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VARAKĻĀNU NOVADA DOMES SĒDES 

PROTOKOLS  
Varakļānos 

 
2022. gada 28. aprīlī                                Nr. 7 

 

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  - nepiedalās (attaisnojoša iemesla dēļ) 

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 (no darba kārtības14. jautājuma) 

13.  Deputāts Edgars Kokars  - piedalās  

14.  Deputāts Māris Višķers  - piedalās  

15.  Deputāts Jānis Erels   - piedalās 

 
 

PIEAICINĀTIE UN INTERESENTI:   

 

Pašvaldības juriste – Ērika Jermanova; 

Pašvaldības izpilddirektors – Oskars Kančs; 

Galvenā grāmatvede – Ilona Skutele; 

Sociālā dienesta vadītāja – Aina Kanča; 

Nekustamā īpašuma speciāliste – Solvita Brokule; 

Pašvaldības sekretāre – Karīna Keiša. 

 

 

Darba kārtība 

1. Par dzīvokļa īpašuma Zemgales iela 16-1, Varakļāni,  ierakstīšanu zemesgrāmatā un nodošanu 

atsavināšanai 

2. Par nekustamā īpašuma “Kārlēni”, Varakļānu pagasts, Varakļānu novads sadalīšanu 

3. Par zemes nomu 

4. Par sociālo dzīvojamo māju nolikumu atzīšanu par spēku zaudējušiem 

mailto:varaklani@varaklani.lv


5. Par sociālo dzīvokļu īres līgumu pagarināšanu 

6. Par īres līgumu pagarināšanu 

7. Par 2020. gada 29. oktobra Varakļānu novada domes lēmuma Nr. 18.9. “Par dzīvokļa īpašuma 

Kosmonautu ielā 22-7, Varakļāni, ierakstīšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai” 

grozīšanu un īres līguma pārtraukšanu 

8. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu 

9. Par naudas balvu piešķiršanu nozīmīgās dzīves jubilejās 

10. Par Varakļānu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.8 “Grozījumi 2022. gada 

27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Par Varakļānu novada pašvaldības 2022.gada 

budžetu”” apstiprināšanu 

11. Par komisijas valsts mērķdotāciju sadalei amatiermākslas kolektīvu vadītājiem apstiprināšanu 

12. Par Varakļānu novada velomaratonu 

13. Par Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanas izmaksu apstiprināšanu 

 

Papildu darba kārtība 

 

14. Par Varakļānu novada pašvaldības 2021. gada finanšu pārskata apstiprināšanu 

15. Par finansiālu atbalstu pasākumam “Mājas kafejnīcu dienas 2022” 

16. Par grozījumiem Varakļānu novada pašvaldības atsevišķos iestāžu amatu un mēnešalgu 

sarakstos 

 

Domes priekšsēdētājs aicina deputātus apstiprināt 28.04.2022. Varakļānu novada domes 

sēdes darba kārtību ar 13 (trīspadsmit) pamata darba kārtība jautājumiem un 3 (trīs) papildu darba 

kārtības jautājumiem. Atklāti balsojot, ar 13 balsīm “par” (J.Grudule, V.Vilkaušs, M.Justs, 

G.Gabrišs, A.Strods, A.Saleniece, A.Jaunzeme, E.Kokars, J.Erels, I.Gruduls, O.Zeps, D.Ozoliņa, 

M.Višķers ) sēdes darba kārtība tiek apstiprināta.  

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

teritorijā.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. 

Par dzīvokļa īpašuma Zemgales iela 16-1, Varakļāni, ierakstīšanu 

zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai 
 

Tiek dots vārds M.Justam  

Izskatot pašvaldībā saņemto dzīvokļa īpašuma Zemgales iela 16-1, Varakļāni, īrnieka Xxxx 

Xxxxx 31.03.2022. iesniegumu ar dzīvokļa atsavināšanas ierosinājumu, pamatojoties uz likuma 

„Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu un otrās daļas 3. punktu, 21. panta pirmās 

daļas 17. punktu un 77. panta ceturto daļu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

3.panta pirmās daļas 2. punktu, 4. panta pirmo daļu un ceturtās daļas 6. punktu, 5. panta piekto 

daļu, 37. panta pirmās daļas 4. punktu, ņemot vērā 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, J.Erels, I.Gruduls, O.Zeps, D.Ozoliņa, 

M.Višķers ); “PRET” – nav; “ATTURAS” – nav; “BALSOJUMĀ NEPIEDALĀS” – nav;   

NOLEMJ: 

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

īpašumu Zemgales iela 16-1, Varakļāni, Varakļānu novads, 33,1 m2 kopplatībā 

(identifikācijas Nr. 7017 001 0560 001 001). 
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. 

 

2. 

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

sadalīšanu 
 

Tiek dots vārds M.Justam 

 Izskatot Xxxx Xxxx iesniegumu par nekustamā īpašuma “Kārlēni” sadalīšanu 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 

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, J.Erels, I.Gruduls, O.Zeps, D.Ozoliņa, M.Višķers ); “PRET” – nav; “ATTURAS” – nav; 

“BALSOJUMĀ NEPIEDALĀS” – nav;   NOLEMJ: 

1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “Kārlēni” (kadastra numurs 7094 001 0055), ar kopējo 

platību 4,0 ha, divos atsevišķos īpašumos: 

1.1. Paliekošais nekustamais īpašums “Kārlēni”: 

- Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7094 001 0055 daļa – 2,0 ha platībā; 

1.2. Jaunizveidotais nekustamais īpašums: 

-  Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7094 001 0055 daļa – 2,0 ha platībā. 

2. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7094 001 0055 sadalīšanai izstrādāt zemes 

ierīcības projektu. 

3. Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam – 2,0 ha platībā, apstiprināt nosaukumu 

„Jaunie Kārlēni” un noteikt zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība (kods- 0101). 

4. Paliekošajam nekustamajam īpašumam 2,0 ha platībā 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. 



 

Pielikumā: darba uzdevums uz 1 lapas 

 

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”,, ņemot vērā 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, J.Erels, I.Gruduls, O.Zeps, D.Ozoliņa, M.Višķers ); “PRET” 

– nav; “ATTURAS” – nav; “BALSOJUMĀ NEPIEDALĀS” – nav;   NOLEMJ: 

1. Pārtraukt ar 30.04.2022. zemes nomas līgumu ar: 
1.1.Xxxx Xxxx (pers.k. xxxxxx – xxxxx) par zemes vienības daļas Jēkabpils šoseja 19, 

Varakļāni 600 m2 platībā nomu. 

2. Iznomāt uz laiku no 01.05.2022.- 31.12.2026.: 
2.1. Xxxx Xxxx (pers.k. xxxxxx - xxxxx) zemes vienības daļu 420 m2 platībā Pils iela 

7E, Varakļāni sakņu dārza vajadzībām, nomas maksu nosakot 1,5% apmērā no 

zemes gabala daļas kadastrālās vērtības. 
2.2. Xxxx Xxxx (pers.k. xxxxxx – xxxxx) zemes vienības daļu 600 m2 platībā Jēkabpils 

šoseja 19, Varakļāni sakņu dārza vajadzībām, nomas maksu nosakot 1,5% apmērā 

no zemes gabala daļas kadastrālās vērtības. 

 

4. 

Par sociālo dzīvojamo māju nolikumu atzīšanu par spēku zaudējušiem 

 
 

Tiek dots vārds M.Justam 

Pamatojoties uz normatīvo aktu spēku zaudēšanu, saskaņā ar kuru izstrādāti sociālo 

dzīvojamo māju „Ceriņi” un „Pūpoli” nolikumi, un saskaņā ar Varakļānu novada domes 

25.03.2022. saistošo noteikumu Nr. 3 “Kārtība, kādā Varakļānu novada pašvaldība sniedz 

palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” spēkā stāšanos 25.03.2022., nolikumi zaudējuši 

aktualitāti. Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, ņemot vērā 

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu 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, J.Erels, I.Gruduls, O.Zeps, D.Ozoliņa, M.Višķers ); “PRET” – nav; 

“ATTURAS” – nav; “BALSOJUMĀ NEPIEDALĀS” – nav;   NOLEMJ: 

1. Atzīt sociālās dzīvojamās mājas „Ceriņi” (Pils ielā 17, Varakļānos) nolikumu par 

spēku zaudējušu ar 25.03.2022. 

2. Atzīt sociālās dzīvojamās mājas „Pūpoli” (Rīgas ielā 36, Varakļānos) nolikumu par 

spēku zaudējušu ar 25.03.2022. 
 

5. 

Par sociālo dzīvokļu īres līgumu pagarināšanu 
 

Tiek dots vārds A.Kančai,  M.Justam 

Izskatot pašvaldībā saņemto Sociālā dienesta sagatavoto informāciju par sociālo dzīvokļu 

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

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

Varakļānu novada pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” ņemot vērā 

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

balsojot, ar 13 balsīm “PAR” (J.Grudule, V.Vilkaušs, M.Justs, G.Gabrišs, A.Strods, A.Saleniece, 



A.Jaunzeme, E.Kokars, J.Erels, I.Gruduls, O.Zeps, D.Ozoliņa, M.Višķers ); “PRET” – nav; 

“ATTURAS” – nav; “BALSOJUMĀ NEPIEDALĀS” – nav;   NOLEMJ: 

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

daļas 5.punktu,  Varakļānu novada pašvaldības 2022.gada 25.marta saistošo noteikumu 

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

risināšanā” 19. un 39.3. apakšpunktu, pagarināt sociālā dzīvokļa īres līgumu Xxxx Xxxx 

(pers. k. xxxxxx-xxxxx) līdz 31.10.2022. par sociālo dzīvokli adresē Pils iela 17-1 (2 ist., 

kopplatība – 41,2 m2), Varakļāni, Varakļānu novads. 
2. Pamatojoties uz likumu “Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā” 21.6 panta pirmās 

daļas 2.punktu, Varakļānu novada pašvaldības 2022.gada 25.marta saistošo noteikumu Nr.3 

“Kārtība, kādā Varakļānu novada pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļa jautājumu 

risināšanā” 19. un 39.3. apakšpunktu, pagarināt sociālā dzīvokļa īres līgumu Xxxx Xxxx 

(pers. k. xxxxxx-xxxxx) līdz 31.10.2022.  par sociālo dzīvokli adresē Rīgas iela 36-5 (1 

ist., kopplatība – 23,9 m2), Varakļāni, Varakļānu novads. 

3. 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. 

 

6. 

Par īres līgumu pagarināšanu 
 

Tiek dots vārds A.Kančai, M.Justam 

Izskatot pašvaldībā saņemtos iesniegumus par dzīvokļu īres līgumu pagarināšanu, saskaņā 

ar Dzīvojamo telpu īres likuma 8.panta piekto daļu un 9.pantu, Varakļānu novada domes 

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

palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”,  kā arī ņemot vērā Sociālo, izglītības un kultūras 

jautājumu 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, 

J.Erels, I.Gruduls, O.Zeps, D.Ozoliņa, M.Višķers ); “PRET” – nav; “ATTURAS” – nav; 

“BALSOJUMĀ NEPIEDALĀS” – nav;   NOLEMJ: 

1. Pamatojoties uz Varakļānu novada domes 25.03.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 3 

”Kārtība, kādā Varakļānu novada pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļa jautājumu 

risināšanā” 18.2 un 39.2.2. apakšpunktu, pagarināt Xxxx Xxxx (pers. k. xxxxxx-xxxxx) 

dzīvokļa īres līgumu līdz 30.04.2025. par dzīvokli Rīgas ielā 19-20. 

2.  Pamatojoties uz Varakļānu novada domes 25.03.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 3 

”Kārtība, kādā Varakļānu novada pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļa jautājumu 

risināšanā” 18.1 un 39.2.1. apakšpunktu, pagarināt Xxxx Xxxx (pers. k. xxxxxx-xxxxx) 

dzīvokļa īres līgumu līdz 30.06.2023. par dzīvokli Pils iela 44-3. 

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

viena mēneša laikā sagatavot un noslēgt vienošanos par lēmumā minēto dzīvokļu īres 

līgumu grozījumiem. 

 

 

 

7. 

Par 2020.gada 29.oktobra Varakļānu novada domes lēmuma Nr. 18.9. “Par dzīvokļa 

īpašuma Kosmonautu ielā 22-7, Varakļāni, ierakstīšanu zemesgrāmatā un nodošanu 

atsavināšanai” grozīšanu un īres līguma pārtraukšanu 
 

Tiek dots vārds M.Justam 

Izskatot Xxxx Xxxx 06.04.2022., 26.04.2022. iesniegumus par atteikumu no pirmpirkuma 

tiesībām dzīvoklim Kosmonautu iela 22-7, Varakļāni un īres līguma pārtraukšanu pirms termiņa, 



pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un Dzīvojamo telpu 

īres likuma 20.pantu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 37.panta septīto daļu, ņemot 

vērā Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu 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, J.Erels, I.Gruduls, O.Zeps, D.Ozoliņa, M.Višķers ); “PRET” 

– nav; “ATTURAS” – nav; “BALSOJUMĀ NEPIEDALĀS” – nav;   NOLEMJ: 

1. Izteikt Varakļānu novada domes 29.11.2020. ārkārtas sēdes lēmumu Nr.18.9. šādā redakcijā: 

“ 1. Veikt nepieciešamās darbības pašvaldībai piekritīgā dzīvokļa īpašuma Kosmonautu iela 22-

7, Varakļāni, Varakļānu novads, LV-4838, (kadastra apzīmējums 7017 001 0594 001 007), 

68,6m2 kopplatībā, ierakstīšanai zemesgrāmatā uz Varakļānu novada pašvaldības vārda.” 

    2. Pārtraukt ar 2022.gada 30. aprīli īres līgumu ar Xxxx Xxxx (pers.k.xxxxx-xxxxx)    par 

dzīvokli Kosmonautu iela 22-7, Varakļāni. 

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

sagatavot un noslēgt vienošanos par lēmumā minētā dzīvokļa īres līguma pārtraukšanu. 

4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

 

8. 

Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu 
 

Tiek dots vārds M.Justam  

Izskatot pašvaldībā saņemtos iesniegumus par dzīvojamās telpas piešķiršanu, 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 Sociālo, izglītības un kultūras 

jautājumu 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, 

J.Erels, I.Gruduls, O.Zeps, D.Ozoliņa, M.Višķers ); “PRET” – nav; “ATTURAS” – nav; 

“BALSOJUMĀ NEPIEDALĀS” – nav;   NOLEMJ: 

1. Piešķirt īres tiesības Xxxx Xxxx  (pers. k. xxxxxx-xxxxx) dzīvoklim adresē “Aizkalnieši” 

1-1, Varakļāni, Varakļānu novads, LV- 4837 (2 ist., kopplatība – 46,1 m2), uz laika 

periodu no 01.05.2022. līdz 30.04.2023. 

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

2. Piešķirt īres tiesības Xxxx Xxxx (pers. k. xxxxxx-xxxxx) dzīvoklim adresē Kosmonautu 

iela 22-7, Varakļāni, Varakļānu novads, LV-4828 (3 ist., kopplatība – 68,6 m2), uz laika 

periodu no 01.05.2022. līdz 30.04.2023. 

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

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

sagatavot un noslēgt viena mēneša laikā lēmumā minēto dzīvokļu īres līgumus. 
 

9. 

Par naudas balvu piešķiršanu nozīmīgās dzīves jubilejās 
 

Tiek dots vārds M.Justam  

Izskatot Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas sagatavoto informāciju par nozīmīgām dzīves 

jubilejām 2022. gada maija 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 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, J.Erels, I.Gruduls, O.Zeps, D.Ozoliņa, M.Višķers ); “PRET” 

– nav; “ATTURAS” – nav; “BALSOJUMĀ NEPIEDALĀS” – nav;   NOLEMJ: 

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

iedzīvotājiem: 



1.1. Xxxx Xxxx (pers.k.xxxxxx-xxxxx), deklarēta Xxxx Xxxx, Varakļāni, Varakļānu 

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

iedzīvotājam: 

2.1. Xxxx Xxxx (pers.k.xxxxxx-xxxxx), deklarēta Xxxx Xxxx, Varakļāni, Varakļānu 

novads. 

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

4201) viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas. 

 

10. 
Par Varakļānu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.8 “Grozījumi 2022.gada 

27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Par Varakļānu novada pašvaldības 2022.gada 

budžetu”” apstiprināšanu 

 

 Tiek dots vārds M.Justam   

Izskatot Varakļānu novada pašvaldības Centralizētās grāmatvedības galvenās grāmatvedes 

Ilonas Skuteles sagatavoto pašvaldības 2022.gada budžeta grozījumu projektu, saskaņā ar likuma 

“Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, ņemot vērā 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, J.Erels, I.Gruduls, 

O.Zeps, D.Ozoliņa, M.Višķers ); “PRET” – nav; “ATTURAS” – nav; “BALSOJUMĀ 

NEPIEDALĀS” – nav;   NOLEMJ: 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.8 “Grozījumi 2022.gada 27.janvāra saistošajos 

noteikumos Nr.2 “Par Varakļānu novada pašvaldības 2022.gada budžetu”. 

2. Varakļānu novada pašvaldības Centralizētās grāmatvedības galvenajai grāmatvedei I. 

Skutelei sagatavot noteikumus parakstīšanai. 

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

Pielikumā: saistošie noteikumi uz 3 lapām. 

 

11. 

Par komisijas valsts mērķdotāciju sadalei amatiermākslas kolektīvu vadītājiem 

apstiprināšanu 
 

Tiek dots vārds M.Justam 

Pamatojoties uz Varakļānu novada pašvaldības Murmastienes kultūras centra, Stirnienes 

tautas nama un Varakļānu kultūras nama reorganizāciju un tās laikā notikušajām izmaiņām, 

nepieciešams izveidot jaunu komisiju amatiermākslas kolektīvu vadītāju atalgojumam paredzēto 

valsts mērķdotāciju sadalei. Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

24.punktu, ņemot vērā Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu 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, J.Erels, I.Gruduls, O.Zeps, D.Ozoliņa, M.Višķers ); 

“PRET” – nav; “ATTURAS” – nav; “BALSOJUMĀ NEPIEDALĀS” – nav;   NOLEMJ: 
 

1. Amatiermākslas kolektīvu vadītāju atalgojumam paredzēto valsts mērķdotāciju sadali 

deleģēt komisijai šādā sastāvā: 

komisijas priekšsēdētājs – Varakļānu novada pašvaldības izpilddirektors Oskars Kančs; 

komisijas locekļi: Varakļānu novada kultūras centra vadītāja Anita Upeniece; 

 Varakļānu novada pašvaldības lietvede Līna Nagle; 

Varakļānu un Murmastienes pagastu pārvalžu vadītājs Jānis Mozga. 

 

 

 

 



12. 

Par Varakļānu novada velomaratona nolikuma apstiprināšanu 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

Izskatot priekšlikumu par velomaratona organizēšanu Varakļānu novada svētku ietvaros un 

iepazīstoties ar sagatavoto svētku nolikuma projektu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 

15.panta pirmās daļas 5.punktu, ņemot vērā Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas, 

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, J.Erels, I.Gruduls, O.Zeps, D.Ozoliņa, M.Višķers ); “PRET” – nav; “ATTURAS” – nav; 

“BALSOJUMĀ NEPIEDALĀS” – nav;   NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Varakļānu novada velomaratona nolikumu. 

 

Pielikumā: nolikums uz 3 lapām 

 

13. 

 Par Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanas izmaksu apstiprināšanu 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

Latvijas valsts sadarbībā ar pašvaldībām līdz 90 dienām, ja nepieciešams, nodrošina 

Ukrainas civiliedzīvotājiem primāri sniedzamo atbalstu — izmitināšanas un ēdināšanas 

pakalpojumus. Pamatojoties uz likumu “Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likums” 12.panta pirmo 

daļu un Ministru kabineta noteikumiem Nr. 168 “Noteikumi par izmitināšanas un ēdināšanas 

pakalpojuma nodrošināšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem”. Varakļānu novada pašvaldība 

nodrošina Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanu un ēdināšanu pašvaldības iestādēs un telpās. 

Ņemot vērā 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, J.Erels, I.Gruduls, O.Zeps, D.Ozoliņa, M.Višķers ); “PRET” – nav; 

“ATTURAS” – nav; “BALSOJUMĀ NEPIEDALĀS” – nav;   NOLEMJ: 

1. Uzņemt Ukrainas civiliedzīvotājus Varakļānu novada pašvaldības teritorijā un izmitināt 

Varakļānu novada pašvaldībai piederošajās telpās, atbilstoši piemēroto brīvo telpu 

kapacitātei. 

2. Nodrošināt Ukrainas civiliedzīvotājus ar ēdināšanas pakalpojumu, ja tas ir nepieciešams. 

3. Apstiprināt izmitināšanas izmaksas vienai personai, atbilstoši veiktajam izmaksu 

aprēķinam: 

3.1. Varakļānu novada pansionāta “Varavīksne” telpās – 8,49 euro/diennaktī; 

3.2. Murmastienes pamatskolas telpās – 4,43 euro/diennaktī. 
 

Sēdei pievienojas deputāte I.Zepa 

 

14. 

Par Varakļānu novada pašvaldības 2021.gada finanšu pārskata apstiprināšanu 
 

Tiek dots vārds I.Skutelei, M.Justam 

 Noklausoties un apspriežot Varakļānu novada pašvaldības domes centralizētās 

grāmatvedības galvenās grāmatvedes Ilonas Skuteles sagatavoto ziņojumu par pašvaldības 

2021.gada finanšu un budžeta izpildes rādītājiem, saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 

pirmās daļas 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, 

O.Zeps, D.Ozoliņa, M.Višķers, I.Zepa); “PRET” – nav; “ATTURAS” – nav; “BALSOJUMĀ 

NEPIEDALĀS” – nav;   NOLEMJ: 
 



1. Apstiprināt Varakļānu novada pašvaldības 2021.gada bilances kopsummu EUR 

12001676 apmērā.  
 

2. Apstiprināt Varakļānu novada pašvaldības 2021.gada budžeta izpildi EUR 113850 

apmērā (ar “-“ zīmi). 

 

15. 

Par finansiālu atbalstu pasākumam “Mājas kafejnīcu dienas 2022” 
 

Tiek dots vārds M.Justam 

Izskatot SIA Burbuļu Spēles valdes locekļa Xxxx Xxxx “Mājas kafejnīcu dienas 2022” 

koordinatora Varakļānu novadā 01.04.2022. iesniegumu par finansējuma piešķiršanu reklāmas 

materiālu izgatavošanai pasākumam, kas norisināsies Varakļānu novadā 23.-24. jūlijā, 

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.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, O.Zeps, D.Ozoliņa, M.Višķers, I.Zepa); 

“PRET” – nav; “ATTURAS” – nav; “BALSOJUMĀ NEPIEDALĀS” – nav;   NOLEMJ: 

1. Līdzfinansēt pasākuma “Mājas kafejnīcu dienas 2022” reklāmas materiālu izgatavošanu, 

piešķirot līdzekļus līdz EUR 350,00 (trīs simti piecdesmit euro 00 centi) apmērā SIA 

Burbuļu Spēles (reģ. Nr.42403047543) no 2022.gada pašvaldības budžeta līdzekļiem, 

saskaņojot atbilstoši pamatojošiem dokumentiem.  

 

16. 

Par grozījumiem Varakļānu novada pašvaldības atsevišķu iestāžu amatu un 

mēnešalgu sarakstos 
 

Tiek dots vārds M.Justam  

Izskatot priekšlikumu par nepieciešamību veikt grozījumus atsevišķu iestāžu amatu un 

mēnešalgu sarakstos, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13. punktu, 

iepazīstoties ar sagatavotajiem amatu un 3 mēnešalgu sarakstiem, 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, O.Zeps, D.Ozoliņa, M.Višķers, I.Zepa); “PRET” – nav; 

“ATTURAS” – nav; “BALSOJUMĀ NEPIEDALĀS” – nav;   NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Varakļānu novada pansionāta “Varavīksne”, Centralizētās grāmatvedības un 

pārējo administrācijas darbinieku personāla amatu un mēnešalgu sarakstus. 

2. Noteikt, ka sarakstos Nr. 1 veiktās amatu izmaiņas stājas spēkā ar 25.04.2022., bet 

sarakstos Nr. 2 un Nr.3 –  stājas spēkā ar 01.06.2022. 

 

Pielikumā: saraksts uz 3 lapām. 

 

 

 

Visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti.  

Sēde darbu beidz 17:30 

 

Nākamā domes sēde notiks 26.05.2022. plkst. 16:00 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Sēdi vadīja: 

Domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts)  M.Justs 

 

Protokolēja: 

Pašvaldības sekretāre (personiskais paraksts)  K.Keiša 

   

Attālinātās sēdes protokolam piekrītu: 

                                                      

      J. Grudule       (personiskais paraksts)  

 

I. Gruduls (personiskais paraksts)  

   

V. Vilkaušs (personiskais paraksts)    

 

M. Justs (personiskais paraksts)    

 

O. Zeps (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)   

 

E. Kokars (personiskais paraksts)    

 

M. Višķers (personiskais paraksts)    

 

J. Erels  (personiskais paraksts)   

 


