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VARAKĻĀNU  NOVADA  DOMES  ĀRKĀRTAS  SĒDES 

PROTOKOLS  

Varakļānos 

2014.gada 14.janvārī        Nr. 1 
 
Atklāta sēde sasaukta plkst. 15

00
 

Sēdi vada domes priekšsēdētājs Māris Justs 

Sēdi protokolē Lietvedības nodaļas vadītāja  Ilga Broka 

 

DOMES  SASTĀVS: 

 

1.   Deputāts Jānis Erels  - piedalās  

2.   Deputāts Gunārs Gabrišs  - piedalās  

3.   Deputāte Dina Inķēna  - piedalās  

4.   Deputāts Māris Justs  - piedalās  

5.   Deputāts Oskars Kančs  - piedalās – sākot no 3.darba kārtības jautājuma  

6.   Deputāts Gunārs Puntužs  - piedalās  

7.   Deputāte Anita Saleniece  - piedalās  

8.   Deputāts Jānis Vēvers  - piedalās 

9.   Deputāte Modra Vilkauša  - piedalās 

 

PIEAICINĀTIE  UN  INTERESENTI:   

 

Ivars Ikaunieks – pašvaldības izpilddirektors; 

Ilga Broka – Lietvedības nodaļas vadītāja  

 

DARBA  KĀRTĪBA: 
 

1. Par Varakļānu novada teritorijas plānojuma 2014.-2025.gadam apstiprināšanu un 

saistošo noteikumu Nr.1 „Varakļānu novada teritorijas plānojuma 2014.-2025.gadam 

grafiskā un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” izdošanu 

 

2. Par projektu “Ejam mežā” 

 

3. Par izmaiņām Varakļānu novada domes 30.06.2011. lēmumā Nr. 7.25 “Par redzes pārbaudes 

un darba pienākumu veikšanai nepieciešamo speciālo medicīniski optisko redzes korekcijas 

līdzekļu iegādes izdevumu segšanu Varakļānu novada pašvaldības iestāžu darbiniekiem” 
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1. 

Par Varakļānu novada teritorijas plānojuma 2014.-2025.gadam apstiprināšanu 

un saistošo noteikumu Nr.1  

„Varakļānu novada teritorijas plānojuma 2014.-2025.gadam grafiskā un 

teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” izdošanu 

 

Tiek dots vārds I.Ikauniekam, D.Inķēnai, M.Justam 

 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu un 21.pantu, 

Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta pirmo daļu, 25. un 27.pantu, kā arī saskaņā ar 

MK noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas 

dokumentiem” 94.punktu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm „par” (J.Erels, 

G.Gabrišs, D.Inķēna, M.Justs, G.Puntužs, A.Saleniece, J.Vēvers, M.Vilkauša);  „pret” – nav; 

„atturas” – nav, NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Varakļānu novada teritorijas plānojumu 2014.-2025.gadam. 

2. Teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus un grafisko 

daļu – novada funkcionālo zonējumu ar novada pilsētas, novada pagastu un ciemu robežām, 

izdot kā pašvaldības saistošos noteikumus Nr.1 „Varakļānu novada teritorijas plānojuma 2014.-

2025.gadam grafiskā daļa, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”. 

3. Paziņojumu par teritorijas plānojuma apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu 

publicēt laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, vietējā laikrakstā „Varakļōnīts” un pašvaldības tīmekļa 

vietnē www.varaklani.lv. 

4. Divu nedēļu laikā iesniegt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, 

Vidzemes plānošanas reģionam un Valsts zemes dienestam Varakļānu novada teritorijas 

plānojumu 2014.-2025.gadam, atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

5. Pašvaldības tīmekļa vietnē publicēt lēmumu par saistošo noteikumu izdošanu un 

informatīvo ziņojumu par Varakļānu novada teritorijas plānojumu 2014.-2025.gadam. 

6. Nodrošināt Varakļānu novada teritorijas plānojuma 2014.-2025.gadam saistošās daļas 

publisku pieejamību. 

7. Ar Varakļānu novada teritorijas plānojuma 2014.-2025.gadam spēkā stāšanos, spēku 

zaudē Varakļānu novada teritorijas plānojums, kas apstiprināts 24.09.2009. kā Varakļānu novada 

saistošie noteikumi Nr.5 „Par Varakļānu novada teritorijas plānojumiem”. 

8.Atbildīgais par lēmuma izpildi Varakļānu novada domes priekšsēdētājs Māris Justs. 
 

2. 

Par projektu “Ejam mežā” 

 

Tiek dots vārds I.Ikauniekam, A.Saleniecei, M.Justam 

 

 Izskatot Latvijas Vides aizsardzības fonda aktivitātei “Nometņu organizēšana bērniem un 

jauniešiem” sagatavoto projekta “Ejam mežā” iesnieguma, Varakļānu novada dome, atklāti 

balsojot, ar 8 balsīm „par” (J.Erels, G.Gabrišs, D.Inķēna, M.Justs, G.Puntužs, A.Saleniece, 

J.Vēvers, M.Vilkauša);  „pret” – nav; „atturas” – nav, NOLEMJ: 

 

  1. Akceptēt Varakļānu vidusskolas izstrādātā Latvijas Vides aizsardzības fonda 

aktivitātei “Nometņu organizēšana bērniem un jauniešiem” iesniedzamā projekta “Ejam 

mežā” pieteikumu. 

  2. Apstiprināt projekta realizācijas kopējo finansējumu 3937 euro apmērā; 
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   t.sk.  - LVAF finansējums – 2950 euro; 

    - pašvaldības līdzfinansējums – 987 euro. 

 

 

 

Pēc darba kārtības 2.jautājuma izskatīšanas sēdes norises telpā ierodas deputāts Oskars Kančs, 

un piedalās nākošā jautājuma izskatīšanā un lēmuma pieņemšanā. 
 

3. 

Par izmaiņām Varakļānu novada domes 30.06.2011. lēmumā Nr. 7.25 “Par redzes 

pārbaudes un darba pienākumu veikšanai nepieciešamo speciālo medicīniski optisko 

redzes korekcijas līdzekļu iegādes izdevumu segšanu Varakļānu novada pašvaldības 

iestāžu darbiniekiem” 

 

Tiek dots vārds I.Ikauniekam, G.Puntužam, M.Justam 

 

 Izskatot sagatavoto priekšlikumu par izmaņu veikšanu 30.06.2011. lēmumā Nr.7.25 “Par 

redzes pārbaudes un darba pienākumu veikšanai nepieciešamo speciālo medicīniski optisko 

redzes korekcijas līdzekļu iegādes izdevumu segšanu Varakļānu novada pašvaldības iestāžu 

darbiniekiem”, saskaņā ar Euro ieviešanas likuma prasībām, Varakļānu novada dome, atklāti 

balsojot, ar 9 balsīm „par” (J.Erels, G.Gabrišs, D.Inķēna, M.Justs, O.Kančs, G.Puntužs, 

A.Saleniece, J.Vēvers, M.Vilkauša); „pret” – nav; „atturas” – nav, NOLEMJ: 

 

  1. Izdarīt izmaiņas 30.06.2011. Varakļānu novada domes lēmumā Nr. 7.25 “Par redzes 

pārbaudes un darba pienākumu veikšanai nepieciešamo speciālo medicīniski optisko redzes 

korekcijas līdzekļu iegādes izdevumu segšanu Varakļānu novada pašvaldības iestāžu 

darbiniekiem”, aizstājot lēmuma 1.2punktā skaitli “Ls 50,00” ar “75,00 euro”. 
 
  Pēc darba kārtības jautājumu izskatīšanas domes priekšsēdētājs rosina deputātus 

pārdomāt priekšlikumu par veco ļaužu pansionāta pārcelšanu no pirmsskolas izglītības iestādes 

telpām uz Stirnienes pamatskolas 1.stāvu. Pansionātā pašreiz var izvietot tikai 20 iemītniekus, 

bet pieprasījums ir lielāks. Jāņem vērā arī skumjā statistika, ka mūsu sabiedrība noveco. Toties 

Stirnienes pamatskolas telpas tiek izmantotas nelietderīgi, jo skolā uz šo brīdi ir vien 27 skolēni. 

Atbrīvotājās pansionāta telpās varētu apsvērt iespēju atvērt diennakts grupiņu pirmsskolas 

iestādes audzēkņiem. 

  Lai pansionātu pārceltu, ir nepieciešams nopietns rekonstrukcijas darbu klāsts, kas 

veicams Stirnienes skolas 1.stāvā. Sākot ar apkures sistēmu un sanitārajiem mezgliem, utt. Tas 

prasīs vērā ņemamus pašvaldības budžeta līdzekļus. 
 
Sēde darbu beidz plkst. 16

40
 

 

Sēdi vadīja: 

Domes priekšsēdētājs  (personīgais paraksts)  M. Justs 

 

Protokolēja: 

Lietvedības nodaļas vadītāja (personīgais paraksts)  I. Broka 

 

 

 


