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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 25.maijā                                   Nr. 6 

 

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  - 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. Par konkursu “Varakļānu novada sakoptākā sēta 2017”  

 

2. Par nekustamā īpašuma “Strautiņi” sadalīšanu 

 

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

 

4. Par zemes nomu 

 

5. Par materiālo palīdzību bērna piedzimšanas gadījumā 

 

6. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

 

7. Par dzīvokļa maiņu 
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8. Par godalgas piešķiršanu Varakļānu novada vispārizglītojošo skolu absolventiem  

 

9. Par naudas balvas piešķiršanu nozīmīgā dzīves jubilejā 

 

10. Par dzīvokļa īres līguma pagarināšanu 

 

11. Par sociālā dzīvokļa īres līgumu pagarināšanu  
 

PAPILDU  DARBA  KĀRTĪBA:  

 

 

12. Par nekustamā īpašuma “Mālaiņi” sadalīšanu 

 

13. Par atbalstu projektam “Amatniecības centra izveide Varakļānu novadā” 

 

14. Par Teklas Guzikovskas ievietošanu pansionātā 

 

15. Par atļauju iznomāt zemi trešajai personai 

 

16. Par Varakļānu novada domes 29.12.2016. lēmuma Nr.16.5 “Par projektu 

“Uzņēmējdarbības infrastruktūras attīstība Varakļānu pagastā” precizēšanu 
 

Pirms domes sēdes darba uzsākšanas klātesošos ar pašvaldības kapitālsabiedrību 

2016.gada pārskata rezultātiem un analīzi iepazīstina centralizētās grāmatvedības vecākās 

grāmatvedes: 

- Anna Mālniece sniedz informāciju par Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA,        

- Ināra Piziča – par SIA “Varakļānu veselības aprūpes centrs”. 

 

Pašvaldības izpilddirektors I.Ikaunieks informē, ka ir paveikti ielu asfaltēšanas darbi: 

noasfaltēti Jaunatnes un Skolas ielu posmi Varakļānu pilsētā, kā arī viena iela Murmastienē. 

Pašlaik notiek intensīvs darbs pie novada svētku, t.sk. Velobrauciena, sagatavošanas 

darbiem. Norit Varakļānu kultūras nama kāpņu remonts un uzbrauktuves izbūve. Turpinās darbi 

pie parka labiekārtošanas, - ir uzstādīts viens jauns tiltiņš, tiek veidotas trepītes pie Mīlestības 

akmens – līdz Kažavai. 

Tuvākajā laikā sāksies valsts autoceļa A12 remontdarbi, kas skars arī mūs. Pilsētai tiks 

izveidotas 3 iebrauktuves no šosejas. Remontdarbu laikā satiksme tiks novirzīta caur pilsētu. 

Domes priekšsēdētājs M.Justs informē, ka ir noslēdzies iepirkums par pils jumta 

remontdarbiem; visdrīzākajā laikā tiks noslēgts līgums. 
 

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” (J.Erels, 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. 

Par konkursu “Varakļānu novada sakoptākā sēta 2017”  

 

Tiek dots vārds M.Vilkaušai, M.Justam 

 

 Izskatot priekšlikumu par konkursa “Varakļānu novada sakoptākā sēta 2017”  

organizēšanu un iepazīstoties ar sagatavoto konkursa nolikuma projektu, ņemot vērā domes 

Finanšu un attīstības komitejas un Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 

priekšlikumus, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm “par” (J.Erels, G.Gabrišs, 
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D.Inķēna, M.Justs, G.Puntužs, A.Saleniece, J.Vēvers, M.Vilkauša); “pret” – nav; “atturas” – 

nav;  NOLEMJ: 

 

 

 

 1. Izsludināt konkursu par Varakļānu novada sakoptāko sētu.  

 

 2. Apstiprināt konkursa “Varakļānu novada sakoptākā sēta 2017” nolikumu. 
 

Pielikumā: nolikums uz 2 lapām. 
 

2. 

Par nekustamā īpašuma “Strautiņi” sadalīšanu 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot Jāņa Pelša un AS “Latvijas Valsts Meži” pilnvarotās personas  Gunāra Vigupa 

iesniegumus par nekustamā īpašuma “Strautiņi” sadalīšanu divos atsevišķos īpašumos, 

pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu, MK 20.06.2006. 

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

lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.2. un  18.punktu ,Varakļānu novada dome, 

atklāti balsojot, ar 8 balsīm “par” (J.Erels, G.Gabrišs, D.Inķēna, M.Justs, G.Puntužs, 

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

 

  1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “Strautiņi”, Murmastienes pag., Varakļānu nov., 

kadastra Nr.7078 004 0217, kas sastāv no 10 zemes vienībām 57.6 ha kopplatībā, divos 

atsevišķos īpašumos: 

 1.1. paliekošais īpašums “Strautiņi” – ar kopējo platību 51.86 ha, zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu:   

- 7078 003 0087 – 3.15 ha,  

- 7078 003 0197 – 11.4 ha, 

- 7078 004 0217 – 8.1 ha,  

- 7078 004 0218 – 7.9 ha, 

- 7078 004 0219 – 10.3 ha, 

- 7078 004 0363 – 4.25 ha,  

- 7078 004 0207 – 2.3 ha, 

- 7078 004 0333 – 1.3 ha, 

- 7078 004 0415 – 3.16 ha; 

 1.2. jaunizveidotais īpašums “Mežastrautiņi” – zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 

7078 001 0021 – 5.4 ha platībā. 

 

 2. Paliekošā īpašuma zemes vienībām saglabāt zemes lietošanas mērķi: zeme, uz  kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods – 0101). 

 

  3.  Jaunizveidotajam īpašumam – zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7078 001 0021 

– mainīt zemes lietošanas mērķi no “zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība; (kods – 0101)” uz: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

mežsaimniecība; (kods – 0201). 
 

3. 

Par nekustamā īpašuma nosaukuma, platības un zemes lietošanas mērķa noteikšanu 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot VZD 26.04.2017. vēstuli Nr.2-13-V/2390 “Par nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķa noteikšanu”, pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās 
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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 8 balsīm “par” (J.Erels, G.Gabrišs, D.Inķēna, 

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

NOLEMJ: 

 

 1. Apstiprināt nekustamajām īpašumam ar kadastra Nr.7094 006 0318 nosaukumu “Ceļa 

posms Ieviņas Nr.87”.  

 

 2. Noteikt nekustamā īpašuma “Ceļa posms Ieviņas Nr.87” zemes vienībai ar kadastra 

apzīm. 7094 006 0322 platību – 0,09 ha. 

 

 3. Noteikt zemes vienībai ar kadastra apzīm. 7094 006 0322 zemes lietošanas mērķi – 

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

1101. 
 

4. 

Par zemes nomu 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot Zintas Zepas 11.05.2017. iesniegumu par zemes nomas līgumu termiņa 

pagarināšanu saistībā ar dalību projektu konkursā “Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, 

attīstot mazās lauku saimniecības” (turpmāk – Projekts), 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, G.Puntužs, A.Saleniece, J.Vēvers, M.Vilkauša); “pret” – nav; “atturas” – 

nav;  NOLEMJ: 

 

 1. Pagarināt ar Zintu Zepu noslēgtos zemes nomas līguma termiņus līdz 31.12.2022. 

par šādiem zemes gabaliem: 

1.1. Jēkabpils šoseja 27 B, Varakļāni – 3135 m2 platībā (28.02.2007. noslēgtais līgums); 

1.2. Jēkabpils šoseja 27 B, Varakļāni – 6690 m2 platībā (29.06.2006. noslēgtais līgums); 

1.3. Jēkabpils šoseja 27 B, Varakļāni – 9659 m2 platībā (28.11.2011. noslēgtais līgums); 

1.4. Jēkabpils šoseja 37, Varakļāni – 20 985 m2 platībā (28.11.2013. noslēgtais līgums). 

  

 2. Slēdzot vienošanās par 1.punktā minēto zemes gabalu nomas līguma termiņa 

pagarināšanu, paredzēt termiņa pagarinājumu atceļošu nosacījumu gadījumā, ja līdz 

31.12.2017. Projekts netiek atbalstīts.  
 

5. 

Par materiālo palīdzību bērna piedzimšanas gadījumā 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot Mārītes Elstes 10.05.2017. iesniegumu ar lūgumu piešķirt materiālo palīdzību 

sakarā ar bērna piedzimšanu, iepazīstoties ar pašvaldībās rīcībā esošo informāciju par šo 

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

NOLEMJ: 

 

 1. Atļaut Mārītei Elstei saņemt materiālo palīdzību bērna piedzimšanas gadījumā, 

atbilstoši 27.08.2009. saistošo noteikumu Nr.4 “Par godalgām, naudas balvām un materiālo 

palīdzību Varakļānu novadā” 2.3.1.punktam. 
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Pielikumā: lēmuma izvērsts skaidrojums uz 1 lapas. 
 
 

 

6. 

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot Rūdolfa Kroiča 08.05.2017. iesniegumu ar lūgumu anulēt ziņas par deklarēto 

dzīvesvietu Dmitrijam Cvetkovam viņam piederošajā namīpašumā “Kroiči”, Varakļānu pag., 

Varakļānu nov., 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, G.Puntužs, A.Saleniece, 

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

 

1. Anulēt ziņas par Dmitrija Cvetkova deklarēto dzīvesvietu adresē “Kroiči”, 

Varakļānu pagasts, Varakļānu novads, LV-4838. 
 

Pielikumā: lēmuma izvērsts skaidrojums uz 1 lapas. 
 

7. 

Par dzīvokļa maiņu 

 

Tiek dots vārds G.Puntužam, I.Brokai, M.Justam 

 

 Izskatot Jura Fjodorova lūgumu par dzīvojamās telpas maiņu, pamatojoties uz likuma 

“Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punktu un likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 2., 5.un 

6.pantu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar .8 balsīm “par” (J.Erels, G.Gabrišs, 

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

nav;  NOLEMJ: 

 

 1. Apmainīt Jurim Fjodorovam dzīvojamo telpu no sociālā dzīvokļa “Aizkalnieši 2”-7, 

Varakļānu pag., uz dzīvokli “Aizkalnieši 1”-3, Varakļānu pag.; 

 1.1. īres līgumu slēgt uz laiku līdz 31.05.2018.  
 

8. 

Par godalgas piešķiršanu Varakļānu novada vispārizglītojošo skolu absolventiem 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot Izglītības, kultūras un sporta nodaļas izglītības darba speciālistes sagatavoto 

informāciju par Varakļānu novada skolu izlaiduma klašu absolventiem, kuri apbalvojami par 

sasniegumiem mācībās un ārpusstundu aktivitātēs, saskaņā ar Varakļānu novada domes 

27.08.2009. saistošo noteikumu Nr. 4 “Par godalgām, naudas balvām un materiālo palīdzību 

Varakļānu novadā” 2.1.3.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, G.Puntužs, A.Saleniece, J.Vēvers, M.Vilkauša); “pret” – nav; 

“atturas” – nav;  NOLEMJ: 

 

 1. Piešķirt godalgu par sasniegumiem mācībās un ārpusstundu aktivitātēs sakarā ar 

9.klases beigšanu 30,00 euro (trīsdesmit) apmērā šādiem Varakļānu novada skolu 
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absolventiem: 

 1.1. Stirnienes pamatskolā – Ingai Madžulei; 

 1.2. Murmastienes pamatskolā 

– Edgaram Žeikaram; 

– Enijai Zaķei. 

 

 2. Piešķirt godalgu par sasniegumiem mācībās un ārpusstundu aktivitātēs sakarā ar 

12.klases beigšanu 50,00 euro (piecdesmit) apmērā Varakļānu vidusskolas absolventei 

Laurai Prusakovai. 

 

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

LV-4201) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
 

9. 

Par naudas balvas piešķiršanu nozīmīgā dzīves jubilejā 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas sagatavoto informāciju par nozīmīgām 

dzīves jubilejām 2017.gada jūnijā, 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, 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. Venerandai Mālniecei; 

  1.2. Annai Punculei.  

 

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

Varakļānu novada iedzīvotājiem: 

 

  2.1. Janīnai Ivanovai; 

 2.2. Annai Upeniecei. 

 

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

LV-4201) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
 

10.  

Par dzīvokļa īres līguma pagarināšanu 

 

Tiek dots vārds A.Kančai, M.Justam 

 

 Izskatot pašvaldībā saņemtos iesniegumus par dzīvokļa īres līguma pagarināšanu, 

saskaņā ar likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 6.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, G.Puntužs, A.Saleniece, J.Vēvers, 

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

 

 1. Atjaunot un pagarināt Līgai Šimonei īres līgumu dzīvoklim Fabrikas ielā 5-1, 

Varakļāni, uz laika periodu no 01.05.2017. līdz 30.04.2020. 

 

 2. Pagarināt Lindai Leitānei īres līgumu dzīvoklim Zemgales ielā 16-1, Varakļāni, uz 

laika periodu līdz 31.05.2018. 

 

  3. Uzdot Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA (valdes loceklis V.Stikāns) 
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līdz 10.06.2017. sagatavot un noslēgt dzīvokļu īres līgumus ar 1.-2.punktā minētajām 

personām. 
 

 

11. 

Par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu 

 

Tiek dots vārds A.Kančai, M.Justam 

 

 Izskatot Varakļānu novada sociālā dienesta sagatavoto informāciju par sociālā 

dzīvokļa īres līguma pagarināšanu, saskaņā ar likuma “Par sociālajiem dzīvokļiem un 

sociālajā dzīvojamajām mājām” 6.pantu, atbilstoši sociālās dzīvojamās mājas “Pūpoli” (Rīgas 

iela 36, 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, G.Puntužs, A.Saleniece, J.Vēvers, M.Vilkauša); “pret” 

– nav; “atturas” – nav;  NOLEMJ: 

 

 1. Pagarināt Ilzei Eriņai īres līgumu par sociālo dzīvokli Rīgas iela 36-1, Varakļānos (2 

ist.; kopplatība 44,5 m2) līdz 30.11.2017.  
 

12. 

Par nekustamā īpašuma “Mālaiņi” sadalīšanu 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot SIA “Dizozols” 18.05.2017. iesniegumu par nekustamā īpašuma “Mālaiņi”   

sadalīšanu divos atsevišķos īpašumos,pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra 

likuma 1.panta 14.punktu, MK 20.06.2006. noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma  lietošanas mērķu noteikšanas un 

maiņas kārtība” 16.2.un 18.punktu, Varakļānu novada teritorijas plānojumu 2014.-

2025.gadam, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm “par” (J.Erels, G.Gabrišs, 

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

nav;  NOLEMJ: 

 

 1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “Mālaiņi”, Varakļānu pag., Varakļānu nov., 

kadastra Nr.7094 004 0090, divos atsevišķos īpašumos: 

- 1.īpašums – paliekošais – “Mālaiņi”, zemes vienība ar kadastra apzīm.7094 003 0119 – 

6.2 ha; 

- 2.īpašums – jaunizveidotais – “Mālaiņu pļavas”, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 

7094 004 0090 – 1.0 ha. 

 

 2. Paliekošā īpašuma zemes vienībai ar kadastra apzīm.7094 003 0119 mainīt zemes 

lietošanas mērķi no: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods – 

0101) uz – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201). 

 

3. Jaunizveidotā īpašuma zemes vienībai ar kadastra apzīm. 7094 004 0090 saglabāt 

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

(kods – 0101) . 
 

13. 

Par atbalstu projektam “Amatniecības centra izveide Varakļānu novadā” 

 

Tiek dots vārds M.Vilkaušai, M.Justam 

 

 Izskatot biedrības “Varakļānu novada kultūrizglītības atbalsta biedrība” 24.05.2017. 
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iesniegumu par Madonas novada fonda atklāta konkursa LEADER projekta “Amatniecības 

centra izveide Varakļānu novadā” atbalstam nepieciešamo pakalpojumu nodrošināšanu, 

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu, Varakļānu novada 

dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm “par” (J.Erels, G.Gabrišs, D.Inķēna, M.Justs, G.Puntužs,  

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

 

1. Piekrist, ka Varakļānu mūzikas un mākslas skola iznomā biedrībai “Varakļānu 

novada kultūrizglītības atbalsta biedrība” telpas projekta “Amatniecības centra izveide 

Varakļānu novadā” realizācijai.  

 

2. Projekta “Amatniecības centra izveide Varakļānu novadā” realizācijas gadījumā 

pašvaldībai segt izdevumus par komunālajiem pakalpojumiem – elektrību, ūdeni, kanalizāciju, 

atkritumiem, siltumapgādi – laikā periodā līdz 31.12.2018. 
 

14. 

Par Teklas Guzikovskas ievietošanu pansionātā 

 

Tiek dots vārds A.Kančai, M.Justam 

 

Izskatot Andra Guzikovska 25.05.2017. iesniegumu ar lūgumu ievietot māti Teklu 

Guzikovsku Balvu pansionātā sakarā ar veselības stāvokļa pasliktināšanos apņemšanos segt 

izdevumus, kas saistīti ar mātes uzturēšanos pansionātā, saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 

15.panta pirmās daļas 7.punktu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 8.panta pirmo 

daļu, 18.pantu un 28.panta pirmās daļas 2.punktu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 8 

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

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

 

1. Atzīt par nepieciešamu ievietot Teklu Guzikovsku specializēta tipa pansionātā.  

 

2. Lūgt Balvu novada pašvaldībai rast iespēju uzņemt Teklu Guzikovsku Balvu 

pansionātā. 

 

3. Noteikt, ka izdevumu starpību starp valstī noteikto personas uzturēšanās maksu par 

sociālās aprūpes pakalpojumiem un faktisko izdevumu summu par Teklas Guzikovskas 

uzturēšanos pansionātā sedz likumīgais apgādnieks – dēls Andris Guzikovskis. 
 

15. 

Par atļauju iznomāt zemi trešajai personai 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot Jāņa Vēvera 25.05.2017. iesniegumus par atļauju iznomāt zemi trešajai personai, 

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 7 

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

nav; “atturas” – nav; J.Vēveram nebalsojot, NOLEMJ: 

 

 1. Piekrist, ka Jānis Vēvers iznomā uz laiku līdz 01.09.2018.  Ritas Dzenovskas zemnieku 

saimniecībai “Dzenīši” (reģ.Nr. 47101002441) zemes vienības ar kadastra apzīm. 7094 002 0155 

daļu 2,57 ha platībā. 
 

16. 

Par Varakļānu novada domes 29.12.2016. lēmuma Nr.16.5 “Par projektu 

“Uzņēmējdarbības infrastruktūras attīstība Varakļānu pagastā” precizēšanu 
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Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot labojumus projekta “Uzņēmējdarbības infrastruktūras attīstība Varakļānu pagastā” 

finansēšanas plānā, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm “par” (J.Erels, G.Gabrišs, 

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

NOLEMJ: 

 

 1. Apstiprināt projekta “Uzņēmējdarbības infrastruktūras attīstība Varakļānu pagastā” 

kopējās izmaksas EUR 736 761, 34 (septiņi simti trīsdesmit seši tūkstoši septiņi simti sešdesmit 

viens euro un 34 centi) apmērā, t.sk. neattiecināmās izmaksas EUR 276 761,34 (divi simti 

septiņdesmit seši tūkstoši septiņi simti sešdesmit viens euro un 34 centi) apmērā. 

 

 2. Precizēt Varakļānu novada domes 29.12.2016. lēmumu Nr.16.5 “Uzņēmējdarbības 

infrastruktūras attīstība Varakļānu pagastā” (turpmāk - Lēmums): 

 2.1. aizstāt Lēmuma 1.punktā skaitli un teksta daļu “EUR 744 010,18 (septiņi simti 

četrdesmit četri tūkstoši desmit euro un 18 centi)” ar – EUR 736 761, 34 (septiņi simti trīsdesmit 
seši tūkstoši septiņi simti sešdesmit viens euro un 34 centi); 
 2.2. aizstāt Lēmuma 1.punktā un 3.punktā skaitli un teksta daļu “284 010,18 (divi simti 

astoņdesmit četri tūkstoši desmit euro un 18 centi)” ar – EUR 276 761,34 (divi simti septiņdesmit 
seši tūkstoši septiņi simti sešdesmit viens euro un 34 centi). 

 

Visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti.  
 

Nākamā domes sēde plānota 29.06.2017. plkst. 1500. 

 

Sēde darbu beidz plkst. 1630 

 

Sēdi vadīja: 

Domes priekšsēdētājs   (personīgais paraksts)  M.Justs 

 

Protokolēja: 

Lietvedības nodaļas vadītāja (personīgais paraksts)  I.Broka 


