
 

                                                                  
 

 

 

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 ĀRKĀRTAS SĒDES 

PROTOKOLS  
Varakļānos 

 
2022. gada 10. janvārī                                   Nr. 1 
Sēde notiek attālināti Zoom platformā.  

 

Sēde sasaukta plkst. 1600 

Sēdi vada domes priekšsēdētājs Māris Justs  

Sēdi protokolē pašvaldības sekretāre Karīna Keiša 

 

DOMES SASTĀVS: 
 

1.   Deputāte Janīna Grudule  - piedalās  

2.   Deputāts Ivars Gruduls  - piedalās 

3.   Deputāte Līna Nagle  - piedalās  

4.   Deputāts Viktors Vilkaušs  - nepiedalās  

5.   Deputāts Māris Justs  - piedalās  

6.   Deputāts Oskars Zeps  - piedalās  

7.   Deputāts Gunārs Gabrišs  - piedalās  

8.   Deputāts Arvis Strods  - piedalās 

9.   Deputāte Anita Saleniece  - piedalās 

10.  Deputāte Dace Ozoliņa  - piedalās 

11.  Deputāte Aina Jaunzeme  - piedalās 

12.  Deputāts Aldis Strods   - piedalās 

13.  Deputāts Edgars Kokars  - piedalās 

14.  Deputāts Māris Višķers  - piedalās 

 
 

PIEAICINĀTIE UN  INTERESENTI:   

 

Galvenā grāmatvede – Ilona Skutele; 

Pašvaldības sekretāre – Karīna Keiša; 

Pašvaldības juriste – Ērika Jermanova; 

Pašvaldības izpilddirektors – Oskars Kančs.  

 

Darba kārtība 

1. Par izmaiņām Finanšu un attīstības komitejas sastāvā 

2. Par Guntas Āboliņas deputāta pilnvaru nolikšanu uz laiku 

3. Par amatu un mēnešalgu sarakstu Varakļānu novada pašvaldības 

pansionāta “Varavīksne” apstiprināšanu 

4. Par saistošo noteikumu Nr.1 “Grozījumi 25.01.2018. saistošajos noteikumos Nr.2 “Pašvaldības 

sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārība”” apstiprināšanu 

mailto:varaklani@varaklani.lv


5. Par saistošo noteikumu Nr.5 " Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni un 

sociālajiem pabalstiem Varakļānu novada pašvaldībā "precizēšanu 

6. Par pašvaldībai piederošu telpu Rīgas iela 13, Varakļāni nomas izsoli 

 
 

 

Domes priekšsēdētājs aicina balsot par domes ārkārtas sēdēs darba kārtību. Domes ārkārtas 

sēdes darba kārtība ir apstiprināta.  

 

1. 

Par izmaiņām Finanšu un attīstības komitejas sastāvā 
 

Saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” 55.pantu, Pašvaldības domes vēlēšanu likuma 

43.pantu un atbilstoši 04.10.2021. saistošo noteikumu Nr. 2 “Grozījumi 25.07.2013. saistošajos 

noteikumos Nr. 5 “Varakļānu novada pašvaldības nolikums”” 4.1. un 4.2. apakšpunktam, sakarā 

ar to, ka Oskars Zeps sācis pildīt Varakļānu novada domes deputāta pienākumus, bet Naura 

Lazdas deputāta pilnvaras tika izbeigtas pirms termiņa,  Varakļānu novada dome, atklāti 

balsojot, ar 12 balsīm  “par” ( J.Grudule, I.Gruduls, L.Nagle, M.Justs, G.Gabrišs, A.Strods., 

A.Saleniece, D.Ozoliņa, A.Jaunzeme, A.Strods, E.Kokars, M.Višķers) “pret” – nav, “atturas” – 

nav,  balsojumā nepiedalās – O.Zeps, NOLEMJ: 

1. Ievēlēt Finanšu un attīstības komitejas sastāvā deputātu Oskaru Zepu, kurš ar 

10.01.2022. uzsāk pildīt Varakļānu novada domes deputāta pienākumus. 

 
 

2. 

Par Guntas Āboliņas deputāta pilnvaru nolikšanu uz laiku 
 

Izskatot Guntas Āboliņas 07.01.2022. iesniegumu par domes deputāta pilnvaru 

pieņemšanu un nolikšanu uz grūtniecības, dzemdību un bērnu kopšanas atvaļinājuma laiku, 

pamatojoties uz Pašvaldības domes deputāta statusa likuma 3.1panta trešās daļas, Pašvaldības 

domes vēlēšanu likuma 43.panta pirmo daļu,  Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 

balsīm  “par” ( J.Grudule, I.Gruduls, L.Nagle, M.Justs, O.Zeps, G.Gabrišs, A.Strods., 

A.Saleniece, D.Ozoliņa, A.Jaunzeme, A.Strods, E.Kokars, M.Višķers); “pret” – nav, “atturas” – 

nav, balsojumā nepiedalās – nav, NOLEMJ: 

1. Guntai Āboliņai nolikt deputāta pilnvaras uz grūtniecības, dzemdību un bērnu 

kopšanas atvaļinājuma laiku – ar 2022.gada 10.janvāri. 

2. Uzdot Varakļānu novada vēlēšanu komisijai, pamatojoties uz 2021.gada 11.septembra 

Rēzeknes novada domes un Varakļānu novada domes vēlēšanu rezultātu aprēķināšanas 

protokolu, lemt par nākamā kandidāta uzaicināšanu. 

 

 

3. 

Par Varakļānu novada pašvaldības 

pansionāta “Varavīksne”  amatu un mēnešalgu sarakstu apstiprināšanu 
 

Tiek dots vārds M.Justam  

 

Saskaņā ar 01.01.2022. Ministru kabineta Nr. 865 Noteikumiem par valsts atbalstu 

pašvaldībām atlīdzības palielināšanai aprūpētājiem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas institūcijās 6.2. apkašpunktu un likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 



daļas 13.punktu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm  “par”( J.Grudule, 

I.Gruduls, L.Nagle, M.Justs, O.Zeps, G.Gabrišs, A.Strods., A.Saleniece, D.Ozoliņa, 

A.Jaunzeme, A.Strods, E.Kokars, M.Višķers); “pret” – nav, “atturas” – nav, balsojumā 

nepiedalās – nav, NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Varakļānu novada pašvaldības pansionāta “Varavīksne” amatu un 

mēnešalgu sarakstu saskaņā ar pielikumu Nr.1. 

 2. Apstiprinātās mēnešalgas piemērot ar 01.01.2022. 

 

Pielikumā: saraksts uz 1 lapas 

 

4. 

Par saistošo noteikumu Nr.1 “Grozījumi 25.01.2018. saistošajos noteikumos 

Nr.2 “Pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas 

kārtība”” apstiprināšanu 
 

Izskatot saistošo noteikumu “Grozījumi 25.01.2018. saistošajos noteikumos Nr.2 

“Pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība”” projektu, 

saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu un 21. panta pirmās daļas 

14.pankta apakšpunktu un 16.punktu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm  

balsīm  “par”( J.Grudule, I.Gruduls, L.Nagle, M.Justs, O.Zeps, G.Gabrišs, A.Strods., 

A.Saleniece, D.Ozoliņa, A.Jaunzeme, A.Strods, E.Kokars, M.Višķers); “pret” – nav, “atturas” – 

nav, balsojumā nepiedalās – nav, NOLEMJ: 

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

noteikumos Nr.2 “Pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas 

kārtība””, veicot sekojošos grozījumus: 

1.1. Grozīt noteikumu 19.2. punktu, izsakot šādā redakcijā: “19.2. II līmenis: 

aprūpe līdz 6 stundām nedēļā – pārtikas produktu, medikamentu un saimniecības 

preču piegāde, grīdas mitrā uzkopšana, gultas veļas nomaiņa un veļas mazgāšana 

klienta veļas mazgājamajā mašīnā vai nodošana mazgātavā, komunālo un citu 

maksājumu kārtošana, ārsta izsaukšana, preses pasūtīšana, informācijas 

sniegšana par sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu saņemšanas kārtību un 

nosacījumiem, sadzīves atkritumu iznešana no klienta dzīvesvietas, malkas 

sanešana, ūdens ienešana, iznešana, logu mazgāšana 1 reizi gadā, aprūpējamā 

pavadīšana pie ārstiem, uz slimnīcu, palīdzība vannošanā un citi atbilstoši 

pakalpojumi;” 

1.2. Grozīt noteikumu 19.3. punktu, izsakot šādā redakcijā: “19.3. III līmenis: 

aprūpe līdz 8 stundām nedēļā – pārtikas produktu, medikamentu un saimniecības 

preču piegāde, grīdas mitrā uzkopšana, gultas veļas nomaiņa un veļas mazgāšana 

klienta veļas mazgājamajā mašīnā vai nodošana mazgātavā, komunālo un citu 

maksājumu kārtošana, ārsta izsaukšana, logu siltināšana, preses pasūtīšana, 

informācijas sniegšana par sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu 

saņemšanas kārtību un nosacījumiem, sadzīves atkritumu iznešana no klienta 

dzīvesvieta, malkas sanešana, ūdens ienešana, iznešana, logu mazgāšana 1 reizi 

gadā, aprūpējamā pavadīšana pie ārstiem, uz slimnīcu, palīdzība vannošanā un 

citi atbilstoši pakalpojumi;” 

1.3. Grozīt noteikumu 25.2.2 punktu, izsakot šādā redakcijā: “25.2.2. 

Pašvaldība maksā starpību starp Aprūpes pakalpojuma cenu un Personas veikto 

samaksu par pakalpojumu, ne vairāk kā 180 euro mēnesī, ja saistošo noteikumu 



25.2.1. apakšpunktā noteiktā Personas samaksa nesedz pilnu Aprūpes 

pakalpojuma cenu;” 

1.4. Grozīt noteikumu 28.punktu, izsākot šādā redakcijā: “28. Ja Personai ir 

piešķirts pabalsts invalīdam, kuram nepieciešama kopšana, tad Pašvaldība 

noteikumu 25.2.2. apakšpunktā noteikto maksas starpību sedz līdz 30 euro 

mēnesī.” 

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

parakstīšanas izsūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 

 

Pielikumā: saistošie noteikumi uz 5 lapām. 

 

5. 

Par saistošo noteikumu Nr.5 " Par maznodrošinātas mājsaimniecības 

ienākumu slieksni un sociālajiem pabalstiem Varakļānu novada pašvaldībā 

"precizēšanu 
Tiek dots vārds Ē.Jermanovai 

 

Izskatot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 07.01.2022. vēstuli Nr.1-

18/146 “Par saistošajiem noteikumiem Nr.5” un iepazīstoies ar sagatavotajiem saistošo 

noteikumu Nr.5 “Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni un sociālajiem 

pabalstiem Varakļānu novada pašvaldībā” precizējumiem, saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 

15.panta pirmās daļas 7.punktu un 43.panta trešo daļu, Sociālo pakalpojumu un sociālās 

palīdzības likuma 3.panta otro un trešo daļu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot ar 13 

balsīm  balsīm  “par”( J.Grudule, I.Gruduls, L.Nagle, M.Justs, O.Zeps, G.Gabrišs, A.Strods., 

A.Saleniece, D.Ozoliņa, A.Jaunzeme, A.Strods, E.Kokars, M.Višķers); “pret” – nav, “atturas” – 

nav, balsojumā nepiedalās – nav, NOLEMJ: 

1. Precizēt Varakļānu novada domes 2021.gada 29.decembra saistošos noteikumus Nr.5 

“Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni un sociālajiem pabalstiem Varakļānu 

novada pašvaldībā”: 

1.1. Izteikt saistošo noteikumu 7.punktu šādā redakcijā: 

“7. Pabalstus izmaksā no Pašvaldības budžeta līdzekļiem 10 (desmit) dienu laikā no 

brīža, kad Dienests pieņēmis lēmumu par pabalsta piešķiršanu. Garantētā minimālā 

ienākuma pabalsts tiek izmaksāts reizi kalendārajā mēnesī IV nodaļā noteiktajā 

kārtībā.” 

1.2. Izteikt saistošo noteikumu 8.punktu šādā redakcijā: 

“8. Persona vai mājsaimniecība, kura vēlas saņemt sociālo pabalstu, vēršas Dienestā 

ar iesniegumu, pievienojot dokumentus, kuri noteikti pabalsta izvērtēšanai, attālināti 

vai tiekoties klātienē: 

8.1.parakstītu ar drošu elektronisku parakstu; 

8.2. elektroniski nosūtot uz oficiālo elektronisko adresi: ***** 

8.3. elektroniski nosūtot uz e-pastu: soc.dienests@varaklani.lv vai telefoniski; 

8.4. ievieto iesniegumu speciāli paredzētā, slēgtā Dienesta pastkastītē.” 

1.3. Izteikt saistošo noteikumu 12.punktu šādā redakcijā: 

“12. Persona, kura vēlas iegūt trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusu, 

kā iesniedzējs sadarbībā ar Dienesta sociālā darba speciālistu iesniedz izskatīšanai 

Pašvaldības informācijas sistēmā elektroniski sagatavo noteikta parauga iztikas 

līdzekļu deklarāciju, izmantojot sistēmā esošos datus un iesniedzēja papildus iesniegtos 

dokumentus, kurus iesniedzējs ar savu parakstu apliecina sniegtās informācijas 

patiesumu.” 

mailto:soc.dienests@varaklani.lv


1.4. Izteikt saistošo noteikumu 14.punktu šādā redakcijā: 

“14. Mājsaimniecība ir atzīstama par maznodrošinātu, ja tās ienākumu slieksnis 

pirmajai vai vienīgajai Personai mājsaimniecībā nepārsniedz 327 euro un katrai 

nākamajai Personai mājsaimniecībā  229 euro.” 

1.5. Izteikt saistošo noteikumu 17.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā: 

“17. Garantētā minimālā ienākuma pabalsts (turpmāk – GMI) ir materiāls atbalsts 

naudas izteiksmē minimālo ikdienas izdevumu apmaksai, ko saņem Personas ar 

trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusu.” 

1.6. Saistošo noteikumu 20. un 24. punktā vārdu “panta” aizstāt ar vārdu 

“punkta”. 

1.7. Izteikt saistošo noteikumu 21.punktu šādā redakcijā: 

“21. Mājokļa pabalsts ir materiāls atbalsts ar mājokļa lietošanu saistīto izdevumu 

segšanai.” 

1.8. Izteikt saistošo noteikumu 35.punktu šādā redakcijā: 

“35. Pabalsta izmaksa noteikta līdz valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas beigām un 

vienu mēnesi pēc ārkārtējās situācijas, kas noteikta saskaņā ar Ministru kabineta 

09.10.2021. noteikumiem Nr. 720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”.” 

 

Pielikumā: Saistošo noteikumu Nr. 5 precizējums 

 

6. 

Par pašvaldībai piederošu telpu Rīgas iela 13, Varakļāni nomas izsoli 
 

Īstenojot lietderīgu telpu izmantošanu un apsaimniekošanu, nodot nomā telpas  Nr. 004-

23, 004-24, 004-25, 004-26, 004-27, 004-28, adresē Rīgas iela 13, Varakļāni, telpu nomas 

izsoles kārtībā. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3. punktu, 21. 

panta pirmās daļas 14. a) punktu, Publiskas personas mantas iznomāšanas likuma 17. pantu, 

24.pantu, 25.pantu, 80.pantu,  ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas priekšlikumu,  

Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm  balsīm  “par”( J.Grudule, I.Gruduls, 

L.Nagle, M.Justs, O.Zeps, G.Gabrišs, A.Strods., A.Saleniece, D.Ozoliņa, A.Jaunzeme, A.Strods, 

E.Kokars, M.Višķers); “pret” – nav, “atturas” – nav, balsojumā nepiedalās – nav, NOLEMJ: 

1. Izsludināt 12.01.2022. telpu Nr. Nr. 004-23, 004-24, 004-25, 004-26, 004-27, 004-28, 

ar kopējo platību 52 m2, kas atrodas Rīgas ielā 13, Varakļāni nomas izsoli ar augšupejošu 

soli nomas maksai, nosakot telpu izmantošanas termiņu 5 gadi, mērķis – komercdarbība. 

2. Apstiprināt nomas izsoles nolikumu, kurā noteikt pieteikšanās termiņu izsolē līdz 

 20.janvāra plkst. 18.00, izsoles dienu 21.janvārī plkst. 14.00, nosacīto sākuma nomas 

maksu  telpu grupām 104,00  EUR mēnesī ( bez PVN ). 

3. Uzdot Mantas atsavināšanas un izsoles komisijai organizēt izsoli. 

 

Pielikumā: Izsoles nolikums (uz 5 lapām) 

 
 
Visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti. 

 

 

Kārtējā domes sēde – 27.01.2022. plkst. 16:00 

 

 

Sēde noslēdzas plkst. 16:40 

 

 



 

Sēdi vadīja: 

Domes 

priekšsēdētājs   (personiskais paraksts) M.Justs 
 

 

Protokolēja: 

Varakļānu novada  

pašvaldības sekretāre   (personiskais paraksts) K. Keiša 

 
 

Ar savu parakstu apliecinu, ka piekrītu sēdes protokolam: 

J.Grudule (personiskais paraksts) 

I. Gruduls (personiskais paraksts) 

L. Nagle (personiskais paraksts) 

O.Zeps (personiskais paraksts) 

G. Gabrišs (personiskais paraksts) 

A. Strods (personiskais paraksts) 

A. Saleniece (personiskais paraksts) 

D. Ozoliņa (personiskais paraksts) 

A. Jaunzeme(personiskais paraksts) 

A.Strods  (personiskais paraksts) 

E.  Kokars (personiskais paraksts) 

M. Višķers (personiskais paraksts) 

 

 


