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VARAKĻĀNU NOVADA DOMES SĒDES 

PROTOKOLS  
Varakļānos 

 
2022. gada 24.februārī                                 Nr. 4 
 

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  - piedalās  

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.  Deputāte Ieva Zepa   - piedalās 

13.  Deputāts Edgars Kokars  - nepiedalās (attaisnojoša iemesla dēļ) 

14.  Deputāts Māris Višķers  - piedalās 

15.  Deputāts Raitis Stiuka   - piedalās 

 
 

PIEAICINĀTIE UN  INTERESENTI:   

 

Galvenā grāmatvede – Ilona Skutele; 

Pašvaldības juriste – Ērika Jermanova; 

Pašvaldības izpilddirektors – Oskars Kančs; 

Sociālā dienesta vadītāja – Aina Kanča; 

Zemes lietu speciāliste – Solvita Brokule; 

Pašvaldības sekretāre – Karīna Keiša. 

 

 

Darba kārtība 

 

1. Par zemes nomu 

2. Par uzmērītu zemes vienību iznomāto platību precizēšanu 
3. Par adreses piešķiršanu 
4. Par adreses maiņu 

mailto:varaklani@varaklani.lv


5. Par nekustamā īpašuma Jaunatnes iela 24, Varakļāni sadalīšanu 

6. Par zemes vienības Mehanizatoru iela 37B, Varakļāni atsavināšanu un 

nosacītās cenas noteikšanu 

7. Par nekustamo īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā un nodošanu 

atsavināšanai 

8. Par nekustamo īpašumu nodošanu atsavināšanai 

9. Par naudas balvu piešķiršanu nozīmīgās dzīves jubilejās 

10. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu Xxxx Xxxx 

11. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu  Xxxx Xxxx 

12. Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņa pārcelšanu 

13.  Par Varakļānu novada pašvaldības izglītības iestāžu audzēkņu 

uzturēšanas izmaksām 

14. Par Eiropas Sociālā fonda projektu “Atbalsts priekšlaicīgas mācību 

pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) 

15. Par Varakļānu novada domes saistošo noteikumu Nr. 3 “Kārtība, kādā 

Varakļānu novada pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 

apstiprināšanu 

16. Par saistošo noteikumu Nr. 4 “ Par Varakļānu novada domes 2015. gada 

30. decembra saistošo noteikumu Nr.7 "Par Varakļānu novada domes noteikumu 

publicēšanas vietu” atzīšanu par spēku zaudējušiem” apstiprināšanu 

17. Par saistošo noteikumu Nr. 5 “Grozījumi 2013.gada 25. jūlija saistošajos 

noteikumos Nr.5 “Varakļānu novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu 

18. Par Varakļānu novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas 

nolikuma apstiprināšanu 

19. Par mazo vokālistu konkursu “Varakļānu novada Cālis – 2022” 

20. Par Varakļānu kultūras nama vadītāja iecelšanu amatā 

 

 

Papildu darba kārtība 
 

21. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Zemgales iela 34, 

Varakļāni, Varakļānu novads, sadalīšanu, ierakstīšanu zemesgrāmatā un 

apbūvētā zemes gabala nodošanu atsavināšanai 

22. Par atbalstu ēdināšanas izdevumu segšanai attālinātā mācību procesa 

laikā 

23. Par parakstu vākšanas vietas noteikšanu Varakļānu novada pašvaldības 

teritorijā 

24.  Par meža cirsmas izsoli 

25. Par naudas balvas apmēru politiski represētajām personām 

 
Domes priekšsēdētājs aicina deputātus apstiprināt 25.02.2022. Varakļānu novada domes 

sēdes darba kārtību ar 20 (divdesmit) pamata darba kārtība jautājumiem un 5 (pieci) 

papildus darba kārtības jautājumiem. Atklāti balsojot, ar 14 balsīm “par” (J.Grudule, 

I.Gruduls, L.Nagle, V.Vilkaušs, M.Justs, O.Zeps, G.Gabrišs, A.Strods, A.Saleniece, 

D.Ozoliņa, A.Jaunzeme, I.Zepa, M.Višķers, R.Stiuka) sēdes darba kārtība tiek apstiprināta.  

Pašvaldības izpilddirektors O.Kančs ziņo par paveiktajiem darbiem februāra mēnesī.  

 
 

 



1. 

Par zemes nomu 

 
Tiek dots vārds S.Brokulei, M.Justam  

 
Izskatot pašvaldībā saņemtos iesniegumus par zemes nomas jautājumiem, 

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 15. panta 13. 

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

zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”,  Ministru kabineta 2005. gada 30. augusta 

noteikumiem Nr. 644, “Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma 

noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību”, likuma “Valsts un pašvaldību 

īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums”, 

ņemot vērā domes Finanšu un attīstības komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada dome, 

atklāti balsojot, ar 14 balsīm “par” (J.Grudule, I.Gruduls, L.Nagle, V.Vilkaušs, M.Justs, 

O.Zeps, G.Gabrišs, A.Strods, A.Saleniece, D.Ozoliņa, A.Jaunzeme, I.Zepa, M.Višķers, 

R.Stiuka) “pret” – nav,  “atturas” – nav,  balsojumā nepiedalās – nav,  NOLĒMA: 

1. Pārslēgt lauku apvidus zemes nomas līgumu ar Xxxx Xxxx (pers.k. 

xxxxxx-xxxxx), kuru uz pilnvarojuma (ģenerālpilnvara no xx.xx.xxxxx. 

Nr.xxxx) pamata pārstāv Xxxx Xxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx) par nekustamā 

īpašuma “Kviesīši” kadastra Nr. 7078 004 0111, kopējā platība 15,98 ha 

(zemes vienība ar kadastra apz. 7078 004 0112 – 8,88  ha, zemes vienība ar 

kadastra apz. 7078 006 0040- 4,3 ha, zemes vienība ar kadastra apz. 7078 004 

0111 – 2,8  ha) nomu, nosakot zemes nomas maksu gadā 0,5% apmērā no 

Valsts zemes dienesta noteiktās zemes kadastrālās vērtības, nomniekam 

papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli, zemes nomas termiņu 

nosakot līdz 2031. gada 28.februārim. 

2. Slēgt vienošanos par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu no 

01.04.2022.-31.12.2026. saskaņā ar Varakļānu novada domes 16.12.2019. 

ārkārtas sēdes lēmumu Nr.14.2. apstiprināto lauksaimniecības zemes nomas 

maksas noteikšanas metodiku ar Xxxx Xxxx (pers.k. xxxxxx – xxxxxx) par 

zemes vienības 5554 m2 platībā Raiņa iela 16B,Varakļāni, nomu, nomas 

maksu nosakot  EUR 30,08 bez PVN gadā. 

 

2. 

Par uzmērītu zemes vienību iznomāto platību precizēšanu 

 
Tiek dots vārds S.Brokulei, M.Justam  

 

Sakarā ar to, ka Varakļānu novada pašvaldībai piederošā zemes vienība 

Mehanizatoru ielā 37, Varakļāni ir sadalīta, uzmērīta, izgatavoti zemes robežu, situācijas 

un apgrūtinājumu plāni, dalīšanas rezultātā mainījušās iznomātās platības, pamatojoties  uz 

likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, ņemot vērā domes Finanšu 

un attīstības komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm 

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

A.Saleniece, D.Ozoliņa, A.Jaunzeme, I.Zepa, M.Višķers, R.Stiuka) “pret” – nav,  “atturas” 

– nav,  balsojumā nepiedalās – nav,  NOLĒMA: 

1. Veikt iznomātās platības un adreses precizējumus sekojošos zemes nomas 

līgumos: 

1.1. 2007. gada 20. decembra Zemes nomas līgumā ar Xxxx Xxxx SIA 

(VRN xxxxxxxxxxx), Mehanizatoru iela 37, Varakļāni, platība 2499 m2 

; 



1.2. 2017. gada 31. augusta Zemes nomas līgumā ar Xxxx Xxxx SIA 

(VRN xxxxxxxx), Mehanizatoru iela 37A, Varakļāni, platība 5963 m2 ; 

1.3.  2017. gada 30. jūnija Zemes nomas līgumā ar Xxxx Xxxx SIA 

(VRN xxxxxxxx), Mehanizatoru iela 37B, platība 9342 m2 ; 

1.4. 2017. gada 27. februāra ar Xxxx Xxxx SIA (VRN xxxxxxxxx), 

Mehanizatoru iela 37C, Varakļāni, 1397 m2 . 

2. Veicot nomas maksas pārrēķinu, nomas maksu noteikt 1,5% no kadastrālās 

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

 

3. 

Par adreses piešķiršanu 
 

Tiek dots vārds M.Justam  

 

Saskaņā ar “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma” 11. panta 3. daļu, 

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,”Nekustamā 

īpašuma valsts kadastra likuma” 1. panta 14.daļu, Ministru kabineta 29.06.2021. 

noteikumiem Nr.455 “Adresācijas noteikumi”, ņemot vērā domes Finanšu un attīstības 

komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm “par” 

(J.Grudule, I.Gruduls, L.Nagle, V.Vilkaušs, M.Justs, O.Zeps, G.Gabrišs, A.Strods, 

A.Saleniece, D.Ozoliņa, A.Jaunzeme, I.Zepa, M.Višķers, R.Stiuka) “pret” – nav,  “atturas” 

– nav,  balsojumā nepiedalās – nav,  NOLĒMA: 

1. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apz. 7094 004 0288 un uz tās esošajai būvei 

adresi “Piekūni”, Varakļānu pagasts, Varakļānu novads, LV-4838. 
 

4. 

Par adreses maiņu 

 
Saskaņā ar “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma” 11. panta 3. daļu, 

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,”Nekustamā 

īpašuma valsts kadastra likuma” 1. panta 14.daļu, Ministru kabineta 29.06.2021. 

noteikumiem Nr.455 “Adresācijas noteikumi”, ņemot vērā domes Finanšu un attīstības 

komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm “par” 

(J.Grudule, I.Gruduls, L.Nagle, V.Vilkaušs, M.Justs, O.Zeps, G.Gabrišs, A.Strods, 

A.Saleniece, D.Ozoliņa, A.Jaunzeme, I.Zepa, M.Višķers, R.Stiuka) “pret” – nav,  “atturas” 

– nav,  balsojumā nepiedalās – nav,  NOLĒMA: 

1. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apz. 7017 001 0363 adresi no Ganību iela 

1, Varakļāni, Varakļānu nov., LV-4838  uz Krustpils iela 6, Varakļāni, 

Varakļānu nov., LV-4838. 

 

 

5. 

Par nekustamā īpašuma Jaunatnes iela 24, Varakļāni sadalīšanu 
 

Tiek dots vārds M.Višķeram, S.Brokulei, M.Justam  

 

Ņemot vērā domes Finanšu un attīstības komitejas priekšlikumu par nekustamā 

īpašuma Jaunatnes iela 24, Varakļāni zemes vienības ar kadastra apz. 7017 001 0604 

sadalīšanu sešos atsevišķos īpašumos, pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra 



likuma 19.panta 1.punktu, Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmās daļas  3.punktu, likuma 

“Par pašvaldībām” 21.panta 27. punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 

“Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, Ministru kabineta 29.06.2021. noteikumiem Nr.455 

“Adresācijas noteikumi”, Ministru kabineta 02.08.2016. noteikumi Nr. 505 „Zemes 

ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, ņemot vērā domes Finanšu un attīstības komitejas 

priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm “par” (J.Grudule, 

I.Gruduls, L.Nagle, V.Vilkaušs, M.Justs, O.Zeps, G.Gabrišs, A.Strods, A.Saleniece, 

D.Ozoliņa, A.Jaunzeme, I.Zepa, M.Višķers, R.Stiuka) “pret” – nav,  “atturas” – nav,  

balsojumā nepiedalās – nav,  NOLĒMA: 

1. Sadalīt  pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Jaunatnes iela 24, Varakļāni,  

(kadastra Nr. 7017 001 0604, kopplatība 15270,00 m2 ) sešos atsevišķos īpašumos: 

 1.1. Pirmais nekustamais īpašums  - zemes vienība 1658 m2 platībā: 

1.1.1. Pirmajam nekustamajam īpašumam noteikt adresi Vidzemes iela 

16A,  Varakļāni, Varakļānu nov., LV-4838; 

1.1.2. Pirmajam nekustamajam īpašumam noteikt zemes lietošanas mērķi 

– Individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601). 

1.2. Otrais nekustamais īpašums  - zemes vienība 1767 m2 platībā: 

1.2.1. Otrajam nekustamajam īpašumam noteikt adresi Vidzemes iela 16B,  

Varakļāni, Varakļānu nov., LV-4838; 

1.2.2. Otrajam nekustamajam īpašumam noteikt zemes lietošanas mērķi 

– Individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601). 

 1.3. Trešais nekustamais īpašums  - zemes vienība 2235 m2 platībā: 

1.3.1.Trešajam nekustamajam īpašumam noteikt adresi Vidzemes iela 18 

Varakļāni, Varakļānu nov., LV-4838; 

1.3.2.Trešajam nekustamajam īpašumam noteikt zemes lietošanas mērķi – 

Individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601). 

 1.4. Ceturtais nekustamais īpašums  - zemes vienība 3200 m2 platībā: 

1.4.1.Ceturtajam nekustamajam īpašumam noteikt adresi Jaunatnes iela 24 

Varakļāni, Varakļānu nov., LV-4838; 

1.4.2. Ceturtajam nekustamajam īpašumam noteikt zemes lietošanas 

mērķi – Individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601). 

 1.5. Piektais nekustamais īpašums  - zemes vienība 3200 m2 platībā: 

1.5.1.Piektajam nekustamajam īpašumam noteikt adresi Jaunatnes iela 28, 

Varakļāni, Varakļānu nov., LV-4838; 

1.5.2.Piektajam nekustamajam īpašumam noteikt zemes lietošanas mērķi 

– Individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601). 

1.6. Sestais nekustamais īpašums  - zemes vienība 3120 m2 platībā: 

1.6.1.Sestajam nekustamajam īpašumam noteikt adresi Jaunatnes iela 32, 

Varakļāni, Varakļānu nov., LV-4838; 

1.6.2.Sestajam nekustamajam īpašumam noteikt zemes lietošanas mērķi – 

Individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601). 

2. Zemes vienības ar kadastra apz. 7017 001 0604 sadalīšanai izstrādāt zemes 

ierīcības projektu. 

3. Zemes gabalu platības var tikt precizētas normatīvajos aktos noteiktā apjomā 

kadastrālās uzmērīšanas gaitā. 
 

Pielikumā: darba uzdevums uz 2 lapām. 

 

 

 

 



6. 

Par zemes vienības Mehanizatoru iela 37B, Varakļāni atsavināšanu  

un nosacītās cenas noteikšanu 
 

Tiek dots vārds M.Justam  

 

Izskatot Mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 16.02.2022. aktu “Par 

nekustamā īpašuma Mehanizatoru iela 37B, Varakļāni, Varakļānu novads (kad.Nr. 7017 

001 0780) nosacītās cenas noteikšanu”, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 

21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta 

pirmās daļas 2.punktu, 4.panta ceturtās daļas 3.punktu, 8.panta otro un trešo daļu, 37.panta 

pirmās daļas 4.punktu, Ministru kabineta 16.02.2011. noteikumiem Nr.109 “Kārtība, kādā 

atsavināma publiskas personas manta”, ņemot vērā domes Finanšu un attīstības komitejas 

priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm “par” (J.Grudule, 

I.Gruduls, L.Nagle, V.Vilkaušs, M.Justs, O.Zeps, G.Gabrišs, A.Strods, A.Saleniece, 

D.Ozoliņa, A.Jaunzeme, I.Zepa, M.Višķers, R.Stiuka) “pret” – nav,  “atturas” – nav,  

balsojumā nepiedalās – nav,  NOLĒMA: 
1. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma – Mehanizatoru iela 37B, Varakļāni, 

Varakļānu novads (kad. Nr. 7017 001 0780), nosacīto cenu EUR 11 121,82. 

2. Uzdot nekustamā īpašuma speciālistei S. Brokulei sagatavot un nosūtīt 

atsavināšanas ierosinātājam Xxxx Xxxx piedāvājumu izmantot pirmpirkuma tiesības. 

3. Uzdot pašvaldības juristei Ē. Jermanovai sagatavot parakstīšanai pirkuma līguma 

projektu. 

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

pašvaldības budžetā. 

5. Varakļānu novada pašvaldības centralizētajai grāmatvedībai (galv. grāmatvede 

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

atsavināto īpašumu. 

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

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

 

 

7. 

Par nekustamo īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā un nodošanu 

atsavināšanai 
 

Tiek dots vārds M.Justam  

 

Izskatot pašvaldībā saņemto iesniegumu ar lūgumu atsavināt nekustamo īpašumu 

Ganību iela 28, Varakļāni, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās 

daļas 2. punktu un otrās daļas 3. punktu, 21. panta pirmās daļas 17. punktu un 77. panta 

ceturto daļu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3. panta pirmo daļu,  ņemot 

vērā domes Finanšu un attīstības komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti 

balsojot, ar 14 balsīm “par” (J.Grudule, I.Gruduls, L.Nagle, V.Vilkaušs, M.Justs, O.Zeps, 

G.Gabrišs, A.Strods, A.Saleniece, D.Ozoliņa, A.Jaunzeme, I.Zepa, M.Višķers, R.Stiuka) 

“pret” – nav,  “atturas” – nav,  balsojumā nepiedalās – nav,  NOLĒMA: 

1. Ierakstīt zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda nekustamo īpašumu 

Ganību iela 28, Varakļāni, Varakļānu novads (kadastra apz. 7017 001 

0326). 



2. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu Ganību iela 28, Varakļāni, 

Varakļānu novads, LV-4838. 
3. Ierakstīt zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda zemes vienību Rēzeknes 

iela 5A, Varakļāni, Varakļānu novads, LV-4838 (kadastra apz.7017 

001 0599). 
4. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu Rēzeknes iela 5A, 

Varakļāni, Varakļānu novads, LV-4838. 
5. Uzdot Mantas atsavināšanas un izsoles komisijai organizēt 1. un 3. 

punktā minēto nekustamo īpašumus atsavināšanas procedūru. 
 

8. 

Par nekustamo īpašumu nodošanu atsavināšanai 

Tiek dots vārds M.Justam  

 

Izskatot iedzīvotāju iesniegumus par pašvaldības īpašumā esošās zemes 

atsavināšanas ierosinājumu, ņemot vērā domes Finanšu un attīstības komitejas 

priekšlikumu pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, 

likuma Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3. panta pirmās daļas 1. punktu, 

Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumiem Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma 

publiskas personas manta”, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm “par” 

(J.Grudule, I.Gruduls, L.Nagle, V.Vilkaušs, M.Justs, O.Zeps, G.Gabrišs, A.Strods, 

A.Saleniece, D.Ozoliņa, A.Jaunzeme, I.Zepa, M.Višķers, R.Stiuka) “pret” – nav,  “atturas” 

– nav,  balsojumā nepiedalās – nav,  NOLĒMA: 

1. Nodot atsavināšanai sekojošus Varakļānu novada pašvaldībai piederošus 

nekustamos īpašumus: 
1.1. Zemes vienību Krustpils iela 27, Varakļāni (kadastra apz.7017 

001 0290) 2415 m2 platībā; 
1.2. Zemes vienību Barkavas iela 26, Varakļāni (kadastra apz.7017 

001 0404) 1183 m2 platībā; 
1.3. Zemes vienību Krustpils iela 6, Varakļāni (kadastra apz.7017 

001 0363) 2383 m2 platībā. 
2. Uzdot Mantas atsavināšanas un izsoles komisijai organizēt 1.  punktā minēto 

nekustamo īpašumu atsavināšanas procedūru. 
 
 
 

9. 

Par naudas balvu piešķiršanu nozīmīgās dzīves jubilejās 

 
Tiek dots vārds M.Justam 

 

Izskatot Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas sagatavoto informāciju par nozīmīgām 

dzīves jubilejām 2022. 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, ņemot vērā domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu 

komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm “par” 

(J.Grudule, I.Gruduls, L.Nagle, V.Vilkaušs, M.Justs, O.Zeps, G.Gabrišs, A.Strods, 

A.Saleniece, D.Ozoliņa, A.Jaunzeme, I.Zepa, M.Višķers, R.Stiuka) “pret” – nav,  “atturas” 

– nav,  balsojumā nepiedalās – nav,  NOLĒMA: 



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

Varakļānu novada iedzīvotājam: 

1.1. Xxxx Xxxx (pers.k.xxxxxx-xxxxx), dekl. Xxxxx Xxxxx. 

1.2. Xxxx Xxxx (pers. k. xxxxxx-xxxxx), dekl. Xxxx Xxxxx. 

1.3. Xxxx Xxxx (pers. k.xxxxxx-xxxxx), dekl. Xxxx Xxxxx. 

1.4. Xxxx Xxxxx (pers. k. xxxxxx-xxxxx), dekl. Xxxx Xxxxx. 

2. Piešķirt naudas balvas sakarā ar 90 gadu jubileju EUR 100,00 apmērā 

Varakļānu novada iedzīvotājam: 

2.1. Xxxx Xxxx (pers.k.xxxxxx-xxxxx), dekl. Xxxx Xxxxx. 

2.2. Xxxx Xxxx (pers. k. xxxxxx-xxxxx), dekl Xxxx Xxxxx. 

3. Piešķirt naudas balvas sakarā ar 95 gadu jubileju EUR 130,00 apmērā 

Varakļānu novada iedzīvotājam: 

     3.1. Xxxx Xxxx (pers. k. xxxxxx-xxxxx), dekl. Xxxx Xxxxx. 

4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (V.Baloža ielā 

13A, Valmiera, LV-4201) viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas. 

 

 

10. 

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu Xxxx Xxxx 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

Izskatot Xxxx Xxxx 12.01.2022. pašvaldībā reģistrēto iesniegumu ar lūgumu anulēt 

ziņas par deklarēto dzīvesvietu Pils iela 32-4, Varakļāni, Varakļānu novads,  Xxxx Xxxx 

un Xxxx Xxxx, iepazīstoties ar pievienotajiem dokumentiem un pašvaldības atbildīgās 

personas dzīvesvietas deklarēšanās jautājumos R.Upenieces sagatavoto informāciju, 

pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11. panta pirmo daļu, 12.panta pirmās 

daļas 2. punktu un sesto daļu, ņemot vērā domes Finanšu un attīstības komitejas 

priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm “par” (J.Grudule, 

I.Gruduls, L.Nagle, V.Vilkaušs, M.Justs, O.Zeps, G.Gabrišs, A.Strods, A.Saleniece, 

D.Ozoliņa, A.Jaunzeme, I.Zepa, M.Višķers, R.Stiuka) “pret” – nav,  “atturas” – nav,  

balsojumā nepiedalās – nav,  NOLĒMA: 

1. Anulēt Xxxx Xxxxx, pers.k.xxxxxx-xxxxx, ziņas par deklarēto dzīvesvietu Pils 

iela 32-4, Varakļāni, Varakļānu novads, LV-4838. 

2. Uzdot atbildīgajai personai deklarēšanas jautājumos Ritai Upeniecei aktualizēt 

Iedzīvotāju reģistrā datus par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu Xxxx Xxxx ar 

šī lēmuma pieņemšanas dienu. 

3. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmās daļas un 71.panta otrās 

daļas nosacījumiem nosūtīt šī lēmuma izrakstu Xxxx Xxxx un Xxxx Xxxx. 

4.  Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu. 

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

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

 

Pielikumā: lēmuma izvērsts skaidrojums uz 1 lapas 

 

 

11. 

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu Xxxx Xxxx 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 



Izskatot Xxxx Xxxx 12.01.2022. pašvaldībā reģistrēto iesniegumu ar lūgumu anulēt 

ziņas par deklarēto dzīvesvietu Pils iela 32-4, Varakļāni, Varakļānu novads,  Xxxx Xxxx, 

iepazīstoties ar pievienotajiem dokumentiem un pašvaldības atbildīgās personas 

dzīvesvietas deklarēšanās jautājumos R. Upenieces sagatavoto informāciju, pamatojoties 

uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11. panta pirmo daļu, 12.panta pirmās daļas 2. punktu 

un sesto daļu, ņemot vērā domes Finanšu un attīstības komitejas priekšlikumu šajā 

jautājumā, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm “par” (J.Grudule, 

I.Gruduls, L.Nagle, V.Vilkaušs, M.Justs, O.Zeps, G.Gabrišs, A.Strods, A.Saleniece, 

D.Ozoliņa, A.Jaunzeme, I.Zepa, M.Višķers, R.Stiuka) “pret” – nav,  “atturas” – nav,  

balsojumā nepiedalās – nav,  NOLĒMA: 

1. Anulēt Xxxx Xxxx, pers.k.xxxxxx-xxxxx, ziņas par deklarēto dzīvesvietu Pils 

iela 32-4, Varakļāni, Varakļānu novads, LV-4838. 

2. Uzdot atbildīgajai personai deklarēšanas jautājumos Ritai Upeniecei aktualizēt 

Iedzīvotāju reģistrā datus par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu Xxxx Xxxx ar šī lēmuma 

pieņemšanas dienu. 

3. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmās daļas un 71.panta otrās 

daļas nosacījumiem nosūtīt šī lēmuma izrakstu Xxxx Xxxx un Xxxx Xxxx. 

4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu. 

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

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

 

Pielikumā: lēmuma izvērsts skaidrojums uz 2 lapām 
 

 
12. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņa pārcelšanu 
 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

Sakarā ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju, pamatojoties uz Covid-19 infekcijas 

izplatības seku pārvarēšanas likuma 5.pantu, likumu “Par pašvaldībām” 21.panta 27.daļu, 

ņemot vērā domes Finanšu un attīstības komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada dome, 

atklāti balsojot, ar 14 balsīm “par” (J.Grudule, I.Gruduls, L.Nagle, V.Vilkaušs, M.Justs, 

O.Zeps, G.Gabrišs, A.Strods, A.Saleniece, D.Ozoliņa, A.Jaunzeme, I.Zepa, M.Višķers, 

R.Stiuka) “pret” – nav,  “atturas” – nav,  balsojumā nepiedalās – nav,  NOLĒMA: 

1. Pārcelt 2022.gada nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņus uz vēlāku 

laiku, nosakot, ka Varakļānu novadā nekustamā īpašuma nodoklis maksājams ne 

vēlāk kā 30.jūnijā, 31.augustā, 31.oktobrī un 15.decembrī – vienas ceturtdaļas 

apmērā no nodokļa gada summas. 

 

 

 

13. 

Par Varakļānu novada pašvaldības izglītības iestāžu audzēkņu 

uzturēšanas izmaksām 

 
Tiek dots vārds I.Skutelei, M.Justam 

 
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta g) 

apakšpunktu un Ministru kabineta 28.06.2016. noteikumu Nr.418 “Kārtība, kādā veicami 



pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” 4.un 

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

novada dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm “par” (J.Grudule, I.Gruduls, L.Nagle, 

V.Vilkaušs, M.Justs, O.Zeps, G.Gabrišs, A.Strods, A.Saleniece, D.Ozoliņa, A.Jaunzeme, 

I.Zepa, M.Višķers, R.Stiuka) “pret” – nav,  “atturas” – nav,  balsojumā nepiedalās – nav,  

NOLĒMA: 

1. Apstiprināt viena audzēkņa uzturēšanas izmaksas 2022.gadā Varakļānu novada 

pašvaldības izglītības iestādēs saskaņā ar pielikumu. 
 

Pielikumā: tāme uz 1 lapas. 

 

 

14. 

Par Eiropas Sociālā fonda projektu “Atbalsts priekšlaicīgas mācību 

pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) 
 

Tiek dots vārds M.Justam  

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 10.punktu, 

41.panta pirmās daļas 2.punktu, 61.panta trešo daļu, Ministru kabineta 12.07.2016. 

noteikumiem Nr.460 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 

8.3.4.specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot 

preventīvus un intervences pasākumus” īstenošanas noteikumi”, ņemot vērā domes 

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada dome, 

atklāti balsojot, ar 13 balsīm “par” (J.Grudule, I.Gruduls, V.Vilkaušs, M.Justs, O.Zeps, 

G.Gabrišs, A.Strods, A.Saleniece, D.Ozoliņa, A.Jaunzeme, I.Zepa, M.Višķers, R.Stiuka) 

“pret” – nav,  “atturas” – nav,  balsojumā nepiedalās – L.Nagle,  NOLĒMA: 

 1. Apstiprināt Varakļānu novada pašvaldības atklāta projektu konkursa 

“Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu 

projektos” nolikumu. 

2. Izveidot Varakļānu novada pašvaldības atklāta projektu konkursa 

“Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu 

projektos” 2022.gada iesniegumu vērtēšanas un noslēguma pārskata 

apstiprināšanas komisiju šādā sastāvā: komisijas priekšsēdētāja – Aija Ščucka 

– projektu vadītāja; 

 komisijas locekļi –  Līna Nagle - lietvede , Oskars Kančs – izpilddirektors. 

 3. Noteikt projektu pieteikumu iesniegšanas termiņu no 01.03.2022. līdz   

01.04.2022. 
 

Pielikumā: nolikums  uz 25 lapām. 

 

 

15. 

Par Varakļānu novada domes saistošo noteikumu Nr. 3 “Kārtība, kādā 

Varakļānu novada pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļa jautājumi 

risināšanā” apstiprināšanu 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 
Saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 9. punktu, 43. 

panta trešo daļu, likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 6. panta otro daļu, 7. 
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panta piekto un sesto daļu, 14. panta pirmās daļas 6. punktu un astoto daļu, 15. pantu, 17. 

panta otro daļu, 19. pantu, 21.1  panta otro daļu,  21. 2 panta otro daļu, Dzīvojamo telpu īres 

likuma 30.pantu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm “par” (J.Grudule, 

I.Gruduls, L.Nagle, V.Vilkaušs, M.Justs, O.Zeps, G.Gabrišs, A.Strods, A.Saleniece, 

D.Ozoliņa, A.Jaunzeme, I.Zepa, M.Višķers, R.Stiuka) “pret” – nav,  “atturas” – nav,  

balsojumā nepiedalās – nav,  NOLĒMA: 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 3 “Kārtība, kādā Varakļānu novada 

pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”. 

2. Saistošos noteikumus kopā ar paskaidrojuma rakstu trīs darba dienu laikā 

pēc parakstīšanas izsūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 

3. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma “Par pašvaldībām” 45. panta 

noteiktajā kārtībā. 

 

Pielikumā: saistošie noteikumi uz 6  lapām. 

 

 

 

 

16. 

Par saistošo noteikumu Nr. 4 “ Par Varakļānu novada domes 2015. 

gada 30. decembra saistošo noteikumu Nr.7 "Par Varakļānu novada 

domes noteikumu publicēšanas vietu” atzīšanu par spēku 

zaudējušiem” apstiprināšanu 
 

Tiek dots vārds M.Justam 
 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 1. punktu, 

45.panta piekto un septīto daļu un Ministru kabineta 2009.gada 18.septembra noteikumiem 

Nr. 108 “Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi” 85.punktu, Varakļānu novada 

dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm “par” (J.Grudule, I.Gruduls, L.Nagle, V.Vilkaušs, 

M.Justs, O.Zeps, G.Gabrišs, A.Strods, A.Saleniece, D.Ozoliņa, A.Jaunzeme, I.Zepa, 

M.Višķers, R.Stiuka) “pret” – nav,  “atturas” – nav,  balsojumā nepiedalās – nav,  

NOLĒMA: 

1. Atcelt Varakļānu novada domes 2022.gada 27.janvāra lēmumu Nr. 2.15. “Par 

Varakļānu novada pašvaldības domes 30.12.2015. saistošo noteikumu Nr.7 “Par 

Varakļānu novada domes noteikumu publicēšanas vietas” atcelšanu. 

2. Apstiprināt Varakļānu novada domes saistošos noteikumus Nr. 4 “ Par 

Varakļānu novada domes 2015. gada 30. decembra saistošo noteikumu Nr.7 

"Par Varakļānu novada domes noteikumu publicēšanas vietu” atzīšanu par 

spēku zaudējušiem”. 

3. Saistošos noteikumus kopā ar paskaidrojumja rakstu trīs darba dienu laikā pēc 

parakstīšanas izsūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 

4. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma “Par pašvaldībām” 45. panta 

noteiktajā kārtībā. 

 

Pielikumā: saistošie noteikumi uz 1 lapas. 
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17. 

Par saistošo noteikumu Nr. 5 “Grozījumi 2013.gada 25. jūlija 

saistošajos noteikumos Nr.5 “Varakļānu novada pašvaldības nolikums”” 

apstiprināšanu 
 

Tiek dots vārds M.Justam 
 

Balstoties uz plānotajām izmaiņām iestāžu struktūrā un saistībā ar komisijas izveidi, 

saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”   21. panta pirmās daļas 1. un 8. punktu, 24. panta 

otrās daļas 2. un 12. punktu, 61.pantu, tika izstrādāti saistošie noteikumi Nr. 5 “Grozījumi 

2013.gada 25.jūlija saistošajos noteikumos Nr. 5 “Varakļānu novada pašvaldības 

nolikums” , Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm “par” (J.Grudule, 

I.Gruduls, L.Nagle, V.Vilkaušs, M.Justs, O.Zeps, G.Gabrišs, A.Strods, A.Saleniece, 

D.Ozoliņa, A.Jaunzeme, I.Zepa, M.Višķers, R.Stiuka) “pret” – nav,  “atturas” – nav,  

balsojumā nepiedalās – nav,  NOLĒMA: 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 5 “Grozījumi 25.07.2013. saistošajos 

noteikumos Nr.5 “Varakļānu novada pašvaldības nolikums”. 
2. Saistošos noteikumus Nr. 5 kopā ar paskaidrojuma rakstu trīs darba dienu 

laikā pēc parakstīšanas nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijai. 
3. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma “Par pašvaldībām” 45. panta noteiktajā 

kārtībā. 

 

Pielikumā: saistošie noteikumi uz 1 lapas. 
 

18. 

Par Varakļānu novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības 

komisijas nolikuma apstiprināšanu 

 

Tiek dots vārds M.Justam 
 

Saskaņā ar Civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas likuma 11.panta pirmās 

daļas 2.punktu, likumu “Par pašvaldībām” 61.pantu, ir izstrādāts civilās aizsardzības 

komisijas nolikums, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm “par” 

(J.Grudule, I.Gruduls, L.Nagle, V.Vilkaušs, M.Justs, O.Zeps, G.Gabrišs, A.Strods, 

A.Saleniece, D.Ozoliņa, A.Jaunzeme, I.Zepa, M.Višķers, R.Stiuka) “pret” – nav,  “atturas” 

– nav,  balsojumā nepiedalās – nav,  NOLĒMA: 

1. Apstiprināt Varakļānu novada civilās aizsardzības komisijas nolikumu. 
2. Nolikumu saskaņot ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, informēt 

komisijas sastāva iestādes un uzņēmumus par pārstāvja deleģēšanu. 
 

Pielikumā: nolikums uz 4 lapām. 

 

19. 

Par mazo vokālistu konkursu “Varakļānu novada Cālis – 2022” 
 

Tiek dots vārds M.Justam 



 

Izskatot priekšlikumu par mazo vokālistu konkursa rīkošanu novadā un iepazīstoties 

ar sagatavoto mazo vokālistu konkursa “Varakļānu novada Cālis - 2022” nolikuma 

projektu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu, 

ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada dome ar 14 

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

A.Strods, A.Saleniece, D.Ozoliņa, A.Jaunzeme, I.Zepa, M.Višķers, R.Stiuka) “pret” – nav,  

“atturas” – nav,  balsojumā nepiedalās – nav,  NOLĒMA: 

1. Apstiprināt konkursa “Varakļānu novada Cālis – 2022” nolikumu. 

Pielikumā: “Varakļānu novada Cālis - 2022” nolikums ar pieteikuma anketu, 

pasākuma tāmi uz 3 lapām. 

 

 

20.  

Par Varakļānu kultūras nama vadītāja iecelšanu amatā 
 

Tiek dots vārds M.Justam 
 

Izskatot domes priekšsēdētāja priekšlikumu par kandidāta Anitas Upenieces 

apstiprināšanu Varakļānu kultūras nama vadītāja amatā, pamatojoties uz likuma "Par 

pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 9.punktu, Varakļānu novada pašvaldības nolikuma 

17.7. apakšpunktu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm “par” 

(J.Grudule, I.Gruduls, L.Nagle, V.Vilkaušs, M.Justs, O.Zeps, G.Gabrišs, A.Strods, 

A.Saleniece, D.Ozoliņa, A.Jaunzeme, I.Zepa, M.Višķers, R.Stiuka) “pret” – nav,  “atturas” 

– nav,  balsojumā nepiedalās – nav,  NOLĒMA: 

1. Iecelt ar 2022.gada 28.februāri Varakļānu kultūras nama vadītāja amatā 

Anitu Upenieci (pers.k. xxxxxx-xxxxx), pēc Varakļānu novada kultūras 

iestāžu reorganizācijas no 2022.gada 1.aprīļa – Varakļānu novada kultūras 

centra vadītājs. 

2. Darba samaksu noteikt atbilstoši spēkā esošajam amatu un mēnešalgu 

sarakstam. 

 

21. 

Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Zemgales iela 34, 

Varakļāni, Varakļānu novads, sadalīšanu, ierakstīšanu zemesgrāmatā 

un apbūvētā zemes gabala nodošanu atsavināšanai 

 

Tiek dots vārds M.Justam 
 

Izskatot zemes gabala daļas nomnieces iesniegumu, pamatojoties uz Nekustamā 

īpašuma valsts kadastra likuma 19.panta 1.punktu, Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmās 

daļas  3.punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un 

maiņas kārtība”, Ministru kabineta 29.06.2021. noteikumiem Nr.455 “Adresācijas 

noteikumi”,, Ministru kabineta 02.08.2016. noteikumi Nr. 505 „Zemes ierīcības projekta 

izstrādes noteikumi”, Varakļānu novada teritorijas plānojumu 2014.-2025.gadam, ņemot 

vērā domes Finanšu un attīstības komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti 

balsojot, ar 14 balsīm “par” (J.Grudule, I.Gruduls, L.Nagle, V.Vilkaušs, M.Justs, O.Zeps, 



G.Gabrišs, A.Strods, A.Saleniece, D.Ozoliņa, A.Jaunzeme, I.Zepa, M.Višķers, R.Stiuka) 

“pret” – nav,  “atturas” – nav,  balsojumā nepiedalās – nav,  NOLĒMA: 

1. Sadalīt pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Zemgales iela 34 (kadastra 

numurs 7017 001 0564), ar kopējo platību 7914 m2   divos atsevišķos īpašumos: 

1.1. Paliekošais nekustamais īpašums Zemgales iela 34 - zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 7017 001 0564 daļa – 6370 m2 platībā; 

1.2. Jaunizveidotais nekustamais īpašums - zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 7017 001 0564  daļa -  1544 m2 platībā. 

2. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7017 001 0564  sadalīšanai izstrādāt 

zemes ierīcības projektu, atbilstoši darba uzdevumam. 

3. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7017 001 0564  daļai -  1544 m2 

platībā piešķirt adresi Jēkabpils šoseja 20, Varakļāni, Varakļānu novads, LV-

4838. 

4. Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam noteikt zemes lietošanas mērķi - 

komercdarbības objektu apbūve (kods- 0801). 

5. Zemes gabalu platības var tikt precizētas normatīvajos aktos noteiktajā 

apjomā kadastrālās uzmērīšanas gaitā. 

 

Pielikumā: darba uzdevums uz 1 lapas. 

 

22.  

Par atbalstu ēdināšanas izdevumu segšanai attālinātā mācību procesa 

laikā 

  

Tiek dots vārds M.Justam 

 
Izskatot priekšlikumu par atbalsta sniegšanu Varakļānu novada pirmsskolas un 

vispārējās izglītības iestāžu audzēkņiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas 

nolūkā noteiktā attālinātā mācību procesa laikā, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 

21.panta pirmās daļas 27.punktu, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 11.punktu, 

Varakļānu novada domes, atklāti balsojot, ar 14 balsīm “par” (J.Grudule, I.Gruduls, 

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

A.Jaunzeme, I.Zepa, M.Višķers, R.Stiuka) “pret” – nav,  “atturas” – nav,  balsojumā 

nepiedalās – nav,  NOLĒMA: 

1. Nodrošināt materiālu pabalstu ēdināšanas izdevumu segšanai 

Varakļānu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu 5-6-

gadīgajiem bērniem un vispārizglītojošo skolu skolēniem attālinātā 

mācību procesa laikā, neizvērtējot ģimenes materiālo situāciju. 
2. Noteikt ēdināšanas izdevumu 1.punktā minētajam mērķim  EUR 0,85 

izglītojamajam par katru attālinātā mācību procesa dienu no 2022.gada 

3.janvāra līdz 2021./2022. mācību gada beigām. 
3. Naudas pabalsta pārskaitījums tiek veikts vienu reizi mēnesī līdz nākošā 

mēneša 10.datumam, pamatojoties uz izglītojamo likumiskā pārstāvja 

pieteikumu un izglītības iestāžu sagatavoto informāciju par izglītojamā 

dalību mācību procesā. Pabalsts par janvāri tiek pārskaitīts līdz 

10.martam. 
4. Lēmuma izpildi finansēt no pašvaldības 2022.gada budžetā šim mērķim 

paredzētajiem līdzekļiem. 
 

 

Pielikumā: iesnieguma veidlapa uz 1 lapas. 
 



 

23. 

Par parakstu vākšanas vietas noteikšanu Varakļānu novada pašvaldības 

teritorijā 

 

Tiek dots vārds M.Justam 
 

Pamatojoties uz Centrālās vēlēšanu komisijas 22.02.2022. rīkojumu Nr.6 “Par 

parakstu vākšanas vietu un darba laika noteikšanu”, saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 

21.panta pirmās daļas 25.punktu,likuma “Par Centrālo vēlēšanu komisiju” 5.pantu un 

likuma “Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu” 

7.panta otro daļu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm “par” (J.Grudule, 

I.Gruduls, L.Nagle, V.Vilkaušs, M.Justs, O.Zeps, G.Gabrišs, A.Strods, A.Saleniece, 

D.Ozoliņa, A.Jaunzeme, I.Zepa, M.Višķers, R.Stiuka) “pret” – nav,  “atturas” – nav,  

balsojumā nepiedalās – nav,  NOLĒMA: 

1. Lai nodrošinātu parakstu vākšanu tautas nobalsošanas ierosināšanai par 

apturēto likumu “Grozījumi Likumā par ostām” atcelšanu, noteikt parakstu 

vākšanas vietu Varakļānu novadā – 1.maija laukums 4, Varakļāni, 

Varakļānu novads, LV-4838. 

2. Lēmumu nosūtīt Centrālajai vēlēšanu komisijai līdz 2022.gada 4.martam. 
 

 
24. 

Par meža cirsmas izsoli 
 

Izskatot pašvaldības izpilddirektora ierosinājumu par bojāto koku cirsmu pārdošanu 

izsolē, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 21.panta 

pirmās daļas 27.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās 

daļas 1.punktu un otro daļu, 10.pantu un 15.pantu, ņemot vērā eksperta novērtējumu 

cirsmām, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm “par” (J.Grudule, 

I.Gruduls, L.Nagle, V.Vilkaušs, M.Justs, O.Zeps, G.Gabrišs, A.Strods, A.Saleniece, 

D.Ozoliņa, A.Jaunzeme, I.Zepa, M.Višķers, R.Stiuka) “pret” – nav,  “atturas” – nav,  

balsojumā nepiedalās – nav,  NOLĒMA: 

1. Rīkot Varakļānu novada pašvaldības nekustamajā īpašumā Rīgas ielā 101, 

Varakļāni, Varakļānu novads, kadastra Nr.7017 001 0209, meža cirsmu atklātu mutisku 

izsoli ar augšupejošu soli: 
 

Cirsma Kvartāls Platība, ha Nogabals Krāja, m³ Cirtes veids 
Nr.1 1 1,0 5 271,98 Sanitārā  vienlaidu cirte  

 
 2. Apstiprināt Varakļānu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Rīgas ielā 101, 

Varakļāni, Varakļānu novads, kadastra Nr.7017 001 0209, meža cirsmas izsoles sākumcenu 

EUR 12 000,00. 
 3.  Apstiprināt Varakļānu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Rīgas ielā 101, 

Varakļāni, Varakļānu novads, kadastra Nr.7017 001 0209, meža cirsmas izsoles 

noteikumus. 
 4. Uzdot Mantas atsavināšanas un izsoles komisijai organizēt 1.punktā minētās meža 

cirsmas izsoli.  
 

Pielikumā: noteikumi ar pielikumiem uz 17 lapām. 
 



 

25. 

Par naudas balvas apmēru politiski represētajām personām 

 
Izskatot priekšlikumu par lielākas naudas balvas piešķiršanu politiski represētajām 

personām 1941.gada 14.jūnija piemiņas dienā, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 

12.pantu, ņemot vērā domes Finanšu un attīstības komitejas priekšlikumu, Varakļānu 

novada dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm “par” (J.Grudule, I.Gruduls, L.Nagle, 

V.Vilkaušs, M.Justs, O.Zeps, G.Gabrišs, A.Strods, A.Saleniece, D.Ozoliņa, A.Jaunzeme, 

I.Zepa, M.Višķers, R.Stiuka) “pret” – nav,  “atturas” – nav,  balsojumā nepiedalās – nav,  

NOLĒMA: 
 1. Sakarā ar 1941.gada 14.jūnija deportācijas piemiņas dienu, 2022.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). 

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

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

 

Visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti.  

Sēde darbu beidz 18:00 

 

Nākamā domes sēde notiks 31.03.2022. plkst. 16:00 

 

 

Sēdi vadīja: 

Domes priekšsēdētājs  (peroniskais paraksts)  M.Justs 

 

Protokolēja: 

Pašvaldības sekretāre  (personiskais paraksts)  K.Keiša 

Attālinātās sēdes protokolam piekrītu: 

 

J. Grudule (personiskais paraksts)

   

 

I. Gruduls (personiskais paraksts) 

 

L. Nagle  (personiskais paraksts) 

 

V. Vilkaušs  (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) 

 

I. Zepa  (personiskais paraksts) 

 

M.Višķers (personiskais paraksts)

  

R.Stiuka  (personiskais paraksts)

  

 

 

 
 

 

 

 
 


