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VARAKĻĀNU  NOVADA  DOMES  ĀRKĀRTAS  SĒDES 

PROTOKOLS  
Varakļānos 

 

2012.gada 1.martā               Nr. 3 

 
Sēde sasaukta plkst. 15

00 
Sēdi vada domes priekšsēdētāja Modra Vilkauša  
Sēdi protokolē Lietvedības nodaļas vadītāja Ilga Broka. 
 
DOMES  SASTĀVS: 
 

1.   Deputāts Jānis Erels  - piedalās  
2.   Deputāts Gunārs Gabrišs  - nepiedalās (seminārā) 
3.   Deputāte Sandra Gritāne  - nepiedalās (slimības dēļ) 
4.   Deputāte Ilga Mestere  - piedalās  
5.   Deputāts Gunārs Puntužs  - piedalās  
6.   Deputāte Anita Saleniece  - nepiedalās (daba komandējumā) 
7.   Deputāts Jānis Siliņš  - piedalās  
8.   Deputāts Dainis Tučs  - piedalās  
9.   Deputāte Līga Upeniece  - piedalās  
10. Deputāts Jānis Vēvers  - piedalās  
11. Deputāte Modra Vilkauša  - piedalās 
12. Deputāts Kārlis Zeimuls  - piedalās  
13. Deputāte Ieva Zepa  - piedalās  
 
PIEAICINĀTIE  UN  INTERESENTI:   
 

Inguna Pelše – biedrības „Zemes bites” pārstāve – līdz 6.darba kārtības jautājumam; 
Staņislava Poče – biedrības „Pieaugušo attīstības projekts” valdes priekšsēdētāja – līdz 
6.darba kārtības jautājumam; 
Aija Ščucka – Attīstības nodaļas vadītāja – uz 3. – 6.jautājuma izskatīšanu; 
Ilona Skutele – centralizētās grāmatvedības galvenā grāmatvede – līdz 6.darba kārtības 
jautājumam; 
Ilga Broka – Lietvedības nodaļas vadītāja 
 
DARBA  KĀRTĪBA: 
 

1. Par SIA „Varakļānu veselības aprūpes centrs” pamatkapitāla palielināšanu un 

grozījumiem statūtos  
 

2. Par valsts budžeta līdzekļu mācību literatūras iegādei sadali starp novada vispārējās 

izglītības iestādēm 
 

3. Par biedrības „Zemes bites” projektu „Sporta aktivitāšu nodrošināšana Murmastienē“ 
 

4. Par projektu „Hokeja laukuma – slidotavas izbūve Varakļānos” 
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5. Par biedrības „Pieaugušo attīstības projekts” projektu „Sabiedriskais centrs Varakļānos” 
 

6. Par telpu nomu biedrībai „Pieaugušo attīstības projekts”  
 

7. Par trīspusēja līguma pacienta ievietošanai SIA „Varakļānu veselības aprūpes centrs” 

sociālajās gultās slēgšanu 

 
1. 

Par SIA „Varakļānu veselības aprūpes centrs” pamatkapitāla palielināšanu un 

grozījumiem statūtos 
 

Tiek dots vārds I. Skutelei, J. Erelam, I. Mesterei, M. Vilkaušai 
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu un 21.panta 
pirmās daļas 8.punktu, likuma “Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un 
kapitālsabiedrībām” 28.panta pirmo daļu, 42. un 43. pantu, MK 30.06.2009. noteikumiem Nr. 
690 „Noteikumi par valsts un pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību tipveida 
statūtiem”, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm „par” (J. Erels, I. Mestere, 
G. Puntužs, J. Siliņš, D. Tučs, L. Upeniece, J. Vēvers, M. Vilkauša, K. Zeimuls, I. Zepa); 
„pret” – nav; „atturas” – nav, NOLEMJ: 

 

1. Piešķirt naudas līdzekļus LVL 15 000,00 (piecpadsmit tūkstoši) apmērā SIA 
“Varakļānu veselības aprūpes centrs” pamatkapitāla palielināšanai. 

 

2. Apstiprināt SIA “Varakļānu veselības aprūpes centrs” jaunu pamatkapitālu LVL 

184539 (viens simts astoņdesmit četri tūkstoši pieci simti trīsdesmit deviņi) apmērā. 
 

 3. Izdarīt grozījumus SIA „Varakļānu veselības aprūpes centrs” statūtos: 
 

    3.1. statūtu 5. un 6.punktus izteikt šādā redakcijā: 
 

 „5. Sabiedrības pamatkapitāls ir LVL 184 539,00 (viens simts astoņdesmit četri tūkstoši pieci 

simti trīsdesmit deviņi lati). 

6. Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts 184 539 (viens simts astoņdesmit četri tūkstoši pieci 

simti trīsdesmit deviņās) daļās. Vienas kapitāldaļas nominālvērtība ir LVL 1 (viens lats).” 
 

    3.2. statūtu 8.punktu izteikt šādā redakcijā: 
 

 „8. Valdes sastāvā ir 1 (viens) loceklis. Valdes locekli ievēl amatā dibinātājs uz trim 

gadiem.” 

 
2. 

Par valsts budžeta līdzekļu mācību literatūras iegādei sadali starp novada vispārējās 

izglītības iestādēm 
 

Tiek dots vārds I. Skutelei, I. Mesterei, M. Vilkaušai 
 

Pamatojoties uz MK 06.03.2011. noteikumiem Nr.97 „Kārtība, kādā valsts organizē un 
finansē mācību līdzekļu izdošanu un iegādi” un Izglītības un zinātnes ministrijas 17.02.2012. 
rīkojumu Nr. 66 „Par mācību literatūras iegādei paredzēto valsts budžeta līdzekļu sadali 
2012.gadam”, saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta 
pirmās daļas 23.punktu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm „par” (J. Erels, 
I. Mestere, G. Puntužs, J. Siliņš, D. Tučs, L. Upeniece, J. Vēvers, M. Vilkauša, K. Zeimuls, 
I.Zepa); „pret” – nav; „atturas” – nav, NOLEMJ: 

 

1. Valsts budžeta līdzekļus mācību literatūras iegādei sadalīt starp novada izglītības 
iestādēm atbilstoši skolēnu skaitam (pielikums Nr.1). 
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2. Noteikt, ka izglītības iestādēm šī lēmuma 1.punktā piešķirtais finansējums jāizmanto 

Valsts izglītības satura centra apstiprinātās mācību literatūras iegādei. 
 

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt izglītības darba speciālistei Anitai 
Saleniecei. 
 

Pielikumā: saraksts uz 1 lapas. 

 
3. 

Par biedrības „Zemes bites” projektu „Sporta aktivitāšu nodrošināšana 

Murmastienē“ 
 

Tiek dots vārds I. Pelšei, J. Vēveram, K. Zeimulam, M. Vilkaušai 
 

Izskatot biedrības „Zemes bites” 29.02.2012. Varakļānu novada pašvaldībā saņemto 
iesniegumu par līdzfinansējuma piešķiršanu Madonas novada fondam iesniedzamajam 
projekta pieteikumam pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošanas un dzīves kvalitātes 
veicināšana stratēģiju īstenošanas teritorijā” – „Sporta aktivitāšu nodrošināšana Murmastienē“ 
un iepazīstoties ar sagatavotā projekta pieteikuma tāmēm, Varakļānu novada dome, atklāti 
balsojot, ar 10 balsīm „par” (J. Erels, I. Mestere, G. Puntužs, J. Siliņš, D. Tučs, L. Upeniece, 
J.Vēvers, M. Vilkauša, K. Zeimuls, I. Zepa); „pret” – nav; „atturas” – nav, NOLEMJ: 

 

1. Projekta „Sporta aktivitāšu nodrošināšana Murmastienē“ realizācijas gadījumā 
nodrošināt biedrībai „Zemes bites” 10% līdzfinansējumu līdz Ls 500,00 (pieci simti) apmērā 
no pašvaldības budžeta līdzekļiem. 

 

2. Projekta „Sporta aktivitāšu nodrošināšana Murmastienē“ realizācijai slēgt ar 
biedrību „Zemes bites” (reģ. Nr. 40008112051; jurid. adrese: Rēzeknes iela 1, Murmastiene, 
Murmastienes pag., Varakļānu nov.) zemes nomas līgumu par zemes gabala 450 m2 platībā ar 
kad. Nr. 7078 004 0296; 

2.1. zemes nomas līgumu slēgt uz periodu līdz 31.12.2019.; 
2.2. kā nomas maksu par zemi uzskatīt projekta realizācijas gaitā veikto materiālo 

ieguldījumu. 

 
4. 

Par projektu „Hokeja laukuma – slidotavas izbūve Varakļānos” 
 

Tiek dots vārds A. Ščuckai, G. Puntužam, J. Vēveram, I. Mesterei, M. Vilkaušai 
 

Izskatot sagatavoto projekta „Hokeja laukuma – slidotavas izbūve Varakļānos” 
pieteikumu dalībai Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ES 
ELFLA) atklāta projektu iesniegumu konkursā pasākumam „Lauku ekonomikas dažādošana 
un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģijas īstenošanas teritorijā”, saskaņā ar 
likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu un 15.panta pirmās daļas 7.punktu, 
Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm „par” (J. Erels, I. Mestere, G. Puntužs, 
J.Siliņš, D. Tučs, L. Upeniece, J. Vēvers, M. Vilkauša, K. Zeimuls); „pret” – nav; „atturas” – 
1 (I. Zepa), NOLEMJ: 
 

1. Atbalstīt ieceri par hokeja laukuma – slidotavas izbūvi Varakļānos, iesniedzot 
pieteikumu Madonas novada fondā ES ELFLA atklāta projektu iesniegumu konkursā 
pasākumam „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības 
stratēģijas īstenošanas teritorijā”. 
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2. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas Ls 19 365,06 (deviņpadsmit tūkstoši trīs simti 

sešdesmit pieci lati un 6 santīmi) apmērā, t.sk.: 
- attiecināmās izmaksas Ls 14 000,00 (četrpadsmit tūkstoši latu); 
- neattiecināmās izmaksas Ls 5 365,06 (pieci tūkstoši trīs simti sešdesmit pieci lati un 

6 santīmi). 
 

3. Projekta finansēšanai paredzēt šādus attiecināmo izmaksu finansēšanas avotus: 
- ELFLA finansējums (75%) – Ls 10 500,00 (desmit tūkstoši pieci simti latu); 
- pašvaldības līdzfinansējums (25%) – Ls 3 500,00 (trīs tūkstoši pieci simti latu). 
 

4. Projekta realizācijas gaitā pašvaldībai segt neattiecināmas izmaksas (PVN) – Ls 

5 365,06 (pieci tūkstoši trīs simti sešdesmit pieci lati un 6 santīmi) apmērā.  

 
5. 

Par biedrības „Pieaugušo attīstības projekts” projektu „Sabiedriskais centrs 

Varakļānos” 
 

Tiek dots vārds S. Počei, G. Puntužam, J. Vēveram, D. Tučam, J. Siliņam, M. Vilkaušai 
 

Tiek izskatīts biedrības „Pieaugušo attīstības projekts” (PAP) valdes priekšsēdētājas 
Staņislavas Počes 29.02.2012. Varakļānu novada pašvaldībā atkārtoti saņemtais iesniegums 
par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam „Sabiedriskais centrs Varakļānos”, kurš tiks 
nodibinājuma „Madonas novada fonds” izsludinātajā projektu konkursā. Projekta kopējās 
tāmes izmaksas ir samazinātas no Ls 14 000 uz Ls 12 597,38. No pašvaldības tiek lūgts 
līdzfinansējums Ls 1259,74 apmērā. 

Galvenā grāmatvede norāda uz to, ja līdzfinansējuma iešķiršana tiks atbalstīta, tad 
vienlaikus lēmumā ir jāparedz no kādas budžeta pozīcijas tiks noņemta trūkstošā summa 
šādiem mērķiem (~ Ls 410). 

Deputāts G. Puntužs norāda, ka projekta ideja ir realizējama daudz izdevīgākā veidā – 
izmantojot projektā paredzēto aktivitāšu mērķiem jau esošās piemērotās telpas.  

Domes priekšsēdētāja M. Vilkauša vērš PAP valdes priekšsēdētājas S. Počes uzmanību 
uz to, ka līdzfinansējumu projektam var piesaistīt arī no novada uzņēmējiem, ne tikai no 
pašvaldības. Līdz šim visus PAP projektus pašvaldība ir atbalstījusi ar līdzfinansējumu. 
2012.gada budžets ir tāds, ka nav lieku brīvo līdzekļu: budžeta ieņēmumi ir par ~ 35 
tūkstošiem latu mazāki nekā izdevumi. 

Deputāts J. Vēvers ierosina atbalstīt projekta „Sabiedriskais centrs Varakļānos” 
līdzfinansējumu no pašvaldības budžeta līdzekļiem, piešķirot Ls 1259,74. 

Varakļānu novada dome, atklāti balso par priekšlikumu: „atbalstīt projekta 
līdzfinansējumu no pašvaldības budžeta līdzekļiem, piešķirot Ls 1259,74”, ar 3 balsīm „par” 
(J. Erels, J. Siliņš, J. Vēvers); „pret” – 4 (I. Mestere, G. Puntužs, K. Zeimuls, I. Zepa); 
„atturas” – 3 (D. Tučs, L. Upeniece, M. Vilkauša) – priekšlikums nav pieņemts 

 
6. 

Par telpu nomu biedrībai „Pieaugušo attīstības projekts”  
 

Tiek dots vārds S. Počei, G. Puntužam, M. Vilkaušai 
 

Izskatot biedrības „Pieaugušo attīstības projekts” valdes priekšsēdētājas Staņislavas 
Počes 06.02.2012. Varakļānu novada pašvaldībā saņemto iesniegumu par telpu nomu 
projektam „Sabiedriskais centrs Varakļānos”, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 10 
balsīm „par” (J. Erels, I. Mestere, G. Puntužs, J. Siliņš, D. Tučs, L. Upeniece, J. Vēvers, 
M.Vilkauša, K. Zeimuls, I. Zepa); „pret” – nav; „atturas” – nav, NOLEMJ: 
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1. Atļaut Varakļānu kultūras namam (direktore R. Laizāne) slēgt nedzīvojamo telpu 

nomas līgumu ar biedrību „Pieaugušo attīstības projekts” par pagrabstāva zālītes nomu 
projekta „Sabiedriskais centrs Varakļānos” realizācijai; 

1.1. nomas līgumu slēgt uz periodu līdz 31.12.2019.; 
1.2. kā nomas maksu par telpu izmantošanu uzskatīt projekta realizācijas gaitā veikto 

materiālo ieguldījumu.. 

 
7. 

Par trīspusēja līguma pacienta ievietošanai SIA „Varakļānu veselības aprūpes 

centrs” sociālajās gultās slēgšanu 
 

Tiek dots vārds I. Zepai, G. Puntužam, I. Mesterei, M. Vilkaušai 
 

Izskatot pašvaldībā saņemto iesniegumu par ievietošanu SIA „Varakļānu veselības 
aprūpes centrs” sociālajās gultās, saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības 
likuma 18.pantu un 28.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 
pirmās daļas 7.punktu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm „par” (J. Erels, 
I. Mestere, G. Puntužs, J. Siliņš, D. Tučs, L. Upeniece, J. Vēvers, M.Vilkauša, K. Zeimuls, 
I.Zepa); „pret” – nav; „atturas” – nav, NOLEMJ: 

 

1. Ievietot 1 personu SIA „Varakļānu veselības aprūpes centrs” sociālajās gultās uz 
laika periodu līdz 2 (diviem) mēnešiem, slēdzot trīspusēju līgumu par pakalpojumu. 
 

Pielikumā: pieņemtā lēmuma izvērsts skaidrojums uz 1 lapas. 
 

 
Citu jautājumu darba kārtībā nav. 
 
Sēde darbu beidz plkst. 18 00 
 
 

Sēdi vadīja: 
Domes priekšsēdētāja  (paraksts)  M. Vilkauša 

 

Protokolēja: 
Lietvedības nodaļas vadītāja (paraksts)  I. Broka 
 
 


