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VARAKĻĀNU NOVADA DOMES SĒDES 

PROTOKOLS  
Varakļānos 

 
2022. gada 25.augustā                                Nr. 11 

 

Sēde sasaukta plkst. 1600 

Sēdi vada domes priekšsēdētājs Māris Justs  

Sēdi protokolē Solvita Brokule 

Sēde notiek gan platformā ZOOM, gan klātienē 

 

DOMES SASTĀVS: 
 

1.   Deputāte Janīna Grudule  - piedalās (attālināti, platformā ZOOM)  

2.   Deputāts Ivars Gruduls  - piedalās  

3.   Deputāte Līna Nagle  - piedalās (attālināti, platformā ZOOM) 

4.   Deputāts Viktors Vilkaušs  - piedalās (attālināti, platformā ZOOM) 

5.   Deputāts Māris Justs  - piedalās  

6.   Deputāts Oskars Zeps  - nepiedalās (attaisnojošu iemeslu dēļ) 

7.   Deputāts Gunārs Gabrišs  - piedalās  

8.   Deputāts Arvis Strods  - piedalās 

9.   Deputāte Anita Saleniece  - piedalās (attālināti, platformā ZOOM) 

10.  Deputāte Dace Ozoliņa  - piedalās  

11.  Deputāte Aina Jaunzeme  - piedalās 

12.  Deputāte Ieva Zepa   - piedalās (attālināti, platformā ZOOM) 

13.  Deputāts Edgars Kokars  - piedalās (attālināti, platformā ZOOM) 

14.  Deputāts Māris Višķers  - piedalās (attālināti, platformā ZOOM) 

15.  Deputāts Jānis Erels   - piedalās (attālināti, platformā ZOOM) 

 
 

PIEAICINĀTIE UN INTERESENTI:   

 

Pašvaldības izpilddirektors – Oskars Kančs; 

Galvenā grāmatvede – Ilona Skutele; 

Sociālā dienesta vadītāja – Aina Kanča; 

Nekustamā īpašuma speciāliste – Solvita Brokule; 

 

Darba kārtība 

1. Par Varakļānu novada domes 2013.gada 31.janvāra sēdē ar lēmumu Nr.1.5 apstiprināto 

noteikumu “Kārtība, kādā notiek Varakļānu novada pašvaldības nekustamā īpašuma 

atsavināšanas process, nosacītās cenas apmēra noteiktšana un atsavināšanas rezultātā 

iegūto līdzekļu iesaistīšana Varakļānu novada pašvaldības budžetā” grozīšanu 

2. Par dzīvokļa Kosmonautu iela 13-45, Varakļāni, Varakļānu novads, atsavināšanu un 

nosacītās cenas noteikšanu 

mailto:varaklani@varaklani.lv


3. Par dzīvokļa Kosmonautu iela 18-7, Varakļāni, Varakļānu novads, atsavināšanu un 

nosacītās cenas noteikšanu 

4. Par dzīvokļa Fabrikas iela 1-6, Varakļāni, Varakļānu novads, atsavināšanu un nosacītās cenas 

noteikšanu 

5. Par nekustamā īpašuma “Silarāji” sadalīšanu 

6. Par nekustamā īpašuma “Grēveļi” sadalīšanu 

7. Par nekustamā īpašuma “Ozoli” sadalīšanu  

8. Par nekustamā īpašuma “Laduži” sadalīšanu 

9. Par nekustamā īpašuma “Bērzi”, Murmastienes pagasts, Varakļānu novads, pārņemšanu 

pašvaldības īpašumā bez atlīdzības 

10. Par nekustamā īpašuma Krustpils iela 27, Varakļāni izsoles rezultātu apstiprināšanu 

11. Par nekustamā īpašuma Krustpils iela 43, Varakļāni izsoles rīkošanu 

12. Par nekustamā īpašuma Krustpils iela 43A, Varakļāni izsoles rīkošanu  

13. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai 

14. Par sociālo dzīvokļu īres līgumu pagarināšanu 

15.Par personu iekļaušanu pašvaldības dzīvokļa jautājumu risināšanā sniedzamās palīdzības 

reģistros 

16. Par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā 

17. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

18. Par materiālās palīdzības piešķiršanu skoals gaitu uzsākšanai 

19. Par atbalstu biedrībai “Pieaugušo attīstības projekts” 

20. Par izmaiņām Mantas atsavināšanas un izsoles komisijas sastāvā 

21. Par naudas balvu piešķiršanu nozīmīgās dzīves jubilejās 

22. Par Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA ūdenssaimniecības pakalpojumu 

tarifu apstiprināšanu 

23. Par saistošo noteikumu Nr.10 “Par nekustamo īpašumu uzturēšanu un sabiedrisko kārtību 

Varakļānu novadā” apstiprināšanu 

 

Papildu darba kārtība 

 

24. Par nekustamā īpašuma Zemgales iela 34, Varakļāni, Varakļānu novads zemes ierīcības 

projekta apstiprināšanu 

 

Domes priekšsēdētājs aicina deputātus apstiprināt 25.08.2022. Varakļānu novada 

domes sēdes darba kārtību ar 23 (divdesmit trīs) pamata darba kārtība jautājumiem un 1 

(vienu) papildu darba kārtības jautājumu. Atklāti balsojot, ar 14 balsīm “par” (J.Grudule, 

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

I.Gruduls, I.Zepa, L. Nagle, D.Ozoliņa, M.Višķers ) sēdes darba kārtība tiek apstiprināta.  

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

teritorijā.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. 

Par Varakļānu novada domes 2013.gada 31.janvāra sēdē 

ar lēmumu Nr. 1.5. apstiprināto noteikumu “Kārtība, kādā notiek Varakļānu novada 

pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas process, nosacītās cenas 

apmēra noteikšana un atsavināšanas rezultātā iegūto līdzekļu ieskaitīšana Varakļānu 

novada pašvaldības budžetā” grozīšanu 

 
Tiek dots vārds M.Justam  

 

Izskatot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 01.08.2022. vēstulē 

pašvaldībām sniegtos ieteikumus Par nekustamā īpašuma nosacīto cenu, tika sagatavots noteikumu 

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

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta 6. punktu, 8.pantu,  ņemot vērā domes 

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

balsīm “par” (J.Grudule, V.Vilkaušs, M.Justs, G.Gabrišs, A.Strods, A.Saleniece, A.Jaunzeme, 

E.Kokars, J.Erels, I.Gruduls, I.Zepa, L. Nagle, D.Ozoliņa, M.Višķers) ; “pret” – nav; “atturas” – 

nav, NOLEMJ: 

1. Izdarīt grozījumus ar domes 2013.gada 31.janvāra sēdes lēmumu Nr.1.5 apstiprinātajos 

noteikumos “Kārtība, kādā notiek Varakļānu novada pašvaldības nekustamā īpašuma 

atsavināšanas process, nosacītās cenas apmēra noteikšana un atsavināšanas rezultātā iegūto 

līdzekļu ieskaitīšana Varakļānu novada pašvaldības budžetā”: 

  1.1. noteikumu 17. punktu izteikt šādā redakcijā: 

“17. Nosakot atsavināmā nekustamā īpašuma nosacīto cenu, Komisija nosaka ar 

atsavināšanas procedūru saistīto izdevumu apmēru, kas iekļauti sertificēta vērtējuma 

noteiktajā tirgus vērtībā,  kas iekļauj izdevumus par: 

17.1. nekustamā īpašuma uzmērīšanu un zemes robežu plānu izgatavošanu; 

17.2. nekustamā īpašuma reģistrāciju zemesgrāmatā; 

17.3. nekustamā īpašuma novērtēšanu.” 

2. Noteikumu grozījumi stājas spēkā ar to pieņemšanas brīdi. 
 

2. 

Par dzīvokļa Kosmonautu iela 13-45, Varakļāni, Varakļānu novads, atsavināšanu 

un nosacītās cenas noteikšanu 
 

Tiek dots vārds M.Justam  

 

        Izskatot Mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 16.08.2022. aktu “Par nekustamā 

īpašuma Kosmonautu iela 13-45, Varakļāni, Varakļānu novads (kad.Nr. 7017 900 0421) 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” (J.Grudule, V.Vilkaušs, M.Justs, G.Gabrišs, 

A.Strods, A.Saleniece, A.Jaunzeme, E.Kokars, J.Erels, I.Gruduls, I.Zepa, L. Nagle, D.Ozoliņa, 

M.Višķers)  ; “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ: 

1. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Kosmonautu iela 13-45, 

Varakļāni, Varakļānu novads (kad.Nr. 7017 900 0421), nosacīto cenu EUR 6500,00. 



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

Kosmonautu iela 13-45, Varakļāni, īrniekam Xxxx Xxxx piedāvājumu izmantot 

pirmpirkuma tiesības. 

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

Kosmonautu iela 13-45, Varakļāni, Varakļānu nov., pirkuma līguma projektu. 

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

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

sagatavošanu atsavināšanai, sedzami no atsavināšanā iegūtajiem līdzekļiem, kas sastāda 

EUR 223,00. 

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 Kosmonautu iela 18-7, Varakļāni, Varakļānu novads, atsavināšanu 

un nosacītās cenas noteikšanu 

 Tiek dots vārds M.Justam  

 

Izskatot Mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 16.08.2022. aktu “Par nekustamā 

īpašuma Kosmonautu iela 18-7, Varakļāni, Varakļānu novads (kad.Nr. 7017 900 0419) 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” (J.Grudule, V.Vilkaušs, M.Justs, G.Gabrišs, 

A.Strods, A.Saleniece, A.Jaunzeme, E.Kokars, J.Erels, I.Gruduls, I.Zepa, L. Nagle, D.Ozoliņa, 

M.Višķers)  ; “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ: 

1. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Kosmonautu iela 18-7, 

Varakļāni, Varakļānu novads (kad. Nr. 7017 900 0419), nosacīto cenu EUR 3800,00. 

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

Kosmonautu iela 18-7, Varakļāni, īrniekam Xxxx Xxxx piedāvājumu izmantot 

pirmpirkuma tiesības. 

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

Kosmonautu iela 18-7, Varakļāni, Varakļānu nov., pirkuma līguma projektu. 

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

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

sagatavošanu atsavināšanai, sedzami no atsavināšanā iegūtajiem līdzekļiem, kas 

sastāda EUR 248,90. 

5. Varakļānu novada pašvaldības Centralizētajai grāmatvedībai (galv.grāmatvede 

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

atsavināto īpašumu. 

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

4201) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

 

 



4. 

Par dzīvokļa Fabrikas iela 1-6, Varakļāni, Varakļānu novads, atsavināšanu un 

nosacītās cenas noteikšanu 
 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

              Izskatot Mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 16.08.2022. aktu “Par nekustamā 

īpašuma Fabrikas iela 1-6, Varakļāni, Varakļānu novads (kad.Nr. 7017 900 0420) 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” (J.Grudule, V.Vilkaušs, M.Justs, G.Gabrišs, 

A.Strods, A.Saleniece, A.Jaunzeme, E.Kokars, J.Erels, I.Gruduls, I.Zepa, L. Nagle, D.Ozoliņa, 

M.Višķers)  ; “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ: 

Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Fabrikas iela 1-6, Varakļāni, Varakļānu 

novads (kad.Nr. 7017 900 0420), nosacīto cenu EUR 2388,00. 

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

Fabrikas iela 1-6, Varakļāni, īrniekam Xxxx Xxxx piedāvājumu izmantot pirmpirkuma 

tiesības. 

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

Fabrikas iela 1-6, Varakļāni, Varakļānu nov., pirkuma līguma projektu. 

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

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

sagatavošanu atsavināšanai, sedzami no atsavināšanā  iegūtajiem līdzekļiem, kas 

sastāda EUR  248,90. 

4. Varakļānu novada pašvaldības Centralizētajai grāmatvedībai (galv.grāmatvede 

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

atsavināto īpašumu. 

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

4201) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

5. 

Par nekustamā īpašuma “Silarāji” sadalīšanu 

 
Tiek dots vārds M.Justam 

 
Izskatot iesniegumu par nekustamā īpašuma ”Silarāji” sadalīšanu, pamatojoties uz 

Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19.panta 1.punktu, Zemes ierīcības likuma 8.panta 

pirmās daļas  3.punktu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 27. punktu, Ministru kabineta 

20.06.2006. noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, Ministru kabineta 29.06.2021. 

noteikumiem Nr.455 “Adresācijas noteikumi”, Ministru kabineta 02.08.2016. noteikumi Nr. 505 

„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, ņemot vērā domes Finanšu un attīstības komitejas 

priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm “par” (J.Grudule, V.Vilkaušs, 

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

Nagle, D.Ozoliņa, M.Višķers)  ; “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ: 

 
 



1. Piekrist nekustamā īpašuma “Silarāji”, Varakļānu pag., Varakļānu nov. (kadastra Nr. 

7094 003 0097),  zemes vienības  ar kopējo platību 13,3 ha, kadastra apz. 7094 003 

0097 sadalīšanai divos atsevišķos īpašumos: 

1.1.Paliekošais nekustamais īpašums “Silarāji”: 

- Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7094 003 0097 daļa  – 6,65 ha 

platībā. 

1.2. Jaunizveidotais nekustamais īpašums: 

- Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7094 003 0097 daļa  – 6,65 ha 

platībā. 

2. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7094 003 0097 sadalīšanai izstrādāt zemes 

ierīcības projektu. 

3. Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam apstiprināt plānoto nosaukumu „Podziņi”. 

4. Jaunizveidotā nekustamā īpašuma zemes vienībai 6,65 ha platībā noteikt zemes 

lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 

(kods- 0101). 

5. Paliekošā nekustamā īpašuma zemes vienībai 6,65  ha platībā noteikt zemes lietošanas 

mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods- 0101). 

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

uzmērīšanas gaitā. 

 

Pielikumā: darba uzdevums uz 1 lapas 

 

6. 

Par nekustamā īpašuma “Grēveļi” sadalīšanu 

 
Tiek dots vārds M.Justam 

 
Izskatot iesniegumu par nekustamā īpašuma ”Grēveļi” sadalīšanu, pamatojoties uz 

Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19.panta 1.punktu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 

27. punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, 

Ministru kabineta 29.06.2021. noteikumiem Nr.455 “Adresācijas noteikumi”, ņemot vērā domes 

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

“par” (J.Grudule, V.Vilkaušs, M.Justs, G.Gabrišs, A.Strods, A.Saleniece, A.Jaunzeme, E.Kokars, 

I.Gruduls, I.Zepa, L. Nagle, D.Ozoliņa, M.Višķers)  ; “pret” – nav; “atturas” – nav, “balsojumā 

nepiedalās” – J. Erels, NOLEMJ: 

1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma “Grēveļi”, Varakļānu pag., Varakļānu nov. (kadastra 

Nr. 7094 007 0041), kas sastāv no   divām zemes vienībām  ar kopējo platību 29.23 ha, 

zemes vienību ar kadastra apz. 7094 003 0114 - 6.13 ha platībā. 

2. Paliekošā nekustamā īpašuma “Grēveļi”, Varakļānu pag., Varakļānu nov. zemes vienībai 

ar kadastra apz. 7094 007 0041 un uz tās esošajām ēkām saglabāt adresi - "Grēveļi", 

Varakļānu pag., Varakļānu nov. un zemes lietošanas mērķi -  zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods- 0101). 

3. Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam, kas sastāv no atdalītās zemes vienības ar 

kadastra apz. 7094 003 0114, piešķirt nosaukumu “Raspodiņi” un noteikt zemes 

lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 

(kods- 0101). 

 

 

 



 

7. 

Par nekustamā īpašuma “Ozoli” sadalīšanu 
 

Tiek dots vārds M.Justam 

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

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

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

21.panta 27. punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas 

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

kabineta 02.08.2016. noteikumi Nr. 505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, ņemot vērā 

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

balsīm “par” (J.Grudule, V.Vilkaušs, M.Justs, G.Gabrišs, A.Strods, A.Saleniece, A.Jaunzeme, 

E.Kokars, J.Erels, I.Gruduls, I.Zepa, L. Nagle, D.Ozoliņa, M.Višķers)  ; “pret” – nav; “atturas” – 

nav, NOLEMJ: 

1. Atcelt Varakļānu novada domes 28.07.2022. lēmumu Nr. 10.3. “Par nekustamā īpašuma 

“Ozoli” sadalīšanu”. 

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

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

0028 - 3,4 ha un sadalīt zemes vienību ar kadastra apz. 7078 008 0021 trīs zemes vienībās: 

2.1. Paliekošais nekustamais īpašums “Ozoli”: 

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

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

2.2. Jaunizveidotais nekustamais īpašums: 

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

  - Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7078 008 0021 daļa  – 16,2 ha platībā; 

    - Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7078 008 0021 daļa  – 1,9 ha platībā. 

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

ierīcības projektu. 

4. Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam apstiprināt nosaukumu „Teicijas”. 

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

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

(kods- 0201), zemes vienības ar kadastra apz. 7078 008 0021 daļai 16,2 ha platībā noteikt 

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

(kods- 0101), zemes vienības ar kadastra apz. 7078 008 0021 daļai 1,9 ha platībā noteikt 

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

(kods- 0101). 

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

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

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

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

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

uzmērīšanas gaitā. 

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

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

 

Pielikumā: darba uzdevums uz 1 lapas 

 

 



 

8. 

Par nekustamā īpašuma “Laduži” sadalīšanu 
 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

Izskatot iesniegumu par nekustamā  īpašuma ”Laduži” sadalīšanu, pamatojoties uz 

Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19.panta 1.punktu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 

27. punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, Ministru 

kabineta 29.06.2021. noteikumiem Nr.455 “Adresācijas noteikumi”, ņemot vērā domes Finanšu un 

attīstības komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm “par” 

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

I.Gruduls, I.Zepa, L. Nagle, D.Ozoliņa, M.Višķers)  ; “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ: 

1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma “Laduži”, Murmastienes pag., Varakļānu nov. 

(kadastra Nr. 7078 009 0004), kas sastāv no 23 zemes vienībām ar kopējo platību 235,97 

ha,  zemes vienību ar kadastra apz. 7078 009 0174,   49,2 ha platībā. 

2. Paliekošā nekustamā īpašuma “Laduži”, Murmastienes pag., Varakļānu nov. zemes 

vienībām  saglabāt zemes lietošanas mērķi –  zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 

ir lauksaimniecība (kods- 0101). 

3. Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam, kas sastāv no atdalītās zemes vienības ar 

kadastra apz. 7078 009 0174 un uz tās esošajām būvēm piešķirt adresi “Laduži Agro” un 

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

lauksaimniecība (kods- 0101). 

 

9. 

Par nekustamā īpašuma “Bērzi”, Murmastienes pag., Varakļānu nov. 

pārņemšanu pašvaldības  īpašumā bez atlīdzības 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

Izskatot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 05.08.2022. vēstuli Nr. 1-

132/5546 par nekustamo īpašumu “Bērzi”, pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību 

dzīvojamo māju privatizāciju” pārejas noteikumu 21. punktu, “Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likuma” 42. pantu, 42. 1 pantu un 45. panta pirmo daļu, likuma “Par pašvaldībām” 

15. panta pirmās daļas 9. punktu,  ņemot vērā domes Finanšu un attīstības komitejas priekšlikumu, 

Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm “par” (J.Grudule, V.Vilkaušs, M.Justs, 

G.Gabrišs, A.Strods, A.Saleniece, A.Jaunzeme, E.Kokars, J.Erels, I.Gruduls, I.Zepa, L. Nagle, 

D.Ozoliņa, M.Višķers)  ; “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ: 

1. Pārņemt bez atlīdzības īpašumā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai 

piederošo nekustamo īpašumu “Bērzi”(kadastra nr. 7078 004 0287), Murmastienes pagastā, 

Varakļānu novadā, kas sastāv no zemes gabala 0,9978 ha platībā ar kadastra apz. 7078 004 

0287, dzīvojamās ēkas ar kadastra apz. 7078 004 0287 001, šķūņa ar kadastra apz. 7078 004 

0287 002, saimniecības ēkas ar kadastra apz. 7078 004 0287 003, ugunsdzēsēju torņa ar 

kadastra apz. 7078 004 0287 006. 

2. Izdevumus, kas saistīti ar nekustamā īpašuma pārņemšanu pašvaldības īpašumā, sedz 

Varakļānu novada pašvaldība. 

 

 



10. 

Par nekustamā īpašuma Krustpils iela 27, Varakļāni izsoles rezultātu apstiprināšanu 

 
Tiek dots vārds M.Justam 

 

Izskatot 16.08.2022. notikušās pašvaldības nekustamā īpašuma Krustpils iela 27, Varakļāni, 

izsoles protokolu, pamatojoties uz  Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma  34. panta otro 

daļu un Varakļānu novada pašvaldības īpašumā esošā nekustamā īpašuma  izsoles noteikumu 6.1. 

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

atklāti balsojot, ar 13 balsīm “par” (J.Grudule, , M.Justs, G.Gabrišs, A.Strods, A.Saleniece, 

A.Jaunzeme, E.Kokars, J.Erels, I.Gruduls, I.Zepa, L. Nagle, D.Ozoliņa, M.Višķers)  ; “pret” – nav; 

“atturas” – nav, “balsojumā nepiedalās” –  V. Vilkaušs, NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Varakļānu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Krustpils iela 27, 

Varakļāni, Varakļānu novads, kadastra Nr. 7017 001 0290  2022. gada 16. augusta 

izsoles rezultātus – nosolītā summa EUR 3050,00 (trīs tūkstoši piecdesmit euro, 00 

centi). 

2. Pārdot SIA "FOX CARGO", VRN 50203254321, adrese Bīskapa Sloskāna iela 1, 

Stirniene, Varakļānu pag., Varakļānu nov.,  kā izsoles uzvarētājam šī lēmuma  

     1. punktā minēto nekustamo īpašumu par  EUR 3050,00 (trīs tūkstoši piecdesmit euro, 

00 centi). 

 

11. 

Par nekustamā īpašuma Krustpils iela 43, Varakļāni izsoles rīkošanu 

 
Tiek dots vārds M.Justam 

 

Izskatot Finanšu un attīstības komitejas priekšlikumu par pašvaldībai piederoša nekustamā 

īpašuma Krustpils iela 43, 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, ņemot vērā domes 

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

“par” (J.Grudule, V.Vilkaušs, M.Justs, G.Gabrišs, A.Strods, A.Saleniece, A.Jaunzeme, E.Kokars, 

J.Erels, I.Gruduls, I.Zepa, L. Nagle, D.Ozoliņa, M.Višķers)  ; “pret” – nav; “atturas” – nav, 

NOLEMJ: 

1. Nodot atsavināšanai Varakļānu novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu 

Krustpils iela 43, Varakļāni, kas sastāv no vienas zemes vienības 1633 m2 platībā, 

pārdodot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli. 

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

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

mēnešu laikā no iegādes brīža. 

3. Apstiprināt nekustamā īpašuma nosacīto cenu (izsoles sākumcenu) EUR 2000,00 

apmērā. 

4. Izsoles rezultātā iegūtos līdzekļus ieskaitīt Varakļānu novada pašvaldības Swedbank 

kontā Nr. LV25HABA0001402041751; Kods: HABALV22. 

5. Mantas atsavināšanas un izsoles komisija organizē izsoli saskaņā ar izsoles 

noteikumiem un viena mēneša laikā pēc izsoles iesniedz domei lēmuma projektu par 

izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

 

Pielikumā: izsoles noteikumi ar pielikumiem uz 13 lapām 

 

https://www.lursoft.lv/adrese/satiksmes-iela-1-stirniene-varaklanu-pagasts-varaklanu-novads-lv-4837
https://www.lursoft.lv/adrese/satiksmes-iela-1-stirniene-varaklanu-pagasts-varaklanu-novads-lv-4837


12. 

Par nekustamā īpašuma Krustpils iela 43A, Varakļāni izsoles rīkošanu 
 

Tiek dots vārds M.Justam 

 
Izskatot Finanšu un attīstības komitejas priekšlikumu par pašvaldībai piederoša nekustamā 

īpašuma Krustpils iela 43A, 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, ņemot vērā domes 

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

“par” (J.Grudule, V.Vilkaušs, M.Justs, G.Gabrišs, A.Strods, A.Saleniece, A.Jaunzeme, E.Kokars, 

J.Erels, I.Gruduls, I.Zepa, L. Nagle, D.Ozoliņa, M.Višķers)  ; “pret” – nav; “atturas” – nav, 

NOLEMJ: 

1. Nodot atsavināšanai Varakļānu novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu  

Krustpils iela 43A, Varakļāni, kas sastāv no vienas zemes vienības 1385 m2 platībā, 

pārdodot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli. 

2.  Īpašuma izmantošanas veids – saskaņā ar Varakļānu pilsētas teritorijas plānojumu 2014.-

2025. gadam:savrupmāju apbūves teritorija DzS. Būvniecība jāuzsāk 24 mēnešu laikā no 

iegādes brīža. 

3.  Apstiprināt nekustamā īpašuma nosacīto cenu (izsoles sākumcenu) EUR 2500,00 

apmērā. 

4.  Izsoles rezultātā iegūtos līdzekļus ieskaitīt Varakļānu novada pašvaldības Swedbank 

kontā Nr. LV25HABA0001402041751; Kods: HABALV22. 

5.   Mantas atsavināšanas un izsoles komisija organizē izsoli saskaņā ar izsoles noteikumiem 

un viena mēneša laikā pēc izsoles iesniedz domei lēmuma projektu par izsoles rezultātu 

apstiprināšanu. 

 

Pielikumā: izsoles noteikumi ar pielikumiem uz 13 lapām 

 

13. 

Par nekustamā  īpašuma nodošanu atsavināšanai 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

Izskatot Xxxx Xxxx  iesniegumu ar lūgumu atsavināt nekustamo  īpašumu ar starpgabala 

statusu Skolas ielā 22 Varakļāni, Varakļānu novads, kā arī izvērtējot īpašuma nepieciešamību 

pašvaldības funkciju īstenošanai, pamatojoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas 

izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 2.punktu, likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās 

daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

3.panta pirmās daļas 2.punktu, 4.panta ceturtās daļas 1.punktu, 8.panta sesto un septīto daļu, 

14.panta otro un trešo daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, piekto daļu, ņemot vērā domes Finanšu 

un attīstības komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm “par” 

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

I.Gruduls, I.Zepa, L. Nagle, D.Ozoliņa, M.Višķers)  ; “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ: 

1.  Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu Skolas iela 22, Varakļāni,Varakļānu novads 

(kadastra Nr. 7017 001 0457). 

2. Noteikt atsavināšanas veidu – atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli. 

3. Uzdot Mantas atsavināšanas un izsoles komisijai organizēt  nekustamā īpašuma 

atsavināšanas procedūru. 

 



14. 

Par sociālo dzīvokļu īres līgumu pagarināšanu 

 
  Tiek dots vārds M.Justam, A. Kančai 

 

 Izskatot pašvaldībā saņemto Sociālā dienesta sagatavoto informāciju par sociālo dzīvokļu 

īres līgumu pagarināšanu, saskaņā ar likumu “Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā” III2 

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

“Kārtība, kādā Varakļānu novada pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 19., 

21., 29.6., 38., 39.3. punktu, ņemot vērā domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 

priekšlikumu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm “par” (J.Grudule, V.Vilkaušs, 

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

Nagle, D.Ozoliņa, M.Višķers)  ; “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ: 

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

pirmās daļas 3.punktu,  pagarināt sociālā dzīvokļa īres līgumu: 

1.1. Xxxx Xxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx) līdz 31.01.2023. par sociālo dzīvokli 

adresē Pils iela 17-2 (1 ist., kopplat. 36,7 m2), Varakļāni, Varakļānu novads; 

1.2. Xxxx Xxxx (pers.k.xxxxxx-xxxxx) līdz 31.01.2023. par sociālo dzīvokli 

adresē Pils iela 17-4 (1 ist., kopplat. 27,6 m2), Varakļāni, Varakļānu novads; 

1.3. Xxxx Xxxx  (pers.k. xxxxxx-xxxxx) līdz 31.01.2023. par sociālo dzīvokli 

adresē Pils iela 17-3 (1 ist.; 29,00 m2), Varakļāni, Varakļānu novads. 

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

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

dzīvokļa jautājumu risināšanā” 19.4. apakšpunktu, pagarināt sociālā dzīvokļa īres 

līgumu Xxxx Xxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx)  līdz 31.01.2023. par sociālo dzīvokli adresē 

Pils iela 17-5 (2 ist., kopplatība 51,20 m2), Varakļāni, Varakļānu novads. 

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

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

dzīvokļa jautājumu risināšanā” 19.3. apakšpunktu, pagarināt sociālā dzīvokļa īres 

līgumu Xxxx Xxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx) līdz 31.01.2023. par sociālo dzīvokli adresē 

Pils iela 17-7 (1 ist., kopplatība 23,10 m2), Varakļāni, Varakļānu novads. 

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

noslēgt vienošanos par līguma grozījumiem ar Varakļānu “Dzīvokļu komunālais 

uzņēmums” SIA par lēmumā minēto dzīvokļu īri. 

 

15. 

Par personu iekļaušanu pašvaldības dzīvokļa jautājumu risināšanā 

sniedzamās palīdzības reģistros 
 

Tiek dots vārds 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 Finanšu un attīstības komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada dome, 

atklāti balsojot, ar 14 balsīm “par” (J.Grudule, V.Vilkaušs, M.Justs, G.Gabrišs, A.Strods, 

A.Saleniece, A.Jaunzeme, E.Kokars, J.Erels, I.Gruduls, I.Zepa, L. Nagle, D.Ozoliņa, M.Višķers)  ; 

“pret” – nav; “atturas” – 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”18.5. apakšpunktu, reģistrēt Xxxx Xxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx) pašvaldības 

vispārējās kārtības reģistrā; 

1.1. Xxxx Xxxx vispārējās kārtības reģistrā piešķirt kārtas Nr. 9. 

 

16. 

Par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā 
 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

    Izskatot pašvaldībā saņemtos iesniegumus par palīdzības sniegšanu piešķirot dzīvojamo 

telpu, kā arī Pašvaldības nosūtītos dzīvojamo telpu piedāvājumus, kuri tika akceptēti ar personu 

iesniegumiem, saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 9.punktu un likuma 

“Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 5.pantu un 10.panta otrās daļas 2. punktu, Varakļānu 

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

pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”, ņemot vērā domes Sociālo, izglītības 

un kultūras jautājumu komitejas priekšlikumu, atklāti balsojot, Varakļānu novada dome ar 14 balsīm 

“par” (J.Grudule, V.Vilkaušs, M.Justs, G.Gabrišs, A.Strods, A.Saleniece, A.Jaunzeme, E.Kokars, 

J.Erels, I.Gruduls, I.Zepa, L. Nagle, D.Ozoliņa, M.Višķers)  ; “pret” – nav; “atturas” – nav, 

NOLEMJ: 

1. Piešķirt īres dzīvojamo telpu Xxxx Xxxx  (pers. k. xxxxxx-xxxxx) adresē Pils iela 24 

-2, Varakļāni, Varakļānu novads, LV- 4838 (2 ist., kopplatība – 47,6 m2), uz laika 

periodu no 01.09.2022. līdz 31.08.2023. 

1.1. Izslēgt Xxxx Xxxx no pašvaldības vispārējās kārtības palīdzības reģistra. 

2. Piešķirt īres dzīvojamo telpu Xxxx Xxxx (pers. k. xxxxxx-xxxxx) adresē Lubānas 

iela 15-2, Varakļāni, Varakļānu novads, LV-4838 (2 ist., kopplatība – 43,9 m2). 

 2.1. Izslēgt Xxxx Xxxx no pašvaldības vispārējās kārtības palīdzības reģistra. 

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

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

 

17. 

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 
 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

      Izskatot Xxxx Xxxx iesniegumu ar lūgumu anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu Xxxx 

Xxxx iesnieguma sniedzēja īpašumā, kā arī iepazīstoties ar pievienotajiem dokumentiem un 

pašvaldības atbildīgās personas dzīvesvietas deklarēšanās jautājumos R. Upenieces sagatavoto 

informāciju, pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 2.punktu, 

saskaņā ar Ministru kabineta 2003.gada 11.februāra noteikumu Nr.72 “Kārtība, kādā anulējamas 

ziņas par deklarēto dzīvesvietu” 2.punktu, Varakļānu novada dome,atklāti balsojot, ar 14 balsīm 

“par” (J.Grudule, V.Vilkaušs, M.Justs, G.Gabrišs, A.Strods, A.Saleniece, A.Jaunzeme, E.Kokars, 

J.Erels, I.Gruduls, I.Zepa, L. Nagle, D.Ozoliņa, M.Višķers)  ; “pret” – nav; “atturas” – nav, 

NOLEMJ: 

1. Anulēt Xxxx Xxxx, pers. xxxxxx-xxxxx, ziņas par deklarēto dzīvesvietu. 

2. Uzdot atbildīgajai personai deklarēšanas jautājumos Ritai Upeniecei saskaņā ar 

Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta otro un sesto daļu aktualizēt Iedzīvotāju 

reģistrā datus par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu Xxxx Xxxx ar šī lēmuma 

pieņemšanas dienu. 



3. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmās daļas um 71.panta otrās 

daļas nosacījumiem nosūtīt šī lēmuma izrakstu Xxxx Xxxx. 

4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (V. Baloža iela 13A, Valmiera, 

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

 

Pielikumā: lēmuma izvērsts skaidrojums uz 1 lapas 

 

 

18. 

Par materiālās palīdzības piešķiršanu skolas gaitu uzsākšanai 

 

Tiek dots vārds M.Justam, A. Saleniecei 

 

  Izskatot jautājumu par materiālās palīdzības piešķiršanu bērniem, kuri 2022.gada septembrī 

uzsāk mācības Varakļānu vidusskolas 1.klasē, saskaņā ar Varakļānu novada domes 27.08.2009. 

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

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

dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm “par” (J.Grudule, V.Vilkaušs, M.Justs, G.Gabrišs, A.Strods, 

A.Saleniece, A.Jaunzeme, E.Kokars, J.Erels, I.Gruduls, I.Zepa, L. Nagle, D.Ozoliņa, M.Višķers)  ; 

“pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ: 

1. Piešķirt vienreizēju materiālo palīdzību EUR 30,00 (trīsdesmit eiro, 00 centi) apmērā 

skolas gaitu uzsākšanai katram Varakļānu vidusskolas skolēnam, kurš 2022.gada 

1.septembrī pirmo reizi uzsāk mācības 1.klasē. 

 

19. 

Par atbalstu biedrībai “Pieaugušo attīstības projekts” 
 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

Izskatot biedrības “Pieaugušo attīstības projekts” reģ. Nr.40008102624, juridiskā adrese: 

1.Maija laukums 3, Varakļāni,  valdes locekļa Xxxx Xxxx  iesniegumu par palīdzības sniegšanu 

zupas virtuves darbības nodrošināšanai laika periodā no 01.09.2022. līdz 31.05.2023., iepazīstoties 

ar iesniegto izmaksu aprēķinu,  pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 

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

atklāti balsojot, ar 14 balsīm “par” (J.Grudule, V.Vilkaušs, M.Justs, G.Gabrišs, A.Strods, 

A.Saleniece, A.Jaunzeme, E.Kokars, J.Erels, I.Gruduls, I.Zepa, L. Nagle, D.Ozoliņa, M.Višķers)  ; 

“pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ: 

1.Piešķirt biedrībai “Pieaugušo attīstības projekts” līdzfinansējumu zupas virtuves 

darbības nodrošināšanai līdz 270,00 EUR/mēnesī (divi simti septiņdesmit euro, 00 

centi)  laika periodā no 01.09.2022. līdz 31.05.2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 



20. 

Par izmaiņām Mantas atsavināšanas un izsoles komisijas sastāvā 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

Sakarā ar komisijas locekļa darba attiecību pārtraukšanu ar Varakļānu novada pašvaldību, 

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, atbilstoši ar domes 

30.11.2017. lēmumu Nr. 15.3 apstiprināto “Varakļānu novada pašvaldības Mantas atsavināšanas un 

izsoles komisijas nolikumu”,  ņemot vērā domes Finanšu un attīstības komitejas priekšlikumu, 

Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm “par” (J.Grudule, V.Vilkaušs, M.Justs, 

G.Gabrišs, A.Strods, A.Saleniece, A.Jaunzeme, E.Kokars, J.Erels, I.Gruduls, I.Zepa, L. Nagle, 

D.Ozoliņa, M.Višķers)  ; “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ: 

 1.  Atbrīvot Annu Mālnieci no Mantas atsavināšanas un izsoles komisijas locekļa 

pienākumu pildīšanas. 

               2. Ievēlēt Mantas atsavināšanas un izsoles komisijas sastāvā  Anitu Broku ar 

26.08.2022. 

3. Lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas brīdī. 

 

 

21. 

Par naudas balvu piešķiršanu nozīmīgās dzīves jubilejās 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

Izskatot Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas sagatavoto informāciju par nozīmīgām dzīves 

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

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

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

atklāti balsojot, Varakļānu novada dome ar 14 balsīm “par” (J.Grudule, V.Vilkaušs, M.Justs, 

G.Gabrišs, A.Strods, A.Saleniece, A.Jaunzeme, E.Kokars, J.Erels, I.Gruduls, I.Zepa, L. Nagle, 

D.Ozoliņa, M.Višķers)  ; “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ: 

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

novada iedzīvotājiem: 

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

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

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

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

 

22. 

Par Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA ūdenssaimniecības 

pakalpojumu tarifu apstiprināšanu 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

Izskatot Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA iesniegtos ūdensapgādes un  

kanalizācijas pakalpojumu tarifa projekta aprēķinus, kurus paredzēts piemērot Varakļānu novada 

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

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

dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm “par” (J.Grudule, V.Vilkaušs, M.Justs, G.Gabrišs, A.Strods, 

A.Saleniece, A.Jaunzeme, E.Kokars, J.Erels, I.Gruduls, I.Zepa, L. Nagle, D.Ozoliņa, M.Višķers)  ; 

“pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ: 



1. Apstiprināt Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA sniegtā ūdensapgādes 

pakalpojuma (ūdens ieguve, sagatavošana un piegāde)  tarifu – 1,04 EUR/m3 (bez 

PVN); 

2. Apstiprināt Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA sniegtā notekūdeņu 

savākšanas un attīrīšanas pakalpojuma  – kanalizācijas tarifu – 1,74 EUR/m3 (bez 

PVN). 

3. Lēmuma 1. un 2. punktā apstiprinātos tarifus piemērot ar 2022.gada 1. novembri. 

4. Atzīt par spēku zaudējušu Varakļānu novada domes 2015.gada 28. maija sēdes 

lēmumu Nr.6.9. “Par Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA 

ūdenssaimniecības pakalpojumu  tarifu apstiprināšanu”. 

 

 

23. 

Par saistošo noteikumu Nr. 10 “Par nekustamo īpašumu uzturēšanu un sabiedrisko 

kārtību Varakļānu novadā” apstiprināšanu 
 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

Aktualizējot jautājumu par īpašumu uzturēšanu un sakopšanu Varakļānu novada teritorijā ir 

izstrādāts saistošo noteikumu projekts, saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"43. panta pirmās daļas 

4. un 5. punktu, Pirotehnikas izstrādājumu aprites likuma 17.panta piekto daļu, Ministru kabineta 

2010. gada 28. septembra noteikumu Nr. 906 "Dzīvojamās mājas sanitārās apkopes noteikumi" 4. 

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

atklāti balsojot, ar 14 balsīm “par” (J.Grudule, V.Vilkaušs, M.Justs, G.Gabrišs, A.Strods, 

A.Saleniece, A.Jaunzeme, E.Kokars, J.Erels, I.Gruduls, I.Zepa, L. Nagle, D.Ozoliņa, M.Višķers)  ; 

“pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ: 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 10 “Par nekustamo īpašumu uzturēšanu un 

sabiedrisko kārtību Varakļānu novadā ”. 

2. Saistošos noteikumus kopā ar paskaidrojuma rakstu trīs darba dienu laikā pēc 

parakstīšanas nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 

3. Noteikumi stājas spēkā likuma “Par pašvaldībām” 45. panta noteiktajā kārtībā. 

4. Ar šo Noteikumu spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušiem Varakļānu novada domes 

28.11.2019. saistošos noteikumus Nr. 12 “Par sabiedrisko kārtību Varakļānu novadā”. 

 

Pielikumā: noteikumi un paskaidrojuma raksts uz 7 lapām 

 
 

24. 

Par nekustamā īpašuma Zemgales iela 34, Varakļāni, Varakļānu nov. zemes 

ierīcības projekta apstiprināšanu 

 
Tiek dots vārds M.Justam 

 

Izskatot  SIA “Ametrs” sertificēta zemes ierīkotāja Xxxx Xxxx 23.08.2022. iesniegumu ar 

lūgumu apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Zemgales iela 34, Varakļāni, 

Varakļānu nov. zemes vienības ar kadastra apzīm. 7017 001 0564 sadalīšanai 2 (divās) daļās, 

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

19.pantu, Ministru kabineta 02.08.2016. noteikumu Nr.505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes 

noteikumi” 26.un 28.punktiem, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 “Nekustamā 

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


īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un 

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

noteikumi”, Varakļānu novada teritorijas plānojumu 2014.-2025.gadam, ņemot vērā domes Finanšu 

un attīstības komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada dome Varakļānu novada dome, atklāti 

balsojot, ar 14 balsīm “par” (J.Grudule, V.Vilkaušs, M.Justs, G.Gabrišs, A.Strods, A.Saleniece, 

A.Jaunzeme, E.Kokars, J.Erels, I.Gruduls, I.Zepa, L. Nagle, D.Ozoliņa, M.Višķers)  ; “pret” – nav; 

“atturas” – nav, NOLEMJ: 

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Zemgales iela 34, Varakļāni, 

Varakļānu nov. zemes vienības ar kadastra apzīm. 7017 001 0564 sadalīšanai 2 (divās) 

daļās: 

1.1. apstiprināt zemes vienības ar kadastra apz. 7017 001 0786, Zemgales iela 

34, Varakļāni, Varakļānu nov. platību 6370 m2; 

1.2. apstiprināt zemes vienības ar kadastra apz. 7017 001 0787, Jēkabpils šoseja 

20, Varakļāni, Varakļānu nov. platību 1544 m2. 

1.3. paliekošajam un jaunizveidotajam īpašumiem noteikt zemes lietošanas 

mērķi- komercapbūves objektu zeme (kods 0801). 

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

kadastrālās uzmērīšanas gaitā. 

 3. Noteikt zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumus:   

 3.1. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7017 001 0786: 

3.1.1. kods 7312050201 – Ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar 

elektrisko tīklu kabeļu līniju, 1 metra attālumā no kabeļu līnijas ass; 

3.1.2. kods 7312030301 - Ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar valsts 

galveno autoceļu (100m attālumā no ceļa ass līnijas). 

  3.2. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7017 001 0787: 

3.2.1. kods 7312050201 – Ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar 

elektrisko tīklu kabeļu līniju, 1 metra attālumā no kabeļu līnijas ass; 

3.2.2. kods 7312050300 - ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap 

elektrisko tīklu sadales 

iekārtu, 1 metra attālumā ārpus šo iekārtu nožogojuma vai to vistālāk 

izvirzīto daļu projekcijas uz zemes vai citas virsmas; 

3.2.3. kods 7312050201 - Ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar 

elektrisko tīklu kabeļu līniju, 1 metra attālumā no kabeļu līnijas ass; 

3.2.4. kods 7316020100 - zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves 

daļa; 

3.2.5. kods 7312030301 - Ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar valsts 

galveno autoceļu (100m attālumā no ceļa ass līnijas). 

 

Visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti.  

Sēde darbu beidz 18:35 

 

Nākamā domes sēde notiks 29.09.2022. plkst. 16:00 

 

 

Sēdi vadīja: 

Domes priekšsēdētājs  (personiskais paraksts)  M.Justs    

 

Protokolēja: 

Nekustamo īpašumu speciāliste (personiskais paraksts)  S. Brokule 

 



 Sēdes protokolam piekrītu: 

 

J. Grudule (personiskais paraksts)

   

 

I. Gruduls (personiskais paraksts) 
 

J. Erels  (personiskais paraksts) 

 

L. Nagle  (personiskais paraksts) 

 

 

V. Vilkaušs  (personiskais paraksts) 

 

 

G. Gabrišs  (personiskais paraksts) 

 

 

A. Strods (personiskais paraksts)

  

 

A.Saleniece (personiskais paraksts)

  

 

D. Ozoliņa (personiskais paraksts) 

 

 

A. Jaunzeme (personiskais paraksts) 

 

 

I. Zepa  (personiskais paraksts) 

 

M.Višķers (personiskais paraksts) 

 

 

E. Kokars (personiskais paraksts)

  

 

  

 

 

 


