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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  PAGAIDU ADMINISTRĀCIJAS SĒDES 

PROTOKOLS  
Varakļānos 

 

26.08.2021.                                     Nr.4 
 

Sēde sasaukta plkst. 14:00 

Sēdi vada pagaidu administrācijas vadītājs Māris Justs 

Sēdi protokolē lietvede Līna Nagle 

 

DOMES  SASTĀVS: 

 

1.   Pagaidu administrācijas loceklis Jānis Erels  - piedalās  

2.   Pagaidu administrācijas loceklis Gunārs Gabrišs - piedalās 

3.   Pagaidu administrācijas locekle Janīna Grudule - nepiedalās  

4.   Pagaidu administrācijas locekle Dina Inķēna  - piedalās  

5.   Pagaidu administrācijas loceklis Māris Justs  - piedalās 

6.   Pagaidu administrācijas loceklis Austris Kokars  - piedalās  

7.   Pagaidu administrācijas loceklis Nauris Lazda  - piedalās  

8.   Pagaidu administrācijas loceklis Gunārs Puntužs - piedalās  

9.   Pagaidu administrācijas locekle Anita Saleniece  - piedalās  

 

PIEAICINĀTIE  UN  INTERESENTI:   

 

Anna Mālniece – Centralizētās grāmatvedes vecākā grāmatvede; 

Aina Kanča – sociālā dienesta vadītāja; 

Ērika Jermanova – juriste; 

Līna Nagle – lietvede. 

 

DARBA  KĀRTĪBA: 
 

1. Par nekustamā īpašuma adreses noteikšanu; 

2. Par zemes nomu; 

3. Par dzīvokļa īpašuma Pils iela 13a-3, Varakļāni, Varakļānu novads, ierakstīšanu 

zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai; 

4. Par nekustamā īpašuma Saules iela 18, Varakļāni, Varakļānu novads, izsoles rīkošanu; 

5. Par dzīvokļa Pils iela 20-1, Varakļāni, Varakļānu novads, atsavināšanu un nosacītās cenas 

noteikšanu; 

6. Par deklarētās adreses anulēšanu Xxxx Xxxx; 

7. Par Sociālās dzīvojamās mājas īres līgumu pagarināšanu; 

8. Par reģistrēšanu pašvaldības palīdzībai dzīvokļa jautājumu risināšanā; 

9. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu; 
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10. Par naudas balvas piešķiršanu nozīmīgās dzīves jubilejās; 

11. Par materiālās palīdzības piešķiršanu skolas gaitu uzsākšanai; 

12. Par atbalstu biedrības “Pieaugušo attīstības projekts” projektam; 

13. Par Varakļānu novada pašvaldības publiskās apspriešanas plānojuma un kārtības 

apstiprināšanu; 

14. Par kopīgās iestādes “Cesvaines, Lubānas un Varakļānu novadu apvienotā būvvalde” 

likvidēšanu; 

15. Par papildinājumiem pašvaldības iestāžu un struktūrvienību amatu un mēnešalgu 

sarakstos. 

 

 
Pagaidu administrācijas vadītājs iepazīstina pagaidu administrācijas locekļus ar sēdes 

darba kārtību un aicina pagaidu administrācijas locekļus balsot par tās apstiprināšanu.  

Varakļānu novada pagaidu administrācija ar 8 balsīm “par” (J.Erels, G.Gabrišs, 

G. Puntužs, D.Inķēna, M.Justs, A.Kokars, N.Lazda, A.Saleniece); “pret” – nav; “atturas” – nav, 

NOLEMJ: 
 

Apstiprināt 2021.gada 26. augusta sēdes Nr.4 darba kārtību. 

 
 Vārds tiek dots pagaidu administrācijas vadītājam Mārim Justam, lai iepazīstinātu 

pagaidu administrācijas locekļus ar paveikto aizvadītajā mēnesī. Pagaidu administrācijas 

vadītājs stāsta par estrādes sakopšanas darbiem un Covid-19 zīmē aizvadītajiem pilsētas 

svētkiem, kā arī ziedu kompozīciju konkursa tradīciju. 

 Vārds tiek dots Centralizētās grāmatvedības vecākajai grāmatvedei Annai Mālniecei, 

lai informētu pagaidu administrācijas locekļus par ūdenssaimniecības tarifu aprēķinu. 

 
1. 

Par nekustamā īpašuma adreses noteikšanu 

 

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,  Ministru kabineta 

2021.gada 29.jūnija noteikumiem Nr.455 „Adresācijas noteikumi”,  Varakļānu novada 

teritorijas plānojumu 2014.-2025.gadam, Varakļānu novada pagaidu administrācija, atklāti 

balsojot, ar 8 balsīm “par” (J.Erels, G. Puntužs, M.Justs, D.Inķēna, A.Kokars, N.Lazda,  

A.Saleniece, G.Gabrišs); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ: 

1. Noteikt  zemes vienībai ar kadastra apz. 7017 001 0494 un uz tās esošajām ēkām 

adresi Ludzas iela 4, Varakļāni, Varakļānu nov., LV-4838 

Veiktā darbība 

(adreses 
piešķiršana, 

maiņa, tai skaitā 

adreses pieraksta 
formas 

precizēšana, 

likvidēšana vai 
esošās adreses 

saglabāšana) 

Adresācijas objekts 

(viensēta, ēka, apbūvei 
paredzēta zemes 

vienība un telpu grupa) 

Adresācijas 

objekta un, ja 
nepieciešams, ar to 

funkcionāli saistīto 

objektu kadastra 
apzīmējums, ja 

tāds ir 

Adresācijas 
objekta esošā 

adrese, ja tāda ir 

Esošā adresācijas 
objekta kods 

adrešu 

klasifikatorā, ja 
tāds ir 

Adresācijas 
objekta jaunā 

adrese 

Adresācijas 
objekta un, ja 

nepieciešams, ar to 

funkcionāli saistīto 
objektu jaunais 

kadastra 

apzīmējums, ja 
tāds ir 

Cita 
informācija, 

ja tāda ir 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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 Jaunas adreses 

piešķiršana 
 70170010494   

 Ludzas iela 4, 
Varakļāni, 

Varakļānu nov., 

LV-4838 

 102598642 

 Ludzas iela 4, 
Varakļāni, 

Varakļānu nov., 

LV-4838 

  

 Nav 
lēmuma par 

adreses 

piešķiršanu 

Jaunas adreses 

piešķiršana 
70170010494001  

 Ludzas iela 4, 

Varakļāni, 

Varakļānu nov., 
LV-4838 

 102598642 

 Ludzas iela 4, 

Varakļāni, 

Varakļānu nov., 
LV-4838 

  

 Nav 

lēmuma par 

adreses 
piešķiršanu 

Jaunas adreses 

piešķiršana 
70170010494002  

 Ludzas iela 4, 

Varakļāni, 
Varakļānu nov., 

LV-4838 

 102598642 

 Ludzas iela 4, 

Varakļāni, 
Varakļānu nov., 

LV-4838 

  

 Nav 

lēmuma par 
adreses 

piešķiršanu 

 

 
2. 

Par zemes nomu 
Tiek dots vārds 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”, Varakļānu novada pagaidu administrācija, atklāti balsojot, ar 8 

balsīm “par” (J.Erels, G. Puntužs, M.Justs, D.Inķēna, A.Kokars, N.Lazda,  A.Saleniece, 

G.Gabrišs); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ: 

1. Iznomāt uz laiku  no 01.09.2021. līdz 31.12.2025. atbilstoši Ministru kabineta noteikumu 

no 29.06.2018. Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 

29.3 apakšpunktam: 

1.1.  Xxxx Xxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxxx) zemes vienību 670 m2 platībā Barkavas 

ielā 33A, Varakļāni sakņu dārza ierīkošanai; 

1.2. Xxxx Xxxx  (pers.k. xxxxxx-xxxxxx) zemes vienības daļu 5000 m2 platībā 

Jaunatnes ielā 24, Varakļāni sakņu dārza ierīkošanai 

2. Slēgt vienošanos ar Xxxx Xxxx (pers.k. xxxxxx - xxxxxx), par nekustamā īpašuma 

“Galenieki” (kadastra Nr. 7094 007 0071) nomājamās zemes platības samazināšanu par 0,8 

ha (no 1,2ha uz 0,4 ha) sākot ar 01.09.2021. Pārējos zemes nomas līguma nosacījumus 

atstāt negrozītus. 

  
 

3. 

Par dzīvokļa īpašuma Pils iela 13a-3, Varakļāni, Varakļānu novads, ierakstīšanu 

zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai 
 

Tiek dots vārds M. Justam 

 

Izskatot pašvadībā saņemto dzīvokļu īpašuma  Pils iela 13a-3 Varakļāni, īrnieka  
Xxxx Xxxx 10.08.2021. iesniegumu ar dzīvokļa atsavināšanas ierosinājumu, 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 pirmās daļas 2. punktu, 4. panta pirmo daļu un ceturtās daļas 6. punktu, 5. panta 

piekto daļu, 37. panta pirmās daļas 4. punktu, Varakļānu novada pagaidu administrācija, 

atklāti balsojot, ar 8 balsīm “par” (J.Erels, G. Puntužs, M.Justs, D.Inķēna, A.Kokars, N.Lazda,  

A.Saleniece, G.Gabrišs); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ: 

https://www.kadastrs.lv/varis/102598642?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/102598642?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/102598642?type=house
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1. Nodot atsavināšanai  par brīvu cenu Varakļānu novada pašvaldības divistabu dzīvokļa 

īpašumu Pils ielā 13a-3, Varakļāni, Varakļānu novads, 40,40 m2 kopplatībā 

(identifikācijas Nr. 7017 001 0697 001 003). 

2. Veikt nepieciešamās darbības 1. punktā minētā pašvaldībai piekritīgā dzīvokļa īpašuma 

ierakstīšanai zemesgrāmatā uz Varakļānu novada pašvaldības vārda. 

3. Uzdot Mantas atsavināšanas  un izsoles komisijai organizēt 1.punktā minētā dzīvokļa 

īpašuma atsavināšanas procedūru. 

 

4. 

Par nekustamā īpašuma Saules iela 18, Varakļāni, Varakļānu novads, izsoles rīkošanu 
 

Tiek dots vārds M. Justam 

 
 Izskatot priekšlikumu par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma Saules iela 18, 

Varakļāni, 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,  Varakļānu 

novada pagaidu administrācija, atklāti balsojot, ar 8 balsīm “par” (J.Erels, G. Puntužs, 

M.Justs, D.Inķēna, A.Kokars, N.Lazda,  A.Saleniece, G.Gabrišs); “pret” – nav; “atturas” – nav, 

NOLEMJ: 
1. Nodot atsavināšanai Varakļānu novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu 

Saules iela 18, Varakļāni, kas sastāv no vienas zemes vienības 5585 m2 platībā, 

pārdodot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli. 

2. Apstiprināt nekustamā īpašuma nosacīto cenu (izsoles sākumcenu) EUR 4500,00 

apmērā.  

3. Izsoles rezultātā iegūtos līdzekļus ieskaitīt Varakļānu novada pašvaldības Swedbank 

kontā Nr. LV25HABA0001402041751; Kods: HABALV22. 

4. 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. 
 

 

5. 

Par dzīvokļa Pils iela 20-1, Varakļāni, Varakļānu novads, atsavināšanu un 

nosacītās cenas noteikšanu 

 

Tiek dots vārds M. Justam  

   

 Izskatot Mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 19.08.2021. aktu “Par nekustamā 

īpašuma Pils iela 20-1, Varakļāni, Varakļānu novads (kad.Nr. 7017 900 0401) 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” , Varakļānu novada pagaidu administrācija, atklāti 

balsojot, ar 8 balsīm “par” (J.Erels, G. Puntužs, M.Justs, D.Inķēna, A.Kokars, N.Lazda,  

A.Saleniece, G.Gabrišs); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ: 
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 1. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Pils iela 20-1, Varakļāni, 

Varakļānu novads (kad.Nr. 7017 900 0401), Varakļānu nov., nosacīto cenu EUR 4625,43. 
 

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

iela 20-1, Varakļāni, īrniekam Xxxx Xxxx piedāvājumu izmantot pirmpirkuma tiesības. 
 

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

Pils iela 20-1, Varakļāni, Varakļānu nov., pirkuma līguma projektu. 
 

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

pašvaldības budžetā. 
 

 5. Varakļānu novada pašvaldības centralizētai 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 deklarētās adreses anulēšanu Xxxx Xxxx 
 

Tiek dots vārds M. Justam  

 

 Izskatot Xxxx Xxxx 16.08.2021. iesniegumu ar lūgumu anulēt ziņas par deklarēto 

dzīvesvietu Xxxx Xxxx iesnieguma sniedzējas īpašumā – Krustpils iela 37, Varakļāni, 

Varakļānu novads, kā arī iepazīstoties ar pievienotajiem dokumentiem un pašvaldības 

atbildīgās personas dzīvesvietas deklarēšanās jautājumos R. Upenieces sagatavoto informāciju, 

pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2.punktu, saskaņā ar 

Ministru kabineta 2003.gada 11.februāra noteikumu Nr.72 “Kārtība, kādā anulējamas ziņas par 

deklarēto dzīvesvietu” 2.punktu, Varakļānu novada pagaidu administrācija, atklāti balsojot, 

ar 8 balsīm “par” (J.Erels, G. Puntužs, M.Justs, D.Inķēna, A.Kokars, N.Lazda,  A.Saleniece, 

G.Gabrišs); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ: 

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

2. Uzdot atbildīgajai personai deklarēšanas jautājumos Ritai Upeniecei saskaņā ar 

Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta otro un sesto daļu 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 um 71.panta 

otrās daļas nosacījumiem nosūtīt šī lēmuma izrakstu Xxxx Xxxx. 

4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (V. Baloža iela 13A, 

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

Pielikumā: lēmuma izvērsts skaidrojums uz 1 lapas. 

 

 
7. 

Par Sociālās dzīvojamās mājas īres līgumu pagarināšanu 
 

Tiek dots vārds M. Justam 

Izskatot Sociālā dienesta sagatavoto informāciju par sociālo dzīvokļu īres līgumu 

pagarināšanu, saskaņā ar likuma “Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamajām 

mājām” 6.pantu, atbilstoši Varakļānu novada domes 25.08.2011. lēmuma Nr. 9.2 par “Sociālo 

dzīvojamo māju” nolikumam, Varakļānu novada pagaidu administrācija, atklāti balsojot, ar 8 
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balsīm “par” (J.Erels, G. Puntužs, M.Justs, D.Inķēna, A.Kokars, N.Lazda,  A.Saleniece, 

G.Gabrišs); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ: 
 

1. Pagarināt sociālo dzīvokļu īres līgumus līdz 28.02.2022.:  

1.1. Xxxx Xxxx (pers. k. xxxxxx-xxxxxx) par sociālo dzīvokli Pils ielā 17-3 

(1 ist., kopplatība 29m2), Varakļānos, Varakļānu novads; 

1.2. Xxxx Xxxx (pers. k. xxxxxx-xxxxxx) par sociālo dzīvokli Dārzu ielā 7-

1 (2 ist., kopplatība 54,3 m2), Varakļānos, Varakļānu novads; 

1.3. Xxxx Xxxx (pers. k. xxxxxx-xxxxxx) par sociālo dzīvokli Pils ielā 17-7 

(1 ist., kopplatība 23,1 m2), Varakļānos, Varakļānu novads; 

1.4. Xxxx Xxxx (pers. k. xxxxxx-xxxxxx) par sociālo dzīvokli Pils ielā 17-5 

(2 ist.; kopplatība 51.20 m2), Varakļānos, Varakļānu novads. 
 

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

līdz 10.09.2021. sagatavot un noslēgt 1.punktā minēto sociālo dzīvokļu īres līgumus. 
 

 

8. 

Par reģistrēšanu pašvaldības palīdzībai dzīvokļa jautājumu risināšanā 

 

Tiek dots vārds M. Justam 

 

 Izskatot pašvaldībā saņemto Xxxx Xxxx iesniegumu par palīdzības sniegšanu dzīvokļa 

jautājumu risināšanā – dzīvojamās telpas piešķiršanu, 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 pagaidu administrācija, atklāti 

balsojot, ar 8 balsīm “par” (J.Erels, G. Puntužs, M.Justs, D.Inķēna, A.Kokars, N.Lazda,  

A.Saleniece, G.Gabrišs); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ: 

 1. Reģistrēt Xxxx Xxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxxx) pašvaldības palīdzības sociālo 

dzīvokļu piešķiršanas reģistrā;  

 1.1. Xxxx Xxxx palīdzības reģistra kārtas Nr.8. 
 

  

 

Pielikumā: lēmuma izvērsts skaidrojums uz 1 lapas. 

 

 

 
9. 

Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu 

 

Tiek dots vārds M. Justam 

 

 Izskatot pašvaldībā saņemto Xxxx Xxxx 18.08.2021. iesniegumu par dzīvojamās telpas 

piešķiršanu, saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punktu un  likuma 

“Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 5.pantu, Varakļānu novada pagaidu 

administrācija, atklāti balsojot, ar 8 balsīm “par” (J.Erels, G. Puntužs, M.Justs, D.Inķēna, 

A.Kokars, N.Lazda,  A.Saleniece, G.Gabrišs); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ: 
 

 1. Piešķirt pagaidu īres tiesības Xxxx Xxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxxx), uz dzīvokli 

“Malaine-4”, Varakļānu pagasts, Varakļānu novads (1 ist. ar kopējo platību 25,39 m2), uz 

laika periodu no 01.09.2021. līdz 31.03.2022.   

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

sagatavot un noslēgt 1.punktā minētā dzīvokļa  īres līgumu. 
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Pielikumā: lēmuma izvērsts skaidrojums uz 1 lapas. 
 

 

10. 

Par naudas balvu piešķiršanu nozīmīgās dzīves jubilejās 
 

Tiek dots vārds M. Justam 

 

 Izskatot Dzimtsarakstu nodaļas sagatavoto informāciju par nozīmīgām dzīves jubilejām 

2021.gada septembra 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, Varakļānu novada pagaidu administrācija, atklāti balsojot, ar 8 balsīm “par” 

(J.Erels, G. Puntužs, M.Justs, D.Inķēna, A.Kokars, N.Lazda,  A.Saleniece, G.Gabrišs); “pret” – 

nav; “atturas” – 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-xxxxxx); 

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

 

         11. 

                    Par materiālās palīdzības piešķiršanu skolas gaitu uzsākšanai 

  
Tiek dots vārds M. Justam 

 

Izskatot jautājumu par materiālās palīdzības piešķiršanu bērniem, kuri 2021.gada 

septembrī uzsāk mācības Varakļānu vidusskolas 1.klasē, saskaņā ar Varakļānu novada domes 

27.08.2009. saistošo noteikumu Nr.4 “Par godalgām, naudas balvām un materiālo palīdzību 

Varakļānu novadā” 2.3.3. punktu, Varakļānu novada pagaidu administrācija, atklāti balsojot, 

ar 8 balsīm “par” (J.Erels, G. Puntužs, M.Justs, D.Inķēna, A.Kokars, N.Lazda,  A.Saleniece, 

G.Gabrišs); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ: 
 

 1. Piešķirt vienreizēju materiālo palīdzību EUR 20,00 (divdesmit eiro, nulle eiro centi) 

apmērā skolas gaitu uzsākšanai katram Varakļānu vidusskolas skolēnam, kurš 2021.gada 

1.septembrī pirmo reizi uzsāk mācības 1.klasē. 

 

12. 

Par atbalstu biedrības “Pieaugušo attīstības projekts” projektam 
 

Tiek dots vārds M. Justam 

 

Izskatot biedrības “Pieaugušo attīstības projekts” valdes locekles Xxxx Xxxx 

17.08.2021. iesniegumu par palīdzības sniegšanu zupas virtuves darbības nodrošināšanai laika 

periodā no 01.09.2021. līdz 31.05.2022., iepazīstoties ar iesniegto izmaksu aprēķinu,  

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu, Varakļānu novada 

pagaidu administrācija, atklāti balsojot, ar 8 balsīm “par” (J.Erels, G. Puntužs, M.Justs, 

D.Inķēna, A.Kokars, N.Lazda,  A.Saleniece, G.Gabrišs); “pret” – nav; “atturas” – nav, 

NOLEMJ: 
1. Piešķirt biedrībai “Pieaugušo attīstības projekts” (reģ. Nr.40008102624, jurid. 

Adrese: 1.Maija laukums 3, Varakļāni) līdzfinansējumu zupas virtuves darbības nodrošināšanai 
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laika periodā no 01.09.2021. līdz 31.05.2022.  220,00 EUR / mēnesī (divi simti divdesmit 

eiro, nulle eiro centi). 

 

 

13. 

Par Varakļānu novada pašvaldības publiskās apspriešanas plānojuma un kārtības 

apstiprināšanu 

 
Tiek dots vārds M. Justam 

 
 Pamatojoties uz “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 30.pantu, 

2009.gada  25.augusta MK noteikumiem Nr.970 “Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības 

plānošanas procesā”, kā arī Varakļānu novada pagaidu administrācijas 29.07.2021. sēdes 

lēmumu Nr. 2.2, Varakļānu novada pagaidu administrācija, atklāti balsojot, ar 8 balsīm “par” 

(J.Erels, G. Puntužs, M.Justs, D.Inķēna, A.Kokars, N.Lazda,  A.Saleniece, G.Gabrišs); “pret” – 

nav; “atturas” – nav, NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Varakļānu novada pašvaldības publiskās apspriešanas plānojumu un 

kārtību atbilstoši pielikumiem. 

 
Pielikumā: publiskās apspriešanas plānojums un kārtība – kopā uz 17 lapām. 

 

 
14. 

Par kopīgās iestādes “Cesvaines, Lubānas un Varakļānu novadu apvienotā būvvalde” 

likvidēšanu 
Tiek dots vārds M. Justam 

 

Ņemot vērā Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likuma pielikumu, ar kuru no 

01.06.2021. Cesvaines un Lubānas novadi tika iekļauti Madonas novadā, kā arī, ņemot vērā 

saimnieciski organizatoriskos apsvērumus un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 

21.panta pirmās daļas 8.punktu, Varakļānu novada pagaidu administrācija, atklāti balsojot, ar 

8 balsīm “par” (J.Erels, G. Puntužs, M.Justs, D.Inķēna, A.Kokars, N.Lazda,  A.Saleniece, 

G.Gabrišs); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ: 

1. Likvidēt pašvaldību kopīgo iestādi “Cesvaines, Lubānas un Varakļānu novadu 

apvienotā būvvalde”, reģistrācijas Nr.90000613616, juridiskā adrese Saieta laukums 1, 

Madona, Madonas novads, nosakot Varakļānu novada adminsitratīvās teritorijas būvniecības 

tiesiskuma procesu nodrošināt jaunizveidojamai Varakļānu novada būvvaldei.  

2. Pašvaldību kopīgās iestādes “Cesvaines, Lubānas un Varakļānu novadu apvienotā 

būvvalde” likvidēšanu uzsākt 2021.gada 27.augustā un pabeigt līdz 2021.gada 1.oktobrim.  

3.  Materiālo vērtību pārņemšanai uz Madonas novada pašvaldību un Varakļānu novada 

pašvaldību izveidot komisiju šādā sastāvā:  

 3.1. Komisijas priekšsēdētājs –  Madonas novada pašvaldības domes 

 priekšsēdētājs  Agris Lungevičs 

 3.2. Komisijas locekļi –    

  3.2.1. Varakļānu novada pašvaldības pagaidu administrācijas vadītājs Māris 

Justs; 

  3.2.2. Lubānas apvienības pārvaldes vadītājs Tālis Salenieks; 

  3.2.3. Cesvaines apvienības pārvaldes vadītājs Vilnis Špats.  

4. Noteikt, ka lēmuma 3.punktā noteiktā komisija ir pilnvarota nodot materiālās 

vērtības Madonas novada pašvaldībai un Varakļānu novada pašvaldībai, pēc iespējas 
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piemērojot proporciju, kāda ir Varakļānu novada iedzīvotāju skaits pret bijušo Cesvaines un 

Lubānas novadu iedzīvotāju skaitu.    

5. Pilnvarot Varakļānu novada pašvaldības izpilddirektoru Ivaru Ikaunieku pēc šī 

lēmuma spēkā stāšanās normatīvajos aktos noteiktā kārtībā brīdināt kopīgās iestādes 

“Cesvaines, Lubānas un Varakļānu novadu apvienotā būvvalde” vadītāju Xxxx Xxxx par 

kopīgās iestādes likvidēšanu, izbeidzot darba tiesiskās attiecības ar Xxxx Xxxx.  

6. Uzdot kopīgās iestādes “Cesvaines, Lubānas un Varakļānu novadu apvienotā 

būvvalde” vadītājam Xxxx Xxxx  pēc šī lēmuma spēkā stāšanās:  

  6.1. normatīvajos aktos paredzētā kārtībā brīdināt kopīgās iestādes darbiniekus 

par iestādes likvidēšanu, izbeidzot darba tiesiskās attiecības ar darbiniekiem; 

6.2.  nodrošināt būvniecības dokumentācijas nodošanu Madonas novada 

būvvaldei un jaunizveidojamai Varakļānu novada būvvaldei; 

6.3.  veikt nepieciešamās darbības būvniecības informācijas sistēmā saistībā ar   

kopīgās iestādes “Cesvaines, Lubānas un Varakļānu novadu apvienotā būvvalde” 

likvidēšanu.  

7. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram Ivaram Ikauniekam. 

8. Par pieņemto lēmumu informēt Madonas novada pašvaldību. 

 

 

15. 

Par papildinājumiem pašvaldības iestāžu un struktūrvienību amatu un mēnešalgu 

sarakstos 
 

 Izskatot priekšlikumus par nepieciešamību veikt izmaiņas Varakļānu novada 

pašvaldības amatu un mēnešalgu sarakstos un pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un 

apdzīvotu vietu likuma  pārejas noteikumu 6.punktu un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 

15.panta ceturtās daļas  5.apakšpunktu, kā arī pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 

21.panta pirmās daļas 13.punktu, Varakļānu novada pagaidu administrācija, atklāti balsojot, 

ar 8 balsīm “par” (J.Erels, G. Puntužs, M.Justs, D.Inķēna, A.Kokars, N.Lazda,  A.Saleniece, 

G.Gabrišs); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ: 

1. Papildināt ar domes 26.11.2020. lēmumu Nr.19.14. apstiprināto Varakļānu novada 

pašvaldības amatu un mēnešalgu sarakstu ar  sadaļu Varakļānu novada būvvalde. 

2. Apstiprināt Varakļānu novada būvvaldes amatu un mēnešalgu sarakstu saskaņā ar 

pielikumu Nr.1. 

Pielikumā: amatu un mēnešalgu saraksts uz 1 lapas. 

 

 

Visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti. 

 

Sēde darbu beidz plkst.15:45 

 

Sēdi vadīja: 
Pagaidu administrācijas vadītājs  (personiskais paraksts) M.Justs 

 

Protokolēja: 
Lietvede  (personiskais paraksts)   L. Nagle 
 

 


