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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 

 

31.05.2018.                                     Nr. 6 

 

Atklāta sēde sasaukta plkst. 15.00 

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; 

Jānis Mozga – pagastu pārvalžu vadītājs; 

Anna Tocs-Macāne –Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja – līdz 12.darba kārtības jautājumam; 

Lana Ukrija-Kaļinovska – juriste; 

Aija Ščucka – Attīstības nodaļas vadītāja; 

Ilga Broka – Lietvedības nodaļas vadītāja 

 

DARBA  KĀRTĪBA: 
 

1. Par Varakļānu novada pašvaldības 2017.gada finanšu pārskata apstiprināšanu 

 

2. Varakļānu novada pašvaldības 2017.gada publiskā pārskata apstiprināšana 

 

3. Par pašvaldības kustamās mantas nenotikušu izsoli 

 

4. Par galvojuma sniegšanu Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA projekta 

“Energoefektivitātes paaugstināšana “Varakļānu Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA Jaunatnes 

ielas katlu mājā” finansējuma saņemšanai 

 

5. Par pašvaldības finansējuma piešķiršanu lauku tūrisma atbalstam 

 

6. Par nekustamo īpašumu “Eglinieki A” un “Eglinieki B” zemes vienību robežu pārkārtošanu   

 

7. Par nekustamā īpašuma “Gulbji” sadalīšanu 
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8. Par nekustamā īpašuma “Kopuļi” sadalīšanu 

 

9. Par nekustamā īpašuma “Priedītes” sadalīšanu 

 

10. Par zemes lietošanas mērķa maiņu 

 

11. Par zemes nomu 

 

12. Par nomas tiesību izsoli pašvaldības nekustamajā īpašumā Jēkabpils šoseja 19, Varakļāni 

 

13. Par godalgas piešķiršanu Varakļānu novada vispārizglītojošo skolu absolventiem  

 

14. Par dzīvokļa īres līguma pārtraukšanu 

 

15. Par dzīvokļa īres līguma pagarināšanu 

 

16. Par sociālā dzīvokļa īres līgumu pagarināšanu 

 

17. Par dienesta dzīvokļa statusa noteikšanu 

 

18. Par reģistrēšanu pašvaldības palīdzībai dzīvokļa jautājumu risināšanā 

 

19. Par dienesta dzīvokļa piešķiršanu 

 

20. Par naudas balvas piešķiršanu nozīmīgā dzīves jubilejā 

 

 

PAPILDU  DARBA  KĀRTĪBA: 
 

21. Par projektu “Aušanas prasmju apguve”  

 

22. Par projektu “Gleznošanas meistardarbnīca” 

 

23. Par Ielīgošanas pasākuma Varakļānos ieejas maksas apstiprināšanu 
 

Domes priekšsēdētājs iepazīstina deputātus ar domes sēdes darba kārtību un aicina 

deputātus balsot par vēl 3 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 3 izskatāmos jautājumus.  
 

1. 

Par Varakļānu novada pašvaldības 2017.gada finanšu pārskata apstiprināšanu 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Iepazīstoties ar Varakļānu novada pašvaldības domes centralizētās grāmatvedības 

galvenās grāmatvedes Ilonas Skuteles sagatavoto ziņojumu par pašvaldības 2017.gada finanšu un 

budžeta izpildes rādītājiem, saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

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

dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm “par” (J.Erels, G.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 2017.gada bilances kopsummu EUR 

9279135 apmērā.  

 

 2. Apstiprināt Varakļānu novada pašvaldības 2017.gada budžeta izpildi – EUR 114 476 

apmērā (ar “-” zīmi). 
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2. 

Varakļānu novada pašvaldības 2017.gada publiskā pārskata apstiprināšana 

 

Tiek dots vārds I.Ikauniekam, M.Justam 

 

 Iepazīstoties ar iesniegto Varakļānu novada pašvaldības 2017.gada publisko pārskatu, 

saskaņā ar likuma “Par budžetu un finanšu vadību” 14.panta trešo daļu, likuma “Par 

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un 72.pantu, atbilstoši 15.05.2010. Ministru 

kabineta noteikumiem Nr.413 “Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem”, Varakļānu novada 

dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm “par” (J.Erels, G.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 2017.gada publisko pārskatu. 
 

3. 

Par pašvaldības kustamās mantas nenotikušu izsoli 
 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot Mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 22.05.2018. protokolu Nr.4, 

pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 7.pantu un 34.panta pirmo daļu, 

likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, ņemot vērā domes Finanšu un 

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

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

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

 

 1. Atzīt pašvaldības kustamās mantas: automašīnas Opel Zafira un piekabināmā greidera 

trešo izsoli par nenotikušu – nav pieteicies neviens pretendents.  

 

 2. Pārtraukt pašvaldības kustamās mantas: automašīnas Opel Zafira un piekabināmā 

greidera atsavināšanas procesu un atstāt tos pašvaldības pamatlīdzekļu sastāvā. 
 

4. 

Par galvojuma sniegšanu Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA projekta 

“Energoefektivitātes paaugstināšana “Varakļānu Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA 

Jaunatnes ielas katlu mājā” finansējuma saņemšanai 
 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot jautājumu par galvojuma sniegšanu Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums 

SIA projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana “Varakļānu Dzīvokļu komunālais uzņēmums” 

SIA Jaunatnes ielas katlu mājā” īstenošanai, lai nodrošinātu pašvaldībai noteikto funkciju izpildi, 

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

1.punktu, 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma “Par budžetu un finanšu vadību” 41.panta 

piekto daļu, likuma “Par pašvaldību budžetiem” 26.pantu un saskaņā ar Ministru kabineta 

25.03.2008. noteikumiem Nr.196 “Noteikumi par pašvaldības aizņēmumiem un galvojumiem”, 

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

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

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

 

 1. Atcelt 27.07.2017. pieņemto Varakļānu novada domes lēmumu Nr.9.4 “Par galvojuma 

sniegšanu Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA projekta “Energoefektivitātes 

paaugstināšana “Varakļānu Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA Jaunatnes ielas katlu mājā” 

finansējuma saņemšanai”. 
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 2. Sniegt galvojumu Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA (reģ. Nr. 

47103000676; jurid.adrese: Rīgas iela 13, Varakļāni, Varakļānu nov.) aizņēmumam Valsts kasē 

projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana “Varakļānu Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA 

Jaunatnes ielas katlu mājā” īstenošanai par summu EUR 237 270,30 (divi simti trīsdesmit septiņi 

tūkstoši divi simti septiņdesmit euro un 30 centi) apmērā, kas ir atbilstoša Varakļānu novada 

pašvaldībai piederošajām kapitāla daļām 100% apmērā. Galvojums tiek sniegts arī par blakus 

prasījumiem – līgumsodiem u.c. maksājumiem, kas izriet no aizdevuma līguma.  

 

 3.  Aizņēmuma atmaksas termiņš – 20 (divdesmit) gadi, sākot ar 2019.gada 1.janvāri. 

 

 4. Varakļānu novada pašvaldības centralizētās grāmatvedības galvenajai grāmatvedei 

Ilonai Skutelei sagatavot nepieciešamo dokumentāciju iesniegšanai Pašvaldību aizņēmumu un 

galvojumu kontroles un pārraudzības padomē. 

 

 5. Aizņēmuma atmaksu Varakļānu novada pašvaldība garantē ar savu budžetu. 

 

  6. Lēmuma kontroli uzdot pašvaldības domes priekšsēdētājam Mārim Justam. 
 

5. 

Par pašvaldības finansējuma piešķiršanu lauku tūrisma atbalstam 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot pašvaldībā saņemtos konkursa “Lauku tūrisma attīstība” projektu pieteikumus, 

atbilstoši 29.03.2018. apstiprinātā “Nolikuma projektu konkursam Varakļānu novada 

pašvaldības finansējuma saņemšanai lauku tūrisma attīstībai” 27.punktam, ņemot vērā domes 

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

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

A.Saleniece); “pret” – nav; “atturas” – 1 (M.Vilkauša), NOLEMJ: 

 

 1. Piešķirt finansējumu tūrisma aktivitātes veidošanai neformālajai grupai “Baltais stāsts” 

EUR 1870,00 (viens tūkstotis astoņi simti septiņdesmit euro) apmērā; 

 1.1. uzdot domes priekšsēdētājam Mārim Justam līdz 15.06.2018. noslēgt līgumu ar 

neformālo grupu “Baltais stāsts” par velotūres “Atklāj Baltos Varakļānus” ieviešanu. 

 

 2. Xxxxxxx Xxxxxxx projekta pieteikumu “Vēstījums stiklā” noraidīt un finansējumu 

nepiešķirt. 

 

 3. Xxxxxxx Xxxxxxx projekta pieteikumu “Velo tūrisms” noraidīt un finansējumu 

nepiešķirt. 

 
6. 

Par nekustamo īpašumu “Eglinieki A” un “Eglinieki B” zemes vienību robežu 

pārkārtošanu 

 

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

 

 Izskatot Xxxxxxx Xxxxxxx un Murmastienes pagasta zemnieku saimniecības “Ābeles” 

īpašnieka  Xxxxxxx Xxxxxxx  23.05.2018. iesniegumu par zemes vienību robežu pārkārtošanu 

starp nekustamo īpašumu “Eglinieki A” un “ Eglinieki B”, pamatojoties uz Zemes ierīcības 

likuma 5.panta 1.punktu, 8.panta pirmās daļas 1.punktu, 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, G.Grudule, D.Inķēna, M.Justs, 

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

NOLEMJ: 
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 1. Atcelt 30.03.2017. pieņemto Varakļānu novada domes lēmumu Nr.3.18 “Par 

nekustamo īpašumu “Eglinieki A” un “Eglinieki B” robežu pārkārtošanu”.  

 

 2. Atļaut pārkārtot nekustamā īpašuma “Eglinieki A” zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 7078 003 0234 – 8.68 ha platībā un nekustamā īpašuma “Eglinieki B” zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 7078 003 0282 – 2.06 ha platībā robežu, atdalot no zemes 

vienības ar kadastra apzīm. 7078 003 0232  -  0.96 ha un pievienojot to zemes vienībai ar 

kadastra apzīm. 7078 003 0282, atbilstoši iesniegumam klāt pievienotajai shēmai un neveidojot 

jaunu īpašumu. 

 

 3. Pēc robežu pārkārtošanas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7078 003 0234 

platība sastāda 7.72 ha un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7078 003 0282 platība 

sastāda 3.02 ha. 

 

  4. Robežu pārkārtošanai izstrādāt zemes ierīcības projektu. 
 

Pielikumā: darba uzdevums uz 1 lapas. 
 

7. 

Par nekustamā īpašuma “Gulbji” sadalīšanu 

 

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

 

  Izskatot Xxxxxxx Xxxxxxx pilnvarotās personas Xxxxxxx Xxxxxxx iesniegumus par 

nekustamā īpašuma “Gulbji” sadalīšanu divos atsevišķos īpašumos, pamatojoties uz Nekustamā 

īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu, Ministru kabineta 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, ņemot vērā domes Finanšu un attīstības komitejas priekšlikumu, 

Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm “par” (J.Erels, G.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 “Gulbji”, Murmastienes pag., Varakļānu nov., kadastra 

Nr.7078 005 0155 – 11,7 ha kopplatībā, divos atsevišķos īpašumos: 

 1.1. paliekošais īpašums “Gulbji” – ar kopējo platību 10,8 ha, zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu:   

- 7078 005 0155 – 6,6 ha, 

- 7078 008 0156 – 4,2 ha; 

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

70780080158 – 0,9 ha platībā. 

 

 2. Paliekošajā īpašumā 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 008 0158 – 

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). 

 
8. 

Par nekustamā īpašuma “Kopuļi” sadalīšanu 

 

Tiek dots vārds A.Tocs-Macānei, M.Justam 
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 Izskatot Xxxxxxx Xxxxxxx 08.05.2018. iesniegumu par nekustamā īpašuma “Kopuļi” 

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

Ministru kabineta 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, ņemot vērā domes 

Finanšu un attīstības komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 9 

balsīm “par” (J.Erels, G.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 “Kopuļi” (kadastra Nr. 7078 001 0005 – 12,0 ha 

kopplatībā) divos atsevišķos īpašumos: 

 1.1. paliekošais īpašums “Kopuļi” – zemes vienība ar kadastra apzīm. 7078 001 0005 – 

6,0 ha 

 1.2. jaunizveidotais īpašums – zemes vienība ar kadastra apzīm. 7078 009 0039 – 6,0 ha. 

 

 2. Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam (zemes vienībai ar kadastra apzīm. 

70780090039) apstiprināt nosaukumu “Elksnīši”. 

 

 3. Paliekošā īpašuma zemes vienībai ar kadastra apzīm. 7078 001 0005  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) . 

 

 4. Jaunizveidotā nekustamā īpašuma zemes vienībai ar kadastra apzīm. 7078 009 0039 

saglabāt saglabāt zemes lietošanas mērķi: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība (kods – 0101). 

 
9. 

Par nekustamā īpašuma “Priedītes” sadalīšanu 

 

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

 

 Izskatot Xxxxxxx Xxxxxxx iesniegumu par nekustamā īpašuma “Priedītes” sadalīšanu, 

pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu,  Ministru kabineta 

20.06.2006. noteikumiem 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, ņemot vērā domes Finanšu un 

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

(J.Erels, G.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 “Priedītes” (kadastra Nr. 7078 003 0079 – 20,3 ha 

kopplatībā) divos atsevišķos īpašumos:  

 1.1. paliekošais īpašums “Priedītes” – zemes vienība ar kadastra apzīm. 7078 003 0079 – 

13,7 ha; 

 1.2. jaunizveidotais īpašums – zemes vienība ar kadastra apzīm. 7078 003 0080 – 6,6 ha. 

 

 2. Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam (zemes vienība ar kadastra apzīm. 

70780030080) apstiprināt nosaukumu “Mežābeles”. 

 

 3. Zemes vienībām saglabāt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods – 0101). 
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10. 

Par zemes lietošanas mērķa maiņu 

 

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

 

 Izskatot Xxxxxxx Xxxxxxx 17.05.2018. iesniegumu par zemes lietošanas mērķa maiņu 

nekustamā īpašuma “Jaunsmiltāji” zemes vienības daļai, pamatojoties uz Ministru kabineta 

20.06.2006. noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā 

īpašuma  lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. un  26.punktu,  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, G.Grudule, 

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

“atturas” – nav, NOLEMJ: 

 

 1. Nekustamā īpašuma “Jaunsmiltāji” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

70940030130-8001 daļai – 0,34 ha platībā mainīt zemes lietošanas mērķi no: zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods – 0101) uz – lauksaimnieciska rakstura 

uzņēmumu apbūves zeme (kods 1003). 

 

 2. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7094 003 0130 daļai 4,48 ha platībā saglabāt 

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

– 0101).  

 
11. 

Par zemes nomu 

 

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

 

 Izskatot pašvaldībā saņemtos iedzīvotāju iesniegumus par zemes nomas jautājumiem, 

pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 

izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta septīto daļu, Civillikuma 382.pantu,  likuma “Par 

pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, Ministru kabineta 30.08.2005. noteikumiem Nr.644 

“Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas 

aprēķināšanas kārtību”, ņemot vērā domes Finanšu un attīstības komitejas priekšlikumu, 

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

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

NOLEMJ: 

 

 1. Sakarā ar nomnieka nāvi pārslēgt 18.03.2009. lauku apvidus zemes nomas līgumu Nr.17 

no Xxxxxxx Xxxxxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx) uz Xxxxxxx Xxxxxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx) 

vārda uz laiku līdz 27.11.2022. 

 

 2. Iznomāt Xxxxxxx Xxxxxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx), dzīv. xxxxxxxxxxxxx) zemes 

gabala daļu 600 m2 platībā Jēkabpils šosejā 19, Varakļāni, sakņu dārza vajadzībām uz laika 

periodu no 01.06.2018. līdz 31.12.2022. 

 

 3. Iznomāt Xxxxxxx Xxxxxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx), dzīv. xxxxxxxxxxxxx) četras 

zemes gabala daļas – kopā 2870 m2 platībā Jēkabpils šosejā 19, Varakļāni, sakņu dārza 

vajadzībām uz laika periodu no 01.06.2018. līdz 31.12.2022. 
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12. 

Par nomas tiesību izsoli pašvaldības nekustamajā īpašumā Jēkabpils šoseja 19, 

Varakļāni 
 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot priekšlikumu par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Jēkabpils šosejā 19, 

Varakļāni, daļas (dzīvojamā māja un tai piesaistītais zemes gabals) iznomāšanu, 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 9 balsīm “par” (J.Erels, 

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

– nav; “atturas” – nav, NOLEMJ: 

 

1. Nodot nomas tiesību izsolei pašvaldības nekustamā īpašuma daļu Jēkabpils šosejā 19, 

Varakļāni (kad.apzīm. 7017 002 0007), kas sastāv no dzīvojamās mājas ar kopējo platību 55 m2 

un mājai piegulošo zemes gabala daļu 7445 m2 platībā. 

2. Uzdot Varakļānu novada pašvaldības Mantas atsavināšanas un izsoles komisijai 

organizēt nomas tiesību izsoli. 

3. Noteikt nomas tiesību izsoles sākumcenu 36,28 EUR/gadā; izsoles solis – 5,00 EUR. 

4. Apstiprināt nomas tiesību izsoles noteikumus un nomas līguma projektu. 
 

Pielikumā: izsoles noteikumi ar pielikumu uz 8 lapām. 
 

13. 

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 9 balsīm “par” (J.Erels, 

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

nav; “atturas” – nav, NOLEMJ: 

 

 1. Piešķirt godalgu Varakļānu novada skolu absolventiem 50,00 euro (piecdesmit) apmērā 

par sasniegumiem mācībās un ārpusstundu aktivitātēs: 

 1.1. sakarā ar 9.klases beigšanu: 

Varakļānu vidusskolā: 

– Xxxxxxx Xxxxxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx), dzīv. xxxxxxxxxxxxx; 

– Xxxxxxx Xxxxxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx), dzīv. xxxxxxxxxxxxx; 

Murmastienes pamatskolā – Xxxxxxx Xxxxxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx), dzīv. xxxxxxxxxxxxx. 

 

 1.2. sakarā ar 12.klases beigšanu: 

– Xxxxxxx Xxxxxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx), dzīv. xxxxxxxxxxxxx; 

– Xxxxxxx Xxxxxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx), dzīv. xxxxxxxxxxxxx; 

– Xxxxxxx Xxxxxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx), dzīv. xxxxxxxxxxxxx. 

 

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

4201) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
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14. 

Par dzīvokļa īres līguma pārtraukšanu 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot Xxxxxxx Xxxxxxx 24.05.2018. iesniegumu par dzīvokļa Fabrikas ielā 1-4, 

Varakļāni, īres līguma pārtraukšanu, pamatojoties uz likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 27.pantu, 

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

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

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

 

 1. Lauzt ar Xxxxxxx Xxxxxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx) noslēgto īre līgumu par dzīvokli 

Fabrikas ielā 1-4, Varakļāni, ar 31.05.2018. 

 
15. 

Par dzīvokļa īres līguma pagarināšanu 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot Xxxxxxx Xxxxxxx 23.05.2015. iesniegumu par dzīvokļa “Zosēni”-2, Varakļānu 

pag., 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 9 balsīm “par” (J.Erels, G.Grudule, D.Inķēna, M.Justs, A.Kokars, 

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

 

 1. Pagarināt Xxxxxxx Xxxxxxx īres līgumu dzīvoklim “Zosēni”-2, Varakļānu pag., uz 5 

(pieciem) gadiem. 

 

 2. Uzdot Varakļānu pagasta pārvaldes sekretārei A.Tocs-Macānei līdz 15.06.2018. 

sagatavot un noslēgt dzīvokļa īres līgumu. 

 
16. 

Par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu 

 

Tiek dots vārds 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 9 balsīm “par” (J.Erels, 

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

nav; “atturas” – nav;  NOLEMJ: 

 

 1. Pagarināt Xxxxxxx Xxxxxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx) īres līgumu par sociālo dzīvokli 

Rīgas iela 36-1, Varakļānos (2 ist.; kopplatība 44,5 m2) līdz 30.11.2018. 
 

17. 

Par dienesta dzīvokļa statusa noteikšanu 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot priekšlikumu par dienesta dzīvokļa statusa noteikšanu, saskaņā ar likuma “Par 

dzīvojamo telpu īri” VIII nodaļu, ņemot vērā domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu  
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komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm “par” (J.Erels, 

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

nav; “atturas” – nav;  NOLEMJ: 

 

 1. Noteikt dienesta dzīvokļa statusu daļēji labiekārtotam divistabu dzīvoklim Fabrikas 

ielā 1-4, Varakļāni. 
 

18. 

Par reģistrēšanu pašvaldības palīdzībai dzīvokļa jautājumu risināšanā 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot pašvaldībā saņemtos iedzīvotāju iesniegumus par dzīvojamās telpas piešķiršanu, 

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punktu un likuma “Par 

palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 4.panta pirmo daļu un 5.pantu, 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 9 balsīm “par” (J.Erels, G.Grudule, D.Inķēna, 

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

NOLEMJ: 

 

 1. Reģistrēt Xxxxxxx Xxxxxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx, dzīv. xxxxxxxxxxxxx) sociālo 

dzīvokļa piešķiršanas reģistrā; 

 1.1. Xxxxxxx Xxxxxxx sociālā dzīvokļa piešķiršanas reģistra Nr.2. 

 

 2. Reģistrēt Xxxxxxx Xxxxxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx, dzīv. xxxxxxxxxxxxx) pašvaldības 

palīdzības reģistrā vispārējā kārtībā;  

 2.1. Xxxxxxx Xxxxxxx palīdzības reģistra kārtas Nr.3. 
 

Pielikumā: lēmumu izvērsti skaidrojumi uz 2 lapām. 
 

19. 

Par dienesta dzīvokļa piešķiršanu 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot Varakļānu vidusskolas apkopējas Xxxxxxx Xxxxxxx 26.04.2018. iesniegumu par 

dienesta dzīvokļa piešķiršanu, saskaņā ar likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 23.pantu un 26.panta 

otro un trešo daļu, ņemot vērā domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 

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

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

“atturas” – nav, NOLEMJ: 

 

 1. Piešķirt Varakļānu vidusskolas apkopējai Xxxxxxx Xxxxxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx) 

dienesta dzīvokli Fabrikas ielā 1-4, Varakļāni (2 ist.; kopplat. 51,7 m2), slēdzot īres līgumu uz 3 

(trīs) gadiem. 

 
20. 

Par naudas balvas piešķiršanu nozīmīgā dzīves jubilejā 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas sagatavoto informāciju par nozīmīgām dzīves 

jubilejām 2018.gada jūnijā, saskaņā ar Varakļānu novada domes 27.08.2009. saistošo noteikumu  
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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 9 balsīm “par” (J.Erels, G.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 85 gadu jubileju 70,00 euro apmērā šādiem Varakļānu 

novada iedzīvotājiem: 

 

  1.1. Xxxxxxx Xxxxxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx, dzīv. xxxxxxxxxxxxx); 

 1.2. Xxxxxxx Xxxxxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx, dzīv. xxxxxxxxxxxxx); 

 1.3. Xxxxxxx Xxxxxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx, dzīv. xxxxxxxxxxxxx). 

 

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

4201) viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas. 

 

21. 

Par projektu “Aušanas prasmju apguve”  
 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot “Varakļānu novada kultūrizglītības atbalsta biedrības” sagatavoto projekta 

iesniegumu “Aušanas prasmju apguve” dalībai Madonas novada fonda izsludinātajā projektu 

konkursā pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai” rīcības “Praktisko prasmju un zināšanu 

veicināšana MNF teritorijā” ietvaros, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm “par” 

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

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

 

 1. Nodrošināt “Varakļānu novada kultūrizglītības atbalsta biedrībai” līdzfinansējumu līdz 

EUR 200,00 (divi simti) apmērā no 2018.gada pašvaldības budžeta līdzekļiem projekta “Aušanas 

prasmju apguve” īstenošanai. 

 
22. 

Par projektu “Gleznošanas meistardarbnīca”  
 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot “Varakļānu novada kultūrizglītības atbalsta biedrības” sagatavoto projekta 

iesniegumu “Gleznošanas meistardarbnīca” dalībai Madonas novada fonda izsludinātajā projektu 

konkursā pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai” rīcības “Praktisko prasmju un zināšanu 

veicināšana MNF teritorijā” ietvaros, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm “par” 

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

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

 

 1. Nodrošināt “Varakļānu novada kultūrizglītības atbalsta biedrībai” līdzfinansējumu līdz 

EUR 200,00 (divi simti) apmērā no 2018.gada pašvaldības budžeta līdzekļiem projekta 

“Gleznošanas meistardarbnīca” īstenošanai. 

 
23. 

Par Ielīgošanas pasākuma Varakļānos ieejas maksas apstiprināšanu 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot Varakļānu kultūras nama iesniegto priekšlikumu ieejas maksai uz ielīgošanas  
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pasākumu 15.jūnijā, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu un 

21.panta pirmās daļas 14.punkta g) apakšpunktu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 9 

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

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

 

 1. Apstiprināt pasākuma “Ielīgošana Varakļānos” 15.06.2018. ieejas maksu pēc plkst. 22.00: 

  1.1. biļetes cena iepriekšpārdošanā – EUR 5,00; 

  1.2. biļetes cena pasākuma dienā – EUR 7,00; 

  1.3. pērkot 5 biļetes – sestā biļete bez maksas; 

  1.4. Varakļānu vidusskolas 9.un 12.klases absolventiem – katra 4 bezmaksas ieejas biļetes. 
 

 

Visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti.  
 

Nākamā domes sēde notiks 28.06.2018. plkst. 15.00 

 

Sēde darbu beidz plkst. 15.55 

 

Sēdi vadīja: 

Domes priekšsēdētājs      (personiskais paraksts)  M.Justs 

 

Protokolēja: 

Lietvedības nodaļas vadītāja     (personiskais paraksts)   I.Broka 

 


