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VARAKĻĀNU  NOVADA  DOMES  SĒDES 

PROTOKOLS  
Varakļānos 

 

2013.gada 27.decembrī                                   Nr. 22 

 

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.   Deputāts Gunārs Gabrišs  - piedalās  

3.   Deputāte Dina Inķēna  - piedalās  

4.   Deputāts Māris Justs  - piedalās  

5.   Deputāts Oskars Kančs  - piedalās  

6.   Deputāts Gunārs Puntužs  - piedalās  

7.   Deputāte Anita Saleniece  - piedalās  

8.   Deputāts Jānis Vēvers  - piedalās  

9.   Deputāte Modra Vilkauša  - piedalās  

 

PIEAICINĀTIE  UN  INTERESENTI:   

 

Ivars Ikaunieks – pašvaldības izpilddirektors; 

Ilona Skutele – Centralizētās grāmatvedības galvenā grāmatvede; 

Anna Tocs-Macāne – Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja; 

Ilga Broka – Lietvedības nodaļas vadītāja 

 

DARBA  KĀRTĪBA: 

1. Par nodokļa atbalsta pasākumu pārtraukšanu  

 

 

2. Par nodokļa atbalsta pasākuma nokavējuma naudas dzēšanu 

 

3. Saistošo noteikumu Nr. 15 “Par 27.09.2012. saistošo noteikumu Nr. 5 “Par nodokļa atbalsta 

pasākumu piemērošanu nekustamajam īpašuma nodoklim Varakļānu novadā” atcelšanu” 

apstiprināšana 

 

4. Varakļānu vidusskolas nolikuma apstiprināšana 

 

5. Par zemes nomas līgumiem 

 

6. Par nedzīvojamo telpu nomu 

 

7. Par zemes starpgabala Daugavpils ielā 18, Varakļāni, nodošanu atsavināšanai 

 

8. Par nekustamā īpašuma „Jaunbērziņi ” sadalīšanu 

 

9. Par nekustamā īpašuma „Miķelīši” sadalīšanu
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10. Par  zemes ierīcības projekta „Mežmalieši” apstiprināšanu 

 

11. Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai sadali 

 

12. Par nekustamo īpašumu nosaukumu apstiprināšanu 

 

13. Par adreses noteikšanu 

 

14. Par naudas balvas piešķiršanu nozīmīgā dzīves jubilejā 

 

15. Par finansiālu atbalstu dalībai sporta veterānu sacīkstēs 

 

16. Par dzīvokļa īres līgumu pārtraukšanu 

 

17. Par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu 

 

PAPILDU  DARBA  KĀRTĪBA:  

 

 

18. Par  zemes ierīcības projekta „Kosmonautu iela 19” apstiprināšanu 

 

19. Saistošo noteikumu Nr. 16 „Grozījumi 31.01.2013. saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par 

Varakļānu novada pašvaldības 2013.gada budžetu”” apstiprināšana 
 
 Varakļānu novada domes priekšsēdētājs aicina deputātus balsot par vēl 2 izskatāmo 

jautājumu iekļaušanu domes papildu darba kārtībā.  

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

M.Justs, O.Kančs, G.Puntužs, A.Saleniece, J.Vēvers, M.Vilkauša); „pret” – nav; „atturas” – nav, 

NOLEMJ: 

 

 Iekļaut papildu darba kārtībā 2 izskatāmos jautājumus.  
 

1. 

Par nodokļa atbalsta pasākuma pārtraukšanu 

 

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

       Pamatojoties uz Nodokļa atbalsta pasākuma likuma 9.panta otro daļu, MK 28.08.2012. 

noteikumiem Nr.600 “Nodokļa atbalsta pasākuma īstenošanas kārtība”, likumu „Par 

pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.pantu, Varakļānu 

novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.5, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 

9 balsīm „par” (J.Erels, G.Gabrišs, D.Inķēna, M.Justs, O.Kančs, G.Puntužs, A.Saleniece, 

J.Vēvers, M.Vilkauša); „pret” – nav; „atturas” – nav, NOLEMJ: 

 

 1. Pārtraukt nodokļa atbalsta pasākuma piemērošanu un atcelt NAP maksājumu grafiku 

nodokļu nesamaksātajā daļā  ar 2013.gada 28.decembri šādām personām: 

1.1. Aivaram Brizgam,  

1.2. Zeltītei Dūrītei,  

1.3. Jānim Kļaviņam,  

1.4. Andrejam Petrovskim,  

1.5. Raimondam Pučuram,  

1.6. Guntim Šķēlam,  

1.7. Pēterim Šķēlam,  

1.8. Aļesjai Ušakovai. 
 



 

 

2. 

Par nodokļa atbalsta pasākuma  nokavējuma naudas dzēšanu 
Tiek dots vārds A.Tocs-Macānei, M.Vilkaušai, M.Justam 

 

 

 

 Pamatojoties uz Nodokļa atbalsta pasākuma likuma 10.pantu, MK 28.08.2012. 

noteikumiem Nr.600 ”Nodokļa atbalsta pasākuma īstenošanas kārtība”, likuma „Par 

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.pantu,  

Varakļānu novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.5, Varakļānu novada dome, atklāti 

balsojot, ar 9 balsīm „par” (J.Erels, G.Gabrišs, D.Inķēna, M.Justs, O.Kančs, G.Puntužs, 

A.Saleniece, J.Vēvers, M.Vilkauša); „pret” – nav; „atturas” – nav, NOLEMJ: 

 

 1. Dzēst nokavējuma naudu 74,39 (septiņdesmit četri lati 39 santīmi) nekustamā īpašuma 

nodokļa atbalsta pasākuma maksājumiem šādām personām:  

1.1. Ivetai Skurulei – Ls 14,43;   

1.2. Lilitai Skurulei – Ls 14,34;   

1.3. Ritai Upeniecei – Ls 14,43;  

1.4. Jurim  Piļpukam – Ls 31,19.   
 

 3.  

Saistošo noteikumu Nr. 15 “Par 27.09.2012. saistošo noteikumu Nr. 5 “Par nodokļa 

atbalsta pasākumu piemērošanu nekustamajam īpašuma nodoklim Varakļānu novadā” 

atcelšanu” apstiprināšana 

 

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

 

 Izskatot saistošo noteikumu “Par 27.09.2012. saistošo noteikumu Nr. 5 “Par nodokļa 

atbalsta pasākumu piemērošanu nekustamajam īpašuma nodoklim Varakļānu novadā” atcelšanu” 

projektu, saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 16.punktu un 43.panta 

pirmās daļas 13.punktu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm „par” (J.Erels, 

G.Gabrišs, D.Inķēna, M.Justs, O.Kančs, G.Puntužs, A.Saleniece, J.Vēvers, M.Vilkauša); „pret” – 

nav; „atturas” – nav, NOLEMJ: 

 

           1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 15 „Par 27.09.2012. saistošo noteikumu Nr. 5 “Par 

nodokļa atbalsta pasākumu piemērošanu nekustamajam īpašuma nodoklim Varakļānu novadā” 

atcelšanu”. 

 

  2. Saistošos noteikumus Nr. 15 trīs dienu laikā pēc parakstīšanas izsūtīt Vides aizsardzības 

un reģionālās attīstības ministrijai. 
 

Pielikumā: saistošie noteikumi uz 1 lapas. 
 

4. 

Varakļānu vidusskolas nolikuma apstiprināšana 

 

Tiek dots vārds I.Ikauniekam, A.Saleniecei, M.Justam 

 

Izskatot Varakļānu vidusskolas nolikuma projektu, saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 

21.panta pirmās daļas 8.punktu un 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Varakļānu novada dome, 

atklāti balsojot, ar 9 balsīm „par” (J.Erels, G.Gabrišs, D.Inķēna, M.Justs, O.Kančs, G.Puntužs, 

A.Saleniece, J.Vēvers, M.Vilkauša); „pret” – nav; „atturas” – nav, NOLEMJ: 

 



 

 

 1. Apstiprināt Varakļānu vidusskolas nolikumu. 
 

Pielikumā: nolikums uz 5 lapām. 
 

5. 

Par zemes nomas līgumiem 

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

 

 

 

 

 Izskatot Irēnas Ančevas-Grandānes un  Jāņa Vecstaudža iesniegumus, saskaņā ar Valsts un 

pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 

25.panta 2.
1 

punktu, ņemot vērā domes Finanšu un attīstības komitejas priekšlikumu, Varakļānu 

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

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

 

 1. Slēgt zemes nomas līgumu ar Irēnu Ančevu Grandāni par nekustamā īpašuma 

“Agija” (kad.Nr. 7094 004 0363) – 5,0 ha platībā nomu uz laiku līdz 31.12.2023. 

 

 2. Pārtraukt ar  31.12.2013. starp Varakļānu novada pašvaldību un Jāni Vecstaudžu 

30.12.2009. noslēgto zemes nomas līgumu par zemes gabalu Daugavpils ielā 18, Varakļāni. 
 

6. 

Par nedzīvojamo telpu nomu  
 

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

 

 Izskatot Aivijas Pelšas un  SIA “Borgs &Co” valdes locekles L.Salenieces iesniegumus, 

saskaņā ar 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.Gabrišs, D.Inķēna, M.Justs, O.Kančs, G.Puntužs, A.Saleniece, J.Vēvers, M.Vilkauša); 

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

 

 1. Pagarināt nedzīvojamo telpu nomas līgumu ar Aiviju Pelšu par nedzīvojamo telpu 

Jaunatnes ielā 14, Murmastiene, Murmastienes pag., – 12,7 m
2
 platībā nomu uz laiku līdz 

30.12.2014. 

 

 2. Atļaut Varakļānu vidusskolai pagarināt nedzīvojamo telpu nomas līgumu ar SIA 

“Borgs&Co” (reģ.Nr. 45403020584) par nedzīvojamo telpu Jaunatnes ielā 2, Varakļāni – 

nomu uz laiku līdz 30.12.2014. 
 

7. 

Par zemes starpgabala Daugavpils ielā 18, Varakļāni, nodošanu atsavināšanai 

 

Tiek dots vārds A.Tocs-Macānei, I.Skutelei, M.Vilkaušai, M.Justam 

 

 Izskatot  Silvijas Vecstaudžas 22.11.2013. iesniegumu ar zemes gabala Daugavpils iela 18, 

Varakļāni, Varakļānu nov. atsavināšanas ierosinājumu un LR Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likumu, ņemot vērā novada domes Finanšu un attīstības komitejas priekšlikumu, 

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

M.Justs, O.Kančs, G.Puntužs, A.Saleniece, J.Vēvers, M.Vilkauša); „pret” – nav; „atturas” – nav, 

NOLEMJ: 

 



 

 

 1. Ar 01.01.2014. nodot atsavināšanai Varakļānu novada pašvaldībai piederošo zemes 

starpgabalu 937 m
2
 platībā (īpašuma kadastra Nr. 7017 001 0042) Daugavpils iela 18, 

Varakļāni, pārdodot izsolē ar pretendentu atlasi.  

  

       2. Apstiprināt zemes starpgabala izsoles sākuma cenu 911,41 Euro (Ls 640,54; t.sk. 

 zemesgabala tirgus vērtība – Ls 400, 

            vērtēšanas izmaksas – Ls 121, 

            mērniecība – Ls 85,23, 

            arhīva izziņa – Ls 11,31, 

            kadastra izziņa – Ls 5, 

           zemesgrāmatas kancelejas nodeva – Ls 18). 

 

 

    3. Izsoles organizēšanai izveidot un apstiprināt izsoles komisiju šādā sastāvā: 

          izsoles vadītājs –  pašvaldības izpilddirektors Ivars IKAUNIEKS; 

            izsoles komisijas locekļi:  

                                                Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja Anna TOCS-MACĀNE;  

                                                zemes lietu speciālists Jānis BROKS; 

                                                grāmatvede Sanita SVALBA.  

 

       4. Apstiprināt nekustamā īpašuma izsoles noteikumus (pielikumsNr.1).  

 

 5. Izsoles rezultātā iegūtos līdzekļus ieskaitīt Varakļānu novada pašvaldības Swedbank 

kontā Nr. LV25HABA0001402041751, kods HABALV22, vai iemaksāt Varakļānu novada 

pašvaldības kasē. 
 

Pielikumā: izsoles noteikumi – uz 5 lapām 
 

8. 

Par nekustamā īpašuma „Jaunbērziņi ” sadalīšanu  
  

Tiek dots vārds A.Tocs-Macānei, M.Vilkaušai, G.Gabrišam, M.Justam 

 

    Izskatot Ilzes Zepas 05.12.2013. iesniegumu par nekustamā īpašuma „Jaunbērziņi”, (kad. 

Nr. 7078 005 0050) sadalīšanu divos atsevišķos īpašumos, pamatojoties uz MK 12.04.2011. 

noteikumiem Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, Zemes ierīcības likumu, 

likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu un Murmastienes pagasta teritoriālo plānojumu 2008.-

2020.gadam, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm „par” (J.Erels, G.Gabrišs, 

D.Inķēna, M.Justs, O.Kančs, G.Puntužs, A.Saleniece, J.Vēvers, M.Vilkauša); „pret” – nav; 

„atturas” – nav, NOLEMJ: 

 1. Atļaut sadalīt nekustamā īpašuma „Jaunbērziņi” zemes gabalu ar kadastra apzīm. 

70780050050 (kopējā platība 45,9 ha) divos atsevišķos zemes gabalos, izveidojot divus atsevišķus 

īpašumus. 

1.1. zemes vienības sadalīšanai izstrādāt zemes ierīcības projektu.  

 

 2. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Jaunbērziņi”, jaunizveidoto zemes vienību 10,1 ha 

platībā (pēc atdalīšanas zemes gabala platība var tikt precizēta), kas projektētajā sadales shēmā 

apzīmēta ar Nr.1.  

 

 3. Atdalāmajai zemes vienībai apstiprināt nosaukumu “Salmanoviči”. 

 

 4. Atdalāmajai zemes vienībai noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, zemes lietošanas mērķa kods – 0101. 

 

 5. Paliekošajai zemes vienībai – 35,8 ha platībā saglabāt nosaukumu„Jaunbērziņi” un 

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



 

 

lietošanas mērķa kods – 0101. 
 

Pielikumā: darba uzdevums uz 1 lapas. 
 

9. 

Par nekustamā īpašuma „Miķelīši” sadalīšanu 

 

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

     Izskatot Ritas Zalānes 04.12.2013.iesniegumu par īpašuma “Miķelīši” sadalīšanu un  

pamatojoties uz MK 12.04.2011. noteikumiem  Nr.288  „Zemes ierīcības projekta izstrādes 

noteikumi”, likuma  „Par pašvaldībām” 12.pantu un Varakļānu pagasta teritoriālo plānojumu 

2008.-2020.gadam, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm „par” (J.Erels, 

G.Gabrišs, D.Inķēna, M.Justs, O.Kančs, G.Puntužs, A.Saleniece, J.Vēvers, M.Vilkauša); „pret” –  

 

 

 

nav; „atturas” – nav, NOLEMJ: 

 

 1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “Miķelīši” (kadastra Nr. 7094 007 0011) ar kopējo 

platību 15,9 ha  divos atsevišķos īpašumos: 

      - pirmais īpašums (paliekošais) – “Miķelīši” –  zemes gabali ar  kadastra apzīm.:  

            7094 007 0011 – 0,647 ha platībā;  

            7094 007 0012 – 1,5 ha platībā;  

            7094 007 0013 – 0,9 ha platībā; 

            7094 007 0014 – 3,8 ha platībā; 

     - otrais īpašums (jaunizveidotais) – zemes gabals ar kadastra apzīm. 7094 007 0015 – 9,1 

ha platībā.  

 

 2. Jaunizveidotajam nekustamam īpašumam apstiprināt nosaukumu “Pīlādzītis”. 

 

 3. Paliekošajam nekustamam īpašumam “Miķelīši” saglabāt zemes lietošanas mērķi –

zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība; zemes lietošanas mērķa kods – 

0101. 

 

 4. Jaunizveidotajam nekustamam īpašumam „Pīlādzītis” (zemes vienībai ar  kadastra 

apzīm. 7094 007 0015 – 9,1 ha  platībā) noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība; zemes lietošanas mērķa kods – 0101. 
 

10. 

Par  zemes ierīcības projekta „Mežmalieši” apstiprināšanu  
 

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

 

 Izskatot SIA „AMETRS” Rēzeknes biroja vadītāja Jura Kazāka 17.12.2013. iesniegumu ar 

lūgumu Varakļānu novada domei apstiprināt zemes īpašumam „Mežmalieši”, Murmastienes 

pagastā , Varakļānu  novadā (kadastra Nr.7078 008 0024) izstrādāto zemes ierīcības projektu, 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Zemes ierīcības 

likuma 19.panta otro daļu, MK 12.04.2011. noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes 

noteikumi” 9.8.un 31.punktiem, MK 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas 

kārtība” 6., 16.1. un 30.punktiem, MK 03.11.2009. noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas 

noteikumi” 12.punktu, Murmastienes pagasta teritoriālo plānojumu 2008. -2020. gadam, 

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



 

 

O.Kančs, G.Puntužs, A.Saleniece, J.Vēvers, M.Vilkauša); „pret” – nav; „atturas” – nav, 

NOLEMJ: 

 

 1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam „Mežmalieši”, 

Murmastienes pagastā, Varakļānu novadā.  

 

 2.  Apstiprināt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7078 008 0024 sadali: 

2.1. atdalīt neapbūvētu zemes vienību Nr.1 (saskaņā ar zemes ierīcības projekta grafisko 

pielikumu) 9,4 ha platībā; 

2.2. noteikt atdalāmajai zemes vienībai Nr.1 (saskaņā ar zemes ierīcības projekta grafisko 

pielikumu) 9,4 ha platībā zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 

ir lauksaimniecība (kods – 0101); 

2.3. noteikt īpašuma „Mežmalieši”, Murmastienes pagastā, Varakļānu nov., paliekošajai zemes 

vienībai Nr.2 (saskaņā ar zemes ierīcības projekta grafisko pielikumu) 3,0 ha platībā zemes 

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

0101) 

2.4. uz zemes gabala esošajām ēkām saglabāt adresi – „Mežmalieši”, Murmastienes pagasts, 

Varakļānu novads.  

 

 

 

 

 3. No jaunveidotās zemes vienības Nr.1  (saskaņā ar zemes ierīcības projekta grafisko 

pielikumu)  9,4 ha platībā veidot jaunu nekustamo īpašumu  ar nosaukumu „Mežmalieši 1” . 

 

 4. Atdalāmā zemesgabala platība var tikt precizēta normatīvajos aktos noteiktā apjomā – 

kadastrālās uzmērīšanas gaitā.  

 

 5. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi.  

 

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

4201, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
 

11. 

Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai sadali 
 

Tiek dots vārds I.Skutelei, A.Saleniecei, M.Justam 

 

 Saskaņā ar MK 22.12.2009. noteikumiem Nr. 1616 „Kārtība, kādā aprēķina un sadala 

valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldības izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma 

izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un pašvaldības vispārējās 

pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai” 11.punktu 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”, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm „par” (J.Erels, G.Gabrišs, 

D.Inķēna, M.Justs, O.Kančs, G.Puntužs, A.Saleniece, J.Vēvers, M.Vilkauša); „pret” – nav; 

„atturas” – nav, NOLEMJ: 

 

 1. Sadalīt Varakļānu novada pašvaldības vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās 

izglītības iestāžu pedagoģisko darbinieku darba samaksai un sociālās apdrošināšanas obligātajām 

iemaksām paredzēto mērķdotāciju 2013.gada decembra mēnesim Ls 23 650 apmērā. 

 

 2. Sadalīt Varakļānu novada pašvaldības interešu izglītības programmu pedagoģisko 

darbinieku darba samaksai un sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām paredzēto 

mērķdotāciju 2013.gada decembra mēnesim Ls 1 101  apmērā. 

 

 3. Sadalīt Varakļānu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības programmu pedagoģisko 



 

 

darbinieku darba samaksai un sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām paredzēto 

mērķdotāciju 2013.gada decembra mēnesim Ls 2 197  apmērā. 
 

Pielikumā: tabula uz 1 lapas. 
 

12. 

Par nekustamo īpašumu nosaukumu apstiprināšanu 

 

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

 

 Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu un Zemes ierīcības likumu, MK  

03.11.2009. noteikumiem  Nr.1269 “Adresācijas sistēmas noteikumi”, Varakļānu novada dome, 

atklāti balsojot, ar 9 balsīm „par” (J.Erels, G.Gabrišs, D.Inķēna, M.Justs, O.Kančs, G.Puntužs, 

A.Saleniece, J.Vēvers, M.Vilkauša); „pret” – nav; „atturas” – nav, NOLEMJ: 

 

1. Mainīt nosaukumu nekustamam īpašumam ar kadastra Nr. 7078 008 0188 no  “Strautiņi”  uz 

“Mazie strautiņi”. 

  

2. Mainīt nosaukumu nekustamam īpašumam ar kadastra Nr. 70940040073 no “Kokaru c.”  uz  

“Kokarīši”. 

 

3. Apstiprināt nosaukumu nekustamam īpašumam ar kadastra Nr.7094 004 0298 “Krustceļi 1”. 

 

 

 

 

4.  Apstiprināt nosaukumu nekustamam īpašumam ar kadastra Nr.7094 002 0011  “Upenāji 1”. 

 

5. Apstiprināt nosaukumu nekustamam īpašumam ar kadastra Nr. 7094 007 0136 “Dukuri 1”. 

 

 

13. 

Par adreses noteikšanu 

 

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

 

 Izskatot  17.12.2013. Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas iesniegto 

informāciju par ēkām bez adrese Varakļānu novadā, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 

12.pantu, Zemes ierīcības likumu, MK  03.11.2009. noteikumiem  Nr.1269 “Adresācijas sistēmas 

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

D.Inķēna, M.Justs, O.Kančs, G.Puntužs, A.Saleniece, J.Vēvers, M.Vilkauša); „pret” – nav; 

„atturas” – nav, NOLEMJ: 

 

 1. Apstiprināt šādām zemes vienībām un uz tām esošajām ēkām adresi :  

1.1. 7094 002 0090 –  “Jaunsmilgas”, Varakļānu pag., Varakļānu nov., LV-4836; 

1.2. 7094 002 0078 –  “Šaurītes”, Varakļānu pag., Varakļānu nov., LV-4836; 

1.3. 7094 007 0116 –  “Staši” , Varakļānu pag., Varakļānu nov., LV-4837; 

1.4. 7094 007 0098 –  “Līkumi”, Varakļānu pag., Varakļānu nov., LV-4837; 

1.5. 7094 006 0205 –  “Dimanti”, Stirniene, Varakļānu pag., Varakļānu nov., LV-4837; 

1.6. 7094 004 0073 –  “Kokarīši”, Varakļānu pag., Varakļānu  nov., LV-4838;   

1.7. 7078 005 0079 –  “Ārmaņi”, Murmastienes pag., Varakļānu nov., LV-4835. 
 

14. 

Par naudas balvas piešķiršanu nozīmīgā dzīves jubilejā 



 

 

 

Tiek dots vārds I.Ikauniekam, M.Justam 

 

 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, kā arī Finanšu un attīstības komitejas 

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

D.Inķēna, M.Justs, O.Kančs, G.Puntužs, A.Saleniece, J.Vēvers, M.Vilkauša); „pret” – nav; 

„atturas” – nav, NOLEMJ: 

 

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

novada ilgdzīvotājiem: 

1.1. Anastasijai Skurulei; 

1.2. Aloizam Skurulam; 

1.3. Emīlijai Strodei; 

1.4. Helēnai Svilānei. 

 

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

novada ilgdzīvotājiem: 

1.1. Verai Brokai; 

1.2. Annai Zepai. 

 

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

4201) viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas. 
 
 

 

15. 

Par finansiālu atbalstu dalībai sporta veterānu sacīkstēs 

 

Tiek dots vārds I.Ikauniekam, G.Puntužam, I.Skutelei, M.Justam 

 

 Izskatot Santas Jokumas un Māras Bārbales iesniegumus par finansiālu atbalstu dalībai 

sporta veterānu sacensībās 2014.gadā, ņemot vērā domes Finanšu un attīstības komitejas 

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

D.Inķēna, M.Justs, O.Kančs, G.Puntužs, A.Saleniece, J.Vēvers, M.Vilkauša); „pret” – nav; 

„atturas” – nav, NOLEMJ : 

 

 1. Paredzēt 2014.gadam sporta veterānu sacīkšu dalībniekiem (2 cilv.) finanšu līdzekļus 

302 euro apmērā dalības maksas un ceļa izdevumu segšanai Latvijas mēroga sacensībām. 
 

16. 

Par dzīvokļa īres līgumu pārtraukšanu 

 

Tiek dots vārds I.Ikauniekam, J.Erelam, M.Justam 

 

 Izskatot no Varakļānu dzīvokļu komunālā uzņēmuma” SIA saņemtos Olgas Reisas un 

Madaras Kļaviņas iesniegumus par īre līguma izbeigšanu, saskaņā ar likuma “Par dzīvojamo telpu 

īri” 27.pantu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm „par” (J.Erels, G.Gabrišs, 

D.Inķēna, M.Justs, O.Kančs, G.Puntužs, A.Saleniece, J.Vēvers, M.Vilkauša); „pret” – nav; 

„atturas” – nav, NOLEMJ: 

 

 1. Skaitīt par izbeigtu īre līgumu ar Olgu Reisu par dzīvokli Miera ielā 14-14, Varakļāni, 

ar 02.12.2013. 



 

 

 

 2. Skaitīt par izbeigtu īre līgumu ar Madaru Kļaviņu par dzīvokli Pils ielā 17-9, 

Varakļāni, ar 16.12.2013. 

 
17. 

Par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu 

 

Tiek dots vārds I.Ikauniekam, M.Vilkaušai, M.Justam 

 

 Izskatot Sociālā dienesta sagatavoto informāciju par sociālā dzīvokļa īre līguma 

pagarināšanu Elzai Pastarei, saskaņā ar likuma “Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām 

dzīvojamām mājām” 6.pantu, atbilstoši sociālās dzīvojamās mājas “Pūpoli” (Rīgas ielā 36, 

Varakļānos) nolikumā noteiktajam un ņemot vērā domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu 

komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm „par” (J.Erels, 

G.Gabrišs, D.Inķēna, M.Justs, O.Kančs, G.Puntužs, A.Saleniece, J.Vēvers, M.Vilkauša); „pret” – 

nav; „atturas” – nav, NOLEMJ: 

 

 1. Pagarināt sociālā dzīvokļa īres līgumu Elzai Pastarei par sociālo dzīvokli Rīgas ielā 

36-1, Varakļānos (2 ist.; kopplatība 44,5 m
2
) līdz 30.06.2014. 

 
18. 

Par  zemes ierīcības projekta „Kosmonautu iela 19” apstiprināšanu  
 

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

 

 Izskatot SIA „AMETRS” Rēzeknes biroja vadītāja Jura Kazāka 18.12.2013. iesniegumu ar 

lūgumu Varakļānu novada domei apstiprināt zemes īpašumam Kosmonautu iela 19, Varakļāni, 

Varakļānu  novadā (kadastra Nr.7017 001 0619) izstrādāto zemes ierīcības projektu, pamatojoties  

 

 

 

uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Zemes ierīcības likuma 19.panta 

otro daļu, MK 12.04.2011. noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 

9.8.un 31.punktiem, MK 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 6., 16.1. un 

30.punktiem, MK 03.11.2009. noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 12.punktu, 

Varakļānu pilsētas teritoriālo plānojumu 2007. -2019. gadam, Varakļānu novada dome, atklāti 

balsojot, ar 9 balsīm „par” (J.Erels, G.Gabrišs, D.Inķēna, M.Justs, O.Kančs, G.Puntužs,  

A.Saleniece, J.Vēvers, M.Vilkauša); „pret” – nav; „atturas” – nav, NOLEMJ: 

 

 1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Kosmonautu iela 19, 

Varakļāni, Varakļānu novads, sadalīšanai trīs zemes vienībās: 

   1.1. pirmajai zemes vienībai ar platību 19947 m
2
 un uz tās esošajām ēkām un būvēm ar adresi 

Kosmonautu iela 19, Varakļāni, Varakļānu nov., saskaņā ar zemes ierīcības projekta grafisko 

pielikumu, noteikt šādus lietošanas tiesību apgrūtinājumus:  

  - aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līniju; 

- aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju pilsētās un ciemos ar nominālo 

spriegumu līdz 20 kilovoltiem; 

- stingra režīma aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens ņemšanas vietu (40m); 

- ķīmiskās aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens ņemšanas vietu; 

- aizsargjoslas (aizsardzības zonas) teritorija ap kultūras pieminekli pilsētās (100m). 

1.2. otrajai zemes vienībai ar platību 5682 m
2
 un uz tās esošajām ēkām un būvēm ar adresi 



 

 

Kosmonautu iela 19A, Varakļāni, Varakļānu nov., saskaņā ar zemes ierīcības projekta grafisko 

pielikumu, noteikt šādus lietošanas tiesību apgrūtinājumus:  

- aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līniju; 

- aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu 

kanalizāciju; 

- aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju pilsētās un ciemos ar nominālo 

spriegumu līdz 20 kilovoltiem; 

  - stingra režīma aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens ņemšanas vietu (40m); 

- ķīmiskās aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens ņemšanas vietu; 

- aizsargjoslas (aizsardzības zonas) teritorija ap kultūras pieminekli pilsētās (100m). 

     1.3. trešajai zemes vienībai ar platību 13504 m
2
 un uz tās esošajām ēkām un būvēm ar 

adresi Kosmonautu iela 19B, Varakļāni, Varakļānu nov., saskaņā ar zemes ierīcības projekta 

grafisko pielikumu, noteikt šādus lietošanas tiesību apgrūtinājumus:  

  - aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līniju; 

- aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu 

kanalizāciju; 

- stingra režīma aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens ņemšanas vietu (40m); 

- ķīmiskās aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens ņemšanas vietu; 

- aizsargjoslas (aizsardzības zonas) teritorija ap kultūras pieminekli pilsētās (100m).  

 

2. Instrumentālās uzmērīšanas rezultātā zemes vienību platības var atšķirties.  

 

3. Jaunveidojamajām zemes vienībām, saskaņā ar zemes ierīcības projekta grafisko 

pielikumu, saglabāt zemes lietošanas mērķi – rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve, kods – 

1001. 

 

4. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi.  

 

5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, V.Baloža ielā 13A, Valmierā, LV – 

4201, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
 

 

 

 

19. 

Saistošo noteikumu Nr. 16 „Grozījumi 31.01.2013. saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par 

Varakļānu novada pašvaldības 2013.gada budžetu”” apstiprināšana 

 

Tiek dots vārds I.Ikauniekam, I,Skutelei, G.Puntužam, M.Justam 

 

 Izskatot Varakļānu novada pašvaldības centralizētās grāmatvedības galvenās grāmatvedes 

I.Skuteles sagatavoto budžeta grozījumu projektu, saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” 21.panta  

pirmās daļas 2.punktu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm „par” (J.Erels, 

G.Garišs, D.Inķēna, M.Justs, O.Kančs, G.Puntužs, A.Saleniece, J.Vēvers, M.Vilkauša); „pret” – 

nav; „atturas” – nav, NOLEMJ: 

 1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 16 “Grozījumi 31.01.2013. saistošajos noteikumos 

Nr. 1 „Par Varakļānu novada pašvaldības 2013.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 un ir brīvi pieejami 

Varakļānu novada pašvaldībā. 
 



 

 

Pielikumā: saistošie noteikumi uz 16 lapām. 
 
 

Visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti.  

Domes priekšsēdētājs novēl visiem klātesošajiem laimīgu Jauno gadu. 

 

Nākošā kārtējā domes sēde notiks 30.01.2014. plkst. 15
00

 

 

 

Sēde darbu beidz plkst. 17
00

 

 

Sēdi vadīja: 

Domes priekšsēdētājs      M. Justs 
 

Protokolēja: 

Lietvedības nodaļas vadītāja      I. Broka 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


