
 
 
 

 
 

 

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 PAŠVALDĪBAS 

DOMES DEPUTĀTU APVIENOTĀ KOMITEJU SĒDE 

P R O T O K O L S 
Varakļānos 

 

16.02.2023.           Nr. 2 

 

Sēdi sāk plkst. 15:00 

Sēde notiek klātienē un attālināti Zoom platformā 

Sēdi vada domes priekšsēdētājs Māris Justs  

Sēdi protokolē sekretāre Karīna Keiša 

 

Sociālo izglītības un kultūras jautājumu KOMITEJAS SASTĀVS: 
 

1. Deputāts Gunārs Gabrišs  - piedalās  

2. Deputāte Anita Saleniece - piedalās  

3. Deputāte Dace Ozoliņa  - piedalās (zoom platformā) 

4. Deputāte Aina Jaunzeme - piedalās 

5. Deputāts Māris Višķers - nepiedalās (pamata darba apstākļu dēļ) 

6. Deputāte Līna Nagle - piedalās  

7. Deputāte Ieva Zepa  - nepiedalās (pamata darba apstākļu dēļ) 

 

Finanšu un attīstības jautājumu KOMITEJAS SASTĀVS: 
 

1.Viktors Vilkaušs – piedalās 

2.Jānis Erels – piedalās; 

3.Ivars Gruduls – piedalās; 

4.Māris Justs – piedalās; 

5.Edgars Kokars – piedalās; 

6.Ieva Zepa – nepiedalās (pamata darba apstākļu dēļ); 

7. Aina Jaunzeme – piedalās; 

8.Arvis Strods – piedalās; 

9. Oskars Zeps – nepiedalās (pamata darba apstākļu dēļ). 

 

PIEDALĀS UZAICINĀTIE UN INTERESENTI: 

 

Oskars Kančs – pašvaldības izpilddirektors; 

Jānis Mozga – pagastu pārvalžu vadītājs; 

Ilona Skutele – galvenā grāmatvede; 

Aina Kanča – Sociālā dienesta vadītāja; 

Ērika Jermanova – pašvaldības juriste; 

Solvita Brokule – zemes lietu speciāliste; 

Karīna Keiša – pašvaldības sekretāre. 

mailto:varaklani@varaklani.lv


Darba kārtība: 

1. Par zemes nomu 

2. Par nekustamā īpašuma Skolas iela 22, Varakļāni atsavināšanu 

3. Par dzīvokļa īpašuma Pils iela 32-17, Varakļāni nodošanu atsavināšanai 

4. Par dzīvokļa īpašuma Fabrikas iela 3-7, Varakļāni,  ierakstīšanu 

zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai 

5. Par 2023. gada 26. janvāra lēmuma Nr. 1.9. grozīšanu “Par pārreģistrēšanu 

pašvaldības dzīvokļa jautājumu risināšanas palīdzības reģistrā” 

6. Par personas iekļaušanu pašvaldības dzīvokļa jautājumu risināšanā 

sniedzamās palīdzības reģistrā 

7. Par personas izslēgšanu no pašvaldības dzīvokļa jautājumu risināšanā 

sniedzamās palīdzības reģistra 

8. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu, sniedzot palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā 

9. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

10. Par naudas balvu piešķiršanu nozīmīgās dzīves jubilejās 

11. Par mazo vokālistu konkursu “Varakļānu novada Cālis – 2023” 

12. Par Varakļānu novada pašvaldības izglītības iestāžu audzēkņu uzturēšanas 

izmaksām 

13. Par naudas balvas apmēra noteikšanu politiski represētajām personām 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs iepazīstina deputātus ar apvienoto komiteju sēžu darba kārtību un 

aicina apstiprināt darba kārtību ar 13 jautājumiem.  

Sociālo izglītības un kultūras jautājumu komitejai 6 darba kārtības jautājumi. Sociālo 

izglītības un kultūras jautājumu komiteja, atklāti balsojot, ar  5 balsīm “par” (G.Gabrišs, 

A.Saleniece, D.Ozoliņa, A.Jaunzeme, L.Nagle,); “pret” – NAV,  “atturas” – NAV,  balsojumā 

nepiedalās – NAV, NOLEMJ: apstiprināt 16.02.2023. Sociālo izglītības un kultūras jautājumu 

komitejas darba kārtību. 

Finanšu un attīstības komiteja 7 darba kārtība jautājumi. Finanšu un attīstības komiteja, 

atklāti balsojot, ar 7 balsīm “par” (M.Justs, I.Gruduls, V.Vilkaušs, A.Jaunzeme, J.Erels, E.Kokars, 

A.Strods); “pret” – NAV,  “atturas” – NAV,  balsojumā nepiedalās – NAV, NOLEMJ: 

apstiprināt 16.02.2023. Finanšu un attīstības komitejas jautājumu darba kārtību. 

 

Domes priekšsēdētājs informē deputātus par novada iedzīvotāja Xxxx Xxxx  iesniegto iesniegumu 

par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā. Iedzīvotājs ir ieradies klātienē uz apvienoto komiteju 

sēdi. Deputāti uzklausa iedzīvotāju un sniedz atbildes uz jautājumiem. Xxxx Xxxx pēc viņa 

interesējošā jautājuma izskatīšanas sēdi atstāj.  



1. 

Par zemes nomu 

 

Tiek dots vārds M.Justam, S.Brokulei 

Izskatot pašvaldībā saņemtos iesniegumus par zemes nomas jautājumiem, 

pamatojoties uz “Pašvaldību likuma” 4. panta pirmās daļas 15. punktu, 73. pantu, 

Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumiem Nr.350 “Publiskas personas zemes 

nomas un apbūves tiesības noteikumi”, Finanšu un attīstības komiteja, atklāti balsojot, 

ar 7 balsīm “par” (M.Justs, I.Gruduls, V.Vilkaušs, A.Jaunzeme, J.Erels, E.Kokars, 

A.Strods); “pret” – NAV,  “atturas” – NAV,  balsojumā nepiedalās – NAV, NOLEMJ 

ierosināt domei: 

1. Iznomāt uz laiku no 01.03.2023. līdz 31.12.2027 Xxxx Xxxx (personas kods 

xxxxxx-xxxxx) zemes vienību ar kadastra apz. 7078 004 0453 0,26 ha platībā 

un zemes vienību ar kadastra apz. 7078 004 04470 0,32 ha platībā sakņu dārza 

vajadzībām, nomas maksu nosakot 1,5% apmērā no zemes gabala kadastrālās 

vērtības. 

2. Iznomāt uz laiku no 01.01.2023. līdz 31.12.2027 uzņēmumam “MADARA 

89” SIA, VRN 40003115846 zemes vienības daļu 2550 m2 platībā no īpašuma 

Pils iela 7D, Varakļāni,  nosakot nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās  

vērtības, bet ne mazāk kā 28,00 eiro gadā. 

3. Iznomāt uz laiku no 01.03.2023. līdz 31.12.2027 uzņēmumam SIA "Vēris M", 

VRN 55403040351 zemes vienības daļu 550 m2  platībā no īpašuma 

Mehanizatoru iela 41, Varakļāni, nomas maksu nosakot EUR 28,00 

nomniekam papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli. 

 

2. 

Par nekustamā īpašuma Skolas iela 22, Varakļāni atsavināšanu 

 

Tiek dots vārds M.Justam, S.Brokulei 

Izskatot pirmpirkuma tiesīgās personas iesniegumu ar lūgumu atsavināt 

nekustamo īpašumu Skolas ielā 22, Varakļāni, pamatojoties uz Publiskas personas 

finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 2.punktu, 

Pašvaldību likuma 10.panta pirmās daļas 16.punktu, Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktu, 4.panta pirmo daļu, 8.panta otro, 

trešo, sesto un septīto daļu, 14.panta otro un trešo daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, 

piekto daļu, Finanšu un attīstības komiteja, atklāti balsojot, ar 7 balsīm “par” 

(M.Justs, I.Gruduls, V.Vilkaušs, A.Jaunzeme, J.Erels, E.Kokars, A.Strods); “pret” – 

NAV,  “atturas” – NAV,  balsojumā nepiedalās – NAV, NOLEMJ ierosināt domei: 

1. Atsavināt nekustamo īpašumu (starpgabalu) Skolas iela 22, Varakļāni, kadastra 

Nr. 7017 001 0457 ar kopējo platību 1184 m2  pirmpirkuma tiesīgajai personai  

- Xxxx Xxxxx pers.k. xxxxxx-xxxxx par nosacīto cenu EUR 1500,00 (viens 

tūkstotis pieci simti euro, nulle  centu). 

2. Uzdot pašvaldības juristei Ē. Jermanovai sagatavot parakstīšanai nekustamā 

īpašuma (starpgabala) Skolas iela 22, Varakļāni, Varakļānu nov., pirkuma 

līguma projektu. 

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

pašvaldības budžetā, nosakot, ka izdevumus, kas saistīti ar nekustamā 

īpašuma sagatavošanu atsavināšanai, segt no atsavināšanā iegūtajiem 

līdzekļiem, kas sastāda EUR 327,18. 



4. Varakļānu novada pašvaldības Centralizētajai grāmatvedībai (galv.grāmatvede 

I.Skutele) pēc pārdošanas līguma spēkā stāšanās izslēgt no pašvaldības bilances 

atsavināto īpašumu. 

 
3. 

Par dzīvokļa īpašuma Pils iela 32-17, Varakļāni nodošanu atsavināšanai 

 

Tiek dots vārds M.Justam, S.Brokulei  

Izskatot pašvaldībā saņemto dzīvokļu īpašuma Pils iela 32-17,  Varakļāni, īrnieka  

Xxxx Xxxx iesniegumu ar dzīvokļa atsavināšanas ierosinājumu, pamatojoties uz 

“Pašvaldību likuma” 73. panta  ceturto daļu, Publiskas personas mantas atsavināšanas 

likuma 3. panta pirmās daļas 2. punktu, 4. panta pirmo daļu un ceturtās daļas 5. punktu, 

5. panta piekto daļu, 37. panta pirmās daļas 4. punktu, Finanšu un attīstības komiteja, 

atklāti balsojot, ar 7 balsīm “par” (M.Justs, I.Gruduls, V.Vilkaušs, A.Jaunzeme, J.Erels, 

E.Kokars, A.Strods); “pret” – NAV,  “atturas” – NAV,  balsojumā nepiedalās – NAV, 

NOLEMJ ierosināt domei: 

1. Nodot atsavināšanai par brīvu cenu Varakļānu novada pašvaldības divistabu 

dzīvokļa īpašumu Pils iela 32-17, Varakļāni, Varakļānu novads, 39,2 m2 

kopplatībā (kadastra Nr. 7017 900 0405). 

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

dzīvokļa īpašuma atsavināšanas procedūru. 

 

4. 

Par dzīvokļa īpašuma Fabrikas iela 3-7, Varakļāni,  ierakstīšanu 

zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai 

 

Tiek dots vārds M.Justam, S.Brokulei 

Izskatot pašvaldībā saņemto dzīvokļu īpašuma Fabrikas iela 3-7, Varakļāni, 

īrnieka  Xxxx Xxxx 07.02.2023. iesniegumu ar dzīvokļa atsavināšanas ierosinājumu, 

pamatojoties uz “Pašvaldību likuma” 73. panta  ceturto daļu, Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likuma 3. panta pirmās daļas 2. punktu, 4. panta pirmo daļu un ceturtās 

daļas 5. punktu, 5. panta piekto daļu, 37. panta pirmās daļas 4. punktu, Finanšu un 

attīstības komiteja, atklāti balsojot, ar 7 balsīm “par” (M.Justs, I.Gruduls, V.Vilkaušs, 

A.Jaunzeme, J.Erels, E.Kokars, A.Strods); “pret” – NAV,  “atturas” – NAV,  

balsojumā nepiedalās – NAV, NOLEMJ ierosināt domei: 

1. Nodot atsavināšanai par brīvu cenu Varakļānu novada pašvaldības divistabu 

dzīvokļa īpašumu Fabrikas iela 3-7, Varakļāni, Varakļānu novads, 46,8 m2 

kopplatībā (identifikācijas Nr. 7017 001 0301 001 007). 

2. Veikt nepieciešamās darbības 1. punktā minētā pašvaldībai piekritīgā dzīvokļa 

īpašuma ierakstīšanai zemesgrāmatā uz Varakļānu novada pašvaldības vārda. 

3. Uzdot Mantas atsavināšanas un izsoles komisijai organizēt 1.punktā  minētā 

dzīvokļa īpašuma atsavināšanas procedūru. 

 
5. 

Par 2023. gada 26. janvāra lēmuma Nr. 1.9. grozīšanu “Par pārreģistrēšanu 

pašvaldības dzīvokļa jautājumu risināšanas palīdzības reģistrā” 
 

Tiek dots vārds M.Justam, Ē.Jermanovai 

Saskaņā ar likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 2.pantu un 

5.pantu, 14. panta ceturto daļu, Varakļānu novada domes 25.03.2022. saistošajiem 

noteikumiem Nr. 3 ”Kārtība, kādā Varakļānu novada pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļa 



jautājumu risināšanā” 31. punktu, 2022. gada vispārējās palīdzības reģistru un aktuālajām 

ziņām par personu, Sociālo izglītības un kultūras jautājumu komiteja, atklāti balsojot, 

ar  5 balsīm “par” (G.Gabrišs, A.Saleniece, D.Ozoliņa, A.Jaunzeme, L.Nagle,); “pret” – 

NAV,  “atturas” – NAV,  balsojumā nepiedalās – NAV, NOLEMJ ierosināt domei: 

1. Pārreģistrēt personu uz 2023.gadu pašvaldības palīdzības dzīvokļu jautājumu 

risināšanas reģistru, kam 2022.gadā nav sniegta palīdzība – piešķirta dzīvojamā 

platība, – un papildināt Vispārējās kārtības palīdzības reģistru ar ierakstu: Xxxx 

Xxxx (personas kods xxxxxx-xxxxx), palīdzības reģistra kārtas Nr.3 a. 

 

6. 

Par personas iekļaušanu pašvaldības dzīvokļa jautājumu risināšanā 

sniedzamās palīdzības reģistrā 

 

Tiek dots vārds M.Justam, Ē.Jermanovai 

Izskatot pašvaldībā saņemto personas iesniegumu un Sociālā dienesta izvērtējumu 

par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā – dzīvojamās telpas piešķiršanu, 

pamatojoties uz Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 10.punktu un likuma “Par palīdzību 

dzīvokļa jautājumu risināšanā” 4. panta pirmo daļu un 5. pantu, 21.6 panta otro daļu, 

Varakļānu novada pašvaldības 2022. gada 25.marta saistošo noteikumu Nr.3 “Kārtība, kādā 

Varakļānu novada pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” II. Nodaļu, 

18.1 punktu, Sociālo izglītības un kultūras jautājumu komiteja, atklāti balsojot, ar  5 

balsīm “par” (G.Gabrišs, A.Saleniece, D.Ozoliņa, A.Jaunzeme, L.Nagle,); “pret” – NAV,  

“atturas” – NAV,  balsojumā nepiedalās – NAV, NOLEMJ ierosināt domei: 

1. Reģistrēt Xxxx Xxxx (personas kods xxxxxx-xxxxx) pašvaldības vispārējās 

kārtības palīdzības reģistrā; 

 1.1. Xxxx Xxxx vispārējās palīdzības reģistrā piešķirt kārtas Nr. 6. 

2. Lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas brīdī. 

 

7. 

Par personas izslēgšanu no pašvaldības dzīvokļa jautājumu risināšanā 

sniedzamās palīdzības reģistra 
 

Tiek dots vārds M.Justam 

Aktualizējot ziņas par personām, kuras lūgušas palīdzību dzīvokļu jautājuma 

risināšanā, pamatojoties uz to, ka zuduši apstākļi, kas bijuši par pamatu iekļaušanai 

palīdzības reģistrā,  uz  likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 10. panta 

pirmās daļas 2. punktu un otro daļu, Varakļānu novada pašvaldības 2022. gada 25.marta 

saistošo noteikumu Nr.3 “Kārtība, kādā Varakļānu novada pašvaldība sniedz palīdzību 

dzīvokļa jautājumu risināšanā” 2. un  15. punktu, Sociālo izglītības un kultūras jautājumu 

komiteja, atklāti balsojot, ar  5 balsīm “par” (G.Gabrišs, A.Saleniece, D.Ozoliņa, 

A.Jaunzeme, L.Nagle,); “pret” – NAV,  “atturas” – NAV,  balsojumā nepiedalās – NAV, 

NOLEMJ ierosināt domei: 

1. Izslēgt no pašvaldības palīdzībai dzīvokļu jautājumu risināšanā sociālo dzīvokļu 

palīdzības reģistra personu: Xxxx Xxxxx (personas kods xxxxxx-xxxxx). 

 

8. 

Par dzīvojamās telpas izīrēšanu sniedzot palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā 
 

Tiek dots vārds M.Justam 

Izskatot pašvaldībā saņemto iesniegumu par dzīvojamās telpas piešķiršanu, kā arī 

Pašvaldības nosūtīto dzīvojamo telpu piedāvājumu, kas tika akceptēts ar personas 

iesniegumiem, saskaņā ar likuma Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 10.punktu un likuma 

“Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 5.pantu un 10. panta otro daļu, Varakļānu novada 



domes 25.03.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 3 ”Kārtība, kādā Varakļānu novada 

pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 18., 39.2.1. punktu, Sociālo 

izglītības un kultūras jautājumu komiteja, atklāti balsojot, ar  5 balsīm “par” (G.Gabrišs, 

A.Saleniece, D.Ozoliņa, A.Jaunzeme, L.Nagle,); “pret” – NAV,  “atturas” – NAV,  balsojumā 

nepiedalās – NAV, NOLEMJ ierosināt domei: 

1. Izīrēt Xxxx Xxxx (personas kods xxxxxx-xxxxx)  dzīvojamo telpu  adresē Ļovānu 

“Malaine” 4, Varakļāni (1 ist. ar kopējo platību 27,39 m2) uz termiņu līdz 28.02.2024. 

1.1. Izslēgt Xxxx Xxxx no pašvaldības vispārējās palīdzības reģistra. 

2. Lēmumā minētajām personām viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas 

noslēgt īres līgumu ar Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA par lēmumā 

minētā dzīvokļa īri. 

 

9. 

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

 

Tiek dots vārds M.Justam, Ē.Jermanovai 

 Izskatot Xxxx Xxxx 17.01.2023. iesniegumu ar lūgumu anulēt ziņas par deklarēto 

dzīvesvietu Xxxx Xxxx un Xxxx Xxxx iesnieguma sniedzēja īpašumā – Preiļu iela 14, 

Varakļāni, Varakļānu novads, kā arī iepazīstoties ar pievienotajiem dokumentiem un 

pašvaldības atbildīgās personas dzīvesvietas deklarēšanās jautājumos R. Upenieces sagatavoto 

informāciju, pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2.punktu, 

saskaņā ar Ministru kabineta 2003.gada 11.februāra noteikumu Nr.72 “Kārtība, kādā 

anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu” 2.punktu, Sociālo izglītības un kultūras 

jautājumu komiteja, atklāti balsojot, ar  5 balsīm “par” (G.Gabrišs, A.Saleniece, D.Ozoliņa, 

A.Jaunzeme, L.Nagle,); “pret” – NAV,  “atturas” – NAV,  balsojumā nepiedalās – NAV, 

NOLEMJ ierosināt domei: 
1. Anulēt Xxxx Xxxx (personas kods xxxxxx-xxxxx) ziņas par deklarēto 

dzīvesvietu adresē Preiļu iela 14, Varakļāni. 

2. Anulēt Xxxx Xxxx (personas kods xxxxxx-xxxxx) ziņas par deklarēto 

dzīvesvietu adresē Preiļu iela 14, Varakļāni. 

3. Uzdot atbildīgajai personai deklarēšanas jautājumos Ritai Upeniecei saskaņā 

ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta otro un sesto daļu aktualizēt 

Iedzīvotāju reģistrā datus par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu Xxxx  

Xxxx un Xxxx Xxxx ar šī lēmuma pieņemšanas dienu. 

4. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmās daļas um 71.panta 

otrās daļas nosacījumiem nosūtīt šī lēmuma izrakstu Xxxx Xxxx un Xxxx 

Xxxx viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

Pielikumā: lēmuma izvērsts skaidrojums uz 1 lapas. 

 
 

10. 

Par naudas balvu piešķiršanu nozīmīgās dzīves jubilejās 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

  Izskatot Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas sagatavoto informāciju par nozīmīgām dzīves 

jubilejām 2023. gada marta mēnesī, 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, Sociālo izglītības un kultūras jautājumu komiteja, atklāti balsojot, ar  5 balsīm 

“par” (G.Gabrišs, A.Saleniece, D.Ozoliņa, A.Jaunzeme, L.Nagle,); “pret” – NAV,  “atturas” – 

NAV,  balsojumā nepiedalās – NAV, NOLEMJ ierosināt domei: 



1. Piešķirt naudas balvu sakarā ar 95 gadu jubileju EUR 100,00 apmērā Varakļānu 

novada iedzīvotājam Xxxx Xxxx (personas kods xxxxxx-xxxxx). 

 

11. 

Par mazo vokālistu konkursu “Varakļānu novada Cālis – 2023” 

Tiek dots vārds M.Justam 

Izskatot priekšlikumu par mazo vokālistu konkursa rīkošanu novadā un iepazīstoties ar 

sagatavoto mazo vokālistu konkursa “Varakļānu novada Cālis - 2023” nolikuma projektu, 

pamatojoties uz Pašvaldību likuma 4.panta pirmās daļas 5.punktu, Finanšu un attīstības 

komiteja, atklāti balsojot, ar 7 balsīm “par” (M.Justs, I.Gruduls, V.Vilkaušs, A.Jaunzeme, 

J.Erels, E.Kokars, A.Strods); “pret” – NAV,  “atturas” – NAV,  balsojumā nepiedalās – NAV, 

NOLEMJ ierosināt domei: 

1. Apstiprināt konkursa “Varakļānu novada Cālis – 2023” nolikumu. 

 

Pielikumā: konkursa nolikums ar pieteikuma anketu, pasākuma tāmi uz 3 lapām 

 

12. 

Par Varakļānu novada pašvaldības izglītības iestāžu audzēkņu uzturēšanas izmaksām 

 
Tiek dots vārds M.Justam, I.Skutelei 

Pamatojoties uz likuma Pašvaldību likuma 10.panta pirmās daļas 21.punktu un Ministru 

kabineta 28.06.2016. noteikumu Nr.418 “Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini 

par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” 4.un 9.punktu, Finanšu un attīstības 

komiteja, atklāti balsojot, ar 7 balsīm “par” (M.Justs, I.Gruduls, V.Vilkaušs, A.Jaunzeme, 

J.Erels, E.Kokars, A.Strods); “pret” – NAV,  “atturas” – NAV,  balsojumā nepiedalās – NAV, 

NOLEMJ ierosināt domei: 

1. Apstiprināt viena audzēkņa uzturēšanas izmaksas 2023.gadā Varakļānu novada 

pašvaldības izglītības iestādēs saskaņā ar pielikumu. 
 

Pielikumā: izmaksu tāme uz 1 lapas 
 

 

13. 

Par naudas balvas apmēra noteikšanu politiski represētajām personām 
 

Tiek dots vārds M.Justam 

Izskatot priekšlikumu par lielākas naudas balvas piešķiršanu politiski represētajām 

personām 1941.gada 14.jūnija piemiņas dienā, pamatojoties uz Pašvaldību likuma 5.pantu, 

Finanšu un attīstības komiteja, atklāti balsojot, ar 7 balsīm “par” (M.Justs, I.Gruduls, 

V.Vilkaušs, A.Jaunzeme, J.Erels, E.Kokars, A.Strods); “pret” – NAV,  “atturas” – NAV,  

balsojumā nepiedalās – NAV, NOLEMJ ierosināt domei: 

 1. Sakarā ar 1941.gada 14.jūnija deportācijas piemiņas dienu, 2023.gada 25.martā piešķirt 

Varakļānu novadā dzīvesvietu deklarējušām politiski represētajām personām papildu 

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

balvām un materiālo palīdzību Varakļānu novadā” 2.2.4.punktā paredzētajai naudas balvai 

EUR 35,00 (kopējā naudas balvas summa – EUR 50,00). 
 

 

Visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti. 
 

Komiteja darbu beidz plkst. 17:10 



 

Sēdi vadīja:          

Domes priekšsēdētājs    (personiskais paraksts)   M.Justs 

 

Sēdē piedalījās:  (personiskais paraksts)   G.Gabrišs 

 

             (personiskais paraksts)    A.Saleniece 

 

                                         (personiskais paraksts)                                     D.Ozoliņa 

 

             (personiskais paraksts)    A.Jaunzeme 

 

                                  (personiskais paraksts)    L. Nagle                                                                   

 

         (personiskais paraksts)                                    V. Vilkaušs                                   

 

         (personiskais paraksts)         J. Erels                                                                    

 

                                (personiskais paraksts)           I. Gruduls                                                                

 

                               (personiskais paraksts)    E. Kokars                                                                   

 

                               (personiskais paraksts)               A. Strods                                                                 
 

 

Protokolēja: 

sekretāre         (personiskais paraksts)                         K.Keiša 

 


