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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 

 

26.09.2019.                                     Nr.11 
 
Atklāta sēde sasaukta plkst. 15.00 
Sēdi vada domes priekšsēdētājs Māris Justs 
Sēdi protokolē lietvede  Ilga Broka 
 
DOMES  SASTĀVS: 
 
1.   Deputāts Jānis Erels  - piedalās 
2.   Deputāts Gunārs Gabrišs  - piedalās  
3.   Deputāte Janīna Grudule  - nepiedalās (tiešo darba pienākumu dēļ) 
4.   Deputāte Dina Inķēna  - piedalās  
5.   Deputāts Māris Justs  - piedalās  
6.   Deputāts Austris Kokars  - piedalās  
7.   Deputāts Nauris Lazda  - piedalās  
8.   Deputāts Gunārs Puntužs  - piedalās  
9.   Deputāte Anita Saleniece  - piedalās  
 
PIEAICINĀTIE  UN  INTERESENTI:   
 
Ivars Ikaunieks – pašvaldības izpilddirektors; 
Līga Upeniece – juriste; 
Ilona Skutele – galvenā grāmatvede; 
Aina Kanča – Sociālā dienesta vadītāja; 
Ilga Broka – lietvede 
 
DARBA  KĀRTĪBA: 
 
1. Par uzlabojumiem sociālajā dzīvojamajā mājā “Ceriņi” (Pils ielā 17, Varakļānos) 
 

2. Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai sadali 
 

3. Saistošo noteikumu Nr.8 “Grozījumi 31.01.2019. saistošajos noteikumos Nr.1 “Par 
Varakļānu novada pašvaldības 2019.gada budžetu”” apstiprināšana 
 

4. Par Varakļānu novada pašvaldības izglītības iestāžu audzēkņu uzturēšanas izmaksām 
 

5. Par pašvaldības kustamās mantas atkārtotās izsoles rezultātiem 
 

6. Par Varakļānu novada domes 30.05.2019. lēmuma Nr.5.4 “Par projektu “Varakļānu 
novada grants ceļu pārbūve”” precizēšanu 

 

7. Par Varakļānu novada domes 29.08.2019. lēmuma Nr.10.2 “Par aizņēmumu projekta 
“Varakļānu novada grants ceļu pārbūve” realizācijai” precizēšanu 
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8. Par papildu telpas piešķiršanu neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam 
 

9. Par zemes nomu 
 

10. Biedrības “Pieaugušo attīstības projekts” iesnieguma izskatīšana 
 

11. Par naudas balvas piešķiršanu nozīmīgā dzīves jubilejā 
 

12. Par īres līgumu pagarināšanu 
 

13. Par īres līguma pārtraukšanu 
 

14. Par sociālo dzīvokļu īres līgumu pagarināšanu 
 

15. Par biedrības “Varakļānu novada kultūrizglītības atbalsta biedrība” projekta “Amatnieku 
darbnīca” līdzfinansējumu 

 

16. Par Varakļānu Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas Romas katoļu draudzes 
projekta “Varakļānu katoļu baznīcas teritorijas labiekārtošana” līdzfinansējumu 

 
PAPILDU  DARBA  KĀRTĪBA: 
 
17. Par nedzīvojamo telpu nomu 
 

18. Par jauniešu centra “Aplis” vadītājas iecelšanu amatā 

 
Domes priekšsēdētājs iepazīstina deputātus ar domes sēdes darba kārtību un aicina 

deputātus balsot par vēl 2 izskatāmo jautājumu iekļaušanu domes papildu darba kārtībā.  
Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm “par” (J.Erels, G.Gabrišs, D.Inķēna, 

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

Iekļaut papildu darba kārtībā 2 izskatāmos jautājumus. 

 
1. 

Par uzlabojumiem sociālajā dzīvojamajā mājā “Ceriņi” (Pils ielā 17, Varakļānos) 
 
Tiek dots vārds M.Justam 
 
 Izskatot priekšlikumu par sociālās dzīvojamās mājas “Ceriņi” - Pils ielā 17, Varakļāni, 
pieslēgšanu centralizētās siltumapgādes tīklam, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 
14.panta otrās daļas 3.punktu, 15.panta pirmās daļas 1.un 7.punktu, ņemot vērā domes Finanšu un 
attīstības komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm “par” 
(J.Erels, G.Gabrišs, D.Inķēna, M.Justs, A.Kokars, N.Lazda, G.Puntužs, A.Saleniece); “pret” – nav; 
“atturas” – nav, NOLEMJ: 

 

 1. Veikt sociālās dzīvojamās mājas “Ceriņi” (Pils ielā 17, Varakļāni) uzlabojumus, 
pieslēdzot centralizēto siltumapgādi. 
 

 2. Paredzēt līdzekļus no pašvaldības 2019.gada budžeta nesadalītajiem līdzekļiem līdz 
EUR 15 000,00 apmērā sociālās dzīvojamās mājas “Ceriņi” centralizētās siltumapgādes 
ierīkošanai. 
 

2. 
Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai sadali 

 
Tiek dots vārds I.Skutelei, A.Saleniecei, M.Justam 
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 Saskaņā ar Ministru kabineta 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, G.Gabrišs, D.Inķēna, M.Justs, A.Kokars, N.Lazda, G.Puntužs, 
A.Saleniece); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ: 
 

 1. Sadalīt Varakļānu novada pašvaldības izglītības iestāžu pedagoģisko  darbinieku darba 
samaksai un sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām paredzēto mērķdotāciju 2019.gada 
septembra – decembra mēnešiem EUR 162 829 apmērā: 
 1.1. vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestādēm EUR 137 891; 
 1.2. interešu izglītības programmām EUR 6 134; 
 1.3. 5 – 6-gadīgo pirmsskolas izglītības programmām EUR 18 804. 
 

 2. Apstiprināt Varakļānu novada pašvaldības vispārizglītojošo skolu interešu izglītības 
programmu apmaksāto stundu sadalījumu. 
 
Pielikumā: tabulas uz 2 lapām. 
 

3. 
Saistošo noteikumu Nr.8 “Grozījumi 31.01.2019. saistošajos noteikumos Nr.1 “Par 

Varakļānu novada pašvaldības 2019.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, G.Gabrišs, D.Inķēna, M.Justs, A.Kokars, N.Lazda, G.Puntužs, A.Saleniece); “pret” – nav; 
“atturas” – nav, NOLEMJ: 
 

 1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.8 “Grozījumi 31.01.2019. saistošajos noteikumos 
Nr.1 “Par Varakļānu novada pašvaldības 2019.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 6 lapām. 
 

4. 
Par Varakļānu novada pašvaldības izglītības iestāžu audzēkņu uzturēšanas izmaksām 

 
Tiek dots vārds I.Skutelei, M.Justam 
 
 Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta g) 
apakšpunktu un Ministru kabineta 28.06.2016. noteikumu Nr.418 “Kārtība, kādā veicami 
pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” 4.un 9.punktu, 
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ņemot vērā domes Finanšu un attīstības komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti 
balsojot, ar 8 balsīm “par” (J.Erels, G.Gabrišs, D.Inķēna, M.Justs, A.Kokars, N.Lazda, G.Puntužs, 
A.Saleniece); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ:  
 

 1. Apstiprināt viena audzēkņa uzturēšanas izmaksas no 01.09.2019. Varakļānu novada 
pašvaldības izglītības iestādēs saskaņā ar pielikumu. 
 
Pielikumā: izglītības iestāžu audzēkņu uzturēšanas izmaksu tāme uz 1 lapas. 

 
5. 

Par pašvaldības kustamās mantas izsoles rezultātiem 
 
Tiek dots vārds I.Ikauniekam, M.Justam 
 
 Izskatot Mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 17.09.2019. protokolu, pamatojoties uz 
likuma “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, G.Gabrišs, D.Inķēna, M.Justs, A.Kokars, N.Lazda, G.Puntužs, A.Saleniece); “pret” – nav; 
“atturas” – nav, NOLEMJ: 
 

  1. Atzīt pašvaldības kustamās mantas – mikroautobusa Ford Transit izsoli par nenotikušu – 
nav pieteicies neviens pretendents. 
 

  2. Norakstīt mikroautobusa Ford Transit, valsts reģistrācijas numurs EB 8071, izlaides gads 
– 2000., atlikusī bilances vērtība EUR 0,00. 
 

 3. Norakstīto mikroautobusa Ford Transit realizēt, nododot utilizācijai. 
 

  4. Uzdot Varakļānu novada pašvaldības izpilddirektoram I.Ikauniekam veikt mikroautobusa 
Ford Transit noņemšanu no uzskaites CSDD. 
 

6. 
Par Varakļānu novada domes 30.05.2019. lēmuma Nr.5.4 “Par projektu “Varakļānu 

novada grants ceļu pārbūve”” precizēšanu 
 
Tiek dots vārds G.Puntužam, M.Justam 
 
 Iepazīstoties ar projektu vadītājas A.Ščuckas sagatavoto informāciju par nepieciešamajiem 
precizējumiem Varakļānu novada domes 30.05.2019. lēmumā Nr.5.4 “Par projektu “Varakļānu 
novada grants ceļu pārbūve”, ņemot vērā domes Finanšu un attīstības komitejas priekšlikumu, 
Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm “par” (J.Erels, G.Gabrišs, D.Inķēna, M.Justs, 
A.Kokars, N.Lazda, G.Puntužs, A.Saleniece); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ: 
 

 1. Veikt grozījumus Varakļānu novada domes 30.05.2019. lēmumā Nr.5.4 “Par projektu 
“Varakļānu novada grants ceļu pārbūve”” (Lēmums): 
 1.1. aizstāt Lēmuma 2.punktā teksta daļu “EUR 921 470,78 (deviņi simti divdesmit viens 
tūkstotis četri simti septiņdesmit euro un 78 centi)” ar EUR 922 056,05 (deviņi simti divdesmit divi 
tūkstoši piecdesmit seši euro un 5 centi); 
 1.2. aizstāt Lēmuma 4.punktā teksta daļu “EUR 10 359,67 (desmit tūkstoši trīs simti 
piecdesmit deviņi euro un 67 centi)” ar EUR 10 944,94 (desmit tūkstoši deviņi simti četrdesmit 
četri euro un 94 centi). 
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7. 

Par Varakļānu novada domes 29.08.2019. lēmuma Nr.10.2 “Par aizņēmumu projekta 
“Varakļānu novada grants ceļu pārbūve” realizācijai” precizēšanu 

 
Tiek dots vārds M.Justam 
 
 Iepazīstoties ar galvenās grāmatvedes I.Skuteles sagatavoto informāciju par 
nepieciešamajiem precizējumiem Varakļānu novada domes 29.08.2019. lēmumā Nr.10.2 “Par 
projektu “Varakļānu novada grants ceļu pārbūve”, ņemot vērā domes Finanšu un attīstības 
komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm “par” (J.Erels, 
G.Gabrišs, D.Inķēna, M.Justs, A.Kokars, N.Lazda, G.Puntužs, A.Saleniece); “pret” – nav; “atturas” 
– nav, NOLEMJ: 
 

 1. Veikt grozījumus Varakļānu novada domes 30.05.2019. lēmumā Nr.5.4 “Par aizņēmumu 
projekta “Varakļānu novada grants ceļu pārbūve” realizācijai”, papildinot lēmuma 1.punktu ar 
1.1.un 1.2.apakšpunktiem šādā redakcijā: 
 “1.1. 2019.gadā saņemamā kredīta daļa – EUR 459 337,00 (četri simti piecdesmit deviņi 
euro); 
 1.2. 2020.gadā saņemamā kredīta daļa – EUR 276 470,78 (divi simti septiņdesmit seši 
tūkstoši četri simti septiņdesmit euro un 78 centi).” 
 

8. 
Par papildu telpas piešķiršanu neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam 

 
Tiek dots vārds M.Justam 
 
 Izskatot Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Latgales reģionālā centra 
iesniegumu par papildus telpu piešķiršanu neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes 
vajadzībām Rēzeknes ielā 1, Murmastienē, Murmastienes pag., saskaņā ar likuma “Par 
pašvaldībām 15.panta pirmās daļas 6.punktu, ņemot vērā domes Finanšu un attīstības komitejas 
priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm “par” (J.Erels, G.Gabrišs, 
D.Inķēna, M.Justs, A.Kokars, N.Lazda, G.Puntužs, A.Saleniece); “pret” – nav; “atturas” – nav, 
NOLEMJ: 
 

 1. Slēgt vienošanos pie nedzīvojamo telpu nomas līguma par papildus telpas Nr.25 – 4,0 m2 
platībā piešķiršanu neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes vajadzībām Rēzeknes ielā 1, 
Murmastienē, Murmastienes pag. 
 

9. 
Par zemes nomu 

 
Tiek dots vārds M.Justam 
 
 Izskatot pašvaldībā saņemtos iedzīvotāju iesniegumus par zemes nomas jautājumiem, 
saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 
27.punktu, ņemot vērā domes Finanšu un attīstības komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada 
dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm “par” (J.Erels, G.Gabrišs, D.Inķēna, M.Justs, A.Kokars, 
N.Lazda, G.Puntužs, A.Saleniece); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ: 
 

 1. Pārtraukt zemes nomas līgumus ar 30.09.2019.: 
 1.1. Xxxxx Xxxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx, dzīv. xxxxxxxxxxxxxxx) par zemes gabala ar 
kad.apzīm. 7078 004 0301 daļu 0,10 ha platībā; 
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 1.2. Xxxxx Xxxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx, dzīv. xxxxxxxxxxxxxxx) par zemes gabala ar 
kad.apzīm. 7078 004 0300 daļu 0,05 ha platībā; 
 1.3. Xxxxx Xxxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx, dzīv. xxxxxxxxxxxxxxx) par zemes gabala 
Lubānas ielā 17, Varakļāni, daļu 432 m2 platībā. 
 

 2. Iznomāt Xxxxx Xxxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx, dzīv. xxxxxxxxxxxxxxx) zemes gabala ar 
kad.apzīm. 7078 004 0300 daļu 0,05 ha platībā sakņu dārza vajadzībām uz laiku no 01.10.2019. 
līdz 31.12.2024. 

 
10. 

Biedrības “Pieaugušo attīstības projekts” iesnieguma izskatīšana 
 
Tiek dots vārds M.Justam 
 
 Izskatot biedrības “Pieaugušo attīstības projekts” valdes priekšsēdētājas M.Vilkaušas 
18.09.2019. iesniegumu ar lūgumu piešķirt bez maksas autobusu biedrības izzinoši izglītojošam 
braucienam uz Ērgļu novadu, ņemot vērā domes Finanšu un attīstības komitejas priekšlikumu, 
Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm “par” (J.Erels, G.Gabrišs, D.Inķēna, M.Justs, 
A.Kokars, N.Lazda, G.Puntužs, A.Saleniece); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ: 
 

  1. Piešķirt pašvaldības autobusu biedrībai “Pieaugušo attīstības projekts” izzinoši 
izglītojošam braucienam uz Ērgļu novadu 2019.gada oktobrī, atbrīvojot no autobusa izmantošanas 
maksas par nobraukumu līdz 200 km un laiku līdz 15 stundām. 

 
11. 

Par naudas balvas piešķiršanu nozīmīgā dzīves jubilejā 
 
Tiek dots vārds M.Justam 
 
 Izskatot Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas sagatavoto informāciju par nozīmīgu dzīves 
jubileju 2019.gada oktobrī, 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, G.Gabrišs, D.Inķēna, M.Justs, A.Kokars, 
N.Lazda, G.Puntužs, A.Saleniece); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ: 
 

  1. Piešķirt naudas balvu sakarā ar 95 gadu jubileju EUR 130,00 apmērā Xxxxx Xxxxx, 
pers.k. xxxxxx-xxxxx, dekl. xxxxxxxxxxxxxxx. 
 

12. 
Par īres līgumu pagarināšanu 

 
Tiek dots vārds M.Justam 
 
 Izskatot Xxxxx Xxxxx 18.09.2019. un Xxxxx Xxxxx 12.09.2019. Varakļānu novada 
pašvaldībā saņemtos iesniegumus par dzīvokļu īres līgumu 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 8 balsīm “par” (J.Erels, 
G.Gabrišs, D.Inķēna, M.Justs, A.Kokars, N.Lazda, G.Puntužs, A.Saleniece); “pret” – nav; 
“atturas” – nav, NOLEMJ: 
 1. Atjaunot un pagarināt Xxxxx Xxxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx) īres līgumu dzīvoklim Pils 
ielā 44-1, Varakļāni, uz laika periodu no 01.05.2019. līdz 30.04.2024.  
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  2. Atļaut pagarināt pagaidu dzīvojamās telpas īres līgumu Xxxxx Xxxxx (pers.k. xxxxxx-
xxxxx) par dzīvokli Miera ielā 14-13, Varakļāni, uz laiku līdz 31.05.2020. 
 

  3. Uzdot  Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA (valdes loceklis V.Stikāns) 
līdz 10.10.2019. sagatavot un noslēgt lēmuma 1.un 2. punktā minēto dzīvokļu īres līgumus. 

 
13. 

Par dzīvokļa īres līguma pārtraukšanu 
 
Tiek dots vārds M.Justam 
 
 Izskatot Xxxxx Xxxxx 28.08.2019. iesniegumu par dzīvokļa Lubānas ielā 15-3, 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 8 balsīm “par” (J.Erels, G.Gabrišs, D.Inķēna, M.Justs, A.Kokars, N.Lazda, 
G.Puntužs, A.Saleniece); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ: 
 

 1. Pārtraukt ar Xxxxx Xxxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx) noslēgto īres līgumu par dzīvokli 
Lubānas ielā 15-3, Varakļāni, ar 30.09.2019. 
 

14. 
Par sociālo dzīvokļu īres līgumu pagarināšanu 

 
Tiek dots vārds A.Kančai, M.Justam 
 
 Izskatot Sociālā dienesta sagatavoto informāciju par sociālo dzīvokļu īres līgumu 
pagarināšanu, saskaņā ar likuma “Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamajām mājām” 
6.pantu, atbilstoši sociālās dzīvojamās mājas “Ceriņi” (Pils iela 17, Varakļānos) un “Pūpoli” (Rīgas 
iela 36, Varakļānos) nolikumos noteiktajam, ņemot vērā domes Sociālo, izglītības un kultūras 
jautājumu komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm “par” 
(J.Erels, G.Gabrišs, D.Inķēna, M.Justs, A.Kokars, N.Lazda, G.Puntužs, A.Saleniece); “pret” – nav; 
“atturas” – nav, NOLEMJ: 
 

 1. Pagarināt sociālo dzīvokļu īres līgumus līdz 31.03.2020.: 
 1.1. Xxxxx Xxxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx) par sociālo dzīvokli Pils ielā 17-6, Varakļānos 
(1 ist.; kopplatība 23,9 m2); 
 1.2. Xxxxx Xxxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx) par sociālo dzīvokli Pils ielā 17-9, Varakļānos 
(1 ist.; kopplatība 26,0 m2); 
 1.3. Xxxxx Xxxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx) par sociālo dzīvokli Rīgas ielā 36-3, Varakļānos 
(1 ist. ar kopējo platību 31,5 m2); 
 1.4. Xxxxx Xxxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx) par sociālo dzīvokli Lubānas ielā 12-3, 
Varakļānos (1 ist. ar kopējo platību 43,3 m2); 
 

 1.5. Xxxxx Xxxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx) par sociālo dzīvokli Rīgas ielā 36-5, Varakļāni (1 
ist. ar kopējo platību 23,9 m2). 
  
 2. Uzdot Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA (valdes loceklis V.Stikāns) līdz 
10.10.2019. sagatavot un noslēgt 1.punktā minēto sociālo dzīvokļu īres līgumus.  
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15. 
Par biedrības “Varakļānu novada kultūrizglītības atbalsta biedrība” projekta 

“Amatnieku darbnīca” līdzfinansējumu 
 
Tiek dots vārds M.Justam 
 
 Izskatot “Varakļānu novada kultūrizglītības atbalsta biedrības” valdes locekles I.Melnes-
Mežajevas 19.09.2019. iesniegumu par līdzfinansējuma piešķiršanu Madonas novada fonda 
atklātajā konkursā LEADER 13.kārta, aktivitātē “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” 
iesniedzamajam projektam “Amatnieku darbnīca”, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 
15.panta pirmās daļas 5.punktu un Varakļānu novada domes 25.10.2018. apstiprināto noteikumu 
“Par Varakļānu novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtību biedrībām, 
nodibinājumiem un reliģiskajām organizācijām” 4.2.punktu,  ņemot vērā domes Finanšu un 
attīstības komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm “par” 
(J.Erels, G.Gabrišs, D.Inķēna, M.Justs, A.Kokars, N.Lazda, G.Puntužs, A.Saleniece); “pret” – nav; 
“atturas” – nav, NOLEMJ: 
 

 1. Nodrošināt “Varakļānu novada kultūrizglītības atbalsta biedrībai” līdzfinansējumu 
līdz EUR 1400,00 (viens tūkstotis četri simti euro) apmērā no pašvaldības budžeta līdzekļiem 
projekta “Amatnieku darbnīca” īstenošanai. 
 

16. 
Par Varakļānu Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas Romas katoļu 

draudzes projekta “Varakļānu katoļu baznīcas teritorijas labiekārtošana” 
līdzfinansējumu 

 
Tiek dots vārds M.Justam 
 
 Izskatot Varakļānu Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas Romas katoļu 
draudzes prāvesta Č.Mikšto iesniegumu par līdzfinansējuma piešķiršanu LEADER atklātajā 
konkursā Madonas novada fonda stratēģijas “Cilvēks, vieta, darbs Madonas reģionā 2015.-2020.” 
iesniedzamajam projektam “Varakļānu katoļu baznīcas teritorijas labiekārtošana”, pamatojoties uz 
likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu un Varakļānu novada domes 
25.10.2018. apstiprināto noteikumu “Par Varakļānu novada pašvaldības līdzfinansējuma 
piešķiršanas kārtību biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskajām organizācijām” 4.2.punktu,  
ņemot vērā domes Finanšu un attīstības komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti 
balsojot, ar 8 balsīm “par” (J.Erels, G.Gabrišs, D.Inķēna, M.Justs, A.Kokars, N.Lazda, G.Puntužs, 
A.Saleniece); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ: 
 

 1. Projekta “Varakļānu katoļu baznīcas teritorijas labiekārtošana” realizācijas gadījumā  
nodrošināt Varakļānu Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas Romas katoļu 
draudzei līdzfinansējumu līdz EUR 1400,00 (viens tūkstotis četri simti euro) apmērā no 
pašvaldības budžeta līdzekļiem. 
 

17. 
Par nedzīvojamo telpu nomu 

 
Tiek dots vārds M.Justam 
 
 Izskatot VAS “Latvijas Pasts” Tehniskā departamenta tehniskās daļas vadītāja J.Ūļa 
25.09.2019. iesniegumu par telpu nomu Varakļānu pasta nodaļas vajadzībām, pamatojoties uz 
likuma “Par pašvaldībām” 14.pata otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punkta b) 
apakšpunktu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm “par” (J.Erels, G.Gabrišs,  
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D.Inķēna, M.Justs, A.Kokars, N.Lazda, G.Puntužs, A.Saleniece); “pret” – nav; “atturas” – nav, 
NOLEMJ: 
 

 1. Iznomāt VAS Latvijas Pasts (reģ.Nr.40003052790 ; jurid.adrese: Ziemeļu iela 10, 
Lidosta “Rīga”, Mārupes novads, LV-1000) nedzīvojamās telpas Rīgas ielā 13, Varakļāni, telpu 
Nr.21 - 35 m2 platībā un telpu Nr.36 - 13,9 m2 platībā (kopā 48,9 m2) pasta nodaļas vajadzībām; 
 1.1. maksu par nedzīvojamo telpu nomu noteikt 0,64 EUR/m2 mēnesī (+PVN); 
 1.2. maksa par komunālajiem pakalpojumiem – pēc faktiskā patēriņa atbilstoši spēkā 
esošajiem tarifiem; 
 1.3. nedzīvojamo telpu nomas līgumu slēgt uz 5 gadiem, paredzot iespēju to pagarināt, ja 
pusēm nav iebildumu pret līguma darbības nosacījumiem. 
 

 2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – pašvaldības izpilddirektors Ivars Ikaunieks. 
 

 3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (V.Baloža ielā 13A, Valmiera, LV-
4201) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 
18. 

Par jauniešu centra “Aplis” vadītājas iecelšanu amatā 
 
Tiek dots vārds I.Ikauniekam, M.Justam 
 

Izskatot pašvaldības izpilddirektora priekšlikumu par Lienītes Patmalnieces-Kondratovičas 
apstiprināšanu jauniešu centra “Aplis” vadītājas amatā, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 
21.panta pirmās daļas 9.punktu, Varakļānu novada pašvaldības nolikuma 17.7.punktu, jauniešu 
centra “Aplis” nolikuma 5.1.punktu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm “par” 
(J.Erels, G.Gabrišs, D.Inķēna, M.Justs, A.Kokars, N.Lazda, G.Puntužs, A.Saleniece); “pret” – nav; 
“atturas” – nav, NOLEMJ: 
 

1. Iecelt par Varakļānu novada jauniešu centra “Aplis” vadītāju Lienīti Patmalnieci-
Kondratoviču (pers.k. xxxxxx-xxxxx, dzīv. xxxxxxxxxxxxxx) ar 2019.gada 1.oktobri. 

 

2. Darba samaksu jauniešu centra “Aplis” vadītājai noteikt atbilstoši spēkā esošajam amatu 
un mēnešalgu sarakstam. 
 
Visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti.  
 
Nākamā domes sēde notiks 31.10.2019. plkst. 15.00 
 
Sēde darbu beidz plkst. 15.50 
 
 
Sēdi vadīja: 
Domes priekšsēdētājs   (personiskais paraksts)  M.Justs 
 
Protokolēja: 
Lietvede    (personiskais paraksts)  I.Broka 
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