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VARAKĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBA 
Reģistrācijas Nr. 90000054750 

Rīgas iela 13, Varakļāni, Varakļānu novads, LV-4838, Latvija  
tālrunis / fakss 64860840, e-pasts: varaklani@varaklani.lv 

Swedbank konts Nr. LV25HABA0001402041751, kods HABALV22 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

VARAKĻĀNU  NOVADA  PAGAIDU ADMINISTRĀCIJAS SĒDES 

PROTOKOLS  
Varakļānos 

 

29.07.2021.                                     Nr.2 
 

Sēde sasaukta plkst. 15:00 

Sēdi vada pagaidu administrācijas vadītājs Māris Justs 

Sēdi protokolē lietvede Līna Nagle 

 

DOMES  SASTĀVS: 

 

1.   Pagaidu administrācijas loceklis Jānis Erels  - piedalās  

2.   Pagaidu administrācijas loceklis Gunārs Gabrišs - piedalās 

3.   Pagaidu administrācijas locekle Janīna Grudule  - piedalās  

4.   Pagaidu administrācijas locekle Dina Inķēna  - piedalās  

5.   Pagaidu administrācijas loceklis Māris Justs  - piedalās 

6.   Pagaidu administrācijas loceklis Austris Kokars  - piedalās  

7.   Pagaidu administrācijas loceklis Nauris Lazda  - piedalās  

8.   Pagaidu administrācijas loceklis Gunārs Puntužs - nepiedalās  

9.   Pagaidu administrācijas locekle Anita Saleniece  - piedalās  

 

PIEAICINĀTIE  UN  INTERESENTI:   

 

Ivars Ikaunieks – izpilddirektors; 

Ilona Skutele – galvenā grāmatvede; 

Solvita Brokule – nekustamo īpašumu speciāliste; 

Aina Kanča – sociālā dienesta vadītāja; 

Ērika Jermanova – juriste; 

Līna Nagle – lietvede. 

 

DARBA  KĀRTĪBA: 
 

1. Par 01.07.2021. pagaidu administrācijas lēmuma Nr. 1.1 “Par saistošo noteikumu projekta 

“Varakļānu novada pašvaldības nolikums” pieņemšanu” atcelšanu; 

2.  Par Varakļānu novada pašvaldības pagaidu administrācijas nolikuma apstiprināšanu; 

3.  Par publisko apspriešanu par Varakļānu novada apvienošanos ar apkārtējiem novadiem; 

4.  Par naudas balvas piešķiršanu nozīmīgā dzīves jubilejā; 

5.  Par sociālās dzīvojamās mājas īres līgumu pagarināšanu; 

6.  Par īres līguma pagarināšanu; 

7.  Par sociālā dzīvokļa statusa piešķiršanu; 

8.  Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu; 

9.  Par reģistrēšanu pašvaldības palīdzībai dzīvokļa jautājumu risināšanā; 
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10.  Par zemes nomu; 

11.  Par zemes nomu Rīgas iela 69, Varakļāni, Varakļānu nov.; 

12.  Par zemes ierīcības projekta zemes vienību robežu pārkārtošanai apstiprināšanu; 

13. Par nekustamā īpašuma “Burtnieki” zemes vienību atdalīšanu un pievienošanu citam 

īpašumam; 

14. Par konkursu “Gaismas zieds 2021”; 

15. Par izklaides pasākuma “Novada Leģendu kauss 4.posma “Ciemos uz Varakļānu novadu”” 

rīkošanu; 

16.  Par pensionāru biedrības “Pīlādzītis” iesnieguma izskatīšanu; 

17.  Par biedrības “Pieaugušo attīstības projekts” iesnieguma izskatīšanu; 

18.  Par izmaiņām Varakļānu novada vēlēšanu komisijas sastāvā; 

19.  Par parstāvja deleģēšanu Latgales plānošanas reģiona padomei; 

20.  Par izmaiņām Bāriņtiesas sastāvā; 

21. Par Varakļānu novada vēlēšanu komisijas un vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu 

atalgojuma apmēru; 

22. Par Varakļānu Mūzikas un mākslas skolas sniegto maksas pakalpojumu izcenojumu 

apstiprināšanu; 

23. Par saistošo noteikumu Nr. 3 “Grozījumi 27.01.2021. saistošajos noteikumos Nr.1 “Par 

Varakļānu novada pašvaldības 2021.gada budžetu”” apstiprināšanu; 

24. Par programmas “Atbalsts bērnu un jauniešu nometņu organizēšanai” Varakļānu novadaā 

nolikuma apstiprināšanu un projektu vērtēšanas komisijas izveidi 

 
Pagaidu administrācijas vadītājs iepazīstina pagaidu administrācijas locekļus ar sēdes 

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

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

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

NOLEMJ: 
 

Apstiprināt 2021.gada 29. jūlija sēdes Nr.2 darba kārtību. 

 
 Vārds tiek dots izpilddirektoram Ivaram Ikauniekam, lai iepazīstinātu pagaidu 

administrācijas locekļus ar paveikto aizvadītajā mēnesī. Izpilddirektors stāsta par ceļu 

atputekļošanas procesu, kultūras dzīvi gaidīšanas režīmā un ieceres par Pilsētas svētku 

organizēšanu. Tāpat izpilddirektors stāsa par bruģēšanas un labiekārtošanas darbiem pie 

Jauniešu centra un trotuāra izbūvi Jaunatnes ielā, Varakļānos, kā arī estrādes solu sakārtošanas 

darbiem. 

 
1. 

Par 01.07.2021. pagaidu administrācijas lēmuma Nr. 1.1 “Par saistošo noteikumu 

projekta “Varakļānu novada pašvaldības nolikums” pieņemšanu” atcelšanu 
 

Tiek dots vārds M. Justam 

 

 Pamatojoties uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 13.07.2021. 

vēstuli Nr. 1-18/6596 par saistošo noteikumu Nr. 2 “Varakļānu novada pašvaldības nolikums” 

izvērtēšanu un pamatojoties uz Vēlēšanu likuma 6.panta 3.daļu, kur noteikts, ka pagaidu 

administrācijas darbības laikā pašvaldības nolikums piemērojams tiktāl, ciktāl tas nav pretrunā ar 

pagaidu administrācijas nolikumu, Varakļānu novada pagaidu administrācija, atklāti balsojot, 

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

G.Gabrišs); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ: 
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 1. Atcelt Varakļānu novada pagaidu administrācijas 01.07.2021. sēdes lēmumu Nr.1.1 

“Par saistošo noteikumu projekta “Varakļānu novada pašvaldības nolikums” pieņemšanu”. 

 2. Atzīt par spēkā esošiem ar Varakļānu novada domes 30.04.2020. sēdes lēmumu 

Nr.9.1 apstiprinātos saistošos noteikumus Nr. 5 “Varakļānu novada pašvaldības nolikums”. 

 3. Par pieņemto lēmumu informēt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. 

 

 
2. 

Par Varakļānu novada pagaidu administrācijas nolikuma apstiprināšanu 

 
Tiek dots vārds M. Justam 

 

 Pamatojoties uz “Varakļānu novada domes un Rēzeknes novada domes vēlēšanu 

likums” 6.panta 2.daļu, Varakļānu novada pagaidu administrācija, atklāti balsojot, ar 8 balsīm 

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

– nav; “atturas” – nav, NOLEMJ: 

  1. Izdot Varakļānu novada pašvaldības 2021.gada 29.jūlija saistošos noteikumus Nr.2 

“Varakļānu novada pašvaldības pagaidu administrācijas nolikums”. 

  2. Par pieņemto lēmumu informēt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministriju. 

  
Pielikumā: Varakļānu novada pašvaldības pagaidu administrācijas nolikums uz 2 lapām 

 

 

3. 

Par publisko apspriešanu par Varakļānu novada apvienošanos ar apkārtējiem 

novadiem 

 
Tiek dots vārds M. Justam 

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

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

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

“atturas” – nav, NOLEMJ: 

  1. 2021. gada 5. augustā izsludināt publisko apspriešanu par Varakļānu novada 

apvienošanos ar apkārtējiem novadiem Administratīvi teritoriālās reformas ietvaros, informāciju 

publicējot Varakļānu novada pašvaldības mājaslapā www.varaklani.lv un vietējā avīzē 

“Varakļōnīts”. 

  
 

4. 

Par naudas balvas piešķiršanu nozīmīgā dzīves jubilejā 

 
Tiek dots vārds M. Justam 

 
 Izskatot Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas sagatavoto informāciju par nozīmīgām dzīves 

jubilejām 2021.gada augustā, saskaņā ar Varakļānu novada domes 27.08.2009. saistošo 

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

2.2.1.punktu, Varakļānu novada pagaidu administrācija, atklāti balsojot, ar 8 balsīm “par” 

http://www.varaklani.lv/
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(J.Erels, J.Grudule, M.Justs, D.Inķēna, A.Kokars, N.Lazda, A.Saleniece, G.Gabrišs); “pret” – 

nav; “atturas” – nav, NOLEMJ: 

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

novada iedzīvotājai Xxxx Xxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx), dekl. xxxxxxxxxxxxx. 

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

novada iedzīvotājai Xxxx Xxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx), dekl. xxxxxxxxxxxxxxxx. 

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

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

 

5. 

Par Sociālās dzīvojamās mājas īres līgumu pagarināšanu 
 

Tiek dots vārds M. Justam un A. Kančai 

   

 Izskatot Sociālā dienesta sagatavoto informāciju par sociālo dzīvokļu īres līgumu 

pagarināšanu, saskaņā ar likuma “Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 

6.pantu, atbilstoši sociālo dzīvojamo māju nolikumā noteiktajam, Varakļānu novada pagaidu 

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

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

1. Pagarināt sociālā dzīvokļa īres līgumu līdz 31.01.2022.: 

1.1. Xxxx Xxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx) par sociālo dzīvokli Pils iela 17-2, Varakļāni, 

Varakļānu novads (1 ist.; kopplatība – 36.7m2); 

1.2. Xxxx Xxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx) par sociālo dzīvokli Pils iela 17-4, Varakļāni, 

Varakļānu novads (1 ist.; kopplatība – 27.6 m2). 

 

 

6. 

Par īres līguma pagarināšanu 

 

Tiek dots vārds M. Justam un A. Kančai 

 

 Izskatot Xxxx Xxxx 05.07.2021. iesniegumu par dzīvokļa Fabrikas ielā 1-11 īres līguma 

pagarināšanu, saskaņā ar “Dzīvojamo telpu īres likums” 7.pantu, 8.panta 5.punktu un 9.pantu 

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

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

“atturas” – nav, NOLEMJ: 

1. Pagarināt īres līgumu ar Xxxx Xxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx) par dzīvokli Fabrikas iela 

1-11, Varakļāni, Varakļānu novads, uz laika periodu līdz 31.07.2026. 

2. Uzdot Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA līdz 12.08.2021. sagatavot un 

noslēgt 1.punktā minētā dzīvokļa īres līgumu. 

 

 
7. 

Par sociālā dzīvokļa statusa piešķiršanu 
 

 Izskatot priekšlikumu par sociālā dzīvokļa statusa piešķiršanu pašvaldībai piederošajam 

dzīvoklim Kosmonautu ielā 20-26 (3.stāvs, 1,5 ist., ar kopējo platību – 39,1 m2), Varakļānos, 

saskaņā ar likuma “Dzīvojamo telpu īres likuma” 30.pantu, Varakļānu novada pagaidu 
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administrācija, atklāti balsojot, ar 8 balsīm “par” (J.Erels, J.Grudule, M.Justs, D.Inķēna, 

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

1. Piešķirt sociālā dzīvokļa statusu pašvaldībai piederošajam labiekārtotam dzīvoklim 

Kosmonautu ielā 20-26, Varakļānos, Varakļānu novads, LV-4838. 
 

 

8. 

Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu 
 

 Izskatot priekšlikumus par dzīvojamās telpas piešķiršanu, saskaņā ar likuma “Par 

pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punktu un likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu 

risināšanā” 5.pantu, Varakļānu novada pagaidu administrācija, atklāti balsojot, ar 8 balsīm 

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

– nav; “atturas” – nav, NOLEMJ: 

  1. Piešķirt sociālā dzīvokļa īres tiesības Xxxx Xxxx (pers. k. xxxxxx-xxxxx), uz 

dzīvokli Kosmonautu     ielā 20-26, Varakļāni (3.stāvs, 1,5 ist., ar kopējo platību – 39,1 m2) uz 

laika periodu līdz 29.01.2022. 

      1.1. saskaņā ar likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 10.panta 

pirmās daļas 2.punktu un šī panta otro daļu, izslēgt Xxx Xxx no pašvaldības sociālo dzīvokļu 

palīdzības reģistra. 

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

līdz 13.08.2021. sagatavot un noslēgt 1.punktā minēto dzīvokļa īres līgumu. 

 

Pielikumā: lēmuma izvērts skaidrojums uz 1 lapas. 

 

 

 
9. 

Par reģistrēšanu pašvaldības palīdzībai dzīvokļa jautājumu risināšanā 
 

 Izskatot 2021. gada 19.jūlijā pašvaldībā saņemtos Xxxx Xxxx un Xxxx Xxxx 

iesniegumus par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā, pamatojoties uz likuma “Par 

sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 5.panta pirmās daļas 2.punktu un šī 

panta ceturto daļu, Varakļānu novada pagaidu administrācija, atklāti balsojot, ar 8 balsīm “par” 

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

nav; “atturas” – nav, NOLEMJ: 

  1. Reģistrēt Xxxx Xxxx (pers.k.xxxxxx-xxxxx), dzīv. xxxxxxxxxxx, sociālo dzīvokļu 

piešķiršanas reģistrā; 

  1.1. Xxxx Xxxx sociālā dzīvokļa piešķiršanas reģistra Nr.7 

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

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

 

Pielikumā: lēmuma izvērsts skaidrojums uz 1 lapas. 

 

 

10. 

Par zemes nomu 

 

 Izskatot pašvaldībā saņemtos iesniegumus par zemes nomas jautājumiem, pamatojoties 

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

panta 13. punktu, Ministru kabineta 20.02.2018. noteikumiem “Publiskas personas mantas 
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iznomāšanas noteikumi”, likuma „Civillikums. Ceturtā daļa. Saistību tiesības” 2168. pantu,  

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

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

“atturas” – nav, NOLEMJ: 

1. Izbeigt 2019. gada 19. februārī noslēgto zemes nomas līgumu par zemes gabala 

daļai 70m2  platībā Ganību iela 28, Varakļāni iznomāšanu Xxxx Xxxx (pers.k. 

xxxxxx-xxxxxx) sakarā ar zemes nomnieces nāvi ar 2021. gada 31. jūliju. 

2. Pārtraukt  2012. gada 30. janvārī noslēgto lauku apvidus zemes nomas līgumu par 

zemes vienības ar kadastra apz. 7094 004 0236 “Podziņas”, Varakļānu pagasts, 

Varakļānu novads, 0,5 ha platībā iznomāšanu Xxxx Xxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx) 

ar 31.12.2021. 

2.1.  informēt apakšnomnieku Xxxx Xxxx (per.k. xxxxxx-xxxxx) par zemes nomas 

līguma izbeigšanos.  

3. Slēgt vienošanos par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu līdz 31.12.2025. ar 

Xxxx Xxxx  (pers.k. xxxxxx-xxxxx) par zemes gabala ar kadastra apz. 7094 004 0353 

0,4 ha platībā nomu, saskaņā ar Varakļānu novada domes 16.12.2019. ārkārtas sēdes 

lēmumu Nr.14.2. apstiprināto lauksaimniecības zemes nomas maksas noteikšanas 

metodiku, nomas maksu nosakot EUR 28,00 bez PVN. 

 

 

         11. 

                    Par zemes nomu Rīgas iela 69, Varakļāni, Varakļānu nov. 
 

Izskatot nekustamā īpašuma Rīgas iela 69, Varakļāni, Varakļānu nov.,  īpašnieka Xxxx 

Xxxx iesniegumu ar lūgumu iznomāt zemes vienību ar kadastra apz. 7017 001 0079 nekustamā 

īpašuma uzturēšanai,  pamatojoties uz Ministru kabineta 19.06.2018. noteikumu Nr. 350 

“Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”, Varakļānu novada teritorijas 

plānojumu 2014.-2025.gadam, Varakļānu novada pagaidu administrācija, atklāti balsojot, ar 8 

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

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

1. Atbilstoši zemes nomas līguma no 29.04.2011. nosacījumiem ar 01.08.2021. slēgt 

vienošanos pie zemes nomas līguma ar Xxxx Xxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx) par 

zemes vienības Rīgas iela 69, Varakļāni, Varakļānu nov.,  nomātās platības 

samazināšanu uz  624 m2  (samazinājums 1834 m2). 

2. No 01.08.2021. līdz 31.08.2031. slēgt līgumu par zemes gabala daļas 1834 m2 

platībā  Rīgas iela 69, Varakļāni, Varakļānu nov., nomu ar Xxxx Xxxx (pers.k. 

xxxxxx-xxxxx) nekustamā īpašuma uzturēšanai. 

3. Zemes nomas maksu gadā noteikt  1,5% apmērā no zemes gabala kadastrālās 

vērtības, bet ne mazāk kā euro 28.00 gadā. Papildus nomas maksai nomnieki maksā 

pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai likmei un 

citus  likumā noteiktos nodokļus. 

 

 

12. 

Par zemes ierīcības projekta zemes vienību robežu pārkārtošanai  apstiprināšanu 

 

 Izskatot “Ametrs” Rēzeknes biroja vadītāja Jura Kazāka 30.06.2021. iesniegumu 

ar lūgumu apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamo īpašumu “Līdumi Rugātes” un 

“Vietuļnieki” Varakļānu pag., Varakļānu nov. zemes vienību ar kadastra apz. 7094 006 0219 un 

7094 006 0055 robežu pārkārtošanai, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 
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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, 

Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta trešo daļu, Ministru kabineta 20.06.2006. 

noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, Ministru kabineta 08.12.2015. 

noteikumiem Nr.698 “Adresācijas noteikumi”, Varakļānu novada teritorijas plānojumu 2014.-

2025.gadam, Varakļānu novada pagaidu administrācija, atklāti balsojot, ar 8 balsīm “par” 

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

nav; “atturas” – nav, NOLEMJ:  

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamo īpašumu “Līdumi Rugātes” un 

“Vietuļnieki”, Varakļānu pag., Varakļānu nov. zemes vienību ar kadastra apzīm. 7094 

006 0219, kopējā platība 10,90 ha un 7094 006 0055, kopējā platība 16,66 ha robežu 

pārkārtošanai. 

2. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Līdumi Rugātes” zemes vienības ar kadastra apzīm. 

7094 006 0219 robežu pārkārtošanu, atdalot zemes vienības daļu 3,1 ha platībā no 

īpašuma “Līdumi Rugātes” un pievienojot to īpašuma “Vietuļnieki” zemes vienībai. 

3. Noteikt, ka nekustamā īpašuma “Līdumi Rugātes” zemes vienības ar kadastra apzīm. 

7094 006 0219, platība pēc zemes vienības daļas robežu pārkārtošanas ir 7,8 ha. 

4. Noteikt, ka nekustamā īpašuma “Vietuļnieki” zemes vienības ar kadastra apzīm. 

7094 006 0055, platība pēc zemes vienības daļas robežu pārkārtošanas ir 19,76 ha. 

5. Noteikt nekustamā īpašuma “Vietuļnieki” zemes vienībai ar kadastra apzīm. 7094 

006 0055 zemes lietošanas mērķi – Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība (kods - 0101). 

6. Noteikt nekustamā īpašuma “Līdumi Rugātes” zemes vienībai ar kadastra apz. 7094 

006 0219 zemes lietošanas mērķi - Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība (kods -0101). 

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 7094 006 0219: 

8.1.1. kods 7312030303 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un 

pašvaldību autoceļiem lauku apvidos (30m platumā no ceļa ass); 

8.1.2. kods 7312050101 - ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu 

līniju ārpus pilsētām un ciemiem ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem (6,5m platumā no 

elektrisko tīklu gaisvadu līnijas ass); 

8.1.3. kods 7315030100 - ceļa servitūta teritorija; 

  8.2. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7094 006 0055: 

8.2.1. kods 7312030303 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un 

pašvaldību autoceļiem lauku apvidos (30m platumā no ceļa ass); 

8.2.2. kods 7312050101 - ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu 

līniju ārpus pilsētām un ciemiem ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem (6,5m platumā no 

elektrisko tīklu gaisvadu līnijas ass); 

8.2.3. kods 7312050201 - aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju (1m platumā 

no elektrisko tīklu kabeļu līnijas ass); 

8.2.4. kods 7315030100 - ceļa servitūta teritorija; 

8.2.5. kods 7314020101 - vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas (aizsardzības zonas) 

teritorija ap kultūras pieminekli laukos (500m ap kultūras pieminekli). 

 

 
13. 
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Par nekustamā īpašuma “Burtnieki” 

zemes vienību atdalīšanu un pievienošanu citam īpašumam 

 

 
 Izskatot nekustamā īpašuma “Burtnieki” Varakļānu pagasts, Varakļānu novads īpašnieka 

Xxxx Xxxx 14.07.2021. iesniegumu par nekustamā īpašuma “Burtnieki”, Varakļānu pag., 

Varakļānu nov. sadalīšanu divos atsevišķos īpašumos un atdalīto zemes vienību pievienošanu 

citam īpašumam, pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19.panta 1.punktu, 

likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumiem Nr.496 

“Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

noteikšanas un maiņas kārtība”, Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumiem Nr.698 

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

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

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

NOLEMJ:  
1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma  “Burtnieki”, Varakļānu pagasts, Varakļānu nov. 

(kadastra numurs 7094 006 0121), kas sastāv no trīs zemes vienībām ar kopējo 

platību 3,48 ha,  zemes vienību ar kadastra  apzīmējumu 7094 006 0122 – 2,4 ha 

platībā un zemes vienību ar kadastra apz. 7094 007 0062 – 0,5 ha platībā. 

2. Atdalītās zemes vienības pievienot nekustamajam īpašumam “Bebri” (kadastra Nr. 

7094 006 0091). 

3. Atdalītajām zemes vienībām  saglabāt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir  lauksaimniecība (kods- 0101). 

4. Paliekošā īpašuma zemes vienībai piešķirt zemes lietošanas mērķi – Individuālo 

dzīvojamo māju apbūve (kods- 0601). 

 

 
14. 

Par konkursu “Gaismas zieds 2021” 
 

 Izskatot Varakļānu kultūras nama sagatavoto konkursa “Gaismas zieds 2021” nolikuma 

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

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

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

  1. Apstiprināt konkursa “Gaismas zieds 2021” nolikumu. 

  1.1. konkursam pieteiktos darbus izvērtē pagaidu administrācijas locekļi un 

pieaicinātie eksperti. 

 

Pielikumā: “Gaismas zieds 2021” nolikums ar pieteikuma anketu uz 3 lapām. 

 

 

15. 

Par izklaides pasākuma “Novada Leģendu kauss 4.posma “Ciemos uz Varakļānu 

novadu”” rīkošanu 
 

  Izskatot pašvaldībā 13.07.2021. saņemto biedrības “Autosporta klubs SK Cesvaine”   

iesniegumu par izklaides pasākuma “Novada Leģendu kauss 4.posma “Ciemos uz Varakļānu 

novadu”” rīkošanu un atbalstot Varakļānu novada popularizēšanu tūristu vidū, kā arī 

pamatojoties uz likuma “Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likums” 8.pantu, 

Varakļānu novada pagaidu administrācija, atklāti balsojot, ar 8 balsīm “par” (J.Erels, 
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J.Grudule, M.Justs, D.Inķēna, A.Kokars, N.Lazda, A.Saleniece, G.Gabrišs); “pret” – nav; 

“atturas” – nav, NOLEMJ: 

1. Atļaut rīkot izklaides pasākuma “Novada Leģendu kauss 4.posma “Ciemos uz 

Varakļānu novadu”” rīkošanu Varakļānu novada teritorijā. 

2. Noteikt pasākuma rīkotājam ievērot visus epidemioloģiskās drošības pasākumus un 

prasības. 

3. Uzdot Varakļānu novada pašvaldības pagaidu administrācijas vadītājam M. Justam 

sagatavot un izsniegt atļauju biedrībai “Autosporta klubs SK Cesvaine” pasākuma 

rīkošanai. 

 

Pielikumā: pasākuma nolikums uz 4 lapām. 

 

 
16. 

Par pensionāru biedrības “Pīlādzītis” iesnieguma izskatīšanu 
 

 Izskatot Varakļānu novada pensionāru biedrības “Pīlādzītis” valdes locekles Xxxx 

Xxxx 21.07.2021. pašvaldībā saņemto iesniegumu ar lūgumu piešķirt bezmaksas autobusu 

biedrības pieredzes apmaiņas braucienam, Varakļānu novada pagaidu administrācija, atklāti 

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

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

  1. Piešķirt pašvaldības autobusu Varakļānu novada pensionāru biedrībai “Pīlādzītis” 

pieredzes apmaiņas braucienam 2021.gada augusta mēnesī, atbrīvojot no autobusa izmantošanas 

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

 

17. 

Par biedrības “Pieaugušo attīstības projekts” iesnieguma izskatīšanu 
 

 Izskatot biedrības “Pieaugušo attīstības projekts” valdes locekles Xxxx Xxxx  

28.07.2021. pašvaldībā saņemto iesniegumu ar lūgumu piešķirt bezmaksas autobusu biedrības 

ekskursijai, Varakļānu novada pagaidu administrācija, atklāti balsojot, ar 8 balsīm “par” 

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

nav; “atturas” – nav, NOLEMJ: 

  1. Piešķirt pašvaldības autobusu biedrībai “Pieaugušo attīstības projekts” ekskursijai 

2021.gada augusta mēnesī, atbrīvojot no autobusa izmantošanas maksas par nobraukumu līdz 

200 km (uz laiku līdz 15 stundām). 

 
 

18. 

Par izmaiņām Varakļānu novada vēlēšanu komisijas sastāvā 
 

 Izskatot Xxxx Xxxx 20.07.2021. un Xxxx Xxxx 21.07.2021. iesniegumu par darba 

tiesisko attiecību pārtraukšanu ar Varakļānu novada pašvaldību, atsaucoties uz 2017.gada 27. 

jūlija Varakļānu novada domes sēdes lēmumu Nr.9.1 “Par Varakļānu novada vēlēšanu komisijas 

izveidošanu” un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, 

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

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

“atturas” – nav, NOLEMJ: 

1. Atbrīvot Xxxx Xxxx no Varakļānu novada pašvaldības Vēlēšanu komisijas 

pienākumu pildīšanas ar 30.07.2021. 
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2. Atbrīvot Xxxx Xxxx no Varakļānu novada pašvaldības Vēlēšanu komisijas 

pienākumu pildīšanas ar 30.07.2021. 

3. Iekļaut  ar 31.07.2021. Varakļānu novada vēlēšanu komisijas locekļu sastāvā 

rezervistus: 

3.1. Xxxx Xxxx (pers. k. xxxxxx-xxxxx);  

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

 

 
19. 

Par parstāvja deleģēšanu Latgales plānošanas reģiona padomei 
 

 Izskatot Latgales plānošanas reģiona 2021. gada 21. jūlija vēstuli Nr.2.4.1/238 par 

Latgales plānošanas reģiona pašvaldību Priekšsēdētāju kopsapulci un pamatojoties uz likuma 

“Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, Ministru kabineta 2021.gada 22.jūnija sēdes 

protokollēmumā (prot. Nr.49 45. §) noteikto, Varakļānu novada pagaidu administrācija, atklāti 

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

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

1. Deleģēt Varakļānu novada pašvaldības pagaidu administrācijas vadītāju Māri Justu 

pārstāvēt Varakļānu novada pašvaldību Latgales plānošanas reģiona Attīstības padomei 

ar padomdevēja tiesībām. 

2. Par pieņemto lēmumu informēt Latgales plānošanas reģionu līdz 2021.gada 30.jūlijam. 

 
 

20. 

Par izmaiņām Bāriņtiesas sastāvā 
 

 Sakarā ar darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar Līgu Mālnieci un izskatot Daces 

Mežsargas 27.07.2021. pašvaldībā saņemto iesniegumu par pieņemšanu darbā, pamatojoties uz 

likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 26.punktu, atbilstoši Bāriņtiesas likuma 

9.pantu, Varakļānu novada pagaidu administrācija, atklāti balsojot, ar 8 balsīm “par” (J.Erels, 

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

“atturas” – nav, NOLEMJ: 

 1. Iekļaut Bāriņtiesas locekļu sastāvā Daci Mežsargu (pers. k. – xxxxxx-xxxxx) ar 

02.08.2021. 

               2. Lēmums stājas spēkā ar 02.08.2021. 
 

 

21. 

Par Varakļānu novada vēlēšanu komisijas un vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu 

atalgojuma apmēru 

 
 Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, 

Pašvaldības vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 3.panta otro daļu un 

21.panta trešo daļu un 2019.gada Centrālās vēlēšanu komisijas lēmumu Nr. 31 “Par atalgojumu 

republikas pilsētu, novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļiem”, kā arī uz 

“Varakļānu novada domes un Rēzeknes novada domes vēlēšanu likums” 2.pantu, Varakļānu 

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

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

 1. Noteikt Varakļānu novada vēlēšanu komisijas locekļiem sekojošu stundas samaksas 

likmi par darbu domes vēlēšanu sagatavošanā un sarīkošanā 2021.gada 11.septembrī: 

 1.1. novada komisijas priekšsēdētājam – 4,75 EUR/ stundā; 
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 1.2. novada komisijas sekretāram – 4,50 EUR/ stundā; 

 1.3. novada komisijas loceklim -  3,20 EUR/ stundā. 

 2. Noteikt Varakļānu novada vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļiem šādu stundas 

samaksas likmi par darbu Varakļānu novada domes vēlēšanu sagatavošanā un sarīkošanā 

2021.gada 11.septembrī: 

 2.1. iecirkņa komisijas priekšsēdētājam – 4,40 EUR/ stundā; 

 2.2. iecirkņa komisijas sekretāram – 4,20 EUR/ stundā; 

 2.3. iecirkņa komisijas loceklim – 3,20 EUR/ stundā. 

 3. Darba samaksu veikt par faktiski nostrādātajām kopējām stundām. 

               4. Atļaut Varakļānu novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētājai slēgt līgumus ar citu 

amatu veicējiem par līgumcenu Varakļānu novada domes vēlēšanu sagatavošanai un 

sarīkošanai.   

 
 

22. 

Par Varakļānu Mūzikas un mākslas skolas sniegto maksas pakalpojumu 

izcenojumu apstiprināšanu 

 
 Izskatot Varakļānu Mūzikas un mākslas skolas maksas pakalpojumu izcenojumu 

aprēķinus, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14. punkta 4) 

apakšpunktu, atbilstoši 25.10.2018. apstiprināto noteikumu “Varakļānu novada pašvaldības 

iestāžu sniegto maksas pakalpojumu izcenojumu aprēķināšanas metodika un apstiprināšanas 

kārtība” VI nodaļai, Varakļānu novada pagaidu administrācija, atklāti balsojot, ar 8 balsīm 

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

– nav; “atturas” – nav, NOLEMJ: 

 1. Apstiprināt Varakļānu Mūzikas un Mākslas skolas sniegto maksas pakalpojumu 

izcenojumus saskaņā ar pielikumu Nr.1. 

 

Pielikumā: saraksti uz 1 lapas. 

 

 
23. 

Par Saistošo noteikumu Nr. 3 “Grozījumi 27.01.2021. saistošajos noteikumos Nr.1 

“Par Varakļānu novada pašvaldības 2021.gada budžetu”” apstiprināšanu. 

 
 Izskatot Varakļānu novada pašvaldības centralizētas grāmatvedības galvenās 

grāmatvedes Ilonas Skuteles sagatavoto pašvaldības 2021.gada budžeta grozījumu projektu, 

saskaņā ar saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, Varakļānu novada 

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

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

 1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.3 “Grozījumi 27.01.2021. saistošajos 

noteikumos Nr.1 “Par Varakļānu novada pašvaldības 2021.gada budžetu””. 

2. Varakļānu novada pašvaldības centralizētās grāmatvedības galvenajai grāmatvedei I. 

Skutelei sagatavot noteikumus parakstīšanai. 

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

 

Pielikumā: saistošie noteikumi uz 2  lapām. 
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24. 

Par programmas “Atbalsts bērnu un jauniešu nometņu organizēšanai” 

Varakļānu novadā nolikuma apstiprināšanu un projektu vērtēšanas komisijas 

izveidi. 
 

 

 Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 10. punktu, 41.panta pirmās 

daļas 2.punktu, 61. pantu, kā arī uz Ministru kabineta 2021.gada 27.maija sēdē pieņemto 

protokollēmumu atbalstīt informatīvā ziņojuma “Par psihoemocionālā atbalsta pasākumiem 

Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai” (protokols Nr.44, 47.§, 2.punkts) 2.punktā 

piedāvātos risinājumus attiecībā uz atbalstu bērnu un jauniešu vasaras nometņu organizēšanai un 

Ministru kabineta 2021.gada 27.maija rīkojumu Nr.348 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no 

valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””, Varakļānu novada pagaidu 

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

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

 1. Apstiprināt nolikumu programmas “Atbalsts bērnu un jauniešu nometņu 

organizēšanai” konkursa izsludināšanai. 

 2. Izveidot Varakļānu novada pašvaldības atklāta projektu konkursa “Atbalsts bērnu un 

jauniešu nometņu organizēšanai” Varakļānu novadā iesniegumu vērtēšanas komisiju šādā 

sastāvā: 

 komisijas priekšsēdētāja – Aija Ščucka – projektu vadītāja; 

 komisijas priekšsēdētājas vietnieks – Nauris Lazda – pagaidu administrācijas loceklis; 

 komisijas sekretāre – Dina Inķēna – pagaidu administrācijas locekle. 

 

Pielikumā: programmas nolikums uz 1 lapas. 

 

  

Visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti. 

 

Sēde darbu beidz plkst.16:05 

 

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

 

Protokolēja: 
Lietvede    (personiskais paraksts)  L. Nagle 
 

 


