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1.  

Par precizējumiem saistošajos noteikumos Nr.42 Grozījumi 2010.gada 23.februāra 

saistošajos noteikumos  Vārkavas novada domes saistošie noteikumi Nr.9  “Par 

sociālās palīdzības sniegšanu Vārkavas novadā”. 

B.Ruča, A.Streiķis, A.Brakovska. 

 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 45.panta ceturto daļu un ņemot vērā Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijas 22.08.2012. atzinumu Nr.17-1e/12060, Vārkavas novada dome, atklāti 

balsojot: „par” A.Brakovska, E.Upeniece, Ž.Cirša, J.Purviņš, E.Āboliņa, Z.Laizāne, 

H.Ērgle, St.Malnačs, F.Pizičs, M.Bitinas, L.Kivleniece, „pret” nav, „atturas” nav, nolemj: 
  

1. Precizēt saistošos noteikumus Nr.42 „GROZĪJUMI 2010.GADA 23.FEBRUĀRA 

SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS VĀRKAVAS NOVADA DOMES SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

Nr.9 „PAR SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS SNIEGŠANU VĀRKAVAS NOVADĀ”: 
 

1.1. Izteikt saistošo noteikumu tiesisko pamatojumu sekojošā redakcijā:  

 
„Izdoti saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 

7.punktu, 43.panta trešo daļu, Sociālo pakalpojumu un sociālās 

palīdzības likuma 35.panta ceturto daļu” 
 

2. Publicēt saistošos noteikumus Nr.42 „GROZĪJUMI 2010.GADA 23.FEBRUĀRA 

SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS VĀRKAVAS NOVADA DOMES SAISTOŠIE NOTEIKUMI 
Nr.9 „PAR SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS SNIEGŠANU VĀRKAVAS NOVADĀ”” novada vietējā 

avīzē “Ozolupe” un mājas lapā internetā www.varkava.lv. 
 

 

2.  

Par precizējumiem Vārkavas novada domes 2012.gada 7.augusta saistošajos 

noteikumos Nr.43 „Kustamā un nekustamā īpašuma novērtēšanas kritēriji, nosakot 

atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam”. 

A.Streiķis, A.Brakovska. 
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 45.panta ceturto daļu un ņemot vērā Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijas 06.09.2012. atzinumu Nr. 17-1e/12503, Vārkavas novada dome, 

atklāti balsojot: „par” A.Brakovska, E.Upeniece, Ž.Cirša, J.Purviņš,E.Āboliņa, Z.Laizāne, 

H.Ērgle, St.Malnačs, F.Pizičs, M.Bitinas, L.Kivleniece, „pret” nav, „atturas” nav, nolemj: 
 

1. Precizēt Vārkavas novada pašvaldības 2012.gada 7.augusta saistošos noteikumus Nr.43 

”Kustamā un nekustamā īpašuma novērtēšanas kritēriji, nosakot atbilstību trūcīgas ģimenes 
(personas) statusam”: 

 

1.1. Svītrot saistošo noteikumu tiesiskajā pamatojumā vārdu un skaitli „19.punkta”; 

1.2. Izteikt saistošo noteikumu 2.3.apakšpunktu sekojošā redakcijā:  
 

„2.3 viens automobilis vai motocikls, kas ir ģimenes (personas) īpašumā, kā 

arī viens velosipēds, mopēds vai motorollers katram ģimenes loceklim.” 
 

2. Publicēt saistošos noteikumus Nr.43 ”Kustamā un nekustamā īpašuma 

novērtēšanas kritēriji, nosakot atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam” 
novada vietējā avīzē “Ozolupe” un mājas lapā internetā www.varkava.lv. 

http://www.varkava.lv/
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3.  

Par Vārkavas  novada domes  saistošo noteikumu Nr.44 „Par pašvaldības atļaujas 

izsniegšanu tirdzniecībai publiskās vietās” apstiprināšanu. 
 

Vienotās prasības tirdzniecības saskaņošanai publiskās vietās Vārkavas novada pašvaldības 

administratīvajā teritorijā pašvaldībai jāizdod atbilstošas atļaujas.  
 

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 3. punktu, „Alkoholisko dzērienu 

aprites likuma” 8.panta pirmo daļu un Ministru kabineta 2010. gada 12. maija noteikumu Nr.440 

„Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas 

kārtību” 8. un 9. punktu, ņemot vērā Vārkavas novada domes pastāvīgās apvienoto  komiteju 2012.gada 

11.septembra  lēmumu, Vārkavas novada dome, atklāti balsojot: „par” A.Brakovska, E.Upeniece, 

Ž.Cirša, J.Purviņš, E.Āboliņa, Z.Laizāne, H.Ērgle, St.Malnačs, F.Pizičs, M.Bitinas, 

L.Kivleniece, „pret” nav, „atturas” nav, nolemj: 

 
1. Apstiprināt Vārkavas novada domes saistošos noteikumus Nr. 44 „Par pašvaldības atļaujas 

izsniegšanu tirdzniecībai publiskās vietās”. 

 
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas bezmaksas izdevumā 

„Ozolupe”. 

 

Pielikumā Nr.1: Vārkavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 44„Par pašvaldības atļaujas izsniegšanu 
tirdzniecībai publiskās vietās” un paskaidrojuma raksts. 

 
 

4.  

Par papildus darbiem Būvdarbu līgumā Nr.5.-46./53 no 18.05.2012. 

V.Šmeikste, E.Sparāns, J.Purviņš, A.Brakovska. 

 

Vārkavas novada dome izskatīja SIA „Ošukalns”, reģ.Nr.45403003363, juridiskā adrese: 

”Ēķengrāve”, Viesītes l.t.,Viesītes novads 14.09.2012.vēstuli Nr.271 (iereģistrēts Vārkavas 

novada domē ar Nr.VNP/3-11/12/178) ar iesniegumu „Par papildus darbiem būvdarbu līgumā 

Nr.5-46/53 no 18.05.2012”.  

Ziņo: V.Šmeikste . Izvērtējot visus iesniegtos materiālus par „Ceļa Vet.iecirknis - Luterāņu 

baznīca 0,00-2,1 km rekonstrukcija Vārkavas novadā” iepirkumu un noslēgto līgumu, secina, ka 

iepirkuma nolikumā ir ietverti nosacījumi, ka visi ar šo ceļu saistītie darbi ir jānosaka pašiem 

būvniekiem, jo mēs paļaujamies uz būvnieku pieredzi un profesionālismu, par to iepirkumā 

prasot attiecīgos dokumentus gan pieredzi, gan speciālistu kvalifikāciju apliecinošu dokumentus 

un saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un iepirkuma nolikumu, ka visi paredzamie darbi ir 

jākonstatē un jāiekļauj iepirkuma piedāvājumā, apskatot objektu dabā. Apskatot objektu uz 

vietas iepirkuma kontaktpersona -  pašvaldības izpilddirektors ir norādījis, ka projektējamo ceļu 

divās vietās šķērso maģistrālais gāzes vads, līdz ar to būvniekam sastādot iepirkuma 

piedāvājumu vajadzēja iepriekš paredzēt darbus, kuri jāveic izbūvējot infrastruktūras objektu 

šajā gadījumā ceļu virs maģistrālā gāzes vada.  

Sazinoties ar VAS Latvijas valsts ceļi Latgales reģiona Preiļu nodaļas speciālistu G.Jakovelu, 

dome ir saņēmusi skaidrojumu par ceļa platumu norādīto tehniskajos noteikumos Nr.4.6.4./94, 

ka šī nav obligāta prasība izbūvēt ceļu 5.5 metru platumā, bet tas ir ieteikums, un tā kā šajā 

projektā sākotnēji bija paredzēts izbūvēt ceļu 4.5 metru platumā, un apstiprināta ELFLA 

līdzfinansētā projekta līdzekļi ir nepietiekoši, pašlaik veikt ceļa būvniecību 4.5 metru platumā, 



bet projektējot paredzēt ceļa zemes klātni 5.5 metru platumā, lai būtu iespēja nākotnē atrodot 

finansējumu uzbūvēt ceļu 5.5 metru platu.  

SIA „Ošukalns” papildus darbu tāme ir nepamatota un nav apstiprināma.  

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 15.panta pirmās daļas 2.punktu, Vārkavas novada 

dome, atklāti balsojot: „par” A.Brakovska, E.Upeniece, Ž.Cirša, J.Purviņš, E.Āboliņa, 

Z.Laizāne, H.Ērgle, St.Malnačs, F.Pizičs, M.Bitinas, L.Kivleniece, „pret” nav, „atturas” nav, 

nolemj: 
 

1. Būvprojektā „Ceļa Vet.iecirknis - Luterāņu baznīca 0,00-2,1 km rekonstrukcija 

Vārkavas novadā” ieprojektēt ceļa zemes klātni 5.5 metru platumā, bet ceļa seguma 

platumu šī projekta ietvaros 4.5 metru platumā. 

2. SIA „Ošukalns” veikt būvniecības darbus saskaņā ar noslēgto līgumu un 

būvniecības darbu izmaksas līgumā Nr.5.-46./53  nepalielināt.  
 

 

5.  

Par sadarbības līgumu ar Preiļu novada Izglītības pārvaldi. 

A.Brakovska. 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 15.panta pirmās daļas 4.punktu,Vārkavas novada dome, 

atklāti balsojot: „par” A.Brakovska, E.Upeniece, Ž.Cirša, J.Purviņš, E.Āboliņa, Z.Laizāne, 

H.Ērgle, St.Malnačs, F.Pizičs, M.Bitinas, L.Kivleniece, „pret” nav, „atturas” nav, nolemj: 

 
Pagarināt Sadarbības līgumu ar Preiļu novada Izglītības pārvaldi līdz 2013.gada 1.septembrim. 

 

6.  

Par Vārkavas novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas klasi ziemas periodā. 

E.Sparāns, A.Brakovska. 

 

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu un Ministru kabineta 

2010.gada 9.marta  noteikumu Nr.224 "Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas 

prasībām un to izpildes kontroli" 4.2.punktu Vārkavas novada dome, atklāti balsojot: „par” 

A.Brakovska ,E.Upeniece, Ž.Cirša, J.Purviņš, E.Āboliņa, Z.Laizāne, H.Ērgle, St.Malnačs, 

F.Pizičs, M.Bitinas,L.Kivleniece, „pret” nav, „atturas” nav, nolemj: 

 
1. Apstiprināt Vārkavas novada domes saistošos noteikumus Nr. 45„Par Vārkavas novada 

pašvaldības autoceļu uzturēšanas klasēm ”. 

 

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas bezmaksas izdevumā 

„Ozolupe”. 

 

Pielikumā Nr.2: Vārkavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 45 „Par Vārkavas novada pašvaldības 

autoceļu uzturēšanas klasēm ” un paskaidrojuma raksts. 
Pielikumā Nr.3: Vārkavas novada pašvaldības autoceļu saraksts. 

 

 

7.  

Par  dalību Daugavpils lidostas attīstības projektā. 

A.Brakovska. 

 

Vārkavas novada dome izskatīja Daugavpils pilsētas domes 06.09.2012.vēstuli Nr.02.01-08/2329 

„Par Latgales reģionālās lidostas attīstību”, kurā piedāvā pašvaldībai piedalīties Daugavpils 

lidostas attīstības projektā, pieņemot bez atlīdzības SIA „Daugavpils lidosta” kapitāldaļas. 



Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Vārkavas novada dome, 

atklāti balsojot: „par” A.Brakovska, E.Upeniece, Ž.Cirša, J.Purviņš, E.Āboliņa, Z.Laizāne, 

H.Ērgle, St.Malnačs, F.Pizičs, M.Bitinas, L.Kivleniece, „pret” nav, „atturas” nav, nolemj: 

 

Vārkavas novada pašvaldībai nepiedalīties Daugavpils lidostas attīstības projektā. 

 

 

8. 

Par pašvaldībai piekrītošās zemes iznomāšanu. 

Dz.Cimdiņš, A.Brakovska. 

 

8.1. A. T. iesnieguma izskatīšana. 
 

Izskatot A. T. 2012.gada 6.septembra iesniegumu (reģ. Nr.VNP 3-15.1/12/111) par zemes gabala ar 

kadastra Nr. 7664-006-0129 (1,2 ha) nomu lauksaimniecības vajadzībām, pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, 2007.gada 30.oktobra Ministru Kabineta 

noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu’’4.,7.², 16. un 

18.3.apakšpunktu, Vārkavas novada dome, atklāti balsojot: „par” A.Brakovska, E.Upeniece, 

Ž.Cirša, J.Purviņš, E.Āboliņa, Z.Laizāne, H.Ērgle, St.Malnačs, F.Pizičs, M.Bitinas, 

L.Kivleniece, „pret” nav, „atturas” nav, nolemj: 
1. Slēgt zemes nomas līgumu ar A. T. par zemes gabala Rožkalnu pagastā, Vārkavas 

novadā ar kadastra Nr. 7664-006-0129, (1,2 ha)   nomu uz 7 gadiem ar mērķi lauksaimnieciskā 

darbība. 
2. Zemesgabalam ar kadastra Nr. 7664-006-0129 noteikt nomas maksu LVL 10,00 

(desmit lati 00 santīmi) gadā, no 2013.gada 1.janvāra nomas maksu noteikt LVL  20,00 

(divdesmit lati 00 santīmi) gadā. 
3. Noteikt nomas maksu 1,5 % no zemes gabala kadastrālās vērtības gadā plus PVN.  

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā (Rēzekne, 
Atbrīvošanas aleja 88, LV - 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

 
8.2.L. P. iesnieguma izskatīšana. 

 

Izskatot L. P. 2012.gada 17.septembra iesniegumu (reģ. Nr.VNP /3-15.1/12/121) par zemes 

gabala ar kadastra Nr. 7690-001-0269 (1,9 ha) nomu lauksaimniecības vajadzībām, pamatojoties uz 
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.a) punktu, MK noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par 

valsts vai pašvaldības zemes nomu’’. Vārkavas novada dome atklāti balsojot: „par” A.Brakovska, 

E.Upeniece, Ž.Cirša, J.Purviņš, E.Āboliņa, Z.Laizāne, H.Ērgle, St.Malnačs, F.Pizičs, 

M.Bitinas, L.Kivleniece, „pret” nav, „atturas” nav, nolemj: 
1. Slēgt zemes  nomas līgumu ar L. P. par zemes gabala Upmalas pagastā, Vārkavas novadā 

ar kadastra Nr. 7690-001-0269, (1,9 ha) nomu uz 7 gadiem ar mērķi lauksaimnieciskā darbība. 
2. Noteikt nomas maksu 1,5 % no zemes gabala kadastrālās vērtības gadā plus PVN. 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā (Rēzekne, 

Atbrīvošanas aleja 88, LV - 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 
 

9. 

                 Par zemes  vienību piekritību Vārkavas novada pašvaldībai. 

Dz.Cimdiņš, A.Brakovska. 

Izskatot Vārkavas novada zemes lietu speciālista Dzintara Cimdiņa 24.09.2012. iesniegumu (reģ., 

Nr. VPN/3-15.1/12/131)  par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7694-002-0401 reģistrāciju kā 

pašvaldībai piekrītošu zemi un uz zemes gabala atrodošajām būvēm adreses piešķiršanu Bērzu iela Nr. 3, 
Vārkava, Vārkavas pagasts, Vārkavas novads.   

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās daļas  27.punktu, kurš nosaka, ka 

tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, Ministru kabineta 



01.09.2009. noteikumu Nr. 996 “Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu  

zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošu un 

piekrītošo zemi ” 3.2. apakšpunktu un likumu “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to 

nostiprināšanu zemesgrāmatā” 3. panta otrās daļas 1., 2. punktu , Vārkavas novada dome atklāti 

balsojot: „par” A.Brakovska, E.Upeniece, Ž.Cirša, J.Purviņš, E.Āboliņa, Z.Laizāne, 

H.Ērgle, St.Malnačs, F.Pizičs, M.Bitinas, L.Kivleniece, „pret” nav, „atturas” nav, nolemj: 

1. Noteikt, ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7694-001-0401 piekrīt Vārkavas 

novada pašvaldībai, jo uz zemes gabala atrodas pašvaldībai piederošas būves. 

2. Būvēm, kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7694-001-0401 

piešķirt adresi Bērzu iela Nr. 3, Vārkava, Vārkavas pagasts, Vārkavas novads.  

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, 

Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

 

10. 

Par Vārkavas novada Upmalas pagasta Vanagu ciema statusa un robežu noteikšanu. 

Dz.Cimdiņš, H.Ērgle, V.Šmeikste, A.Brakovska. 

 
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās daļas 20.punktu, 2009.gada 

3.novembra Ministru Kabineta noteikumu Nr.1269 "Adresācijas sistēmas noteikumi" 7.,29., un 

31.punktu, Vārkavas novada dome atklāti balsojot: „par” A.Brakovska, E.Upeniece, Ž.Cirša, 

J.Purviņš, E.Āboliņa, Z.Laizāne, H.Ērgle, St.Malnačs, F.Pizičs, M.Bitinas, L.Kivleniece, 
„pret” nav, „atturas” nav, nolemj: 

1. Piešķirt Vanagu ciemam - ciema statusu: 

Vārkavas novada, Upmalas pagasta, Vanagu ciems. 

2. Noteikt Vārkavas novada, Upmalas pagasta, Vanagu ciema robežas. Pielikumā Nr.4. 

3. Piešķirt Vārkavas novada Upmalas pagasta Vanagu ciema ielu nosaukumus: 

Darbnīcu iela, Lakstīgalu iela, Pasta iela, Skolas iela un Vanagu iela. Pielikumā Nr.5 

Ielu grafiskais pielikums. 

4. Apstiprināt adrešu maiņu Vārkavas novada, Upmalas pagasta, Vanagu ciemā-Pielikums 

Nr.6. 

 

11. 

Par adrešu piešķiršanu. 

            Dz.Cimdiņš, A.Brakovska 

 
Izskatot J. G. 2012.gada 11. septembra iesniegumu (reģ. Nr. VNP 3-15.1/12/118) par adreses 

piešķiršanu jaunbūvei, kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7690-006-0090, „Mežloki”, 
Kaļvi, Upmalas pag., Vārkavas novads, pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21 pantu un MK 

2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi", 

Vārkavas novada dome atklāti balsojot: „par” A.Brakovska, E.Upeniece, Ž.Cirša, 

J.Purviņš, E.Āboliņa, Z.Laizāne, H.Ērgle, St.Malnačs, F.Pizičs, M.Bitinas, L.Kivleniece, 
„pret” nav, „atturas” nav, nolemj: 

1.Jaunbūvei, kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7690-006-0090 

piešķirt adresi, „Mežloki”, Kaļvi, Upmalas pagasts, Vārkavas novads. 



2.  Sēdes lēmumu nosūtīt LR Valsts zemes dienestam reģistrācijai Valsts adrešu 

reģistrā. 
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā (Rēzekne, 

Atbrīvošanas aleja 88, LV - 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

 

12. 

Par Vārkavas novada domes 2012.gada 27.marta  sēdes lēmuma Nr.5/1 precizēšanu. 

Dz.Cimdiņš, A.Brakovska. 

 

Izskatot Vārkavas novada domes zemes lietu speciālista Dzintara Cimdiņa , 2012.gada 11. septembra 
iesniegumu ar reģ. Nr. VPN/3-15.1/12/119, par izstrādātā zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 

nekustamajam īpašumam „Straujupe” (kadastra numurs 7664-003-0087) Rožkalnu pagastā, Vārkavas 

novadā,  27.03.2012. lēmuma (protokols Nr. 5, 1.) precizēšanu, izsakot, punktu Nr. 3. šādā redakcijā,  
piešķirt būvēm, kas atrodas uz atdalāmās zemes vienībai Nr.1. kopplatībā 5,5 ha adresi „Smuidras”, 

Strodi,  Rožkalnu pagasts, Vārkavas novads. 
Pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, Zemes ierīcības 

likuma 19.panta otro daļu, 2011.gada 12.aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr. 288 „Zemes ierīcības 

projekta izstrādes noteikumi” 9.8. apakšpunktu un 31.punktu, 2006.gada 20.jūnija Ministru kabineta 

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

mērķu noteikšanas un maiņas kārtība" 16.1. apakšpunktu, 2009.gada 3.novembra Ministru kabineta 
noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2., 28., un 44.punktu, Administratīvā procesa 

likuma 70.pantu, 79.panta pirmo daļu Vārkavas novada dome atklāti balsojot: „par” A.Brakovska, 

E.Upeniece, Ž.Cirša, J.Purviņš, E.Āboliņa, Z.Laizāne, H.Ērgle, St.Malnačs, F.Pizičs, 

M.Bitinas, L.Kivleniece, „pret” nav, „atturas” nav, nolemj: 
 

1. Izdarīt izmaiņas Vārkavas novada domes 2012.gada 27.marta lēmumā (protokols Nr. 5. 1.) „Par 

zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam „Straujupe” (kadastra numurs 7664-003-0087) 

Rožkalnu pagastā, Vārkavas novadā apstiprināšanu” 3. punktā un izteikt tos šādā redakcijā:  
 

2. Piešķirt plānotajai zemes vienībai Nr. 1 kopplatībā 5,5 ha un uz tās atrodošajām ēkām adresi: 

„Smuidras”, Strodi,  Rožkalnu pagasts, Vārkavas novads. 
 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas 

alejā 88, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
 

 

13. 

Par PVN maksātāja statusu. 

Z.Skuķe, V.Šmeikste, A.Brakovska. 

 

Vārkavas novada dome uzklausīja galvenās grāmatvedes Z.Skuķes skaidrojumu par PVN 

maksāšanu, par to, cik novadam tas ir neizdevīgi, kā arī  domes deputāti tika iepazīstināti ar 

zvērināta revidenta A.Reigases izskaidrojumu par Vārkavas novada pašvaldību kā PVN 

maksātāju.  

Lēmums netiek pieņemts. Jautājumu atlikt izskatīšanai uz oktobra mēneša domes sēdi. 

 

14. 

Iesniegumu izskatīšana. 

A.Brakovska. 

 

14.1. SIA „ASENIKA”  iesnieguma izskatīšana. 

A.Streiķis. 

 



Vārkavas novada dome izskatīja SIA „ASENIKA”, reģ.Nr.41503060784,juridiskā adrese: Daugavpils iela 

74-50, Preiļi 04.09.2012.iesniegumu (iereģistrēts ar Nr.VNP/3-15.1./12/172/ 11.09.2012.) par autoveikala 

statusa piešķiršanu autofurgonam Renault Master ar valsts Nr.PO 6216 un atļaujas izsniegšanu 
tirdzniecībai ar pārtikas precēm, pirmās nepieciešamības nepārtikas precēm. 

 

Lēmums netiek pieņemts. Pieprasīt SIA „ASENIKA” papildus informāciju par tirdzniecības 

norises vietām. 

 
 

14.2.Par SIA „Preiļu slimnīca” dzemdību nodaļas turpmāko darbību. 

 
Vārkavas novada dome izskatīja SIA „Preiļu slimnīca”  11.09.2012.vēstuli Nr.1-15.4/282 Par SIA „Preiļu 

slimnīca” dzemdību nodaļas turpmāko darbību. SIA „Preiļu slimnīca” lūdz sastādot Vārkavas novada 

domes budžetu 2013.gadam, paredzēt naudas līdzekļus Ls 1416 SIA „Preiļu slimnīca” dzemdību nodaļas 
finansējumam, proporcionāli Vārkavas novada domei piederošajām kapitāla daļām. 

 

Lēmums netiek pieņemts. Jautājumu skatīt pie 2013.gada budžeta sastādīšanas. 

 

 

 

          14.3.Nodibinājuma „Fonds Sibīrijas bērni” valdes locekles Dz.Gekas iesnieguma 

izskatīšana. 

Vārkavas novada dome izskatīja Nodibinājuma „Fonds Sibīrijas bērni” valdes locekles 

Dz.Gekas iesniegumu par grāmatas „Sibīrijas bērni” 2.sējuma tulkošanu angļu valodā un daļēju 

tipogrāfijas izdevumu segšanu. Pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” 12.pantu ,Vārkavas novada 

dome atklāti balsojot: „par” A.Brakovska, E.Upeniece, Ž.Cirša, J.Purviņš, E.Āboliņa, 

Z.Laizāne, H.Ērgle, St.Malnačs, F.Pizičs, M.Bitinas, L.Kivleniece, „pret” nav, „atturas” nav, 

nolemj: 
1. Piešķirt  Ls 100 (viens simts latu) līdzfinansējumu Nodibinājumam „Fonds Sibīrijas 

bērni” grāmatas „Sibīrijas bērni” 2.sējuma tulkošanai angļu valodā un daļēju tipogrāfijas 

izdevumu segšanai no neparedzēto budžeta līdzekļu sadaļas. 
2.Līdzfinansējumu pārskaitīt uz nodibinājuma „Fonds Sibīrijas bērni” kontu. 

 

14.4. Latvijas Bibliotēku padomes 18.09.2012.vēstules Nr.14.1-4/3372 izskatīšana. 

Vārkavas novada dome izskatīja Latvijas Bibliotēku padomes 18.09.2012.vēstuli 

Nr.14.1-4/3372 „Par reģiona galvenās bibliotēkas atkārtotu akreditāciju”, kurā aicina pieņemt 

lēmumu par Preiļu Galvenās bibliotēkas atkārtotu izvirzīšanu reģiona galvenās bibliotēkas 

statusam.  
Pamatojoties uz Bibliotēku likuma 9.panta trešo daļu, 12.pantu Ministru kabineta 2006.gada 

29.augusta noteikumu Nr.709 „Bibliotēkas akreditācijas noteikumi” 10.punktu, Vārkavas novada dome 

atklāti balsojot: „par” A.Brakovska, E.Upeniece, Ž.Cirša, J.Purviņš, E.Āboliņa, Z.Laizāne, 

H.Ērgle, St.Malnačs, F.Pizičs, M.Bitinas, L.Kivleniece, „pret” nav, „atturas” nav, nolemj: 
 

    Izvirzīt Preiļu Galveno bibliotēku reģiona galvenās bibliotēkas statusam. 

 

14.5.VAS „Latvijas Pasts” 19.09.2012.vēstules Nr.04.1.2-2/502 izskatīšana. 

Vārkavas novada dome izskatīja VAS „Latvijas Pasts” 19.09.2012.vēstuli Nr.04.1.2-2/502 „Par 

nekustamā īpašuma atsavināšanu”. VAS „Latvijas Pasts” rīkotā izsole beidzās bez rezultātiem, jo 

nepieteicās neviens izsoles dalībnieks. VAS „Latvijas Pasts” lems par tālāko rīcību ar nekustamo 



īpašumu. Vēstulē Nr.04.1.2-2/502 „Par nekustamā īpašuma atsavināšanu” VAS „Latvijas Pasts” 

lūdz izteikt viedokli par iespēju iegādāties nekustamo īpašumu „Pilišķi dz. 2”,Pilišķos,Vārkavas 

pagastā, Vārkavas novadā. 

Lēmums netiek pieņemts.  Jautājums atlikts izskatīšanai uz ārkārtas sēdi. 

 

14.6. M.K. iesnieguma izskatīšana. 

2012.gada 2.septembrī Vārkavas novada Rožkalnu pagasta „Andiņos” K. ģimenei nodega 

dzīvojamā māja. Ģimene palika bez pajumtes un iedzīves. Vārkavas novada dome izskatīja M.K.  

25.09.2012. iesniegumu (iereģistrēts ar Nr.VNP/3-15.2/12/133 25.09.2012.) par  iespēju piešķirt 

naudas līdzekļus centrālās apkures katla iegādei.  
Pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. Punktu, Vārkavas novada 

dome atklāti balsojot: „par” A.Brakovska, E.Upeniece, Ž.Cirša, J.Purviņš, E.Āboliņa, 

Z.Laizāne, H.Ērgle, St.Malnačs, F.Pizičs, M.Bitinas, L.Kivleniece, „pret” nav, „atturas” nav, 

nolemj: 
 

Piešķirt M.K. ģimenei 500 LVL no neparedzēto līdzekļu sadaļas centrālās apkures katla 

iegādei. 

 

14.7.D.Mikitānes iesnieguma izskatīšana. 

Vārkavas novada dome izskatīja deju grupas „Daina” vadītājas Dainas Mikitānes 

06.09.2012.iesniegumu (iereģistrēts ar Nr. NVP/3-15.1/12/109) par atbrīvošanu no deju grupas 

vadītājas amata pildīšanas. Vārkavas novada dome, atklāti balsojot: „par” A.Brakovska, 

E.Upeniece, Ž.Cirša, J.Purviņš, E.Āboliņa, Z.Laizāne, H.Ērgle, St.Malnačs, F.Pizičs, 

M.Bitinas, L.Kivleniece, „pret” nav, „atturas” nav, nolemj: 
 

Pašvaldības izpilddirektoram atbrīvot deju grupas „Daina” vadītāju Dainu Mikitāni ar 

01.10.2012. saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu. 

 

15. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu. 

Dz.Cimdiņš, A.Brakovska. 

Izskatot VZD Latgales reģionālās nodaļas, Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601,  

28.06.2012. Nr. 2-07-L/2850 iesniegtos zemes lietotāju sarakstus (pielikums Nr. 1), zemes lietotājiem, 

kuriem līdz 2011. gada 30. decembrim nav noslēgti līgumi par zemes izpirkšanu ar valsts akciju 

sabiedrību „Latvijas Hipotēku un zemes banka” 29.06.2012 iesniegumu (reģistrācijas Nr. VPN 3-
12/12/42).  

Pamatojoties uz likumu “Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos “ 4.panta 2.un 3. daļu, 

kurš nosaka, ka Valsts zemes dienesta teritoriālā struktūrvienība sagatavo un iesniedz pašvaldībām 
kadastra datus līdz 2012. gada 30.jūlijam par tām zemes vienībām, par kurām nav noslēgti zemes 

izpirkšanas līgumi ar valsts akciju sabiedrību „Latvijas Hipotēku un zemes banka” līdz 2011. gada 30. 

decembrim un pašvaldība pamatojoties VZD norādītajiem kadastra datiem, pieņem lēmumu par to, ka 
zemes lietotāja tiesības lietot viņam piešķirto zemi ir izbeigušās, un līdz 2012. gada 30. septembrim 

iesniedz to Valsts zemes dienesta teritoriālajai struktūrvienībai. 

Pamatojoties uz likumu „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 

izmantošanas pabeigšanas likums” 25. panta pirmās daļas 4. punktam un 25. panta otrajai daļai personām, 
kuras nenoslēdza zemes izpirkšanas līgumus ar „Latvijas Hipotēku un zemes banku” līdz 2011. gada 30. 

decembrim izbeidzas zemes patstāvīgās lietošanas tiesības un tās iegūst zemes nomas pirmtiesības uz to 



lietošanā bijušo zemi, Vārkavas novada dome atklāti balsojot: „par” A.Brakovska, E.Upeniece, 

Ž.Cirša, J.Purviņš, E.Āboliņa, Z.Laizāne, H.Ērgle, St.Malnačs, F.Pizičs, M.Bitinas, L.Kivleniece, 

„pret” nav, „atturas” nav, nolemj: 
 

1. Izbeigt zemes patstāvīgās lietošanas tiesības personām saskaņā ar pielikumu Nr. 7.  

2. Noteikt, ka personas kurām izbeigtas lietošanas tiesības saskaņā ar pielikumu Nr. 7, 

iegūst nomas pirmtiesības.   

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, 

Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

Pielikumā Nr.7 Zemes vienību saraksts ar personām, kuras nav noslēgušas zemes izpirkuma 

līgumu ar Hipotēku banku līdz 2011.gada 30.decembrim un ir identificētas NĪVKIS. 

 

16. 

Par piedalīšanos projektu konkursā. 

V.Šmeikste, A.Brakovska. 

 

Vārkavas novada pašvaldības projektu vadītāja V.Šmeikste iepazīstināja domes deputātus ar 

iespēju piedalīties projektā Valsts kultūrkapitāla fonda Literatūras nozarē.  

 

Pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu Vārkavas novada 

dome atklāti balsojot: „par” A.Brakovska, E.Upeniece, Ž.Cirša, J.Purviņš, E.Āboliņa, 

Z.Laizāne, H.Ērgle, St.Malnačs, F.Pizičs, M.Bitinas, L.Kivleniece, „pret” nav, „atturas” 

nav, nolemj: 
 

Piedalīties Valsts kultūrkapitāla fonda izsludinātajā projektu konkursā Literatūras nozarē 

ar projektu „Mēs jau sen to gribējām jums pateikt”. Projekta kopējās izmaksas Ls 1116,95 

pašvaldības finansējums Ls 500,00 no Valsts kultūrkapitāla fonda pieprasītais finansējums  

Ls 616,95 . 
 

Sēde slēgta plkst.14.00 

Sēdes vadītāja                                                                                                   Anita Brakovska 

Protokolēja         Antoņina Rusiņa 

Parakstīšanas datums 27.09.2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


