
 

 

 

 

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 28.jūlijā                                Nr. 10 

 

Sēde sasaukta plkst. 1600 

Sēdi vada domes priekšsēdētājs Māris Justs  

Sēdi protokolē pašvaldības juriste Ērika Jermanova 

Sēde notiek zoom platformā  

 

DOMES SASTĀVS: 

 

1.   Deputāte Janīna Grudule  - nepiedalās (pamata darba apstākļu dēļ) 

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  - piedalās 

9.   Deputāte Anita Saleniece  - piedalās 

10.  Deputāte Dace Ozoliņa  - nepiedalās (pamata darba apstākļu dēļ) 

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; 

Pašvaldības izpilddirektors – Oskars Kančs; 

Sociālā dienesta vadītāja – Aina Kanča; 

Nekustamā īpašuma speciāliste – Solvita Brokule. 

 

DARBA KĀRTĪBA 

 

1. Par dzīvokļa īpašuma Pils iela 22-4, Varakļāni, ierakstīšanu zemesgrāmatā un nodošanu 

atsavināšanai 

2. Par nekustamā īpašuma Ganību iela 28, Varakļāni izsoles rezultātu apstiprināšanu 

mailto:varaklani@varaklani.lv


3. Par nekustamā īpašuma “Ozoli” sadalīšanu 

4. Par nekustamo īpašumu apvienošanu 

5. Par personu iekļaušanu pašvaldības dzīvokļa jautājumu risināšanā sniedzamās palīdzības 

reģistros 

6. Par nekustamo īpašumu nodošanu atsavināšanai 

7. Par naudas balvu piešķiršanu nozīmīgās dzīves jubilejās 

8. Par dāvinājuma pieņemšanu 

9. Par Varakļānu novada domes 2022.gada 30. jūnijā apstiprināto saistošo noteikumu Nr. 9 

“Par Varakļānu novada pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu īri” precizēšanu 

10. Par X Glezniecības plenēra “Baltā pilsēta 2022” Varakļānos “Gaismas spēle” nolikuma 

apstiprināšanu 

11. Par konkursu “Mazais bilžu rāmītis” 

12. Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājam Mārim Justam 

13. Par zvērināta revidenta apstiprināšanu Varakļānu novada pašvaldības 2022. gada 

pārskata revīzijas veikšanai 

14. Par maksas pakalpojuma apstiprināšanu 

15. Par biedrību iesniegumu izskatīšanu 

 

PAPILDU DARBA KĀRTĪBA 

 

16. Par dzīvokļa īpašuma Pils iela 21-4, Varakļāni, ierakstīšanu zemesgrāmatā un nodošanu 

atsavināšanai 

 

 Domes priekšsēdētājs aicina deputātus apstiprināt 28.07.2022. Varakļānu novada 

domes sēdes darba kārtību ar 15 (piecpadsmit) pamata darba kārtība jautājumiem un 1 (vienu) 

papildu darba kārtības jautājumu. Atklāti balsojot, ar 12 balsīm “par” (I.Gruduls, L.Nagle, 

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

M.Višķers,) sēdes darba kārtība tiek apstiprināta.  

 Pašvaldības izpilddirektors O.Kančs ziņo par padarītajiem un plānotajiem darbiem 

novada teritorijā. 
 

1. 

Par dzīvokļa īpašuma Pils iela 22-4, Varakļāni, ierakstīšanu 

zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai 

 
Tiek dots vārds M.Justam 

 Izskatot pašvaldībā saņemto dzīvokļa īpašuma Pils iela 22-4, Varakļāni, īrnieka Xxxx 

Xxxx 12.07.2022. 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, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās 

daļas 2. punktu, 4. panta pirmo daļu un ceturtās daļas 5. punktu, 5. panta piekto daļu, 37. panta 

pirmās daļas 4. punktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas priekšlikumus, Varakļānu 

novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm “PAR” (I.Gruduls, L.Nagle, V.Vilkaušs, M.Justs, 

G.Gabrišs, A.Strods, A.Saleniece, A.Jaunzeme, E.Kokars, J.Erels, I.Zepa, M.Višķers) “PRET” 

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



1. Nodot atsavināšanai par brīvu cenu Varakļānu novada pašvaldības trīsistabu dzīvokļa 

īpašumu Pils iela 22-4, Varakļāni, Varakļānu novads, 45,2 m2 kopplatībā 

(identifikācijas Nr. 7017 001 0629 001 004). 

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. Ierosinātājam segt izdevumus Pašvaldībai, kas saistīti ar īpašuma novērtēšanu, ja 

netiek izmantotas pirmpirkuma tiesības normatīvo aktu noteiktajā kārtībā. 

 

2. 

Par nekustamā īpašuma Ganību iela 28, Varakļāni izsoles rezultātu apstiprināšanu 
 

Tiek dots vārds I.Skutelei, M.Justam 

Izskatot 15.07.2022. notikušās pašvaldības nekustamā īpašuma Ganību iela 28, Varakļāni, 

izsoles protokolu, pamatojoties uz ”Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 34. 

panta otro daļu un Varakļānu novada pašvaldības īpašumā esošā nekustamā īpašuma izsoles 

noteikumu 6.1. punktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas priekšlikumus, Varakļānu 

novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm “PAR” (I.Gruduls, L.Nagle, V.Vilkaušs, M.Justs, 

G.Gabrišs, A.Strods, A.Saleniece, A.Jaunzeme, E.Kokars, J.Erels, I.Zepa, M.Višķers) “PRET” 

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

1. Apstiprināt Varakļānu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Ganību iela 28, 

Varakļāni, Varakļānu novads, (kadastra Nr. 7017 001 0784) 2022. gada 15. jūlija izsoles 

rezultātus – nosolītā summa EUR 2550,00 (divi tūkstoši pieci simti piecdesmit euro, 

00 centi). 

2. Pārdot Xxxx Xxxx (pers.k. xxxxxx - xxxxx) kā izsoles uzvarētājam šī lēmuma 1. 

punktā minēto nekustamo īpašumu par EUR 2550,00 (divi tūkstoši pieci simti 

piecdesmit euro, 00 centi). 

3. 

Par nekustamā īpašuma “Ozoli” sadalīšanu 
 

Tiek dots vārds M.Justam 

Izskatot nekustamā īpašuma ”Ozoli” īpašnieka Xxxx Xxxx iesniegumu par nekustamā 

īpašuma “Ozoli” sadalīšanu, pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19. 

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

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

“Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

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

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

projekta izstrādes noteikumi”, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas priekšlikumus, 

Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm “PAR” (I.Gruduls, L.Nagle, V.Vilkaušs, 

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

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

1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma “Ozoli” (kadastra Nr. 7078 008 0021), kas sastāv 

no 3 zemes vienībām ar kopējo platību 25,5 ha, zemes vienību ar kadastra apz. 7094 003 0028 

- 3,4 ha un sadalīt zemes vienību ar kadastra apz. 7078 008 0021: 

1.1.  Paliekošais nekustamais īpašums “Ozoli”: 

-Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7078 009 0091- 2,7 ha; 

-Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7078 008 0021 daļa  – 1,3 ha platībā. 

 1.2. Jaunizveidotais nekustamais īpašums: 

-Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7094 003 0028- 3,4 ha; 



-Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7078 008 0021 daļa  – 18,1 ha platībā. 

2. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7078 008 0021 sadalīšanai izstrādāt zemes 

ierīcības projektu. 

3. Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam apstiprināt nosaukumu „Teicijas”. 

4. Jaunizveidotā nekustamā īpašuma zemes vienībai ar kadastra apz. 7094 003 0028 

noteikt zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

mežsaimniecība (kods- 0201), zeme vienības ar kadastra apz. 7078 008 0021 daļai 18,1 ha 

platībā noteikt zemes lietošanas mērķi- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība (kods- 0101). 

5. Paliekošā nekustamā īpašuma zemes vienības ar kadastra apz. 7078 008 0021 daļai 1,3  

ha platībā noteikt zemes lietošanas mērķi - individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (kods- 

0601), zemes vienībai ar kadastra apz. 7078 009 0091 noteikt zemes lietošanas mērķi - zeme, 

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

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

kadastrālās uzmērīšanas gaitā. 

7. Paliekošajam īpašumam un uz tā esošajām būvēm un ēkām saglabāt adresi „Ozols”, 

Murmastienes pag., Varakļānu nov., LV-4836. 

 

Pielikumā: darba uzdevums uz 1 lapas 

4. 

Par nekustamo īpašumu apvienošanu 
 

Tiek dots vārds S.Brokulei, M.Justam 

Izskatot personu iesniegumus, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 

pirmās daļas 27.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas 

1.punktu, 11.panta pirmo daļu, 18.1 panta otro daļu, 19.panta pirmās daļas 4.punktu, Zemes 

ierīcības likuma 8.panta trešās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 29.06.2021. noteikumiem 

Nr.455 “Adresācijas noteikumi” 34.punktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 

priekšlikumus, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm “PAR” (I.Gruduls, 

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

J.Erels, I.Zepa, M.Višķers) “PRET” – nav; “ATTURAS” – nav; “BALSOJUMĀ 

NEPIEDALĀS” – nav;   NOLEMJ: 

1. Atļaut apvienot nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 7017 001 0330 ( Kalēju iela 17, 

Varakļāni, Varakļānu nov.) apbūvēto zemes vienību 2856 m2 platībā un nekustamā 

īpašuma ar kadastra Nr. 7017 001 0784  (Ganību iela 28, Varakļāni, Varakļānu nov.) zemes 

vienību ar kadastra apz. 7017 001 0329, kas 2598 m2 platībā,  vienā zemes vienībā,  

neizstrādājot zemes ierīcības projektu. 

2. Apvienotajai zemes vienībai noteikt zemes lietošanas mērķi - individuālo dzīvojamo 

māju apbūves zeme (kods- 0601). 

3. Apvienotajai zemes vienībai un uz tā esošajām ēkām noteikt  adresi Kalēju iela 17, 

Varakļāni, Varakļānu nov., LV-4838. 

4. Pēc zemes vienību apvienošanas, likvidēt adresi Ganību iela 28, Varakļāni, Varakļānu 

novads, LV-4838. 

5. 

Par nekustamo īpašumu nodošanu atsavināšanai 

Tiek dots vārds M.Justam  

Izskatot iesniegumu ar lūgumu atsavināt nekustamos īpašumus  Krustpils iela 43, 

Varakļāni, Varakļānu nov. un Krustpils iela 43A, Varakļāni, Varakļānu nov., kā arī izvērtējot 

īpašumu nepieciešamību pašvaldības funkciju īstenošanai, pamatojoties uz likuma “Par 

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17. punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas 



likuma 3.panta otro daļu, Varakļānu novada teritorijas plānojumu 2014.-2025.gadam, ņemot 

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

balsojot, ar 12 balsīm “PAR” (I.Gruduls, L.Nagle, V.Vilkaušs, M.Justs, G.Gabrišs, A.Strods, 

A.Saleniece, A.Jaunzeme, E.Kokars, J.Erels, I.Zepa, M.Višķers) “PRET” – nav; “ATTURAS” 

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

1.Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu Krustpils iela 43, Varakļāni, Varakļānu 

novads, kadastra Nr. 7017 001 0757. 

2.Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu Krustpils iela 43A, Varakļāni, Varakļānu 

novads, kadastra Nr. 7017 001 0255. 

3. Uzdot Mantas atsavināšanas un izsoles komisijai organizēt 1. un 2.  punktā minēto 

nekustamo īpašumu atsavināšanas procedūru. 

 

6. 

Par personu iekļaušanu pašvaldības dzīvokļa jautājumu risināšanā 

sniedzamās palīdzības reģistros 
 

Tiek dots vārds Ē.Jermanovai, M.Justam 

Izskatot pašvaldībā saņemtos personu iesniegumus 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 pašvaldības 2022. gada 

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

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

komitejas priekšlikumus, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm “PAR” 

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

E.Kokars, J.Erels, I.Zepa, M.Višķers) “PRET” – nav; “ATTURAS” – nav; “BALSOJUMĀ 

NEPIEDALĀS” – nav;   NOLEMJ: 

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

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

jautājumu risināšanā” 18.1. apakšpunktu, reģistrēt Xxxx Xxxx (pers. k. xxxxxx-xxxxx) 

pašvaldības vispārējās kārtības reģistrā; 

 1.1. Xxxx Xxxx vispārējās kārtības reģistrā piešķirt kārtas Nr. 6. 

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

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

jautājumu risināšanā”18.5. apakšpunktu, reģistrēt Xxxx Xxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx) 

pašvaldības vispārējās kārtības reģistrā; 

 2.1. Xxxx Xxxx vispārējās kārtības reģistrā piešķirt kārtas Nr. 7. 

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

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

jautājumu risināšanā”18.5. apakšpunktu, reģistrēt Xxxx Xxxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx) 

pašvaldības vispārējās kārtības reģistrā; 

 3.1. Xxxx Xxxx vispārējās kārtības reģistrā piešķirt kārtas Nr. 8. 

4. Pamatojoties uz likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 21.6 panta 

pirmās daļas 5.punktu, reģistrēt Xxxx Xxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx) pašvaldības 

sociālo dzīvokļu palīdzības reģistrā; 

 4.1. Xxxx Xxxx sociālo dzīvokļu palīdzības reģistrā piešķirt kārtas Nr. 6. 

 

 

 

 

 



7. 

Par naudas balvu piešķiršanu nozīmīgās dzīves jubilejās 
 

Tiek dots vārds M.Justam 

Izskatot Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas sagatavoto informāciju par nozīmīgām dzīves 

jubilejām 2022. gada augusta mēnesī, saskaņā ar Varakļānu novada domes 27.08.2009. 

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

novadā” 2.2.1.punktu, ņemot vērā domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 

priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm “PAR” (I.Gruduls, 

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

J.Erels, I.Zepa, M.Višķers) “PRET” – nav; “ATTURAS” – nav; “BALSOJUMĀ 

NEPIEDALĀS” – nav;   NOLEMJ: 

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

novada iedzīvotājiem: 

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

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

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

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

novada iedzīvotājam: 

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

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

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

 

8. 

Par dāvinājuma pieņemšanu 
 

Tiek dots vārds M.Justam 

 Izskatot Xxxx Xxxx dāvinājuma piedāvājumu par nekustamo īpašumu  “Bitenieki”, 

Varakļānu pagasts, Varakļānu novads, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta 

pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.un 19.punktu, ar domes 22.12.2011. lēmumu 

Nr.15.2 apstiprinātā “Nolikuma par dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanas, uzskaites un 

izlietošanas kārtību Varakļānu novada pašvaldībā” 10.punktu, ņemot vērā Finanšu un 

attīstības komitejas priekšlikumus, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm 

“PAR” (I.Gruduls, L.Nagle, V.Vilkaušs, M.Justs, G.Gabrišs, A.Strods, A.Saleniece, 

A.Jaunzeme, E.Kokars, J.Erels, I.Zepa, M.Višķers) “PRET” – nav; “ATTURAS” – nav; 

“BALSOJUMĀ NEPIEDALĀS” – nav;   NOLEMJ: 

1. Pieņemt Xxxx Xxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx) dāvinājumu – nekustamo īpašumu ar 

kadastra Nr.7094 006 0098, kas sastāv no zemes gabala 0,92 ha platībā un uz tā esošās 

būves, kas atrodas “Bitenieki”, Varakļānu pagastā, Varakļānu novadā, slēdzot 

dāvinājuma līgumu. 
 

2. Uzdot pašvaldības juristei Ē. Jermanovai sagatavot dāvinājuma līguma projektu. 
 

3. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistei S.Brokulei organizēt nekustamā īpašuma 

“Bitenieki”, Varakļānu pagastā, Varakļānu novadā novērtēšanu. 
 

4. Viena mēneša laikā pēc dāvinājuma līguma noslēgšanas Centralizētajai 

grāmatvedībai (galvenā grāmatvede I. Skutele) uzņemt nekustamo īpašumu 

“Bitenieki”, Varakļānu pagastā, Varakļānu novadā pašvaldības bilancē. 

5. Izdevumus, kas saistīti ar nekustamā īpašuma novērtēšanu, dāvinājuma līguma 

noslēgšanu, īpašumtiesību reģistrēšanu zemesgrāmatā, apmaksāt no Varakļānu novada 

pašvaldības budžeta līdzekļiem. 

 



9. 

Par Varakļānu novada domes 2022. gada 30. jūnijā apstiprināto saistošo 

noteikumu Nr.9 “Par Varakļānu novada pašvaldībai piederošo dzīvojamo 

telpu īri” precizēšanu 
 

Tiek dots vārds M.Justam 

 Izskatot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinumu, saskaņā ar 

Dzīvojamo telpu īres likuma 31. panta pirmo daļu un 32. panta pirmo daļu, pamatojoties uz 

likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14.punkta b) apakšpunktu, 43.1 pantu, 45. 

pantu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas priekšlikumus, Varakļānu novada dome, 

atklāti balsojot, ar 12 balsīm “PAR” (I.Gruduls, L.Nagle, V.Vilkaušs, M.Justs, G.Gabrišs, 

A.Strods, A.Saleniece, A.Jaunzeme, E.Kokars, J.Erels, I.Zepa, M.Višķers) “PRET” – nav; 

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

1. Precizēt Varakļānu novada domes 2022. gada 30. jūnija sēdē ar lēmumu Nr. 9.18. 

apstiprinātos saistošos noteikumus Nr. 9 “Par Varakļānu novada pašvaldībai 

piederošo dzīvojamo telpu īri”: 

1.1. Izteikt saistošo noteikumu 11. punktu šādā redakcijā: 

“11. Pašvaldības dzīvojamās telpas līgumu pagarināšanu, personu izmitināšanu 

tajās, deklarēšanās piekrišanu, apakšīri un citus līguma grozījumus izskata un 

sniedz atzinumu Komiteja.” 

1.2. Izteikt saistošo noteikumu 13. punktu šādā redakcijā: 

“13. Pārvaldnieks kā izīrētājs, sniedz atteikumu grozīt īres līgumu, sagatavo īres 

līgumu vai tā grozījumus, kas īrniekam jānoslēdz mēneša laikā, pamatojoties uz 

šiem noteikumiem, Komitejas sniegto atzinumu, Domes pieņemto lēmumu un 

īrnieka sniegtajiem datiem.” 

2. Saistošos noteikumus trīs darba dienu laikā pēc parakstīšanas nosūtīt Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 

3. Saistošos noteikumus publicēt likuma “Par pašvaldībām” 45. panta noteiktajā 

kārtībā. 

 

10. 

Par X Glezniecības plenēra “Baltā pilsēta 2022” Varakļānos 

“Gaismas spēle” nolikuma apstiprināšanu 
 

Tiek dots vārds M.Justam 

 Izskatot Varakļānu Mūzikas un mākslas skolas sagatavoto X Glezniecības plenēra 

“Baltā pilsēta 2022”, Varakļānos “Gaismas spēle” nolikuma projektu, pamatojoties uz likuma 

“Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 5.punktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības 

komitejas priekšlikumus, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm “PAR” 

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

E.Kokars, J.Erels, I.Zepa, M.Višķers) “PRET” – nav; “ATTURAS” – nav; “BALSOJUMĀ 

NEPIEDALĀS” – nav;   NOLEMJ: 

 1. Apstiprināt X Glezniecības plenēra “Baltā pilsēta” 2022, Varakļānos “Gaismas 

spēle” nolikumu. 

 
Pielikumā: plenēra nolikums uz 1 lapas 

 

 

 



11. 

Par konkursu “Mazais bilžu rāmītis” 
 

Tiek dots vārds M.Justam 

 Izskatot Varakļānu novada  Kultūras centra sagatavoto konkursa “Mazais bilžu 

rāmītis” nolikuma projektu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 

5.punktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas priekšlikumus, Varakļānu novada dome, 

atklāti balsojot, ar 12 balsīm “PAR” (I.Gruduls, L.Nagle, V.Vilkaušs, M.Justs, G.Gabrišs, 

A.Strods, A.Saleniece, A.Jaunzeme, E.Kokars, J.Erels, I.Zepa, M.Višķers) “PRET” – nav; 

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

1. Apstiprināt 2022.gada Varakļānu pilsētas svētku kompozīciju konkursa “Mazais 

bilžu rāmītis” nolikumu. 

  1.1. konkursam pieteiktos darbus izvērtē domes deputāti, pieaicinot ekspertus. 

 

Pielikumā: nolikums ar pieteikuma anketu uz 3 lapām. 

 

12. 

Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājam Mārim 

Justam 
 

Tiek dots vārds M.Justam 

 Izskatot domes priekšsēdētāja Māra Justa lūgumu par atvaļinājuma piešķiršanu, 

saskaņā ar Darba likuma 149. panta pirmo un otro daļu, likumu “Par pašvaldībām” 25. panta 

pirmo daļu, Valsts un pašvaldību amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 41. panta 

pirmo daļu, “Varakļānu novada domes pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības 

nolikumu”, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas priekšlikumus, Varakļānu novada 

dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm “PAR” (I.Gruduls, L.Nagle, V.Vilkaušs, G.Gabrišs, 

A.Strods, A.Saleniece, A.Jaunzeme, E.Kokars, J.Erels, I.Zepa, M.Višķers) “PRET” – nav; 

“ATTURAS” – nav; “BALSOJUMĀ NEPIEDALĀS” – M.Justs;   NOLEMJ: 
 

1. Piešķirt Varakļānu novada domes priekšsēdētājam Mārim Justam ikgadējo 

apmaksāto atvaļinājumu pa daļām: 

1.1. daļu 2 (divas) kalendārās nedēļas laikā no 2022. gada 1. augusta līdz 14. 

augustam; 

1.2. daļu 2 (divas) kalendārās nedēļas laikā no 2022. gada 5. septembra līdz 18. 

septembrim. 

2. Domes priekšsēdētāju atvaļinājuma laikā aizvietot domes priekšsēdētāja vietniecei 

Janīnai Grudulei, nosakot samaksu par darbu atbilstoši “Varakļānu novada 

pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumam”. 
 

3. Domes priekšsēdētājam M.Justam, izmantojot atvaļinājumu, izmaksāt pabalstu 

50% apmērā no mēnešalgas. 

 

 

13. 

Par zvērināta revidenta apstiprināšanu Varakļānu novada pašvaldības 

2022. gada pārskata revīzijas veikšanai 
 

Tiek dots vārds M.Justam 

 Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2. punktu un 71. 

panta pirmo daļu, kā arī likuma “Par budžetu un finanšu vadību” 30. panta trešo daļu, ņemot 

vērā Finanšu un attīstības komitejas priekšlikumus, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, 



ar 12 balsīm “PAR” (I.Gruduls, L.Nagle, V.Vilkaušs, M.Justs, G.Gabrišs, A.Strods, 

A.Saleniece, A.Jaunzeme, E.Kokars, J.Erels, I.Zepa, M.Višķers) “PRET” – nav; “ATTURAS” 

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

1. Apstiprināt Varakļānu novada pašvaldības 2022. gada pārskata revīzijas veikšanai 

SIA “Nexia Audit Advice” (LZRA licence Nr.134) zvērinātu revidenti Birutu 

NOVIKU (sertifikāts Nr.106). 

 

14. 

Par maksas pakalpojuma apstiprināšanu 
 

Tiek dots vārds M.Justam 

 Ņemot vērā Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanu Varakļānu novadā un Valsts 

apmaksātas izmitināšanas, saskaņā ar Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumu, kas 

jānodrošina Varakļānu novada pašvaldībai, perioda daļēju noslēgšanos, lai pašvaldība sniegtu 

atbalstu normatīvo aktu noteiktajā kārtībā, nepieciešams noteikt maksas pakalpojuma – gultas 

vietas cenu - Ukrainas civiliedzīvotāju uzturēšanās periodam telpās ēkā “Stirnienes muiža”, 

Varakļānu pagasts, Varakļānu novads. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 

pirmās daļas 14.punkta g) apakšpunktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 

priekšlikumus, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm “PAR” (I.Gruduls, 

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

J.Erels, I.Zepa, M.Višķers) “PRET” – nav; “ATTURAS” – nav; “BALSOJUMĀ 

NEPIEDALĀS” – nav;   NOLEMJ: 

1. Apstiprināt maksas pakalpojuma – gultas vietas cenu telpās ēkā “Stirnienes 

muiža”, Varakļānu pagasts, Varakļānu novads – EUR 2,64 bez PVN diennaktī vienam 

cilvēkam. 

2. Gultas vietas nodrošināt primāri Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā 

noteiktajām izmitinātajām personām, pieejamo brīvo gultas vietu ietvaros, ievērojot, ka 

nepilngadīgi bērni vienā telpā tiek izmitināti tikai kopā ar ģimenes locekļiem 

(aizbildņiem). 

3. Līgumu par lēmumā minētā maksas pakalpojuma sniegšanu tiek pilnvarota slēgt 

Varakļānu novada pansionāta vadītāja Irīna Vecozola. 

4. Lēmumā minētā maksas pakalpojuma cena stājas spēkā ar 2022. gada 1. augustu. 

 

15. 

Par biedrību iesniegumu izskatīšanu 
 

Tiek dots vārds M.Justam 

  Izskatot Varakļānu novada biedrības “Pieaugušo attīstības projekts” valdes locekļa  

Xxxx Xxxx un biedrības “Varakļānu Aspazijas” valdes locekļa Xxxx Xxxx pašvaldībā 

saņemtos iesniegumus ar lūgumu piešķirt autobusu pieredzes apmaiņas braucienam, 

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

Finanšu un attīstības komitejas priekšlikumus, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 

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

A.Jaunzeme, E.Kokars, J.Erels, I.Zepa, M.Višķers) “PRET” – nav; “ATTURAS” – nav; 

“BALSOJUMĀ NEPIEDALĀS” – nav;   NOLEMJ: 

1. Piešķirt pašvaldības autobusu Varakļānu novada biedrībai “Pieaugušo attīstības 

projekts” pieredzes apmaiņas braucienam 2022. gada augusta mēnesī, atbrīvojot no 

autobusa izmantošanas maksas par nobraukumu līdz 200 km (uz laiku līdz 15 

stundām). 

 



2. Piešķirt pašvaldības autobusu Varakļānu novada biedrībai “Varakļānu Aspazijas” 

pieredzes apmaiņas braucienam 2022. gada augusta mēnesī, atbrīvojot no autobusa 

izmantošanas maksas par nobraukumu līdz 200 km (uz laiku līdz 15 stundām). 

 

16. 

Par dzīvokļa īpašuma Pils iela 21-4, Varakļāni, ierakstīšanu 

zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai 
 

Tiek dots vārds M.Justam 

 Izskatot pašvaldībā saņemto dzīvokļa īpašuma Pils iela 21-4, Varakļāni, īrnieka Xxxx 

Xxxx 27.07.2022. 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, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās 

daļas 2. punktu, 4. panta pirmo daļu un ceturtās daļas 5. punktu, 5. panta piekto daļu, 37. panta 

pirmās daļas 4. punktu, ņemot vērā domes Finanšu un attīstības komitejas priekšlikumu, 

Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm “PAR” (I.Gruduls, L.Nagle, V.Vilkaušs, 

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

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

1. Nodot atsavināšanai par brīvu cenu Varakļānu novada pašvaldības trīsistabu dzīvokļa 

īpašumu Pils iela 21-4, Varakļāni, Varakļānu novads, 50,3 m2 kopplatībā 

(identifikācijas Nr. 7017 001 0589 001 004). 

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. Ierosinātājam segt izdevumus Pašvaldībai, kas saistīti ar īpašuma novērtēšanu, ja netiek 

izmantotas pirmpirkuma tiesības normatīvo aktu noteiktajā kārtībā. 
 

Visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti.  

Sēde darbu beidz 17:10 

 

Nākamā domes sēde notiks 25.08.2022. plkst. 16:00 

 

 

Sēdi vadīja: 

Domes priekšsēdētājs  (personiskais paraksts) M.Justs 

 

Protokolēja: 

Pašvaldības juriste   (personiskais paraksts) Ē.Jermanova 

 

 

Attālinātās domes sēdes protokolam piekrītu: 

I. Gruduls  (personiskais paraksts) 

 

L. Nagle (personiskais paraksts) 

 

V. Vilkaušs (personiskais paraksts) 

 



G. Gabrišs (personiskais paraksts) 

   
A. Strods (personiskais paraksts) 

  
A. Saleniece (personiskais paraksts) 

 
A.  Jaunzeme (personiskais paraksts) 

 

I. Zepa  (personiskais paraksts) 

 

E. Kokars (personiskais paraksts) 

   

M. Višķers (personiskais paraksts) 

    

J. Erels (personiskais paraksts) 

    

 


