
 

 

 

 

 

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 

FINANŠU UN ATTĪSTĪBAS KOMITEJAS SĒDES 

P R O T O K O L S 

Varakļānos  

 

19.01.2023.           Nr. 1 

 

Sēdi sāk plkst. 14:00 

Sēde notiek klātienē un Zoom platformā 
Sēdi vada domes priekšsēdētājs Māris Justs  

Sēdi protokolē sekretāre Karīna Keiša 

 

KOMITEJAS SASTĀVS: 

 

1. Deputāts Ivars Gruduls  - piedalās  

2. Deputāte Janīna Grudule - nepiedalās (darba nespējas lapa) 

3. Deputāts Oskars Zeps - nepiedalās (attaisnojoša iemesla dēļ) 

4. Deputāts Arvis Strods  - nepiedalās (attaisnojoša iemesla dēļ) 

5. Deputāts Viktors Vilkaušs - piedalās  

6. Deputāte Aina Jaunzeme - piedalās 

7. Deputāts Edgars Kokars - nepiedalās (darba nespējas lapa) 

8. Deputāts Ieva Zepa  - piedalās (zoom platformā) 

9. Deputāts Māris Justs - piedalās  

10. Deputāts Jānis Erels  - piedalās  

 

PIEDALĀS UZAICINĀTIE UN  INTERESENTI: 

 

Gunārs Gabrišs – domes deputāts; 

Anita Saleniece – domes deputāte; 

Līna Nagle – domes deputāte; 

Māris Višķers – domes deputāts; 

Dace Ozoliņa – domes deputāte. 

 

Oskars Kančs – pašvaldības izpilddirektors; 

Jānis Mozga – pagastu pārvalžu vadītājs; 

Aina Kanča – Sociālā dienesta vadītāja; 

Ērika Jermanova – pašvaldības juriste; 

Solvita Brokule – zemes lietu speciāliste; 

Karīna Keiša – pašvaldības sekretāre’ 

Anita Upeniece - Kultūras centra vadītāja (uz darba kārtības 12.jautājuma) 

 

DARBA KĀRTĪBA 

mailto:varaklani@varaklani.lv


1.Par zemes nomu 

2.Par dzīvokļa īpašuma Pils iela 18-25, Varakļāni, ierakstīšanu 

zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai 

3.Par dzīvokļa īpašuma Pils iela 20-17, Varakļāni, ierakstīšanu 

zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai 

4.Par dzīvokļa īpašuma Pils iela 24-2, Varakļāni, ierakstīšanu 

zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai 

5.Par īres līguma pārslēgšanu 

6.Par izmaiņām Medību koordinācijas komisijas sastāvā 

7.Par Iepirkumu komisiju 

8.Par Sosnovska latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu uzsākšanu Varakļānu 

novada teritorijā 

9.Par atbalstu projekta “Esi aktīvs Varakļānu novadā” īstenošanai 

10.Par atbalstu dzejoļu krājuma “Pie loga putna spārns. Dzeja 1984.-2003.” izdošanai 

11.Par Varakļānu novada vizuālās identitātes apstiprināšanu 

12.Par 25.10.2012. apstiprinātā “Nolikuma par Varakļānu novada amatiermākslas 

kolektīvu darbības finansēšanas kārtību” 1.pielikuma aktualizāciju 2023.gadam 

13.Par Varakļānu novada ceļu un ielu fonda izlietojuma programmas 2023. – 

2025.gadam apstiprināšana 

 

 

Komitejas vadītājs iepazīstina deputātus ar sēdes darba kārtību un aicina apstiprināt 

darba kārtību ar 13 jautājumiem. Finanšu un attīstības komiteja, atklāti balsojot, ar 6 balsīm “par” 

(I.Gruduls, V.Vilkaušs, A.Jaunzeme, I.Zepa, M.Justs, J.Erels); “pret” – NAV,  “atturas” – NAV,  

balsojumā nepiedalās – NAV, NOLEMJ ierosināt domei apstiprināt 19.01.2023. Finanšu un 

attīstības komiteja darba kārtību. 



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 6 

balsīm “par” (I.Gruduls, V.Vilkaušs, A.Jaunzeme, I.Zepa, M.Justs, J.Erels); “pret” – 

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

1. Slēgt vienošanos par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu no 

01.01.2023. līdz 31.12.2027: 

1.1. ar Xxxx Xxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx) par  zemes gabala daļas 700 

m2 platībā Jēkabpils šoseja 19, Varakļāni, nomu sakņu dārza vajadzībām, 

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

vērtības; 

1.2.  ar Xxxx Xxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx) par  zemes gabala daļas 1200 

m2 platībā Jēkabpils šoseja 19, Varakļāni, nomu sakņu dārza vajadzībām, 

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

vērtības; 

1.3. ar Xxxx Xxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx) par  zemes gabala daļas 600 

m2 platībā Jēkabpils šoseja 19, Varakļāni, nomu sakņu dārza vajadzībām, 

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

vērtības; 

1.4.  ar Xxxx Xxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx) par  zemes gabala daļas 680 

m2 platībā Jēkabpils šoseja 19, Varakļāni, nomu sakņu dārza vajadzībām, 

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

vērtības; 

1.5.  ar Xxxx Xxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx) par  zemes gabala daļas 600 

m2 platībā Jēkabpils šoseja 19, Varakļāni, nomu sakņu dārza vajadzībām, 

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

vērtības. 

 

2. 

Par dzīvokļa īpašuma Pils iela 18-25, Varakļāni, ierakstīšanu 

zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai 

 

Tiek dots vārds M.Justam, S.Brokulei 

Izskatot pašvaldībā saņemto dzīvokļu īpašuma Pils iela 18-25,  Varakļāni, īrnieka 

Xxxx Xxxx 13.01.2023. 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 6 balsīm “par” (I.Gruduls, V.Vilkaušs, 

A.Jaunzeme, I.Zepa, M.Justs, J.Erels); “pret” – NAV,  “atturas” – NAV,  balsojumā 

nepiedalās – NAV, NOLEMJ ierosināt domei: 

1. Nodot atsavināšanai par brīvu cenu Varakļānu novada pašvaldības divistabu 

dzīvokļa īpašumu Pils iela 18-25, Varakļāni, Varakļānu novads, 52,4 m2 

kopplatībā (identifikācijas Nr. 7017 001 0127 001 025). 

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. 

4. Ierosinātājam segt izdevumus Pašvaldībai, kas saistīti ar īpašuma 

novērtēšanu, ja netiek izmantotas pirmpirkuma tiesības normatīvo aktu 

noteiktajā kārtībā. 

 

3. 

Par dzīvokļa īpašuma Pils iela 20-17, Varakļāni,  ierakstīšanu 

zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai 

 

Tiek dots vārds M.Justam, S.Brokulei 

 Izskatot pašvaldībā saņemto dzīvokļu īpašuma Pils iela 20-17, 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 6 balsīm “par” (I.Gruduls, V.Vilkaušs, A.Jaunzeme, I.Zepa, M.Justs, 

J.Erels); “pret” – NAV,  “atturas” – NAV,  balsojumā nepiedalās – NAV, NOLEMJ 

ierosināt domei: 

1. Nodot atsavināšanai par brīvu cenu Varakļānu novada pašvaldības trīsistabu 

dzīvokļa īpašumu Pils iela 20-17, Varakļāni, Varakļānu novads, 68,8 m2 

kopplatībā (identifikācijas Nr. 7017 001 0590 001 011). 

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. 

4. Ierosinātājam segt izdevumus Pašvaldībai, kas saistīti ar īpašuma novērtēšanu, 

ja netiek izmantotas pirmpirkuma tiesības normatīvo aktu noteiktajā kārtībā. 

 

4. 

Par dzīvokļa īpašuma Pils iela 24-2, Varakļāni,  ierakstīšanu 

zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai 

 

Tiek dots vārds M.Justam, S.Brokulei 

 Izskatot pašvaldībā saņemto dzīvokļu īpašuma Pils iela 24-2, 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 6 balsīm “par” (I.Gruduls, V.Vilkaušs, A.Jaunzeme, I.Zepa, M.Justs, 

J.Erels); “pret” – NAV,  “atturas” – NAV,  balsojumā nepiedalās – NAV, NOLEMJ 

ierosināt domei: 

1. Nodot atsavināšanai par brīvu cenu Varakļānu novada pašvaldības divistabu 

dzīvokļa īpašumu Pils iela 24-2, Varakļāni, Varakļānu novads, 47,6 m2 

kopplatībā (identifikācijas Nr. 7017 001 0628 001 002). 

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. 

4. Ierosinātājam segt izdevumus Pašvaldībai, kas saistīti ar īpašuma novērtēšanu, 

ja netiek izmantotas pirmpirkuma tiesības normatīvo aktu noteiktajā kārtībā. 



 

5. 

Par īres līguma pārslēgšanu 

 

Tiek dots vārds M.Justam, Ē.Jermanovai 

 Izskatot īrnieku iesniegumus par īres līguma pārslēgšanu, Varakļānu “Dzīvokļu 

komunālais uzņēmums” SIA ir tos izvērtējis un sagatavojis ierosinājumus, balstoties uz 

Varakļānu novada pašvaldības 01.09.2022. saistošo noteikumu Nr. 9 “Par Varakļānu 

novada pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu īri” 11.,12.,13. punktu, 15.3. 

apakšpunktu, 19., 20. punktu un Dzīvojamo telpu īres likuma 32. panta pirmo daļu, 

Finanšu un attīstības komiteja, atklāti balsojot, ar 6 balsīm “par” (I.Gruduls, V.Vilkaušs, 

A.Jaunzeme, I.Zepa, M.Justs, J.Erels); “pret” – NAV,  “atturas” – NAV,  balsojumā 

nepiedalās – NAV, NOLEMJ ierosināt domei: 

1. Pārslēgt īres līgumu Xxxx Xxxx (personas kods xxxxxx-xxxxx) par 

pašvaldībai piederošu dzīvojamo telpu adresē Fabrikas iela 5-5, Varakļāni, 

Varakļānu novads uz termiņu līdz 31.01.2028. 

 

2. Pārslēgt īres līgumu Xxxx Xxxx (personas kods xxxxxx-xxxxx) par 

pašvaldībai piederošu dzīvojamo telpu adresē Fabrikas iela 5-3, Varakļāni, 

Varakļānu novads uz termiņu līdz 31.01.2028. 

 

3. Pārslēgt īres līgumu Xxxx Xxxx (personas kods xxxxxx-xxxxx) par 

pašvaldībai piederošu dzīvojamo telpu adresē Kosmonautu iela 15-1, 

Varakļāni, Varakļānu novads uz termiņu līdz 31.01.2028. 

 

4. Pārslēgt īres līgumu Xxxx Xxxx (personas kods xxxxxx-xxxxx) par 

pašvaldībai piederošu dzīvojamo telpu adresē Kosmonautu iela 15-31, 

Varakļāni, Varakļānu novads uz termiņu līdz 31.01.2028. 

 4.1. Reģistrēt īres līgumā ar statusu ģimenes loceklis: 

  4.1.1. Xxxx Xxxx (personas kods xxxxxx-xxxxx); 

  4.1.2. Xxxx Xxxx (personas kods xxxxxx-xxxxx). 

 

 4.2. Atļaut iemitināt un reģistrēt īres līgumā ar statusu cita persona: 

 4.2.1. Xxx Xxxx (personas kods xxxxxx-xxxxx). 

 

5. Pārslēgt īres līgumu Xxxx Xxxx (personas kods xxxxxx-xxxxx) par 

pašvaldībai piederošu dzīvojamo telpu adresē Rīgas iela 23-8, Varakļāni, 

Varakļānu novads uz termiņu līdz 31.01.2028. 

 5.1. Reģistrēt īres līgumā ar statusu ģimenes loceklis: 

  5.1.1. Xxxx Xxxx (personas kods xxxxxx-xxxxx). 
 

6. Lēmumā minētajām personām viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas 

dienas pārslēgt īres līgumu - noslēgt terminētu līgumu, kas aktualizēts atbilstoši 

spēkā esošajam normatīvajam regulējumam, ar Varakļānu “Dzīvokļu 

komunālais uzņēmums” SIA par lēmumā minētā dzīvokļa īri. 

 

 

6. 

Par izmaiņām Medību koordinācijas komisijas sastāvā 
 

Tiek dots vārds M.Justam 



 Izskatot “Latvijas Meža īpašnieku biedrības” valdes locekļa A. Muižnieka 

17.01.2023. iesniegumu par “Latvijas Meža īpašnieku biedrības” pārstāvja deleģējuma 

maiņu Medību koordinācijas komisijā, pamatojoties uz Pašvaldību likuma 10. panta 

pirmās daļas 13.punktu un 53.pantu, Ministru kabineta 26.05.2014. noteikumu Nr. 269 

“Noteikumi par medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu noteikšanu un medību 

koordinācijas komisijām” 2. un 3.punktu, ar domes 24.09.2015. lēmumu Nr. 10.5 

apstiprinātā “Varakļānu novada pašvaldības Medību koordinācijas komisijas nolikuma” 

9.punktu,  Finanšu un attīstības komiteja, atklāti balsojot, ar 6 balsīm “par” (I.Gruduls, 

V.Vilkaušs, A.Jaunzeme, I.Zepa, M.Justs, J.Erels); “pret” – NAV,  “atturas” – NAV,  

balsojumā nepiedalās – NAV, NOLEMJ ierosināt domei: 

1.  Atbrīvot Viktoru Rebli  no Medību koordinācijas komisijas locekļa 

pienākumu pildīšanas. 

 2. Iekļaut Medību koordinācijas komisijas sastāvā “Latvijas Meža īpašnieku 

biedrības” pārstāvi Normundu Boktu ar 2023. gada 27. janvāri. 

 

7. 

Par Iepirkumu komisiju 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

Izskatot domes priekšsēdētāja ierosinājumu par Varakļānu novada pašvaldības 

iepirkumu komisijas (Iepirkumu komisija) sastāva maiņu, pamatojoties uz Pašvaldību 

likuma 10. panta pirmās daļas 13.punktu, Publisko iepirkumu likuma 24.pantu, atbilstoši 

30.12.2015. ar Varakļānu novada domes lēmumu Nr.14.14. apstiprinātā “Varakļānu 

novada pašvaldības Iepirkumu komisijas nolikuma” 11. un 12.punktu, Finanšu un 

attīstības komiteja, atklāti balsojot, ar 6 balsīm “par” (I.Gruduls, V.Vilkaušs, 

A.Jaunzeme, I.Zepa, M.Justs, J.Erels); “pret” – NAV,  “atturas” – NAV,  balsojumā 

nepiedalās – NAV, NOLEMJ ierosināt domei: 

1. Atbrīvot Jāni Mozgu no Iepirkumu komisijas locekļa pienākumu 

pildīšanas ar 2023.gada 31. janvāri. 

2.Iekļaut Iepirkumu komisijas sastāvā pašvaldības juristi Ēriku 

Jermanovu ar 2023.gada 1. februāri. 

3.Apstiprināt Iepirkumu komisiju šādā sastāvā: 

         Komisijas priekšsēdētājs –  pašvaldības izpilddirektors Oskars Kančs, 

         Priekšsēdētāja vietnieks –  grāmatvede Evija Suhačeva, 

 Locekļi – grāmatvede Anita Broka,  

Saimnieciskās daļas vadītājs Vilnis Dzērvītis,  

sekretāre Karīna Keiša,  

juriste Ērika Jermanova. 

4. Iepirkumu komisiju izveidot uz noteiktu laiku – līdz 2024. gada 31. 

janvārim. 

 

8. 

Par Sosnovska latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu uzsākšanu 

Varakļānu novada teritorijā 

 

Tiek dots vārds M.Justam, Ē.Jermanovai 

 Pamatojoties uz Augu aizsardzības likuma 18¹.panta sestās daļas 1., 3. punktu, 

Ministru kabineta 2008.gada 14.jūlija noteikumu Nr.559 „Invazīvo augu sugas – 

Sosnovska latvāņa – izplatības ierobežošanas noteikumi” 10., 12., 13., 15., 17.punktu, 

Finanšu un attīstības komiteja, atklāti balsojot, ar 6 balsīm “par” (I.Gruduls, V.Vilkaušs, 



A.Jaunzeme, I.Zepa, M.Justs, J.Erels); “pret” – NAV,  “atturas” – NAV,  balsojumā 

nepiedalās – NAV, NOLEMJ ierosināt domei: 

1. Apstiprināt “Varakļānu novada teritorijas latvāņu izplatības ierobežošanas 

pasākumu organizatoriskais plāns 2023.-2027. gadam”, saskaņā ar pielikumu. 

2. Lēmumā minētā plāna paredzēto ierobežojošo pasākumu īstenošanu 

Varakļānu novada teritorijā uzsākt ar 2023. gada 1. februāri. 

 

Pielikumā: plāns uz 5 lapām 

9. 

Par atbalstu projekta “Esi aktīvs Varakļānu novadā” īstenošanai 

 

Tiek dots vārds M.Justam, A.Upeniecei 

 Izskatot biedrības “Pieaugušo attīstības projekts” valdes priekšsēdētāja Xxxx 

Xxxx 17.01.2023. iesniegumu par Varakļānu novada pašvaldības līdzfinansējuma 

piešķiršanu Madonas novada fonda LEADER 19. kārtas izsludinātā projektu konkursa 

2.2. rīcība “Esi aktīvs Varakļānu novadā” projekta “Esi aktīvs Varakļānu novadā” 

īstenošanai, pamatojoties uz Pašvaldību likuma 4.panta pirmās daļas 4., 5.punktu, 

Finanšu un attīstības komiteja, atklāti balsojot, ar 6 balsīm “par” (I.Gruduls, V.Vilkaušs, 

A.Jaunzeme, I.Zepa, M.Justs, J.Erels); “pret” – NAV,  “atturas” – NAV,  balsojumā 

nepiedalās – NAV, NOLEMJ ierosināt domei: 

1. Garantēt līdzfinansējumu no pašvaldības šiem mērķiem paredzēāt 2023. gada 

budžeta līdzekļiem līdz EUR 1400,00 (viens tūkstotis četri simti euro, 00 centi) 

apmērā projekta “Esi aktīvs Varakļānu novadā” īstenošanai. 

2. Konkrēta pašvaldības līdzfinansējuma daļa tiks piešķirta pēc projekta 

apstiprināšanas, līguma noslēgšanas ar Madonas novada fondu par projekta 

īstenošanu, atbilstošo tāmei līdz 10 % apmērā no attiecināmo izmaksu summas.   

 

10. 

Par atbalstu dzejoļu krājuma “Pie loga putna spārns. Dzeja 1984.-2003.” izdošanai 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 Izskatot biedrības “Varakļonīts” pārstāvja Xxxx Xxxx 09.01.2023. iesniegumu 

par finanšu līdzekļu nepieciešamību Martas Bārbales literāro darbu mantojuma, ko 

apkopojusi Dace Zvirgzdiņa dzejoļu krājuma manuskriptā “Pie loga putna spārns. 

Dzeja 1984.-2003.” izdošanai, pamatojoties uz Pašvaldību likuma 4.panta pirmās daļas 

5.punktu, Finanšu un attīstības komiteja, atklāti balsojot, ar 5 balsīm “par” (I.Gruduls, 

V.Vilkaušs, I.Zepa, M.Justs, J.Erels); “pret” – NAV,  “atturas” – NAV,  balsojumā 

nepiedalās – deputāte A.jaunzeme, NOLEMJ ierosināt domei: 

1. Garantēt pašvaldības līdzfinansējumu no pašvaldības šiem mērķiem paredzētā 

2023. gada  budžeta līdzekļiem līdz EUR 1000,00 (viens tūkstotis euro, 00 centi) 

dzejoļu M. Bārbales literārā mantojuma dzejoļu krājuma “Pie loga putna spārns. 

Dzeja 1984.-2003.” izdošanai. 

2. Konkrēta pašvaldības līdzfinansējuma daļa tiks piešķirta pēc kopējā dzejoļu 

krājuma izdošanas budžeta saskaņošanas. 

 

 

 

 

 

 

 



11. 

Par Varakļānu novada vizuālās identitātes apstiprināšanu 

 

Tiek dots vārds L.Naglei, V.Vilkaušam, M.Justam 

 

 Lai radītu vienotu vizuālo valodu novada atpazīstamībai un definētu novada 

vērtības, 2022.gadā tika izveidota darba grupa Varakļānu novada vizuālās identitātes 

izstrādei. Saskaņā ar izveidotās darba grupas un pieaicināto ekspertu, Varakļānu novada 

iedzīvotāju kopējās darbības rezultātā radīto vizuālās identitātes konceptu un saskaņā ar 

Pašvaldību likuma 10.panta pirmās daļas 7.punktu, Finanšu un attīstības komiteja, 

atklāti balsojot, ar 6 balsīm “par” (I.Gruduls, V.Vilkaušs, A.Jaunzeme, I.Zepa, M.Justs, 

J.Erels); “pret” – NAV,  “atturas” – NAV,  balsojumā nepiedalās – NAV, NOLEMJ 

ierosināt domei: 

1. Apstiprināt SIA “STARIS” izstrādātos Varakļānu novada vizuālās identitātes 

pamatelementus. 

2. Uzsākt apstiprinātās Varakļānu novada vizuālās identitātes pamatelementu 

izmantošanu atbilstoši Varakļānu novada zīmola stratēģijas vadlīnijām. 

3. Projektu vadītājai Līnai Naglei organizēt un koordinēt Varakļānu novada 

zīmola ieviešanu atbilstoši identitātes pamatelementiem un stratēģijas 

vadlīnijām. 

 

Pielikumā: zīmola vizuālās identitātes pamatelementu grāmata un ieviešanas stratēģija 

uz 21 lapas. 

 

12. 

Par 25.10.2012. apstiprinātā “Nolikuma par Varakļānu novada amatiermākslas 

kolektīvu darbības finansēšanas kārtību” 1.pielikuma aktualizāciju 2023.gadam 
 

Tiek dots vārds M.Justam, A.Upeniecei, J.Erelam, A.Jaunzemei, L.Naglei 

 

 Izskatot priekšlikumu par nepieciešamību veikt aktualizāciju ar Varakļānu 

novada domes ar 25.10.2012. lēmumu Nr.12.3 apstiprinātā “Nolikuma par Varakļānu 

novada amatiermākslas kolektīvu darbības finansēšanas kārtību” 1.pielikumam, 

iepazīstoties ar sagatavoto projektu, saskaņā ar likuma Pašvaldību likuma 10.panta 

pirmās daļas 14.punktu un 50.panta pirmo daļu, Finanšu un attīstības komiteja, atklāti 

balsojot, ar 6 balsīm “par” (I.Gruduls, V.Vilkaušs, A.Jaunzeme, I.Zepa, M.Justs, 

J.Erels); “pret” – NAV,  “atturas” – NAV,  balsojumā nepiedalās – NAV, NOLEMJ 

ierosināt domei: 

1. Akceptēt ar domes 25.10.2012. lēmumu Nr. 12.3 apstiprinātā “Nolikuma par 

Varakļānu novada amatiermākslas kolektīvu darbības finansēšanas kārtību” 

1.pielikuma jauno redakciju saskaņā ar lēmuma pielikumu. 

2. Lēmums stājas spēkā ar 01.02.2023. 

 

Pielikumā: amatiermākslas kolektīvu iedalījuma un atalgojuma sadalījuma pārskats uz 

1 lapas 

 

 

 

 

 

 



13. 

Par Varakļānu novada ceļu un ielu fonda izlietojuma programmas 2023. – 

2025.gadam apstiprināšana 

 

 Izskatot sagatavoto Varakļānu novada ceļu un ielu fonda izlietojuma 

programmas 2023.–2025.gadam projektu, saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 

11.marta noteikumu Nr.173 “Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai 

piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība” 23., 24.punktu, atbilstoši “Varakļānu novada 

pašvaldības ceļu fonda pārvaldīšanas kārtībai”, Finanšu un attīstības komiteja, atklāti 

balsojot, ar 6 balsīm “par” (I.Gruduls, V.Vilkaušs, A.Jaunzeme, I.Zepa, M.Justs, 

J.Erels); “pret” – NAV,  “atturas” – NAV,  balsojumā nepiedalās – NAV, NOLEMJ 

ierosināt domei: 

1. Apstiprināt Varakļānu novada ceļu un ielu fonda izlietojuma programmu 

2023. – 2025.gadam. 

 

Pielikumā: programma uz 1 lapas 
 

Komiteja darbu beidz plkst. 20:30 
 

Sēdi vadīja: 

Domes priekšsēdētājs    (personiskais paraksts)   M.Justs 

 

Sēdes protokolam piekrīt un sēdē piedalījās:    

 

        (personiskais paraksts)      I.Gruduls 

 

       (personiskais paraksts)      V.Vilkaušs 

 

      (personiskais paraksts)      A.Jaunzeme 

          

      (personiskais paraksts)      I.Zepa 

 

      (personiskais paraksts)      J.Erels 

          

        

Protokolēja: 

Pašvaldības sekretāre      (personiskais paraksts)   K.Keiša 

 

 


