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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 

 

28.02.2019.                                     Nr. 2 
 

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.   Gunārs Gabrišs   - piedalās 

3.   Deputāte Janīna Grudule  - piedalās  

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; 

Ilona Skutele – galvenā grāmatvede; 

Aina Kanča – Sociālā dienesta vadītāja; 

Lana Ukrija -Kaļinovska – juriste; 

Ilga Broka – Lietvedības nodaļas vadītāja 
 

DARBA  KĀRTĪBA: 
 

1. Par saistošo noteikumu Nr.2 “Grozījumi Varakļānu novada pašvaldības domes 25.07.2013. 

saistošajos noteikumos Nr.5 “Varakļānu novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu 
 

2. Par “Varakļānu novada pašvaldības (administrācijas) nolikuma” apstiprināšanu 
 

3. Par grozījumu “Varakļānu novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā” 

apstiprināšanu 
 

4. Par dzīvokļa Preiļu ielā 1-7, Varakļāni, atsavināšanu un nosacītās cenas noteikšanu 
 

5. Par dzīvokļa Pils ielā 28A-5, Varakļāni, atsavināšanas ierosinājumu 
 

6. Par Varakļānu novada pašvaldības izglītības iestāžu audzēkņu uzturēšanas izmaksām 
 

7. Par Rēzeknes tiesas sprieduma pārsūdzēšanu 
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8. Par pašvaldības iestāžu sniegto maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu 
 

9. Par zemes nomu 
 

10. Par īres līguma pārslēgšanu 
 

11. Par īres līguma pārtraukšanu 
 

12. Par īres līguma pagarināšanu 
 

13. Par sociālo dzīvokļu īres līgumu pagarināšanu 
 

14. Par naudas balvu piešķiršanu nozīmīgās dzīves jubilejās 
 

15. Par dzīvojamās telpas piešķiršanu 

 

PAPILDU  DARBA  KĀRTĪBA: 
 

16. Par nekustamā īpašuma nosaukuma un adreses maiņu 

 
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 9 balsīm “par” (J.Erels, G.Gabrišs, 

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

“atturas” – nav, NOLEMJ: 
 

Iekļaut papildu darba kārtībā 1 izskatāmo jautājumu.  

 
1. 

Par saistošo noteikumu Nr.2 “Grozījumi Varakļānu novada pašvaldības domes 

25.07.2013. saistošajos noteikumos Nr.5 “Varakļānu novada pašvaldības nolikums”” 

apstiprināšanu 
 

Tiek dots vārds M.Justam 
 

 Izskatot saistošo noteikumu “Grozījumi Varakļānu novada pašvaldības domes 

25.07.2013. saistošajos noteikumos Nr.5 “Varakļānu novada pašvaldības nolikums”” projektu, 

saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu, Varakļānu 

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

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

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.2 “Grozījumi Varakļānu novada pašvaldības 

domes 25.07.2013. saistošajos noteikumos Nr.5 “Varakļānu novada pašvaldības nolikums”. 
 

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

parakstīšanas izsūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 

  
Pielikumā: saistošie noteikumi uz 1 lapas. 

 
2. 

Par “Varakļānu novada pašvaldības (administrācijas) nolikuma” apstiprināšanu 
 

Tiek dots vārds M.Justam 
 

 Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 16.panta otro daļu un 28. pantu un 

likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 8.punktu, Varakļānu novada dome, atklāti  
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balsojot, ar 9 balsīm “par” (J.Erels, G.Gabrišs, J.Grudule, D.Inķēna, M.Justs, A.Kokars, 

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

1. Apstiprināt “Varakļānu novada pašvaldības (administrācijas) nolikumu”.  
 

Pielikumā: nolikums uz 4 lapām. 

 
3. 

Par grozījumu “Varakļānu novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku 

atlīdzības nolikumā” apstiprināšanu 
 

Tiek dots vārds M.Justam 
 

 Izskatot sagatavoto priekšlikumu par nepieciešamību veikt izmaiņas “Varakļānu novada 

pašvaldības amatpersonu un darbiniekiem atlīdzības nolikumā” saistībā ar pašvaldības 

administrācijas struktūras maiņu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 

daļas 13.punktu, ņemot vērā domes Finanšu un attīstības komitejas priekšlikumu, Varakļānu 

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

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

 1. Izdarīt grozījumus ar domes 29.12.2011. lēmumu Nr. 16.4 apstiprinātajā “Varakļānu 

novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā”: 

   1.1. aizstāt nolikuma 1.nodaļas nosaukumā vārdu “noteikumi” ar vārdu “jautājumi”;                        

   1.2. aizstāt nolikuma 1.5.punktā vārdus “stundas tarifa likme” ar vārdu “mēnešalga”;                      

   1.3. svītrot nolikuma 1.6.punktā vārdus “vai stundas tarifa likmi”; 

   1.4. svītrot nolikuma 2.4.punktā vārdus “Lietvedības nodaļas”; 

   1.5. svītrot nolikuma 6.1.1.apakšpunktā vārdus “Stirnienes pamatskolas direktoram”; 

   1.6. izteikt nolikuma 7.2.punktu šādā redakcijā: 

    “Katra konkrēta darbinieka amatalgas apmērs tiek atspoguļots struktūrvienības amatu un 

mēnešalgu sarakstā un pašvaldības administrācijas speciālistu, kas nav pakļauti nevienai nodaļai, 

amatu un mēnešalgu sarakstā;” 

   1.7. izteikt nolikuma 9.nodaļas virsrakstu šādā redakcijā: 

 “Noslēguma jautājumi”. 
 

 2. Lēmuma 1.punktā noteiktās izmaiņas stājas spēkā ar 2019.gada 1.martu. 

 
4. 

Par dzīvokļa Preiļu ielā 1-7, Varakļāni, atsavināšanu un nosacītās cenas noteikšanu 

 

Tiek dots vārds M.Justam 
 

 Izskatot Mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 18.02.2019. aktu “Par dzīvokļa 

īpašuma Preiļu ielā 1-7, Varakļāni, Varakļānu novads (kad.Nr.70179000263) nosacītās cenas 

noteikšanu”, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktu, 4.panta ceturtās 

daļas 5.punktu, 8.panta otro un trešo daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, 45.panta trešo un 

ceturto daļu, Ministru kabineta 16.02.2011. noteikumu Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma 

publiskas personas manta” 5.punktu, ņemot vērā domes Finanšu un attīstības komitejas 

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

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

“atturas” – nav, NOLEMJ: 
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 1. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Preiļu ielā 1-7, Varakļāni, 

Varakļānu nov., nosacīto cenu EUR 2397,94. 
 

 2. Uzdot Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītāja A.Tocs-Macāne) sagatavot un nosūtīt  

dzīvokļa Preiļu ielā 1-7, Varakļāni, īrniekam Xxxxx Xxxxx piedāvājumu izmantot pirmpirkuma 

tiesības. 
 

 3. Uzdot pašvaldības juristei L.Ukrijai-Kaļinovskai sagatavot parakstīšanai dzīvokļa 

īpašuma Preiļu ielā 1-7, Varakļāni, Varakļānu nov., pirkuma līguma projektu. 
 

 4. Līdzekļus, kas tiks iegūti par atsavināmo īpašumu ieskaitīt Varakļānu novada 

pašvaldības budžetā. 
 

 5. Varakļānu novada pašvaldības centralizētai grāmatvedībai (galv.grāmatvede I.Skutele) 

pēc pārdošanas līguma spēkā stāšanās izslēgt no pašvaldības bilances atsavināto īpašumu. 
 

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

4201) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 
5. 

Par dzīvokļa Pils ielā 28A-5, Varakļāni, atsavināšanas ierosinājumu 

 

Tiek dots vārds M.Justam 
 

 Izskatot pašvaldībā saņemto Xxxxx Xxxxx 20.02.2019. iesniegumu ar pašvaldībai 

piederoša nekustamā īpašuma – dzīvokļa Pils ielā 28A-5, Varakļāni, atsavināšanas ierosinājumu, 

atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas un 6.panta otrās 

daļas nosacījumiem, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, 

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

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

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

 1. Nodot atsavināšanai par brīvu cenu Varakļānu novada pašvaldībai piederošu nekustamo 

īpašumu – trīsistabu dzīvokli Pils ielā 28A-5, Varakļāni, Varakļānu novads, 57,7 m2 kopplatībā 

(identifikācijas Nr. 7017 001 0626-005). 
 

 2. Uzdot Mantas atsavināšanas un izsoles komisijai organizēt 1.punktā minētā nekustamā 

īpašuma atsavināšanas procedūru. 

 
6. 

Par Varakļānu novada pašvaldības izglītības iestāžu audzēkņu uzturēšanas izmaksām 

 

Tiek dots vārds 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, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm “par” (J.Erels, G.Gabrišs, 

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

“atturas” – nav, NOLEMJ:  
 

 1. Apstiprināt viena audzēkņa uzturēšanas izmaksas 2019.gadā Varakļānu novada 

pašvaldības izglītības iestādēs saskaņā ar pielikumu. 
 

Pielikumā: izglītības iestāžu audzēkņu uzturēšanas izmaksu tāme uz 1 lapas. 
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7. 

Par Rēzeknes tiesas sprieduma pārsūdzēšanu 

 
  Iepazīstoties ar Rēzeknes tiesas 15.02.2019. spriedumu lietā Nr. C26171617, pamatojoties 

uz Civilprocesa likuma 413.panta pirmo daļu un 416.pantu, Varakļānu novada dome, atklāti 

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

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

 1. Pārsūdzēt Latgales apgabaltiesā Rēzeknes tiesas 15.02.2019. spriedumu lietā Nr. 

C26171617, iesniedzot apelācijas sūdzību Rēzeknes tiesā. 

 
8. 

Par pašvaldības iestāžu sniegto maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu  
 

Tiek dots vārds M.Justam 
 

 Izskatot sagatavotos maksas pakalpojumu izcenojumu aprēķinus, pamatojoties uz likuma 

“Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta g) apakšpunktu, atbilstoši 25.10.2018. 

apstiprināto noteikumu “Varakļānu novada pašvaldības iestāžu sniegto maksas pakalpojumu 

izcenojumu aprēķināšanas metodika un apstiprināšanas kārtība” VI nodaļai, Varakļānu novada 

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

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

 1. Apstiprināt Varakļānu novada pašvaldības iestāžu sniegto maksas pakalpojumu 

izcenojumus saskaņā ar pielikumiem Nr.1 – Nr.5. 
 

Pielikumā: saraksti uz 5 lapām. 

 
9. 

Par zemes nomu 
 

Tiek dots vārds M.Justam 
 

 Izskatot 15.02.2019. pašvaldībā saņemto SIA “Maveks V” valdes locekļa F.Igoļņika 

iesniegumu par nomājamās zemes platības palielināšanu, saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 

12.pantu un 14.panta otrās daļas 3.punktu, Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 

“Noteikumi par publiskās personas zemes nomu”, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot ar 9 

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

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

1. Veikt grozījumus ar SIA “Maveks V” (reģ.Nr. 40003169872) 20.12.2007. noslēgtajā 

zemes nomas līgumā, palielinot iznomātā zemes gabala platību Mehanizatoru ielā 37, Varakļāni, 

par 1000 m2 (no 2340 m2 uz 3340 m2), sākot ar 01.03.2019. 

 
10. 

Par īres līguma pārslēgšanu 
 

Tiek dots vārds M.Justam 
 

 Izskatot Xxxxx Xxxxx 20.02.2019. iesniegumu par dzīvokļu īres līguma pārslēgšanu, 

atbilstoši likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 14.panta ceturtajai un piektajai daļai, ņemot vērā domes 

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

balsojot, ar 9 balsīm “par” (J.Erels, G.Gabrišs, J.Grudule, D.Inķēna, M.Justs, A.Kokars, N.Lazda,  
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G.Puntužs, A.Saleniece); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ: 
 

 1. Pārslēgt pašvaldībai piederošā dzīvokļa Rīgas ielā 19-15, Varakļāni, īre līgumu no 

Xxxxx Xxxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx) uz Xxxxx Xxxxx vārda. 

 
11. 

Par īres līguma pārtraukšanu 

 

Tiek dots vārds M.Justam 
 

 Izskatot Xxxxx Xxxxx 18.02.2019. pašvaldībā saņemto iesniegumu par dzīvokļa Fabrikas 

ielā 1-6, 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.Gabrišs, J.Grudule, 

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

NOLEMJ: 
 

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

Fabrikas ielā 1-6, Varakļāni, ar 28.02.2019. 

 
12. 

Par īres līguma pagarināšanu 
 

Tiek dots vārds M.Justam 
 

 Izskatot 20.02.2019. pašvaldībā saņemto Xxxxx Xxxxx iesniegumu par dzīvokļa Fabrikas 

ielā 1-9, Varakļāni, īres līguma pagarināšanu,  atbilstoši likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 6.pantam, 

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

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

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

 1. Pagarināt ar Xxxxx Xxxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx) noslēgto īres līgumu dzīvoklim 

Fabrikas ielā 1-9, Varakļānos, uz laika periodu līdz 30.04.2024. 

 
13. 

Par sociālo dzīvokļu īres līgumu pagarināšanu 
 

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

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

“atturas” – nav, NOLEMJ: 
 

 1. Pagarināt sociālo dzīvokļu īres līgumus līdz 31.08.2019.: 

 1.1. Xxxxx Xxxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx) par sociālo dzīvokli Pils ielā 17-3, Varakļāni 

(1 ist. ar kopējo platību 29,0 m2); 

 1.2. Xxxxx Xxxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx) par sociālo dzīvokli Pils ielā 17-7, Varakļāni 

(1 ist.; kopplatība 23,1 m2); 
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  1.3. Xxxxx Xxxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx) par sociālo dzīvokli Dārzu ielā 7-1, Varakļāni 

(2 ist.; kopplatība 54,3 m2); 
 

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

līdz 10.03.2019. sagatavot un noslēgt 1.punktā minēto sociālo dzīvokļu īres līgumus. 

 
14. 

Par naudas balvu piešķiršanu nozīmīgās dzīves jubilejās 
 

Tiek dots vārds M.Justam 
 

 Izskatot Dzimtsarakstu nodaļas sagatavoto informāciju par nozīmīgām dzīves jubilejām 

2019.gada martā, saskaņā ar Varakļānu novada domes 27.08.2009. saistošo noteikumu Nr.4 “Par 

godalgām, naudas balvām un materiālo palīdzību Varakļānu novadā” 2.2.1.punktu, Varakļānu 

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

M.Justs, A.Kokars, N.Lazda, G.Puntužs, A.Saleniece); “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); 

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

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

novada iedzīvotājiem: 

2.1. Xxxxx Xxxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx)i; 

2.2. Xxxxx Xxxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx); 

2.3. Xxxxx Xxxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx); 

2.4. Xxxxx Xxxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx).; 

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

 3. Piešķirt naudas balvu sakarā ar 95 gadu jubileju 130,00 euro apmērā Varakļānu novada 

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

 
15. 

Par dzīvojamās telpas piešķiršanu 

 

Tiek dots vārds M.Justam 
 

 Izskatot Xxxxx Xxxxx 26.02.2019. iesniegumu par dzīvokļa Fabrikas ielā 1-6, Varakļāni, 

īri, saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punktu un  likuma “Par 

palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 5.pantu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 9 

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

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

 1. Piešķirt īres tiesības Xxxxx Xxxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx) uz dzīvokli Fabrikas ielā 1-

6, Varakļāni (1 istaba 37,2 m2 kopplatībā) uz laika periodu līdz 29.02.2020.; 

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

2.punktu un šī panta otro daļu, izslēgt Xxxxx Xxxxx no pašvaldības palīdzības vispārējās kārtas 

reģistra. 
 

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

10.03.2019. sagatavot un noslēgt dzīvokļu īres līgumu ar 1.punktā minēto personu. 
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  3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (V.Baloža ielā 13A, Valmiera, LV-

4201) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 
16. 

Par nekustamā īpašuma nosaukuma un adreses maiņu 

 

Tiek dots vārds M.Justam 
 

 Izskatot pašvaldībā saņemtos iesniegumus par nekustamo īpašumu nosaukuma un adreses 

maiņu, pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.panta otro un trešo 

daļu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta četrpadsmito daļu, likuma “Par 

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumiem 

Nr.698 “Adresācijas noteikumi”, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm “par” 

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

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

 1. Mainīt Murmastienes pagasta nekustamajam īpašumam “Kalnozoli 1” (kadastra 

Nr.70780080098) nosaukumu uz “Mežozoli”. 
 

  2. Mainīt nekustamā īpašuma “Kalnozoli 1” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 

70780080098 un uz tās esošajām ēkām un būvēm adresi no “Kalnozoli R”, Murmastienes pagasts, 

Varakļānu nov., LV-4836, uz “Mežozoli”, Murmastienes pagasts, Varakļānu novads, LV-4836. 
 

  3. Mainīt adresi uz nekustamā īpašuma “Oškalni” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

7078 006 0001 esošajām ēkām: 

- dzīvojamai mājai (kad.apzīm. 70780060001-007) – no “Oškalni A”, Murmastienes pagasts, 

Varakļānu nov., LV-4838, uz “Oškalni”, Murmastienes pagasts, Varakļānu novads, LV-4838; 

- metāla angāram (kad.apzīm. 70780060001-008) – no “Oškalni 2”, Murmastienes pagasts, 

Varakļānu nov., LV-4838, uz “Oškalni”, Murmastienes pagasts, Varakļānu novads, LV-4838. 

 

Visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti.  

 

Nākamā domes sēde notiks 28.03.2019. plkst. 15.00 

 

Sēde darbu beidz plkst. 15.40 

 

 

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

 

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

 

 


