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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 31.augustā                                   Nr. 10 

 

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.   Deputāte Janīna Grudule  - piedalās  

3.   Deputāte Dina Inķēna  - piedalās  

4.   Deputāts Māris Justs  - piedalās  

5.   Deputāts Austris Kokars  - piedalās  

6.   Deputāts Nauris Lazda  - piedalās  

7.   Deputāts Gunārs Puntužs  - piedalās  

8.   Deputāte Anita Saleniece  - piedalās  

9.   Deputāte Modra Vilkauša  - piedalās 

 

PIEAICINĀTIE  UN  INTERESENTI:   

 

Ivars Ikaunieks – pašvaldības izpilddirektors; 

Anna Tocs-Macāne – Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja – līdz 11.darba kārtības 

jautājumam; 

Aina Kanča – Sociālā dienesta vadītāja; 

Lana Ukrija-Kaļinovska – juriste; 

Ingrīda Dalecka – Bāriņtiesas priekšsēdētāja – uz informatīvo daļu; 

Ilga Broka – Lietvedības nodaļas vadītāja 

 

DARBA  KĀRTĪBA: 
 

Informācija 

 

1. Par aizņēmumu projekta “Infrastruktūras sakārtošana sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma 

izveidei Varakļānos” realizācijai 

 

2. Par aizņēmumu Varakļānu novada pašvaldības ielu asfaltēšanas darbu realizācijai 

 

3. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu Guntaram Sermajam 

 

4. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu Kristīnei Ikauniecei  
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5. Par nekustamā īpašuma Krustpils ielā 29A, Varakļāni, Varakļānu nov., otrās mutiskās izsoles 

ar augšupejošu soli atzīšanu par nenotikušu un atsavināšanas procesa turpināšanu 

 

6. Par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma “Maurānu Sprīdīši”, Varakļānu pagasts, 

Varakļānu nov., atsavināšanu atklātā izsolē 

 

7. Par nekustamā īpašuma “Liepas” sadalīšanu 

 

8. Par nekustamā īpašuma “Ārmaņi” sadalīšanu 

 

9. Par zemes vienību robežu pārkārtošanu 

 

10. Par adreses noteikšanu 

 

11. Par zemes nomas līgumiem 

 

12. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Pieaugušo attīstības projekts” zupas virtuves 

darbības atbalstam 

 

13. Par finansiālu atbalstu Antona Boldāna kapa pieminekļa uzstādīšanai 

 

14. Par sociālo dzīvokļu īres līgumu pagarināšanu 

 

PAPILDU  DARBA  KĀRTĪBA:  

 

 

15. Par dzīvokļa īres līgumiem  
 

16. Par grozījumiem 25.08.2016. Varakļānu mūzikas un mākslas skolas noteikumos “Par vecāku 

līdzfinansējuma samaksas kārtību” 
 

Domes priekšsēdētājs iepazīstina deputātus ar domes sēdes darba kārtību un aicina 

deputātus balsot par vēl 2 izskatāmo jautājumu iekļaušanu domes papildu darba kārtībā.  

Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm “par” (J.Erels, J.Grudule, D.Inķēna, 

M.Justs, A.Kokars, N.Lazda, G.Puntužs, A.Saleniece, M.Vilkauša); “pret” – nav; “atturas” – nav, 

NOLEMJ: 

 

Iekļaut papildu darba kārtībā 2 izskatāmos jautājumus.  

 

Informācija  

 
 Pašvaldības izpilddirektors Ivars Ikaunieks informē par aktuālajiem darbiem un 

notikušajiem pasākumiem novadā aizvadītā mēneša laikā. 

 Bāriņtiesas priekšsēdētāja Ingrīda Dalecka un Sociālā dienesta vadītāja Aina Kanča 

informē par situāciju Irinas Cēsnieces ģimenē, kur 27.08.207. ar vienpersonisku bāriņtiesas 

priekšsēdētājas lēmumu tika pārtrauktas aizgādības tiesības uz 6 nepilngadīgiem bērniem. Bērni 

nogādāti bērnu un jauniešu ārpusģimenes aprūpes un atbalsta centrā “Ozoli” (Madonas novada 

Liezēres pagastā). 

 Domes priekšsēdētājs Māris Justs informē par likumprojektu – grozījumi Administratīvo 

teritoriju un apdzīvoto vietu likumā. Grozījumi paredz ieviest papildu jaunu teritoriālo dalījumu – 

pašvaldību sadarbības teritorijas. Likumprojekts paredz, ka Varakļānu novads ietilpst Madonas 

sadarbības teritorijā (bijušā Madonas rajona teritorija). 

 Deputāti tiek informēti par Kosmonautu ielas 22, Varakļānos, mājas vecākās Vijas Eidukas 

iesniegumu, kurā lūgts risināt jautājumu par lietus ūdeņu novadīšanu. Iesniegums ir pieņemts 

zināšanai un nodots Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA, kā konkrētās mājas 

teritorijas apsaimniekotājam. 
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1. 

Par aizņēmumu projekta “Infrastruktūras sakārtošana sabiedriskās ēdināšanas 

pakalpojuma izveidei Varakļānos” realizācijai 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

Izskatot jautājumu par nepieciešamību ņemt kredītu projekta “Infrastruktūras sakārtošana 

sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma izveidei Varakļānos” realizācijai, pamatojoties uz likuma 

“Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 15.panta pirmās daļas 10.punktu, likuma “Par 

budžetu un finanšu vadību” 41.panta piekto daļu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 9 

balsīm “par” (J.Erels, J.Grudule, D.Inķēna, M.Justs, A.Kokars, N.Lazda, G.Puntužs, A.Saleniece, 

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

 

1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un garantiju kontroles un pārraudzības padomi atļaut 

Varakļānu novada pašvaldībai ņemt aizņēmumu ELFLA līdzfinansētā projekta “Infrastruktūras 

sakārtošana sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma izveidei Varakļānos” būvdarbu realizācijai no 

Valsts kases ar atmaksas termiņu 20 (divdesmit) gadu laikā EUR 82 280,00 (astoņdesmit divi 

tūkstoši divi simti astoņdesmit euro) apmērā. 

 

2. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar Varakļānu novada pašvaldības 2018.–2037.gada 

budžetiem. 

 

3. Uzdot domes priekšsēdētājam Mārim Justam kārtot naudas aizņēmuma saņemšanu, 

aizdevuma līguma slēgšanu ar Valsts kasi un Pašvaldību aizņēmumu un garantiju kontroles 

pārraudzības padomi. 
 

2. 

Par aizņēmumu Varakļānu novada pašvaldības ielu asfaltēšanas darbu realizācijai 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot jautājumu par nepieciešamību ņemt kredītu Varakļānu novada Attīstības 

programmā 2014.-2020.gadam paredzētajai aktivitātei – Varakļānu novada pašvaldības ielu  

asfaltēšanas darbu realizācijai, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 

3.punktu, 15.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma “Par budžetu un finanšu vadību” 41.panta 

piekto daļu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm “par” (J.Erels, J.Grudule, 

D.Inķēna, M.Justs, A.Kokars, N.Lazda, G.Puntužs, A.Saleniece, M.Vilkauša); “pret” – nav; 

“atturas” – nav, NOLEMJ: 

 

1. Atbilstoši Varakļānu novada Attīstības programmai 2014.-2020.gadam investīciju 

projektu “Varakļānu novada pašvaldības ielu asfaltēšanas darbi” noteikt kā Varakļānu novada 

pašvaldības 2017.gada prioritāro pasākumu. 

 

2. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un garantiju kontroles un pārraudzības padomi atļaut 

Varakļānu novada pašvaldībai ņemt aizņēmumu no Valsts kases prioritārā attīstības programmas 

pasākuma – Varakļānu novada pašvaldības ielu asfaltēšanas darbi – realizācijai EUR 307899,67 

(trīs simti septiņi tūkstoši astoņi simti deviņdesmit deviņi euro un 67 centi) apmērā ar atmaksas 

termiņu 20 (divdesmit) gadu laikā. 

 

3. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar Varakļānu novada pašvaldības 2018.–2037.gada 

budžetiem. 

 

4. Uzdot domes priekšsēdētājam Mārim Justam kārtot naudas aizņēmuma saņemšanu, 

aizdevuma līguma slēgšanu ar Valsts kasi un Pašvaldību aizņēmumu un garantiju kontroles 

pārraudzības padomi. 
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3. 

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu Guntaram Sermajam 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot Ilonas Apsītes 01.08.2017. iesniegumu ar lūgumu anulēt ziņas par deklarēto 

dzīvesvietu Guntaram Sermajam viņas īrētajā dzīvoklī Miera ielā 14A-1, 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 9 balsīm “par” 

(J.Erels, J.Grudule, D.Inķēna, M.Justs, A.Kokars, N.Lazda, G.Puntužs, A.Saleniece, M.Vilkauša); 

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

 

1. Anulēt ziņas par Guntara Sermā deklarēto dzīvesvietu adresē Miera iela 14A-1, 

Varakļāni, Varakļānu novads, LV-4838. 
 

Pielikumā: lēmuma izvērsts skaidrojums uz 1 lapas. 
 

4. 

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu Kristīnei Ikauniecei 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot Veltas Pauniņas 31.07.2017. iesniegumu ar lūgumu anulēt ziņas par deklarēto 

dzīvesvietu Kristīnei Ikauniecei viņai piederošajā īpašumā Dārzu ielā 3, Murmastienē, 

Murmastienes 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 9 balsīm “par” (J.Erels, J.Grudule, D.Inķēna, M.Justs, A.Kokars, N.Lazda, G.Puntužs, 

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

 

1. Anulēt ziņas par Kristīnes Ikaunieces deklarēto dzīvesvietu adresē Dārzu iela 3, 

Murmastiene, Murmastienes pagasts, Varakļānu novads, LV-4835. 
 

Pielikumā: lēmuma izvērsts skaidrojums uz 1 lapas. 
 

5. 

Par nekustamā īpašuma Krustpils ielā 29A, Varakļāni, Varakļānu nov., otrās 

mutiskās izsoles ar augšupejošu soli atzīšanu par nenotikušu un atsavināšanas procesa 

turpināšanu 

 

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

 

 Izskatot nekustamā īpašuma Krustpils ielā 29A, Varakļāni, Varakļānu nov., izsoles darba 

grupas 22.08.2017. protokolu Nr.2, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas 

likuma 31.pantu, 32.panta otro daļu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, 

Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm “par” (J.Erels, J.Grudule, D.Inķēna, 

M.Justs, A.Kokars, N.Lazda, G.Puntužs, A.Saleniece, M.Vilkauša); “pret” – nav; “atturas” – nav, 

NOLEMJ: 

 

 

1. Atzīt nekustamā īpašuma Krustpils ielā 29A, Varakļāni, Varakļānu nov., otro mutisko 
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izsoli ar augšupejošu soli par nenotikušu un apstiprināt izsoles darba grupas 22.08.2017. 

protokolu Nr.2. 

 

2. Rīkot jaunu nekustamā īpašuma Krustpils ielā 29A, Varakļāni, Varakļānu nov., izsoli, 

mainot nosolītās augstākās cenas samaksas kārtību. 

 

3. Apstiprināt nekustamā īpašuma Krustpils ielā 29A, Varakļāni, Varakļānu nov., izsoles 

sākumcenu EUR 3200,00. 

 

4. Apstiprināt nekustamā īpašuma Krustpils ielā 29A, Varakļāni, Varakļānu nov., izsoles 

noteikumus. 

 

5. Uzdot ar domes 23.02.2017. lēmumu Nr.2.8 izveidotajai darba grupai viena mēneša 

laikā pēc trešās izsoles iesniegt domei lēmuma projektu par izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

 

Pielikumā: izsoles noteikumi ar pielikumiem uz 13 lapām. 
 

6. 

Par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma “Maurānu Sprīdīši”, Varakļānu 

pagasts, Varakļānu nov., atsavināšanu atklātā izsolē 

 

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

 

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma nosacījumiem, ņemot 

vērā Nekustamā īpašuma nodaļas sagatavoto priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti 

balsojot, ar 9 balsīm “par” (J.Erels, J.Grudule, D.Inķēna, M.Justs, A.Kokars, N.Lazda, G.Puntužs, 

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

 

1. Atsavināt Varakļānu novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Maurānu 

Sprīdīši”, Varakļānu pagsts, Varakļānu nov., pārdodot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli uz 

nomaksu. 

 

2. Apstiprināt nekustamā īpašuma nosacīto cenu (izsoles sākumcenu) EUR 3445,00 

apmērā. 

 

3. Izsoles organizēšanai izveidot darba grupu šādā sastāvā: 

darba grupas vadītājs   – Ivars Ikaunieks – pašvaldības izpilddirektors; 

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

   – 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 ar pielikumiem uz 13 lapām. 
 

7. 

Par nekustamā īpašuma “Liepas” sadalīšanu 

 

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

 

 Izskatot Andreja Pauniņa 24.08.2017. iesniegumu par nekustamā īpašuma “Liepas”, 

Murmastienes pagastā, Varakļānu nov., sadalīšanu, izskatot lietas materiālus, pamatojoties uz 

Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu, likuma “Par pašvaldībām” 

12.pantu, MK 20.06.2006. noteikumiem Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 
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klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” un 

Varakļānu novada teritorijas plānojumu 2014.-2025.gadam, ņemot vērā domes Finanšu un  

 

attīstības komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm “par” 

(J.Erels, J.Grudule, D.Inķēna, M.Justs, A.Kokars, N.Lazda, G.Puntužs, A.Saleniece, M.Vilkauša); 

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

 

1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “Liepas” (kad.Nr. 7078 003 0233), kas sastāv no 5 

zemes vienībām ar kopējo platība 20,2548 ha, divos atsevišķos īpašumos: 

- paliekošais īpašums “Liepas”: zemes vienības ar kadastra apzīmējumu: 

7078 004 0233 – 0,1548 ha; 

7078 003 0270 – 2 ha; 

7078 004 0400 – 2,5 ha; 

7078 008 0193 – 4,5 ha; 

- jaunizveidotais īpašums – zemes vienība ar kadastra apzīm. 7078 004 0401 – 11,1 ha. 

 

2. Jaunizveidotajam īpašumam – zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7078 004 0401 

–  11,1  ha platībā, apstiprināt nosaukumu “Mežaliepas”. 

 

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

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (lietošanas mērķa kods – 0101). 

 

4. Paliekošajam īpašumam “Liepas” saglabāt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods – 0101). 
 

8. 

Par nekustamā īpašuma “Ārmaņi” sadalīšanu 

 

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

 

Izskatot Albīnas Duļbinskas 11.08.2017. iesniegumu par nekustamā īpašuma “Ārmaņi”, 

Varakļānu pagastā, Varakļānu nov., sadalīšanu, izskatot lietas materiālus, pamatojoties uz 

Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu, likuma “Par pašvaldībām” 

12.pantu, MK 20.06.2006. noteikumiem Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

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

Varakļānu novada teritorijas plānojumu 2014.-2025.gadam, ņemot vērā domes Finanšu un 

attīstības komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm “par” 

(J.Erels, J.Grudule, D.Inķēna, M.Justs, A.Kokars, N.Lazda, G.Puntužs, A.Saleniece, M.Vilkauša); 

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

 

1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “Ārmaņi” (kad.Nr. 7094 003 0181), kas sastāv no 4 

zemes vienībām ar kopējo platība 20,1 ha, divos atsevišķos īpašumos: 

- paliekošais īpašums “Ārmaņi” – zemes vienība ar kad. apzīm. 7094 003 0181 – 5,6 ha; 

- jaunizveidotais īpašums: zemes vienības ar kadastra apzīm.: 

7094 003 0182 – 4,7 ha; 

7094 003 0242 – 6,9 ha; 

7094 003 0243 – 2,9 ha. 

 

2. Jaunizveidotajam īpašumam apstiprināt nosaukumu “Ābelītes”. 

 

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

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (lietošanas mērķa kods – 0101). 

 

4. Paliekošajam īpašumam “Ārmaņi” saglabāt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods – 0101). 
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9. 

Par zemes vienību robežu pārkārtošanu 

 

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

 

Izskatot Valsts akciju sabiedrības (VAS) “Latvijas Valsts ceļi” 10.08.2017. iesniegumu par 

zemes robežu pārkārtošanu starp valsts autoceļa A12 zemes vienību ar kadastra apzīm. 

70940030224 un pašvaldības autoceļa “Oltužu ceļš” zemes vienību ar kadastra apzīm. 

70940030303, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu un 

21.panta pirmās daļas 17.punktu, likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to 

nostiprināšanu zemesgrāmatā” 3.panta ceturto daļu, ņemot vērā domes Finanšu un attīstības 

komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm “par” (J.Erels, 

J.Grudule, D.Inķēna, M.Justs, A.Kokars, N.Lazda, G.Puntužs, A.Saleniece, M.Vilkauša); “pret” – 

nav; “atturas” – nav, NOLEMJ: 

 

1. Piekrist zemes vienību ar kadastra apzīm. 7094 003 0224 un 7094 003 0303 robežu 

pārkārtošanai. 

2. Pievienot pašvaldības autoceļa “Oltužu ceļš” zemes vienībai ar kadastra apzīm. 

70940030303 daļu no zemes vienības ar kadastra apzīm. 70940030224 – 0,33 ha platībā. 

3. Zemes vienībai saglabāt zemes lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras 

nodalījuma joslā un ceļa zemes nodalījuma joslā; kods – 1101. 
 

10. 

Par adreses noteikšanu 

 

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

 

Izskatot Evijas Kančas 31.07.2017. iesniegumu par adreses noteikšanu nekustamā īpašuma 

“Kanči” zemes vienībai un uz tās esošajām ēkām un Ralf Schaefer 29.08.2017. iesniegumu par 

adreses maiņu nekustamajam īpašumam “Strodi”, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 

12.pantu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 17.pata 4.1 punktu, MK 08.12.2015. 

noteikumiem Nr.698 “Adresācijas noteikumi”, ņemot vērā domes Finanšu un attīstības komitejas 

priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm “par” (J.Erels, J.Grudule, 

D.Inķēna, M.Justs, A.Kokars, N.Lazda, G.Puntužs, A.Saleniece, M.Vilkauša); “pret” – nav; 

“atturas” – nav, NOLEMJ: 

 

1. Noteikt nekustamā īpašuma “Kanči” zemes vienībai ar kadastra apzīm. 7094 005 0219 

un uz tās esošajām ēkām adresi – “Kanči”, Varakļānu pagasts, Varakļānu novads, LV-4836. 

 

2. Mainīt adresi nekustamā īpašuma “Strodi” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 

70780090060 un uz tās esošajām ēkām no “Arklinieku Strodi”, Murmastienes pagasts, Varakļānu 

nov., LV- 4838, uz “Strodi”, Murmastienes pagasts, Varakļānu novads, LV-4838. 
 

11. 

Par zemes nomas līgumiem 

 

Tiek dots vārds G.Puntužam, M.Justam 

 

Izskatot pašvaldībā saņemtos iesniegumus par zemes nomas jautājumiem, saskaņā ar 

likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu un 14.panta otrās daļas 3.punktu, MK 30.10.2007. 

noteikumiem Nr.735 “Noteikumi par publiskās personas zemes nomu”, Varakļānu novada dome, 

atklāti balsojot ar 9 balsīm “par” (J.Erels, J.Grudule, D.Inķēna, M.Justs, A.Kokars, N.Lazda, 

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

 

1. Pārtraukt ar Gitu Šķēli 02.03.2015. noslēgto zemes nomas līgumu par zemes gabalu 
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0,08 ha platībā nekustamā īpašuma “Jaunmalas” zemes vienībā ar kadastra apzīm 7078 004 0452 

ar 30.09.2017. 

 

2. Veikt grozījumus ar SIA “Maveks V” (reģ.Nr. 40003169872) 20.12.2007. noslēgtajā 

zemes nomas līgumā, samazinot iznomātā zemes gabala platību Mehanizatoru ielā 37, 

Varakļāni, par 7260 m2 (no 9600 m2 uz 2340 m2), sākot ar 01.09.2017. 

 

3. Iznomāt SIA “Austrumu Būvnieks” (reģ.Nr. 45403029282; jurid.adrese: Ozolu iela 7, 

Varakļāni, Varakļānu nov.) zemes gabalu 7260 m2 platībā Mehanizatoru ielā 37, Varakļāni, ēku 

ar kadastra apzīm. 7017 001 0611-001 un 7017 001 0611-002 (mehanizatoru iela 37A, Varakļāni) 

uzturēšanai; 

3.1. zemes nomas līgums slēdzams uz laiku līdz 31.12.2025.; 

3.2. iznomātajai zemes gabala daļai saglabāt zemes lietošanas mērķi – rūpnieciskās 

ražošanas uzņēmumu apbūve; kods – 1001. 
 

12. 

Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Pieaugušo attīstības projekts” zupas 

virtuves darbības atbalstam 

 

Tiek dots vārds A.Saleniecei, M.Justam 

 

Izskatot biedrības “Pieaugušo attīstības projekts” valdes priekšsēdētājas Staņislavas Počes 

17.08.2017. iesniegumu par palīdzības sniegšanu zupas virtuves darbības nodrošināšanai laika 

periodā no 01.09.2017. līdz 30.04.2018., iepazīstoties ar iesniegto izmaksu aprēķinu, pamatojoties 

uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu un 15.panta pirmās daļas 7.punktu, Varakļānu novada 

dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm “par” (J.Erels, J.Grudule, D.Inķēna, M.Justs, A.Kokars, 

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

 

1. Piešķirt biedrībai “Pieaugušo attīstības projekts” (reģ.Nr. 40008102624, jurid.adrese: 

1.Maija laukums 3, Varakļāni) līdzfinansējumu zupas virtuves darbības nodrošināšanai: 

- laika periodā no 01.09.2017. līdz 31.12.2017. 180,00 EUR/mēnesī; 

- laika periodā no 01.01.2018. līdz 30.04.2018. 200,00 EUR/mēnesī. 
 

13. 

Par finansiālu atbalstu Antona Boldāna kapa pieminekļa uzstādīšanai 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

Izskatot Mārītes Kravales-Pauliņas 21.08.2017. iesniegumu ar lūgumu finansiāli atbalstīt 

prelāta Antona Boldāna kapa pieminekļa uzstādīšanu, kas notiks viņa nāves gadadienā – 

2017.gada oktobrī, ņemot vērā domes Finanšu un attīstības komitejas priekšlikumu, Varakļānu 

novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm “par” (J.Erels, J.Grudule, D.Inķēna, M.Justs, A.Kokars, 

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

 

1. Paredzēt līdzfinansējumu līdz EUR 200,00 apmērā Varakļānu novada Goda pilsoņa, 

prelāta Antona Boldāna kapa pieminekļa uzstādīšanai. 
 

14. 

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, 
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atklāti balsojot, ar 9 balsīm “par” (J.Erels, J.Grudule, D.Inķēna, M.Justs, A.Kokars, N.Lazda, 

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

 

1. Pagarināt sociālā dzīvokļa īres līgumu Ingrīdai Rihterei par sociālo dzīvokli Pils ielā 

17-8, Varakļānos (1 ist.; kopplatība 17,9 m2) līdz 28.02.2018. 

 

 

2. Pagarināt sociālā dzīvokļa īres līgumu Ilvai Ozoliņai par sociālo dzīvokli Pils ielā 17-

5, Varakļānos (2 ist.; kopplatība 51,2 m2) līdz 28.02.2018. 

 

3. Pagarināt sociālā dzīvokļa īres līgumu Annai Razgalei par sociālo dzīvokli Pils ielā 

17-3, Varakļānos (1 ist.; kopplatība 29,0 m2) līdz 28.02.2018. 

 

4. Pagarināt sociālā dzīvokļa īres līgumu Jurim Klameram par sociālo dzīvokli Pils ielā 

17-7, Varakļānos (1 ist.; kopplatība 23,1 m2) līdz 28.02.2018. 

 

5. Pagarināt sociālā dzīvokļa īres līgumu Ivanam Daņilovam par sociālo dzīvokli Rīgas 

ielā 36-5, Varakļānos (1 ist.; kopplatība 23,9 m2) līdz 28.02.2018. 

 

6. Pagarināt sociālā dzīvokļa īres līgumu Dacei Tučai par sociālo dzīvokli Dārzu ielā 7-

1, Varakļānos (2 ist.; kopplatība 54,3 m2) līdz 28.02.2018. 

 

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

4201) viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas. 
 

15. 

Par dzīvokļa īres līgumiem 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

Izskatot 28.08.2017. pašvaldībā saņemto Ilgas Emziņas iesniegumu par dzīvokļa īres 

līguma pagarināšanu un Mārtiņa Latkovska 05.07.2017. iesniegumu par īres līguma izbeigšanu, 

saskaņā ar likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 6.pantu un 27.pantu, Varakļānu novada dome, atklāti 

balsojot, ar 9 balsīm “par” (J.Erels, J.Grudule, D.Inķēna, M.Justs, A.Kokars, N.Lazda, G.Puntužs, 

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

 

1. Pagarināt Ilgai Emziņai īres līgumu dzīvoklim Pils ielā 32-2, Varakļāni, uz laika 

periodu līdz 30.09.2020.; 

1.1. uzdot Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA (valdes loceklis V.Stikāns) 

sagatavot un noslēgt dzīvokļu īres līgumus ar I.Emziņu. 

 

2. Skaitīt par izbeigtu ar Mārtiņu Latkovski noslēgto īres līgumu par dzīvokli Pils ielā 

30-10, Varakļāni, ar 31.07.2017. 
 

16. 

Par grozījumiem 25.08.2016. Varakļānu mūzikas un mākslas skolas noteikumos “Par 

vecāku līdzfinansējuma samaksas kārtību” 

 

Tiek dots vārds M.Vilkaušai, G.Puntužam, M.Justam 

 

 Izskatot Varakļānu mūzikas un mākslas skolas direktores I.Melnes-Mežajevas iesniegto 

grozījumu noteikumos “Par vecāku līdzfinansējuma samaksas kārtību” projektu, pamatojoties uz 

likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Izglītības likuma 12.panta 2.1 daļu, 

ņemot vērā MK 27.12.2011. noteikumu Nr.1035 “Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās 

ievirzes mākslas, mūzikas un dejas izglītības programmas” 6.3 punktu, Varakļānu novada dome, 

atklāti balsojot, ar 9 balsīm “par” (J.Erels, J.Grudule, D.Inķēna, M.Justs, A.Kokars, N.Lazda, 

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

 

 1. Izdarīt Varakļānu Mūzikas un mākslas skolas Varakļānu novada domes 2016.gada 

25.augusta apstiprinātajos noteikumos “Par vecāku līdzfinansējuma samaksas kārtību” 
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(Noteikumi) šādus grozījumus: 

 

1.1. izteikt Noteikumu 8.2.punktu šādā redakcijā: 

„Ja izglītojamais vienlaicīgi apgūst divas un vairāk profesionālās ievirzes izglītības 

programmas, līdzfinansējums par katru papildus programmu tiek noteikts EUR 36,80 (trīsdesmit 

seši euro, 80 centi).”  

 

 

 1.2. papildināt Noteikumus ar 20.1 punktu šādā redakcijā: 

„Izglītojamajiem, kuri skolā mācības uzsākuši līdz 31.05.2017. un turpina apgūt divas mācību 

programmas, līdzfinansējums tiek noteikts EUR 15,00 (piecpadsmit euro, 00 centi) par abām 

programmām.” 

 

  2. Grozījumi stājas spēkā ar 01.09.2017. 

 

Visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti.  
 

Nākamā domes sēde notiks 28.09.2017. plkst. 1500. 

 

Sēde darbu beidz plkst. 1605 

 

Sēdi vadīja: 

Domes priekšsēdētājs   (personīgais paraksts)  M.Justs 

 

Protokolēja: 

Lietvedības nodaļas vadītāja (personīgais paraksts)  I.Broka 

 


