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VARAKĻĀNU NOVADA DOMES SĒDES 

PROTOKOLS  
Varakļānos 

 
2022. gada 26. maijā                                Nr. 8 

 

Sēde sasaukta plkst. 1600 

Sēdi vada domes priekšsēdētājs Māris Justs  

Sēdi protokolē pašvaldības sekretāre Karīna Keiša 

Sēde notiek 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  - 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  - piedalās  

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

15.  Deputāts Jānis Erels   - piedalās 

 
 

PIEAICINĀTIE UN INTERESENTI:   

 

Pašvaldības juriste – Ērika Jermanova; 

Pašvaldības izpilddirektors – Oskars Kančs; 

Sociālā dienesta vadītāja – Aina Kanča (līdz darba kārtības 12. jautājumam) 

Nekustamā īpašuma speciāliste – Solvita Brokule; 

Pašvaldības sekretāre – Karīna Keiša. 

 

 

Darba kārtība 

1. Par nekustamā īpašuma “Rozes” sadalīšanu 

2. Par zemes nomu 

3. Par dzīvokļa Pils iela 30-10, Varakļāni, Varakļānu novads, atsavināšanu un nosacītās cenas 

noteikšanu 

mailto:varaklani@varaklani.lv


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

noteikšanu 

5. Par nekustamā īpašuma Ganību iela 28, Varakļāni izsoles rīkošanu 

6. Par nekustamā īpašuma Krustpils iela 27, Varakļāni izsoles atzīšanu par nenotikušu 

7. Par grozījumiem komisijas koku ciršanas izvērtēšanai ārpus meža zemes nolikumā un 

un komisijas sastāva apstiprināšanu 

8. Par sociālo dzīvokļu īres līgumu pagarināšanu 

9. Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu un īres līguma noslēgšanu 

10. Par naudas balvu piešķiršanu nozīmīgā dzīves jubilejā 

11. Par nedzīvojamo telpu nomas līgumu 

12. Par godalgas piešķiršanu Varakļānu novada vispārizglītojošo skolu absolventiem 

13. Par grozījumiem “Varakļānu novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības 

nolikumā” 

14. Par Varakļānu novada Būvvaldes vadītāja iecelšanu amatā 

15. Par atbalstu grāmatas “J. Stroda burtnīcas: atmiņas” izdošanai 

16. Par priekšfinansējumu projekta PuMPuRs “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska 

jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” īstenošanai biedrībai “Varjaunieši” 

17. Par pašvaldības finansējuma piešķiršanu biznesa ideju atbalstam 

18. Par pašvaldības finansējuma piešķiršanu lauku tūrisma atbalstam 

19. Par pašvaldības finansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu māju teritoriju labiekārtošanas 

atbalstam 

 

PAPILDU DARBA KĀRTĪBA 

20. Par  pašvaldības kustamās mantas – cirsmas atkārtotas mutiskas izsoles rezultātu 

apstiprināšanu 

21.  Par zemes ierīcības – robežu pārkārtošanas projektu nekustamajiem īpašumiem Skolas 

iela 12 un Skolas iela 14, Varakļāni 

22. Par aizņēmumu projekta “Kosmonautu ielas posma seguma atjaunošana Varakļānu pilsētā” 

darbu realizācijai 

23.  Par klientu vietu skaita palielināšanu Varakļānu novada pansionātā “Varavīksne” 

24. Par nedzīvojamo telpu nomas līgumu 

 

 

Domes priekšsēdētājs aicina deputātus apstiprināt 26.05.2022. Varakļānu novada domes 

sēdes darba kārtību ar 19 (deviņpadsmit) pamata darba kārtība jautājumiem un 5 (pieci) papildu 

darba kārtības jautājumiem. Atklāti balsojot, ar 14 balsīm “par” (J.Grudule, I.Gruduls, L.Nagle, 

V.Vilkaušs, M.Justs, G.Gabrišs, A.Strods, A.Saleniece, A.Jaunzeme, E.Kokars, J.Erels, I.Zepa, 

O.Zeps, D.Ozoliņa) sēdes darba kārtība tiek apstiprināta.  

Pašvaldības izpilddirektors O.Kančs ziņo par padarītajiem un plānotajiem darbiem novada 

teritorijā.  

 

1. 

Par nekustamā īpašuma “Rozes” sadalīšanu 

 

Tiek dots vārds S.Brokulei, M.Justam 

Izskatot iesniegumu par nekustamā īpašuma “Rozes”, Murmastienes  pag., Varakļānu 

nov. sadalīšanu divos atsevišķos īpašumos, pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra 



likuma 19.panta 1.punktu, likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, Ministru kabineta 20.06.2006. 

noteikumiem 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”, 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, G.Gabrišs, 

A.Strods, A.Saleniece, A.Jaunzeme, E.Kokars, J.Erels, I.Zepa, O.Zeps, D.Ozoliņa) “PRET” – 

nav; “ATTURAS” – nav; “BALSOJUMĀ NEPIEDALĀS” – nav;   NOLEMJ: 

1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma  “Rozes”, Murmastienes pag., Varakļānu nov. (kadastra 

numurs 7078 003 0189), kas sastāv no trīs zemes vienībām ar kopējo platību 24,1 ha,  zemes 

vienību ar kadastra  apzīmējumu 7078 004 0509 – 5,68 ha platībā un zemes vienību ar kadastra 

apz. 7078 004 0510 – 6,12  ha platībā. 

2. Paliekošā īpašuma “Rozes”, Murmastienes pag., Varakļānu nov.  zemes vienībai ar 

kadastra apz. 7078 003 0189 – 12,3 ha platībā saglabāt zemes lietošanas mērķi - zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir  lauksaimniecība (kods- 0101). 

3. Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam, kas sastāv no divām atdalītām zemes 

vienībām, piešķirt nosaukumu  “Mežrozes” un noteikt zemes lietošanas mērķi - zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods- 0201). 

 

2. 

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”, 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, 

G.Gabrišs, A.Strods, A.Saleniece, A.Jaunzeme, E.Kokars, J.Erels, I.Zepa, O.Zeps, D.Ozoliņa) 

“PRET” – nav; “ATTURAS” – nav; “BALSOJUMĀ NEPIEDALĀS” – nav;   NOLEMJ: 

1. Pārtraukt ar Xxxx Xxxx (pers.k. xxxxxx - xxxxx) ar 31.05.2022. zemes nomas līgumu 

par zemes vienības daļu 600 m2 platībā Jēkabpils šoseja 19, Varakļāni. 

2. Iznomāt Xxxx Xxxx (pers.k. xxxxxx–xxxxx) no 01.06.2022. līdz 31.12.2026. zemes 

vienības daļu 600 m2 platībā Jēkabpils šoseja 19, Varakļāni sakņu dārza vajadzībām, nomas 

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

3. Iznomāt Xxxx Xxxx (pers.k. xxxxxx–xxxxxx) no 01.01.2022. līdz 31.12.2022. zemes 

vienību ar kadastra apz. 7094 004 0234, 0,5 ha platībā, nosakot nomas maksu EUR 35,75 

bez PVN gadā, saskaņā ar Varakļānu novada domes 16.12.2019. ārkārtas sēdes lēmumu 

Nr.14.2. 

 

3. 

Par dzīvokļa Pils iela 30-10, Varakļāni, Varakļānu novads, atsavināšanu 

 un nosacītās cenas noteikšanu 
 

Tiek dots vārds S.Brokulei, M.Justam  

Izskatot Mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 19.05.2022. aktu “Par nekustamā 

īpašuma Pils iela 30-10, Varakļāni, Varakļānu novads (kad. Nr. 7017 900 0417) 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 14 balsīm “PAR” (J.Grudule, I.Gruduls, L.Nagle, 



V.Vilkaušs, M.Justs, G.Gabrišs, A.Strods, A.Saleniece, A.Jaunzeme, E.Kokars, J.Erels, I.Zepa, 

O.Zeps, D.Ozoliņa)  “PRET” – nav; “ATTURAS” – nav; “BALSOJUMĀ NEPIEDALĀS” – nav;   

NOLEMJ: 

1. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Pils iela 30-10, Varakļāni, 

Varakļānu novads (kad.Nr. 7017 900 0417), nosacīto cenu EUR 4162,40. 

2. Uzdot nekustamā īpašuma speciālistei S.Brokulei sagatavot un nosūtīt dzīvokļa Pils iela 

30-10, Varakļāni, īrniekam Xxxx Xxxx piedāvājumu izmantot pirmpirkuma tiesības. 

3. Uzdot pašvaldības juristei Ē. Jermanovai sagatavot parakstīšanai dzīvokļa īpašuma Pils 

iela 30-10, Varakļāni, Varakļānu nov., pirkuma līguma projektu. 

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

budžetā. 

5. Varakļānu novada pašvaldības Centralizētajai grāmatvedībai (galvenā 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 32-4, Varakļāni, Varakļānu novads, atsavināšanu 

un nosacītās cenas noteikšanu 

 

Tiek dots vārds S.Brokulei, M.Justam 

Izskatot Mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 19.05.2022. aktu “Par nekustamā 

īpašuma Pils iela 32-4, Varakļāni, Varakļānu novads (kadastra Nr. 7017 900 0416) 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 14 balsīm “PAR” (J.Grudule, I.Gruduls, L.Nagle, 

V.Vilkaušs, M.Justs, G.Gabrišs, A.Strods, A.Saleniece, A.Jaunzeme, E.Kokars, J.Erels, I.Zepa, 

O.Zeps, D.Ozoliņa) “PRET” – nav; “ATTURAS” – nav; “BALSOJUMĀ NEPIEDALĀS” – nav;   

NOLEMJ: 

1. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Pils iela 32-4, Varakļāni, 

Varakļānu novads (kad.Nr. 7017 900 0416), nosacīto cenu EUR 4048,90. 

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

iela 32-4, Varakļāni, īrniekam Xxxx Xxxx piedāvājumu izmantot pirmpirkuma tiesības. 

3. Uzdot pašvaldības juristei Ē. Jermanovai sagatavot parakstīšanai dzīvokļa īpašuma Pils 

iela 32-4, Varakļāni, Varakļānu nov., pirkuma līguma projektu. 

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

pašvaldības budžetā. 

5. Varakļānu novada pašvaldības Centralizētajai grāmatvedībai (galvenā 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 nekustamā īpašuma Ganību iela 28, Varakļāni izsoles rīkošanu 

 

Tiek dots vārds S.Brokulei, M.Justam 

Izskatot priekšlikumu par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma Ganību iela 28, 

Varakļāni, kad.nr. 70170010329 nodošanu atsavināšanai, 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 

otro 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, 

G.Gabrišs, A.Strods, A.Saleniece, A.Jaunzeme, E.Kokars, J.Erels, I.Zepa, O.Zeps, D.Ozoliņa) 

“PRET” – nav; “ATTURAS” – nav; “BALSOJUMĀ NEPIEDALĀS” – nav;   NOLEMJ: 

1. Nodot atsavināšanai Varakļānu novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu 

Ganību iela 28, Varakļāni, kas sastāv no vienas zemes vienības 2598 m2 platībā, pārdodot 

mutiskā izsolē ar augšupejošu soli. 

2. Apstiprināt nekustamā īpašuma nosacīto cenu (izsoles sākumcenu) EUR 2500,00 

apmērā. 

3. Mantas atsavināšanas un izsoles komisijai viena mēneša laikā pēc izsoles iesniegt domei 

lēmuma projektu par izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

 

Pielikumā: izsoles noteikumi ar pielikumiem uz 13 lapām. 

 

6. 

Par nekustamā īpašuma Krustpils iela 27, Varakļāni izsoles atzīšanu par nenotikušu 

 

Tiek dots vārds V.Vilkaušam, S.Brokulei, M.Justam 

Izpildot Varakļānu novada domes 31.03.2022. lēmumu Nr. 6.5. “Par nekustamā īpašuma 

Krustpils iela 27, Varakļāni, izsoles rīkošanu”, saskaņā ar izsoles noteikumu 5.1.1. punktu, 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 

pirmās daļas 27. punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 31.panta pirmo daļu, 

34. 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, G.Gabrišs, A.Strods, A.Saleniece, A.Jaunzeme, E.Kokars, J.Erels, I.Zepa, O.Zeps, 

D.Ozoliņa) “PRET” – nav; “ATTURAS” – nav; “BALSOJUMĀ NEPIEDALĀS” – nav;   

NOLEMJ: 

1. Atzīt Varakļānu novada pašvaldības mantas – īpašumā esošā nekustamā īpašuma  

Krustpils iela 27, Varakļāni, Varakļānu novads (kadastra Nr. 7017 001 0290), kas sastāv 

no neapbūvētas zemes vienības 2415 m2 platībā 18.05.2022., izsoli par nenotikušu saskaņā 

ar Mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 18.05.2022. protokolu Nr.01. 

 

7. 

Par grozījumiem komisijas koku ciršanas izvērtēšanai ārpus meža zemes nolikumā un 

komisijas sastāva apstiprināšanu 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

Aktualizējot Varakļānu novada domes 30.12.2015. ar sēdes lēmumu Nr. 14.11. 

apstiprināto “Varakļānu novada pašvaldības Komisijas koku ciršanas izvērtēšanas ārpus meža 

zemes nolikums”, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24. punktu, 

41.panta pirmās daļas 2. punktu, saskaņā ar 04.10.2021. Varakļānu novada domes lēmumu Nr. 

8.10. “Par izmaiņām Koku ciršanas izvērtēšanas ārpus meža zemes komisijas sastāvā”, 

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

V.Vilkaušs, M.Justs, G.Gabrišs, A.Strods, A.Saleniece, A.Jaunzeme, E.Kokars, J.Erels, I.Zepa, 



O.Zeps, D.Ozoliņa) “PRET” – nav; “ATTURAS” – nav; “BALSOJUMĀ NEPIEDALĀS” – nav;   

NOLEMJ: 

1. Izdarīt grozījumus Varakļānu novada domes 30.12.2015. apstiprinātajā “Varakļānu 

novada pašvaldības Komisijas koku ciršanas izvērtēšanas ārpus meža zemes nolikuma” 

3.2. punktā, izsakot šādā redakcijā: 

“3.2. Komisijā ietilpst pašvaldības: 

3.2.1. saimnieciskās daļas vadītājs; 

3.2.2. apstādījumu kopējs; 

3.2.3. nekustamā īpašuma speciālists; 

3.2.4. pagastu pārvalžu vadītājs.” 

2. Apstiprināt komisiju koku ciršanas izvērtēšanai ārpus meža zemes šādā sastāvā: 

   saimnieciskās daļas vadītājs – Vilnis Dzērvītis; 

  apstādījumu kopējs – Lauma Ikše; 

  nekustamā īpašuma speciālists – Solvita Brokule; 

  pagastu pārvalžu vadītājs – Jānis Mozga. 

3. Lēmuma 1.punktu -  Nolikuma grozījumus piemērot ar 2022.gada 1.janvāri. 

 

8. 

Par sociālo dzīvokļu īres līgumu pagarināšanu 

 

Tiek dots vārds A.Kančai, M.Justam 

Izskatot pašvaldībā saņemto Sociālā dienesta sagatavoto informāciju par sociālo dzīvokļu 

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

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

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

G.Gabrišs, A.Strods, A.Saleniece, A.Jaunzeme, E.Kokars, J.Erels, I.Zepa, O.Zeps, D.Ozoliņa) 

“PRET” – nav; “ATTURAS” – nav; “BALSOJUMĀ NEPIEDALĀS” – nav;   NOLEMJ: 

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

pirmās daļas 1.punktu,  Varakļānu novada pašvaldības 2022.gada 25.marta saistošo 

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

jautājumu risināšanā” 19. un 39.3. apakšpunktu, pagarināt sociālā dzīvokļa īres līgumu 

Xxxx Xxxx (pers. k. xxxxxx-xxxxx) līdz 30.11.2022. par sociālo dzīvokli adresē Rīgas 

iela 36-1 (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. 

 

9. 

Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu un īres līguma noslēgšanu 

Tiek dots vārds A.Kančai, M.Justam 

 Izskatot priekšlikumu par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu pašvaldībai piederošajam 

dzīvoklim Pils iela 32-7, Varakļānos, saskaņā ar likumu “Par palīdzību dzīvokļa jautājuma 

risināšanā” 21.5 panta trešo daļu un Varakļānu novada pašvaldības 2022.gada 25.marta saistošo 

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

jautājumu risināšanā” 18.5. apakšpunktu, 20. punktu, 39.2.1. apakšpunktu, 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, G.Gabrišs, 

A.Strods, A.Saleniece, A.Jaunzeme, E.Kokars, J.Erels, I.Zepa, O.Zeps, D.Ozoliņa) “PRET” – 

nav; “ATTURAS” – nav; “BALSOJUMĀ NEPIEDALĀS” – nav;   NOLEMJ: 



1. Atcelt ar 31.05.2022. sociālā dzīvokļa statusu pašvaldībai piederošam dzīvoklim adresē 

Pils iela 32-7, Varakļāni, Varakļānu novads. 

2. Ar Xxxx Xxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx) pārtraukt līgumu par sociālā dzīvokļa īri, ar 

01.06.2022. noslēgt īres līgumu ar termiņu līdz 31.05.2023. par dzīvokli Pils iela 32-7, 

Varakļāni, (2 istabas, 46,6 m2 kopplatība). 

3. Lēmumā minētajai personai viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt 

līgumu ar Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA par lēmumā minētā dzīvokļa īri. 

 

10. 

Par naudas balvu piešķiršanu nozīmīgā dzīves jubilejā 

 

Tiek dots vārds A.Kančai, M.Justam 

Izskatot Dzimtsarakstu nodaļas sagatavoto informāciju par nozīmīgām dzīves jubilejām 

2022.gada jūnijā, 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 Finanšu un attīstības komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 

14 balsīm “PAR” (J.Grudule, I.Gruduls, L.Nagle, V.Vilkaušs, M.Justs, G.Gabrišs, A.Strods, 

A.Saleniece, A.Jaunzeme, E.Kokars, J.Erels, I.Zepa, O.Zeps, D.Ozoliņa) “PRET” – nav; 

“ATTURAS” – nav; “BALSOJUMĀ NEPIEDALĀS” – nav;   NOLEMJ: 

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

Varakļānu novada iedzīvotājiem: 

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

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

Varakļānu novada iedzīvotājiem: 

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

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

Varakļānu novada iedzīvotājiem: 

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

 

11. 

Par nedzīvojamo telpu nomas līgumu 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

Izskatot SIA “Presto Autoskola” 01.04.2022. iesniegumu Nr.1-10/17 par nedzīvojamās 

telpas nomas līguma atjaunošanu, pamatojoties uz Varakļānu novada domes 27.08.2020. lēmumu 

Nr. 15.1. “Par atļauju Varakļānu vidusskolai slēgt nedzīvojamo telpu nomas līgumu”,  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, 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, G.Gabrišs, A.Strods, A.Saleniece, 

A.Jaunzeme, E.Kokars, J.Erels, I.Zepa, O.Zeps, D.Ozoliņa) “PRET” – nav; “ATTURAS” – nav; 

“BALSOJUMĀ NEPIEDALĀS” – nav;   NOLEMJ: 

1. Deleģēt Varakļānu vidusskolu slēgt līgumus par nedzīvojamo telpu nomu, saskaņā ar 

Varakļānu novada domes pieņemtajiem lēmumiem, Varakļānu vidusskolas ēkā, adresē 

Jaunatnes iela 2, Varakļāni, Varakļānu novads, LV-4838. 

2. Atjaunot SIA “Presto Autoskola”, reģ. Nr. 40103480953 nedzīvojamo telpu 

15.09.2020. nomas līgumu telpām 49.6 m2 platībā (telpa Nr.7) ēkā Jaunatnes ielā 2, 

Varakļānos, Varakļānu novadā, LV-4838 auto kursu organizēšanai. 

2.1. Nomas līgumu noslēgt mēneša laikā, pārslēdzot nomas līgumu ar termiņu līdz 

31.08.2024., saglabājot iepriekšējos līguma nosacījumus. 

 
Sēdē pārtrauc piedalīties A.Kanča 



12. 

Par godalgas piešķiršanu Varakļānu novada vispārizglītojošo skolu absolventiem 

 

Tiek dots vārds A.Saleniecei, M.Justam 

Izskatot izglītības iestāžu sagatavoto informāciju par Varakļānu novada skolu izlaiduma 

klašu absolventiem, kuri apbalvojami par sasniegumiem mācībās un ārpusstundu aktivitātēs, 

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

balvām un materiālo palīdzību Varakļānu novadā” 2.1.3.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, G.Gabrišs, A.Strods, A.Saleniece, 

A.Jaunzeme, E.Kokars, J.Erels, I.Zepa, O.Zeps, D.Ozoliņa) “PRET” – nav; “ATTURAS” – nav; 

“BALSOJUMĀ NEPIEDALĀS” – nav;   NOLEMJ: 

1. Piešķirt godalgu Varakļānu vidusskolas 9.klašu absolventiem EUR 50,00 

(piecdesmit) apmērā par sasniegumiem mācībās, aktīvu sabiedrisko darbību, 

māksliniecisko pašdarbību, dalību valsts olimpiādes, panākumiem sportā, aktīvu 

darbību jaunsardzē, skolēnu pašpārvaldē un projektos: 

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

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

1.3. Xxxx Xxxx (pers.k.xxxxxx-xxxxx), faktiskā adrese Xxxx Xxxx. 

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

2. Piešķirt godalgu Varakļānu vidusskolas 12.klases abolventiem EUR 75,00 apmērā 

par sasniegumiem mācībās, aktīvu sabiedrisko darbību, māksliniecisko pašdarbību, 

dalību valsts olimpiādes, panākumiem sportā, aktīvu darbību jaunsardzē, skolēnu 

pašpārvaldē un projektos: 

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

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

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

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

 

13. 

Par grozījumiem “Varakļānu novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības 

nolikumā” 

 

Tiek dots vārds A.Saleniecei, M.Justam 

Izskatot pašvaldības izpilddirektora Oskara Kanča sagatavoto priekšlikumu par 

pašvaldības kapitālsabiedrību SIA “Varakļānu veselības aprūpes centrs” un Varakļānu “Dzīvokļu 

komunālais uzņēmums” SIA valdes locekļu amatalgu koeficienta izmaiņām, pamatojoties uz 

likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.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.Strods, A.Saleniece, 

A.Jaunzeme, E.Kokars, J.Erels, I.Zepa, O.Zeps) “PRET” – nav; “ATTURAS” – D.Ozoliņa; 

“BALSOJUMĀ NEPIEDALĀS” – nav;   NOLEMJ: 

1. Izdarīt grozījumus ar domes 2011.gada 29.decembra lēmumu Nr.16.4 apstiprinātajā 

“Varakļānu novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā”: 

  1.1. nolikuma 6.1.3. punktā aizstāt koeficientu 1,25 ar koeficientu 1,15. 

1.2. nolikuma 6.1.4. punktā aizstāt koeficientu 1,20 ar koeficientu 1,10. 

2. Nolikuma grozījumi tiek piemēroti ar 2022.gada 1.jūliju. 

 

 

14. 

Par Varakļānu novada Būvvaldes vadītāja iecelšanu amatā 
 

Tiek dots vārds A.Saleniecei, M.Justam 



Izskatot domes priekšsēdētāja priekšlikumu par Ērikas Jermanovas apstiprināšanu 

Varakļānu novada Būvvaldes vadītājas amatā, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 

21.panta pirmās daļas 9.punktu, Varakļānu novada pašvaldības nolikuma 17.7. punktu, 

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

V.Vilkaušs, M.Justs, G.Gabrišs, A.Strods, A.Saleniece, A.Jaunzeme, E.Kokars, J.Erels, I.Zepa, 

O.Zeps, D.Ozoliņa) “PRET” – nav; “ATTURAS” – nav; “BALSOJUMĀ NEPIEDALĀS” – nav;   

NOLEMJ: 

1. Apstiprināt par Varakļānu novada Būvvaldes vadītāju Ēriku Jermanovu (pers.k. 

xxxxxx-xxxxx). 

2. Darba samaksu Varakļānu novada Būvvaldes vadītājai noteikt atbilstoši spēkā 

esošajam amatu un mēnešalgu sarakstam. 

 

15. 

Par atbalstu grāmatas “J. Stroda burtnīcas: atmiņas” izdošanai 

 

Tiek dots vārds A.Saleniecei, M.Justam 

Izskatot biedrības “Hronologeja” valdes priekšsēdētāja Xxxx Xxxx 09.05.2022. 

iesniegumu Nr.3.2/4 par finanšu līdzekļu nepieciešamību projekta “Grāmatas “J. Stroda 

burtnīcas: atmiņas” izdošana” īstenošanai, 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, G.Gabrišs, A.Strods, A.Saleniece, A.Jaunzeme, E.Kokars, J.Erels, I.Zepa, 

O.Zeps, D.Ozoliņa) “PRET” – nav; “ATTURAS” – nav; “BALSOJUMĀ NEPIEDALĀS” – nav;   

NOLEMJ: 

1. Piešķirt līdzfinansējumu no pašvaldības budžeta līdzekļiem EUR 250,00 (divi simti 

piecdesmit euro, 00 centi) apmērā projekta “Grāmatas “J. Stroda burtnīcas: atmiņas” 

izdošana” īstenošanai. 

2. Uzdot Varakļānu novada domes priekšsēdētājam M. Justam sagatavot un noslēgt 

sadarbības līgumu ar biedrību “Hronologeja” par Projekta īstenošanu. 

 

 

16. 

Par priekšfinansējumu projekta PuMPuRs “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska 

jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” īstenošanai biedrībai “Varjaunieši” 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

Izskatot biedrības “Varjaunieši” valdes locekļa Xxxx Xxxx 28.04.2022. iesniegumu par 

priekšfinansējumu piešķiršanu projekta PuMPuRs “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska 

jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” īstenošanai, pamatojoties uz likuma “Par 

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un saskaņā ar noteikumu “Par Varakļānu novada 

pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtību biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskajām 

organizācijām” 4.2. apakšpunktu, 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, G.Gabrišs, A.Strods, A.Saleniece, A.Jaunzeme, 

E.Kokars, J.Erels, I.Zepa, O.Zeps, D.Ozoliņa) “PRET” – nav; “ATTURAS” – nav; 

“BALSOJUMĀ NEPIEDALĀS” – nav;   NOLEMJ: 

1. Nodrošināt biedrībai “Varjaunieši” priekšfinansējumu EUR 920,00 apmērā no 

2022.gada pašvaldības budžeta līdzekļiem projekta PuMPuRs “Priekšlaicīgas mācību 

pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” īstenošanai. 

2. Biedrība “Varjaunieši” veic priekšfinansējuma līdzekļu atmaksu EUR 920,00 apmērā 

pašvaldības budžetā pēc projekta īstenošanas un projekta finansējuma saņemšanas pilnā 

apmērā, bet ne vēlāk kā pēc 18 mēnešiem no priekšfinansējuma saņemšanas. 

 



 

17. 

Par pašvaldības finansējuma piešķiršanu biznesa ideju atbalstam 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

Izskatot pašvaldības Finanšu un attīstības komitejas locekļu priekšlikumus, pamatojoties 

uz to, ka iepriekš noteiktajā termiņā netika saņemti projektu pieteikumi biznesa ideju finansējuma 

saņemšanai, saskaņā ar 31.03.2022. Varakļānu novada domes lēmumu Nr. 6.18. “Par pašvaldības 

finansējuma piešķiršanu biznesa ideju konkursam” , pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 

12.pantu, 15.panta pirmās daļas 10.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, G.Gabrišs, A.Strods, A.Saleniece, A.Jaunzeme, 

E.Kokars, J.Erels, I.Zepa, O.Zeps, D.Ozoliņa) “PRET” – nav; “ATTURAS” – nav; 

“BALSOJUMĀ NEPIEDALĀS” – nav;   NOLEMJ: 

1. Apstiprināt konkursa “Radies Varakļānos 2022” 2. nolikumu Varakļānu novada 

pašvaldības finansējuma saņemšanai uzņēmējdarbības atbalstam. 

2. Pagarināt konkursa pieteikumu iesniegšanas termiņu līdz 2022.gada 17.augustam. 

3. Iesniegto projektu izskatīšanu veikt atbilstoši nolikumam. 

4. Informāciju par konkursa nolikumu un iespēju pieteikties pašvaldības finansējumam 

publicēt Varakļānu novada neatkarīgajā laikrakstā “Varakļōnīts” un pašvaldības 

interneta vietnē www.varaklani.lv 

 
Pielikumā: Biznesa ideju konkursa “Radies Varakļānos 2022” 2. nolikums uz 4 lapām. 

 

 18. 

Par pašvaldības finansējuma piešķiršanu lauku tūrisma atbalstam 

 

  

Tiek dots vārds M.Justam 

Izskatot pašvaldībā saņemtos konkursa “Lauku tūrisma attīstība” projektu pieteikumus, 

atbilstoši 31.03.2022. apstiprinātā “Nolikuma projektu konkursam Varakļānu novada pašvaldības 

finansējuma saņemšanai lauku tūrisma attīstībai” 27.punktam, 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, G.Gabrišs, A.Strods, A.Saleniece, 

A.Jaunzeme, E.Kokars, J.Erels, I.Zepa, O.Zeps, D.Ozoliņa) “PRET” – nav; “ATTURAS” – nav; 

“BALSOJUMĀ NEPIEDALĀS” – nav;   NOLEMJ: 

1. Piešķirt finansējumu Burbuļu spēles SIA (reģ.Nr. 42403047543) tūrisma objekta izveidei 

“Varakļānu rūķu burbuļu dārzs” Varakļānu novadā EUR 1750,00 (viens tūkstotis septiņi 

simti piecdesmit euro 00 centi) apmērā; 

1.1. uzdot domes priekšsēdētājam Mārim Justam mēneša laikā noslēgt līgumu ar 

Burbuļu spēles SIA pārstāvi Xxxx Xxxx par finansējuma saņemšanu. 

2. Piešķirt finansējumu Marijai Stiukai (pers.k. xxxxxx-xxxxx) Varakļānu novadu 

reprezentējošu suvenīru – Grāmatzīme “Varakļāni” – līdz EUR 500,00 (pieci simti euro 00 

centi) apmērā; 

2.1. uzdot domes priekšsēdētājam Mārim Justam mēneša laikā noslēgt līgumu ar 

Marijai Stiukai par suvenīra – Grāmatzīme “Varakļāni” piegādi. 

3. DNS WOOD ART SIA projekta pieteikumu Suvenīru izgatavošana – dekoratīvs koka 

servējamais dēlītis noraidīt un finansējumu nepiešķirt. 

  

 

 

 

http://www.varaklani.lv/


19. 

Par pašvaldības finansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu māju 

 teritoriju labiekārtošanas atbalstam 
 

Tiek dots vārds M.Justam 

 Izskatot pašvaldībā saņemtos Varakļānu novada iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas 

projektu konkursa “Daudzdzīvokļu māju teritoriju labiekārtošana” pieteikumus, atbilstoši 

31.03.2022. apstiprinātā konkursa “Daudzdzīvokļu māju teritoriju labiekārtošana” nolikuma 

2022.gadam  29.punktam, 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, A.Jaunzeme, E.Kokars, J.Erels, I.Zepa, O.Zeps, 

D.Ozoliņa) “PRET” – nav; “ATTURAS” – nav; “BALSOJUMĀ NEPIEDALĀS” – A.Strods;   

NOLEMJ: 

1. Akceptēt Varakļānu novada pašvaldības dalību Varakļānu novada iedzīvotāju iniciatīvas 

veicināšanas konkursa “Daudzdzīvokļu māju teritoriju labiekārtošana” projektu 

realizācijā kā pašvaldībai piederošu dzīvokļu īpašnieku, pilnvarojot Varakļānu “Dzīvokļu 

komunālais uzņēmums” SIA īstenot projektos paredzētos pasākumus. 

2. Piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu Varakļānu novada iedzīvotāju iniciatīvas 

veicināšanas projektu konkursa “Daudzdzīvokļu māju teritoriju labiekārtošana” 

dalībniekiem EUR 50 000  kopsummā, sadalot to māju dzīvokļu īpašnieku kopību 

projektiem šādā apmērā: 

2.1. Brīvības iela 1, Varakļāni – EUR 7001,32 (septiņi tūkstoši viens euro 32 

centi); 

2.2. Kosmonautu iela 22, Varakļāni – EUR 8000,00 (astoņi tūkstoši euro 00 centi); 

2.3. Kosmonautu iela 18, Varakļāni – EUR 647,11 (seši simti četrdesmit septiņi 

euro 11 centi); 

2.4. Rēzeknes iela 4, Varakļāni – EUR 5125,47 (pieci tūkstoši simts divdesmit 

pieci euro 47 centi); 

2.5. Rīgas iela 19, Varakļāni – EUR 269,00 (divi simti sešdesmit deviņi euro 00 

centi); 

2.6. Pils iela 18, Varakļāni – EUR 8000,00 (astoņi tūkstoši euro 00 centi); 

2.7. Pils iela 32, Varakļāni – EUR 7843,23 (septiņi tūkstoši astoņi simti četrdesmit 

trīs euro 23 centi); 

2.8. Pils iela 28A un 28B, Varakļāni – EUR 7415,51 (septiņi tūkstoši četri simti 

piecpadsmit euro 51 cents); 

2.9. Jaunatnes iela 7, Murmastiene – EUR 5698,36 (pieci tūkstoši seši simti 

deviņdesmit astoņi euro 36 centi); 

3. Uzdot domes priekšsēdētājam Mārim Justam mēneša laikā noslēgt līgumus ar 

“Daudzdzīvokļu māju teritoriju labiekārtošana” projektu realizētājiem. 

4. Sakarā ar projektam atvēlēto pašvaldības līdzekļu limita sasniegšanu, projekta otro un 

trešo kārtu nerīkot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20. 

Par  pašvaldības kustamās mantas – cirsmas atkārtotas mutiskas izsoles 

rezultātu apstiprināšanu 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

Izskatot 20.05.2022. notikušās pašvaldības kustamās mantas - cirsmas atkārtotas mutiskas 

izsoles protokolu, pamatojoties Publiskas personas mantas atsavināšanas likums  34. panta otro 

daļu un Varakļānu novada pašvaldības īpašumā esošās kustamās mantas izsoles noteikumu 34. 

punktu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm “PAR” (J.Grudule, I.Gruduls, 

L.Nagle, V.Vilkaušs, M.Justs, G.Gabrišs, A.Strods, A.Saleniece, A.Jaunzeme, E.Kokars, J.Erels, 

I.Zepa, O.Zeps, D.Ozoliņa) “PRET” – nav; “ATTURAS” – nav; “BALSOJUMĀ NEPIEDALĀS” 

– nav;   NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Varakļānu novada pašvaldībai īpašumā esošās kustamās mantas – 

cirsmas (Cirsma nekustamajā īpašumā Rīgas iela 101, Varakļāni, Varakļānu novads, 

zemes vienības kadastra apzīmējums Nr. 7017 001 0209 1. kvartāla 5. nogabala 1000 m2 

platībā) 2022. gada 20. maija izsoles rezultātus – nosolītā summa EUR 9800,00 (deviņi 

tūkstoši astoņi simti euro, nulle centu). 

2. Pārdot Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PRIMOLUX" (VRN 

40103788894) kā izsoles uzvarētājam lēmuma 1. punktā minēto mantu par EUR 

9800,00 (deviņi tūkstoši astoņi simti euro, 0 centi). 

 

21. 

Par zemes ierīcības – robežu pārkārtošanas projektu nekustamajiem īpašumiem 

Skolas iela 12 un Skolas iela 14, Varakļāni 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

Izskatot nekustamā īpašuma Skolas iela 12, Varakļāni īpašnieka Xxxx Xxxx un nekustamā 

īpašuma Skolas iela 14, Varakļāni īpašnieka Xxxx Xxxx 19.05.2022. iesniegumu par nosacījumu 

izsniegšanu zemes ierīcības projekta – robežu pārkārtošanas projekta izstrādei, pamatojoties uz 

likuma “Par Pašvaldībām” 12. pantu, Zemes ierīcības likuma 5.panta 1.punktu, 8.panta pirmās 

daļas 1. punktu, 19. pantu, Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumu Nr.505 „Zemes 

ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 11. punktu un Varakļānu novada teritorijas plānojumu 

2014.-2025. gadam, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm “PAR” (J.Grudule, 

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

E.Kokars, I.Zepa, O.Zeps, D.Ozoliņa) “PRET” – nav; “ATTURAS” – nav; “BALSOJUMĀ 

NEPIEDALĀS” – J.Erels;   NOLEMJ: 

1. Piekrist zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanai nekustamajiem īpašumiem 

Skolas iela 12, Varakļāni un Skolas iela 14, Varakļāni, sastāvā ietilpstošo zemes vienību 

savstarpējo robežu pārkārtošanai: 

1.1. Zemes vienības ar kadastra apz. 7017 001 0516, Skolas iela 12, Varakļāni platība 

pēc robežu pārkārtošanas 1200 m2 . 

1.2.Zemes vienības ar kadastra apz. 7017 001 0049,  Skolas iela 14, Varakļāni platība 

pēc robežu pārkārtošanas 1561 m2. 

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

kadastrālās uzmērīšanas gaitā. 

 

Pielikumā: darba uzdevums uz 1 lapas. 

 

 

 

 

 

 



22. 

Par aizņēmumu projekta “Kosmonautu ielas posma seguma atjaunošana Varakļānu 

pilsētā” darbu realizācijai 

 

 Tiek dots vārds M.Justam 

Izskatot jautājumu par nepieciešamību ņemt aizņēmumu atbilstoši Varakļānu novada 

Attīstības programmas 2014.-2023. gadam sadaļas 3 VTP 2 “Ekonomisko attīstību veicinoša 

infrastruktūra” 2.1.1.54.punktā paredzētajai aktivitātei – “Kosmonautu ielas posma seguma 

atjaunošana Varakļānu pilsētā” darbu realizācijai, kā arī, pamatojoties uz likuma “Par 

pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 15.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma “Par budžetu 

un finanšu vadību” 41.panta piekto daļu un Ministru kabineta 2022. gada 22. februāra 

noteikumiem Nr. 143, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm “PAR” (J.Grudule, 

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

E.Kokars, J.Erels, I.Zepa, O.Zeps, D.Ozoliņa) “PRET” – nav; “ATTURAS” – nav; 

“BALSOJUMĀ NEPIEDALĀS” – nav;   NOLEMJ: 

1. Atbilstoši Varakļānu novada Attīstības programmai 2014.-2023. gadam investīciju 

projektu “Kosmonautu ielas posma seguma atjaunošana Varakļānu pilsētā” noteikt kā 

Varakļānu novada pašvaldības 2022.gada prioritāro pasākumu. Investīciju projekta 

pieteikumu iesniegt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā. Apstiprināt 

projekta kopējās attiecināmās izmaksas EUR 203 620, 45 (divi simti trīs tūkstoši seši 

simti divdesmit eiro, 45 centi) apmērā, nosakot, ka aizņēmuma kopējais apjoms ir EUR 

173 077,38, (viens simts septiņdesmit trīs tūkstoši septiņdesmit septiņi eiro, 38 centi)) 

pašvaldības budžeta līdzfinansējums EUR 30 543,07 (trīsdesmit tūkstoši pieci simti 

četrdesmit trīs eiro, 07 centi). Citas ar projekta ieviešanu saistītās izmaksas segt no 2022. 

gada pašvaldības budžeta.  

2. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomi atļaut 

Varakļānu novada pašvaldībai ņemt aizņēmumu no Valsts kases prioritārās attīstības 

programmas pasākuma – Kosmonautu ielas posma seguma atjaunošana Varakļānu 

pilsētā – realizācijai EUR 173 077,38 (viens simts septiņdesmit trīs tūkstoši septiņdesmit 

septiņi eiro, 38 centi)) apmērā ar izņemšanu līdz 31.12.2022, ar atmaksas termiņu 20 

(divdesmit) gadu laikā, ar atlikto maksājumu līdz trīs gadiem. 

3. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar Varakļānu novada pašvaldības 2023.-2042.gada 

budžetiem. 

4. Uzdot domes priekšsēdētājam Mārim Justam kārtot naudas aizņēmuma saņemšanu, 

aizdevuma līguma slēgšanu ar Valsts kasi un Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu 

kontroles un pārraudzības padomi. 

 

23. 

Par klientu vietu skaita palielināšanu ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas iestādē Varakļānu novada pansionātā “Varavīksne” 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

Izskatot Varakļānu novada pansionāta “Varavīksne” vadītājas Irīnas Vecozolas 

iesniegumus par klientu vietu skaita palielināšanu, pamatojoties uz pansionāta ēkā veiktajiem 

pasākumiem kā rezultātā tika palielināta telpu kapacitāte, nodrošinot vides pieejamību, pielāgojot 

ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodrošināšanai, saskaņā ar ēkas būvdarbu 

tehnisko dokumentāciju, likumu “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7. punktu, 77.panta 

otro daļu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm “PAR” (J.Grudule, I.Gruduls, 

L.Nagle, V.Vilkaušs, M.Justs, G.Gabrišs, A.Strods, A.Saleniece, A.Jaunzeme, E.Kokars, J.Erels, 

I.Zepa, O.Zeps, D.Ozoliņa) “PRET” – nav; “ATTURAS” – nav; “BALSOJUMĀ NEPIEDALĀS” 

– nav;   NOLEMJ: 



1. Apstiprināt 45 (četrdesmit piecu) klientu vietu skaitu Varakļānu novada pansionātā 

“Varavīksne”, reģ. Nr. 40900018847, kas atrodas “Stirnienes muiža”, Varakļānu 

pagasts, Varakļānu novads, LV – 4837, ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas pakalpojuma nodrošināšanai. 

2. Lēmumu nosūtīt Labklājības ministrijai. 

 

 

 

24. 

Par nedzīvojamo telpu nomas līgumu 

 
Tiek dots vārds M.Justam 

Izskatot 25.05.2022. Xxxx Xxxx iesniegumu par nedzīvojamās telpas nomu 

Murmastienes pamatskolas ēkā pēc adreses Rēzeknes iela 1, Murmastiene, Murmastienes 

pagasts, Varakļānu novads. Ņemot vērā to, ka ēka ilgstoši netiek efektīvi izmantota, pamatojoties 

uz  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, ņemot vērā pagastu 

pārvaldes vadītāja priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm “PAR” 

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

A.Jaunzeme, E.Kokars, J.Erels, I.Zepa, O.Zeps, D.Ozoliņa) “PRET” – nav; “ATTURAS” – nav; 

“BALSOJUMĀ NEPIEDALĀS” – nav;   NOLEMJ: 

1. Deleģēt Murmastienes pagasta pārvaldes vadītāju Jāni Mozgu slēgt līgumus par 

nedzīvojamo telpu nomu, saskaņā ar Varakļānu novada domes pieņemtajiem lēmumiem, 

Murmastienes pamatskolas ēkā, pēc adreses Rēzeknes iela 1, Murmastiene, Murmastienes 

pagasts, Varakļānu novads, LV-4835. 

2. Slēgt nedzīvojamo telpu nomas līgumu par telpu 15.8 m2 platībā (telpa Nr.004-13) ēkā 

Rēzeknes iela 1, Murmastiene, Murmastienes pagasts, Varakļānu novads., LV-4835 

skaistumkopšanas pakalpojuma sniegšanai, atbilstoši spēkā esošam izmaksu aprēķinam. 

2.1.Nomas līgumu noslēgt mēneša laikā, uz termiņu līdz 31.05.2023. 

 

Visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti.  

Sēde darbu beidz 18:00 

 

Nākamā domes sēde notiks 30.06.2022. plkst. 16:00 

 

 

Sēdi vadīja: 

Domes priekšsēdētājs  M.Justs   (personiskais paraksts) 

 

Protokolēja: 

Pašvaldības sekretāre  K.Keiša    (personiskais paraksts) 

 

 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)  

 

E. Kokars (personiskais paraksts)  

  

J. Erels  (personiskais paraksts)  

 


