
1 
 

 

 

 

 

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 29.septembrī                                Nr. 12 

 

Sēde sasaukta plkst. 1600 

Sēdi vada domes priekšsēdētājs Māris Justs  

Sēdi protokolē pašvaldības sekretāre Karīna Keiša 

Sēde notiek dalīti: klātienē un zoom platformā  

 

DOMES SASTĀVS: 

 

1.   Deputāte Janīna Grudule  - piedalās (zoom platformā) 

2.   Deputāts Ivars Gruduls  - piedalās (zoom platformā) 

3.   Deputāte Līna Nagle  - piedalās (zoom platformā) 

4.   Deputāts Viktors Vilkaušs  - piedalās (zoom platformā) 

5.   Deputāts Māris Justs  - piedalās  

6.   Deputāts Oskars Zeps  - nepiedalās (pamata darba apstākļu dēļ) 

7.   Deputāts Gunārs Gabrišs  - piedalās  

8.   Deputāts Arvis Strods  - nepiedalās (attaisnojoša iemesla dēļ) 

9.   Deputāte Anita Saleniece  - piedalās 

10.  Deputāte Dace Ozoliņa  - piedalās ((zoom platformā) 

11.  Deputāte Aina Jaunzeme  - piedalās 

12.  Deputāte Ieva Zepa   - piedalās (zoom platformā) 

13.  Deputāts Edgars Kokars  - piedalās (zoom platformā) 

14.  Deputāts Māris Višķers  - piedalās (zoom platformā) 

15.  Deputāts Jānis Erels   - piedalās (zoom platformā) 

 

PIEAICINĀTIE UN INTERESENTI:   

 

Pašvaldības juriste – Ērika Jermanova; 

Pašvaldības izpilddirektors – Oskars Kančs; 

Sociālā dienesta vadītāja – Aina Kanča; 

Galvenā grāmatvede - Ilona Skutele; 

Pašvaldības sekretāre – Karīna Keiša. 

 

DARBA KĀRTĪBA 

 

1. Par nekustamā īpašuma Jēkabpils šoseja 1A, Varakļāni sadalīšanu 

2. Par zemes nomu 

3. Par īres tiesību izsoli 
4. Par dzīvokļa īpašuma Kosmonautu iela 22-7, Varakļāni,  nodošanu atsavināšanai 

mailto:varaklani@varaklani.lv
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5. Par dzīvokļa īpašuma Pils iela 32-13, Varakļāni, ierakstīšanu zemesgrāmatā un 

nodošanu atsavināšanai 

6. Par dzīvokļa īpašuma Kosmonautu iela 13-10,  Varakļāni,  ierakstīšanu 

zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai 

7. Par dzīvokļa īpašuma Pils iela 32-7,  Varakļāni, ierakstīšanu zemesgrāmatā un 

nodošanu atsavināšanai 

8. Par sociālo dzīvokļu īres līgumu pagarināšanu 

9. Par īres līguma noslēgšanu 

10. Par īres līguma noslēgšanu 
11. Par īres līguma pārslēgšanu 

12. Par īres līguma pārslēgšanu 
13. Par īres līguma pagarināšanu 

14. Par sociālā dzīvokļa statusa piešķiršanu un palīdzības sniegšanu dzīvokļa 

jautājuma risināšanā 

15. Par naudas balvu piešķiršanu nozīmīgās dzīves jubilejās 
16. Par Varakļānu novada pašvaldības izglītības iestāžu audzēkņu uzturēšanas 

izmaksām 

17.  Par ēdināšanas maksu Varakļānu novada izglītības iestādēs 

18. Par domes priekšsēdētāja Māra Justa komandējumu ārvalstī 

19. Par grozījumiem Varakļānu novada pašvaldības iestāžu amatu un mēnešalgu 

sarakstā 

20. Par Varakļānu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.11 “Grozījumi 

2022.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Par Varakļānu novada 

pašvaldības 2022.gada budžetu”” apstiprināšanu 

21. Par maksas pakalpojuma apstiprināšanu 

22. Par auto-foto orientēšanās sacensību “Varakļānu novada Rudens kauss 2022” 

nolikuma apstiprināšanu 

23. Par projekta “Sociālās daudzdzīvokļu ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas 

pasākumi Mieraiela 14, Varakļāni” apstiprināšanu 

 

 

PAPILDU DARBA KĀRTĪBA 

 

24. Par saistošajiem noteikumiem 

25. Par  “Pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu īres jautājumu izvērtēšanas 

noteikumi” apstiprināšanu 

26. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 

27. Par dzīvokļa Pils 21-4 Varakļāni, Varakļānu novads atsavināšanu un nosacītās 

cenas  noteikšanu 

28. Par dzīvokļa Pils 22-4 Varakļāni, Varakļānu novads atsavināšanu un nosacītās 

cenas  noteikšanu 

29. Par atpūtas kompleksa maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanu 

 

 Domes priekšsēdētājs aicina deputātus apstiprināt 29.09.2022. Varakļānu novada 

domes sēdes darba kārtību ar 23 (divdesmit trīs) pamata darba kārtība jautājumiem un 6 

(sešiem) papildu darba kārtības jautājumu. Atklāti balsojot, ar 13 balsīm “PAR” (I.Gruduls, 

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

M.Višķers, D.Ozoliņa, J.Grudule) sēdes darba kārtība tiek apstiprināta.  

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

teritorijā. 
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1. 

Par nekustamā īpašuma Jēkabpils šoseja 1A, Varakļāni sadalīšanu 
 

Tiek dots vārds M.Justam 

  Izskatot jautājumu par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Jēkabpils šoseja 1A, 

Varakļāni, 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 domes Finanšu un attīstības komitejas priekšlikumu, Varakļānu 

novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm “PAR” (I.Gruduls, L.Nagle, V.Vilkaušs, M.Justs, 

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

J.Grudule) “PRET” – nav; “ATTURAS” – nav; “BALSOJUMĀ NEPIEDALĀS” – nav;   

NOLEMJ: 

1. Sadalīt pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Jēkabpils šoseja 1A, Varakļāni,  

Varakļānu nov. (kadastra Nr. 7017 002 0022) ar kopējo platību 7457 m2 divos atsevišķos 

īpašumos: 

1.1. Paliekošais nekustamais īpašums Jēkabpils šoseja 1A, Varakļāni zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 7017 002 0022 daļa – 3657 m2 platībā; 

1.2. Jaunizveidojamā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7017 002 0022 

daļa – 3800 m2  platībā. 

2. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7017 002 0022 sadalīšanai izstrādāt zemes 

ierīcības projektu. 

3. Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam piešķirt adresi Jēkabpils šoseja 1B, 

Varakļāni. 

4. Jaunizveidotajam  un paliekošajam  nekustamajam īpašumam  noteikt zemes lietošanas 

mērķi – Rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (kods- 1001). 

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

kadastrālās uzmērīšanas gaitā. 

 

Pielikumā: darba uzdevums uz 1 lapas 

 

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”,  Ministru kabineta 2005. gada 30. augusta 

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

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

privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums”, ņemot vērā 

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

ar 13 balsīm “PAR” (I.Gruduls, L.Nagle, V.Vilkaušs, M.Justs, G.Gabrišs, A.Saleniece, 

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

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

1. Samazināt Xxxx Xxxx (pers.k. xxxxxx - xxxxx) ar 30.09.2022. nekustamā īpašuma 

“Skabstati” zemes vienības ar kadastra apz. 7094 004 0245 daļas iznomāto platību no 
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1220 m2 uz 720 m2, nomas maksu nosakot 1,5% apmērā no zemesgabala daļas 

kadastrālās vērtības. 

2. Iznomāt uz laiku no 01.10.2022. līdz 31.12.2026.  Xxxx Xxxx (pers.k. xxxxxx - 

xxxxx) nekustamā īpašuma “Skabstati” zemes vienības ar kadastra apz. 7094 004 0245 

daļu  – 500 m2, nomas maksu nosakot 1,5% apmērā no zemesgabala daļas kadastrālās 

vērtības. 

 

 

3. 

Par īres tiesību izsoli 

 
Tiek dots vārds M.Justam 

Izskatot priekšlikumu pašvaldības dzīvojamā fonda ekonomiski pamatotai uzturēšanai 

un ierosinot neizīrētā trīs istabu dzīvokļa adresē Kosmonautu iela 20 – 18, Varakļāni īres 

tiesību piešķiršanu izsoles kārtībā, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās 

daļas 3. punktu, 21.panta pirmās daļas 14. punkta g) apakšpunktu, ņemot vērā domes Finanšu 

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

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

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

nav; “BALSOJUMĀ NEPIEDALĀS” – nav;   NOLEMJ: 

1. Nodot publiskā īres tiesību izsolē pašvaldībai piederošu dzīvokli ar ērtībām 

Kosmonautu iela 20 – 18 ( 3 istabas 58,8 m2 kopplatībā, 3. stāvs). 

2. Izsludināt dzīvokļu īres tiesību izsoli ar augšupejošu soli, nosakot īres termiņu 5 

gadi ar tiesībām to pagarināt, saskaņā ar aktuālo normatīvo regulējumu  un 

ierobežojumu atsavināt pirmajā īres periodā. 

4. Noteikt pieteikšanās termiņu izsolē līdz 25.oktobrim plkst. 17.00, izsoles dienu 

26.oktobrī plkst. 14.00, nosacīto vienreizējo sākuma īres tiesību maksu 

dzīvoklim EUR 500,00, izsoles soli – 50,00 EUR. 

5. Īres tiesību ieguvējs veic ikmēneša īres maksu un maksājumus atbilstoši 

saņemtajiem pakalpojumiem, saskaņojot ar izīrētāju veic remontdarbus, 

labiekārto un uztur  dzīvokli par saviem līdzekļiem, atbilstoši normatīvo aktu 

regulējumam bez tiesībām saņemt kompensāciju par veiktajiem ieguldījumiem. 

6. Dzīvokļu īres tiesību izsoli organizēt Mantas atsavināšanas un izsoles komisijai 

atbilstoši kārtībai, kas noteikta ar 28.04.2016. lēmumu Nr.5.10 apstiprinātajiem 

“Varakļānu novada pašvaldības dzīvokļu īres tiesību izsoles organizēšanas 

NOTEIKUMI”. 

7. Dzīvokļu īres tiesību izsoles rezultātā iegūtie līdzekļi novirzāmi Varakļānu 

“Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA – pašvaldībai piederošā dzīvojamā fonda 

remontam un uzturēšanai. 

 

4. 

Par dzīvokļa īpašuma Kosmonautu iela 22-7,  Varakļāni, nodošanu 

atsavināšanai 
Tiek dots vārds M.Justam 

 Izskatot pašvaldībā saņemto dzīvokļu īpašuma Kosmonautu iela 22-7,  Varakļāni, 

īrnieka Xxxx Xxxx 08.09.2022. 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 



5 
 

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

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

M.Višķers, J.Grudule) “PRET” – nav; “ATTURAS” – D.Ozoliņa; “BALSOJUMĀ 

NEPIEDALĀS” – L.Nagle;   NOLEMJ: 

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

Kosmonautu iela 22-7, Varakļāni, Varakļānu novads, 68,6 m2 kopplatībā (kadastra 

Nr. 7017 900 0411). 

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

īpašuma atsavināšanas procedūru. 

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

izmantotas pirmpirkuma tiesības normatīvo aktu noteiktajā kārtībā. 

 

 

5. 

Par dzīvokļa īpašuma Pils iela 32-13, Varakļāni,  ierakstīšanu 

zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai 

 
Tiek dots vārds M.Justam 

 Izskatot pašvaldībā saņemto dzīvokļu īpašuma Pils iela 32-13,  Varakļāni, īrnieka 

Xxxx Xxxx 19.09.2022. 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 13 balsīm “PAR” (I.Gruduls, L.Nagle, V.Vilkaušs, 

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

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

– nav;   NOLEMJ: 

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

Pils iela 32-13, Varakļāni, Varakļānu novads, 46,7 m2 kopplatībā (kadastra Nr. 7017 

001 0624 001 013). 

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. 

 

6. 

Par dzīvokļa īpašuma Kosmonautu iela 13-10,  Varakļāni,  ierakstīšanu 

zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai 

 
Tiek dots vārds M.Justam  

Izskatot pašvaldībā saņemto dzīvokļa īpašuma Kosmonautu iela 13-10, Varakļāni, 

īrnieka Xxxx Xxxx 19.09.2022. 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 13 balsīm “PAR” (I.Gruduls, 

L.Nagle, V.Vilkaušs, M.Justs, G.Gabrišs, A.Saleniece, A.Jaunzeme, E.Kokars, J.Erels, I.Zepa, 
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M.Višķers, D.Ozoliņa, J.Grudule) “PRET” – nav; “ATTURAS” – nav; “BALSOJUMĀ 

NEPIEDALĀS” – nav;   NOLEMJ: 

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

Kosmonautu iela 13-10, Varakļāni, Varakļānu novads, 45,0 m2 kopplatībā (kadastra 

Nr. 7017 001 0105 001 010). 

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. 

 

7. 

Par dzīvokļa īpašuma Pils iela 32-7,  Varakļāni,  ierakstīšanu 

zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai 

 
Tiek dots vārds M.Justam  

Izskatot pašvaldībā saņemto dzīvokļu īpašuma Pils iela 32-7, Varakļāni, īrnieka Xxxx 

Xxxx 20.09.2022. 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 13 balsīm “PAR” (I.Gruduls, L.Nagle, V.Vilkaušs, 

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

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

– nav;   NOLEMJ: 

1. Nodot atsavināšanai par brīvu cenu Varakļānu novada pašvaldības dzīvokļa īpašumu Pils 

iela 32-7, Varakļāni, Varakļānu novads, 46,6 m2 kopplatībā (kadastra Nr. 7017 001 

0624 001 007). 

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. 

 

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” III2 nodaļu, Varakļānu novada pašvaldības 2022.gada 25.marta saistošajiem 

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

jautājumu risināšanā” 19., 21., 29.6., 38., 39.3. punktu, ņemot vērā domes Sociālo, izglītības 

un kultūras jautājumu komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 

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

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

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

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

pirmās daļas 3.punktu,  pagarināt sociālā dzīvokļa īres līgumu: 
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1.1. Xxxx Xxxx (pers.k xxxxxx-xxxxx) līdz 31.03.2023. par sociālo dzīvokli 

adresē Lubānas iela 12-3 ( 1 ist., 43.3 m2), Varakļāni, Varakļānu novads; 

2. Pamatojoties uz likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā” 21.6 panta 

pirmās daļas 2.punktu,  pagarināt sociālā dzīvokļa īres līgumu: 

 2.1. Xxxx Xxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx) līdz 31.03.2023. par sociālo dzīvokli 

adresē Pils iela 17-3 (2 ist., 26  m2), Varakļāni, Varakļānu novads; 

 2.2. Xxxx Xxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx) līdz 31.03.2023. par sociālo dzīvokli 

adresē Pils iela 17-6 (1 ist., 26.5 m2), Varakļāni, Varakļānu novads; 

2.3.  Xxxx Xxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx) līdz 31.03.2023. par sociālo 

dzīvokli adresē Rīgas iela 36-3 (1 ist., 31.5 m2), Varakļāni, Varakļānu 

novads. 

3. Lēmumā minētajām personām viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas 

noslēgt vienošanos par līguma grozījumiem ar Varakļānu “Dzīvokļu komunālais 

uzņēmums” SIA par lēmumā minēto dzīvokļu īri. 

 

9. 

Par īres līguma noslēgšanu 

 
Tiek dots vārds M.Justam  

Izskatot īrnieka ģimenes locekļa Xxxx Xxxx iesniegumu par īres līguma noslēgšanu uz 

viņa vārda, pārņemot saistības sakarā ar īrnieka nāvi, Varakļānu “Dzīvokļu komunālais 

uzņēmums” SIA ir sagatavojis ierosinājumu, balstoties uz Varakļānu novada pašvaldības 

01.09.2022. saistošo noteikumu Nr. 9 “Par Varakļānu novada pašvaldībai piederošo 

dzīvojamo telpu īri” 11.,12.,13. punktu, 15. 3. apakšpunktu, 20. punktu un Dzīvojamo telpu 

īres likuma 16. panta trešo un ceturto daļu, 32. panta otro daļu, ņemot vērā domes Finanšu un 

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

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

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

nav; “BALSOJUMĀ NEPIEDALĀS” – nav;   NOLEMJ: 

1. Noslēgt īres līgumu ar Xxxx Xxxx (p.k. xxxxxx-xxxxx) par pašvaldības piederošo 

dzīvojamo telpu adresē Pils iela 18 – 25 uz termiņu līdz 30.09.2027. 

2. Atļaut iemitināt un reģistrēt īres līgumā ar statusu citas personas: 

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

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

noslēgt īres līgumu ar Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA par lēmumā 

minēto dzīvokļa īri. 

 

10. 

Par īres līguma noslēgšanu 

 
Tiek dots vārds M.Justam 

Izskatot īrnieka Xxxx Xxxx iesniegumu par īres līguma pārslēgšanu uz ģimenes locekli, 

Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA ir tos izvērtējis un sagatavojis 

ierosinājumu, balstoties uz Varakļānu novada pašvaldības 01.09.2022. saistošo noteikumu Nr. 

9 “Par Varakļānu novada pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu īri” 11.,12.,13. punktu, 15.2. 

apakšpunktu, 27., 28. punktu un Dzīvojamo telpu īres likuma 32. panta pirmo daļu, ņemot vērā 

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

ar 13 balsīm “PAR” (I.Gruduls, L.Nagle, V.Vilkaušs, M.Justs, G.Gabrišs, A.Saleniece, 

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

“ATTURAS” – nav; “BALSOJUMĀ NEPIEDALĀS” – nav;   NOLEMJ: 
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1. Noslēgt īres līgumu uz Xxxx Xxxx (p.k. xxxxxx-xxxxx) ar 01.10.2022. par 

pašvaldībai piederošu dzīvojamo telpu adresē Kosmonautu iela 18-6, Varakļāni, 

Varakļānu novads uz termiņu līdz 30.09.2025. 
2. Lēmumā minētajai personai viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas 

noslēgt īres līgumu ar Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA par lēmumā 

minēto dzīvokļa īri. 

3. Lēmums stājas spēkā 2022.gada 1. oktobrī. 

 

 

11. 

Par īres līguma pārslēgšanu 
Tiek dots vārds M.Justam 

Izskatot īrnieku iesniegumus par īres līguma pārslēgšanu, Varakļānu “Dzīvokļu 

komunālais uzņēmums” SIA ir tos izvērtējis un sagatavojis ierosinājumus, balstoties uz 

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

pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu īri” 11.,12.,13. punktu, 15.3. apakšpunktu, 19., 20. 

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

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

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

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

nav; “BALSOJUMĀ NEPIEDALĀS” – nav;   NOLEMJ: 

1. Pārslēgt īres līgumu Xxxx Xxxx (p.k. xxxxxx-xxxxx) par pašvaldībai piederošu 

dzīvojamo telpu adresē Fabrikas iela 1-3, Varakļāni, Varakļānu novads uz termiņu 

līdz 30.09.2027. 
2. Pārslēgt īres līgumu Xxxx Xxxx (p.k. xxxxxx-xxxxx) par pašvaldībai piederošu 

dzīvojamo telpu adresē Pils iela 18-3, Varakļāni, Varakļānu novads uz termiņu līdz 

30.09.2027. 
 2.1. Reģistrēt īres līgumā ar statusu ģimenes loceklis: 

    2.1.1.Xxxx Xxxx (p.k. xxxxxx-xxxxx); 

    2.1.2. Xxxx Xxxx (p.k. xxxxxx-xxxxx). 

3. Pārslēgt īres līgumu Xxxx Xxxx (p.k. xxxxxx-xxxxx) par pašvaldībai piederošu 

dzīvojamo telpu adresē Rīgas iela 23-12, Varakļāni, Varakļānu novads uz termiņu līdz 

30.09.2027. 
4. Pārslēgt īres līgumu Xxxx Xxxx (p.k. xxxxxx-xxxxx) par pašvaldībai piederošu 

dzīvojamo telpu adresē Rēzeknes iela 4-15, Varakļāni, Varakļānu novads uz termiņu 

līdz 30.09.2027. 
 4.1. Reģistrēt īres līgumā ar statusu ģimenes loceklis: 

    4.1.1.Xxxx Xxxx (p.k. xxxxxx-xxxxx); 

   4.1.2. Xxxx Xxxx (p.k. xxxxxx-xxxxx). 

 

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

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

D.Ozoliņa, J.Grudule) “PRET” – nav; “ATTURAS” – nav; “BALSOJUMĀ 

NEPIEDALĀS” – L.Nagle;   NOLEMJ: 

 

5. Pārslēgt īres līgumu Xxxx Xxxx (p.k. xxxxxx-xxxxx) par pašvaldībai piederošu 

dzīvojamo telpu adresē Rēzeknes iela 4-12, Varakļāni, Varakļānu novads uz termiņu 

līdz 30.09.2027. 
 5.1. Reģistrēt īres līgumā ar statusu ģimenes loceklis: 

    5.1.1.Xxxx Xxxx (p.k. xxxxxx-xxxxx). 
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6. Pārslēgt īres līgumu Xxxx Xxxx (p.k. xxxxxx-xxxxx) par pašvaldībai piederošu 

dzīvojamo telpu adresē Pils iela 20-15, Varakļāni, Varakļānu novads uz termiņu līdz 

30.09.2027. 
 6.1. Reģistrēt īres līgumā ar statusu ģimenes loceklis: 

    6.1.1.Xxxx Xxxx (p.k. xxxxxx-xxxxx); 

    6.1.2. Xxxx Xxxx (p.k. xxxxxx-xxxxx). 

 

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

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

M.Višķers, D.Ozoliņa, J.Grudule) “PRET” – nav; “ATTURAS” – nav; “BALSOJUMĀ 

NEPIEDALĀS” – nav;   NOLEMJ: 

 

7. Pārslēgt īres līgumu Xxxx Xxxx (p.k. xxxxxx-xxxxx) par pašvaldībai piederošu 

dzīvojamo telpu adresē Kosmonautu iela 20-21, Varakļāni, Varakļānu novads uz 

termiņu līdz 30.09.2027. 
8. Pārslēgt īres līgumu Xxxx Xxxx (p.k. xxxxxx-xxxxx) par pašvaldībai piederošu 

dzīvojamo telpu adresē Fabrikas iela 3-6, Varakļāni, Varakļānu novads uz termiņu 

līdz 30.09.2027. 
 7.1. Reģistrēt īres līgumā ar statusu ģimenes loceklis: 

    7.1.1.Xxxx Xxxx (p.k. xxxxxx-xxxxx); 

   7.1.2. Xxxx Xxxx (p.k. xxxxxx-xxxxx). 
 7.2. Atļaut iemitināt un reģistrēt īres līgumā ar statusu citas personas: 
   7.2.1. Xxxx Xxxx (p.k. xxxxxx-xxxxx) 
9. Pārslēgt īres līgumu Xxxx Xxxx (p.k. xxxxxx-xxxxx) par pašvaldībai piederošu 

dzīvojamo telpu adresē Rēzeknes iela 4-14, Varakļāni, Varakļānu novads uz termiņu 

līdz 30.09.2027. 
10. Pārslēgt īres līgumu Xxxx Xxxx (p.k. xxxxxx-xxxxx) par pašvaldībai piederošu 

dzīvojamo telpu adresē Fabrikas iela 3-3, Varakļāni, Varakļānu novads uz termiņu 

līdz 30.09.2027. 

11. Pārslēgt īres līgumu Xxxx Xxxx (p.k. xxxxxx-xxxxx) par pašvaldībai piederošu 

dzīvojamo telpu adresē Rīgas iela 19-16, Varakļāni, Varakļānu novads uz termiņu līdz 

30.09.2027. 

 11.1. Reģistrēt īres līgumā ar statusu ģimenes loceklis: 

    11.1.1.Xxxx Xxxx (p.k. xxxxxx-xxxxx). 

 11.2. Atļaut iemitināt un reģistrēt īres līgumā ar statusu citas personas: 
   11.2.1. Xxxx Xxxx (p.k. xxxxxx-xxxxx). 
 12. Pārslēgt īres līgumu Xxxx Xxxx (p.k. xxxxxx-xxxxx) par pašvaldībai piederošu 

dzīvojamo telpu adresē Kosmonautu iela 15-4, Varakļāni, Varakļānu novads uz 

termiņu līdz 30.09.2027. 

 12.1. Reģistrēt īres līgumā ar statusu ģimenes loceklis: 

    12.1.1.Xxxx Xxxx (p.k. xxxxxx-xxxxx); 

    12.1.2. Xxxx Xxxx ( p.k. xxxxxx-xxxxx). 

 12.2. Atļaut iemitināt un reģistrēt īres līgumā ar statusu citas personas: 

    12.2.1. Xxxx Xxxx (p.k. xxxxxx-xxxxx). 

13. Lēmumā minētajām personām viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas 

pārslēgt īres līgumu, to aktualizējot atbilstoši spēkā esošajam normatīvajam 

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

minēto dzīvokļu īri. 

14. Lēmums stājas spēkā 2022.gada 1. oktobrī. 
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12. 

Par īres līguma pārslēgšanu 

 
Tiek dots vārds M.Justam  

 Izskatot īrnieku iesniegumus par īres līguma pārslēgšanu, Varakļānu “Dzīvokļu 

komunālais uzņēmums” SIA ir tos izvērtējis un sagatavojis ierosinājumus, balstoties uz 

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

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

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

Finanšu un attīstības komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 

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

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

nav; “BALSOJUMĀ NEPIEDALĀS” – nav;   NOLEMJ: 

1. Pārslēgt īres līgumu Xxxx Xxxxx (p.k. xxxxxx-xxxxx) par pašvaldībai piederošu 

dzīvojamo telpu adresē Dārzu iela 5-3, Varakļāni, Varakļānu novads uz termiņu līdz 

30.09.2023. 
  1.1. Atļaut iemitināt un reģistrēt īres līgumā ar statusu citas personas: 

   1.1.1. Xxxx Xxxx (p.k. xxxxxx-xxxxx). 

2. Pārslēgt īres līgumu Xxxx Xxxx (p.k. xxxxxx-xxxxx) par pašvaldībai piederošu 

dzīvojamo telpu adresē Fabrikas iela 3-4, Varakļāni, Varakļānu novads uz termiņu 

līdz 30.09.2023. 
 2.1. Reģistrēt īres līgumā ar statusu ģimenes loceklis: 

    2.1.1.Xxxx Xxxx (p.k. xxxxxx-xxxxx); 

    2.1.2. Xxxx Xxxx (p.k. xxxxxx-xxxxx). 
3. Pārslēgt īres līgumu Xxxx Xxxx (p.k. xxxxxx-xxxxx) par pašvaldībai piederošu 

dzīvojamo telpu adresē Fabrikas iela 3-1, Varakļāni, Varakļānu novads uz termiņu līdz 

30.09.2023. 
4. Pārslēgt īres līgumu Xxxx Xxxx (p.k. xxxxxx-xxxxx) par pašvaldībai piederošu 

dzīvojamo telpu adresē Fabrikas iela 3-7, Varakļāni, Varakļānu novads uz termiņu līdz 

30.09.2023. 
5. Pārslēgt īres līgumu Xxxx Xxxx (p.k. xxxxxx-xxxxx) par pašvaldībai piederošu 

dzīvojamo telpu adresē Lubānas iela 10-5, Varakļāni, Varakļānu novads uz termiņu 

līdz 30.09.2023. 

 5.1. Reģistrēt īres līgumā ar statusu ģimenes loceklis: 

    5.1.1.Xxxx Xxxx (p.k. xxxxxx-xxxxx). 

6. Lēmumā minētajām personām viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas 

pārslēgt īres līgumu, to aktualizējot atbilstoši spēkā esošajam normatīvajam 

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

minēto dzīvokļu īri. 

7. Lēmums stājas spēkā 2022.gada 1. oktobrī. 

 

13. 

Par īres līguma pagarināšanu 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

Izskatot pašvaldībā saņemto iesniegumu par pašvaldības dzīvokļa īres līguma 

pagarināšanu, saskaņā ar Dzīvojamo telpu īres likuma 8.panta piekto daļu, 30. pantu,  likumu 

“Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 19.pantu, Varakļānu novada domes 

25.03.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 3 ”Kārtība, kādā Varakļānu novada pašvaldība 

sniedz palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”, ņemot vērā Sociālo, izglītības un kultūras 

jautājumu komitejas priekšlikumus, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm 

“PAR” (I.Gruduls, L.Nagle, V.Vilkaušs, M.Justs, G.Gabrišs, A.Saleniece, A.Jaunzeme, 
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E.Kokars, J.Erels, I.Zepa, M.Višķers, D.Ozoliņa, J.Grudule) “PRET” – nav; “ATTURAS” – 

nav; “BALSOJUMĀ NEPIEDALĀS” – nav;   NOLEMJ: 

1. Pamatojoties uz Varakļānu novada domes 25.03.2022. saistošo noteikumu Nr. 3 

”Kārtība, kādā Varakļānu novada pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļa jautājumu 

risināšanā” 18.1., 39.2.3. un 41. punktu, atjaunot un pagarināt īres līgumu Xxxx Xxxx 

(pers. k. xxxxxx-xxxxx) par pašvaldībai piederošu dzīvojamo telpu adresē Pils iela 

13A - 3, Varakļāni uz termiņu līdz 30.09.2027. 

2. Pamatojoties uz Varakļānu novada domes 25.03.2022. saistošo noteikumu Nr. 3 

”Kārtība, kādā Varakļānu novada pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļa jautājumu 

risināšanā” 18.1., 18.6 , 39.2.1. pagarināt īres līgumu Xxxx Xxxx (pers. k. xxxxxx-

xxxxx) par pašvaldībai piederošu dzīvojamo telpu adresē Lubānas iela 12-1, 

Varakļāni uz termiņu līdz 30.09.2023. 

3. Lēmumā minētajām personām viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas 

pārslēgt īres līgumu,to aktualizējot atbilstoši spēkā esošajam normatīvajam 

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

minēto dzīvokļu īri. 

 

 

14. 

Par sociālā dzīvokļa statusa piešķiršanu un palīdzības sniegšanu 

dzīvokļa jautājuma risināšanā 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 Izskatot pašvaldībā saņemtos iesniegumu par palīdzības sniegšanu, piešķirot dzīvojamo 

telpu, kā arī Pašvaldības nosūtītos dzīvojamās telpas piedāvājumu, kuri tika akceptēti ar 

personas iesniegumu, saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 9.punktu 

un likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 5.pantu un 10.panta otro daļu, 25.1 

panta pirmo un ceturto daļu, 21.6 panta pirmās daļas 5.punktu, Varakļānu novada domes 

25.03.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 3 ”Kārtība, kādā Varakļānu novada pašvaldība 

sniedz palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 39.3. punktu, ņemot vērā domes Sociālo, 

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

balsojot, ar 13 balsīm “PAR” (I.Gruduls, L.Nagle, V.Vilkaušs, M.Justs, G.Gabrišs, 

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

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

1. Piešķirt ar 30.09.2022. sociālā dzīvokļa statusu pašvaldībai piederošai dzīvojamajai 

telpai adresē Miera iela 14-16, Varakļāni, Varakļānu novads. 

2. Piešķirt sociālo dzīvokli Xxxx Xxxx  (pers. k.xxxxxx-xxxxx ) adresē Miera iela 

14-16, Varakļāni, Varakļānu novads, LV- 4838 (1 ist., kopplatība – 14,7 m2), uz laika 

periodu no 01.10.2022. līdz 31.03.2023. 

2.1. Izslēgt Xxxx Xxxx no pašvaldības sociālo dzīvokļu palīdzības reģistra. 

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

noslēgt īres līgumu ar Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA. 
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15. 

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

(I.Gruduls, L.Nagle, V.Vilkaušs, G.Gabrišs, A.Saleniece, A.Jaunzeme, E.Kokars, J.Erels, 

I.Zepa, M.Višķers, D.Ozoliņa, J.Grudule) “PRET” – nav; “ATTURAS” – nav; 

“BALSOJUMĀ NEPIEDALĀS” – M.Justs;   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 iedzīvotājiem: 

2.1. Xxxx Xxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx), deklarēta: “Arkliņi”, 

Murmastienes pagasts, Varakļānu novads. 

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

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

 

 

16. 

Par Varakļānu novada pašvaldības izglītības iestāžu audzēkņu uzturēšanas 

izmaksām 

 
Tiek dots vārds I.Skutelei, M.Justam 

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

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

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

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

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

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

J.Grudule) “PRET” – nav; “ATTURAS” – nav; “BALSOJUMĀ NEPIEDALĀS” – nav;   

NOLEMJ: 

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

pašvaldības izglītības iestādēs saskaņā ar pielikumu. 

 
Pielikumā: tāme uz 1 lapas 
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17. 

Par ēdināšanas maksu Varakļānu novada izglītības iestādēs 

 
Tiek dots vārds M.Justam 

Izskatot jautājumu par plānotajām ēdināšanas izmaksām Varakļānu novada izglītības 

iestādēs, saskaņā ar valsts finansējuma palielināšanu viena  bērna ēdināšanai dienā, 

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas septīto punktu, 21.panta 

pirmās daļas 14.g) punktu, ņemot vērā domes Finanšu un attīstības komitejas priekšlikumu, 

Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm “PAR” (I.Gruduls, L.Nagle, V.Vilkaušs, 

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

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

– nav;   NOLEMJ: 

1. Apstiprināt un piemērot ar 2022.gada 1. septembri Varakļānu vidusskolas 

audzēkņiem nodrošināto pusdienu izmaksas vienai dienai EUR 2,15 apmērā. 

2. Apstiprināt Varakļānu PII “Sprīdītis” audzēkņiem nodrošināto pusdienu izmaksas 

vienai dienai EUR 1,25 apmērā. 

3. Mācību periodā (septembris – maijs) nodrošināt ar bezmaksas pusdienām visus 

Varakļānu vidusskolas audzēkņus un PII “Sprīdītis” pirmsskolas vecuma audzēkņus, 

atbilstoši mācību iestādes noteiktajiem brīvpusdienu piešķiršanas noteikumiem; 

3.1. Varakļānu novada trūcīgo un maznodrošināto ģimeņu bērniem – citu 

novadu arodskolu audzēkņiem – uz vecāku iesnieguma pamata apmaksāt 

brīvpusdienas līdz EUR 2,15 dienā. 

4. Apstiprināt un piemērot ar 2022.gada 1.oktobri vecāku maksu par ēdināšanu 

Varakļānu PII “Sprīdītis” audzēkņiem mācību periodā - EUR 0,95 dienā, ko sastāda: 

4.1. brokastis – EUR 0,55; 

4.2. launags – EUR 0,40. 

5. Apstiprināt maksu par ēdināšanu Varakļānu PII “Sprīdītis” audzēkņiem vasaras 

periodā (jūnijs – augusts) – EUR 2,20 dienā, ko sastāda: 

5.1. brokastis – 0,55 EUR; 

5.2. pusdienas – 1,25 EUR; 

5.3. launags – 0,40 EUR. 

6. Cenas norādītas bez PVN. 

7. Atzīt par spēku zaudējušu Varakļānu novada domes 25.08.2016. sēdes apstiprināto 

lēmumu Nr. 12.5. “Par ēdināšanas maksu Varakļānu novada izglītības iestādēs”. 

 

18. 

Par domes priekšsēdētāja Māra Justa komandējumu ārvalstī 
 

Tiek dots vārds M.Justam 

Sakarā ar Vaijes pašvaldības aicinājumu Varakļānu novada pašvaldībai pieredzes 

apmaiņas un sadraudzības braucienam, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 

pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 12.10.2010. noteikumiem Nr.969 “Kārtība, kādā 

atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi”,  ņemot vērā domes Finanšu un attīstības 

komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm “PAR” 

(I.Gruduls, L.Nagle, V.Vilkaušs, G.Gabrišs, A.Saleniece, A.Jaunzeme, E.Kokars, J.Erels, 

I.Zepa, M.Višķers, D.Ozoliņa,) “PRET” – nav; “ATTURAS” – nav; “BALSOJUMĀ 

NEPIEDALĀS” – M.Justs, J.Grudule;   NOLEMJ: 

1. Komandēt Varakļānu novada domes priekšsēdētāju Māri Justu uz Vaiji 

(Weyhe),Vāciju laika periodā no 18.10.2022. līdz 24.10.2022. 

2. Segt ar komandējumu saistītos izdevumus.  

3. Komandējuma laikā saglabāt darba algu un izmaksāt dienas naudu 20 % apmērā. 
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4. Domes priekšsēdētāju komandējuma laikā aizvietot domes priekšsēdētāja 

vietniecei Janīnai Grudulei, nosakot samaksu par darbu atbilstoši “Varakļānu novada 

pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā” noteiktajam. 

 

19. 

Par grozījumiem Varakļānu novada pašvaldības iestāžu amatu un mēnešalgu 

sarakstā 

 
Tiek dots vārds M.Justam  

Pamatojoties uz grozījumiem Ministru kabineta 2016.gada 5. jūlija noteikumos Nr. 

445, kas piemērojami ar 2022.gada 1. septembri un izvērtējot apkures nodrošināšanas 

organizēšanu iestādēm, ir sagatavoti grozījumi izglītības iestāžu darbinieku amata un 

mēnešalgu sarakstā. Izskatot sagatavotos pašvaldības iestāžu un struktūrvienību amatu un 

mēnešalgu sarakstus, deputāti vienojas balsot par dažiem amatalgu sarakstiem atsevišķi, jo tie 

skar deputātu intereses. Ņemot vērā domes Finanšu un attīstības komitejas priekšlikumu, 

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

M.Justs, G.Gabrišs, A.Jaunzeme, E.Kokars, J.Erels, I.Zepa, M.Višķers, J.Grudule) “PRET” – 

nav; “ATTURAS” – D.Ozoliņa; “BALSOJUMĀ NEPIEDALĀS” – A.Saleniece;   NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Varakļānu novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību amatu un 

mēnešalgu sarakstus saskaņā ar pielikumiem Nr. 1. - Nr. 6. 

2. Iestāžu un struktūrvienību amatu un mēnešalgu saraksts stājas spēkā ar 01.09.2022. 

 
Pielikumā: iestāžu un struktūrvienību amatu un mēnešalgu saraksti uz 6 lapām 

 

 

20. 

Par Varakļānu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.11 “Grozījumi 

2022.gada 27. janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Par Varakļānu novada 

pašvaldības 2022.gada budžetu”” apstiprināšanu 
 

Tiek dots vārds I.Skutelei, M.Justam  

Izskatot Varakļānu novada pašvaldības Centralizētās grāmatvedības galvenās 

grāmatvedes Ilonas Skuteles sagatavoto pašvaldības 2022.gada budžeta grozījumu projektu, 

saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46. pantu, ņemot vērā 

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

ar 13 balsīm “PAR” (I.Gruduls, L.Nagle, V.Vilkaušs, M.Justs, G.Gabrišs, A.Saleniece, 

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

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

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.11 “Grozījumi 2022.gada 27.janvāra saistošajos 

noteikumos Nr.2 “Par Varakļānu novada pašvaldības 2022.gada budžetu””. 

2. Varakļānu novada pašvaldības Centralizētās grāmatvedības galvenajai grāmatvedei I. 

Skutelei sagatavot noteikumus parakstīšanai. 

3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas. 

4. Saistošos noteikumus nosūtīt zināšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijai. 

 

Pielikumā: saistošie noteikumi un paskaidrojuma raksts. 
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21. 

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 “Murmastienes 

pamatskola”, Rēzeknes iela 1, Murmastiene, Murmastienes pagasts,  Varakļānu novads. 

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

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

atklāti balsojot, ar 13 balsīm “PAR” (I.Gruduls, L.Nagle, V.Vilkaušs, M.Justs, G.Gabrišs, 

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

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

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

pamatskola”, Murmastiene, Murmastienes 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. 

 

 

22. 

Par auto-foto orientēšanās sacensību “Varakļānu novada Rudens kauss 

2022”  nolikuma apstiprināšanu 

 
Tiek dots vārds V.Vilkaušam, M.Justam 

Izskatot Varakļānu novada Kultūras centra sagatavoto auto-foto orientēšanās sacensību 

“Varakļānu novada Rudens kauss 2022” 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 13 balsīm “PAR” (I.Gruduls, 

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

M.Višķers, D.Ozoliņa, J.Grudule) “PRET” – nav; “ATTURAS” – nav; “BALSOJUMĀ 

NEPIEDALĀS” – nav;   NOLEMJ: 

1. Apstiprināt auto-foto orientēšanās sacensību “Varakļānu novada Rudens kauss 

2022” nolikumu. 

 

Pielikumā: nolikums uz 4 lapām 
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23. 

Par projekta “Sociālās daudzdzīvokļu ēkas energoefektivitātes 

paaugstināšanas pasākumi Miera iela 14, Varakļāni” apstiprināšanu 

 

Tiek dots vārds M.Justam  

 Izskatot nepieciešamību veikt izmaiņas projekta “Sociālās daudzdzīvokļu ēkas 

energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Miera iela 14, Varakļānos” izmaksās, saskaņā 

ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, ņemot vērā Finanšu un 

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

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

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

nav; “BALSOJUMĀ NEPIEDALĀS” – nav;   NOLEMJ: 

1. Apstiprināt projektu “Sociālās daudzdzīvokļu ēkas energoefektivitātes 

paaugstināšanas pasākumi Miera iela 14, Varakļāni”. 

2. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas EUR 536 930,17 (pieci simti trīsdesmit seši 

tūkstoši deviņi simti trīsdesmit eiro un 17 centi) apmērā. 

3. Apstiprināt projekta attiecināmās izmaksas EUR 385 280,13 (trīs simti 

astoņdesmit pieci tūkstoši divi simti astoņdesmit eiro, 13 centi) apmērā, tai skaitā: 

3.1. ERAF finansējums – EUR 327 488,11 (trīs simti divdesmit septiņi tūkstoši 

četri simti astoņdesmit astoņi eiro, 11 centi); 

3.2.  pašvaldības finansējums – EUR 40 454,41 (četrdesmit tūkstoši četri simti 

piecdesmit četri eiro, 41 centi); 

3.3. valsts budžeta dotācija pašvaldībām – EUR 17 337,61 (septiņpadsmit 

tūkstoši trīs simti trīsdesmit septiņi eiro, 61 centi). 

4. Apstiprināt projekta neattiecināmās izmaksas (finansējums no pašvaldības 

līdzekļiem) EUR 151 650,04 (viens simts piecdesmit viens tūkstotis seši simti 

piecdesmit eiro, 4 centi) apmērā. 

5. Pašvaldības finansējumu nodrošināt, ņemot aizņēmumu Valsts kasē. 

6. Atcelt Varakļānu novada domes 10.12.2021. ārkārtas sēdes lēmumu Nr. 11.7. “Par 

projekta “Sociālās daudzdzīvokļu ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi 

Miera iela 14, Varakļāni” apstiprināšanu”. 

 

 

24. 

Par saistošajiem noteikumiem 

 
Tiek dots vārds J.Erelam, M.Justam  

Izskatot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinumu, saskaņā ar 

minētajiem ieteikumiem par jomu nodalīšanu, izdodot atsevišķus noteikumus, ņemot vērā 

nepieciešamās izmaiņas redakcijā noteikumu precizēšanas gadījumā, tika sagatavots jauns 

saistošo noteikumu projekts izdalot jomu par nekustamā īpašuma uzturēšanu, saskaņā ar 

likuma "Par pašvaldībām" 41. panta pirmo un ceturto daļu, 43. panta pirmās daļas 4. un 5. 

punktu, Ministru kabineta 2010. gada 28. septembra noteikumu Nr. 906 "Dzīvojamās mājas 

sanitārās apkopes noteikumi" 4. punktu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 

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

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

nav; “BALSOJUMĀ NEPIEDALĀS” – nav;   NOLEMJ: 

1.  Atcelt Varakļānu novada domes 2022. gada 25. augustā apstiprinātos saistošos 

noteikumus Nr.10 “Par nekustamo īpašumu uzturēšanu un sabiedrisko kārtību Varakļānu 

novadā”. 

https://likumi.lv/ta/id/57255-par-pasvaldibam
https://likumi.lv/ta/id/57255-par-pasvaldibam#p43
https://likumi.lv/ta/id/218830-dzivojamas-majas-sanitaras-apkopes-noteikumi
https://likumi.lv/ta/id/218830-dzivojamas-majas-sanitaras-apkopes-noteikumi
https://likumi.lv/ta/id/218830-dzivojamas-majas-sanitaras-apkopes-noteikumi#p4


17 
 

2. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 12. “Par nekustamo īpašumu uzturēšanu 

Varakļānu novadā”. 

3.  Informēt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju par lēmuma 1. punktu. 

4. Saistošos noteikumus Nr. 12 trīs darba dienu laikā pēc parakstīšanas nosūtīt Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 

5. Saistošos noteikumus Nr. 12 publicēt likuma “Par pašvaldībām” 45. panta noteiktajā 

kārtībā. 

 

Pielikumā: saistošie noteikumi Nr. 12 ar paskaidrojuma rakstu uz 4 lapām 

 

 

 

25. 

Par “Pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu īres jautājumu izvērtēšanas 

noteikumi” apstiprināšanu 
 

Tiek dots vārds M.Justam 

 Pamatojoties uz Varakļānu novada domes 30.06.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 

9 “Par Varakļānu novada pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu īri”, kas izdoti pamatojoties 

uz Dzīvojamo telpu īres likumu, noteikumos piešķirtas pilnvaras pārvaldniekam, domes 

komitejai un izdalīta domes deputātu kompetence ar pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu 

izīrēšanu saistīto jautājumu izskatīšanai. Lai tiktu ievērots vienlīdzības princips un dzīvojamā 

fonda kvalitatīva pārvaldība, noteikumi nosaka kritērijus jautājumu izskatīšanai. Saskaņā ar 

likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Varakļānu novada dome, atklāti 

balsojot, ar 13 balsīm “PAR” (I.Gruduls, L.Nagle, V.Vilkaušs, M.Justs, G.Gabrišs, 

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

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

 1. Apstiprināt “Pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu īres jautājumu izvērtēšanas 

noteikumi”. 

 2. Noteikumi stājas spēkā to pieņemšanas brīdī. 

 
Pielikumā: noteikumi uz 2 lapām 

 

 

26. 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

Izskatot  SIA “Ametrs” sertificētas zemes ierīkotāja Xxxx Xxxx 23.09.2022. 

iesniegumu ar lūgumu apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Skolas iela 12, 

Varakļāni (kadastra Nr.7017 001 0516) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7017 001 

0516 un Skolas iela 14, Varakļāni (kadastra Nr.7017 001 0049) zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 7017 001 0049 robežu pārkārtošanai, pamatojoties uz likuma “Par 

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Zemes ierīcības likuma 19.pantu, Ministru 

kabineta 02.08.2016. noteikumu Nr.505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26.un 

28.punktiem, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas 

kārtība” 6., 16.1., Ministru kabineta 29.06.2021. noteikumiem Nr.455 “Adresācijas 

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

dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm “PAR” (I.Gruduls, L.Nagle, V.Vilkaušs, M.Justs, 
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G.Gabrišs, A.Saleniece, A.Jaunzeme, E.Kokars, I.Zepa, M.Višķers, D.Ozoliņa, J.Grudule) 

“PRET” – nav; “ATTURAS” – nav; “BALSOJUMĀ NEPIEDALĀS” – J.Erels;   NOLEMJ: 

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamo īpašumu Skolas iela 12, Varakļāni 

(kadastra Nr.7017 001 0516) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7017 001 0516 un Skolas 

iela 14, Varakļāni (kadastra Nr.7017 001 0049) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7017 

001 0049 robežu pārkārtošanai. 

2. Apstiprināt nekustamā īpašuma Skolas iela 12, Varakļāni (kadastra Nr.7017 001 

0516) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7017 001 0516 robežu pārkārtošanu, atdalot 

zemes vienības daļu 363 m2 platībā no nekustamā īpašuma Skolas iela 12, Varakļāni (kadastra 

Nr.7017 001 0516) un pievienojot to nekustamā īpašuma Skolas iela 14, Varakļāni (kadastra 

Nr.7017 001 0049) zemes vienībai ar kadastra apz. 7017 001 0049. 

3. Noteikt, ka nekustamā īpašuma Skolas iela 12, Varakļāni (kadastra Nr.7017 001 

0516) zemes vienības ar kadastra apz. 7017 001 0516, platība pēc zemes vienības daļas robežu 

pārkārtošanas ir 1200 m2. 

4. Noteikt, ka nekustamā īpašuma Skolas iela 14, Varakļāni (kadastra Nr.7017 001 

0049) zemes vienības ar kadastra apz. 7017 001 0049, platība pēc zemes vienības daļas robežu 

pārkārtošanas ir 1561 m2. 

5. Noteikt nekustamā īpašuma Skolas iela 12, Varakļāni, Varakļānu nov.,  zemes vienībai 

ar kadastra apz. 7017 001 0516 zemes lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve 

(kods - 0601). 

6. Noteikt nekustamā īpašuma Skolas iela 14, Varakļāni (kadastra Nr.7017 001 0049) 

zemes vienības ar kadastra apz. 7017 001 0049 zemes lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo 

māju apbūve (kods - 0601). 

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

kadastrālās uzmērīšanas gaitā. 

8. Noteikt zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumus:   

       8.1. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7017 001 0516 (Skolas iela 12): 

            8.1.1. kods 7312050601 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu 

gaisvadu līniju pilsētās un ciemos ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem, 2.5 m; 

           8.1.2. kods 7311090900 - vides un dabas resursu ķīmiskās aizsargjoslas teritorija ap 

pazemes ūdens ņemšanas vietu (urbumu); 

                      8.1.3. kods 7314020102 - vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas 

(aizsardzības zonas) teritorija ap kultūras pieminekli pilsētās (Varakļānu katoļu baznīca, valsts 

aizsardzības Nr. 6485). 

       8.2. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7017 001 0049 (Skolas iela 14): 

            8.2.1. kods 7312050601 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu 

gaisvadu līniju pilsētās un ciemos ar nominālo spriegumu līdz 20  kilovoltiem, 2.5 m; 

   8.2.2. kods 7314020102 - vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas 

(aizsardzības  zonas) teritorija ap kultūras pieminekli pilsētās (Varakļānu katoļu baznīca, valsts 

aizsardzības Nr. 6485). 

 

 

27. 

Par dzīvokļa Pils ielā 21-4, Varakļāni, Varakļānu novads, atsavināšanu  

un nosacītās cenas noteikšanu 
 

Tiek dots vārds M.Justam 

Izskatot Mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 28.09.2022. aktu “Par nekustamā 

īpašuma Pils ielā 21-4, Varakļāni, Varakļānu novads (kad. Nr. 7017 900 0423) 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, 
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45.panta trešo un ceturto daļu, Ministru kabineta 16.02.2011. noteikumiem Nr.109 “Kārtība, 

kādā atsavināma publiskas personas manta”, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 

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

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

nav; “BALSOJUMĀ NEPIEDALĀS” – nav;   NOLEMJ: 

1. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Pils ielā 21-4, Varakļāni, 

Varakļānu novads (kad.Nr. 7017 900 0423), nosacīto cenu EUR 4 200 (četri tūkstoši 

divi simti euro). 

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

ielā 21-4, Varakļāni, īrniekam Xxxx Xxx  piedāvājumu izmantot pirmpirkuma 

tiesības. 

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

Pils ielā 21-4, Varakļāni, Varakļānu nov., pirkuma līguma projektu. 

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

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

sagatavošanu atsavināšanai, segt no atsavināšanā iegūtajiem līdzekļiem, kas sastāda 

EUR 277,90. 

5. Varakļānu novada pašvaldības Centralizētajai grāmatvedībai (galv.grāmatvede 

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

atsavināto īpašumu. 

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

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

 

 

28.  

Par dzīvokļa Pils ielā 22-4, Varakļāni, Varakļānu novads, atsavināšanu  

un nosacītās cenas noteikšanu 
 
Tiek dots vārds M.Justam 

Izskatot Mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 28.09.2022. aktu “Par nekustamā 

īpašuma Pils ielā 22-4, Varakļāni, Varakļānu novads (kad. Nr. 7017 900 0422) 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 dome, atklāti balsojot, ar 13 

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

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

nav; “BALSOJUMĀ NEPIEDALĀS” – nav;   NOLEMJ: 

1. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Pils ielā 22-4, Varakļāni, 

Varakļānu novads (kad.Nr. 7017 900 0422), nosacīto cenu EUR 3 900 (trīs tūkstoši 

deviņi simti euro). 

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

ielā 22-4, Varakļāni, īrniekam Xxxx Xxxx  piedāvājumu izmantot pirmpirkuma tiesības. 

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

Pils ielā 21-4, Varakļāni, Varakļānu nov., pirkuma līguma projektu. 

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

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

sagatavošanu atsavināšanai, segt no atsavināšanā iegūtajiem līdzekļiem, kas sastāda 

EUR 277,90. 
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5. Varakļānu novada pašvaldības Centralizētajai grāmatvedībai (galv.grāmatvede 

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

atsavināto īpašumu. 

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

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

  

 

29. 

Par atpūtas kompleksa maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanu 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

Izskatot atpūtas kompleksa sniegto pakalpojumu izcenojumu un tā atbilstību 

pakalpojuma uzturēšanas izmaksām, tika sagatavots izcenojuma projekts, saskaņā ar likuma 

“Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.g punktu, Varakļānu novada dome, atklāti 

balsojot, ar 13 balsīm “PAR” (I.Gruduls, L.Nagle, V.Vilkaušs, M.Justs, G.Gabrišs, 

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

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

1. Apstiprināt atpūtas kompleksa pakalpojumu izcenojumu saskaņā ar pielikumu 

Nr. 1. 

2. Lēmumā apstiprināto pakalpojuma izcenojumu piemērot ar 2022.gada 

1.oktobri. 

 

Pielikumā: maksas pakalpojuma izcenojums uz 1 lapas  

 

 

Visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti.  

 

Sēde darbu beidz 19:00 

 

Nākamā domes sēde notiks 27.10.2022. plkst. 16:00 

 

 

Sēdi vadīja: 

Domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts)  M.Justs 

 

Protokolēja: 

Pašvaldības sekretāre (personiskais paraksts)  K.Keiša 

 

Sēdes protokolam piekrītu:  

    (personiskais paraksts)  J. Grudule 

 

    (personiskais paraksts)  I. Gruduls 

      

    (personiskais paraksts)  L. Nagle 

 

    (personiskais paraksts)            V. Vilkaušs 

 

    (personiskais paraksts)  G. Gabrišs 

 

                                           (personiskais paraksts)           A. Saleniece                                                                         
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    (personiskais paraksts)                      D. Ozoliņa 

                             

                                             (personiskais paraksts)              A. Jaunzeme 

 

    (personiskais paraksts)   I. Zepa 

 

                                               (personiskais paraksts)              E. Kokars 

  

                                              (personiskais paraksts)             M. Višķers 

   

                                              (personiskais paraksts)             J. Erels 

 

 

 
 


