
 

 

 

 

 

 

VARAKĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBA 
Reģistrācijas Nr. 90000054750 

Rīgas iela 13, Varakļāni, Varakļānu novads, LV-4838, Latvija  
tālrunis / fakss 64860840, e-pasts: varaklani@varaklani.lv 

Swedbank konts Nr. LV25HABA0001402041751, kods HABALV22 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
VARAKĻĀNU NOVADA DOMES SĒDES 

PROTOKOLS  
Varakļānos 

 

2022. gada 24. novembrī                                Nr. 16 

 

Sēde sasaukta plkst. 1600 

Sēdi vada domes priekšsēdētājs Māris Justs  

Sēdi protokolē pašvaldības sekretāre Karīna Keiša 

Sēde notiek klātienē un zoom platformā  

 

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  - nepiedalās (pamata darba apstākļu dēļ) 

7.   Deputāts Gunārs Gabrišs  - piedalās  

8.   Deputāts Arvis Strods  - nepiedalās (pamata darba apstākļu dēļ) 

9.   Deputāte Anita Saleniece  - piedalās  

10.  Deputāte Dace Ozoliņa  - piedalās  

11.  Deputāte Aina Jaunzeme  - piedalās 

12.  Deputāte Ieva Zepa   - piedalās  

13.  Deputāts Edgars Kokars  - piedalās  

14.  Deputāts Māris Višķers  - piedalās  

15.  Deputāts Jānis Erels   - piedalās  

 

PIEAICINĀTIE UN INTERESENTI:   

 

Pašvaldības juriste – Ērika Jermanova; 

Galvenā grāmatvede – Ilona Skutele; 

Nekustamā īpašuma speciāliste – Solvita Brokule; 

Pagastu pārvalžu vadītājs – Jānis Mozga; 

Pašvaldības sekretāre – Karīna Keiša. 

 

DARBA KĀRTĪBA 

 

1. Par zemes nomu 

1. Par dzīvokļa Kosmonautu iela 13-10, Varakļāni, Varakļānu novads, 

atsavināšanu un nosacītās cenas noteikšanu 

mailto:varaklani@varaklani.lv


2. Par dzīvokļa Kosmonautu iela 22-7, Varakļāni, Varakļānu novads, 

atsavināšanu un nosacītās cenas noteikšanu 

3. Par dzīvokļa Pils iela 32-7, Varakļāni, Varakļānu novads, atsavināšanu un 

nosacītās cenas noteikšanu 

4. Par dzīvokļa Pils iela 32-13, Varakļāni, Varakļānu novads, atsavināšanu un 

nosacītās cenas noteikšanu 

5. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Skolas iela 22, Varakļāni atsavināšanu 

6. Par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu 

7. Par nedzīvojamo telpu nomas līguma pagarināšanu 

8. Par īres līguma pārslēgšanu 

9. Par īres līguma pārslēgšanu 

10. Par personas iekļaušanu pašvaldības dzīvokļa jautājumu risināšanā 

sniedzamās palīdzības reģistrā 

11. Par naudas balvu piešķiršanu nozīmīgās dzīves jubilejās 

12. Par domes priekšsēdētāja Māra Justa komandējumu ārvalstī 

13. Par pārdošanas cenas noteikšanu Varakļānu novada pašvaldības 2023.gada 

 sienas kalendāram 

14. Par konkursu “Ziemassvētku rota 2022” 

15. Par Varakļānu novada pašvaldības administrācijas nolikuma apstiprināšanu 

16. Par Varakļānu novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības 

 nolikumu 

17. Par Varakļānu novada pašvaldības amatu klasificēšanas rezultātu apkopojuma 

saskaņošanu 

 

PAPILDU DARBA KĀRTĪBA 

18. Par dzīvokļa īpašuma Kosmonautu iela 15-21, Varakļāni, ierakstīšanu 

 zemesgrāmatā 

19. Par nedzīvojamo telpu nomas līgumu 

 

Domes priekšsēdētājs iepazīstina deputātus ar domes sēdes darba kārtību un aicina 

deputātus balsot par vēl 2 izskatāmo jautājumu iekļaušanu domes papildu darba kārtībā.  

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

L.Nagle, V.Vilkaušs, M.Justs, G.Gabrišs, A.Saleniece, D.Ozoliņa, A.Jaunzeme, I.Zepa, 

E.Kokars, M.Višķers, J.Erels); “pret” – NAV; “atturas” – NAV, NOLEMJ: 
 

Iekļaut papildu darba kārtībā 2 izskatāmos jautājumus. 

Domes priekšsēdētājs ziņo par veiktajiem darbiem novembrī.  



1. 

Par zemes nomu 

  

Tiek dots vārds M.Justam, S.Brokulei 

 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”, Valsts un pašvaldību īpašuma 

privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumu, ņemot vērā 

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

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

D.Ozoliņa, A.Jaunzeme, I.Zepa, E.Kokars, M.Višķers, J.Erels); “pret” – NAV; “atturas” – 

NAV, balsojumā nepiedalās deputāts V.Vilkaušs, NOLEMJ: 
1. Pārtraukt ar 31.12.2022. zemes nomas līgumu ar Xxxx Xxxx (personas 

kods xxxxxx-xxxxx) par zemes gabala daļas 1890 m2 Jēkabpils šoseja 19, 

Varakļāni nomu. 

2. Pārtraukt ar 31.12.2022. zemes nomas līgumu ar Xxxx Xxxx (personas 

kods xxxxxx-xxxxx) par zemes gabala daļas 170 m2 Zemgales iela 4, Varakļāni 

nomu. 

 

2. 

Par dzīvokļa Kosmonautu iela 13-10, Varakļāni, Varakļānu novads, 

atsavināšanu un nosacītās cenas noteikšanu 

 

Tiek dots vārds M.Justam, S.Brokulei 

Izskatot Mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 16.11.2022. aktu “Par nekustamā 

īpašuma Kosmonautu iela 13-10, Varakļāni, Varakļānu novads (kad.Nr. 7017 900 0426) 

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 5.punktu, 8.panta otro un trešo daļu, 37.panta pirmās daļas 

4.punktu, 45.panta trešo un ceturto daļu, 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 13 balsīm 

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

D.Ozoliņa, A.Jaunzeme, I.Zepa, E.Kokars, M.Višķers, J.Erels); “pret” – NAV; “atturas” – 

NAV, NOLEMJ: 

1. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Kosmonautu iela 13-

10, Varakļāni, Varakļānu novads (kadastra Nr. 7017 900 0426), nosacīto cenu 

EUR 4800,00 (četri tūkstoši astoņi simti euro 00 centi). 
2. Uzdot Nekustamā īpašuma speciālistei S.Brokulei sagatavot un nosūtīt 

dzīvokļa Kosmonautu iela 13-10, Varakļāni, īrniekam Xxxx Xxxx 

piedāvājumu izmantot pirmpirkuma tiesības. 

3. Uzdot pašvaldības juristei Ē. Jermanovai sagatavot parakstīšanai dzīvokļa 

īpašuma Kosmonautu iela 13-10, Varakļāni, Varakļānu novads, pirkuma līguma 

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

pašvaldības budžetā, nosakot, ka izdevumI, kas saistīti ar nekustamā īpašuma 

sagatavošanu atsavināšanai, sedzami no atsavināšanā iegūtajiem līdzekļiem, 

kas sastāda EUR 262,70. 



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. 

 

3. 

Par dzīvokļa Kosmonautu iela 22-7, Varakļāni, Varakļānu novads, 

atsavināšanu un nosacītās cenas noteikšanu 

 

Tiek dots vārds M.Justam, S.Brokulei 

Izskatot Mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 16.11.2022. aktu “Par nekustamā 

īpašuma Kosmonautu iela 22-7, Varakļāni, Varakļānu novads (kad.Nr. 7017 900 0411) 

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 5.punktu, 8.panta otro un trešo daļu, 37.panta pirmās daļas 

4.punktu, 45.panta trešo un ceturto daļu, 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 13 balsīm 

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

D.Ozoliņa, A.Jaunzeme, I.Zepa, E.Kokars, M.Višķers, J.Erels); “pret” – NAV; “atturas” – 

NAV, NOLEMJ: 

1. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Kosmonautu iela 

22-7, Varakļāni, Varakļānu novads (kadastra Nr. 7017 900 0411), nosacīto 

cenu EUR 5000,00 (pieci tūkstoši euro 00 centi). 
2. Uzdot Nekustamā īpašuma speciālistei S.Brokulei sagatavot un nosūtīt 

dzīvokļa Kosmonautu iela 22-7, Varakļāni, īrniekam Xxxx Xxxx piedāvājumu 

izmantot pirmpirkuma tiesības. 

3. Uzdot pašvaldībai sagatavot parakstīšanai dzīvokļa īpašuma Kosmonautu 

iela 22-7, Varakļāni, Varakļānu novads, pirkuma līguma projektu. 
4. Līdzekļus, kas tiks iegūti par atsavināmo īpašumu, ieskaitīt Varakļānu 

novada pašvaldības budžetā, nosakot, ka izdevumi, kas saistīti ar nekustamā 

īpašuma sagatavošanu atsavināšanai, sedzami no atsavināšanā iegūtajiem 

līdzekļiem, kas sastāda EUR 273,83. 

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. 

 

4. 

Par dzīvokļa Pils iela 32-7, Varakļāni, Varakļānu novads, atsavināšanu 

 un nosacītās cenas noteikšanu 

 

Tiek dots vārds M.Justam, S.Brokulei 

Izskatot Mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 16.11.2022. aktu “Par nekustamā 

īpašuma Pils iela 32-7, Varakļāni, Varakļānu novads (kad.Nr. 7017 900 0425) 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 5.punktu, 8.panta otro un trešo daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, 45.panta 

trešo un ceturto daļu, 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 13 balsīm “par” (J.Grudule, 



I.Gruduls, L.Nagle, V.Vilkaušs, M.Justs, G.Gabrišs, A.Saleniece, D.Ozoliņa, A.Jaunzeme, 

I.Zepa, E.Kokars, M.Višķers, J.Erels); “pret” – NAV; “atturas” – NAV, NOLEMJ: 

1. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Pils iela 32-7, 

Varakļāni, Varakļānu novads (kadastra Nr. 7017 900 0425), nosacīto cenu EUR 

4500,00 (četri tūkstoši pieci simti euro 00 centi). 
2. Uzdot Nekustamā īpašuma speciālistei S.Brokulei sagatavot un nosūtīt 

dzīvokļa Pils iela 32-7, Varakļāni, īrniekam Xxxx Xxxx piedāvājumu izmantot 

pirmpirkuma tiesības. 

3. Uzdot pašvaldības juristei Ē. Jermanovai sagatavot parakstīšanai dzīvokļa 

īpašuma Pils iela 32-7, Varakļāni, Varakļānu novads, pirkuma līguma projektu. 
4. Līdzekļus, kas tiks iegūti par atsavināmo īpašumu, ieskaitīt Varakļānu novada 

pašvaldības budžetā, nosakot, ka izdevumi, kas saistīti ar nekustamā īpašuma 

sagatavošanu atsavināšanai, sedzami no atsavināšanā iegūtajiem līdzekļiem, kas 

sastāda EUR 302,10. 

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. 

 

5. 

Par dzīvokļa Pils iela 32-13, Varakļāni, Varakļānu novads, atsavināšanu 

un nosacītās cenas noteikšanu 

 

Tiek dots vārds M.Justam, S.Brokulei 

 Izskatot Mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 16.11.2022. aktu “Par nekustamā 

īpašuma Pils iela 32-13, Varakļāni, Varakļānu novads (kad.Nr. 7017 900 0424) 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 5.punktu, 8.panta otro un trešo daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, 

45.panta trešo un ceturto daļu, 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 13 balsīm “par” 

(J.Grudule, I.Gruduls, L.Nagle, V.Vilkaušs, M.Justs, G.Gabrišs, A.Saleniece, D.Ozoliņa, 

A.Jaunzeme, I.Zepa, E.Kokars, M.Višķers, J.Erels); “pret” – NAV; “atturas” – NAV, 

NOLEMJ: 
1. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Pils iela 32-13, 

Varakļāni, Varakļānu novads (kadastra Nr. 7017 900 0424), nosacīto cenu 

EUR 4500,00 (četri tūkstoši pieci simti euro 00 centi). 

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

dzīvokļa Pils iela 32-13, Varakļāni, īrniekam Xxxx Xxxx piedāvājumu 

izmantot pirmpirkuma tiesības. 

3. Uzdot pašvaldības juristei Ē. Jermanovai sagatavot parakstīšanai dzīvokļa 

īpašuma Pils iela 32-13, Varakļāni, Varakļānu novads, pirkuma līguma 

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

novada pašvaldības budžetā, nosakot, ka izdevumi, kas saistīti ar nekustamā 

īpašuma sagatavošanu atsavināšanai, sedzami no atsavināšanā iegūtajiem 

līdzekļiem, kas sastāda EUR 302,10. 

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. 

 

6. 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Skolas iela 22, Varakļāni atsavināšanu 

 

Tiek dots vārds M.Justam, S.Brokulei 

 Izskatot 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, likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 

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

3.panta pirmās daļas 2.punktu, 4.panta pirmo daļu, ceturtās daļas 1.punktu, 8.panta otro, trešo, 

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

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

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

G.Gabrišs, A.Saleniece, D.Ozoliņa, A.Jaunzeme, I.Zepa, E.Kokars, M.Višķers, J.Erels); 

“pret” – NAV; “atturas” – NAV, NOLEMJ: 

1. Nodot atsavināšanai Pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Skolas iela 22, 

Varakļāni, kadastra Nr. 7017 001 0457, kas sastāv no vienas neapbūvētas 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7017 001 04757, platība 1184 m2 . 

2. Apstiprināt zemes starpgabala Skolas iela 22, Varakļāni, kadastra Nr. 7017 001 

0457 nosacīto cenu EUR 1500,00 (viens tūkstotis pieci simti euro 00 centi). 

3. Uzdot Mantas atsavināšanas un izsoles komisijas normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā organizēt Īpašuma atsavināšanu. 

4. Izsludinot Īpašuma atsavināšanu, sagatavot nosūtīšanai atsavināšanas 

paziņojumus Pirmpirkuma tiesīgajām personām un, ja sludinājumā par 

Īpašuma atsavināšanu norādītajā termiņā Īpašuma pirkšanas pieteikumu 

iesniegušas vairākas Pirmpirkuma tiesīgās personas, rīkot izsoli starp 

Pirmpirkuma tiesīgajām personām. 

5. Apstiprināt zemes starpgabala Skolas iela 22, Varakļāni, kadastra Nr. 7017 001 

0457 izsoles noteikumus. 

 

Pielikumā: nolikums uz 13 lapām 

 

7. 

Par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 Izskatot pašvaldībā saņemto Sociālā dienesta sagatavoto informāciju par sociālo 

dzīvokļu īres līgumu pagarināšanu, saskaņā ar likumu “Par palīdzību dzīvokļa jautājuma 

risināšanā” III nodaļu,   21.6 panta pirmās daļas 1.punktu, 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, 

ņemot vērā domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšlikumu, 

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

V.Vilkaušs, M.Justs, G.Gabrišs, A.Saleniece, D.Ozoliņa, A.Jaunzeme, I.Zepa, E.Kokars, 

M.Višķers, J.Erels); “pret” – NAV; “atturas” – NAV, NOLEMJ: 

1. Pagarināt sociālā dzīvokļa īres līgumu Xxxx Xxxx  (personas kods xxxxxx-

xxxxx) līdz 31.05.2023. par sociālo dzīvokli adresē Rīgas iela 36-1 (2 istabas; 

kopplatība 44,5 m2), Varakļāni, Varakļānu novads. 

 



2. Lēmumā minētajai personai viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas 

dienas noslēgt vienošanos par līguma grozījumiem ar Varakļānu “Dzīvokļu 

komunālais uzņēmums” SIA par lēmumā minētā dzīvokļa īri. 

 

8. 

Par nedzīvojamo telpu nomas līguma pagarināšanu 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

Izskatot SIA “Viktorijas aptieka” 10.11.2022. iesniegumu par nedzīvojamo telpu 

nomas līguma pagarināšanu,  likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3.punktu un 

15.panta pirmās daļas 6., 10. punktu, trešo daļu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta 

pirmo un otro daļu, ņemot vērā domes Finanšu un attīstības komitejas priekšlikumu, 

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

V.Vilkaušs, M.Justs, G.Gabrišs, A.Saleniece, D.Ozoliņa, A.Jaunzeme, I.Zepa, E.Kokars, 

M.Višķers, J.Erels); “pret” – NAV; “atturas” – NAV, NOLEMJ: 

1. Pagarināt SIA “Viktorijas aptieka”, reģistrācijas Nr. 48702002681, 

nedzīvojamo telpu 21,9 m2 platībā (telpa Nr. 5.,6.) adresē Jaunatnes ielā 14, 

Murmastiene, Murmastienes pagasts, Varakļānu novads 25.06.2012. 

nedzīvojamo telpu nomas līgumu Nr.26 aptiekas vajadzībām. 

2. Lēmumā minētā uzņēmuma pārstāvim viena mēneša laikā no lēmuma 

pieņemšanas dienas noslēgt vienošanos ar Varakļānu novada pašvaldības 

Murmastienes pagasta pārvaldi, nosakot nomas termiņu līdz 31.12.2025., 

saglabājot iepriekšējos līguma nosacījumus. 

 

9. 

Par īres līguma pārslēgšanu 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

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, ņemot vērā domes Finanšu un 

attīstības komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm 

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

D.Ozoliņa, A.Jaunzeme, I.Zepa, E.Kokars, M.Višķers, J.Erels); “pret” – NAV; “atturas” – 

NAV, NOLEMJ: 

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

pašvaldībai piederošu dzīvojamo telpu adresē Ļovānu Malaine – 5, Varakļānu 

pagasts, Varakļānu novads uz termiņu līdz 30.11.2027. 
2. Pārslēgt īres līgumu Xxxx Xxxx (personas kods xxxxxx-xxxxx) par 

pašvaldībai piederošu dzīvojamo telpu adresē Miera iela 14A -4, Varakļāni, 

Varakļānu novads uz termiņu līdz 30.11.2027. 

 2.1. Reģistrēt īres līgumā ar statusu ģimenes loceklis: 

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

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

pašvaldībai piederošu dzīvojamo telpu adresē Pils iela 18-13, Varakļāni, 

Varakļānu novads uz termiņu līdz 30.11.2027. 

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

pašvaldībai piederošu dzīvojamo telpu adresē Pils iela 18-4, Varakļāni, 

Varakļānu novads uz termiņu līdz 30.11.2027. 

 



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

pašvaldībai piederošu dzīvojamo telpu adresē Miera iela 14-14, Varakļāni, 

Varakļānu novads uz termiņu līdz 30.11.2027. 
6. Pārslēgt īres līgumu Xxxx Xxxx (personas kods xxxxxx-xxxxx) par 

pašvaldībai piederošu dzīvojamo telpu adresē Rīgas iela 19-10, Varakļāni, 

Varakļānu novads uz termiņu līdz 30.11.2027. 

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

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

Varakļānu novads uz termiņu līdz 30.11.2027. 

8. Lēmumā minētajām personām viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas 

dienas pārslēgt īres līgumu, to aktualizējot atbilstoši spēkā esošajam 

normatīvajam regulējumam, ar Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums” 

SIA par lēmumā minēto dzīvokļu īri. 

 

10. 

Par īres līguma pārslēgšanu 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

Izskatot īrnieka iesniegumu par īres līguma pārslēgšanu, Varakļānu “Dzīvokļu 

komunālais uzņēmums” SIA ir to izvērtējis un sagatavojis ierosinājumu, balstoties uz 

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

pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu īri” 11.,12.,13. punktu, 15.1.1. apakšpunktu, 19., 20. 

punktu un Dzīvojamo telpu īres likuma 32. panta pirmo daļu, ņemot vērā domes Finanšu un 

attīstības komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm 

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

D.Ozoliņa, A.Jaunzeme, I.Zepa, E.Kokars, M.Višķers, J.Erels); “pret” – NAV; “atturas” – 

NAV, NOLEMJ: 

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

piederošu dzīvojamo telpu adresē Lubānas iela 10-1, Varakļāni, Varakļānu novads uz 

termiņu līdz 30.11.2023. 
1.1. Atļaut iemitināt un reģistrēt īres līgumā ar statusu cita persona:  

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

2.  Lēmumā minētajai personai viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas 

pārslēgt īres līgumu, to aktualizējot atbilstoši spēkā esošajam normatīvajam 

regulējumam, ar Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA par lēmumā 

minētā dzīvokļa īri. 

 

 

11. 

Par personas iekļaušanu pašvaldības dzīvokļa jautājumu risināšanā 

sniedzamās palīdzības reģistrā 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

Izskatot pašvaldībā saņemto personas iesniegumu par palīdzības sniegšanu dzīvokļa 

jautājumu risināšanā – trīs istabu dzīvokļa apmaiņu uz mazāku, pamatojoties uz likuma “Par 

pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 9.punktu un likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu 

risināšanā” 4. panta pirmo daļu un 5. pantu, Varakļānu novada pašvaldības 2022. gada 

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

palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” II. nodaļu, ņemot vērā domes Finanšu un attīstības 

komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm “par” 

(J.Grudule, I.Gruduls, L.Nagle, V.Vilkaušs, M.Justs, G.Gabrišs, A.Saleniece, D.Ozoliņa, 

A.Jaunzeme, I.Zepa, E.Kokars, M.Višķers, J.Erels); “pret” – NAV; “atturas” – NAV, 

NOLEMJ: 



 

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

telpu apmaiņas reģistrā; 
1.1. Xxxx Xxxx pašvaldības dzīvojamo telpu apmaiņas reģistrā piešķirt kārtas 

Nr. 1. 

 

12. 

Par naudas balvu piešķiršanu nozīmīgās dzīves jubilejās 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

Izskatot Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas sagatavoto informāciju par nozīmīgām 

dzīves jubilejām 2022. gada decembrī, 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 13 balsīm “par” (J.Grudule, 

I.Gruduls, L.Nagle, V.Vilkaušs, M.Justs, G.Gabrišs, A.Saleniece, D.Ozoliņa, A.Jaunzeme, 

I.Zepa, E.Kokars, M.Višķers, J.Erels); “pret” – NAV; “atturas” – NAV, NOLEMJ: 

1. Piešķirt naudas balvu sakarā ar 95 gadu jubileju EUR 130,00 apmērā Varakļānu 

novada iedzīvotājam: 

1.1. Xxxx Xxxx (personas kods xxxxxx-xxxxx). 
2.  Piešķirt naudas balvu sakarā ar 90 gadu jubileju EUR 100,00 apmērā Varakļānu 

novada iedzīvotājiem: 

2.1. Xxxx Xxxx (personas kods xxxxxx-xxxxx), 

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

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

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

 

 

 

13. 

Par domes priekšsēdētāja Māra Justa komandējumu ārvalstīs 
 

Tiek dots vārds M.Justam 

Sakarā ar Latvijas Pašvaldību savienības 01.11.2022. vēstuli un aicinājumu īstenoto 

projektu ietvaros deleģēt Varakļānu novada pašvaldības priekšsēdētāju apmaiņas braucienam 

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

Ministru kabineta 12.10.2010. noteikumiem Nr.969 “Kārtība, kādā atlīdzināmi ar 

komandējumiem saistītie izdevumi”,  ņemot vērā domes Finanšu un attīstības komitejas 

priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm “par” (I.Gruduls, 

L.Nagle, V.Vilkaušs, G.Gabrišs, A.Saleniece, D.Ozoliņa, A.Jaunzeme, I.Zepa, E.Kokars, 

M.Višķers, J.Erels); “pret” – NAV; “atturas” – NAV, balsojumā nepiedalās deputāti 

J.Grudule, M.Justs,  NOLEMJ: 

1. Deleģēt Varakļānu novada domes priekšsēdētāju Māri Justu pieredzes apmaiņas 

komandējumā uz Norvēģiju laika periodā no 28.11.2022. līdz 01.12.2022. 

2. Komandējuma laikā saglabāt darba algu. 

3. Domes priekšsēdētāju komandējuma laikā aizvietot domes priekšsēdētāja 

vietniecei Janīnai Grudulei, nosakot samaksu par darbu atbilstoši “Varakļānu 

novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā” noteiktajam. 

 

 

 

 

 



14. 

Par pārdošanas cenas noteikšanu Varakļānu novada pašvaldības 

2023.gada sienas kalendāram 
 

Tiek dots vārds M.Justam 

Izskatot jautājumu par nepieciešamību noteikt cenu Varakļānu novadu prezentējošam 

2023.gada sienas kalendāram, iepazīstoties ar Centralizētās grāmatvedības sagatavoto 

aprēķinu, saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” 12. pantu, ņemot vērā domes Finanšu un 

attīstības komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm 

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

D.Ozoliņa, A.Jaunzeme, I.Zepa, E.Kokars, M.Višķers, J.Erels); “pret” – NAV; “atturas” – 

NAV, NOLEMJ: 

 1. Apstiprināt Varakļānu novadu prezentējošā 2023.gada sienas kalendāra 

pārdošanas cenu EUR 4,98 (t.sk. PVN) apmērā. 

 

 

15. 

Par konkursu “Ziemassvētku rota 2022” 
 

Tiek dots vārds M.Justam 

Izskatot priekšlikumu par Ziemassvētku noformējumu konkursa rīkošanu novadā un 

iepazīstoties ar sagatavoto konkursa “Ziemassvētku rota 2022” nolikuma projektu, 

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

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

ar 13 balsīm “par” (J.Grudule, I.Gruduls, L.Nagle, V.Vilkaušs, M.Justs, G.Gabrišs, 

A.Saleniece, D.Ozoliņa, A.Jaunzeme, I.Zepa, E.Kokars, M.Višķers, J.Erels); “pret” – NAV; 

“atturas” – NAV, NOLEMJ: 

 1. Apstiprināt konkursa “Ziemassvētku rota 2022” nolikumu saskaņā ar lēmuma 

pielikumu. 

 

Pielikumā: nolikums ar pieteikuma anketu uz 3 lapām 

 

 

16. 

Par Varakļānu novada pašvaldības administrācijas nolikumu 
 

Tiek dots vārds M.Justam 

Pamatojoties uz  likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Valsts 

pārvaldes iekārtas likuma 28.pantu, Varakļānu novada domes 2013. gada 25. jūlija sēdē 

ar lēmumu Nr. 13.1 apstiprinātā “Varakļānu novada pašvaldības nolikuma” 6. punkta otro 

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

dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm “par” (J.Grudule, I.Gruduls, L.Nagle, V.Vilkaušs, M.Justs, 

G.Gabrišs, A.Saleniece, D.Ozoliņa, A.Jaunzeme, I.Zepa, E.Kokars, M.Višķers, J.Erels); 

“pret” – NAV; “atturas” – NAV, NOLEMJ: 
1. Apstiprināt Varakļānu novada pašvaldības administrācijas nolikumu saskaņā ar 

pielikumu. 

 

Pielikumā: nolikums uz 4 lapām 

 

 

 

 

 



 

17. 

Par Varakļānu novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumu 
 

Tiek dots vārds M.Justam 

Aktualizējot Varakļānu novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības 

nolikumu, ir sagatavots atlīdzības nolikuma projekts, pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām” 5. panta sesto daļu, 21.panta  pirmās daļas 12.un 13.punktu, Republikas 

pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likumu, Valsts un pašvaldību institūciju 

amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, ņemot vērā domes Finanšu un attīstības 

komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm “par” 

(J.Grudule, I.Gruduls, L.Nagle, V.Vilkaušs, M.Justs, G.Gabrišs, A.Saleniece, D.Ozoliņa, 

A.Jaunzeme, I.Zepa, E.Kokars, M.Višķers, J.Erels); “pret” – NAV; “atturas” – NAV, 

NOLEMJ: 
1. Apstiprināt Varakļānu novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības 

nolikumu saskaņā ar pielikumu. 

2. Nolikums stājas spēkā ar 2022. gada 1. decembri. 

3. Stājoties spēkā ar lēmumu apstiprinātajam nolikumam atzīt par spēku zaudējušu 

Varakļānu novada domes 2011. gada 29. decembra sēdē ar lēmumu Nr. 16. 4. 

apstiprināto “Varakļānu novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības 

nolikums”. 

4. Lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas brīdī. 

 

Pielikumā: nolikums uz 7 lapām 

 

 

 

18. 

Par Varakļānu novada pašvaldības amatu klasificēšanas rezultātu apkopojuma 

saskaņošanu 
 

Tiek dots vārds M.Justam 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27.punktu, Valsts 

un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 7. pantu, Ministru 

kabineta noteikumiem Nr. 262 “Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs, amatu 

klasifikācijas un amatu apraksta izstrādāšanas kārtība” un to 126. punktu, Varakļānu novada 

domes 24.11.2022. sēdē ar lēmumu Nr. 16.17. apstiprināto “Varakļānu novada pašvaldības 

amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumu”. Ņemot vērā domes Finanšu un attīstības 

komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm “par” 

(J.Grudule, I.Gruduls, L.Nagle, V.Vilkaušs, M.Justs, G.Gabrišs, A.Saleniece, D.Ozoliņa, 

A.Jaunzeme, I.Zepa, E.Kokars, M.Višķers, J.Erels); “pret” – NAV; “atturas” – NAV, 

NOLEMJ: 
1. Saskaņot Varakļānu novada pašvaldības amatu klasificēšanas rezultātu 

apkopojumu saskaņā ar pielikumu. 

2. Lēmumā saskaņotais Varakļānu novada pašvaldības amatu klasifikators stājas 

spēkā ar 2023.gada 1. janvāri. 

 

Pielikumā: Varakļānu novada pašvaldības amatu klasificēšanas rezultātu apkopojums 

uz 3 lapām 
 

 

 



 

PAPILDU SĒDES KĀRTĪBA 
 

19. 

Par dzīvokļa īpašuma Kosmonautu iela 15-21,  Varakļāni,  ierakstīšanu 

zemesgrāmatā 
 

Tiek dots vārds M.Justam 

Izskatot pašvaldībā saņemto dzīvokļu īpašuma Kosmonautu iela 15-21,  Varakļāni, 

īrnieka Xxxx Xxxx 22.11.2022. iesniegumu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. 

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

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

V.Vilkaušs, M.Justs, G.Gabrišs, A.Saleniece, D.Ozoliņa, A.Jaunzeme, I.Zepa, E.Kokars, 

M.Višķers, J.Erels); “pret” – NAV; “atturas” – NAV, NOLEMJ: 

1. Veikt nepieciešamās darbības pašvaldībai piekritīgā dzīvokļa īpašuma 

Kosmonautu iela 15-21,  Varakļāni, identifikācijas Nr. 7017 001 0591 001 

022, kopplatība 56,7 m2, ierakstīšanai zemesgrāmatā uz Varakļānu novada 

pašvaldības vārda. 

 

20. 

Par nedzīvojamo telpu nomas līgumu 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

Izskatot SIA “Auto flora” 16.11.2022. iesniegumu par nedzīvojamās telpas nomas 

līguma pagarināšanu, pamatojoties uz Varakļānu novada domes 26.05.2022. lēmuma Nr. 8.11. 

“Par nedzīvojamo telpu nomas līgumu” deleģējumu, likuma “Par pašvaldībām” 14.panta 

otrās daļas 3.punktu un 15.panta pirmās daļas 4.punktu, trešo daļu, Valsts pārvaldes iekārtas 

likuma 40.panta pirmo un otro daļu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm 

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

D.Ozoliņa, A.Jaunzeme, I.Zepa, E.Kokars, M.Višķers, J.Erels); “pret” – NAV; “atturas” – 

NAV, NOLEMJ: 

1. Pagarināt SIA “Auto flora”, reģistrācijas Nr. 45403017584, nedzīvojamo 

telpu 01.01.2021. nomas līgumu telpām 49.6 m2 platībā (telpa Nr.7) adresē 

Jaunatnes iela 2, Varakļāni, Varakļānu novadā, auto kursu apmācību 

nodrošināšanai. 
2. Lēmumā minētā uzņēmuma pārstāvim viena mēneša laikā no lēmuma 

pieņemšanas dienas noslēgt vienošanos ar Varakļānu vidusskolu, nosakot nomas 

termiņu līdz 31.12.2025., saglabājot iepriekšējos līguma nosacījumus. 

 

 
Visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti.  

Sēde darbu beidz plkst. 17:00 

 

Nākamā domes sēde notiks 29.12.2022. plkst. 16:00 

 

 

Sēdi vadīja: 

Domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts)  M.Justs 

 

Protokolēja: 

Pašvaldības sekretāre (personiskais paraksts)  K.Keiša 

 



 

Sēdes protokolam piekrītu:     

 

   (personiskais paraksts)   J. Grudule 

 

 

   (personiskais paraksts)   I. Gruduls 

 

 

   (personiskais paraksts)   L. Nagle 

 

 

   (personiskais paraksts)   V. Vilkaušs 

 

 

   (personiskais paraksts)   G. Gabrišs 

 

 

   (personiskais paraksts)  A. Saleniece 

 

 

   (personiskais paraksts)    D. Ozoliņa 

 

 

(personiskais paraksts)   A. Jaunzeme 

 

 

(personiskais paraksts)   I. Zepa 

 

 

(personiskais paraksts)   E. Kokars 

 

 

(personiskais paraksts)   M. Višķers 

 

 

(personiskais paraksts)   J. Erels 

 
 


