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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 28.decembrī                                   Nr. 16 

 

 

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; 

Ilona Skutele – galvenā grāmatvede; 

Aina Kanča – Sociālā dienesta vadītāja; 

Lana Ukrija-Kaļinovska – juriste; 

Anna Tocs-Macāne – Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja; 

Ilga Broka – Lietvedības nodaļas vadītāja 

 

DARBA  KĀRTĪBA: 
 

1. Saistošo noteikumu Nr.9 “Grozījumi 26.01.2017.saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Varakļānu 

novada pašvaldības 2017.gada budžetu”” apstiprināšana 

 

2. Par Madonas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas sastāva apstiprināšanu 

 

3. Par ikmēneša pabalsta piešķiršanu 

 

4. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Maurānu Sprīdīši”, Varakļānu pagasts, Varakļānu 

novads, pārdošanu 
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5. Par zemes lietošanas mērķu maiņu 

 

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

 

7. Par zemes nomas līgumu pagarināšanu 

 

8. Par nedzīvojamo telpu nomas līgumiem  

9. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu Jānim Smoroģinam 

 

10. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu Gintam Deģim 

 

11. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu Valdim Justam 

 

12. Par sociālo dzīvokļu īri 

 

13. Par dzīvokļa īres līguma pārtraukšanu 

 

14. Par naudas balvas piešķiršanu nozīmīgā dzīves jubilejā 

 

15. Par valsts mērķdotāciju sadali amatiermākslas kolektīvu vadītājiem 

 

PAPILDU  DARBA  KĀRTĪBA:  

 

 

16. Par prioritārajiem objektiem Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai pasākumam 

“Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” 

 

17. Par neatgūstamo debitoru parādu norakstīšanu 
 
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. 
 

1. 

Saistošo noteikumu Nr.9 “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” 

21.panta pirmās daļas 2.punktu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm “par” 

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

“atturas” – 1 (M.Vilkauša), NOLEMJ: 

 

 1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.9 “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 7 lapām. 
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2. 

Par Madonas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas sastāva 

apstiprināšanu 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Pamatojoties uz Ministru kabineta 26.09.2017. noteikumu Nr.582 “Noteikumi par 

pašvaldību sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijām” 5.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. Apstiprināt Madonas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisiju šādā sastāvā: 

komisijas priekšsēdētājs Agris Lungevičs Madonas novada domes priekšsēdētājs; 

komisijas priekšsēdētāja 

vietnieks,  

kas priekšsēdētāja 

prombūtnes laikā pilda 

komisijas priekšsēdētāja 

pienākumus  

 

 

 

 

 

Vilnis Špats 

 

 

 

 

 

Cesvaines novada domes priekšsēdētājs; 

komisijas priekšsēdētāja 

vietnieki 

 

Tālis Salenieks 

 

Lubānas novada domes priekšsēdētājs; 

 Māris Justs Varakļānu novada domes priekšsēdētājs; 

 Gundars Velcis Ērgļu novada domes priekšsēdētājs; 

 Dairis Stūris Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta 

(VUGD) Vidzemes reģionālās brigādes Madonas 

daļas inspektors, virsleitnants; 

 Māris Bulders VUGD Vidzemes reģionālās brigādes Madonas 

daļas komandieris, majors; 

komisijas locekļi Iveta Pērkone Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta 

Madonas brigāžu atbalsta centra galvenā ārsta 

palīgs; 

 Gundars Trops Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes 

Madona iecirkņa priekšnieks, pulkvežleitnants; 

 Artis Stuburs SIA “Madonas slimnīca” valdes priekšsēdētājs; 

 Jānis Lūkins Valsts vides dienesta Madonas reģionālās vides 

pārvaldes direktora vietnieks, Kontroles daļas 

vadītājs; 

 

 

 

Indra Tomiņa Pārtikas un veterinārā dienesta Austrumvidzemes 

pārvaldes vadītāja, valsts vecākā veterinārā 

inspektore; 

 Dzintars Stradiņš AS “Sadales tīkli” Ziemeļrietumu ekspluatācijas 

daļas Madonas nodaļas vadītājs; 

 

 

 

Marija Drunka VAS “Latvijas Valsts ceļi” Vidzemes reģiona 

Madonas nodaļas vadītāja; 

 Arvīds Greidiņš Valsts meža dienesta Centrālvidzemes 



 

4 

virsmežniecības virsmežzinis; 

 Uģis Jakubovskis Zemessardzes 25.kājnieku bataljona virsleitnants. 

 

 

 

3. 

Par ikmēneša pabalsta piešķiršanu 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot Jāņa Bārbala 07.12.2017. iesniegumu par ikmēneša pabalsta piešķiršanu saskaņā 

ar Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 15.1 pantu, izvērtējot 

pašvaldības rīcībā esošo informāciju un normatīvajos aktos noteikto, konstatēts: 

 09.02.1990. Jānis Bārbals ievēlēts par Madonas rajona Varakļānu ciema Tautas deputātu 

padomes izpildkomitejas priekšsēdētāju; 

 21.06.1991. – ievēlēts par Madonas rajona Varakļānu pagasta valdes priekšsēdētāju; 

 1994., 1997., 2001. un 2005.gada pašvaldību vēlēšanās ievēlēts par Madonas rajona 

Varakļānu pagasta padomes priekšsēdētāju. 

 Saskaņā ar likuma “Par valsts pensijām” 11.panta pirmo daļu tiesības uz vecuma pensiju 

Jānim Bārbalam ir 2022.gada decembrī. 

 Pamatojoties uz augstākminēto, saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 

daļas 12.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 Jānim Bārbalam ikmēneša pabalstu divu minimālo mēnešalgu apmērā sākot 

ar 2017.gada 15.decembri. 

 

 2. Noteikt par pienākumu Jānim Bārbalam, saska ņā ar Republikas pilsētas domes un 

novada domes deputāta statusa likuma 15.1 panta ceturto daļu, ziņot pašvaldībai par tādu 

apstākļu iestāšanos, kuri izraisa pabalsta izmaksas samazināšanu vai pārtraukšanu.  

 

 3. Uzdot Varakļānu novada pašvaldības Centralizētajai grāmatvedībai (galv.grāmatvede 

I.Skutele) organizēt šā lēmuma izpildi, kā arī veikt valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas valsts 

pensiju apdrošināšanai par Jāni Bārbalu līdz brīdim, kad viņš būs sasniedzis vecuma pensijas 

piešķiršanai nepieciešamo vecumu.  

 

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

4201) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
 

4. 

Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Maurānu Sprīdīši”, Varakļānu pagasts, 

Varakļānu novads, pārdošanu 

 

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

 

 Izskatot 07.12.2017. notikušās nekustamā īpašuma “Maurānu Sprīdīši”, Varakļānu pagasts, 

Varakļānu novads, atkārtotās izsoles protokolu, atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas 

likuma nosacījumiem, 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. Apstiprināt Varakļānu novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Maurānu 
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Sprīdīši”, Varakļānu pagasts, Varakļānu novads, 07.12.2017. izsoles protokolu. 

 

 2. Pārdot Ainai Upītei kā vienīgajai izsoles dalībniecei Varakļānu novada pašvaldībai 

piederošo nekustamo īpašumu “Maurānu Sprīdīši”, Varakļānu pagasts, Varakļānu nov., par 

EUR 2776,00 (divi tūkstoši septiņi simti septiņdesmit seši euro). 

 

 

 

 3. Atsavināšanas procesā iegūtos līdzekļus ieskaitīt Varakļānu novada pašvaldības kontā.  

 

 4. Uzdot Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītāja A.Tocs-Macāne) sagatavot parakstīšanai 

nekustamā īpašuma “Maurānu Sprīdīši”, Varakļānu pagasts, Varakļānu novads,  pirkuma līgumu. 
 

5. 

Par zemes lietošanas mērķu maiņu 

 

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

 

 Izskatot Dabas aizsardzības pārvaldes 06.12.2017. vēstuli Nr.7.14/31/2017-N-E “Par 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu”, pamatojoties uz Ministru kabineta 20.06.2006. 

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

lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, 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. Mainīt zemes lietošanas mērķi no “zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

mežsaimniecība” (kods 0201) uz – īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, kurās saimnieciskā 

darbība ir aizliegta ar normatīvo aktu (kods 0202) zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem: 

1.1. 7078 002 0016 - “Teiču dabas rezervāts” - 7163,85 ha; 

1.2. 7094 006 0132 - “Laimiņi” - 3,32 ha; 

1.3. 7094 006 0146 - “Līgo 2” - 7,70 ha; 

1.4. 7094 006 0239 - “Ērgļi” - 9,81 ha; 

1.5. 7094 006 0264 - “Purvs” - 16,19 ha; 

1.6. 7094 006 0332 - “Atvases” - 4,26 ha. 

 

 2. Mainīt zemes lietošanas mērķi no “zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība” (kods 0101) uz – īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, kurās saimnieciskā 

darbība ir aizliegta ar normatīvo aktu (kods 0202) nekustamā īpašuma “Teiči 2” zemes vienībai ar 

kadastra apzīm. 7078 002 0022 – 34,04 ha platībā. 
 

6. 

Par nekustamā īpašuma nosaukuma, platības un zemes lietošanas mērķa noteikšanu 

 

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

 

 Izskatot Valsts zemes dienesta 28.11.2017. vēstuli Nr.2-13-V/5442 “Par nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu”, pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra 

likuma 9.panta pirmās daļas 1.punktu un Ministru kabineta 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, J.Grudule, D.Inķēna, M.Justs, A.Kokars, N.Lazda, G.Puntužs, A.Saleniece, 

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

 

 1. Apstiprināt nekustamajām īpašumam ar kadastra Nr.7094 005 0169 nosaukumu “Ceļa 
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posms Kluši Nr.19”. 

 

 2. Noteikt nekustamā īpašuma “Ceļa posms Kluši Nr.19” zemes vienībai ar kadastra apzīm. 

7094 005 0172 platību – 0,1 ha. 

 

 3. Noteikt zemes vienībai ar kadastra apzīm. 7094 005 0172 zemes lietošanas mērķi – zeme 

dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā; kods – 1101. 

7. 

Par zemes nomas līgumu pagarināšanu 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot pašvaldībā saņemtos iesniegumus par zemes nomas līgumu pagarināšanu, saskaņā 

ar likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, Ministru kabineta 30.10.2007. 

noteikumiem Nr.735 ”Noteikumi par publiskas 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. Pagarināt zemes nomas līgumus uz laika periodu līdz 31.12.2022.: 

 1.1. Valdim Gailumam par daļu no zemes gabala ar kadastra Nr. 7078 004 0393 – 0,5 ha 

platībā; 

 1.2. Aigaram Grudulam par daļu no zemes gabala ar kadastra Nr. 7078 004 0393 – 0,53 

ha platībā. 

 
8. 

Par nedzīvojamo telpu nomas līgumiem 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot zemnieku saimniecības “Liepsalnieki” īpašnieces Ilgas Mesteres 19.12.2017. 

iesniegumu par nedzīvojamo telpu (pagraba) nomas līguma pārtraukšanu un SIA “Viktorijas 

aptieka” vadītājas V.Aļeiņikovas 30.11.2017. iesniegumu par telpu nomas līguma pagarināšanu, 

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu un 14.panta otrās daļas 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. Ar 31.12.2017. pārtraukt 30.04.2014. starp Varakļānu novada pašvaldību un zemnieku 

saimniecību “Liepasalnieki” noslēgto nedzīvojamo telpu (pagraba) 23,83 m2 platībā Rīgas ielā 13, 

Varakļāni, nomas līgumu. 

 

 2. Pagarināt 25.06.2012. noslēgto nedzīvojamo telpu nomas līgumu starp Varakļānu novada 

pašvaldību un SIA “Viktorijas aptieka” par telpām Jaunatnes ielā 14, Murmastienē, 

Murmastienes pag., līdz 31.12.2022. 

 
9. 

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu Jānim Smoroģinam 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot 09.11.2017. pašvaldībā saņemto Ainas Upītes iesniegumu par deklarētās 

dzīvesvietas ziņu anulēšanu Jānim Smoroģinam, saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 

11.panta pirmo daļu un 12.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 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, 
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D.Inķēna, M.Justs, A.Kokars, N.Lazda, G.Puntužs, A.Saleniece, M.Vilkauša); “pret” – nav; 

“atturas” – nav, NOLEMJ: 

 

 1. Anulēt ziņas par Jāņa Smoroģina deklarēto dzīvesvietu adresē “Upītes”, Varakļānu 

pagasts, Varakļānu novads, LV-4836. 

 

Pielikumā: lēmuma izvērsts skaidrojums uz 1 lapas. 

 

10. 

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu Gintam Deģim 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot 07.11.2017. pašvaldībā saņemto Veltas Tropas iesniegumu par deklarētās 

dzīvesvietas ziņu anulēšanu Gintam Deģim, saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta 

pirmo daļu un 12.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 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 Ginta Deģa deklarēto dzīvesvietu adresē “Ozolaine”, Murmastienes 

pagasts, Varakļānu novads, LV-4836. 

 

Pielikumā: lēmuma izvērsts skaidrojums uz 1 lapas. 
 

 

11. 

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu Valdim Justam 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot 09.11.2017. pašvaldībā saņemto Anitas Petrovskas iesniegumu par deklarētās 

dzīvesvietas ziņu anulēšanu Valdim Justam, saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.panta 

pirmo daļu un 12.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 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. Neanulēt ziņas par Valda Justa deklarēto dzīvesvietu adresē “Aizkalnieši 2”-2, 

Stirniene, Varakļānu pagasts, Varakļānu novads, LV-4837. 

 

Pielikumā: lēmuma izvērsts skaidrojums uz 1 lapas. 
 

12. 

Par sociālo dzīvokļu īri 
 

Tiek dots vārds A.Kančai, M.Justam 

 

 Izskatot Varakļānu novada sociālā dienesta sagatavoto informāciju par sociālā dzīvokļa īres 

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

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

iela 36, Varakļānos) nolikumā noteiktajam, 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, 
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M.Vilkauša); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ: 

 

 1. Pagarināt Ņinai Zepai īres līgumu par sociālo dzīvokli Rīgas ielā 36-2, Varakļānos (1 ist.; 

kopplatība 26,9 m2) līdz 30.06.2018. 

 

  2. Piešķirt Aigaram Indričānam sociālo dzīvokli Rīgas ielā 36-4, Varakļānos (1 ist.; 

kopplatība 21 m2) līdz 30.06.2018.; 

  2.1. saskaņā ar likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 10.panta pirmās daļas 

2.punktu un šī panta otro daļu, izslēgt Aigaru Indričānu no pašvaldības palīdzības sociālo dzīvokļu 

piešķiršanas reģistra. 

   3. Uzdot Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA līdz 10.01.2018. sagatavot un 

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

13. 

Par dzīvokļa īres līguma pārtraukšanu 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot Marijas Puisānes 13.12.2017. pašvaldībā saņemto iesniegumu par dzīvokļa Dārzu 

ielā 7-2, Varakļāni, īres līguma pārtraukšanu, pamatojoties uz likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 

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. Lauzt ar Mariju Puisāni noslēgto īres līgumu par dzīvokli Dārzu ielā 7-2, Varakļāni, ar 

31.12.2017. 
 

14. 

Par naudas balvas piešķiršanu nozīmīgā dzīves jubilejā 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas sagatavoto informāciju par nozīmīgām dzīves 

jubilejām 2018.gada janvārī, 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 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 naudas balvas sakarā ar 90 gadu jubileju 100,00 euro apmērā šādiem Varakļānu 

novada iedzīvotājiem: 

1.1. Paulīnai Prusakovai; 

1.2. Leontīnai Tropai. 

 

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

4201) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
 

15. 

Par valsts mērķdotāciju sadali amatiermākslas kolektīvu vadītājiem 

 

Tiek dots vārds M.Justam 
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 Izskatot jautājumu par piešķirto valsts mērķdotāciju amatiermākslas kolektīvu vadītāju 

atalgojumam sadales principiem, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 

daļas 24.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. Amatiermākslas kolektīvu vadītāju atalgojumam paredzēto valsts mērķdotāciju sadali 

2018. gadam deleģēt komisijai šādā sastāvā: 

komisijas priekšsēdētājs – izpilddirektors Ivars Ikaunieks; 

komisijas locekļi: Varakļānu kultūras nama direktora p.i. Līga Rubīne; 

   Stirnienes tautas nama vadītāja Ieva Zepa; 
    Murmastienes kultūras centra vadītāja p.i. Ieva Šuste. 

 2. Skaitīt par spēku zaudējušu 26.01.2017. lēmumu Nr.1.21 “Par valsts mērķdotāciju sadali 

amatiermākslas kolektīvu vadītājiem”. 
 

16. 

Par prioritārajiem objektiem Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 

pasākumam “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” 

 

Tiek dots vārds M.Viklaušai, I.Ikauniekam, M.Justam 

 

 Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru 

kabineta 18.08.2015. noteikumiem Nr.475 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas 

kārtība pasākumā “Pamatpakalpojumu un ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātu projektu 

iesniegumu konkursu veidā”, atbilstoši ar 30.11.2017. Varakļānu novada domes lēmumu Nr.15.6 

apstiprināto noteikumu “Par prioritāro objektu atlases kārtību Varakļānu novadā Eiropas 

Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai pasākumam “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana 

lauku apvidos”” 3.6.punktā paredzētajam, ņemot vērā ar Varakļānu novada uzņēmējiem veiktās 

apspriešanas rezultātus, 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. Apstiprināt Varakļānu novada pašvaldības grants ceļu būvniecības un pārbūves prioritāro 

sarakstu. 

 2. Veikt nepieciešamos pasākumus un dokumentācijas sagatavošanu (topogrāfija, 

projektēšana u.c.) projekta pieteikuma sagatavošanai un iesniegšanai Lauku attīstības programmas 

2014.-2020.gada atbalsta pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” 

ietvaros šādiem Varakļānu novada pašvaldības ceļu posmiem: 

 2.1. ceļa Nr.11 “Sārnas – Lielstrodi – Varakļāni” posmam 2,31 km garumā (kad. apzīm. 

7078 009 0114); 

 2.2. ceļa Nr.1 “Murmastiene – Silagals” posmam 3 km garumā (kad. apzīm.7078 004 0271; 

7078 003 0201); 

 2.3. ceļa Nr.21 “Šķēles – Stirniene” posmam 1,8 km garumā (kad. apzīm.7094 002 0201); 

 2.4. ceļa Nr.5 “Karolīna – Inčārnieki” posmam 0,7 km garumā (kad. apzīm.7078 004 0277); 

 2.5. ceļa Nr.19 “Greblis – Aizpurve” posmam 1,63 km garumā (kad. apzīm.7078 004 0273). 

 3. Atbildīgā par lēmuma izpildi Attīstības nodaļas vadītāja Aija Ščucka. 

 4. Lēmuma kontroli veikt pašvaldības izpilddirektoram Ivaram Ikauniekam. 
 

Pielikumā: saraksts uz 3 lapām. 
 

17. 

Par neatgūstamo debitoru parādu norakstīšanu 
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Tiek dots vārds M.Justam 

 

 

 Izskatot Centralizētās grāmatvedības iesniegto sarakstu par neatgūstamo debitoru parādu 

norakstīšanu, pamatojoties uz Ministru kabineta 15.12.2009. noteikumu Nr.1486 “Kārtība, kādā 

budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 100.punktu, ņemot vērā LURSOFT datu bāzē 

iekļauto informāciju par juridisko personu likvidēšanu, 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. Norakstīt šādus likvidēto uzņēmumu debitoru parādus: 

 1.1. SIA “BALT IT” LTD (likvidēts 13.07.2017.) - EUR 1956,74 apmērā; 

 1.2. SIA “SOLLE” (likvidēts 22.09.2017.) - EUR 171,79 apmērā; 

 1.3. SIA “Angūra” (likvidēts 15.03.2017.) - EUR 28,00 apmērā. 

 

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

4201) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

Visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti.  
 

Nākamā domes sēde notiks 25.01.2018. plkst. 1500. 

 

Sēde darbu beidz plkst. 1555 

 

Sēdi vadīja: 

Domes priekšsēdētājs   (personiskais paraksts)  M.Justs 

 

Protokolēja: 

Lietvedības nodaļas vadītāja ( personiskais paraksts)  I.Broka 

 


