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VARAKĻĀNU NOVADA DOMES SĒDES 

PROTOKOLS  
Varakļānos 

 
2022. gada 27. janvārī                                 Nr. 2 
 

Sēde sasaukta plkst. 1600 

Sēdi vada domes priekšsēdētājs Māris Justs  

Sēdi protokolē pašvaldības sekretāre Karīna Keiša 

 

DOMES SASTĀVS: 
 

1.   Deputāte Janīna Grudule  - piedalās  

2.   Deputāts Ivars Gruduls  - piedalās 

3.   Deputāte Līna Nagle  - piedalās  

4.   Deputāts Viktors Vilkaušs  - piedalās  

5.   Deputāts Māris Justs  - piedalās  

6.   Deputāts Oskars Zeps  - piedalās  

7.   Deputāts Gunārs Gabrišs  - piedalās  

8.   Deputāts Arvis Strods  - piedalās 

9.   Deputāte Anita Saleniece  - piedalās 

10.  Deputāte Dace Ozoliņa  - piedalās 

11.  Deputāte Aina Jaunzeme  - piedalās 

12.  Deputāte Ieva Zepa   - piedalās 

13.  Deputāts Edgars Kokars  - nepiedalās (attaisnojoša iemesla dēļ) 

14.  Deputāts Māris Višķers  - piedalās 

15.  Deputāts Raitis Stiuka   - piedalās 

 
 

PIEAICINĀTIE UN  INTERESENTI:   

 

Galvenā grāmatvede – Ilona Skutele; 

Pašvaldības sekretāre – Karīna Keiša; 

Pašvaldības juriste – Ērika Jermanova; 

Pašvaldības izpilddirektors – Oskars Kančs.  

 

Darba kārtība 

1. Par pašvaldības domes deputāta pilnvaru atjaunošanu 

2. Par izmaiņām Finanšu un attīstības komitejas sastāvā  

3. Par zemes nomu 

4. Par nekustamā īpašuma “Jaunbirznieki”, Varakļānu pag., Varakļānu nov., 

zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 

5. Par dzīvokļa īpašuma Rēzeknes iela 4-19,  Varakļāni,  ierakstīšanu 

mailto:varaklani@varaklani.lv


zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai 

6. Par dzīvokļa īpašuma Rīgas iela 19-7,  Varakļāni,  ierakstīšanu 

zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai 

7. Par dzīvokļa īpašuma Fabrikas iela 1-2,  Varakļāni,  ierakstīšanu 

zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai 

8. Par zemes vienības Mehanizatoru iela  37B, Varakļāni atsavināšanas 

ierosināšanu 

9. Par nekustamā īpašuma “Laduži” sadalīšanu 

10. Par nekustamā īpašuma “Mazie Kadiķīši” sadalīšanu 

11. Par īres līguma pagarināšanu 

12. Par sociālo dzīvokļu īres līguma pagarināšanu 

13. Par īres līguma pārtraukšanu 

14. Par pārreģistrēšanu pašvaldības reģistrā palīdzībai dzīvokļa jautājumu risināšanā 

15. Par Varakļānu novada pašvaldības domes 30.12.2015.  saistošo noteikumus 

Nr.7  " Par  Varakļānu novada domes noteikumu publicēšanas vietu" atcelšanu 

16. Par naudas balvu piešķiršanu nozīmīgās dzīves jubilejās 

17. Par Varakļānu novada ceļu un ielu fonda izlietojuma programmas 2022.-2024. 

gadam apstiprināšanu 

18.  Par personu nodrošināšanu ar pagaidu dzīvojamo telpu 

19. Par Murmastienes kultūras centra, Stirnienes tautas nama un Varakļānu kultūras 

nama reorganizācijas plāna apstiprināšanu 

20. Par Varakļānu novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju profesionālās 

darbības novērtēšanas un materiālās stimulēšanas kārtības apstiprināšanu 

21. Par amatu un mēnešalgu sarakstu Varakļānu novada pašvaldības iestādēm un 

struktūrvienībām apstiprināšanu 

22. Par saistošo noteikumu Nr.2 “Par Varakļānu novada pašvaldības 2022.gada 

budžetu” apstiprināšanu 

 

Papildu darba kārtība 

 
23. Par saistošo noteikumu Nr.1 “Grozījumi 2018.gada 25.janvāra saistošajos 

noteikumos Nr.2 “Pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un 

samaksas kārtība”” 2022. gada10. janvāra lēmuma Nr. 1.4 precizēšanu 

24. Par pašvaldībai piederošo telpu Rīgas ielā 13, Varakļāni nomas izsoles rezultātiem 

25. Par īres tiesību izsoli 

 
Domes priekšsēdētājs aicina deputātus apstiprināt 27.01.2022. Varakļānu novada domes 

sēdes darba kārtību ar 22 (divdesmit diviem) pamata darba kārtība jautājumiem un 3 (trīs) 

papildus darba kārtības jautājumiem. Atklāti balsojot, ar 14 balsīm “par” (J.Grudule, 

I.Gruduls, L.Nagle, V.Vilkaušs, M.Justs, O.Zeps, G.Gabrišs, A.Strods, A.Saleniece, 

D.Ozoliņa, A.Jaunzeme, I.Zepa, M.Višķers, R.Stiuka) sēdes darba kārtība tiek apstiprināta.  

Pašvaldības izpilddirektors O.Kančs ziņo par paveiktajiem darbiem janvāra mēnesī.  

 

1. 

Par pašvaldības domes deputāta pilnvaru atjaunošanu 
 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Saskaņā ar Ievas Zepas 11.01.2022. iesniegumu un, pamatojoties uz likumu “Par 

pagaidu papildu prasībām Saeimas deputātu un pašvaldību domju deputātu darbam” un tā 

9. pantu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm “par” (J.Grudule, 

I.Gruduls, L.Nagle, V.Vilkaušs, M.Justs, O.Zeps, G.Gabrišs, A.Strods, A.Saleniece, 



D.Ozoliņa, A.Jaunzeme, M.Višķers, R.Stiuka); “pret” – NAV,  “atturas” – NAV,  

balsojumā nepiedalās – (I.Zepa),  NOLEMJ: 

1. Izbeigt Varakļānu novada domes deputāta pilnvaras Aldim Strodam 2022.gada 

27.janvārī. 

2. Atjaunot Varakļānu novada domes deputāta pilnvaras Ievai Zepai ar 2022.gada 

27.janvāri. 
 

2. 

Par izmaiņām Finanšu un attīstības komitejas sastāvā  
 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

  Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 55.pantu, Pašvaldības domes vēlēšanu 

likuma 43.pantu un atbilstoši 04.10.2021. saistošo noteikumu Nr. 2 Grozījumi 25.07.2013. 

saistošajos noteikumos Nr. 5 Varakļānu novada pašvaldības nolikuma 4.1. un 4.2. 

apakšpunktam, sakarā ar to, ka Raitis Stiuka sācis pildīt Varakļānu novada domes deputāta 

pienākumus, bet Gunta Āboliņa ir nolikusi deputāta pilnvaras uz laiku, Varakļānu novada 

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

O.Zeps, G.Gabrišs, A.Strods, A.Saleniece, D.Ozoliņa, A.Jaunzeme, I.Zepa, M.Višķers);  “pret” – 

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

1. Ievēlēt Finanšu un attīstības komitejas sastāvā deputātu Raiti Stiuku, kurš ar 

27.01.2022. uzsāk pildīt Varakļānu novada domes deputāta pienākumus. 

 

3. 

Par zemes nomu 
Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot pašvaldībā saņemtos iesniegumus par zemes nomas jautājumiem, 

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 15. panta 13. 

punktu, Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumiem Nr.350 Publiskas personas 

zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi,  Ministru kabineta 2005. gada 30. augusta 

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

noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību, Valsts un pašvaldību īpašuma 

privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums, ņemot vērā 

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

balsojot, ar 14 balsīm “par” (J.Grudule, I.Gruduls, L.Nagle, V.Vilkaušs, M.Justs, O.Zeps, 

G.Gabrišs, A.Strods, A.Saleniece, D.Ozoliņa, A.Jaunzeme, I.Zepa, M.Višķers, R.Stiuka), “pret” – 

NAV,  “atturas” – NAV,  NOLEMJ: 

1. Slēgt vienošanos par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu no 

01.01.2022.līdz 31.12.2026: 
1.1.ar Xxxx Xxxx  (pers.k. xxxxxx-xxxxx) par  zemes gabala 360 m2 platībā 

Kosmonautu iela 17, Varakļāni, nomu sakņu dārza vajadzībām, nomas maksu 

nosakot 1,5% apmērā no zemes gabala daļas kadastrālās vērtības; 

1.2. ar Xxxx Xxxx (pers.k. xxxxxx–xxxxx) par zemes gabala daļas ar kadastra apz. 

70780040300  0,1 ha platībā nomu sakņu dārza vajadzībām, nomas maksu 

nosakot 1,5% apmērā no zemes gabala daļas kadastrālās vērtības; 

2. Pagarināt lauku apvidus zemes nomas līgumu uz laiku  no 01.01.2022. līdz 

31.12.2031.: 

2.1. Xxxx Xxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx) par nekustamā īpašuma “Priedītes” kadastra 

Nr. 7094 005 0185 0,4 ha platībā nomu, nosakot zemes nomas maksu gadā 0,5% 



apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās zemes kadastrālās vērtības, 

nomniekam papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli; 

2.2. Xxxx Xxxx  (pers.k. xxxxxx–xxxxx) par nekustamā īpašuma Lazdu iela 5, 

Varakļānu pag., Varakļānu nov., kadastra Nr. 7094 006 0095 0,2 ha platībā nomu, 

nosakot zemes nomas maksu gadā 0,5% apmērā no Valsts zemes dienesta 

noteiktās zemes kadastrālās vērtības, nomniekam papildus maksājot pievienotās 

vērtības nodokli; 

3. Iznomāt uz laiku no 01.02.2022. līdz 31.12.2026. 
3.1. Zemnieku saimniecība Xxxxx Xxxxx Reģ. Nr. xxxxxxxxxx zemes vienību 

ar kadastra apz. 7078 009 0155 3,41  ha platībā, nomas maksu nosakot 148,58 

euro gadā bez PVN. 

4. Pārtraukt ar 01.01.2022. zemes nomas līgumu: 
4.1. ar Xxxx Xxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx) par zemes gabala Rēzeknes iela 5A, 

Varakļāni daļas 500 m2  platībā nomu. 

  

 4. 

Par nekustamā īpašuma “Jaunbirznieki”, Varakļānu pag., Varakļānu nov.  

zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 
 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot “Ametrs” Rēzeknes biroja vadītāja Xxxx Xxxx 03.01.2022. iesniegumu ar 

lūgumu apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma “Jaunbirznieki”, Varakļānu 

pag., Varakļānu nov. zemes vienības ar kadastra apz. 7094 004 0347 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 Varakļānu novada dome, atklāti 

balsojot, ar 14 balsīm “par” (J.Grudule, I.Gruduls, L.Nagle, V.Vilkaušs, M.Justs, O.Zeps, 

G.Gabrišs, A.Strods, A.Saleniece, D.Ozoliņa, A.Jaunzeme, I.Zepa, M.Višķers, R.Stiuka), “pret” – 

NAV,  “atturas” – NAV,  NOLEMJ: 

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Jaunbirznieki”, Varakļānu pag., 

Varakļānu nov. zemes vienības ar kadastra apzīm. 7094 004 0347 sadalīšanai 2 (divās) 

daļās:  

1.1. apstiprināt zemes vienības ar kadastra apz. 7094 004 0389 “Jaunbirznieki”, 

Varakļānu pag., Varakļānu nov. platību 17,99 ha; 

1.2. apstiprināt zemes vienības ar kadastra apz. 7094 006 0360 “Birznieku 

lauki”, Varakļānu pag., Varakļānu nov. platību 3,00 ha; 

1.3. noteikt jaunizveidotā īpašuma “Birznieku lauki” zemes lietošanas mērķi- 

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

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 7094 004 0389: 

3.1.1. 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); 



3.1.2. kods 7315030100 - ceļa servitūta teritorija; 

3.1.3. 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); 

3.1.4. kods 7316080100 - sanitārās aizsargjoslas teritorija ap kapsētu. 

  3.2. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7094 006 0360: 

3.2.1. 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); 

3.2.2. kods 7315030100 - ceļa servitūta teritorija; 

3.2.3. kods 7312030303 - ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar valsts 

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

ass līnijas); 

3.2.4. 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). 

 

5. 

Par dzīvokļa īpašuma Rēzeknes iela 4-19,  Varakļāni,  ierakstīšanu 

zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai 
 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot pašvaldībā saņemto dzīvokļu īpašuma  Rēzeknes iela 4-19,  Varakļāni, 

īrnieka Xxxx Xxxx 04.01.2022. 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” (J.Grudule, I.Gruduls, L.Nagle, V.Vilkaušs, M.Justs, O.Zeps, 

G.Gabrišs, A.Strods, A.Saleniece, D.Ozoliņa, A.Jaunzeme, I.Zepa, M.Višķers, R.Stiuka), “pret” – 

NAV,  “atturas” – NAV,  NOLEMJ: 

1. Nodot atsavināšanai par brīvu cenu Varakļānu novada pašvaldības divistabu 

dzīvokļa īpašumu Rēzeknes ielā 4-19, Varakļāni, Varakļānu novads, 52,9 m2 

kopplatībā (identifikācijas Nr. 7017 001 0574 001 019). 

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. 

 

6. 

Par dzīvokļa īpašuma Rīgas iela 19-7, Varakļāni, ierakstīšanu 

zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai 
 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot pašvaldībā saņemto dzīvokļu īpašuma Rīgas iela 19-7, Varakļāni, īrnieka 

Xxxx Xxxx 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” 
(J.Grudule, I.Gruduls, L.Nagle, V.Vilkaušs, M.Justs, O.Zeps, G.Gabrišs, A.Strods, A.Saleniece, 

D.Ozoliņa, A.Jaunzeme, I.Zepa, M.Višķers, R.Stiuka), “pret” – NAV,  “atturas” – NAV,  

NOLEMJ: 
1. Nodot atsavināšanai  par brīvu cenu Varakļānu novada pašvaldības divistabu 

dzīvokļa īpašumu Rīgas ielā 19-7, Varakļāni, Varakļānu novads, 47,5 m2 kopplatībā 

(identifikācijas Nr. 7017 001 0433 001 007). 

2. Veikt nepieciešamās darbības 1. punktā minētā pašvaldībai piekritīgā dzīvokļa 

īpašuma ierakstīšanai zemesgrāmatā uz Varakļānu novada pašvaldības vārda. 

3. Uzdot Mantas atsavināšanas un izsoles komisijai organizēt 1.punktā minētā 

dzīvokļa īpašuma atsavināšanas procedūru. 

 

7. 

Par dzīvokļa īpašuma Fabrikas iela 1-2, Varakļāni,  ierakstīšanu 

zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai 
 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot pašvaldībā saņemto dzīvokļu īpašuma Fabrikas iela 1-2,  Varakļāni, īrnieka 

Xxxx Xxxx 03.12.2021. 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” (J.Grudule, I.Gruduls, L.Nagle, V.Vilkaušs, M.Justs, O.Zeps, G.Gabrišs, A.Strods, 

A.Saleniece, D.Ozoliņa, A.Jaunzeme, I.Zepa, M.Višķers, R.Stiuka), “pret” – NAV,  “atturas” – 

NAV,  NOLEMJ: 

1. Nodot atsavināšanai par brīvu cenu Varakļānu novada pašvaldības vienistabas 

dzīvokļa īpašumu Fabrikas ielā 1-2, Varakļāni, Varakļānu novads, 36,0 m2 

kopplatībā (identifikācijas Nr. 7017 001 0620 001 002). 

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 zemes vienības Mehanizatoru iela 37B, Varakļāni atsavināšanas 

ierosināšanu 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

Izskatot SIA “Liepas AP” valdes locekļa Xxxx Xxxx  19.01.2022. iesniegumu par 

pašvaldības īpašumā esošās zemes vienības ar kadastra apz. 7017 001 0770 atsavināšanas 

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

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

37. panta pirmās daļas 4. punktu, Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumiem 

Nr.109 Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta, Varakļānu novada dome, 

atklāti balsojot, ar 14 balsīm “par” (J.Grudule, I.Gruduls, L.Nagle, V.Vilkaušs, M.Justs, O.Zeps, 



G.Gabrišs, A.Strods, A.Saleniece, D.Ozoliņa, A.Jaunzeme, I.Zepa, M.Višķers, R.Stiuka), “pret” – 

NAV,  “atturas” – NAV,  NOLEMJ: 

1. Nodot atsavināšanai par brīvu cenu nekustamo īpašumu Mehanizatoru iela 37B 

Varakļāni, Varakļānu novads ar kadastra numuru 7017 001 0770, kas sastāv no 

vienas zemes vienības 9342 m2 platībā. 

2. Uzdot Mantas atsavināšana un izsoles komisijai organizēt 1.  punktā minētā 

nekustamā īpašuma atsavināšanas procedūru. 

 

9. 

Par nekustamā īpašuma “Laduži” sadalīšanu 
 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot nekustamā īpašuma ”Laduži” īpašnieka Xxxx Xxxx iesniegumu par 

nekustamā īpašuma “Laduži” zemes vienības ar kadastra apz. 7078 009 0004 sadalīšanu 

divos atsevišķos īpašumos, 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, 

I.Gruduls, L.Nagle, V.Vilkaušs, M.Justs, O.Zeps, G.Gabrišs, A.Strods, A.Saleniece, D.Ozoliņa, 

A.Jaunzeme, I.Zepa, M.Višķers, R.Stiuka), “pret” – NAV,  “atturas” – NAV,  NOLEMJ: 

1. Atļaut sadalīt nekustamā īpašuma “Laduži” (kadastra Nr. 7078 009 0004), kas sastāv no 

23 zemes vienībām ar kopējo platību 236,22 ha,  zemes vienību ar kadastra apz. 7078 009 

0004 divos atsevišķos īpašumos: 

1.1. Paliekošais nekustamais īpašums “Laduži”: 

- Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7078 005 0032- 9,84 ha; 

- Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7078 005 0134 – 5,0 ha; 

- Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7078 006 0006 – 17,8 ha; 

- Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7078 006 0007 – 2,9 ha; 

- Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7078 006 0079 – 11,4 ha; 

- Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7078 008 0133 – 9,48 ha; 

- Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7078 008 0134 – 13,0 ha; 

- Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7078 008 0135 – 1,9 ha; 

- Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7078 008 0227 – 4,0 ha; 

- Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7078 009 0005 – 12,2 ha; 

- Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7078 009 0128 – 6,9 ha; 

- Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7078 009 0130 – 15,5 ha; 

- Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7078 009 0132 – 1,4 ha; 

- Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7094 001 0018 – 4,4 ha; 

- Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7094 001 0038 – 2,9 ha; 

- Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7094 00 1 0068 – 12,6 ha; 

- Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7094 001 0080 – 11,9  ha; 

- Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7094 001 0087 – 17,2 ha; 

- Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7094 001 0089 – 6,7 ha; 

- Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7094 001 0102 – 2,6  ha; 

- Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7094 004 0301 – 10,8 ha; 

- Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7094 004 0321 – 6,1 ha; 



- Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7078 009 0004 daļa  – 49,2 ha 

platībā. 

1.2. Jaunizveidotais nekustamais īpašums: 

1. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7078 009 0004 daļa  – 0,5 ha platībā. 

2. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7078 009 0004 sadalīšanai izstrādāt zemes 

ierīcības projektu. 

3. Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam – 0,5 ha platībā, apstiprināt nosaukumu 

„Ladužu sāta” un noteikt zemes lietošanas mērķi -  Individuālo dzīvojamo māju apbūve 

(kods- 0601). 

4. Paliekošajam nekustamajam īpašumam saglabāt zemes lietošanas mērķi - zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods- 0101) 

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

kadastrālās uzmērīšanas gaitā. 

6. Jaunizveidotajam īpašumam un uz tā esošajām būvēm un ēkām noteikt adresi 

„Ladužu sāta”, Murmastienes pag., Varakļānu nov., LV-4838 

 

Pielikumā: darba uzdevums uz 2 lapām. 

 

10. 

Par nekustamā īpašuma “Mazie Kadiķīši” sadalīšanu 
 

Tiek dots vārds M.Justam 

  

Izskatot nekustamā īpašuma “Mazie Kadiķīši” Varakļānu pagasts, Varakļānu novads 

īpašnieka Xxxx Xxxx 13.01.2022. iesniegumu par nekustamā īpašuma “Mazie Kadiķīši”, 

kadastra Nr. 7094 004 0001, Varakļānu pag., Varakļānu nov. sadalīšanu divos atsevišķos 

īpašumos, 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 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, I.Gruduls, L.Nagle, 

V.Vilkaušs, M.Justs, O.Zeps, G.Gabrišs, A.Strods, A.Saleniece, D.Ozoliņa, A.Jaunzeme, I.Zepa, 

M.Višķers, R.Stiuka), “pret” – NAV,  “atturas” – NAV,  NOLEMJ: 

1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma  “Mazie Kadiķīši”, Varakļānu pagasts, 

Varakļānu nov. (kadastra numurs 7094 004 0001), kas sastāv no četrām zemes 

vienībām ar kopējo platību 11,681 ha,  zemes vienību ar kadastra  apzīmējumu 7094 

004 0288 – 0,2210 ha platībā. 

2. Apstiprināt jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam, kas sastāv no atdalītās 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7094 004 0288 nosaukumu “Piekūni” . 

3. Atdalītajai zemes vienībai un paliekošā īpašuma zemes vienībām saglabāt 

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

lauksaimniecība (kods-0101). 

 

11. 

Par īres līguma pagarināšanu 
 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

Izskatot Xxxx Xxxx 29.12.2021. iesniegumu par dzīvokļa īres līguma pagarināšanu, 

saskaņā ar likuma Dzīvojamo telpu īres likums 7. pantu, 8.panta piekto daļu un 9.pantu, 

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



Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm “par” (J.Grudule, I.Gruduls, L.Nagle, 

V.Vilkaušs, M.Justs, O.Zeps, G.Gabrišs, A.Strods, A.Saleniece, D.Ozoliņa, A.Jaunzeme, I.Zepa, 

M.Višķers, R.Stiuka), “pret” – NAV,  “atturas” – NAV,  NOLEMJ: 

1. Pagarināt Xxxx Xxxx (pers. k. xxxxxx-xxxxx) īres līgumu dzīvoklim Pils ielā 30-10, 

Varakļāni, uz termiņu līdz 28.02.2027. 

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

V.Stikāns) viena mēneša laikā sagatavot un noslēgt 1.punktā minētā dzīvokļa īres 

līgumu. 

12. 

Par sociālo dzīvokļu īres līgumu pagarināšanu 
 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

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 un ņemot vērā 

domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšlikumu, Varakļānu novada 

dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm “par” (J.Grudule, I.Gruduls, L.Nagle, V.Vilkaušs, M.Justs, 

O.Zeps, G.Gabrišs, A.Strods, A.Saleniece, D.Ozoliņa, A.Jaunzeme, I.Zepa, M.Višķers, R.Stiuka), 
“pret” – NAV,  “atturas” – NAV,  NOLEMJ: 

1. Pagarināt sociālā dzīvokļa īres līgumus līdz 31.07.2022. : 

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

Varakļānos ( 1 ist.; kopplatība 36.7 m2); 

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

Varakļānos ( 1 ist.; kopplatība 27.6 m2). 

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

V.Stikāns) viena mēneša laikā sagatavot un noslēgt 1.1. un 1.2. apakšpunktā minēto 

sociālo dzīvokļu īres līgumus. 

 

13. 

Par īres līguma pārtraukšanu 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot Xxxx Xxxx 18.01.2022. iesniegumu par dzīvokļa Kosmonautu iela 20-18, 

Varakļāni īres līguma pārtraukšanu pirms termiņa, pamatojoties uz likuma “Par 

pašvaldībām” 12.pantu un  likuma Dzīvojamo telpu īres likums 20.pantu, ņemot vērā domes 

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

atklāti balsojot, ar 14 balsīm “par” (J.Grudule, I.Gruduls, L.Nagle, V.Vilkaušs, M.Justs, O.Zeps, 

G.Gabrišs, A.Strods, A.Saleniece, D.Ozoliņa, A.Jaunzeme, I.Zepa, M.Višķers, R.Stiuka), “pret” – 

NAV,  “atturas” – NAV,  NOLEMJ: 

1. Pārtraukt ar Xxxx Xxxx (pers.k.xxxxxx-xxxxx) noslēgto dzīvokļa Kosmonautu 

iela 20-18, Varakļāni, īres līgumu ar 31.01.2022. 

 

 

 

 

 

 

 



14. 

Par pārreģistrēšanu pašvaldības reģistrā palīdzībai dzīvokļa jautājumu 

risināšanā 
 

Tiek dots vārds M.Justam 

 
 Saskaņā ar likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 2.pantu un 

5.pantu, ņemot vērā domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšlikumu 

Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm “par” (J.Grudule, I.Gruduls, L.Nagle, 

V.Vilkaušs, M.Justs, O.Zeps, G.Gabrišs, A.Strods, A.Saleniece, D.Ozoliņa, A.Jaunzeme, I.Zepa, 

M.Višķers, R.Stiuka), “pret” – NAV,  “atturas” – NAV,  NOLEMJ: 

1. Pārreģistrēt uz 2022.gadu pašvaldības palīdzībai dzīvokļu jautājumu risināšanā 

pirmās kārtas palīdzības reģistrā reģistrētās personas, kam 2021.gadā nav sniegta 

palīdzība – piešķirta dzīvojamā platība – šādas personas: 

Xxxx Xxxx (pers.k. xxxxx-xxxxx); palīdzības kārtas Nr.1. 

Xxxx Xxxx (pers. k. xxxxxx-xxxxx); palīdzības kārtas Nr.2. 

Xxxx Xxxx (pers. k. xxxxxx-xxxxx); palīdzības kārtas Nr.3. 

2. Pārreģistrēt uz 2022.gadu pašvaldības palīdzībai dzīvokļu jautājumu risināšanā 

vispārējā kārtībā reģistrētās personas, kam 2021.gadā nav sniegta palīdzība – 

piešķirta dzīvojamā platība: 

Xxxx Xxxx (pers. k.xxxxxx-xxxxx); palīdzības reģistra kārtas Nr.1. 

Xxxx Xxxx (pers. k. xxxxxx-xxxxx); palīdzības reģistra kārtas Nr.2. 

Xxxx Xxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx); palīdzības reģistra kārtas Nr.3. 

3. Pārreģistrēt uz 2022.gadu pašvaldības palīdzībai dzīvokļu jautājumu risināšanā 

sociālo dzīvokļu palīdzības reģistrā reģistrētās personas, kam 2021.gadā nav sniegta 

palīdzība – piešķirta dzīvojamā platība: 

Xxxx Xxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx); palīdzības reģistra kārtas Nr.1. 

Xxxx Xxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx); palīdzības reģistra Nr. 2. 

Xxxx Xxxx (pers.k.xxxxxx-xxxxx); palīdzības reģistra kārtas Nr.3. 

Xxxx Xxxx (pers.k. xxxxxx-xxxxx); palīdzības kārtas reģistra Nr.4. 

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

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

 

15. 

Par Varakļānu novada pašvaldības domes 30.12.2015. saistošo noteikumus Nr.7  

" Par Varakļānu novada domes noteikumu publicēšanas vietu" atcelšanu 
 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 45.pantu,Varakļānu novada dome, 

atklāti balsojot, ar 14 balsīm “par” (J.Grudule, I.Gruduls, L.Nagle, V.Vilkaušs, M.Justs, O.Zeps, 

G.Gabrišs, A.Strods, A.Saleniece, D.Ozoliņa, A.Jaunzeme, I.Zepa, M.Višķers, R.Stiuka), “pret” – 

NAV,  “atturas” – NAV,  NOLEMJ: 

1. Atcelt Varakļānu novada pašvaldības domes 30.12.2015. saistošos noteikumus Nr.7 

“Par Varakļānu novada domes noteikumu publicēšanas vietu”.  

2. Par pieņemto lēmumu informēt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministriju. 

 

 

 

 

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 februārī, 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 14 balsīm “par” 
(J.Grudule, I.Gruduls, L.Nagle, V.Vilkaušs, M.Justs, O.Zeps, G.Gabrišs, A.Strods, A.Saleniece, 

D.Ozoliņa, A.Jaunzeme, I.Zepa, M.Višķers, R.Stiuka), “pret” – NAV,  “atturas” – NAV,  

NOLEMJ: 
 

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

novada iedzīvotājam: 

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

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. Xxxx Xxxxxx. 
 

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

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

 

 

17. 

Par Varakļānu novada ceļu un ielu fonda izlietojuma programmas 2022. - 2024. 

gadam apstiprināšanu 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 
 Izskatot sagatavoto Varakļānu novada ceļu un ielu fonda izlietojuma programmas 

2022. – 2024.  gadam projektu, saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 11.marta noteikumu 

Nr. 173 Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu 

izlietošanas kārtība 23.punktu, 24.punktu un atbilstoši Varakļānu novada pašvaldības ceļu 

fonda pārvaldīšanas kārtībai, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm “par” 
(J.Grudule, I.Gruduls, L.Nagle, V.Vilkaušs, M.Justs, O.Zeps, G.Gabrišs, A.Strods, A.Saleniece, 

D.Ozoliņa, A.Jaunzeme, I.Zepa, M.Višķers, R.Stiuka), “pret” – NAV,  “atturas” – NAV,  

NOLEMJ: 
1. Apstiprināt Varakļānu novada ceļu un ielu fonda izlietojuma programmu 2022. – 

2024. gadam. 

 
 

Pielikumā: programma uz 1 lapas. 

 

18. 
   Par personu nodrošināšanu ar pagaidu dzīvojamo telpu 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

Izskatot pašvaldībā Xxxx Xxxx (pers. k. xxxxxx-xxxxx) un dēla Xxxx Xxxx 

28.12.2021. un 14.01.2022. saņemtos iesniegumus par dzīvojamās telpas piešķiršanu, 

sakarā ar tiesas spriedumu par izlikšanu no iepriekšējās dzīvesvietas, piešķirt pagaidu 

dzīvojamo telpu 1.stāvā “Malaine” dz.4, Varakļānu pagasts, Varakļānu novads. Saskaņā ar 

likumu “Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” 14.pantu, 23.pantu, ņemot vērā 



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

atklāti balsojot, ar 14 balsīm “par” (J.Grudule, I.Gruduls, L.Nagle, V.Vilkaušs, M.Justs, 

O.Zeps, G.Gabrišs, A.Strods, A.Saleniece, D.Ozoliņa, A.Jaunzeme, I.Zepa, M.Višķers, 

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

1. Piešķirt pagaidu dzīvojamo telpu Xxxx Xxxx  (pers. k. xxxxxx-xxxxx), Xxxx 

Xxxx kā ģimenes loceklim, 1.stāvā “Malaine” dz.4, Varakļānu pagasts, 

Varakļānu novads (1 ist. ar kopējo platību 27,39 m2), uz laika periodu līdz 

13.01.2023. 

2. Xxxx Xxxx īres līgumā reģistrēt Xxxx Xxxx kā likumīgi iemitināto personu 

pagaidu dzīvokļa īres līgumā ar Varakļānu “Dzīvokļu komunālais 

uzņēmums” SIA par lēmumā minētā pagaidu dzīvokļa īri. 

 

19. 

Par Murmastienes kultūras centra, Stirnienes tautas nama un Varakļānu 

kultūras nama reorganizācijas plāna apstiprināšanu 
 

Tiek dots vārds M.Justam 

 
 Pamatojoties uz Varakļānu novada domes 25.11.2021. sēdes lēmumu Nr.10.15 “Par 

Murmastienes kultūras centra, Stirnienes tautas nama un Varakļānu kultūras nama 

reorganizāciju” 3.punktu un izskatot reorganizācijas komisijas iesniegto reorganizācijas 

plānu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm “par” (J.Grudule, I.Gruduls, 

L.Nagle, V.Vilkaušs, M.Justs, O.Zeps, G.Gabrišs, A.Strods, A.Saleniece, D.Ozoliņa, A.Jaunzeme, 

I.Zepa, M.Višķers, R.Stiuka), “pret” – NAV,  “atturas” – NAV,  NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Murmastienes kultūras centra, Stirnienes tautas nama un Varakļānu 

kultūras nama reorganizācijas plānu. 

 

Pielikumā: reorganizācijas plāns uz 30 lapām. 

 

20. 

Par Varakļānu novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju profesionālās 

darbības novērtēšanas un materiālās stimulēšanas kārtības 

apstiprināšanu 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 

Izglītības likuma 17. panta trešās daļas 28. punktu, Ministru kabineta 2021. gada 

21.septembra noteikumu Nr.644 Kārtība, kādā izglītības iestādes dibinātājs novērtē 

izglītības iestādes vadītāja profesionālo darbību 3.punktu, Ministru kabineta 2016. gada 

5.jūlija noteikumu Nr.445 Pedagogu darba samaksas noteikumi 26.punktu, ņemot vērā 

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas  priekšlikumus, Varakļānu novada 

dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm “par” (J.Grudule, I.Gruduls, L.Nagle, V.Vilkaušs, M.Justs, 

O.Zeps, G.Gabrišs, A.Strods, A.Saleniece, D.Ozoliņa, A.Jaunzeme, I.Zepa, M.Višķers, R.Stiuka), 
“pret” – NAV,  “atturas” – NAV,  NOLEMJ: 

1. Apstiprināt “Varakļānu  novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju profesionālās 

darbības novērtēšanas un materiālās stimulēšanas kārtība”. 

2. Kārtība stājas spēkā ar 2022.gada 28. janvāri. 

 

Pielikumā: Kārtība uz 5 lapām. 

 

21. 



Amatu un mēnešalgu sarakstu Varakļānu novada pašvaldības iestādēm un 

struktūrvienībām apstiprināšanu 

  
Tiek dots vārds M.Justam 

 
 Izskatot sagatavotos pašvaldības iestāžu un struktūrvienību amatu un mēnešalgu 

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

deputātu intereses.  

Par sarakstu Nr. 1 Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm “par” (J.Grudule, 

I.Gruduls, L.Nagle, V.Vilkaušs, M.Justs, O.Zeps, G.Gabrišs, D.Ozoliņa, A.Jaunzeme, I.Zepa, 

M.Višķers, R.Stiuka), “pret” – NAV,  “atturas” – NAV, balsojumā nepiedalās (A.Strods, 

A.Saleniece,), 

Par sarakstiem no Nr.2 līdz Nr.18 Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm 

“par” (J.Grudule, I.Gruduls, L.Nagle, V.Vilkaušs, M.Justs, O.Zeps, G.Gabrišs, A.Strods, 

A.Saleniece, D.Ozoliņa, A.Jaunzeme, I.Zepa, M.Višķers, R.Stiuka), “pret” – NAV,  “atturas” – 

NAV,  

Par sarakstu Nr. 19 Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm “par” (I.Gruduls, 

L.Nagle, V.Vilkaušs, M.Justs, O.Zeps, G.Gabrišs, A.Strods, A.Saleniece, D.Ozoliņa, A.Jaunzeme, 

I.Zepa, M.Višķers, R.Stiuka),  “pret” – NAV,  “atturas” – NAV, balsojumā nepiedalās 

(J.Grudule),  

Par sarakstiem no Nr.20 līdz Nr.21 Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm 

“par” (J.Grudule, I.Gruduls, L.Nagle, V.Vilkaušs, M.Justs, O.Zeps, G.Gabrišs, A.Strods, 

A.Saleniece, D.Ozoliņa, A.Jaunzeme, I.Zepa, M.Višķers, R.Stiuka), “pret” – NAV,  “atturas” – 

NAV,  

Par sarakstu Nr. 22 Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm “par” (I.Gruduls, 

V.Vilkaušs, M.Justs, O.Zeps, G.Gabrišs, D.Ozoliņa, A.Jaunzeme, I.Zepa, M.Višķers, R.Stiuka), 
“pret” – NAV,  “atturas” – NAV, balsojumā nepiedalās (A.Strods, J.Grudule, L.Nagle), 

Par sarakstu Nr.23 Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm “par” (J.Grudule, 

I.Gruduls, L.Nagle, V.Vilkaušs, M.Justs, O.Zeps, G.Gabrišs, A.Strods, A.Saleniece, D.Ozoliņa, 

A.Jaunzeme, I.Zepa, M.Višķers, R.Stiuka), “pret” – NAV,  “atturas” – NAV,  

Sēdes vadītājs aicina deputātus balsot par visu lēmumu kopumā. 

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, ņemot vērā domes 

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

14 balsīm “par” (J.Grudule, I.Gruduls, L.Nagle, V.Vilkaušs, M.Justs, O.Zeps, G.Gabrišs, 

A.Strods, A.Saleniece, D.Ozoliņa, A.Jaunzeme, I.Zepa, M.Višķers, R.Stiuka), “pret” – NAV,  

“atturas” – NAV,  NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Varakļānu novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību amatu un 

mēnešalgu sarakstus saskaņā ar pielikumiem Nr. 1- Nr. 23. 

2. Iestāžu un struktūrvienību amatu un mēnešalgu saraksts stājas spēkā ar 01.03.2022. 

 

Pielikumā: Iestāžu un struktūrvienību amatu un mēnešalgu saraksti uz 23 lapām. 

 

 

22. 

Par saistošo noteikumu Nr.2 “Par Varakļānu novada pašvaldības 2022.gada 

budžetu” apstiprināšanu 

 
Tiek dots vārds I.Skutelei, M.Justam 

  

 Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu, 21. panta 

pirmās daļas 2.punktu, 46.panta pirmo un otro daļu, ievērojot likuma “Par pašvaldības 

budžetiem” un likuma “Par budžetu un finanšu vadību” VIII nodaļas prasības, Varakļānu 



novada dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm “par” (J.Grudule, I.Gruduls, L.Nagle, V.Vilkaušs, 

M.Justs, O.Zeps, G.Gabrišs, A.Strods, A.Saleniece, D.Ozoliņa, A.Jaunzeme, I.Zepa, M.Višķers, 

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

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.2 “Par Varakļānu novada pašvaldības 

2022.gada budžetu”. 

2. Varakļānu novada pašvaldības Centralizētās grāmatvedības galvenajai grāmatvedei 

I. Skutelei sagatavot noteikumus parakstīšanai. 

 
 

Pielikumā: saistošie noteikumi Nr. 2  

       paskaidrojuma raksts uz 8 lapām 

 

23. 

Par saistošo noteikumu Nr.1 “Grozījumi 2018.gada 25.janvāra saistošajos 

noteikumos Nr.2 “Pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un 

samaksas kārtība”” 2022. gada 10. janvāra lēmuma Nr.1.4.  precizēšanu 
 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

Izskatot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 25.01.2022. vēstuli 

Nr.1-18/621, saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu un 21. 

panta pirmās daļas 14.punkta apakšpunktu un 16.punktu, Varakļānu novada dome, atklāti 

balsojot, ar 14 balsīm “par” (J.Grudule, I.Gruduls, L.Nagle, V.Vilkaušs, M.Justs, O.Zeps, 

G.Gabrišs, A.Strods, A.Saleniece, D.Ozoliņa, A.Jaunzeme, I.Zepa, M.Višķers, R.Stiuka), “pret” – 

NAV,  “atturas” – NAV,  NOLEMJ: 

1. Izdarīt precizējumus 2022.gada 10.janvāra noteikumos Nr.1. Grozījumi 

Varakļānu novada domes 2018.gada 25.janvāra noteikumos Nr. 2 “Pašvaldības sniegto 

sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība”: 

1.1. Izteikt norādi uz kāda normatīvā akta pamata saistošie noteikumi  

izdoti šādā redakcijā: 

“Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3.panta 

trešo daļu, 

Ministru kabineta 2003.gada 27.maija noteikumiem Nr.275 Sociālās aprūpes un 

sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā 

pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta 6.pantu” 

1.2. Izteikt 19.2. un 19.3 apakšpunktus šādā redakcijā: 

“19.2. II līmenis: aprūpe līdz 6 stundām nedēļā – pārtikas produktu, 

medikamentu un saimniecības preču piegāde, grīdas mitrā uzkopšana, gultas 

veļas nomaiņa un veļas mazgāšana klienta veļas mazgājamajā mašīnā vai 

nodošana mazgātavā, komunālo un citu maksājumu kārtošana, ārsta 

izsaukšana, preses pasūtīšana, informācijas sniegšana par sociālās palīdzības 

un sociālo pakalpojumu saņemšanas kārtību un nosacījumiem, sadzīves 

atkritumu iznešana no klienta dzīvesvieta, malkas sanešana, ūdens ienešana, 

iznešana, logu mazgāšana 1 reizi gadā, aprūpējamā pavadīšana pie ārstiem, uz 

slimnīcu, palīdzība vannošanā un citi atbilstoši pakalpojumi; 

19.3. III līmenis: aprūpe līdz 8 stundām nedēļā – pārtikas produktu, 

medikamentu un saimniecības preču piegāde, grīdas mitrā uzkopšana, gultas 

veļas nomaiņa un veļas mazgāšana klienta veļas mazgājamajā mašīnā vai 

nodošana mazgātavā, komunālo un citu maksājumu kārtošana, ārsta 

izsaukšana, logu siltināšana, preses pasūtīšana, informācijas sniegšana par 



sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu saņemšanas kārtību un 

nosacījumiem, sadzīves atkritumu iznešana no klienta dzīvesvieta, malkas 

sanešana, ūdens ienešana, iznešana, logu mazgāšana 1 reizi gadā, aprūpējamā 

pavadīšana pie ārstiem, uz slimnīcu, palīdzība vannošanā un citi atbilstoši 

pakalpojumi;” 

1.3. Izteikt 25.2.2. apakšpunktu šādā redakcijā: 

“25.2.2. Pašvaldība maksā starpību starp Aprūpes pakalpojuma cenu un 

Personas veikto samaksu par pakalpojumu, ne vairāk kā 180 euro mēnesī, ja 

saistošo noteikumu 25.2.1. apakšpunktā noteiktā Personas samaksa nesedz 

pilnu Aprūpes pakalpojuma cenu;” 

1.4. Izteikt 28.punktu šādā redakcijā: 

“28. Ja Personai ar invaliditāti ir piešķirts pabalsts, kuram nepieciešama 

kopšana, tad Pašvaldība noteikumu 25.2.2. apakšpunktā noteikto maksas 

starpību sedz līdz 30 euro mēnesī.” 

1.5. Izteikt 35.punktu šādā redakcijā: 

“35. Saistošie noteikumi un to grozījumi stājas spēkā likuma „Par 

pašvaldībām” 45.panta noteiktajā kārtībā.” 

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

parakstīšanas izsūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 

3. Saistošie noteikumi stājas likuma “Par pašvaldībām” 45.panta noteiktajā kārtībā. 

 

Pielikumā: saistošie noteikumi uz 5 lapām. 

 

24. 

Par pašvaldībai piederošu telpu Rīgas ielā 13, Varakļāni nomas izsoles 

rezultātiem 

Tiek dots vārds M.Justam 

 
 Saskaņā ar Mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 21.01.2022. izsoles protokolu 

par Varakļānu novada pašvaldībai piederošo telpu Rīgas iela 13, Varakļāni, Varakļānu 

novads, 52 m2 platībā nomas tiesību izsoli, atbilstoši 10.01.2022. apstiprināto izsoles 

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

I.Gruduls, L.Nagle, V.Vilkaušs, M.Justs, O.Zeps, G.Gabrišs, A.Strods, A.Saleniece, D.Ozoliņa, 

A.Jaunzeme, I.Zepa, M.Višķers, R.Stiuka), “pret” – NAV,  “atturas” – NAV,  NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Varakļānu novada pašvaldībai piederošo telpu Rīgas ielā 13, Varakļāni, 

nomas tiesību izsoles 21.01.2022. protokolu. 

2. Apstiprināt telpu Rīgas ielā 13, Varakļānos, nomu SIA “Ametrs”, reģ. Nr. 

42403021417, juridiskā adrese: Krasta iela 6, Kubuli, Kubulu pagasts, Balvu 

novads, LV-4566, par augstāko nosolīto nomas maksu EUR 109,00 bez PVN 

(viens simts deviņi eiro 00 centi) mēnesī. 

3. Uzdot Pašvaldības juristei Ē. Jermanovai sagatavot un noslēgt nomas tiesību 

līgumu. 

 

25. 

Par īres tiesību izsoli 
 

Tiek dots vārds M.Justam 



 
 Izskatot priekšlikumu par sliktā tehniskā stāvoklī esošo dzīvokļu bez ērtībām 

“Aizkalnieši 1”-1 un “Aizkalnieši 1”- 2, Varakļānu pag., īres tiesību piešķiršanu izsoles 

kārtībā, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, Varakļānu novada dome, 

atklāti balsojot, ar 14 balsīm “par” (J.Grudule, I.Gruduls, L.Nagle, V.Vilkaušs, M.Justs, O.Zeps, 

G.Gabrišs, A.Strods, A.Saleniece, D.Ozoliņa, A.Jaunzeme, I.Zepa, M.Višķers, R.Stiuka), “pret” – 

NAV,  “atturas” – NAV,  NOLEMJ: 

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

“Aizkalnieši 1”- 1 ( divas istabas 46,1 m2 kopplatībā, 1. stāvs, 4-dzīvokļu mājā). 

2.  Nodot publiskā īres tiesību izsolē pašvaldībai piederošu dzīvokli bez 

ērtībām “Aizkalnieši 1”- 2, Varakļānu pag. (divas istabas  47,3 m2 kopplatībā, 

1. stāvs, 4-dzīvokļu mājā). 

3. Izsludināt 01.02.2022. dzīvokļu īres tiesību izsoli ar augšupejošu soli, 

nosakot īres termiņu 5 gadi ar tiesībām to pagarināt.  

4. Noteikt pieteikšanās termiņu izsolē līdz 14.februārim plkst. 17.00, izsoles 

dienu 16.februārī plkst. 14.00, nosacīto vienreizējo sākuma īres tiesību maksu 

dzīvoklim 50,00  EUR ( bez PVN ), izsoles soli – 5,00 EUR. 

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

saņemtajiem pakalpojumiem, saskaņojot ar izīrētāju veic remontdarbus, 

labiekārto un uztur  dzīvokli par saviem līdzekļiem, atbilstoši normatīvo aktu 

regulējumam bez tiesībām saņemt kompensāciju par veiktajiem 

ieguldījumiem. 

6. Dzīvokļu īres tiesību izsoli organizēt Mantas atsavināšanas un izsoles 

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

apstiprinātajiem pašvaldības dzīvokļu īres tiesību izsoles noteikumiem. 
 

7. Dzīvokļu īres tiesību izsoles rezultātā iegūtie līdzekļi novirzāmi Varakļānu 

“Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA – pašvaldībai piederošā dzīvojamā 

fonda remontam un uzturēšanai. 

 

Visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti.  

Sēde darbu beidz 18:00 

 

Nākamā domes sēde notiks 24.02.2022. plkst. 16:00 

 

 

Sēdi vadīja: 

Domes priekšsēdētājs  (personiskais paraksts)  M.Justs 

 

Protokolēja: 

Pašvaldības sekretāre  (personiskais paraksts)  K.Keiša 


