
 
 
 

 
 

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 
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VARAKĻĀNU NOVADA DOMES SĒDES 
P R O T O K O L S 

Varakļānos  
 

31.03.2022.           Nr. 6 

 

Sēdi sāk plkst. 16:00 

Sēde notiek attālināti Zoom platformā 

Sēdi vada domes priekšsēdētājs Māris Justs  

Sēdi protokolē sekretāre Karīna Keiša 

 

DOMES SASTĀVS: 
 

1. Deputāts Māris Justs  - piedalās 

2. Deputāts Ivars Gruduls  - piedalās 

3. Deputāte Janīna Grudule - piedalās  

4. Deputāts Viktors Vilkaušs - piedalās 

5. Deputāte Aina Jaunzeme - piedalās 

6. Deputāts Oskars Zeps - piedalās 

7. Deputāte Anita Saleniece  - piedalās 

8. Deputāts Gunārs Gabrišs  - piedalās 

9. Deputāte Līna Nagle  - piedalās 

10. Deputāte Dace Ozoliņa   - piedalās 

11. Deputāts Māris Višķers - piedalās 

12. Deputāts Edgars Kokars - piedalās 

13. Deputāts Raitis Stiuka - piedalās 

14. Deputāts Arvis Strods - piedalās 

15. Deputāte Ieva Zepa  - piedalās (sākot ar darba kārtības 16.jautājumu) 

 

 
 

PIEDALĀS UZAICINĀTIE UN  INTERESENTI: 
 

Ērika Jermanova – pašvaldības juriste 

Oskars Kančs – pašvaldības izpilddirektors 

Aina Kanča – Sociālā dienesta vadītāja 

Ilona Skutele – centralizētas grāmatvedības galvenā grāmatvede 

Solvita Brokule – zemes lietu speciāliste 

Karīna Keiša – sekretāre 
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DARBA KĀRTĪBA: 

 

1. Par dzīvokļa Rēzeknes iela 4-19, Varakļāni, Varakļānu novads, atsavināšanu un 

nosacītās cenas noteikšanu 
2. Par dzīvokļa Rīgas iela 19-7, Varakļāni, Varakļānu novads, atsavināšanu un nosacītās 

cenas noteikšanu 
3. Par dzīvokļa Fabrikas iela 1-2, Varakļāni, Varakļānu novads, atsavināšanu un 

nosacītās cenas noteikšanu 
4. Par dzīvokļa īpašuma Pils iela 30-10,  Varakļāni,  ierakstīšanu zemesgrāmatā un 

nodošanu atsavināšanai 
5. Par nekustamā īpašuma Krustpils iela 27, Varakļāni, Varakļānu novads izsoles 

rīkošanu 
6. Par nekustamā īpašuma “Laduži”, Murmastienes pag., Varakļānu novads zemes 

ierīcības projekta apstiprināšanu 
7. Par dzīvokļa īpašuma Pils iela 32-4,  Varakļāni, Varakļānu novads ierakstīšanu 

zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai 
8. Par pašvaldības kustamās mantas - cirsmas izsoli 

9. Par dzīvokļu “Aizkalnieši 1”, Varakļānu pagasts, īres tiesību izsoles atzīšanu par 

nenotikušu 
10. Par nedzīvojamo telpu nomas līgumu izbeigšanu 
11. Par zemes nomu 
12.  Par nekustamā īpašuma “Leimaņi”, Varakļānu pagasts, Varakļānu novads 

atsavināšanu un nosacītās cenas noteikšanu 
13. Par sociālo dzīvokļu īres līgumu pagarināšanu 
14.  Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu un īres līguma noslēgšanu 
15. Par personu iekļaušanu pašvaldības dzīvokļa jautājumu risināšanā sniedzamās 

palīdzības reģistros 
16. Par naudas balvu piešķiršanu nozīmīgās dzīves jubilejās 
17. Par konkursu pašvaldības finansējuma piešķiršanai lauku tūrisma atbalstam 
18. Par pašvaldības finansējuma piešķiršanu biznesa ideju konkursam 
19.  Par siltumapgādes avansa maksājumiem 2022./2023.gada apkures sezonai 
20. Par Varakļānu novada iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projektu konkursu 

“Daudzdzīvokļu māju teritoriju labiekārtošana” 
21. Par Varakļānu novada kultūras centru 
22.  Par Varakļānu novada Jauniešu centrs “Aplis” nolikuma apstiprināšanu 
23. Par stipendiju piešķiršanas Varakļānu vidusskolas 10.-12. klases izglītojamajiem 

nolikuma apstiprināšanu                                                                                    
24. Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu teritorijas 

plānojuma grozījumiem nekustamā īpašuma Jēkabpils šoseja 20, Varakļāni, zemes 

vienībā ar kadastra apzīmējumu 7017 001 0564 – funkcionālā zonējuma grozīšana 

 

PAPILDU DARBA KĀRTĪBA 

25. Par Varakļānu novada Attīstības programmas 2014.-2023.gadam aktualizāciju 

26. Par Varakļānu novada pašvaldības nolikumu 

27. Par pašvaldības domes deputāta pilnvaru atjaunošanu  

28. Par izmaiņām Iepirkumu komisijas sastāvā 

29. Par izmaiņām Varakļānu novada pašvaldības atklāta projektu konkursa 

“Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu 

projektos” iesniegumu vērtēšanas sastāvā 

30. Par pabalstu krīzes situācijā  

31. Par valsts budžeta finansējumu mācību līdzekļu iegādei  
 



Pašvaldības izpilddirektors informē par paveiktajiem un plānotajiem 

saimnieciskajiem darbiem Varakļānu novadā. Priekšsēdētājs aicina deputātus apstiprināt 

plānoto domes sēdes darba kārtību ar 24 pamata darba kārtības jautājumiem un 7 papildu 

darba kārtības jautājumiem. Domes sēdēs darba kartība, atklāti balsojot, ar 14 balsīm 

“PAR” (M.Justs, A.Saleniece, G.Gabrišs, V.Vilkaušs, A.Jaunzeme, D.Ozoliņa, M.Višķers, 

I.Gruduls, L.Nagle, J.Grudule, E.Kokars, A.Strods, O.Zeps, R.Stiuka)  tiek apstiprināta.  

 

1. 

Par dzīvokļa Rēzeknes iela 4-19, Varakļāni, Varakļānu novads, atsavināšanu un 

nosacītās cenas noteikšanu 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 Izskatot Mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 23.03.2022. aktu “Par nekustamā 

īpašuma Rēzeknes iela 4-19, Varakļāni, Varakļānu novads (kad. Nr. 7017 900 0415) nosacītās 

cenas noteikšanu”, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktu, 4.panta ceturtās 

daļas 5.punktu, 8.panta otro un trešo daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, 45.panta trešo un 

ceturto daļu, Ministru kabineta 16.02.2011. noteikumiem Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma 

publiskas personas manta” , ņemot vērā domes Finanšu un attīstības komitejas priekšlikumu, 

Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm “PAR” (M.Justs, A.Saleniece, G.Gabrišs, 

V.Vilkaušs, A.Jaunzeme, D.Ozoliņa, M.Višķers, I.Gruduls, L.Nagle, J.Grudule, E.Kokars, 

A.Strods, O.Zeps, R.Stiuka); “pret” – NAV, “atturas” – NAV, balsojumā nepiedalās – NAV, 

NOLEMJ: 
 

1. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Rēzeknes iela 4-19, 

Varakļāni, Varakļānu novads (kad.Nr. 7017 900 0415), nosacīto cenu EUR 

4548,90. 

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

Rēzeknes iela 4-19, Varakļāni, īrniekam Xxxx Xxxx piedāvājumu izmantot 

pirmpirkuma tiesības. 

3. Uzdot pašvaldības juristei Ē. Jermanovai sagatavot parakstīšanai dzīvokļa 

īpašuma Rēzeknes iela 4-19, Varakļāni, Varakļānu novads, pirkuma līguma 

projektu. 

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

pašvaldības budžetā. 

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. 

 

2. 

Par dzīvokļa Rīgas iela 19-7, Varakļāni, Varakļānu novads, atsavināšanu un 

nosacītās cenas noteikšanu 
 

Tiek dots vārds M.Justam 

 Izskatot Mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 23.03.2022. aktu “Par nekustamā 

īpašuma Rīgas iela 19-7, Varakļāni, Varakļānu novads (kad.Nr. 7017 900 0414) nosacītās cenas 

noteikšanu”, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktu, 4.panta ceturtās 

daļas 5.punktu, 8.panta otro un trešo daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, 45.panta trešo un 

ceturto daļu, Ministru kabineta 16.02.2011. noteikumiem Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma 

publiskas personas manta” , ņemot vērā domes Finanšu un attīstības komitejas priekšlikumu, 



Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm “PAR” (M.Justs, A.Saleniece, G.Gabrišs, 

V.Vilkaušs, A.Jaunzeme, D.Ozoliņa, M.Višķers, I.Gruduls, L.Nagle, J.Grudule, E.Kokars, 

A.Strods, O.Zeps, R.Stiuka); “pret” – NAV, “atturas” – NAV, balsojumā nepiedalās – NAV, 

NOLEMJ: 

1. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Rīgas iela 19-7, 

Varakļāni, Varakļānu novads (kad.Nr. 7017 900 0414), nosacīto cenu EUR 

4248,90. 
2. Uzdot nekustamā īpašuma speciālistei S.Brokulei sagatavot un nosūtīt dzīvokļa 

Rīgas iela 19-7, Varakļāni, īrniekam Xxxx Xxxx piedāvājumu izmantot 

pirmpirkuma tiesības. 

3. Uzdot pašvaldības juristei Ē. Jermanovai sagatavot parakstīšanai dzīvokļa 

īpašuma Rīgas iela 19-7, Varakļāni, Varakļānu nov., pirkuma līguma projektu. 

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

pašvaldības budžetā. 

5. Varakļānu novada pašvaldības centralizētajai grāmatvedībai (galv.grāmatvede 

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

atsavināto īpašumu. 

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

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

 

3. 

Par dzīvokļa Fabrikas iela 1-2, Varakļāni, Varakļānu novads, atsavināšanu un 

nosacītās cenas noteikšanu 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 Izskatot Mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 23.03.2022. aktu “Par nekustamā 

īpašuma Fabrikas iela 1-2, Varakļāni, Varakļānu novads (kad.Nr. 7017 900 0413) nosacītās cenas 

noteikšanu”, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktu, 4.panta ceturtās 

daļas 5.punktu, 8.panta otro un trešo daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, 45.panta trešo un 

ceturto daļu, Ministru kabineta 16.02.2011. noteikumiem Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma 

publiskas personas manta” , ņemot vērā domes Finanšu un attīstības komitejas priekšlikumu, 

Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm “PAR” (M.Justs, A.Saleniece, G.Gabrišs, 

V.Vilkaušs, A.Jaunzeme, D.Ozoliņa, M.Višķers, I.Gruduls, L.Nagle, J.Grudule, E.Kokars, 

A.Strods, O.Zeps, R.Stiuka); “pret” – NAV, “atturas” – NAV, balsojumā nepiedalās – NAV, 

NOLEMJ: 

1. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Fabrikas iela 1-2, 

Varakļāni, Varakļānu novads (kad.Nr. 7017 900 0413), nosacīto cenu EUR 

1748,90. 

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

Fabrikas iela 1-2, Varakļāni, īrniekam Xxxx Xxxx piedāvājumu izmantot 

pirmpirkuma tiesības. 

3. Uzdot pašvaldības juristei Ē. Jermanovai sagatavot parakstīšanai dzīvokļa 

īpašuma Fabrikas iela 1-2, Varakļāni, Varakļānu nov., pirkuma līguma projektu. 

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

pašvaldības budžetā. 

5. Varakļānu novada pašvaldības centralizētajai grāmatvedībai (galv.grāmatvede 

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

atsavināto īpašumu. 

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

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

 

 



4. 

Par dzīvokļa īpašuma Pils iela 30-10,  Varakļāni,  ierakstīšanu 

zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai 

 
Tiek dots vārds M.Justam 

 Izskatot pašvaldībā saņemto dzīvokļu īpašuma  Pils iela 30-10,  Varakļāni, īrnieka Xxxx 

Xxxx 23.03.2022. 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 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, ņemot vērā domes Finanšu un attīstības komitejas 

priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm “PAR” (M.Justs, 

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

J.Grudule, E.Kokars, A.Strods, O.Zeps, R.Stiuka); “pret” – NAV, “atturas” – NAV, balsojumā 

nepiedalās – NAV, NOLEMJ: 

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

īpašumu Pils iela 30-10, Varakļāni, Varakļānu novads, 46,7 m2 kopplatībā 

(identifikācijas Nr. 7017 001 0625 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. 

 

5. 

Par nekustamā īpašuma Krustpils iela 27, Varakļāni izsoles rīkošanu 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 Izskatot Finanšu un attīstības komitejas priekšlikumu par pašvaldībai piederoša 

nekustamā īpašuma Krustpils iela 27, 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, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3. panta otro daļu, Varakļānu 

novada dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm “PAR” (M.Justs, A.Saleniece, G.Gabrišs, V.Vilkaušs, 

A.Jaunzeme, D.Ozoliņa, M.Višķers, I.Gruduls, L.Nagle, J.Grudule, E.Kokars, A.Strods, O.Zeps, 

R.Stiuka); “pret” – NAV, “atturas” – NAV, balsojumā nepiedalās – NAV, NOLEMJ: 

1. Nodot atsavināšanai Varakļānu novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu 

Krustpils iela 27, Varakļāni, kas sastāv no vienas zemes vienības 2415 m2 platībā, 

pārdodot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli. 

1.1.Īpašuma izmantošanas veids – saskaņā ar Varakļānu pilsētas teritorijas plānojumu 

2014.-2025. gadam: savrupmāju apbūves teritorija DzS. Būvniecība jāuzsāk 24 

mēnešu laikā no iegādes brīža. 

2. Noteikt īpašuma izsoles paziņojuma publicēšanas dienu, ne vēlāku kā 2022. gada 

8.aprīlis, pieteikšanās periodu – līdz 17. maijam, izsoles dienu – 2022.gada 18.maijs, 

bet ja izsole beidzas bez rezultātiem, nākamā izsole tiek organizēta 30 dienu laikā no 

ieinteresētas personas iesnieguma saņemšanas pašvaldībā. 

3. Apstiprināt nekustamā īpašuma nosacīto cenu (izsoles sākumcenu) EUR 3000,00 

apmērā.  

4. Izsoles rezultātā iegūtos līdzekļus ieskaitīt Varakļānu novada pašvaldības Swedbank 

kontā Nr. LV25HABA0001402041751; Kods: HABALV22. 

5. Mantas atsavināšanas un izsoles komisijai viena mēneša laikā pēc izsoles iesniegt 

domei lēmuma projektu par izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

 



Pielikumā: izsoles noteikumi ar pielikumiem uz 13 lapām. 

 

6. 

Par nekustamā īpašuma “Laduži”, Murmastienes pagasts, Varakļānu novads 

zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 Izskatot “Ametrs” Rēzeknes sertificēta zemes ierīkotāja Xxxx Xxxx iesniegumu ar 

lūgumu apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma “Laduži”, Murmastienes pag., 

Varakļānu nov. zemes vienības ar kadastra apzīm. 70784 009 0004 sadalīšanai 2 (divās) daļās, 

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

likuma 19.panta otro daļu, 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., un 30.punktiem, Ministru kabineta 29.06.2021. 

noteikumiem Nr.455 “Adresācijas noteikumi”, Varakļānu novada teritorijas plānojumu 2014.-

2025.gadam, ņemot vērā domes Finanšu un attīstības komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada 

dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm “PAR” (M.Justs, A.Saleniece, G.Gabrišs, V.Vilkaušs, 

A.Jaunzeme, D.Ozoliņa, M.Višķers, I.Gruduls, L.Nagle, J.Grudule, E.Kokars, A.Strods, O.Zeps, 

R.Stiuka); “pret” – NAV, “atturas” – NAV, balsojumā nepiedalās – NAV, NOLEMJ: 

 1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma “Laduži”, Murmastienes 

pag., Varakļānu nov. zemes vienības ar kadastra apzīm. 7078 009 0004 sadalīšanai 2 (divās) 

daļās:  

1.1. apstiprināt zemes vienības ar kadastra apz. 7078 009 0174 “Laduži”, 

Murmastienes pag., Varakļānu nov. platību 49,2 ha; 

1.2. apstiprināt zemes vienības ar kadastra apz. 7078 009 0173 “Ladužu sāta”, 

Murmastienes pag., Varakļānu nov. platību 0,5 ha; 

1.3. noteikt paliekošā īpašuma “Laduži” zemes lietošanas mērķi –  zeme, uz 

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

1.4. noteikt jaunizveidotā īpašuma “Ladužu sāta” zemes lietošanas mērķi  –

individuālo dzīvojamo māju apbūve (NĪLM kods 0601). 

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

kadastrālās uzmērīšanas gaitā. 

 3. Noteikt jaunizveidojamo zemes vienību lietošanas tiesību apgrūtinājumus:   

 3.1. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7078 009 0174: 

3.1.1. kods 7312030303 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar valsts 

vietējiem un pašvaldību autoceļiem lauku apvidos (30m attālumā no ceļa ass 

līnijas); 

3.1.2. kods 7312050101 - ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko 

tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem ar nominālo spriegumu līdz 

20 kilovoltiem (6,5m attālumā no gaisvadu līnijas ass); 

3.1.3. kods 7316080100 - sanitārās aizsargjoslas teritorija ap kapsētu 

(Lielstrodu kapi, 300m attālumā); 

3.1.4. kods 7312050201 - ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko 

tīklu kabeļu līniju, 1m attālumā no kabeļu līnijas ass; 

3.1.5. kods 7312050500 - ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko 

tīklu transformatoru apakšstaciju, 1m attālumā ārpus šo iekārtu nožogojuma 

vai to vistālāk  izvirzīto daļu projekcijas uz zemes vai citas virsmas; 

3.1.6. kods 7311041000 – ūdensnotekas (ūdensteču regulēta posma un 

speciāli raktas gultnes), kā arī uz tās esošas hidrotehniskas būves un ierīces 

ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija lauksaimniecībā izmantojamās zemēs 

(10m platumā no ūdensnotekas krasta krotes). 

 3.2. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7078 009 0173: 



3.2.1. kods 7312030303 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar valsts 

vietējiem un pašvaldību autoceļiem lauku apvidos (30m attālumā no ceļa ass 

līnijas); 

3.2.2. kods 7312050101 - ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko 

tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem ar nominālo spriegumu līdz 

20 kilovoltiem (6,5m attālumā no gaisvadu līnijas ass); 

3.2.3. kods 7312050201 - ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko 

tīklu kabeļu līniju, 1m attālumā no kabeļu līnijas ass. 

 

7. 

Par dzīvokļa īpašuma Pils iela 32-4,  Varakļāni,  ierakstīšanu 

zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai 
 

Tiek dots vārds M.Justam 

 Izskatot pašvaldībā saņemto dzīvokļu īpašuma  Pils iela 32-4,  Varakļāni, īrnieka Xxxx 

Xxxx18.02.2022. 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 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, ņemot vērā domes Finanšu un attīstības komitejas 

priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm “PAR” (M.Justs, 

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

J.Grudule, E.Kokars, A.Strods, O.Zeps, R.Stiuka); “pret” – NAV, “atturas” – NAV, balsojumā 

nepiedalās – NAV, NOLEMJ: 

1. Nodot atsavināšanai  par brīvu cenu Varakļānu novada pašvaldības divistabu 

dzīvokļa īpašumu Pils iela 32-4, Varakļāni, Varakļānu novads, 46 m2 kopplatībā 

(identifikācijas Nr. 7017 001 0624 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. 

 

8. 

Par pašvaldības kustamās mantas - cirsmas izsoli  
 

Tiek dots vārds M.Justam 

 Izpildot Varakļānu novada domes 24.02.2022. lēmumu NR. 4.24 “Par meža cirsmas 

izsoli”, ņemot vērā nenotikušo izsoli (izsoles protokols no 18.03.2022.), saskaņā ar  izsoles 

noteikumu 52. punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta  pirmās daļas 

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

dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm “PAR” (M.Justs, A.Saleniece, G.Gabrišs, V.Vilkaušs, 

A.Jaunzeme, D.Ozoliņa, M.Višķers, I.Gruduls, L.Nagle, J.Grudule, E.Kokars, A.Strods, O.Zeps, 

R.Stiuka); “pret” – NAV, “atturas” – NAV, balsojumā nepiedalās – NAV, NOLEMJ: 

1. Atzīt Varakļānu novada pašvaldības īpašumā esošās kustamās mantas (cirsmas 

Rīgas iela 101, Varakļāni, Varakļānu novads (kad. Nr. 7017 001 0209) 1. kvartāla 

5. nogabala 10000 m2  platībā) 18.03.2022. izsoli par nenotikušu saskaņā ar  

18.03.2022. protokolu Nr.01. 

2. Organizēt atkārtotu izsoli, nosakot paziņojuma publicēšanas datumu līdz 

2022.gada 19.aprīlim, pieteikšanās periodu līdz 19.maijam, izsoles dienu - 

20.maijs, samazinot cenu par 20%, nosakot cirsmas izsoles sākumcenu 9600,00 

EUR. 

3. Uzdot Mantas atsavināšanas  un izsoles komisijai organizēt atkārtotu izsoli. 

 



Pielikumā: konkursa nolikums un pielikumi uz 12 lapām.  

 

9. 

Par dzīvokļu “Aizkalnieši 1”, Varakļānu pagasts, īres tiesību izsoles  

atzīšanu par nenotikušu 
 

Tiek dots vārds M.Justam 

 Izskatot Mantas atsavināšanas un izsoles 16.02.2022. komisijas sagatavoto informāciju 

par dzīvokļa “Aizkalnieši 1”-1, Varakļānu pagasts dzīvokļa “Aizkalnieši 1”-2 un  īres tiesību 

izsoli, ņemot vērā, ka uz izsoli nebija pieteicies neviens  pretendents, Varakļānu novada dome, 

atklāti balsojot, ar 14 balsīm “PAR” (M.Justs, A.Saleniece, G.Gabrišs, V.Vilkaušs, A.Jaunzeme, 

D.Ozoliņa, M.Višķers, I.Gruduls, L.Nagle, J.Grudule, E.Kokars, A.Strods, O.Zeps, R.Stiuka); 

“pret” – NAV, “atturas” – NAV, balsojumā nepiedalās – NAV, NOLEMJ: 

1. Atzīt Varakļānu novada pašvaldībai piederošā dzīvokļa “Aizkalnieši 1”-1, 

Varakļānu pagasts, īres tiesību izsoli par nenotikušu. 

2. Atzīt Varakļānu novada pašvaldībai piederošā dzīvokļa “Aizkalnieši 1”-2, 

Varakļānu pagasts, īres tiesību izsoli par nenotikušu. 

 

10. 

Par  nedzīvojamo  telpu nomas līgumu izbeigšanu 
 

Tiek dots vārds M.Justam 

 Izskatot pašvaldībā saņemtos nedzīvojamo telpu nomnieku iesniegumus par telpu nomas 

līgumu izbeigšanu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3. punktu, 

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

balsojot, ar 14 balsīm “PAR” (M.Justs, A.Saleniece, G.Gabrišs, V.Vilkaušs, A.Jaunzeme, 

D.Ozoliņa, M.Višķers, I.Gruduls, L.Nagle, J.Grudule, E.Kokars, A.Strods, O.Zeps, R.Stiuka); 

“pret” – NAV, “atturas” – NAV, balsojumā nepiedalās – NAV, NOLEMJ: 

1. Pārtraukt ar 2022.gada 1.aprīli.: 

1.1. nedzīvojamo telpu nomas līgumu no 30.04.2014. ar Xxxx Xxxx  (pers.k. 

xxxxxx - xxxxx) par Rīgas ielā 13 pagraba telpu 6,0 m2 platībā nomu. 

1.2. nedzīvojamo telpu nomas līgumu no 30.04.2014. ar Xxxx Xxxx (pers.k. 

xxxxxx – xxxxx) par Rīgas ielā 13 pagraba telpu 6,3 m2 platībā nomu. 

 

 

11. 

Par zemes nomu 
 

Tiek dots vārds S.Brokulei,  M.Justam 

Izskatot pašvaldībā saņemto iesniegumu 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”, saskaņā ar Varakļānu novada domes 16.12.2019. ārkārtas sēdes lēmumu Nr.14.2. 

apstiprināto lauksaimniecības zemes nomas maksas noteikšanas metodiku, ņemot vērā domes 

Finanšu un attīstības komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 14 

balsīm “PAR” (M.Justs, A.Saleniece, G.Gabrišs, V.Vilkaušs, A.Jaunzeme, D.Ozoliņa, M.Višķers, 

I.Gruduls, L.Nagle, J.Grudule, E.Kokars, A.Strods, O.Zeps, R.Stiuka); “pret” – NAV, “atturas” – 

NAV, balsojumā nepiedalās – NAV, NOLEMJ: 

1. Iznomāt Xxxx Xxxx (pers.k. xxxxxx - xxxxx) uz laiku  no 01.04.2022. līdz 

31.12.2026. zemes vienības Ganību iela 17, Varakļāni ar kadastra apz. 7017 001 0381 



daļu 690 m2 platībā sakņu dārza vajadzībām, nomas maksu nosakot 1,5% apmērā no 

zemes gabala daļas kadastrālās vērtības. 

Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm “PAR” (M.Justs, A.Saleniece, 

G.Gabrišs, A.Jaunzeme, D.Ozoliņa, M.Višķers, I.Gruduls, L.Nagle, J.Grudule, E.Kokars, 

A.Strods, O.Zeps, R.Stiuka); “pret” – NAV, “atturas” – NAV, balsojumā nepiedalās –  

deputāts V.Vilkaušs, NOLEMJ: 

2. Slēgt ar Xxxx Xxxx (pers.k. xxxxxx – xxxxx) vienošanos par zemes nomas līguma 

termiņa pagarināšanu no 01.04.2022. līdz 31.12.2026. saskaņā ar Varakļānu novada 

domes 16.12.2019. ārkārtas sēdes lēmumu Nr.14.2. apstiprināto lauksaimniecības 

zemes nomas maksas noteikšanas metodiku  par zemes vienības ar kadastra apz. 7094 

003 0250 0,75 ha platībā nomu, nomas maksu nosakot  EUR 32,50 bez PVN gadā. 

 

12. 

Par nekustamā īpašuma “Leimaņi”, Varakļānu pagasts, Varakļānu novads 

atsavināšanu un nosacītās cenas noteikšanu  
 

Tiek dots vārds M.Justam 

Izskatot Mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 31.03.2022. aktu “Par nekustamā 

īpašuma “Leimaņi”, Varakļānu pag., Varakļānu nov., (kad.Nr. 7094 005 0137) 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 8.punktu, 5. panta piekto daļu, 8.panta trešo daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, 44. panta 

pirmo un septīto daļu, Ministru kabineta 16.02.2011. noteikumiem Nr.109 “Kārtība, kādā 

atsavināma publiskas personas manta”, ņemot vērā domes Finanšu un attīstības komitejas 

priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm “PAR” (M.Justs, 

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

J.Grudule, E.Kokars, A.Strods, O.Zeps, R.Stiuka); “pret” – NAV, “atturas” – NAV, balsojumā 

nepiedalās – NAV, NOLEMJ: 

1. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma – “Leimaņi”, Varakļānu pag., Varakļānu nov. 

(kad. Nr. 7094 005 0137), nosacīto cenu EUR 68361,30. 
2. Uzdot nekustamā īpašuma speciālistei S. Brokulei sagatavot un nosūtīt atsavināšanas 

ierosinātājam Xxxx Xxxx piedāvājumu izmantot pirmpirkuma tiesības. 

3. Uzdot pašvaldības juristei Ē. Jermanovai sagatavot parakstīšanai pirkuma līguma 

projektu. 

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

budžetā. 

5. Varakļānu novada pašvaldības centralizētajai grāmatvedībai (galvenā grāmatvede I. 

Skutele) pēc pārdošanas līguma spēkā stāšanās izslēgt no pašvaldības bilances atsavināto 

īpašumu. 

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

4201) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

13. 

Par sociālo dzīvokļu īres līgumu pagarināšanu 
 

Tiek dots vārds M.Justam 

Izskatot pašvaldībā saņemto Sociālā dienesta sagatavoto informāciju par sociālo dzīvokļu 

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

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

kādā Varakļānu novada pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” ņemot vērā 

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

balsojot, ar 14 balsīm “PAR” (M.Justs, A.Saleniece, G.Gabrišs, V.Vilkaušs, A.Jaunzeme, 



D.Ozoliņa, M.Višķers, I.Gruduls, L.Nagle, J.Grudule, E.Kokars, A.Strods, O.Zeps, R.Stiuka); 

“pret” – NAV, “atturas” – NAV, balsojumā nepiedalās – NAV, NOLEMJ: 

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

pirmās daļas 3.punktu,  Varakļānu novada pašvaldības 2022.gada 25.marta saistošo 

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

jautājumu risināšanā” 39.3. punktu, pagarināt sociālo dzīvokļu īres līgumu līdz 2022.gada 

30.septembrim: 

1.1.  Xxxx Xxxx (pers. k xxxxx-xxxxx) par sociālo dzīvokli Lubānas iela 

12-3 (1 ist., kopplatība – 43,3m2), Varakļāni, Varakļānu novads. 

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

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

dzīvokļa jautājumu risināšanā” 19.2. un 39.3. punktu, pagarināt sociālo dzīvokļu 

īres līgumu līdz 2022.gada 30.septembrim: 

2.1. Xxxx Xxxx (pers.k. xxxxx-xxxxx) par sociālo dzīvokli Pils iela 17-3, 

(1 ist., kopplatība – 29 m2), Varakļāni, Varakļānu novads. 

2.2. Xxxx Xxxx (pers. k. xxxxxx-xxxxx) par sociālo dzīvokli Pils iela 17-6 

(1 ist., kopplatība – 26,5m2), Varakļāni, Varakļānu novads. 

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

pirmās daļas 2.punktu, Varakļānu novada pašvaldības 2022.gada 25.marta saistošo 

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

dzīvokļa jautājumu risināšanā” 39.3. punktu, pagarināt sociālo dzīvokļu īres līgumu 

līdz 2022.gada 30.septembrim: 

3.1. Xxxx Xxxx (pers. k. xxxxxx-xxxxx) par sociālo dzīvokli Pils iela 17-3 

(2 ist., kopplatība – 26 m2), Varakļāni, Varakļānu novads. 

3.2. Xxxx Xxxx (pers. k. xxxxx-xxxxx) par sociālo dzīvokli Rīgas iela 

iela 36-3 (1 ist., kopplatība – 31,5m2), Varakļāni, Varakļānu novads. 

3.3. Xxxx Xxxx (pers k. xxxxxx-xxxxx) par sociālo dzīvokli Pils iela 17-7 

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

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

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

dzīvokļa jautājumu risināšanā” 19.4. un 39.3. punktu, pagarināt sociālo dzīvokļu īres 

līgumu līdz 2022.gada 30.septembrim: 

4.1. Xxxx Xxxx (pers k. xxxxxx-xxxxx) par sociālo dzīvokli Pils iela 17-5 

(2 ist., kopplatība 51,2 m2), Varakļānos,  Varakļānu novads. 

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

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

dzīvokļu īri. 

 

14. 

Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu un īres līguma noslēgšanu 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

Izskatot priekšlikumu par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu pašvaldībai piederošajam 

dzīvoklim Kosmonautu iela 20-26 un Dārzu iela 7-1, Varakļānos, saskaņā ar likumu “Par  

palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā” 21.5 panta trešo daļu un Varakļānu novada pašvaldības 

2022.gada 25.marta saistošo noteikumu Nr.3 “Kārtība, kādā Varakļānu novada pašvaldība sniedz 

palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 18.5. apakšpunktu, 20. punktu, 39.2.1. apakšpunktu, 

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

novada dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm “PAR” (M.Justs, A.Saleniece, G.Gabrišs, V.Vilkaušs, 

A.Jaunzeme, D.Ozoliņa, M.Višķers, I.Gruduls, L.Nagle, J.Grudule, E.Kokars, A.Strods, O.Zeps, 

R.Stiuka, I.Zepa); “pret” – NAV, “atturas” – NAV, balsojumā nepiedalās – NAV, NOLEMJ: 



1. Atcelt 31.03.2022. sociālā dzīvokļa statusu pašvaldībai piederošai  dzīvoklim 

Kosmonautu iela 20-26, Varakļānos. 

2. Atcelt 31.03.2022. sociālā dzīvokļa statusu pašvaldībai piederošai  dzīvoklim Dārzu 

iela 7-1, Varakļānos. 

3.  Pārtraukt sociālā dzīvokļa īres līgumu un 01.04.2022. noslēgt īres līgumu ar termiņu 

līdz 31.03.2023.: 

3.1. ar Xxxx Xxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx) par dzīvokli Kosmonautu iela 20-

26, Varakļāni. 

3.2. ar Xxxx Xxxx (pers.k. xxxxx-xxxxx) par dzīvokli Dārzu iela 7-1, 

Varakļāni. 

4. Lēmumā  minētajām personām viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt 

līgumu ar Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA par lēmumā minēto dzīvokļu īri. 

 

15. 

Par personu iekļaušanu pašvaldības dzīvokļa jautājumu risināšanā  

sniedzamās palīdzības reģistros 
 

Tiek dots vārds A.Kančai, 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 domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 

priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm “PAR” (M.Justs, 

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

J.Grudule, E.Kokars, A.Strods, O.Zeps, R.Stiuka); “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. 4. 

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

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

risināšanā” 19.4. apakšpunktu, reģistrēt Xxxx Xxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx) pašvaldības 

sociālo dzīvokļu palīdzības reģistrā; 

  2.1. Xxxx Xxxx sociālo dzīvokļu palīdzības reģistrs piešķirt kārtas Nr.5. 

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 Xxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx) pašvaldības 

vispārējās kārtības reģistrā; 

  3.1. Xxxx Xxxx vispārējās kārtības reģistrā piešķirt kārtas Nr. 5. 

 

Domes sēdei pievienojas deputāte I.Zepa, M.Justs konstatē, ka tika izlaists darba kārtības 

14.jautājums, deputāti atgriežas pie darba kārtības 14. jautājuma izskatīšanas un 

balsošanas. 

 

 

 

 



16. 

Par naudas balvu piešķiršanu nozīmīgās dzīves jubilejās 
 

Tiek dots vārds M.Justam 

Izskatot Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas sagatavoto informāciju par nozīmīgām dzīves 

jubilejām 2022. gada aprīļa 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 15 balsīm “PAR” (M.Justs, 

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

J.Grudule, E.Kokars, A.Strods, O.Zeps, R.Stiuka, I.Zepa); “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.xxxxx-xxxxx), dekl. Kosmonautu iela 13-47, 

Varakļāni, Varakļānu novads. 

1.2. Xxxx Xxxx (pers. k. xxxxxx-xxxxx), dekl. Brīvības iela 1-2, Varakļāni, 

Varakļānu novads. 

1.3. Xxxx Xxxx (pers. k.xxxxxx-xxxxx), dekl. Krustpils iela 47, Varakļāni, 

Varakļānu novads. 

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

iedzīvotājam: 

2.1. Xxxx Xxxx (pers.k.xxxxxx-xxxxx), dekl. Brīvības iela 1-1, 

Varakļāni,Varakļānu novads. 

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

4201) viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas. 

 

 

 

17. 

Par konkursu pašvaldības finansējuma piešķiršanai lauku tūrisma atbalstam  
 

Tiek dots vārds M.Justam 

Varakļānu novada kultūrvides veidošanas, kultūras vērtību saglabāšanas, iedzīvotāju 

brīvā laika organizēšanas un sabiedrības integrācijas pilnveidošanai, novada atpazīstamības 

pilnveidošanai, tūrisma galamērķu izveidei, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu 

un 15.panta pirmās daļas 5.punktu, ņemot vērā domes Finanšu un attīstības komitejas 

priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm “PAR” (M.Justs, 

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

J.Grudule, E.Kokars, A.Strods, O.Zeps, R.Stiuka, I.Zepa); “pret” – NAV, “atturas” – NAV, 

balsojumā nepiedalās – NAV, NOLEMJ: 
 

 1. Apstiprināt nolikumu un izsludināt pieteikšanos konkursam Varakļānu novada 

pašvaldības finansējuma saņemšanai lauku tūrisma attīstībai; noteikt pieteikumu 

iesniegšanas termiņu līdz 2022.gada 18. maijam. 

 2. Informāciju par konkursu un iespēju pieteikties pašvaldības finansējumam publicēt 

Varakļānu novada neatkarīgajā laikrakstā “Varakļōnīts” un pašvaldības interneta vietnē 

www.varaklani.lv. 

Pielikumā: konkursa nolikums uz 8 lapām.  

 

 

http://www.varaklani.lv/


18. 

Par pašvaldības finansējuma piešķiršanu biznesa ideju konkursam  

 

Tiek dots vārds M.Justam 

Varakļānu novada iedzīvotāju motivēšanai realizēt savas biznesa idejas jaunu produktu 

vai pakalpojumu radīšanai, ar mērķi sniegt pašvaldības atbalstu uzņēmumu un fizisko personu 

projektu realizācijai, sekmēt jaunu uzņēmumu veidošanos un attīstīšanos novadā, pamatojoties 

uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 10.punktu un 41.panta pirmās 

daļas 2.punktu, ņemot vērā domes Finanšu un attīstības komitejas priekšlikumu, Varakļānu 

novada dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm “PAR” (M.Justs, A.Saleniece, G.Gabrišs, V.Vilkaušs, 

A.Jaunzeme, D.Ozoliņa, M.Višķers, I.Gruduls, L.Nagle, J.Grudule, E.Kokars, A.Strods, O.Zeps, 

R.Stiuka, I.Zepa); “pret” – NAV, “atturas” – NAV, balsojumā nepiedalās – NAV, NOLEMJ: 

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

pašvaldības finansējuma saņemšanai uzņēmējdarbības atbalstam. 

2. Biznesa ideju konkursa projektu līdzfinansējumiem paredzēt pašvaldības budžeta 

līdzekļus līdz EUR 8000,00 apmērā. 

3. Izsludināt konkursa pieteikumu iesniegšanas termiņu līdz 2022.gada 18.maijam. 

4. Informāciju par konkursa nolikumu un iespēju pieteikties pašvaldības finansējumam 

publicēt Varakļānu novada neatkarīgajā laikrakstā “Varakļōnīts” un pašvaldības interneta 

vietnē www.varaklani.lv 

Pielikumā: nolikums ar pielikumiem uz 5 lapām.  

 

 

19. 

Par siltumapgādes avansa maksājumiem 2022./2023.gada apkures sezonai  

 

Tiek dots vārds M.Justam 

Izskatot Varakļānu “Dzīvokļu komunālā uzņēmuma” SIA ierosinājumu par centralizētās 

siltumapgādes avansa maksājuma apmēra noteikšanu 2022./2023.gada apkures sezonai, kas 

nodrošinās iespēju savlaicīgi iepirkt kurināmo un pakalpojumu saņēmējiem dos iespēju plānot 

savus izdevumus apkures maksājumu segšanai, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībā” 

15.panta pirmās daļas 1.punktu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm “PAR” 

(M.Justs, A.Saleniece, G.Gabrišs, V.Vilkaušs, A.Jaunzeme, D.Ozoliņa, M.Višķers, I.Gruduls, 

L.Nagle, J.Grudule, E.Kokars, A.Strods, O.Zeps, R.Stiuka, I.Zepa); “pret” – NAV, “atturas” – 

NAV, balsojumā nepiedalās – NAV, NOLEMJ: 

 1. Noteikt, ka 2022.gada vasaras sezonas piecos mēnešos (maijs, jūnijs, jūlijs, augusts, 

septembris) iedzīvotājiem – centralizētās siltumapgādes pakalpojuma saņēmējiem – veicamais 

fiksētais maksājums uzskatāms par avansa iemaksu 2022./2023.gada apkures sezonas pieciem 

mēnešiem (novembrim, decembrim, janvārim, februārim, martam). 

 

2. Fiksētā avansa maksājuma apmēru mēnesī noteikt: 

Mājas adrese Fiksētais maksājuma apmērs 

Brīvības iela 1 0, 54 EUR/m2 

Kosmonautu iela 13 0, 53 EUR/m2 

Kosmonautu iela 15 0,47  EUR/m2 

Kosmonautu iela 20 0,68 EUR/m2 

Kosmonautu iela 22 0,56 EUR/m2 

Pils iela 17 0,69 EUR/m2 

Pils iela 18 0,67 EUR/m2 

Pils iela 20 0,73 EUR/m2 

Pils iela 28A 0,61 EUR/m2 

http://www.varaklani.lv/


Pils iela 30 0,87 EUR/m2 

Pils iela 32 0,80 EUR/m2 

Rēzeknes iela 4 0,67 EUR/m2 

Rīgas iela 19 0,70 EUR/m2 

Rīgas iela 21 0,85 EUR/m2 

Rīgas iela 23 0,81 EUR/m2 

 2.1. Fiksētais (avansa) maksājums nav uzskatāms par obligātu maksājumu un par tā 

kavējumu netiek piemērotas soda sankcijas. 

 3. Uzsākot 2022./2023.gada apkures sezonu, avansa maksājums tiks ņemts vērā, veicot 

aprēķinu par siltumapgādi pēc spēkā esošā pamattarifa. 

 

20. 

Par Varakļānu novada iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projektu konkursu 

“Daudzdzīvokļu māju teritoriju labiekārtošana” 
 

Tiek dots vārds M.Justam 

Varakļānu novada administratīvās teritorijas labiekārtošanas veicināšanai, iedzīvotāju 

līdzdarbības motivēšanai realizēt daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu sakopšanu un 

uzturēšanu, ar mērķi sniegt pašvaldības atbalstu teritoriju labiekārtošanas projektu realizācijai, 

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 2.punktu un 41.panta 

pirmās daļas 2.punktu, ņemot vērā domes Finanšu un attīstības komitejas priekšlikumu, 

Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm “PAR” (M.Justs, A.Saleniece, G.Gabrišs, 

V.Vilkaušs, A.Jaunzeme, D.Ozoliņa, M.Višķers, I.Gruduls, L.Nagle, J.Grudule, E.Kokars, 

A.Strods, O.Zeps, R.Stiuka, I.Zepa); “pret” – NAV, “atturas” – NAV, balsojumā nepiedalās – 

NAV, NOLEMJ: 

1. Varakļānu novada iedzīvotāju iesaistes daudzdzīvokļu māju teritorijas sakopšanā, 

uzturēšanā un dzīves kvalitātes uzlabošanā veicināšanai organizēt pašvaldības 

līdzfinansētu konkursu “Daudzdzīvokļu māju teritoriju labiekārtošana”. 

2. Konkursa projektu līdzfinansējumiem paredzēt pašvaldības budžeta līdzekļus līdz 

EUR 50 000,00 apmērā. 

3. Apstiprināt konkursa “Daudzdzīvokļu māju teritoriju labiekārtošana” nolikumu 

2022.gadam, izsludināt pieteikšanos konkursā ar termiņu līdz 18.maijam un 

termiņu līdz 20.jūnijam. 

4. Informāciju par konkursa nolikumu un iespēju pieteikties pašvaldības 

finansējumam publicēt Varakļānu novada pašvaldības interneta vietnē 

www.varaklani.lv 

Pielikumā: nolikums ar pielikumiem uz 11 lapām. 

 

21. 

Par Varakļānu novada kultūras centru 

 

Tiek dots vārds L.Naglei, M. Justam 

Pamatojoties uz Varakļānu novada kultūras iestāžu reorganizācijas plānu, kurš 

apstiprināts ar Varakļānu novada 2021.gada 25.novembra domes lēmumu Nr. 10.15. “Par 

Murmastienes kultūras centra, Stirnienes tautas nama un Varakļānu kultūras nama 

reorganizāciju”, izskatot sagatavoto Varakļānu novada kultūras centra nolikuma projektu, 

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu, 21.panta pirmās 

daļas 8.punktu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm “PAR” (M.Justs, 

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

http://www.varaklani.lv/


J.Grudule, E.Kokars, A.Strods, O.Zeps, R.Stiuka, I.Zepa); “pret” – NAV, “atturas” – NAV, 

balsojumā nepiedalās – NAV, NOLEMJ: 

1. Reģistrēt Varakļānu novada kultūras centru ar struktūrvienībām Murmastienes 

kultūras nams un Stirnienes kultūras nams, izslēgt no reģistra Murmastienes kultūras 

centru un Stirnienes tautas namu, atbilstoši kultūras iestāžu reorganizācijas plānam. 

2. Apstiprināt “Varakļānu novada kultūras centra” nolikumu. 

3. Lēmums stājas spēkā ar 2022.gada 1.aprīli. 

Pielikumā: nolikums uz 4 lapām 

 

22. 

               Par Varakļānu novada Jauniešu centrs “Aplis” nolikuma apstiprināšanu 

Tiek dots vārds M.Justam 

Izskatot sagatavoto Varakļānu novada Jauniešu centrs “Aplis” nolikuma projektu, 

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4., 5.punktu, 21.panta 

pirmās daļas 8.punktu Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm “PAR” 

(M.Justs, A.Saleniece, G.Gabrišs, V.Vilkaušs, A.Jaunzeme, D.Ozoliņa, M.Višķers, I.Gruduls, 

L.Nagle, J.Grudule, E.Kokars, A.Strods, O.Zeps, R.Stiuka, I.Zepa); “pret” – NAV, “atturas” 

– NAV, balsojumā nepiedalās – NAV, NOLEMJ: 

1. Apstiprināt “Varakļānu Jauniešu centrs “Aplis”” nolikumu. 

2. Reģistrēt Varakļānu Jauniešu centra “Aplis” struktūrvienību – Atpūtas 

komplekss. 

3. Nolikums stājas spēkā ar 2022.gada 1.aprīli. 

 

Pielikumā: nolikums uz 5 lapām. 

 

23. 

Par stipendiju piešķiršanu Varakļānu vidusskolas 9.-12. klases izglītojamajiem 

nolikuma apstiprināšanu   
Tiek dots vārds M.Justam 

Izskatot sagatavoto Par stipendiju piešķiršanu Varakļānu vidusskolas 9.-12. klases 

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

4.punktu, 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm 

“PAR” (M.Justs, A.Saleniece, G.Gabrišs, V.Vilkaušs, A.Jaunzeme, D.Ozoliņa, M.Višķers, 

I.Gruduls, L.Nagle, J.Grudule, E.Kokars, A.Strods, O.Zeps, R.Stiuka, I.Zepa); “pret” – NAV, 

“atturas” – NAV, balsojumā nepiedalās – NAV, NOLEMJ: 

1. Apstiprināt nolikumu “Par stipendiju piešķiršanu Varakļānu vidusskolas 9.-12. klases 

izglītojamajiem”. 

2. Stipendiju piemērošana uzsākama ar 2022.gada 1.septembri. 

Pielikumā: nolikums uz 4 lapām. 

 

24. 

Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu 

teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamā īpašuma Jēkabpils šoseja 20, 

Varakļāni zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 70170010564 – funkcionālā 

zonējuma grozīšana 

 

Tiek dots vārds M.Justam 



Pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 1.panta 9.punktu, 24.panta pirmo 

un otro daļu, 14.10.2014 MK noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības 

plānošanas dokumentiem” 33. - 37.punktu, 75.-95.punktu, 30.04.2013.g. MK noteikumu Nr.240 

„Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” 15.punktu, 239.punktu, 

Aizsargjoslu likuma 30.pantu, ņemot vērā deputātu ierosinājumus un komiteju atzinumu, atklāti 

balsojot: Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm “PAR” (M.Justs, A.Saleniece, 

G.Gabrišs, V.Vilkaušs, A.Jaunzeme, D.Ozoliņa, M.Višķers, I.Gruduls, L.Nagle, J.Grudule, 

E.Kokars, A.Strods, O.Zeps, R.Stiuka, I.Zepa); “pret” – NAV, “atturas” – NAV, balsojumā 

nepiedalās – NAV, NOLEMJ: 

1. Uzsākt lokālplānojuma izstrādi teritorijas plānojuma grozījumiem Jēkabpils šoseja 

20, Varakļānos zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 70170010564  funkcionālā 

zonējuma maiņai. 

2. Apstiprināt lokālplānojuma darba uzdevumu un noteikt lokālplānojuma robežas 

atbilstoši uzrādītām lokālplānojuma robežām. 

3. Par lokālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt Varakļānu domes priekšsēdētāju 

Māri Justu. 

4. Lokālplānojuma izstrādes vadītājam piecu darbdienu laikā pēc lēmuma par 

lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu spēkā stāšanās publicēt paziņojumus par 

lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu pašvaldības mājas lapā www.varaklani.lv  un 

laikrakstā „Varakļōnīts”. 

5. Lokālplānojuma izstrādes vadītājam ievietot paziņojumu un lēmumu par 

lokālplānojuma uzsākšanu Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā. 

6. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu, šo administratīvo aktu 

var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, 

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

 

Pielikumā: darba uzdevums 

 

 

PAPILDU DARBA KĀRTĪBA 

 

25. 

Par Varakļānu novada Attīstības programmas 2014.-2023.gadam aktualizāciju 

 
Tiek dots vārds M.Justam 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, 21.panta pirmās 

daļas 3.punktu, Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību 

teritoriju attīstības plānošanas dokumentiem”, 73.punktu, Varakļānu novada dome, atklāti 

balsojot, ar 15 balsīm “PAR” (M.Justs, A.Saleniece, G.Gabrišs, V.Vilkaušs, A.Jaunzeme, 

D.Ozoliņa, M.Višķers, I.Gruduls, L.Nagle, J.Grudule, E.Kokars, A.Strods, O.Zeps, R.Stiuka, 

I.Zepa); “pret” – NAV, “atturas” – NAV, balsojumā nepiedalās – NAV, NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Varakļānu novada Attīstības programmas 2014.-2023.gadam aktualizēto 

rīcības un investīciju plāna sadaļu, papildinot SM4 rīcības plāna “Ilgtermiņa 

prioritātes sasniegšanai” sadaļas “Mūsdienu prasībām atbilstoša infrastruktūra” 2.4. 

rīcības virziena “Efektīva enerģētiskā infrastruktūra” 2.4.4. uzdevumu – “Paaugstināt 

pašvaldības ēku energoefektivitāti un veicināt veco daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku 

energoefektivitāti” ar darbību Nr.2.4.4.3. “Sociālās daudzdzīvokļu ēkas 

energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Miera ielā 14, Varakļānos”. 

 

Pielikumā: tabula uz 1 lapas 

https://www.kadastrs.lv/properties/3000002501?options%5Borigin%5D=property
http://www.varaklani.lv/
http://www.varaklani.lv/
http://www.varaklani.lv/


 

 

 

26. 

Par Varakļānu novada pašvaldības nolikumu 

 

Tiek dots vārds M.Justam  

Pamatojoties uz 2022.gada 22.marta Vides un reģionālās aizsardzības ministrijas vēstuli 

1-18/2219 par  ieteikumiem nolikuma grozījumiem, saskaņā Ministru kabineta noteikumiem Nr. 

108, ar likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 1.punktu un 24. panta otro daļu, tika 

sagatavots lēmumprojekts saistošo noteikumus Nr. 5 “Grozījumi 2013.gada 25.jūlija saistošajos 

noteikumos Nr. 5 “Varakļānu novada pašvaldības nolikums” grozījumiem, Varakļānu novada 

dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm “PAR” (M.Justs, A.Saleniece, G.Gabrišs, V.Vilkaušs, 

A.Jaunzeme, D.Ozoliņa, M.Višķers, I.Gruduls, L.Nagle, J.Grudule, E.Kokars, A.Strods, O.Zeps, 

R.Stiuka, I.Zepa); “pret” – NAV, “atturas” – NAV, balsojumā nepiedalās – NAV, NOLEMJ: 

1. Atcelt Varakļānu novada domes 2022.gada 16.marta sēdes lēmumu Nr. 5.5 

“Par Varakļānu novada domes 2022.gada 24.februāra saistošo noteikumu Nr. 5 

“Grozījumi 2013.gada 25. jūlija saistošajos noteikumos Nr.5 “Varakļānu novada 

pašvaldības nolikums”” precizēšanu”. 

2. Apstiprināt grozījumus Varakļānu novada domes 2022.gada 24.februāra 

(lēmums Nr. 4.17) saistošajiem noteikumiem Nr. 5 “Grozījumi 25.07.2013. 

saistošajos noteikumos Nr.5 “Varakļānu novada pašvaldības nolikums”. 

3. Saistošo noteikumu grozījumus triju dienu laikā pēc tā parakstīšanas  nosūtīt 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai. 

Pielikumā: saistošo noteikumu grozījumi uz 2 lapām. 

 

27. 

Par pašvaldības domes deputāta pilnvaru atjaunošanu  
 

Tiek dots vārds M.Justam 

Pamatojoties uz Saeimas 24.03.2022. apstiprināto “Par likuma "Par pagaidu papildu 

prasībām Saeimas deputātu un pašvaldību domju deputātu darbam" atzīšanu par spēku 

zaudējušu, saskaņā ar kuru atstādinātajam deputātam tiek atjaunotas deputāta pilnvaras un tas ir 

tiesīgs pildīt darbu komitejā no 1.aprīļa, un 14.11.2021. likumu “Par pagaidu papildu prasībām 

Saeimas deputātu un pašvaldību domju deputātu darbam”, kas zaudē spēku 2022.gada 1.aprīlī, 

Varakļānu novada dome,  atklāti balsojot, ar 13 balsīm “PAR” (M.Justs, A.Saleniece, V.Vilkaušs, 

A.Jaunzeme, D.Ozoliņa, M.Višķers, I.Gruduls, L.Nagle, J.Grudule, E.Kokars, A.Strods, O.Zeps, 

I.Zepa); “pret” – NAV, “atturas” – NAV, balsojumā nepiedalās – deputāti R.Stiuka un G.Gabrišs, 

NOLEMJ: 
1. Izbeigt 2022.gada 31.martā Varakļānu novada domes deputāta pilnvaras 

Raitim Stiukam. 

2. Atjaunot Varakļānu novada domes deputāta pilnvaras Jānim Erelam ar 

2022.gada 1.aprīli. 

 

28. 

Par izmaiņām Iepirkumu komisijas sastāvā 
 

Tiek dots vārds M.Justam 

Izskatot Aijas Ščuckas 10.03.2022. iesniegumu par darba attiecību pārtraukšanu ar 

Varakļānu novada pašvaldību, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 



24.punktu, Publisko iepirkumu likuma 24.pantu, atbilstoši 30.12.2015. ar Varakļānu novada 

domes lēmumu Nr.14.14. apstiprinātā “Varakļānu novada pašvaldības Iepirkumu komisijas 

nolikuma” 11. un 12.punktu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm “PAR” 

(M.Justs, A.Saleniece, G.Gabrišs, V.Vilkaušs, A.Jaunzeme, D.Ozoliņa, M.Višķers, I.Gruduls, 

L.Nagle, J.Grudule, E.Kokars, A.Strods, O.Zeps, R.Stiuka, I.Zepa); “pret” – NAV, “atturas” – 

NAV, balsojumā nepiedalās – NAV, NOLEMJ: 

1. Atbrīvot Aiju Ščucku no Iepirkumu komisijas priekšsēdētājas pienākumu 

pildīšanas 2022.gada 8.aprīlī. 

2.Iekļaut Iepirkumu komisijas sastāvā pašvaldības sekretāri Karīnu Keišu ar 

2022.gada 9.aprīli. 

3.Apstiprināt Iepirkumu komisiju šādā sastāvā: 

   Komisijas priekšsēdētājs –  pašvaldības izpilddirektors Oskars Kančs, 

   Priekšsēdētāja vietnieks –  grāmatvede Evija Suhačeva, 

 Locekļi – algu grāmatvede Anita Broka, Saimnieciskās daļas vadītājs Vilnis 

Dzērvītis, pagastu pārvalžu vadītājs Jānis Mozga,  pašvaldības sekretāre Karīna 

Keiša. 

 

 

29. 

Par izmaiņām Varakļānu novada pašvaldības atklāta projektu konkursa 

“Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu 

projektos” iesniegumu vērtēšanas sastāvā 
 

Tiek dots vārds M.Justam  

Pamatojoties uz Aijas Ščuckas 10.03.2022. iesniegumu par darba attiecību pārtraukšanu, 

kā arī uz Varakļānu novada domes 24.02.2022. sēdes lēmumu Nr.4.14. “Par Eiropas Sociālā 

fonda projektu “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS)” un 

tā 2.punktu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm “PAR” (M.Justs, A.Saleniece, 

G.Gabrišs, V.Vilkaušs, A.Jaunzeme, D.Ozoliņa, M.Višķers, I.Gruduls, J.Grudule, E.Kokars, 

A.Strods, O.Zeps, R.Stiuka, I.Zepa); “pret” – NAV, “atturas” – NAV, balsojumā nepiedalās – 

deputāte L.Nagle, NOLEMJ: 

1. Atbrīvot 2022.gada 31.martā Aiju Ščucku no komisijas priekšsēdētājas pienākumu 

pildīšanas. 

 2. Iekļaut komisijas sastāvā pašvaldības juristi Ēriku Jermanovu ar 2022.gada 

1.aprīli. 

3. Apstiprināt Varakļānu novada pašvaldības atklāta projektu konkursa “Priekšlaicīgas 

mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” 2022.gada 

iesniegumu vērtēšanas un noslēguma pārskata apstiprināšanas komisiju šādā sastāvā: 

komisijas priekšsēdētājs – pašvaldības lietvede Līna Nagle; 

 komisijas locekļi –  pašvaldības juriste Ērika Jermanova, pašvaldības izpilddirektors 

 Oskars Kančs. 
 

 

30. 

Par pabalstu krīzes situācijā  
 

Tiek dots vārds M.Justam 

Izskatot Xxxx Xxxx  2022.gada 29.marta iesniegumu par pabalsta piešķiršanu sakarā ar 

ugunsgrēku, kā rezultātā daļēji iznīcinātas ēkas un zaudēta iedzīve,  saskaņā ar 29.12.2021. 

saistošo noteikumu Nr.5 “Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni un 

sociālajiem pabalstiem Varakļānu novada pašvaldībā” 29.-31.punktu, ņemot vērā Sociālā 

dienesta sagatavoto informāciju šajā jautājumā, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 15 



balsīm “PAR” (M.Justs, A.Saleniece, G.Gabrišs, V.Vilkaušs, A.Jaunzeme, D.Ozoliņa, M.Višķers, 

I.Gruduls, L.Nagle, J.Grudule, E.Kokars, A.Strods, O.Zeps, R.Stiuka, I.Zepa); “pret” – NAV, 

“atturas” – NAV, balsojumā nepiedalās – NAV, NOLEMJ: 

1. Piešķirt Xxxx Xxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx, dekl. “Auseklis” Murmastienes 

pagasts, Varakļānu novads)  vienreizēju pabalstu krīzes situācijā EUR 600,00 

apmērā. 

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

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

 

31. 

Par valsts budžeta finansējumu mācību līdzekļu iegādei  

 
Tiek dots vārds M.Justam 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 11.03.2021. noteikumiem Nr.155 “Kārtība, kādā valsts 

un pašvaldības finansē mācību līdzekļu iegādi izglītības iestādēm” 5.punktu  un saskaņā ar 

likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta pirmās daļas 23.punktu, 

atbilstoši Izglītības un zinātnes ministrijas 2022.gada 28.marta rīkojumam Nr.1-2e/22/112 “Par 

valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu mācību līdzekļu un mācību literatūras iegādei pašvaldībām – 

pašvaldību izglītības iestādēm 2022.gadā”, ņemot vērā domes Sociālo, izglītības un kultūras 

jautājumu komiteja priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm “PAR” 

(M.Justs, A.Saleniece, G.Gabrišs, V.Vilkaušs, A.Jaunzeme, D.Ozoliņa, M.Višķers, I.Gruduls, 

L.Nagle, J.Grudule, E.Kokars, A.Strods, O.Zeps, R.Stiuka, I.Zepa); “pret” – NAV, “atturas” – 

NAV, balsojumā nepiedalās – NAV, NOLEMJ: 

1. Piešķirto valsts budžeta līdzekļu finansējumu 2022.gadam mācību literatūras un 

mācību līdzekļu iegādei sadalīt starp novada vispārējās izglītības un pirmsskolas 

izglītība iestādēm atbilstoši audzēkņu skaitam. 

2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu 

komitejas priekšsēdētājai Līnai Naglei. 

 

IZM  aprēķinātā  finansējuma mācību literatūras un mācību līdzekļu iegādei 

2022. gadam sadalījums pa izdevumu pozīcijām 

 

Izglītības iestāde Mācību literatūras iegādei, 

euro 

Citu mācību līdzekļu 

iegādei, euro 

Varakļānu vidusskola 2215.00 2215.00 

PII “Sprīdītis” 0.00 927.00 

Kopā 2215.00 3142.00 

 
 

 

Visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti  

Kārtējā domes sēde notiks 28.04.2022. plkst. 16:00 

Plkst. 18:20 domes sēde tiek pasludināta par slēgtu.   

 

Sēdi vadīja:  

Domes priekšsēdētājs  (personiskais paraksts)  M.Justs 

 

Protokolēja:  

Varakļānu novada 

 pašvaldības sekretāre  (personiskais paraksts)  K.Keiša 



 

Attālinātās sēdes protokolam piekrītu: 

 

Ivars Gruduls   (personiskais paraksts)  

 

Janīna Grudule (personiskais paraksts)    

 

Viktors Vilkaušs (personiskais paraksts)  

 

Aina Jaunzeme (personiskais paraksts)  

 

Oskars Zeps  (personiskais paraksts)  

 

Anita Saleniece  (personiskais paraksts)  

 

Gunārs Gabrišs  (personiskais paraksts)  

 

Līna Nagle   (personiskais paraksts)  

 

Māris Višķers  (personiskais paraksts)  

 

Edgars Kokars (personiskais paraksts)  

 

Raitis Stiuka  (personiskais paraksts)  

 

Arvis Strods  (personiskais paraksts)  

 

Ieva Zepa   (personiskais paraksts)  

 

 


