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VARAKĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBA 

Reģistrācijas Nr. 90000054750 
Rīgas iela 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 

 

25.01.2018.                                     Nr. 1 

 

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  - nepiedalās (personisku iemeslu dēļ) 

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; 

Jānis Mozga – pagasta pārvalžu vadītājs; 

Aina Kanča – Sociālā dienesta vadītāja; 

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

jautājumam; 

Lana Ukrija-Kaļinovska – juriste; 

Ilga Broka – Lietvedības nodaļas vadītāja 

 

DARBA  KĀRTĪBA: 
 

1. Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai sadali 

 

2. Par grozījumiem ar Varakļānu novada domes 25.10.2012. lēmumu Nr. 12.3 apstiprinātā 

“Nolikuma par Varakļānu novada amatiermākslas kolektīvu darbības finansēšanas 

kārtību” 1.pielikumā 

 

3. Par saistošo noteikumu Nr.1  “Par Varakļānu novada pašvaldības 2018.gada budžetu” 

apstiprināšanu 
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4. Par saistošo noteikumu Nr.2  “Pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un 

samaksas kārtība” apstiprināšanu5. Par noteikumu “ Nekustamā īpašuma nodokļa 

parāda piedziņas kārtība Varakļānu novada pašvaldībā” apstiprināšanu 

 

6. Par Lietvedības nodaļas nolikuma apstiprināšanu 

 

7. Par pašvaldības arhīva nolikuma apstiprināšanu 

 

8. Par pašvaldības kustamās mantas pārdošanu izsolē 

 

9. Par pašvaldībai piederošā traktora JUMZ 6AL norakstīšanu un nodošanu utilizācijai  

 

10. Par noteikumu “Varakļānu novada pašvaldības iestāžu sniegto maksas pakalpojumu 

izcenojumu aprēķināšanas metodika un apstiprināšanas kārtība” apstiprināšanu 

 

11. Par zemes nomu 

 

12. Par finansiālu palīdzību Murjāņu sporta ģimnāzijas audzēknim Rihardam Juškam 

 

13. Par finansiālu palīdzību Latvijas sporta veterānu izlases dalībniecei Santai Jokumai 

 

14. Par ikmēneša pabalsta piešķiršanu 

 

15. Par pabalsta apmēru bērna uzturam audžuģimenē 

 

16. Par naudas balvas apmēru politiski represētajā personām 

 

17. Par pārreģistrēšanu pašvaldības reģistrā palīdzībai dzīvokļa jautājumu risināšanā 

 

18. Par dzīvokļa īres līguma pārslēgšanu 

 

19. Par reģistrēšanu sociālo dzīvokļu piešķiršanas reģistrā 

 

20. Par sociālo dzīvokļu īres līgumu pagarināšanu 

 

21. Par naudas balvas piešķiršanu nozīmīgā dzīves jubilejā 

 

PAPILDU  DARBA  KĀRTĪBA:  

 

 

22. Par aizņēmumu Varakļānu novada pašvaldības ielu asfaltēšanas darbu realizācijai 
 

Domes priekšsēdētājs iepazīstina deputātus ar domes sēdes darba kārtību un aicina 

deputātus balsot par vēl 1 izskatāmā jautājuma iekļaušanu domes papildu darba kārtībā.  

Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm “par” (J.Erels, D.Inķēna, M.Justs, 

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

NOLEMJ: 

 

Iekļaut papildu darba kārtībā 1 izskatāmo jautājumu.  
 

1. 

Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai sadali 
 

Tiek dots vārds I.Skutelei, M.Justam 

 

 Saskaņā ar MK 05.07.2016. noteikumiem Nr. 447 “Par valsts budžeta mērķdotāciju  

pedagogu darba samaksai un pašvaldības vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās 

izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts 

augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs” un Varakļānu novada domes 25.02.2010. 

apstiprinātajiem noteikumiem “Kārtība par valsts budžeta mērķdotācijas aprēķinu un sadali 

Varakļānu novada pašvaldības izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai”, ņemot vērā 

domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada 

dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm “par” (J.Erels, D.Inķēna, M.Justs, A.Kokars, N.Lazda, 
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G.Puntužs, A.Saleniece, M.Vilkauša); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ: 

 

 1. Sadalīt Varakļānu novada pašvaldības izglītības iestāžu pedagoģisko  darbinieku 

darba samaksai un sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām paredzēto mērķdotāciju 

2018.gada janvāra – augusta mēnešiem EUR 308 856 apmērā: 

 1.1. vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestādēm EUR 269 576; 

 1.2. interešu izglītības programmām EUR 14 448; 

 1.3. 5 – 6-gadīgo pirmsskolas izglītības programmām EUR 24 832. 
 

Pielikumā: tabula uz 1 lapas.  
 

2. 

Par grozījumiem ar Varakļānu novada domes 25.10.2012. lēmumu Nr. 12.3 

apstiprinātā “Nolikuma par Varakļānu novada amatiermākslas kolektīvu darbības 

finansēšanas kārtību” 1.pielikumā 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot priekšlikumu par nepieciešamību veikt izmaiņas ar Varakļānu novada domes 

ar 25.10.2012. lēmumu Nr.12.3 apstiprinātā “Nolikuma par Varakļānu novada 

amatiermākslas kolektīvu darbības finansēšanas kārtību” 1.pielikumā, iepazīstoties ar 

sagatavoto aprēķinu, saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu 

un 41.panta pirmās daļas 2.punktu, ņemot vērā domes Sociālo, izglītības un kultūras 

jautājumu komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm 

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

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

  

 1. Veikt izmaiņas ar domes 25.10.2012. lēmumu Nr. 12.3 apstiprinātā “Nolikuma par 

Varakļānu novada amatiermākslas kolektīvu darbības finansēšanas kārtību” 1.pielikumā un 

apstiprināt to jaunajā redakcijā. 

 

 2. Lēmums stājas spēkā ar 01.02.2018. 
 

Pielikumā: amatiermākslas kolektīvu iedalījuma un atalgojuma tabula uz 1 lapas. 
 

3. 

Par saistošo noteikumu Nr.1 “Par Varakļānu novada pašvaldības 2018.gada 

budžetu” apstiprināšanu 
 

Tiek dots vārds I.Skutelei, M.Justam 

 

 Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu, 21.panta 

pirmās daļas 2.punktu, 46.panta pirmo un otro daļu, ievērojot likumu “Par pašvaldību 

budžetiem” un likumu “Par budžetu un finanšu vadību”, ņemot vērā domes Finanšu un 

attīstības komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm “par” 

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

– nav; “atturas” – nav, NOLEMJ: 

 

 1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.1 “Par Varakļānu novada pašvaldības 

2018.gada budžetu.” 

 

 2. Varakļānu novada pašvaldības centralizētās grāmatvedības galvenajai grāmatvedei 

I.Skutelei sagatavot noteikumus parakstīšanai. 
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Pielikumā: saistošie noteikumi ar pielikumiem uz 11 lapām; 

       paskaidrojuma raksts. 

4. 

Par saistošo noteikumu Nr.2 “Pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas 

un samaksas kārtība” apstiprināšanu 

 

Tiek dots vārds A.Kančai, M.Justam 

 

 Izskatot saistošo noteikumu “Pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un 

samaksas kārtība” projektu, saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 

7.punktu un 43.panta trešo daļu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3.panta 

otro un trešo daļu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm “par” (J.Erels, 

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

“atturas” – nav, NOLEMJ: 

 

     1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.2 “Pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu 

saņemšanas un samaksas kārtība”. 

 

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

parakstīšanas izsūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 
 

Pielikumā: saistošie noteikumi uz 5 lapām; 

        paskaidrojuma raksts uz 1 lapas. 
 

5. 

Par noteikumu “Nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņas kārtība Varakļānu 

novada pašvaldībā” apstiprināšanu 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot noteikumu “Nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņas kārtība Varakļānu 

novada pašvaldībā” projektu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās 

daļas 2.punktu, ņemot vērā domes Finanšu un attīstības komitejas priekšlikumu, Varakļānu 

novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm “par” (J.Erels, D.Inķēna, M.Justs, A.Kokars, 

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

 

 1. Apstiprināt noteikumus “Nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņas kārtība 

Varakļānu novada pašvaldībā”. 
 

Pielikumā: noteikumi uz 2 lapām. 
 

6. 

Par Lietvedības nodaļas nolikuma apstiprināšanu 

 

Tiek dots vārds I.Brokai, M.Justam 

 

Izskatot Varakļānu novada pašvaldības Lietvedības nodaļas nolikuma projektu, 

saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Varakļānu novada 

dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm “par” (J.Erels, D.Inķēna, M.Justs, A.Kokars, N.Lazda, 

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

 

 1. Apstiprināt Varakļānu novada pašvaldības Lietvedības nodaļas nolikumu. 

 

 2. Skaitīt par spēku zaudējušu ar Varakļānu novada domes 30.07.2009. lēmumu 

Nr.5.13 apstiprināto “Varakļānu novada pašvaldības Lietvedības nodaļas nolikumu”. 
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Pielikumā: nolikums uz 3 lapām. 

7. 

Par pašvaldības arhīva nolikuma apstiprināšanu 
 

Tiek dots vārds I.Brokai, M.Justam 

 

Izskatot Varakļānu novada pašvaldības arhīva nolikuma projektu, saskaņā ar likuma 

“Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, 

ar8 balsīm “par” (J.Erels, D.Inķēna, M.Justs, A.Kokars, N.Lazda, G.Puntužs, A.Saleniece, 

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

 

 1. Apstiprināt Varakļānu novada pašvaldības arhīva nolikumu.  

 

 2. Skaitīt par spēku zaudējušu ar Varakļānu novada domes 29.10.2009. lēmumu 

Nr.10.6 apstiprināto “Varakļānu novada pašvaldības arhīva nolikumu”. 
 

Pielikumā: nolikums uz 2 lapām. 
 

8. 

Par pašvaldības kustamās mantas pārdošanu izsolē 
 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot Varakļānu un Murmastienes pagastu pārvalžu vadītāja J.Mozga 19.01.2018. 

iesniegumu un pašvaldības izpilddirektora ierosinājumu par pašvaldībai piederošu tehnikas 

vienību pārdošanu, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta 

otro un trešo daļu, 37.panta pirmās daļas 1.punktu, ņemot vērā domes Finanšu un attīstības 

komitejas 19.01.2018. lēmumu šajā jautājumā, atbilstoši Mantas atsavināšanas un izsoles 

komisijas 22.01.2018. protokolam, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm 

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

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

 

 1. Pārdot atklātā izsolē ar augšupejošu soli šādas pašvaldībai piederošas tehnikas 

vienības: 

Tehnikas marka Valsts Nr. Izlaides 

gads 

Atlikusī bilances 

vērtība (EUR) 

Nosacītā – izsoles 

sākumcena (EUR) 

Automašīna Opel Zafira FR 5197 2003. 0,00 2000,00 

Traktors T 150K ar sniega lāpstu T 5075 LL 1980. 602,31 3200,00 

Traktors T 150K ar sniega lāpstu T 6245 LB 1993. 0,00 3200,00 

Piekabināmais greideris   0,00 3000,00 
 

 2. Sludinājumu par tehnikas pārdošanu izsolē publicēt Madonas reģiona laikrakstā 

“Stars” un pašvaldības interneta vietnē www.varaklani.lv 

 

 3. Uzdot Mantas atsavināšanas un izsoles komisijai organizēt izsoli atbilstoši 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma un 29.04.2010. ar Varakļānu novada domes 

lēmumu Nr.4.8 apstiprinātajiem “Varakļānu novada pašvaldības kustamās mantas izsoles 

organizēšanas noteikumiem”. 

 
 

 

http://www.varaklani.lv/
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9. 

Par pašvaldībai piederošā traktora JUMZ 6AL norakstīšanu un nodošanu 

utilizācijai  
 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot Varakļānu novada pašvaldības izpilddirektora priekšlikumu par pašvaldībai 

piederošā traktora JUMZ 6AL norakstīšanu sakarā ar sliktu tehnisko stāvokli, saskaņā ar 

likumu “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, ņemot vērā domes Finanšu un 

attīstības komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm “par” 

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

– nav; “atturas” – nav, NOLEMJ: 

 

 1. Norakstīt traktoru JUMZ 6AL, valsts reģistrācijas Nr. T 3651 LB, izlaiduma gads 

1984., rūpnīcas Nr.368773, atlikusī bilances vērtība EUR 0,00. 

 

 2. Norakstīto traktoru JUMZ 6AL realizēt, nododot utilizācijai metāllūžņu savākšanas 

uzņēmumā, un ieņēmumus ieskaitīt Varakļānu novada pašvaldības budžetā. 

 

 3. Veikt traktora JUMZ 6AL noņemšanu no uzskaites Valsts tehniskās uzraudzības 

aģentūrā. 

 

 4. Par lēmuma izpildi atbildīgs pašvaldības izpilddirektors I.Ikaunieks. 
 

10. 

Par noteikumu “Varakļānu novada pašvaldības iestāžu sniegto maksas 

pakalpojumu izcenojumu aprēķināšanas metodika un apstiprināšanas kārtība” 

apstiprināšanu 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot noteikumu “Varakļānu novada pašvaldības iestāžu sniegto maksas 

pakalpojumu izcenojumu aprēķināšanas metodika un apstiprināšanas kārtība” projektu, 

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, ņemot vērā 

domes Finanšu un attīstības komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti 

balsojot, ar 8 balsīm “par” (J.Erels, D.Inķēna, M.Justs, A.Kokars, N.Lazda, G.Puntužs, 

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

 

 1. Apstiprināt noteikumus “Varakļānu novada pašvaldības iestāžu sniegto maksas 

pakalpojumu izcenojumu aprēķināšanas metodika un apstiprināšanas kārtība”. 
 

Pielikumā: noteikumi ar pielikumiem uz 5 lapām. 
 

11. 

Par zemes nomu 

 

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

 

 Izskatot Semjona Kapkova 18.01.2018. iesniegumu par zemes nomas līguma 

pagarināšanu un Ināras Kupčas 19.01.2018. iesniegumu par zemes iznomāšanu, pamatojoties 

uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 

Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas 

pabeigšanas likuma 25.panta otro daļu un Ministru Kabineta 30.08.2005. noteikumu Nr.644 

“Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas 
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maksas aprēķināšanas kārtību” 2., 4.un 7.punktu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar  

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

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

 

 1. Pagarināt S.K. (pers.k. xxxxxx-xxxxx, dzīv. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 12.02.2007. 

noslēgto lauku apvidus neizpirktās zemes nomas līgumu Nr.9 uz laika periodu no 01.01.2018. 

līdz 31.12.2027. par zemes gabalu 1,6 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīm. 7094 007 

0050). 

 

 2. Sakarā ar nomnieces nāvi ar 31.12.2017. skaitīt kā izbeigtu 30.12.2010. zemes 

nomas līgumu, kas noslēgts starp Varakļānu novada pašvaldību un L.P. par zemes gabalu 

Jēkabpils šosejā 27B, Varakļāni, 341 m2 platībā.  

 

 3. Iznomāt I.K. (pers.k. xxxxxx-xxxxx, dzīv. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) zemes gabalu 

Jēkabpils šosejā 27B, Varakļāni, 341 m2 platībā sakņu dārza vajadzībām uz laiku no 

01.01.2018. līdz 31.12.2022. 

 
12. 

Par materiālu palīdzību Murjāņu sporta ģimnāzijas audzēknim R.J. 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot Murjāņu sporta ģimnāzijas direktores I.Amantovas 02.01.2018. pašvaldībā 

saņemto vēstuli par Latvijas Republikas junioru izlases vieglatlētikā dalībnieka R.J. 

treniņnometnes Spānijā izdevumu segšanas iespējām, ņemot vērā domes Finanšu un attīstības 

komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm “par” (J.Erels, 

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

“atturas” – nav, NOLEMJ: 

 

 1. Piešķirt finansiālu palīdzību Murjāņu sporta ģimnāzijas audzēknim, Latvijas 

junioru izlases vieglatlētikā dalībniekam R.J. (pers.k. xxxxxx-xxxxx, dzīv. xxxxxxxxxxxxxx) 

EUR 300,00 apmērā daļējai mācību treniņnometnes Spānijā 10.04.2018. - 01.05.2018. 

izdevumu segšanai.  

 

 2. Izdevumus segt no pašvaldības 2018.gada budžeta līdzekļiem. 
 

13. 

Par materiālu palīdzību Latvijas sporta veterānu izlases dalībniecei S.J. 
 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot biedrības “Latvijas Vieglatlētikas veterānu asociācija” prezidenta vietnieces 

L.Kreiceres 27.12.2017. pašvaldībā saņemto vēstuli par Latvijas sporta veterānu izlases  

dalībnieces S.J. dalības Pasaules čempionātā vieglatlētikā veterāniem no 10.09.2018. līdz 

14.09.2018. Malagā (Spānija) daļēju izdevumu segšanas iespējām, ņemot vērā domes 

Finanšu un attīstības komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 8 

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

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

 

 1. Piešķirt finansiālu palīdzību Latvijas sporta veterānu izlases dalībniecei S.J. 

(pers.k.  xxxxxx-xxxxx, dzīv. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) EUR 200,00 apmērā daļējai dalības 

Pasaules čempionātā vieglatlētikā veterāniem no 10.09.2018. līdz 14.09.2018. Malagā 

(Spānija) izdevumu segšanai.  

 

 2. Izdevumus segt no pašvaldības 2018.gada budžeta līdzekļiem. 
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14. 

Par ikmēneša pabalsta piešķiršanu 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 8.punktu, ņemot vērā 

domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada 

dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm “par” (J.Erels, D.Inķēna, M.Justs, A.Kokars, N.Lazda, 

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

 

 1. No Varakļānu novada pašvaldības sociālā budžeta līdzekļiem izmaksāt ikmēneša 

aizbildnības pabalstu par katru bērnu EUR 160,00 apmērā G.E. un R.E. aizbildnei I.G. 

(pers.k.  xxxxxx-xxxxx, dzīv. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) laika periodā no 2018.gada janvāra 

līdz jūnijam (vai līdz audžuģimenes statusa iegūšanai). 

 

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

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

15. 

Par pabalsta apmēru bērna uzturam audžuģimenē 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Pamatojoties uz 16.01.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr.34 “Grozījumi 

Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1036 “Audžuģimenes noteikumi””, 

ņemot vērā domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšlikumu, 

Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm “par” (J.Erels, D.Inķēna, M.Justs, 

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

NOLEMJ: 

 

 1. Noteikt, ka Varakļānu novada pašvaldības pabalsts bērna uzturam audžuģimenēm 

par katru bērnu ir: 

 1.1. bērniem līdz 6 gadu vecumam – EUR 215,00 mēnesī; 

 1.2. bērniem no 7 gadu vecuma – EUR 258,00 mēnesī. 

 

 2.  Noteikt, ka Varakļānu novada pašvaldības pabalsts bērna apģērba un mīkstā 

inventāra iegādei audžuģimenēm par katru bērnu ir EUR 40,00 mēnesī.  

 

 3. Lēmuma 1.un 2.punktā noteiktie pabalsta apmēri piemērojami ar 01.01.2018.  

 

 4. Ar 31.12.2017. skaitīt kā spēku zaudējušu Varakļānu novada domes 28.01.2016. 

lēmumu Nr.1.3 “Par pabalsta apmēra bērna uzturam noteikšanu audžuģimenēm”.  

 

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

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

16. 

Par naudas balvas apmēru politiski represētajā personām 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot biedrības “Latvijas Politiski represēto apvienība” 15.01.2018. vēstuli ar 

aicinājumu Latvijas simtgades gadā politiski represētajām personām piešķirt lielāku pabalstu, 

ņemot vērā domes Finanšu un attīstības komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada dome, 

atklāti balsojot, ar 8 balsīm “par” (J.Erels, D.Inķēna, M.Justs, A.Kokars, N.Lazda, G.Puntužs, 
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A.Saleniece, M.Vilkauša); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ: 

 

  1. Sakarā ar Latvijas simtgadi piešķirt politiski represētajām personām papildu 

Varakļānu novada domes 27.08.2009. saistošo noteikumu Nr.4 “Par godalgām, naudas 

balvām un materiālo palīdzību Varakļānu novadā” 2.2.4.punktā paredzētajai naudas balvai 

EUR 35,00 (kopējā naudas balvas summa – EUR 50,00). 

 

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

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

 
17. 

Par pārreģistrēšanu pašvaldības reģistrā palīdzībai dzīvokļa jautājumu risināšanā 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Saskaņā ar likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 2.pantu un 5.pantu, 

ņemot vērā domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšlikumu, 

Varakļānu novada dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm “par” (J.Erels, D.Inķēna, M.Justs, 

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

NOLEMJ: 

 

 1. Pārreģistrēt uz 2018.gadu pašvaldības palīdzībai dzīvokļu jautājumu risināšanā 

pirmās kārtas palīdzības reģistrā reģistrētās personas, kam 2017.gadā nav sniegta palīdzība – 

piešķirta dzīvojamā platība – šādas personas: 

1.1. V.E. (pers.k. xxxxxx-xxxxx, dzīv. xxxxxxxxxxxxxxxx); palīdzības reģistra kārtas Nr. 1; 

1.2. L.S. (pers.k. xxxxxx-xxxxx, dzīv. xxxxxxxxxxxxxxxx); palīdzības reģistra kārtas Nr. 2; 

1.3. E.S. (pers.k. xxxxxx-xxxxx, dzīv. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx); palīdzības kārtas Nr. 3; 

1.4. S.M. (pers.k. xxxxxx-xxxxx, dzīv. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx); palīdzības kārtas Nr. 4; 

1.5. R.S. (pers.k. xxxxxx-xxxxx, dzīv. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx); palīdzības kārtas Nr. 5; 

1.6. E.E. (pers.k. xxxxxx-xxxxx, dzīv. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) palīdzības kārtas Nr. 6. 

 

 2. Pārreģistrēt uz 2018.gadu pašvaldības palīdzībai dzīvokļu jautājumu risināšanā 

vispārējā kārtībā reģistrētās personas, kam 2017.gadā nav sniegta palīdzība – piešķirta 

dzīvojamā platība: 

2.1. R.H. (pers.k. xxxxxx-xxxxx, dzīv. xxxxxxxxxxx); palīdzības reģistra kārtas kārtas Nr. 1; 

2.2. L.D. ( pers.k. xxxxxx-xxxxx, dzīv. xxxxxxxxxxx); palīdzības reģistrā ar pēdējo numuru.  

 

 3. Pārreģistrēt uz 2018.gadu pašvaldības palīdzībai dzīvokļu jautājumu risināšanā 

sociālo dzīvokļu palīdzības reģistrēto personu, kam 2017.gadā nav sniegta palīdzība – 

piešķirta dzīvojamā platība: 

3.1. Ē.Z. (pers.k. xxxxxx-xxxxx, dzīv. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx); palīdzības reģistra 

kārtas Nr. 1. 

 

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

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

 
18. 

Par īres līguma pārslēgšanu 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot O.S. 19.01.2018. iesniegumu par īres līguma pārslēgšanu, atbilstoši likuma 

“Par dzīvojamo telpu īri” 14.panta ceturtajai daļai, ņemot vērā domes Sociālo, izglītības un 

kultūras jautājumu komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 8 

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

M.Vilkauša); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ:  
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 1. Sakarā ar īrnieka E.S. (pers.k. xxxxxx-xxxxx) nāvi pārslēgt pašvaldībai piederošā 

dzīvokļa xxxxxxxxxxxx, īres līgumu uz sievas O.S. (pers.k. xxxxxx-xxxxx) vārda.  

 

 2. Uzdot Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA līdz 10.02.2018. sagatavot 

un noslēgt dzīvokļa xxxxxxxxxxxxxxx, īres līgumu ar O.S.  
 

19. 

Par reģistrēšanu sociālo dzīvokļu piešķiršanas reģistrā 
 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot R.D. 17.01.2018. iesniegumu ar lūgumu piešķirt sociālo dzīvokli, 

pamatojoties uz likuma “Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 

5.panta pirmās daļas 2.punktu un šī panta ceturto daļu, ņemot vērā domes Sociālo, izglītības 

un kultūras jautājumu komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 8 

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

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

 

 1. Reģistrēt R.D., pers.k. xxxxxx-xxxxx, dzīv. xxxxxxxxxxxxxxx, sociālo dzīvokļa 

piešķiršanas reģistrā; 

 1.1. R.D. sociālā dzīvokļa piešķiršanas reģistra Nr.2. 
 

Pielikumā: lēmuma izvērsts skaidrojums uz 1 lapas. 
 

20. 

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 dzīvojamajām 

mājām” 6.pantu, atbilstoši sociālās dzīvojamās mājas “Ceriņi” (Pils iela 17, Varakļānos) 

nolikumā noteiktajam, ņemot vērā domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 

priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm “par” (J.Erels, D.Inķēna, 

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

nav, NOLEMJ: 

 

 1. Pagarināt sociālo dzīvokļu īres līgumus līdz 31.07.2018.: 

 1.1. B.V. (pers.k. xxxxxx-xxxxx) par sociālo dzīvokli xxxxx (1 ist.; kopplat. 36,7 m2); 

 1.2. J.M. (pers.k. xxxxxx-xxxxx) par sociālo dzīvokli xxxxx (1 ist.; kopplat. 27,6 m2); 

  1.3. I.C. (pers.k. xxxxxx-xxxxx) par sociālo dzīvokli xxxxx (2 ist.; kopplat. 46,0 m2). 

 

 2. Uzdot Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA (valdes loceklis 

V.Stikāns) līdz 10.02.2018. sagatavot un noslēgt 1.punktā minēto sociālo dzīvokļu īres 

līgumus.  

 
21. 

Par naudas balvas piešķiršanu nozīmīgā dzīves jubilejā 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas sagatavoto informāciju par nozīmīgām 
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dzīves jubilejām 2018.gada februārī, 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, D.Inķēna, 

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

nav, NOLEMJ: 

 

 1. Piešķirt naudas balvu sakarā ar 85 gadu jubileju 70,00 euro apmērā Varakļānu 

novada iedzīvotājai V.O. (pers.k. xxxxxx-xxxxx ), dekl. xxxxxxxxxxxx. 

 

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

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

22. 

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 8 balsīm “par” (J.Erels, 

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 2018.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 217 442,99 (divi simti septiņpadsmit tūkstoši četri simti četrdesmit divi euro un 99 

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. 

 

 

Visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti.  
 

Nākamā domes sēde notiks 22.02.2018. plkst. 1500. 

 

Sēde darbu beidz plkst. 1545 

 

Sēdi vadīja: 

Domes priekšsēdētājs   (personiskais paraksts)  M.Justs 

 

Protokolēja: 

Lietvedības nodaļas vadītāja (personiskais paraksts)  I.Broka 


