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Vārkavas novadā 

SĒDES PROTOKOLS  

 

2012. gada 23.oktobrī        Nr. 20 

Vecvārkavā 

Sēde sasaukta plkst.10.00 

Sēdi sāk plkst.10:05 

 

Sēdes darba kārtība: 

 

1. Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.40 „Par Vārkavas novada 

pašvaldības speciālo budžetu 2012.gadam”. 

2. Par Vārkavas novada domes saistošo noteikumu Nr.46 „Par pašvaldības 

nodevu tirdzniecībai publiskās vietās un izklaidējoša rakstura pasākuma 

rīkošanu Vārkavas novadā” apstiprināšanu. 

3. Par konkursu uz Vārkavas novada kultūras centra vadītāja vakanci. 

4. Par nosaukuma piešķiršanu. 

5. Par telpu īri VAS „Latvijas Pasts”. 

6. Par grozījumiem noteikumos „Maksas pakalpojumi Vārkavas novada 

pašvaldībā”. 

7. Par grozījumiem noteikumos ” Dušas izmantošanas un veļas mazgāšanas 

pakalpojumu kārtība”. 

8. Par autobusa iegādi. 

9. Par Goda rakstu un Atzinības rakstu piešķiršanu. 

10. Iesniegumu izskatīšana. 

Sēdes darba kārtību papildina ar šādiem darba kārtības jautājumiem: 

11. Par izmaiņām Vārkavas vidusskolas Nolikumā. 

12. Par grozījumiem Vārkavas novada Attīstības programmā 2012.-2018. 

gadiem. 

13. Par SIA „Ošukalns” būvdarbu līgumu Nr.5-46/53. 

14. Par Administratīvā pārkāpuma protokola izskatīšanu. 

15. Par piedalīšanos Sorosa Fonda Latvija iniciatīvas „Pārmaiņu iespēja skolām” 

projektu konkursā „Skola kā kopienas attīstības resurss”. 

16. Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam „Dzērvenes” (kadastra 

numurs 7664-001-0057) Rožkalnu pagastā, Vārkavas novadā apstiprināšanu. 

 

Sēdi vada: domes priekšsēdētāja     Antra Vilcāne 

Protokolē: sekretāre       Antoņina Rusiņa 

 

Sēdē piedalās: 

Domes deputāti:  

A.Brakovska, P.Kuzminovs, L.Kivleniece, M.Bitinas, Ž.Cirša, J.Purviņš, 

H.Ērgle, F.Pizičs, E.Āboliņa, A.Vilcāne. 

http://www.varkava.lv/
mailto:dome@varkava.lv


Administrācijas darbinieki: 

Projektu vadītāja        Vija Šmeikste 

Sabiedrisko attiecību speciāliste     Maija Praņevska 

Jurists         Ainārs Streiķis 

Zemes lietu speciālists      Dzintars Cimdiņš 

Sociālā dienesta vadītāja      Baiba Ruča 

Pašvaldības izpilddirektors      Elmārs Sparāns 

Vārkavas pamatskolas direktore     Skaidrīte Medne 

 

Sēdē nepiedalās: 

Deputāti:  
St.Malnačs – darba pienākumu dēļ, 

Z.Laizāne –darba pienākumu dēļ, 

E.Upeniece – slimības dēļ. 

 

 

1. Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.40 „Par Vārkavas novada 

pašvaldības speciālo budžetu 2012.gadam”. 

E.Sparāns, J.Purviņš, A.Brakovska, A.Vilcāne. 

 

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.panta 

1.un 2.daļu,likuma „Par pašvaldību budžetiem” 7.pantu atklāti balsojot: PAR 

A.Brakovska, P.Kuzminovs, L.Kivleniece, M.Bitinas, Ž.Cirša, J.Purviņš, 

H.Ērgle, F.Pizičs, E.Āboliņa, A.Vilcāne, PRET - nav; ATTURAS – nav, Vārkavas 

novada dome NOLEMJ: 

  Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.48 „Par grozījumiem saistošajos noteikumos 

Nr.40 „Par Vārkavas novada pašvaldības speciālo budžetu 2012.gadam” (saistošie 

noteikumi pievienoti pielikumā Nr.1). 

 

 

 

2. Par Vārkavas novada domes saistošo noteikumu Nr.46 „Par pašvaldības 

nodevu tirdzniecībai publiskās vietās un izklaidējoša rakstura pasākuma 

rīkošanu Vārkavas novadā” apstiprināšanu. 

A.Vilcāne. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām’’21.panta pirmās daļas 15. Punktu, likuma 

„Par nodokļiem un nodevām” 12.panta pirmās daļas 2. un 4.punktu un Ministru 

kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumu Nr.480 "Noteikumi par kārtību, kādā 

pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas" 3. un 9.punktu, ņemot vērā Vārkavas 

novada domes apvienoto komitejas 2012.gada 16.oktobra atzinumu, atklāti balsojot: 

PAR A.Brakovska, P.Kuzminovs, L.Kivleniece, M.Bitinas, Ž.Cirša, J.Purviņš, 

H.Ērgle, F.Pizičs, E.Āboliņa, A.Vilcāne, PRET - nav; ATTURAS – nav, Vārkavas 

novada dome NOLEMJ: 

1.Apstiprināt Vārkavas novada domes saistošos noteikumus Nr. 46 „Par 

pašvaldības nodevu tirdzniecībai publiskās vietās un izklaidējoša rakstura 

pasākuma rīkošanu Vārkavas novadā”. 

2.Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas 

bezmaksas izdevumā „Ozolupe”. 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=111605
http://www.likumi.lv/doc.php?id=111605


Pielikumā Nr.2: Vārkavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 46 „Par pašvaldības 

nodevu tirdzniecībai publiskās vietās un izklaidējoša rakstura pasākuma rīkošanu 

Vārkavas novadā” un paskaidrojuma raksts. 

 

3. Par konkursu uz Vārkavas novada kultūras centra vadītāja vakanci. 

A.Vilcāne. 

 
Sakarā ar nepieciešamību pieņemt darbā Vārkavas novada Kultūras centra vadītāju, 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, atklāti balsojot: 

PAR A.Brakovska, P.Kuzminovs, L.Kivleniece, M.Bitinas, Ž.Cirša, J.Purviņš, 

H.Ērgle, F.Pizičs, E.Āboliņa, A.Vilcāne, PRET - nav; ATTURAS – nav, Vārkavas 

novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt atklāta konkursa nolikumu uz vakanto amatu - Vārkavas novada 

Kultūras centra vadītājs un organizēt konkursu atbilstoši nolikumam. 

2. Amata kandidātu pieteikumus uzdot izvērtēt konkursa komisijai sastāvošai no 

komisijas priekšsēdētājas Anitas Brakovskas un sekojošiem komisijas locekļiem: 

1) Ženija Cirša; 

2) Helēna Ērgle;  

3) Lidija Kivleniece; 

4) Francis Pizičs; 

5) Pēteris Kuzminovs; 

6)Ainārs Streiķis. 

3. Paziņojumu ar konkursa noteikumiem publicēt Vārkavas novada pašvaldības 

interneta mājas lapā www.varkava.lv, informatīvajā izdevumā „Ozolupe” un laikrakstā 

„Novadnieks”. 

 

Pielikumā Nr.3 Atklāta konkursa nolikums uz vakanto amatu „Vārkavas novada Kultūras 

centra vadītājs”. 

 

 

4. Par nosaukuma piešķiršanu. 

Dz.Cimdiņš, A.Vilcāne. 

 
Izskatot T. L. 09.10.2012. iesniegumu (reģ. Nr. VNP/3-15.1/12/145) par nosaukuma 

„Mežmala” piešķiršanu nekustamajam īpašumam, kurā ietilpst zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumiem 7694-003-XXXX un 7694-003-XXXX, un pamatojoties uz likuma “Par 

pašvaldībām“ 21.panta 27.punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt 

lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu” 

likuma 14.panta otro daļu, atklāti balsojot: PAR A.Brakovska, P.Kuzminovs, 

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

A.Vilcāne, PRET - nav; ATTURAS – nav, Vārkavas novada dome NOLEMJ: 

1. Piešķirt nosaukumu “Mežmala” nekustamajam īpašumam, kurā ietilpst zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumiem 7694-003-XXXX un 7694-003-XXXX. 
2. Lēmuma izrakstu nosūtīt Valsts zemes dienesta, Latgales reģionālā nodaļai, 

Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV – 4601 

 



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

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

 

 

5. Par telpu īri VAS „Latvijas Pasts”. 

A.Brakovska, A.Streiķis,  A.Vilcāne. 

 

Lēmumu par šo jautājumu nepieņem. 

Sagatavot vēstuli VAS „Latvijas Pasts” par piedāvājumu izīrēt telpas. 

 

 

 

6. Par grozījumiem noteikumos „Maksas pakalpojumi Vārkavas novada 

pašvaldībā” 

A.Streiķis, E.Sparāns, A.Brakovska, A.Vilcāne. 

 

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām’’ 21.panta pirmās daļas 14.punkta g) 

apakšpunktu, atklāti balsojot: PAR: A.Brakovska, P.Kuzminovs, L.Kivleniece, 

M.Bitinas, Ž.Cirša, J.Purviņš, H.Ērgle, F.Pizičs, E.Āboliņa, A.Vilcāne, PRET -

nav; ATTURAS – nav, Vārkavas novada dome NOLEMJ: 

1. Atcelt 2011.gada 23.marta apstiprinātos Maksas pakalpojumus Vārkavas 

novada pašvaldībā. 

2. Apstiprināt jaunus maksas pakalpojumus Vārkavas novada pašvaldībā, 

pakalpojuma cenu nosakot ar pievienotās vērtības nodokli (PVN). 

(Pielikumā Nr.4.) 

 

 

7. Par grozījumiem noteikumos ” Dušas izmantošanas un veļas mazgāšanas 

pakalpojumu kārtība”. 

A.Streiķis, A.Vilcāne. 

 

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām’’ 21.panta pirmās daļas 14.punkta g) 

apakšpunktu un 43.panta trešo daļu, Atklāti balsojot: PAR: A.Brakovska, 

P.Kuzminovs, L.Kivleniece, M.Bitinas, Ž.Cirša, J.Purviņš, H.Ērgle, F.Pizičs, 

E.Āboliņa, A.Vilcāne, PRET - nav; ATTURAS – nav, Vārkavas novada dome 

NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Vārkavas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.47 Par 

28.09.2010. Saistošo noteikumu Nr.23 „Par sociālajiem pakalpojumiem Vārkavas 

novadā” atzīšanu par spēku zaudējušiem. 

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45.panta noteiktajā 

kārtībā. 

 

Pielikumā Nr.5: Vārkavas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.47 Par 

28.09.2010. Saistošo noteikumu Nr.23 „Par sociālajiem pakalpojumiem Vārkavas 

novadā” atzīšanu par spēku zaudējušiem. 



 

8. Par autobusa iegādi. 

E.Sparāns, V.Šmeikste, A.Vilcāne. 

 

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām’’ 14. panta pirmās daļas 2.punktu, kas 

nosaka, ka pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības 

iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo mantu, privatizēt pašvaldību īpašuma 

objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības, Atklāti 

balsojot: PAR: A.Brakovska, P.Kuzminovs, L.Kivleniece, M.Bitinas, Ž.Cirša, 

J.Purviņš, H.Ērgle, F.Pizičs, E.Āboliņa, A.Vilcāne, PRET - nav; ATTURAS – 

nav, Vārkavas novada dome NOLEMJ: 

1. Ņemt kredītu Ls 80.000 Valsts kasē uz 10 gadiem jauna autobusa 

iegādei Vārkavas novada pašvaldības vajadzībām. 

2.Atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors Elmārs Sparāns.  

 

 

 

9. Par Goda rakstu un Atzinības rakstu piešķiršanu. 

H.Ērgle, A.Brakovska, A.Vilcāne. 

 

Vārkavas novada dome izskatīja iesniegtos sarakstus par personu apbalvošanu ar 

Goda rakstiem un atzinības rakstiem, ņemot vērā 2012.gada 16.oktobra apvienoto 

komiteju sēdes atzinumu un papildinot sarakstu vēl ar 2 personām un pamatojoties uz 

likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas un 27.pantu, kas nosaka,ka dome var 

izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā un saskaņā ar 

Vārkavas novada domes Goda rakstu piešķiršanas kārtības nolikumu un Vārkavas 

novada domes Atzinības rakstu piešķiršanas kārtības nolikumu,apstiprinātu Vārkavas 

novada domes 2008.gada 28.oktobra sēdē Nr.18/6 un Nr.18/7, atklāti balsojot: PAR: 

A.Brakovska, P.Kuzminovs, L.Kivleniece, Ž.Cirša, J.Purviņš, H.Ērgle, F.Pizičs, 

E.Āboliņa, A.Vilcāne, PRET - nav; ATTURAS – nav, balsojumā nepiedalās 

M.Bitinas, Vārkavas novada dome NOLEMJ: 

1. Sakarā ar Latvijas Republikas proklamēšanas 94.gadadienu izvirzīt 

apbalvošanai ar Atzinības rakstu: 

 

1.1.  Ņinu Volonti – par apzinīgu un pašaizliedzīgu darba pienākumu 

veikšanu;  

1.2. Veltu Ziemeli – par Rimicānu pamatskolas 100 gadu jubilejas svinību 

noorganizēšanu. Biedrības „Dzintars 2007” vadīšanu vairāku gadu garumā 

un aktīvu darbību projektu realizēšanā;  

1.3. Aiju Siksnāni – mākslīgās apsēklošanas tehniķi, par ilggadēju un 

pašaizliedzīgu darbu; 



1.4. Ati Jaudzemu - par ilggadēju un veiksmīgu uzņēmējdarbību.Par 

izveidotajām darbavietām savā uzņēmumā; 

1.5. Guntaru Vaivodu – par apzinīgu un atbildīgu darbu Vārkavas novada 

teritorijas mežu apsaimniekošanas uzraudzīšanā; 

1.6. Dagmāru Skuteli- par ieguldīto darbu jaunās paaudzes izglītošanā un 

audzināšanā; 

1.7. Annu Zaķi – par godprātīgu uzticēto pienākumu veikšanu; 

1.8. Andri Pastaru - par apzinīgu un pašaizliedzīgu darba pienākumu 

veikšanu; 

2. Izvirzīt apbalvošanai ar Goda rakstu un naudas balvu 50 lati  

2.1. Aiju Bitinas – par Vārkavas pašdarbnieku teātra vadīšanu un novada 

vārda popularizēšanu;  

2.2. Juri Somu – par remontdarbu brīvprātīgu vadīšanu projektā „Nāk 

draugi izkrāsot bērnību”; 

2.3. Antonu Onckuli – par profesionālu un ar lielu atbildības sajūtu 

uzticēto pienākumu veikšanu; 

2.4. Edgaru Vaivodu- par pašaizliedzīgu rīcību 2011.gada 18.novembra 

ugunsgrēka novēršanā. 

 

 

 

10. Iesniegumu izskatīšana. 

A.Vilcāne. 

10.1.Par SIA „ASENIKA” atļauju veikt ielu tirdzniecību Vārkavas novada 

administratīvajā teritorijā. 

 

Vārkavas novada dome izskatījusi SIA „ASENIKA”, iesniegumu par atļauju veikt 

tirdzniecību ar pārtikas, pirmās nepieciešamības nepārtikas precēm un vieglo alkoholu 

(alu), pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 37.panta sesto daļu, 41.panta pirmās 

daļas 3.punktu un ņemot vērā apvienoto komiteju 2012.gada 16.okobra atzinumu, 

atklāti balsojot: PAR: A.Brakovska, P.Kuzminovs, L.Kivleniece, M.Bitinas, 

Ž.Cirša, J.Purviņš, H.Ērgle, F.Pizičs, E.Āboliņa, A.Vilcāne, PRET-nav; 

ATTURAS –nav, Vārkavas novada dome NOLEMJ: 

1. Atļaut SIA „ASENIKA”, reģ.Nr. 41503060784, juridiskā adrese: Daugavpils 

iela 74-50, Preiļi, Vārkavas novada administratīvajā teritorijā veikt 

tirdzniecību ar pārtikas un pirmās nepieciešamības nepārtikas precēm katru 

nedēļu no automašīnas RENAULT MASTER, valsts reģistrācijas numurs PO 

6216. 

2. Atļaujas derīguma termiņš viens gads. 

3. Apstiprināt pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta kustības maršrutu un 

laiku, saskaņā ar pielikumu Nr.6. 

4. Iesnieguma daļā par atļaujas izsniegšanu tirdzniecībai ar alkoholu atteikt.  



5. Noteikt, ka tirdzniecībā iesaistītajām personām pēc izbraukuma tirdzniecības 

veikšanas nodrošināt tirdzniecības vietas sakārtošanu. 

6. Veicot uzņēmējdarbību, ievērot Latvijas Republikas likumdošanā noteiktos 

atbilstošos normatīvos aktus. 

 

 

10.2.Vārkavas novada dome izskatīja SIA „West Solution” piedāvājumu par dalību 

projekta „Mūsu bērns” realizācijā 2013.gadā.Vārkavas novada Dzimtsarakstu nodaļa 

2012.gadā iegādājās  SIA „West Solution” veidotās 10 grāmatas, ko pasniedz bērna 

reģistrācijas laikā, 2013.gadā grāmatas cena pieaugs līdz 1.20., pamatojoties uz 

likumu „Par pašvaldībām’’ 12.pantu, atklāti balsojot: PAR: A.Brakovska, 

P.Kuzminovs, L.Kivleniece, M.Bitinas, Ž.Cirša, J.Purviņš, H.Ērgle, F.Pizičs, 

E.Āboliņa, A.Vilcāne, PRET-nav; ATTURAS – nav, Vārkavas novada dome 

NOLEMJ: 

Piekrist piedalīties projekta „Mūsu bērns” realizācijā 2013.gadā, 

iegādājoties 10 grāmatas Vārkavas novada Dzimtsarakstu nodaļai.  

 

10.3. Sociālā dienesta vadītājas B.Ručas iesnieguma 

izskatīšana 
 

Vārkavas novada dome izskatīja sociālā dienesta vadītājas B.Ručas 08.10.2012. 

iesniegumu (iereģistrēts ar Nr.VNP/3-15.1./12/150 12.10.2012.) ar lūgumu atmaksāt 

izlietotos Ls 10.00 par darba burtnīcu iegādi 8 Vārkavas pamatskolas skolēnu 

vecākiem no sociālā dienesta budžeta līdzekļiem, Vārkavas novada dome konstatē, ka 

sastādot 2012.gada budžetu, tika paredzēta nauda Ls 10 apmērā, darba burtnīcu 

iegādei, katram audzēknim, kurš mācās Vārkavas novada administratīvajā teritorijā 

esošajās izglītības iestādēs. Tomēr ir audzēkņi, kuru vecāki darba burtnīcas ir 

iegādājušies par saviem līdzekļiem un lūdz atmaksāt naudu par iegādātajām darba 

burtnīcām. Vecāku lūgums ir jāapmierina, pamatojoties uz piestādītajām apmaksas 

kvītīm. Ņemot vērā to, ka šāda nauda tika paredzēta un pamatojoties uz likumu „Par 

pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu un Izglītības likuma 17.panta trešās 

daļas 23.punktu, atklāti balsojot: PAR: A.Brakovska, P.Kuzminovs, L.Kivleniece, 

M.Bitinas, Ž.Cirša, J.Purviņš, H.Ērgle, F.Pizičs, E.Āboliņa, A.Vilcāne, PRET -

nav; ATTURAS –nav, Vārkavas novada dome NOLEMJ: 

  Vārkavas pamatskolas skolēnu vecākiem par darba burtnīcu iegādi izlietotos 

naudas līdzekļus atmaksāt no sociālā dienesta budžeta līdzekļiem.  

 

 

11. Par izmaiņām Vārkavas vidusskolas Nolikumā. 

A.Vilcāne. 



Vārkavas novada dome izskatīja Vārkavas vidusskolas direktores Anitas Vilcānes 

12.10.2012. iesniegumu (iereģistrēts Vārkavas novada domē ar Nr.VNP/3-11/12/238) 

par grozījumu izdarīšanu Vārkavas vidusskolas Nolikumā, papildinot Nolikumu ar 

9.4.punktu. 

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu,kas 

nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, 

turklāt tikai dome var izveidot, reorganizēt un likvidēt pašvaldības iestādes, 

pašvaldības kapitālsabiedrības, biedrības un nodibinājumus, apstiprināt pašvaldības 

iestāžu nolikumus, Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka Valsts, 

pašvaldību un privātās izglītības iestādes, izņemot komercsabiedrības un augstskolas, 

darbojas, pamatojoties uz šo likumu, citiem likumiem un normatīvajiem aktiem, kā arī 

attiecīgās iestādes nolikumu, kuru apstiprina iestādes dibinātājs. Atklāti balsojot: 

PAR A.Brakovska, P.Kuzminovs, L.Kivleniece, M.Bitinas, Ž.Cirša, J.Purviņš, 

H.Ērgle, F.Pizičs, E.Āboliņa, A.Vilcāne, PRET -nav; ATTURAS –nav, Vārkavas 

novada dome NOLEMJ: 

1. Izdarīt šādas izmaiņas Vārkavas vidusskolas Nolikumā: 

1.1. Papildināt Nolikumu ar 9.4.punktu šādā redakcijā: 

 „speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās 

traucējumiem (programmas kods 21015611)”. 

 

 

12. Par grozījumiem Vārkavas novada Attīstības programmā 2012.-

2018.gadiem. 

V.Šmeikste,A.Vilcāne. 

 

Vārkavas novada pašvaldības projektu vadītāja Vija Šmeikste informēja deputātus par 

to, ka Investīciju plānā Vārkavas novada Attīstības programmā 2012.-2018.gadam 

Vārkavas pamatskolas telpu siltināšana paredzēta ilgtermiņa periodā 2016.-

2018.gadam, tagad tā jāpārceļ no ilgtermiņa sadaļas uz īstermiņa plānotajiem 

projektiem 2012.-2015.gadam. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 

pirmās daļas 3. punktu Atklāti balsojot: PAR A.Brakovska, P.Kuzminovs, 

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

A.Vilcāne, PRET - nav; ATTURAS – nav, Vārkavas novada dome NOLEMJ: 

Pārcelt no Vārkavas novada Attīstības programmas 2012.-2018.gadiem  

Investīciju plāna  ilgtermiņā 2016.-2018.gadam plānoto projektu par Vārkavas 

pamatskolas telpu siltināšanu  uz īstermiņa plānoto projektu sadaļu 2012.-

2015.gadam. 

 

 

 

13. Par SIA „Ošukalns” būvdarbu līgumu Nr.5-46/53. 

V.Šmeikste, A.Vilcāne. 



 

Vārkavas novada dome ir izskatījusi SIA „Ošukalns” 2012.gada 19.oktobra vēstuli 

Nr.319, par to, ka ir radušās problēmas īstenojot noslēgto būvdarbu līgumu Nr.5.-

46./53, kurš noslēgts iepirkuma VND/2012/10 ELFLA rezultātā. Iepirkuma 

priekšmets ir tehniskā projekta izstrāde un būvdarbu veikšana ceļa posmam Vārkavas 

novada Vet.iecirknis-luterāņu baznīca 0.00-2.1 km rekonstrukcijai. Iepirkums tika 

veikts saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 8¹. pantu. Sastādot iepirkuma 

piedāvājumu būvnieks SIA „Ošukalns” nebija iekļāvis visus šī ceļa rekonstrukcijai 

paredzētos darbus, balstoties uz to, ka tehniskajā specifikācijā Vārkavas novada 

iepirkumu komisija visus darbus neparedzēja, jo sastādot tehnisko specifikāciju 

pašvaldībai nebija zināmi ne AS „Latvijas gāze” nosacījumi, ne AS „Latvijas Valsts 

ceļi” nosacījumi, kurus pieprasīja SIA „Ošukalns” jau pēc līguma noslēgšanas. 

Turklāt SIA „Ošukalns” sastādot iepirkuma piedāvājumu nebija iekļāvis neparedzēto 

darbu izmaksas, kā to nosaka 2006.gada 19.decembra Ministru Kabineta noteikumi 

Nr.1014 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 "Būvizmaksu 

noteikšanas kārtība"", līdz ar to šobrīd nav iespējams šo līgumu īstenot bez papildus 

līdzekļu piešķiršanas, jo tādu līdzekļu pašvaldībai nav. Publisko iepirkumu likuma 

noteikumi neparedz darbu daudzumu palielināšanu un papildus naudas līdzekļu 

piešķiršanu pēc līguma noslēgšanas. Tādējādi Vārkavas novada domei, saskaņā ar 

līguma Nr.5.-46./53, 11.4. apakšpunktu jāvienojas ar SIA „Ošuklans” par līguma 

izbeigšanu daļā, kas nosaka būvdarbu veikšanu, apņemoties saskaņot un apmaksāt 

izstrādāto tehnisko projektu saskaņā ar līguma nosacījumiem. 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, atklāti 

balsojot: PAR A.Brakovska, P.Kuzminovs, L.Kivleniece, M.Bitinas, Ž.Cirša, 

J.Purviņš, H.Ērgle, F.Pizičs, E.Āboliņa, A.Vilcāne, PRET -nav; ATTURAS –nav, 

Vārkavas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Savstarpēji, rakstiski vienojoties, saskaņā ar līguma 11.4. punktu izbeigt 

2012.gada 18.maija līgumu Nr.5.-46./53 noslēgtu starp Vārkavas novada domi un 

SIA „Ošukalns” daļā par būvniecības darbu veikšanu. 

2. Apstiprināt un apmaksāt līguma Nr.5.-46./53 ietvaros izstrādāto tehnisko 

projektu „Ceļa Vet.iecirknis-luterāņu baznīca 0.00-2.1 km rekonstrukcija. 

 

 

 

14. Par Administratīvā pārkāpuma protokola izskatīšanu. 

E.Sparāns, A.Vilcāne 

 

 2012.gada 18.oktobrī Valsts policijas GKPP PP SUB  Autopārvadājumu uzraudzības 

nodaļa  Vārkavas novada pašvaldībā veica pārbaudi par autotransporta 

pakalpojumiem, autobusu ekspluatāciju, autopārvadājumiem, kā rezultātā tika 

konstatēti pārkāpumi un sastādīts Administratīvā pārkāpuma protokols Nr.PA 929158.  

 Lēmums par šo jautājumu netiek pieņemts. Administratīvā pārkāpuma 

protokolu Nr.PA 929158 pieņemt zināšanai. 

 

 

 

15. Par piedalīšanos Sorosa Fonda Latvija iniciatīvas „Pārmaiņu iespēja 

skolām” projektu konkursā „Skola kā kopienas attīstības resurss”. 



Sk.Medne, A.Brakovska, A.Vilcāne. 

 

Vārkavas novada dome izskatīja Vārkavas pamatskolas direktores Sk.Mednes 

22.10.2012.iesniegumu (iereģistrēts Vārkavas novada domē ar Nr.VNP/3-15.1/12/160 

ar lūgumu atbalstīt dalību SFL iniciatīvas „Pārmaiņu iespēja skolām” projektu 

konkursā „Skola kā kopienas attīstības resurss”. Iniciatīvas „Pārmaiņu iespēja 

skolām” mērķis ir veicināt mazo skolu attīstību par daudzfunkcionāliem kopienas 

izglītības, kultūras un sociālā atbalsta centriem, rosinot pašvaldības un vietējo 

sabiedrību izmantot mazās skolas kā intelektuālu un fizisku resursu novada attīstības 

kontekstā, kas var nodrošināt iedzīvotāju vajadzībām atbilstošu pakalpojumu klāstu 

un veicināt uzņēmējdarbības attīstību.  

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 15.panta pirmās daļas 4.,5. un 10. punktu, 

atklāti balsojot: PAR A.Brakovska, P.Kuzminovs, L.Kivleniece, M.Bitinas, 

Ž.Cirša, J.Purviņš, H.Ērgle, F.Pizičs, E.Āboliņa, A.Vilcāne, PRET - nav; 

ATTURAS – nav, Vārkavas novada dome NOLEMJ: 

1. Vārkavas novada domei piedalīties SFL iniciatīvas „Pārmaiņu iespēja 

skolām” projektu konkursā „Skola kā kopienas attīstības resurss”, 

uzticot projekta sagatavošanu projektu vadītājai Vijai Šmeikstei. 

2. Projekta budžeta finanšu aprēķinus uzticēt pašvaldības grāmatvedības 

nodaļai. Par atbildīgo šajā jautājumā nosakot galveno grāmatvedi Zentu 

Skuķi. 

3. Atbildīgais par lēmuma izpildi Vārkavas pamatskolas direktore Skaidrīte 

Medne. 

 

 

16. Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam „Dzērvenes” 

(kadastra numurs 7664-001-XXXX) Rožkalnu pagastā, Vārkavas novadā 

apstiprināšanu. 

Dz.Cimdiņš, A.Vilcāne 

 

Izskatot SIA „Preime” reģ.Nr. 41503026248, 2012.gada 17.oktobra 

iesniegumu ar reģ.Nr. VPN 3 -15.2/12/253, izstrādātā zemes ierīcības projekta 

apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Dzērvenes” (kadastra numurs 7664-001-

XXXX) Rožkalnu pagastā, Vārkavas novadā, Vārkavas novada dome ir iepazinusies 

ar izstrādāto projektu. 

Saskaņā ar Vārkavas novada Rožkalnu pagasta pašvaldības teritorijas 

plānojumu, zemesgabala „Dzēvenes” (kadastra numurs 7664-001-XXXX) plānotā 

(atļautā) izmantošana ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101) un mežsaimniecība 

(NĪLM kods 0201). 



Atbilstoši Zemes ierīcības likuma 19.panta pirmajai daļai par zemes ierīcības 

projektu ir saņemts pozitīvs Valsts zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas 

atzinums. 

Pamatojoties uz 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, 

atklāti balsojot: PAR A.Brakovska, P.Kuzminovs, L.Kivleniece, M.Bitinas, 

Ž.Cirša, J.Purviņš, H.Ērgle, F.Pizičs, E.Āboliņa, A.Vilcāne, PRET -nav; 

ATTURAS – nav, Vārkavas novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt SIA „Preime” izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamajam 

īpašumam „Dzērvenes” (kadastra numurs 7664-001-XXXX) Rožkalnu 

pagastā, Vārkavas novadā. 

2. No zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7664 001 XXXX, atdalītajai 

zemes vienībai Nr. 1. 5,0 ha kopplatībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķi: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (NĪLM 

kods 0201). 

3. Piešķirt atdalītajai zemes vienībai Nr. 1 kopplatībā 5,0 ha jaunu nosaukumu  

„Dzērvenes-2”. 

4. No zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7664 00 XXXX, atdalītajai zemes 

vienībai Nr. 2 kopplatībā 19,7 ha noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: 

zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 

0101). 

5. Atdalītajai zemes vienībai Nr. 2 ar kopplatību 19,7 atstāt kadastra apzīmējumu 

7664 001 XXXX. 

6. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Dzērvenes” ar kopējo kadastra apzīmējumu 

7664 001 XXXX, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7664 001 XXXX, 

2,0 ha platībā, nosakot lietošanas mērķi  zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101). 

7. Piešķirt atdalītajiem zemes gabaliem ar kadastra apzīmējumu 7664 001 

XXXX(19,7 ha) un 7664 001 XXXX (2,0 ha) jaunu nosaukumu „Dzērvenes-

3”.  

8. Noteikt adresi „Dzērvenes-3”, Augšmukti, Rožkalnu pagasts, Vārkavas 

novads būvēm, kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7664 

001 XXXX. 

9. Lēmuma izrakstu nosūtīt Valsts zemes dienesta, Latgales reģionālā nodaļai, 

Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV – 4601 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā 

(Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās 

dienas. 

 



Sēde slēgta 13:00 

Sēdes vadītāja        Antra Vilcāne 

Protokolēja        Antoņina Rusiņa 

 

Parakstīšanas datums 26.10.2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


