
 
 
 

 
 

 

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 
 

SOCIĀLO, IZGLĪTĪBAS UN KULTŪRAS JAUTĀJUMU 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 attālināti Zoom platformā 

Sēdi vada komitejas priekšsēdētāja Līna Nagle  

Sēdi protokolē sekretāre Karīna 

 

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 - piedalās (zoom platformā) 

6. Deputāte Līna Nagle - piedalās  

7. Deputāte Ieva Zepa  - piedalās (zoom platformā) 
 

PIEDALĀS UZAICINĀTIE UN INTERESENTI: 
 

Viktors Vilkaušs – domes deputāts; 

Jānis Erels – domes deputāts; 

Ivars Gruduls – domes deputāts; 

Māris Justs – domes deputāts/priekšsēdētājs; 

Jānis Erels – domes deputāts. 

 

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. 

 

DARBA KĀRTĪBA 

1.Par sociālo dzīvokļu īres līgumu pagarināšanu 

2.Par dzīvojamo telpu īres līguma izbeigšanu 

3.Par dzīvojamās telpas izīrēšanu sniedzot palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā 

4.Par pārreģistrēšanu pašvaldības dzīvokļa jautājumu risināšanas palīdzības reģistrā 

mailto:varaklani@varaklani.lv


5.Par personas iekļaušanu pašvaldības dzīvokļa jautājumu risināšanā 

sniedzamās palīdzības reģistrā 

6.Par naudas balvu piešķiršanu nozīmīgās dzīves jubilejās 

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

8.Par Varakļānu novada vizuālās identitātes apstiprināšanu 

 

 

Komitejas vadītāja iepazīstina deputātus ar sēdes darba kārtību un aicina apstiprināt 

darba kārtību ar 8 jautājumiem. Sociālo izglītības un kultūras jautājumu komiteja, atklāti balsojot, 

ar  7 balsīm “par” (G.Gabrišs, A.Saleniece, D.Ozoliņa, A.Jaunzeme, M.Višķers, L.Nagle, I.Zepa); 

“pret” – NAV,  “atturas” – NAV,  balsojumā nepiedalās – NAV, NOLEMJ apstiprināt 

19.01.2023. Sociālo izglītības un kultūras jautājumu komitejas darba kārtību. 

 

1. 

Par sociālo dzīvokļu īres līgumu pagarināšanu 

 

 Tiek dots vārds L.Naglei, A.Kančai 

 

 Izskatot pašvaldībā saņemto Sociālā dienesta sagatavoto informāciju par sociālo dzīvokļu 

īres līgumu pagarināšanu, saskaņā ar likumu “Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā” III 

nodaļu, Varakļānu novada pašvaldības 2022.gada 25.marta saistošajiem noteikumiem Nr.3 

“Kārtība, kādā Varakļānu novada pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 

19., 21., 29.6., 38., 39.3. punktu, Sociālo izglītības un kultūras jautājumu komiteja, atklāti balsojot, 

ar  7 balsīm “par” (G.Gabrišs, A.Saleniece, D.Ozoliņa, A.Jaunzeme, M.Višķers, L.Nagle, I.Zepa); 

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

1. Pamatojoties uz  likumu “Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā” 21.6 

panta pirmās daļas 3. punktu, pagarināt sociālā dzīvokļa īres līgumu: 

1.1. Xxxx Xxxx (personas kods xxxxxx-xxxxx) līdz 31.07.2023. par 

sociālo dzīvokli adresē Pils iela 17-2 (1 istaba; kopplatība 36.7 m2), 

Varakļāni, Varakļānu novads. 

1.2. Xxxx Xxxx (personas kods xxxxxx-xxxxx) līdz 31.07.2023. par 

sociālo dzīvokli adresē Pils iela 17-4 (2 istabas; kopplatība 27.6 m2), 

Varakļāni, Varakļānu novads. 

1.3. Xxxx Xxxx (personas kods xxxxxx-xxxxx) līdz 31.07.2023. par 

sociālo dzīvokli adresē Pils iela 17-3 (1 istabas; kopplatība 29.0 m2), 

Varakļāni, Varakļānu novads. 

2. Pamatojoties uz Varakļānu novada pašvaldības 2022.gada 25.marta saistošajiem 

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

jautājumu risināšanā” 19.4. punktu, pagarināt sociālā dzīvokļa īres līgumu Xxxx Xxxx 

(personas kods xxxxxx-xxxxx) līdz 31.07.2023. par sociālo dzīvokli adresē Pils iela 17-5 (2 

istabas; kopplatība 51.2 m2), Varakļāni, Varakļānu novads. 

3. Pamatojoties uz Varakļānu novada pašvaldības 2022.gada 25.marta saistošajiem 

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

jautājumu risināšanā” 19.3. punktu, pagarināt sociālā dzīvokļa īres līgumu Xxxx Xxxx 

(personas kods xxxxxx-xxxxx) līdz 31.07.2023. par sociālo dzīvokli adresē Pils iela 17-7 (1 

istabas; kopplatība 23.1 m2), Varakļāni, Varakļānu novads. 

4. Lēmumā minētajām personām viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt 

vienošanos par līguma grozījumiem ar Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA 

par lēmumā minētā dzīvokļa īri. 

 

 



2. 

Par dzīvojamo telpu īres līguma izbeigšanu 

 

Tiek dots vārds L.Naglei, Ē.Jermanovai 

 

 Izskatot Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA ziņojumu un īrnieka dzīvokļa 

lietošanas noteikumu pārkāpumu pamatojošus dokumentus par īres līguma izbeigšanu par dzīvokli 

adresē Pils iela 13a-4, Varakļāni, pamatojoties uz Dzīvojamo telpu īres likuma 22. panta trešo 

daļu, 23. pantu, 24. panta pirmās daļas 1., 2. punktu, 32. panta pirmo daļu, Varakļānu novada 

pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 9 “Par Varakļānu novada pašvaldībai piederošo dzīvojamo 

telpu īri” 10., 12., 18., 20., 22. punktu Sociālo izglītības un kultūras jautājumu komiteja, atklāti 

balsojot, ar  7 balsīm “par” (G.Gabrišs, A.Saleniece, D.Ozoliņa, A.Jaunzeme, M.Višķers, L.Nagle, 

I.Zepa); “pret” – NAV,  “atturas” – NAV,  balsojumā nepiedalās – NAV, NOLEMJ ierosināt 

domei: 

1. Izbeigt ar 2023.gada 28. februāri īres līgumu ar Xxxx Xxxx (personas kods 

xxxxxx-xxxxx)  par dzīvojamo telpu Pils iela 13a-4, Varakļāni. 

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

V.Stikāns) noslēgt vienošanos par lēmumā minētā dzīvokļa īres līguma 

izbeigšanu, pieņemt dzīvokli ar aktu, aprēķināt maksu par īri, sniegtajiem 

pakalpojumiem un, nepieciešamības gadījumā, piedzīt normatīvo aktu 

noteiktajā kārtībā. 

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

Valmiera, LV-4201) viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas. 

 

 

3. 

Par dzīvojamās telpas izīrēšanu sniedzot palīdzību dzīvokļa jautājuma 

risināšanā 

 

Tiek dots vārds L.Naglei, A.Kančai, Ē.Jermanovai 

 

 Izskatot pašvaldībā saņemto iesniegumu par dzīvojamās telpas piešķiršanu, kā arī 

Pašvaldības nosūtīto dzīvojamo telpu piedāvājumu, kuri tika akceptēti ar personu iesniegumiem, 

saskaņā ar likuma Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 10.punktu un likuma “Par palīdzību 

dzīvokļa jautājumu risināšanā” 5.pantu un 10. panta otrās daļas 2. punktu, 14. panta pirmās daļas 

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

Varakļānu novada pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 17., 39.2.1. 

punktu, Sociālo izglītības un kultūras jautājumu komiteja, atklāti balsojot, ar  7 balsīm “par” 

(G.Gabrišs, A.Saleniece, D.Ozoliņa, A.Jaunzeme, M.Višķers, L.Nagle, I.Zepa); “pret” – NAV,  

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

1. Izīrēt Xxxx Xxxx (personas kods xxxxxx-xxxxx) dzīvokli adresē Rīgas iela 

19-21, Varakļāni, Varakļānu novads, LV- 4838 (3 ist., kopplatība – 57,7 m2), uz 

laika periodu no 01.02.2023. līdz 31.01.2024. 

1.1. Izslēgt Xxxx Xxxx no pašvaldības pirmās kārtības 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. 

 

 



4. 

Par pārreģistrēšanu pašvaldības dzīvokļa jautājumu risināšanas palīdzības reģistrā 
 

Tiek dots vārds L.Naglei, A.Kančai 

 

 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, Sociālo izglītības un kultūras jautājumu komiteja, atklāti balsojot, ar  7 balsīm 

“par” (G.Gabrišs, A.Saleniece, D.Ozoliņa, A.Jaunzeme, M.Višķers, L.Nagle, I.Zepa); “pret” – 

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

1. Pārreģistrēt uz 2023.gadu pašvaldības palīdzībai dzīvokļu jautājumu risināšanā 

vispārējās kārtības palīdzības reģistrētā personas, kam 2022.gadā nav 

sniegta palīdzība – piešķirta dzīvojamā platība: 

Xxxx Xxxx (personas kods xxxxxx-xxxxx); palīdzības reģistra kārtas 

Nr.1. 

Xxxx Xxxx (personas kods xxxxxx-xxxxx); palīdzības reģistra kārtas 

Nr.2. 

Xxxx Xxxx (personas kods xxxxxx-xxxxx), palīdzības kārtas reģistra 

Nr.3. 

 

2. Pārreģistrēt uz 2023.gadu pašvaldības palīdzībai dzīvokļu jautājumu risināšanā 

sociālo dzīvokļu palīdzības reģistrā personas, kam 2022.gadā nav sniegta 

palīdzība – piešķirta dzīvojamā platība: 

Xxxx Xxxx (personas kods xxxxxx-xxxxx); palīdzības reģistra kārtas 

Nr.1. 

Xxxx Xxxx (personas kods xxxxxx-xxxxx); palīdzības reģistra Nr. 2. 

Xxxx Xxxx (personas kods xxxxxx-xxxxx); palīdzības reģistra kārtas 

Nr.3. 

Xxxx Xxxx (personas kods xxxxxx-xxxxx), palīdzības kārtas reģistra 

Nr.4. 

Xxxx Xxxx (personas kods xxxxxx-xxxxx), palīdzības kārtas reģistra 

Nr.5. 

Xxxx Xxxx (personas kods xxxxxx-xxxxx), palīdzības kārtas reģistra 

Nr.6. 

 

3. Pārreģistrēt uz 2023.gadu pašvaldības palīdzībai dzīvokļu jautājumu risināšanā 

dzīvojamo telpu apmaiņas palīdzības reģistrā personas, kam 2022.gadā nav 

sniegta palīdzība – piešķirta dzīvojamā platība: 

 

Xxxx Xxxx (personas kods xxxxxx-xxxxx), palīdzības kārtas Nr. 1. 

 

4. Pamatojoties uz likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14. panta 

ceturto daļu, personas ir zaudējušas tiesības prasīt palīdzību dzīvokļu jautājumu 

risināšanā, izslēgt no pirmās kārtas palīdzības reģistra: 

  

Xxxx Xxxx (personas kods xxxxxx-xxxxx), 

Xxxx Xxxx (personas kods xxxxxx-xxxxx). 

 

 



5. 

Par personas iekļaušanu pašvaldības dzīvokļa jautājumu risināšanā 

sniedzamās palīdzības reģistrā 

 

Tiek dots vārds L.Naglei, A.Kančai, Ē.Jermanovai 

 

Izskatot pašvaldībā saņemtos personu iesniegumus 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, Sociālo izglītības 

un kultūras jautājumu komiteja, atklāti balsojot, ar 7 balsīm “par” (G.Gabrišs, A.Saleniece, 

D.Ozoliņa, A.Jaunzeme, M.Višķers, L.Nagle, I.Zepa); “pret” – NAV,  “atturas” – NAV,  

balsojumā nepiedalās – NAV, NOLEMJ ierosināt domei: 

1. Pamatojoties Varakļānu novada pašvaldības 2022. gada 25.marta saistošo 

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

dzīvokļa jautājumu risināšanā” 18.5. punktu reģistrēt Xxxx Xxxx (personas kods 

xxxxxx-xxxxx) pašvaldības vispārējās kārtības palīdzības reģistrā; 

1.1. Xxxx Xxxx vispārējās palīdzības reģistrā piešķirt kārtas Nr. 4. 

 

2. Pamatojoties Varakļānu novada pašvaldības 2022. gada 25.marta saistošo 

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

dzīvokļa jautājumu risināšanā” 18.2. punktu reģistrēt Xxxx Xxxx (personas kods 

xxxxxx-xxxxx) pašvaldības vispārējās kārtības palīdzības reģistrā; 

 2.1. Xxxx Xxxx vispārējās palīdzības reģistrā piešķirt kārtas Nr. 5. 

3. Pamatojoties uz likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 7. panta 

trešo daļu, Varakļānu novada pašvaldības 2022. gada 25.marta saistošo 

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

dzīvokļa jautājumu risināšanā” 19.1. punktu reģistrēt Xxxx Xxxx (personas kods 

xxxxxx-xxxxx) pašvaldības sociālo dzīvokļu palīdzības reģistrā; 

3.1. Xxxx Xxxx sociālo dzīvokļu palīdzības reģistrā piešķirt kārtas Nr. 7. 

 

6. 

Par naudas balvu piešķiršanu nozīmīgās dzīves jubilejās 

 

Tiek dots vārds L.Naglei,  A.Kančai 

 

Izskatot Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas sagatavoto informāciju par nozīmīgām dzīves 

jubilejām 2023. gada februāra 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  7 

balsīm “par” (G.Gabrišs, A.Saleniece, D.Ozoliņa, A.Jaunzeme, M.Višķers, L.Nagle, I.Zepa); 

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

1. Piešķirt naudas balvu sakarā ar 85 gadu jubileju EUR 70,00 apmērā 

Varakļānu novada iedzīvotājam: 

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

2. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (V.Baloža ielā 13A, 

Valmiera, LV-4201) viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas. 

 

 



 

7. 

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

 

Tiek dots vārds L.Naglei 

 

 Izskatot biedrības “Varakļonīts” pārstāves 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, Sociālo izglītības 

un kultūras jautājumu komiteja, atklāti balsojot, ar  6 balsīm “par” (G.Gabrišs, A.Saleniece, 

D.Ozoliņa, A.Jaunzeme, M.Višķers, L.Nagle, I.Zepa); “pret” – NAV,  “atturas” – NAV,  

balsojumā nepiedalās – deputāte A.Jaunzeme, NOLEMJ ierosināt domei: 

1. Garantēt pašvaldības līdzfinansējumu no pašvaldības šiem mērķiem paredzēt 

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. 

 
8. 

Par Varakļānu novada vizuālās identitātes apstiprināšanu 

 

Tiek dots vārds L.Naglei, V.Vilkaušam 

 

 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, Sociālo izglītības un kultūras jautājumu komiteja, atklāti balsojot, ar  7 

balsīm “par” (G.Gabrišs, A.Saleniece, D.Ozoliņa, A.Jaunzeme, M.Višķers, L.Nagle, I.Zepa); 

“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. 
 

Visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti. 
 

Komiteja darbu beidz plkst. 20:30 
 

 

 

 

Sēdi vadīja: 

Komitejas priekšsēdētāja (personiskais paraksts)  L.Nagle 

 



Sēdē piedalījās: (personiskais paraksts)   G.Gabrišs 

 

    (personiskais paraksts)   A.Saleniece 

 

(personiskais paraksts)    D.Ozoliņa 

 

    (personiskais paraksts)   A.Jaunzeme 

 

    (personiskais paraksts)   M.Višķers 

 

                                     (personiskais paraksts)                                 I.Zepa 
 

 

Protokolēja:  (personiskais paraksts) 

sekretāre        K.Keiša 


