsoles sākumcenu) EUR 4000,00 

apmērā. 

 

 3. Izsoles organizēšanai izveidot darba grupu šādā sastāvā: 

darba grupas vadītājs   – Ivars Ikaunieks – pašvaldības izpilddirektors; 

darba grupas locekļi:  – Jānis Broks – zemes lietu speciālists; 

    – Inese Pīterniece – grāmatvede; 

    – Karīna Keiša – sekretāre. 

 

 4. Apstiprināt nekustamā īpašuma izsoles noteikumus (skat pielikumā). 

 

 5. Izsoles rezultātā iegūtos līdzekļus ieskaitīt Varakļānu novada pašvaldības Swedbank 

kontā Nr. LV25HABA0001402041751; kods HABALV22, vai iemaksāt Varakļānu novada 

pašvaldības kasē. 

 

 6. Izsoles organizēšanas darba grupai viena mēneša laikā pēc izsoles iesniegt domei 

lēmuma projektu par izsoles rezultātu apstiprināšanu. 
 

Pielikumā: izsoles noteikumi uz 5 lapām. 
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6. 

Par zemes gabala iedalīšanu Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA katlu 

mājas būvniecībai 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot jautājumu par jaunas katlu mājas būvniecībai nepieciešamā zemes gabala 

iedalīšanu Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA, pamatojoties uz likuma “Par 

pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar  7 

balsīm “par” (G.Gabrišs, D.Inķēna, M.Justs, G.Puntužs, A.Saleniece, J.Vēvers, M.Vilkauša); “pret” 

– nav; “atturas” – nav, NOLEMJ: 

 

 1. Iznomāt  Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA pašvaldībai piederošu 

zemes īpašumu Skolas ielā 49, Varakļāni (kad.Nr. 7017 001 0360) 1999 m2 platībā, uz kura 

nomniekam ir tiesības celt kā patstāvīgus īpašuma objektus ēkas un būves, uz laika periodu līdz 

31.12.2027.; 

 1.1. zemes nomas līgumu reģistrēt zemesgrāmatā.  

 

 2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt pašvaldības izpilddirektoram I.Ikauniekam. 

 

 

 

7. 

Par nekustamā īpašuma “Upmalnieki” sadalīšanu 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot 29.03.2017. pašvaldībā saņemto SIA “Madonas īpašumi” iesniegumu par 

nekustamā īpašuma “Upmalnieki”, Murmastienes pagastā, sadalīšanu divos atsevišķos īpašumos, 

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 

19.panta pirmo daļu, 24.panta otro daļu, Zemes ierīcības likuma 5.panta 1.punktu, 8.panta pirmās 

daļas 3.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  7 balsīm “par” (G.Gabrišs, D.Inķēna, M.Justs, G.Puntužs, A.Saleniece, 

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

 

 1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “Upmalnieki” (kadastra Nr. 7078 008 0190; 

kopplatība – 13,78 ha) divos atsevišķos īpašumos. 

 

 2. Atļaut atdalīt no zemes vienības ar kadastra apzīm. 7078 008 0190 (13,78 ha) zemes 

gabalu 4,0 ha platībā (pēc atdalīšanas zemes gabala platība var tikt precizēta), kas projektētajā 

sadales shēmā apzīmēta ar burtu A); 

 2.1. zemes vienības ar kadastra apzīm. 7078 008 0190 sadalīšanai izstrādāt zemes ierīcības 

projektu. 

 

 3. No zemes vienības ar kadastra apzīm. 7078 008 0190 atdalāmā zemes vienības daļa 4,0 

ha platībā veido jaunu nekustamo īpašumu “Pušču Upmalnieki”. 

 

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

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība; kods – 0101. 

 

 5. Paliekošajam nekustamajam īpašumam “Upmalnieki” - zemes vienības ar kadastra 

apzīm. 7078 008 0190 daļai 9,78 ha platībā – 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. 
 

Pielikumā: darba uzdevums uz 1 lapas. 
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Plkst.1525 domes priekšsēdētājs izsludina 15 minūšu pārtraukumu. 

Plkst. 1540 dome atsāk darbu. 
 

8. 

Par zemes gabala sadalīšanu 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra 

likuma 19.panta 1.punktu, MK 20.06.2006. noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšana un maiņas kārtība” un 

Varakļānu novada teritorijas plānojumu 2014.-2025. gadam, Varakļānu novada dome, atklāti 

balsojot, ar 7 balsīm “par” (G.Gabrišs, D.Inķēna, M.Justs, G.Puntužs, A.Saleniece, J.Vēvers, 

M.Vilkauša); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ: 

 

 1. Sakarā ar to, ka uz pašvaldības tiesiskajā valdījumā esošā nekustamā īpašuma “Miķeļi” 

zemes gabala ar kadastra apzīm. 7094 007 0181 atrodas nenoskaidrotas piederības ēka, sadalīt 

zemes gabalu divos atsevišķos īpašumos: 

 - 1.īpašums – paliekošais “Miķeļi” – 0,42 ha platībā; 

 - 2.īpašums – jaunizveidotais “Miķeļi 1” - 0,12 ha platībā. 

 

 

 

 

 

 2. Paliekošajam nekustamajam īpašumam “Miķeļi” 0,42 ha platībā mainīt zemes lietošanas 

mērķi no – individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme; kods – 0601; uz – pārējo sabiedriskās 

nozīmes objektu apbūve; kods 0908. 

 

 3. Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam “Miķeļi 1” 0,12 ha platībā noteikt zemes 

lietošanas mērķi – lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūves zeme; kods 1003. 

 

 4. Jaunizveidotā nekustamā īpašuma “Miķeļi 1” zemes vienībai un uz tās esošajai ēkai 

noteikt adresi - “Miķeļi 1”, Varakļānu pagasts, Varakļānu novads, LV-4837. 
 

9. 

Par zemes nomu 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot pašvaldībā saņemtos iesniegumus zemes nomas jautājumos, pamatojoties uz 

likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, Zemes pārvaldības likuma 13.panta trešo 

daļu, 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 7 balsīm “par” (G.Gabrišs, 

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

NOLEMJ: 

 

 1. Iznomāt Ivetai Mežulei daļu no pašvaldībai piederošā zemes gabala “Palejas” (kad. 

apzīm. 70780040300) – 0,12 ha platībā mazdārziņa vajadzībām uz laika periodu līdz 31.12.2021. 

 

 2. Iznomāt Marijai Akmanei zemes gabalu 63 m2 platībā Lubānas ielā 8A, Varakļāni, 

sakņu dārza vajadzībām uz laika periodu līdz 31.12.2021. 

 

 3. Slēgt vienošanos pie 30.12.2010. zemes nomas līguma ar Aleksandru Boļšakovu par 

iznomātās zemes platības Zemgales ielā 4, Varakļāni, palielināšanu no 41 m2 uz 101 m2 uz laika 

periodu no 01.05.2017. līdz 31.12.2020. 
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10. 

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu Rolandam Ragausim 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot Elitas Džules 29.03.2017. iesniegumu ar lūgumu anulēt ziņas par deklarēto 

dzīvesvietu Rolandam Ragausim viņai piederošajā nekustamajā īpašumā “Undīnes”, Varakļānu 

pag., 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 7 

balsīm “par” (G.Gabrišs, D.Inķēna, M.Justs, G.Puntužs, A.Saleniece, J.Vēvers, M.Vilkauša); 

“pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ: 

 

1. Anulēt ziņas par Rolanda Ragauša deklarēto dzīvesvietu adresē “Undīnes”, 

Varakļānu pagasts, Varakļānu novads, LV-4838. 
 

Pielikumā: lēmuma izvērsts skaidrojums uz 1 lapas. 
 

11. 

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu Marco Picchiami 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 

 

 

 

 Izskatot Anitas Buteiķes 29.03.2017. iesniegumu ar lūgumu anulēt ziņas par deklarēto 

dzīvesvietu Marco Picchiami viņas īrētajā dzīvoklī Fabrikas ielā 1-5, Varakļāni, 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 7 balsīm “par” 

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

“atturas” – nav, NOLEMJ: 

 

1. Anulēt ziņas par Marco Picchiami deklarēto dzīvesvietu adresē Fabrikas iela 1-5, 

Varakļāni, Varakļānu novads, LV-4838. 
 

Pielikumā: lēmuma izvērsts skaidrojums uz 1 lapas. 
 

12. 

Par sociālo dzīvokļu īri  
 

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 7 balsīm “par” (G.Gabrišs, D.Inķēna, M.Justs, G.Puntužs, A.Saleniece, 

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

 

 1. Pagarināt sociālā dzīvokļa īres līgumu Intaram Kančam par sociālo dzīvokli Pils ielā 
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17-1, Varakļānos (2 ist.; kopplatība 41,2 m2). līdz 31.10.2017. 

 

  2. Pagarināt sociālā dzīvokļa īres līgumu Inai Bārbalei par sociālo dzīvokli Pils ielā 32-

7, Varakļānos (2 ist.; kopplatība 46,6 m2) līdz 31.10.2017. 

 3. Pagarināt sociālā dzīvokļa īres līgumu Inetai Justai par sociālo dzīvokli Rīgas ielā 

36-2, Varakļānos (1 ist.; kopplatība 26,9 m2) līdz 31.05.2017.; 

 

  3.1. brīdināt Inetu Justu par sociālā dzīvokļa īres līguma izbeigšanu sakarā ar komunālo 

pakalpojumu un mājas apsaimniekošanas maksājumu neveikšanu un dzīvojamo telpu lietošanas 

noteikumu neievērošanu, nosūtot brīdinājumu ierakstītā vēstulē. 

 

 4. Piešķirt Jurim Fjodorovam sociālo dzīvokli “Aizkalnieši 2” -7, Varakļānu pag., uz 

laiku līdz 31.10.2017.; 

 4.1. atbilstoši likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 10.panta pirmās 

daļas 2.punktu, izslēgt Juri Fjodorovu no pašvaldības palīdzības reģistra.  

 

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

4201) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
 

13. 

Par dienesta dzīvokļa piešķiršanu 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA valdes locekļa Vitālija Stikāna 

20.04.2017. iesniegumu par dienesta dzīvokļa piešķiršanu, saskaņā ar likuma “Par dzīvojamo 

telpu īri” 23.pantu un 26.panta otro un trešo daļu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 7 

balsīm “par” (G.Gabrišs, D.Inķēna, M.Justs, G.Puntužs, A.Saleniece, J.Vēvers, M.Vilkauša); 

“pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ: 

 

 

 

 1. Piešķirt Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA valdes loceklim Vitālijam 

Stikānam vienistabas dienesta dzīvokli Pils ielā 32-5, Varakļāni (kopplat.28,9 m2), slēdzot īres 

līgumu uz 3 (trīs) gadiem. 
 

14. 

Par naudas balvas piešķiršanu nozīmīgā dzīves jubilejā 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas sagatavoto informāciju par nozīmīgām dzīves 

jubilejām 2017.gada maijā, saskaņā ar Varakļānu novada domes 27.08.2009. saistošo noteikumu 

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

Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar .7 balsīm “par” (G.Gabrišs, D.Inķēna, M.Justs, 

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. Lidijai Bruzgulei; 

 1.2. Valentīnai Garančai; 

 1.3. Veronikai Locānei; 

 1.4. Monikai Alīdai Puzākai. 

 

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

4201) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
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15. 

Par sieviešu invalīdu biedrības “Varakļānu Aspazijas” projektu “Dzīpars pie dzīpara, 

mezgliņš pie mezgliņa – priekš pašām un citiem” 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

  Izskatot sieviešu invalīdu biedrības (SIB) “Varakļānu Aspazijas” sagatavoto projekta 

iesniegumu “Dzīpars pie dzīpara, mezgliņš pie mezgliņa – priekš pašām un citiem” dalībai 

Madonas novada fonda izsludinātajā projektu konkursā pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai 

attīstībai” rīcības “Praktisko prasmju un zināšanu veicināšana MNF teritorijā” ietvaros, Varakļānu 

novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm “par” (G.Gabrišs, D.Inķēna, M.Justs, G.Puntužs, 

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

 

  1. Nodrošināt SIB “Varakļānu Aspazijas” līdzfinansējumu līdz EUR 200,00 (divi simti) 

apmērā no 2017.gada pašvaldības budžeta līdzekļiem projekta “Dzīpars pie dzīpara, mezgliņš pie 

mezgliņa – priekš pašām un citiem” īstenošanai. 
 

16. 

Varakļānu novada pensionāru biedrības “Pīlādzītis” iesnieguma izskatīšana 

 

Tiek dots vārds A.Saleniecei, M.Justam 

 

 Izskatot Varakļānu novada pensionāru biedrības “Pīlādzītis” valdes locekles A.Jaunzemes 

24.04.2017. iesniegumu ar lūgumu piešķirt bez autobusu biedrības izzinoši izglītojošam braucienam 

uz Salaspils Nacionālo botānisko dārzu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm “par” 

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

“atturas” – nav, NOLEMJ: 

 

 

 

 

 

1. Piešķirt pašvaldības autobusu Varakļānu novada pensionāru biedrībai “Pīlādzītis” izzinoši 

izglītojošam braucienam uz Salaspils Nacionālo botānisko dārzu 13.05.2017., atbrīvojot no 

autobusa izmantošanas maksas par nobraukumu līdz 200 km. 
 

17. 

Par Varakļānu novada svētku programmu 

 

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

 

 Izskatot Varakļānu kultūras nama iesniegto Varakļānu novada svētku programmu un veiktos 

izmaksu un izdevumu aprēķinus, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 

5.punktu un 21.panta pirmās daļas 14.punkta g) apakšpunktu, Varakļānu novada dome, atklāti 

balsojot, ar 7 balsīm “par” (G.Gabrišs, D.Inķēna, M.Justs, G.Puntužs, A.Saleniece, J.Vēvers, 

M.Vilkauša); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ: 

 

 1. Apstiprināt Varakļānu novada svētku programmu un plānotos izdevumu un ieņēmumu 

aprēķinus. 
 

Pielikumā: svētku programma uz 1 lapas; 

  izdevumu un ieņēmumu tāme uz 1 lapas. 
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18. 

Par Varakļānu Vissvētās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas Romas katoļu 

draudzes projektu “Varakļānu Romas katoļu baznīcas vides pieejamības 

uzlabošana”  

 

Tiek dots vārds A.Saleniecei, M.Justam 

 

 Izskatot Varakļānu Romas katoļu baznīcas sagatavoto projekta iesniegumu “Varakļānu 

Romas katoļu baznīcas vides pieejamības uzlabošana” dalībai ELFLA projektu konkursā 

apakšpasākuma 19.2. “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības 

stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros, Varakļānu novada 

dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm “par” (G.Gabrišs, D.Inķēna, M.Justs, G.Puntužs, A.Saleniece, 

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

 

  1. Nodrošināt Varakļānu Vissvētās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas Romas katoļu 

draudzei līdzfinansējumu EUR 1396,06 (viens tūkstotis trīs simti deviņdesmit seši euro un 6 centi) 

apmērā no 2017.gada pašvaldības budžeta līdzekļiem projekta “Varakļānu Romas katoļu baznīcas 

vides pieejamības uzlabošana” īstenošanai. 
 

19. 

Par zemes vienību platības precizēšanu 

 

Tiek dots vārds M.Vilkaušai, I.Brokai, M.Justam 

 

 Izskatot SIA “Ametrs” iesniegumus par platības precizēšanu nekustamā īpašuma “Apses”, 

Murmastienes pag., Varakļānu nov., un nekustamā īpašuma “Viensētas”, Murmastienes pag., 

Varakļānu nov., zemes vienību uzmērīšanas datus un izgatavotos zemes robežu plānus, pamatojoties 

uz likuma  “Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 2.panta devīto daļu, likuma “Par 

pašvaldībām” 12.pantu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm “par” (G.Gabrišs, 

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

NOLEMJ: 

 

 

 

 

 

 1. Noteikt nekustamā īpašuma “Apses” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 

70780090072 platību – 0,62 ha. 

 

 2. Noteikt nekustamā īpašuma “Viensētas” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 

70780090066 platību – 1,23 ha. 
 

20. 

Par nekustamo īpašumu “Kastaņi” un “Āraceriņi” robežu pārkārtošanu 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot Jūlija Poča un Pētera Zalužinska 21.04.2017. aprīļa iesniegumu par nekustamo 

īpašumu “Kastaņi” un “Āraceriņi” 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 7 balsīm “par” 

(G.Gabrišs, D.Inķēna, M.Justs, G.Puntužs, A.Saleniece, J.Vēvers, M.Vilkauša); “pret” – nav; 
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“atturas” – nav, NOLEMJ: 

 

 1. Atļaut pārkārtot nekustamā īpašuma “Kastaņi” zemes vienības ar kad.apz. 7094 003 0019 

un “Āraceriņi” zemes vienības ar kad.apz. 7094 003 0254 robežu; 

 1.1. pēc robežu pārkārtošanas zemes vienību platības: 

-  7094 003 0019 – 4,3 ha; 

-  7094 003 0254 – 1,45 ha. 

 

 2. Nekustamo īpašumu zemes vienību robežu pārkārtošanai izstrādāt zemes ierīcības projektu. 

 

Pielikumā: darba uzdevums uz 1 lapas. 

 

Visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti.  
 

Nākamā domes sēde notiks 25.05.2017. plkst. 1500. 

 

Sēde darbu beidz plkst. 1610 

 

Sēdi vadīja: 

Domes priekšsēdētājs   (personīgais paraksts)  M.Justs 

 

Protokolēja: 

Lietvedības nodaļas vadītāja (personīgais paraksts)  I.Broka 

 

 


