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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 

 

25.10.2018.                                     Nr. 12 

 

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  - nepiedalās (personisku iemeslu dēļ) 

7.   Deputāts Gunārs Puntužs  - piedalās  

8.   Deputāte Anita Saleniece  - piedalās  

9.   Deputāte Modra Vilkauša  - piedalās 

 

PIEAICINĀTIE  UN  INTERESENTI:   

 

Jānis Mozga – pagasta pārvalžu vadītājs; 

Ilona Skutele – galvenā grāmatvede; 

Aina Kanča – Sociālā dienesta vadītāja; 

Lana Ukrija-Kaļinovska – juriste; 

Ilga Broka – Lietvedības nodaļas vadītāja 

 

DARBA  KĀRTĪBA: 
 

1. Saistošo noteikumu Nr.6 “Grozījumi 27.09.2009. saistošajos noteikumos Nr.4 “Par godalgām, 

naudas balvām un materiālo palīdzību Varakļānu novadā”” apstiprināšana 
 

2. Saistošo noteikumu Nr.7 “Grozījumi 25.01.2018.saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Varakļānu 

novada pašvaldības 2018.gada budžetu”” apstiprināšana 
 

3. Par grozījumiem Varakļānu novada pašvaldības Sociālā dienesta nolikumā 
 

4. Madonas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikuma apstiprināšana 
 

5. Noteikumu “Par Varakļānu novada pašvaldības finansējuma piešķiršanas kārtību biedrībām, 

nodibinājumiem un reliģiskām organizācijām” apstiprināšana 
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6. Par grozījumiem 22.12.2011. nolikumā “Par dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanas, uzskaites un 

izlietošanas kārtību Varakļānu novada pašvaldībā” 
 

7. Noteikumu “Par finansiālu atbalstu sportistiem, sporta komandām un sporta pasākumiem 

Varakļānu novadā” apstiprināšana 
 

8. Noteikumu “Par bērnu reģistrēšanas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Varakļānu 

pirmsskolas izglītības iestādē “Sprīdītis”” apstiprināšana 
 

9. Par grozījumiem atsevišķos Varakļānu novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību amatu un 

mēnešalgu sarakstos 
 

10. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Brīvības iela 37, Varakļāni, Varakļānu novads, 

nosacītās cenas noteikšanu un pārdošanu par brīvu cenu 
 

11. Par adreses piešķiršanu  
 

12. Par zemes nomu 
 

13. Par atļauju iznomāt zemi trešajai personai 
 

14. Par nekustamā īpašuma “Līcīši” sadalīšanu 
 

15. Par domes sēdes 30.08.2018.  lēmuma Nr.9.11 “Par dzīvojamās telpas apmaiņu” 2.punkta 

atcelšanu 
 

16. Par dzīvojamās telpas īres līguma pārtraukšanu 
 

17. Par dzīvokļu īres tiesību izsoli 
 

18. Par sociālo dzīvokļu īri 
 

19. Par izmaiņām komisijas izglītojamo atbrīvošanai no valsts pārbaudes darbu kārtošanas sastāvā 
 

20. Par izmaiņām Mantas atsavināšanas un izsoles komisijas sastāvā  
 

21. Par Ziemassvētku dāvanām 
 

22. Par naudas balvas piešķiršanu nozīmīgā dzīves jubilejā 
 

23. Par apbalvojumiem Latvijas Republikas proklamēšanas dienā 

 

PAPILDU  DARBA  KĀRTĪBA: 

 

24. Noteikumu “Varakļānu novada pašvaldības iestāžu sniegto maksas pakalpojumu 

izcenojumu aprēķināšanas metodika un apstiprināšanas kārtība” apstiprināšana 

 
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” (Erels, J.Grudule, D.Inķēna, 

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

Iekļaut papildu darba kārtībā 1 izskatāmo jautājumu.  

 
1.  

Saistošo noteikumu Nr.6 “Grozījumi 27.09.2009.saistošajos noteikumos Nr.4 “Par 

godalgām, naudas balvām un materiālo palīdzību Varakļānu novadā”” apstiprināšana 

 

Tiek dots vārds M.Vilkaušai, M.Justam 

 

 Izskatot sagatavoto saistošo noteikumu projektu “Grozījumi 27.08.2009. saistošajos 

noteikumos Nr.4 “Par godalgām, naudas balvām un materiālo palīdzību Varakļānu novadā””, 

saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 45.pantā noteikto kārtību, Varakļānu novada dome, atklāti  
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balsojot ar 8 balsīm “par” (J.Erels, J.Grudule, D.Inķēna, M.Justs, A.Kokars, G.Puntužs, 

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

  

 1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.6 “Grozījumi 27.08.2009. saistošajos noteikumos 

Nr.4 “Par godalgām, naudas balvām un materiālo palīdzību Varakļānu novadā””. 
 

 2. Saistošos noteikumus Nr.6 trīs dienu laikā pēc parakstīšanas kopā ar paskaidrojuma 

rakstu izsūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 
 

Pielikumā: saistošie noteikumi uz 2 lapām. 

 
2. 

Saistošo noteikumu Nr.7 “Grozījumi 25.01.2018.saistošajos noteikumos Nr.1 “Par 

Varakļānu novada pašvaldības 2018.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, G.Puntužs, A.Saleniece, M.Vilkauša); “pret” – 

nav; “atturas” – nav; NOLEMJ: 
 

 1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.7 “Grozījumi 25.01.2018. saistošajos noteikumos 

Nr.1 “Par Varakļānu novada pašvaldības 2018.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. 

 
3. 

Par grozījumiem Varakļānu novada pašvaldības Sociālā dienesta nolikumā 

 

Tiek dots vārds A.Kančai, M.Justam 

 

 Izskatot priekšlikumu par nepieciešamību veikt grozījumus Varakļānu novada Sociālā 

dienesta nolikumā un izskatot iesniegto grozījumu projektu, pamatojoties uz likuma “Par 

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, ņemot vērā domes Finanšu un attīstības komitejas 

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

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

NOLEMJ: 
 

 1. Veikt grozījumus 30.07.2009. apstiprinātajā Varakļānu novada pašvaldības Sociālā 

dienesta nolikumā (turpmāk – Nolikums): 

   

 1.1. Izteikt Nolikuma 1.1.punktu šādā redakcijā: 

“Varakļānu novada pašvaldības Sociālais dienests (turpmāk – Dienests) ir Varakļānu 

novada domes izveidota iestāde, kas sniedz sociālo palīdzību, organizē un sniedz sociālos 

pakalpojumus Varakļānu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarētajām 

personām.”; 

 1.2. Nolikumā 1.6.punktā aizstā teksta daļu “Latvijas Republikas mazā” ar “Varakļānu 

novada”; 
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 1.3. svītrot no Nolikuma 2.2.8.apakšpunktā abreviatūru “CSP”; 
 

 

 

 1.4. Nolikuma 3.2.4.apakšpunktā aizstāt teksta daļu “pamatojoties uz Sociālo, izglītības un 

kultūras jautājumu komitejas ieteikumiem” ar vārdu “patstāvīgi”; 
 

 1.5. Nolikuma 3.2.5.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā: 

“patstāvīgi pieņemt lēmumus par atbilstību trūcīgās vai maznodrošinātās ģimenes 

(personas) statusa piešķiršanu/ atteikumu”; 
 

 1.6. Nolikuma 3.2.7.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā: 

 “par pieņemtajiem lēmumiem 3.2.4., 3.2.5. un 3.2.6.apakšpunktos minētajos gadījumos 

ziņot Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejai pēc pieprasījuma, bet ne retāk kā 

reizi gadā”; 
 

 1.7. Nolikuma 3.3.punktu pirms teksta papildināt ar vārdiem “Dienestam, kā”; 
 

 1.8. Nolikuma 5.nodaļas nosaukumu papildināt ar vārdiem“un struktūra”; 
 

 1.9. svītrot no Nolikuma 5.3.punktu; 
 

 1.10. papildināt Nolikumu ar 5.4.punktu šādā redakcijā: 

 “Lai nodrošinātu Dienesta funkcijas un uzdevumu izpildi, iestāde veido struktūrvienības. 

Lēmumu par iestādes struktūrvienību izveidi, reorganizēšanu vai likvidēšanu pieņem 

novada dome, konsultējoties ar Dienesta vadītāju”; 
 

 1.11. papildināt Nolikumu ar 5.4.1 punktu šādā redakcijā: 

 “Aprūpes mājās pakalpojumus sniedz Dienesta izveidota struktūrvienība – Mobilās 

aprūpes grupa.”; 
 

 1.12. papildināt Nolikumu ar 5.4.2 punktu šādā redakcijā: 

“Reizi nedēļā sociālā darba speciālisti klientus pieņem attālinātā klientu pieņemšanas 

punktā – Jaunatnes ielā 14, Murmastienē, Murmastienes pag., Varakļānu nov.” 
 

 2. Grozījumi Nolikumā stājas spēkā nākamajā dienā pēc šī lēmuma parakstīšanas. 

 
4. 

 Madonas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikuma apstiprināšana 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot Madonas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikuma projektu, 

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu un Ministru kabineta 

26.09.2017. noteikumiem Nr.582 “Noteikumi par pašvaldību sadarbības teritorijas civilās 

aizsardzības komisijām”, ņemot vērā domes Finanšu un attīstības komitejas priekšlikumu, 

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

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

 1. Apstiprināt Madonas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikumu. 
 

Pielikumā: nolikums uz 3 lapām. 

 
5. 

Noteikumu “Par Varakļānu novada pašvaldības finansējuma piešķiršanas kārtību  

biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskām organizācijām” apstiprināšana  
 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot noteikumu “Par Varakļānu novada pašvaldības finansējuma piešķiršanas kārtību 
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biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskām organizācijām” 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, J.Grudule, 

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

NOLEMJ: 
 

 1. Apstiprināt noteikumus “Par Varakļānu novada pašvaldības finansējuma piešķiršanas 

kārtību biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskām organizācijām”. 
 

Pielikumā: noteikumi ar pielikumiem uz 6 lapām. 

 
6. 

Par grozījumiem 22.12.2011. nolikumā “Par dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanas, 

uzskaites un izlietošanas kārtību Varakļānu novada pašvaldībā” 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot sagatavoto priekšlikumu par grozījumiem 22.12.2011. nolikumā “Par dāvinājumu 

(ziedojumu pieņemšanas, uzskaites un izlietošanas kārtību Varakļānu novada pašvaldībā”, 

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, 41.panta pirmās daļas 

2.punktu, 76.panta 7.punktu, likuma “Par budžetu un finanšu vadību” 8.panta pirmās daļas 

2.punktu, likuma “Par pašvaldību budžetiem” 12.pantu, ņemot vērā domes Finanšu un attīstības 

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

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

“atturas” – nav, NOLEMJ:   
 

 1. Izdarīt grozījumu 22.12.2011. nolikumā “Par dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanas, 

uzskaites un izlietošanas kārtību Varakļānu novada pašvaldībā” (turpmāk – Nolikums): 
 

 1.1. papildināt Nolikumu ar izdošanas tiesisko pamatojumu šādā redakcijā: 

“Izdots saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, 41.panta 

pirmās daļas 2.punktu, 76.panta 7.punktu, likuma “Par budžetu un finanšu vadību” 8.panta 

pirmās daļas 2.punktu, likuma “Par pašvaldību budžetiem” 12.pantu”; 
 

 1.2. Nolikuma 9.punktu izteikt šādā redakcijā: 

“Pašvaldības izpilddirektors vai pašvaldības iestādes vadītājs ir tiesīgs lemt par dāvinājuma 

pieņemšanu un izmantošanu, ja atsevišķa dāvinājuma summa nepārsniedz 1500 euro. Pirms 

dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanas nepieciešams saņemt Varakļānu novada domes 

priekšsēdētāja rakstisku atļauju. Atsevišķa dāvinājuma (ziedojuma) summai pārsniedzot 1500 

euro, lēmumu par dāvinājuma pieņemšanu un izmantošanu pieņem Varakļānu novada dome, 

izņemot  Nolikuma 7.1 punktā minētajā gadījumā.” 
 

 1.3. papildināt Nolikumu ar 9.1 punktu šādā redakcijā: 

“Pašvaldības iestādes vadītājam, izpilddirektoram, domes priekšsēdētājam un domei ir tiesības 

atteikties pieņemt dāvinājumu (ziedojumu), ja rodas šaubas, ka dāvinājums (ziedojums) tiek 

piešķirts aiz devības un bez atlīdzības.”; 
 

 1.4. papildināt Nolikumu ar 11.1 punktu šādā redakcijā: 

“Ja atsevišķa dāvinājuma (ziedojuma) summa pārsniedz 1500 euro, dāvinājumu (ziedojumu) 

drīkst pieņemt, tikai noslēdzot ar dāvinātāju (ziedotāju) rakstveida līgumu.”; 
 

 1.5. Nolikuma 13.punktu izteikt šādā redakcijā: 

“Dāvināto (ziedoto) finanšu līdzekļu izlietošanai iestāde ierosina veikt grozījumus speciālajā 

budžetā Varakļānu novada domes noteiktajā kārtībā.” 
 

 2. Lēmuma 1.punktā noteiktās izmaiņas stājas spēkā nākamajā dienā pēc šī lēmuma 

parakstīšanas. 
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7. 

Noteikumu “Par finansiālo atbalstu sportistiem, sporta komandām un sporta 

pasākumiem Varakļānu novadā”  apstiprināšana 
 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

  Izskatot noteikumu “Par finansiālo atbalstu sportistiem, sporta komandām un sporta 

pasākumiem Varakļānu novadā” projektu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta 

pirmās daļas 2.punktu un Sporta likuma 7.pantu, ņemot vērā domes Finanšu un attīstības komitejas 

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

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

NOLEMJ: 
 

 1. Apstiprināt noteikumus “Par finansiālo atbalstu sportistiem, sporta komandām un sporta 

pasākumiem Varakļānu novadā”. 
 

Pielikumā: noteikumi ar pielikumiem uz 7 lapām.  

 
8. 

Noteikumu “Par bērnu reģistrēšanas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Varakļānu 

pirmsskolas izglītības iestādē “Sprīdītis”” apstiprināšana 
 

Tiek dots vārds A.Saleniecei, M.Justam 

 

  Izskatot noteikumu “Par bērnu reģistrēšanas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Varakļānu 

pirmsskolas izglītības iestādē “Sprīdītis”” projektu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 

41.panta pirmās daļas 2.punktu un Vispārējās izglītības likuma 26.panta pirmo daļu, ņemot vērā 

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

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

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

 1. Apstiprināt noteikumus “Par bērnu reģistrēšanas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību 

Varakļānu pirmsskolas izglītības iestādē “Sprīdītis””. 
 

Pielikumā: noteikumi ar pielikumiem uz 13 lapām.  

 
9. 

Par grozījumiem atsevišķos Varakļānu novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību 

amatu un mēnešalgu sarakstos 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Sakarā ar pedagogu darba samaksas izmaiņām, atbilstoši Ministru kabineta 05.07.2016. 

noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”, pamatojoties uz likuma “Par 

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas13.punktu, iepazīstoties ar sagatavotajiem amatu un mēnešalgu 

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

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

NOLEMJ: 
 

1. Apstiprināt Varakļānu vidusskolas, Varakļānu pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis”, 

Varakļānu mūzikas un mākslas skolas un Murmastienes pamatskolas no pašvaldības budžeta 
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finansētā personāla amatu un mēnešalgu sarakstus. 
 

 
 

2. Noteikt, ka sarakstos Nr.1-4 noteiktās izmaiņas pielietojamas pedagogu darba samaksai 

sākot ar 01.09.2018. 
 

Pielikumā: saraksti uz 4 lapām. 

 
10. 

Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Brīvības iela 37, Varakļāni, Varakļānu 

novads, nosacītās cenas noteikšanu un pārdošanu par brīvu cenu 
 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

  Izskatot Mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 16.10.2018. aktu Nr.1 “Par nekustamā 

īpašuma Brīvības iela 37, Varakļāni, Varakļānu novads (kad.Nr.7017 001 0377) nosacītās cenas 

noteikšanu”, saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.pantu un 37.panta 

pirmās daļas 4.punktu, ņemot vērā domes Finanšu un attīstības komitejas priekšlikumu, Varakļānu 

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

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

  1.  Apstiprināt Varakļānu novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Brīvības ielā 

37, Varakļāni, Varakļānu novads, (kadastra Nr.7017 001 0377) – zemes gabala 2767 m2 platībā 

nosacīto cenu EUR 1 579,38 (viens tūkstotis pieci simti septiņdesmit deviņi euro un 38 centi). 
 

 2. Pārdot Xxxxx Xxxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx) nekustamo īpašumu Brīvības ielā 37, 

Varakļāni, Varakļānu novads, (kadastra Nr.7017 001 0377), kas sastāv no zemes gabala 2767 m2 

platībā par brīvu cenu, kas ir vienāda ar nosacīto cenu EUR 1 579,38 (viens tūkstotis pieci simti 

septiņdesmit deviņi euro un 38 centi). 
 

 3. Noteikt maksāšanas līdzekļus – 100 % EUR valūtā. 
 

  4. Noslēgt pirkuma līgumu ar Xxxxx Xxxxx viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas 

dienas. 

 
11. 

Par adreses piešķiršanu  
 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot Valsts zemes dienesta Adrešu reģistra 04.10.2018. vēstuli, pamatojoties uz likuma 

“Par pašvaldībām” 12.pantu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 17.panta 4.1 

punktu, Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumiem Nr.698 “Adresācijas noteikumi”, ņemot vērā 

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

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

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

 1.  Noteikt adresi telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 7078 004 0346 001 002, kas atrodas 

ēkā ar kadastra apzīmējumu 7078 004 0346 001 un atrodas uz zemes gabala ar kadastra 

apzīmējumu 7078 004 0346 – Liepu iela 1-2, Murmastiene, Murmastienes pagasts, Varakļānu 

novads, LV-4835. 
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12. 

Par zemes nomu 
 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 

   Izskatot pašvaldībā saņemtos iesniegumus par zemes nomas jautājumiem, pamatojoties uz 

likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, Zemes pārvaldības likuma 13.panta trešo 

daļu, Ministru kabineta 19.06.2018. noteikumiem Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un 

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

 1. Pārtraukt ar 31.12.2018. zemes nomas līgumus: 

 1.1. ar Xxxxx Xxxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx 7) par zemes gabala 85 m2 platībā Ganību ielā 

17, Varakļāni, nomu; 

 1.2. ar Xxxxx Xxxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx) par zemes gabala ar kadastra Nr.70940040245 

daļas 0,158 ha platībā nomu. 
 

 2. Slēgt vienošanos par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu no 01.01.2019. līdz 

31.12.2023.: 

 2.1. ar Xxxxx Xxxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx) par zemes gabala ar kadastra Nr.70940040254 

daļu 0,05 ha platībā; 

 2.2. ar Xxxxx Xxxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx) par zemes gabala ar kadastra Nr.70940040245 

daļu 0,043 ha platībā; 

 2.3. ar Xxxxx Xxxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx) par zemes gabala ar kadastra Nr.70940040245 

daļu 0,018 ha platībā; 

 2.4. ar Xxxxx Xxxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx) par zemes gabalu 2542 m2 platībā Brīvības 

ielā 40, Varakļāni. 
 

 3. Iznomāt uz laiku no 01.01.2019. līdz 31.12.2023. Xxxxx Xxxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx) 

zemes gabala ar kadastra Nr.70940040245 daļu 0,158 ha platībā sakņu dārza vajadzībām. 

 
13. 

Par atļauju iznomāt zemi trešajai personai 

 
 Izskatot Xxxxx Xxxxx 18.10.2018. iesniegumu par atļauju iznomāt zemi trešajai personai, 

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, ņemot vērā domes Finanšu un attīstības 

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

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

“atturas” – nav, NOLEMJ: 
 

 1. Piekrist, ka Xxxxx Xxxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx) iznomā Xxxxx Xxxxx (pers.k. xxxxxx-

xxxxx) nekustamā īpašuma “Dadzīši” zemes gabalu ar kadastra apzīm. 7094 003 0099 – 1 ha 

platībā uz laiku līdz 31.07.2024. 
 

 
14. 

Par nekustamā īpašuma “Līcīši” sadalīšanu 
 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot Varakļānu novada pašvaldībā saņemto Xxxxx Xxxxx iesniegumu par nekustamā 

īpašuma “Līcīši” sadalīšanu divos atsevišķos īpašumos, pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts 

kadastra likuma 19.panta 1.punktu, Zemes ierīcības likuma 8.panta trešās daļas 1.punktu, likuma 
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“Par pašvaldībām” 12.pantu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumiem Nr.496 “Nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un 

maiņas kārtība”, Ministru kabineta 02.08.2016. noteikumiem Nr.505 “Zemes ierīcības projekta 

izstrādes noteikumi”, Varakļānu novada teritorijas plānojumu 2014.-2025.gadam, ņemot vērā domes  
 

 
 

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

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

– nav; “atturas” – nav, NOLEMJ: 
 

 1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “Līcīši” (kadastra Nr.7078 008 0057 – 20,1 ha kopplat.) 

divos atsevišķos īpašumos: 

 1.1. paliekošais nekustamais īpašums “Līcīši” – zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

7078 008 0057 daļa 18,7 ha platībā; 

 1.2. jaunizveidotais nekustamais īpašums – zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

70780080057 daļa 1,4 ha platībā. 

  2. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7078 008 0057 sadalīšanai izstrādāt zemes 

ierīcības projektu.  

  3. Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam (1,4 ha kopplatībā) apstiprināt nosaukumu 

“Izcirtums” un noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

mežsaimniecība (kods – 0201). 

  4. Paliekošajam nekustamajam īpašumam 18,7 ha platībā saglabāt zemes lietošanas mērķi – 

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

  5. Zemes gabalu platības var tikt precizētas, veicot kadastrālo uzmērīšanu. 
 

Pielikumā: darba uzdevums uz 1 lapas. 

 
15. 

Par domes sēdes 30.08.2018.  lēmuma Nr.9.11 “Par dzīvojamās telpas apmaiņu” 2.punkta 

atcelšanu 
 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot Xxxxx Xxxxx 12.10.2018. iesniegumu ar lūgumu atstāt spēkā dzīvokļa Miera ielā 

14A-8, Varakļāni, īres līgumu, ņemot vērā domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu 

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

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

“atturas” – nav, NOLEMJ: 
 

 1. Atcelt domes sēdes 30.08.2018. lēmuma Nr.9.11 “Par dzīvojamās telpas apmaiņu” 

2.punktu (dzīvojamās telpas apmaiņa X.Xxxxx). 

 
16. 

Par dzīvojamās telpas īres līguma pārtraukšanu 

 

Tiek dots vārds D.Inķēnai, J.Grudulei, A.Kokaram, J.Mozgam, M.Justam 

 

 Izskatot Xxxxx Xxxxx 03.10.2018. pašvaldībā saņemto iesniegumu par dzīvokļa Latgales 

prospektā 12, Kokari, Varakļānu pag., īres līguma pārtraukšanu, kā arī 23.10.2018. iesniegumu par 

dzīvojamā telpā veiktā neatdalāmā ieguldījuma (logu) izdevumu atmaksu, pamatojoties uz likuma 

“Par dzīvojamo telpu īri” 10.panta trešo daļu, 27.pantu un 40.panta ceturto daļu, ņemot vērā domes 

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti 
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balsojot, ar 8 balsīm “par” (J.Erels, J.Grudule, D.Inķēna, M.Justs, A.Kokars, G.Puntužs, 

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

1. Lauzt ar Xxxxx Xxxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx) noslēgto īres līgumu par dzīvokli 

Latgales prospektā 12, Kokari, Varakļānu pag., ar 31.10.2018. 
 

 
 
 

2. Slēgt vienošanos ar Xxxxx Xxxxx par savstarpējiem norēķiniem par īres maksas un 

komunālo pakalpojumu parāda segšanu un dzīvojamai telpai veiktā neatdalāmā ieguldījuma (logu) 

izdevumu atlikušās vērtības atmaksu. 
 

3. Atbildīgais par lēmuma izpildi Varakļānu pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Mozga. 

 
17. 

Par dzīvokļu īres tiesību izsoli 
 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

  Izskatot priekšlikumu par daļēji labiekārtotu dzīvokļu Jaunatnes ielā 1-10, Murmastiene, 

Murmastienes pag., un Dārzu ielā 7-2, Varakļāni, īres tiesību piešķiršanu izsoles kārtībā, 

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, ņemot vērā domes Sociālo, izglītības un 

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

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

– nav; “atturas” – nav, NOLEMJ: 
 

  1. Nodot publiskai izsoles pašvaldībai piederošu daļēji labiekārtotu dzīvokļu īres tiesības: 

 1.1. Jaunatnes ielā 1-10, Murmastienē, Murmastienes pag. (2 istabas 52,2 m2 kopplatībā, 

2.stāvs, 12-dzīvokļu mājā); 

 1.2. Dārzu ielā 7-2, Varakļāni (1 istaba 38,1 m2 kopplatībā, 1.stāvs, 6-dzīvokļu mājā). 
 

  2. Dzīvokļa īres tiesību izsoli organizēt Mantas atsavināšanas un izsoles komisijai atbilstoši 

ar 28.04.2016. lēmumu Nr.5.10 apstiprinātajiem pašvaldības dzīvokļu īres tiesību izsoles 

noteikumiem. 
 

  3. Noteikt dzīvokļu Jaunatnes ielā 1-10, Murmastienē, Murmastienes pag., un Dārzu ielā 

7-2, Varakļāni, izsoles sākumcenu EUR 50,00 un izsoles soli – EUR 10,00. 
 

  4. Dzīvokļa Dārzu ielā 7-2, Varakļāni,  īres tiesību izsoles rezultātā iegūtie līdzekļi 

novirzāmi Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA – pašvaldībai piederošā dzīvojamā 

fonda remontam un uzturēšanai. 

 
18. 

Par sociālo dzīvokļu īri 
 

Tiek dots vārds 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, ņemot vērā domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšlikumu, 

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

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

 1. Pagarināt sociālā dzīvokļa īres līgumus līdz 30.04.2019.: 

 1.1. Xxxxx Xxxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx) par sociālo dzīvokli Pils ielā 17-1, Varakļānos (2 

ist.; kopplatība 41,2 m2).; 
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  1.2. Xxxxx Xxxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx) par sociālo dzīvokli Pils ielā 32-7, Varakļānos (2 

ist.; kopplatība 46,6 m2). 
 

 2. Uzdot Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA (valdes loceklis V.Stikāns) līdz 

09.11.2018. sagatavot un noslēgt 1.punktā minēto sociālo dzīvokļu īres līgumus. 

 

19. 

Par izmaiņām komisijas izglītojamo atbrīvošanai no valsts pārbaudes darbu kārtošanas 

sastāvā  
 

Tiek dots vārds L.Ukrijai-Kaļinovskai, A.Saleniecei, M.Vilkaušai, M.Justam 

 

 Izskatot juristes Lanas Ukrijas-Kaļinovskas 19.10.2018. iesniegumu par atbrīvošanu no 

komisijas izglītojamo atbrīvošanai no valsts pārbaudes darbu kārtošanas locekles pienākumu 

pildīšanas, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, ar 

30.12.2015. lēmumu Nr.14.31 apstiprināto “Komisijas izglītojamo atbrīvošanai no valsts pārbaudes 

darbu kārtošanas nolikumu”, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm “par” (J.Erels, 

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

“atturas” – nav,  NOLEMJ: 
 

  1. Atbrīvot Lanu Ukriju-Kaļinovsku no komisijas izglītojamo atbrīvošanai no valsts 

pārbaudes darbu kārtošanas locekles pienākumu pildīšanas ar 31.10.2018. 

 
20. 

Par izmaiņām Mantas atsavināšanas un izsoles komisijas sastāvā  
 

Tiek dots vārds I.Brokai, M.Justam 

 

 Izskatot juristes Lanas Ukrijas-Kaļinovskas 19.10.2018. iesniegumu un zemes lietu 

speciālista Jāņa Broka 22.10.2018. iesniegumu par atbrīvošanu no Mantas atsavināšanas un izsoles 

komisijas locekļu pienākumu pildīšanas, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 

pirmās daļas 24.punktu, ar 30.11.2017. lēmumu Nr.15.3 apstiprināto “Varakļānu novada pašvaldības 

Mantas atsavināšanas un izsoles komisijas nolikumu”, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 

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

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

  1. Atbrīvot Lanu Ukriju-Kaļinovsku no Mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 

locekles pienākumu pildīšanas ar 31.10.2018. 
 

  2. Atbrīvot Jāni Broku no Mantas atsavināšanas un izsoles komisijas locekļa pienākumu 

pildīšanas ar 21.11.2018. 
 

3. Papildināt Mantas atsavināšanas un izsoles komisiju, iekļaujot tās sastāvā ar 01.11.2018.: 

3.1. Jāni Mozgu – pagastu pārvalžu vadītāju; 

3.2. Karīnu Keišu – pašvaldības sekretāri. 

 
21. 

Par Ziemassvētku dāvanām 
 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot jautājumu par līdzekļu piešķiršanu Ziemassvētku dāvanu iegādei, saskaņā ar 

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

materiālo palīdzību Varakļānu novadā” 2.4.punktu, ņemot vērā domes Sociālo, izglītības un 
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kultūras jautājumu komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm 

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

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

 

 

 

 1. Noteikt, ka Varakļānu novada domes 27.08.2009. saistošo noteikumu Nr.4 “Par godalgām, 

naudas balvām un materiālo palīdzību Varakļānu novadā” 2.4.1.punktā paredzētajām iedzīvotāju 

kategorijām vienas Ziemassvētku dāvanas vērtība ir 4,50 euro. 

  2. Uzdot Varakļānu novada pašvaldības Sociālajam dienestam (vadītāja A.Kanča) apkopot 

informāciju un sagatavot sarakstus Ziemassvētku dāvanu pasniegšanai pa iedzīvotāju kategorijām 

un iestādēm. 

 
22. 

Par naudas balvas piešķiršanu nozīmīgā dzīves jubilejā 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas sagatavoto informāciju par nozīmīgām dzīves 

jubilejām 2018.gada novembrī, 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, J.Grudule, D.Inķēna, M.Justs, 

A.Kokars, 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. Xxxxx Xxxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx); 

 1.2. Xxxxx Xxxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx). 
 

  2. Piešķirt naudas balvu sakarā ar 90 gadu jubileju 100,00 euro apmērā Xxxxx Xxxxx 

(pers.k. xxxxxx-xxxxx). 

 
23. 

Par apbalvojumiem Latvijas Republikas proklamēšanas dienā 
 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot iesniegtos priekšlikumus par atzinības un pateicības izteikšanu par ieguldīto darbu 

Varakļānu novada izaugsmē un attīstībā, sakarā ar Latvijas Republikas proklamēšanas dienas 

svinībām, saskaņā ar 27.08.2009. saistošo noteikumu Nr.4 “Par godalgām, naudas balvām un 

materiālo palīdzību Varakļānu novadā” 2.2.3.punktu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 8 

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

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

 1. Apbalvot ar Atzinības rakstiem: 

 1.1. par radošumu, entuziasmu un Varakļānu novada vārda popularizēšanu: 

Xxxxx Xxxxx; 

Xxxxx Xxxxx; 

Xxxxx Xxxxx 
 1.2. par aktīvu līdzdalību novada sabiedriskajā dzīvē un jauniešu patriotisko audzināšanu – 

Xxxxx Xxxxx  
 1.3. visiem ar Atzinības rakstiem apbalvotajiem pasniegt naudas balvas 100,00 EUR apmērā 

(pēc nodokļu nomaksas). 
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 2. Apbalvot ar Pateicības rakstiem: 

 2.1. par ilggadēju un priekšzīmīgu darbu Varakļānu novada pašvaldības iestādēs: 

Xxxxx Xxxxx; 

Xxxxx Xxxxx; 

 

 2.2. par apzinīgu darbu, radošumu, atsaucību un iniciatīvu – Xxxxx Xxxxx; 

 2.3. par uzņēmību, entuziasmu un novada pasākumu atbalstu: 

Xxxxx Xxxxx; 

Xxxxx Xxxxx; 

Xxxxx Xxxxx; 

  2.4. ar Pateicības rakstiem apbalvotajiem pasniegt naudas balvas 50,00 EUR apmērā (pēc 

nodokļu nomaksas). 

 
24. 

Noteikumu “Varakļānu novada pašvaldības iestāžu sniegto maksas pakalpojumu 

izcenojumu aprēķināšanas metodika un apstiprināšanas kārtība” apstiprināšana 

 

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, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 8 

balsīm “par” (J.Erels, J.Grudule, D.Inķēna, M.Justs, A.Kokars, 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 23 lapām. 

 

Visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti.  
 

Nākamā domes sēde notiks 29.11.2018. plkst. 15.00 

 

Sēde darbu beidz plkst. 16.20 

 

Sēdi vadīja: 
Domes priekšsēdētājs   (personiskais paraksts)  M.Justs 
 

Protokolēja: 
Lietvedības nodaļas vadītāja (personiskais paraksts)  I.Broka 

 

 


