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LATVIJAS  REPUBLIKA 

VARAKĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBA 

Reģ. Nr. 90000054750 
Rīgas ielā 13, Varakļāni, Varakļānu novads, LV-4838, Latvija  

tālrunis / fakss 64860840,  e-pasts: varaklani@varaklani.lv 

Swedbank konts Nr. LV25HABA0001402041751, kods HABALV22 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

VARAKĻĀNU  NOVADA  ĀRKĀRTAS DOMES   SĒDES 

PROTOKOLS  
Varakļānos 

 

2017.gada 20.jūnijā                                    Nr. 7 

 
Atklāta sēde sasaukta plkst. 1000 

Sēdi vada: vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Aija Ščucka – 1.-2.jautājumi; 

  domes priekšsēdētājs Māris Justs – 3.-4.jautājumi 

Sēdi protokolē Lietvedības nodaļas vadītāja  Ilga Broka. 

 

DOMES  SASTĀVS: 
 

1.   Deputāts Jānis Erels  - piedalās  

2.   Deputāte Janīna Grudule  - piedalās 

3.   Deputāte Dina Inķēna  - piedalās  

4.   Deputāts Māris Justs  - piedalās  

5.   Deputāts Austris Kokars  - piedalās  

6.   Deputāts Nauris Lazda  - piedalās  

7.   Deputāts Gunārs Puntužs  - piedalās  

8.   Deputāte Anita Saleniece  - piedalās  

9.   Deputāte Modra Vilkauša  - piedalās 

 
 

PIEAICINĀTIE  UN  INTERESENTI:   

 

Varakļānu novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Aija Ščucka; 

Varakļānu novada vēlēšanu komisijas locekļi Gunta Āboliņa, Indra Balode, Ēriks Zeimuls; 

laikraksta “Varakļōnīts” redaktore Aina Jaunzeme; 

pašvaldības izpilddirektors Ivars Ikaunieks; 

Lietvedības nodaļas vadītāja Ilga Broka 

 

DARBA  KĀRTĪBA 

1. Par balsu skaitīšanas komisijas izveidošanu Varakļānu novada domes priekšsēdētāja un 

domes priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanām 

 

2. Varakļānu novada domes priekšsēdētāja vēlēšanas 

 

3. Varakļānu novada domes priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanas  

 

4. Par Varakļānu novada domes pastāvīgo komiteju izveidošanu 
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 Varakļānu novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Aija Ščucka apsveic jaunievēlētos 

domes deputātus un sniedz informāciju par 2017.gada 3.jūnija pašvaldību vēlēšanu norisi un 

balsošanas rezultātiem. 

 

Varakļānu novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja iepazīstina deputātus ar plānoto 

domes sēdes darba kārtību un aicina deputātus balsot par piedāvāto darba kārtību.  

Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm “par” (J.Erels, J.Grudule, D.Inķēna, 

M.Justs, A.Kokars, N.Lazda, G.Puntužs, A.Saleniece, M.Vilkauša); “pret” – nav; “atturas” – nav, 

NOLEMJ: 

 

 Apstiprināt izsludināto Varakļānu novada domes ārkārtas sēdes darba kārtību.  
 

1. 

Par balsu skaitīšanas komisijas izveidošanu Varakļānu novada domes priekšsēdētāja un 

domes priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanām 

 

Tiek dots vārds A.Ščuckai 
 

 Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 40.pantam novada domes priekšsēdētāja un 

priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanas norit atklāti, ar vēlēšanu zīmēm. Šajā nolūkā ir nepieciešams 

izveidot balsu skaitīšanas komisiju. A.Ščucka izsaka priekšlikumu balsu skaitīšanas komisijas 

pienākumus uzticēt klātesošajiem novada vēlēšanu komisijas locekļiem G.Āboliņai, I.Balodei un 

Ē.Zeimulam.  

 Deputātiem iebildumu nav. 

Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm “par” (J.Erels, J.Grudule, D.Inķēna, 

M.Justs, A.Kokars, N.Lazda, G.Puntužs, A.Saleniece, M.Vilkauša); “pret” – nav; “atturas” – nav, 

NOLEMJ: 

 

 1. Izveidot domes priekšsēdētāja un domes priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanu balsu 

skaitīšanas komisiju šādā sastāvā: 

Gunta Āboliņa, Indra Balode, Ēriks Zeimuls. 
 

2. 

Varakļānu novada domes priekšsēdētāja vēlēšanas 

 

Tiek dots vārds G.Puntužam, A.Kokaram, G.Āboliņai, A.Ščuckai  

  

 Deputāti tiek aicināti izvirzīt kandidatūras domes priekšsēdētāja amatam. 

 Deputāts Gunārs Puntužs no vēlētāju apvienības “Vienoti novadam” saraksta ievēlēto 

deputātu vārdā izvirza līdzšinējā domes priekšsēdētāja Māra Justa kandidatūru. 

 Deputāts Austris Kokars (vēlētāju apvienība “V55”) atbalsta izvirzīto kandidatūru. 

 Citu priekšlikumu nav. 

 A.Ščucka informē par kārtību, kādā norit atklāta balsošana ar vēlēšanu zīmēm. 

 Tiek izsludināts 10 minūšu pārtraukums, lai balsu skaitīšanas komisija varētu ievēlēt 

komisijas priekšsēdētāju, izgatavot 9 vēlēšanu zīmes, sagatavotos balsošanas procedūrai; lai 

deputāti varētu izdarīt savu izvēli un komisija apkopotu balsojuma rezultātus. 

  

 Pēc pārtraukuma balsu skaitīšanas komisijas priekšsēdētāja Gunta Āboliņa ziņo par 

balsošanas rezultātiem. Par novada domes priekšsēdētāja amata kandidātu Māri Justu nodotās 

balsis sadalās šādi: 
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 “par”- 8 balsis; “pret”- nav; “atturas - 1. 
 

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 19.panta ceturto daļu, 21.panta pirmās daļas 

10.punktu, 40.panta pirmo un ceturto daļu, Varakļānu novada dome, balsojot ar vēlēšanu zīmēm, 

ar 8 balsīm “par” (J.Erels, J.Grudule, D.Inķēna, M.Justs, A.Kokars, N.Lazda, G.Puntužs, 

A.Saleniece); “pret” – nav; “atturas” – 1 (M.Vilkauša), NOLEMJ: 

 

 1. Par Varakļānu novada domes priekšsēdētāju ievēlēt Varakļānu novada domes deputātu 

no vēlētāju apvienības “Vienoti novadam” saraksta Māri JUSTU.  

 

Māris Justs pateicas deputātiem par izrādīto uzticību un ievēlēšanu amatā, izsakot 

apņemšanos turpināt uzticēto pienākumu veikt pēc labākās sirdsapziņas. 

 

Sēdi turpina vadīt Māris Justs. 
 

3. 

Varakļānu novada domes priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanas 

 

Tiek dots vārds A.Kokaram, A.Saleniecei, G.Āboliņai, M.Justam  

  

Deputāti tiek aicināti izvirzīt kandidatūras domes priekšsēdētāja vietnieka amatam. 
 

 Austris Kokars (vēlētāju apvienība “V55”) ierosina, lai par domes priekšsēdētāja vietnieka 

amata kandidātu priekšlikumu izteiktu domes priekšsēdētājs. 

 Māris Justs iesaka Gunāra Puntuža  (vēlētāju apvienība “Vienoti novadam”) kandidatūru. 

 Anita Saleniece atbalsta izvirzīto kandidātu. 

 Citu priekšlikumu nav. 

 Tiek izsludināts 10 minūšu pārtraukums, lai balsu skaitīšanas komisija varētu izgatavot 9 

vēlēšanu zīmes, sagatavotos balsošanas procedūrai; lai deputāti varētu izdarīt savu izvēli un 

komisija apkopotu balsojuma rezultātus. 

  

 Pēc pārtraukuma balsu skaitīšanas komisijas priekšsēdētāja Gunta Āboliņa ziņo par 

balsošanas rezultātiem. Par novada domes priekšsēdētāja vietnieka amata kandidātu Gunāru 

Puntužu nodotās balsis sadalās šādi: 

 “par”- 7 balsis; “pret”- nav; “atturas - 2. 

 

 Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 20.panta otro daļu, 21.panta pirmās daļas 

10.punktu, 40.panta pirmo un ceturto daļu, Varakļānu novada dome, balsojot ar vēlēšanu zīmēm, 

ar 7 balsīm “par” (J.Erels, D.Inķēna, M.Justs, N.Lazda, G.Puntužs, A.Saleniece, M.Vilkauša); 

“pret” – nav; “atturas” – 2 (J.Grudule, A.Kokars), NOLEMJ: 

 1. Par Varakļānu novada domes priekšsēdētāja vietnieku ievēlēt Varakļānu novada domes 

deputātu no vēlētāju apvienības “Vienoti novadam” saraksta Gunāru PUNTUŽU. 
 

4. 

Par Varakļānu novada domes pastāvīgo komiteju izveidošanu 

 

Tiek dots vārds J.Erelam, J.Grudulei, D.Inķēnai, A.Kokaram, N.Lazdam, G.Puntužam, 

A.Saleniecei, M.Vilkaušai, M.Justam  
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 Domes priekšsēdētājs izsaka priekšlikumu izveidot 2 pastāvīgās deputātu komitejas: 

Finanšu un attīstības komiteja un Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja. Deputāti tiek 

aicināti pieteikties darbam kādā no komitejām, kurā katrs vēlētos darboties, ņemot vērā savas 

spējas, līdzšinējo pieredzi un profesionālo kompetenci.  

 

 Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” prasībām un atbilstoši 25.07.2013. saistošo 

noteikumu Nr.5 “Varakļānu novada pašvaldības nolikums” 21.punkta pirmajai daļai, ņemot vērā 

domes deputātu priekšlikumus, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm “par” 

(J.Erels, J.Grudule, D.Inķēna, M.Justs, A.Kokars, N.Lazda, G.Puntužs, A.Saleniece, M.Vilkauša); 

“pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ: 

 

 1. Izveidot 2 (divas) pastāvīgās deputātu komitejas ar šādiem sastāviem: 

 1.1.  Finanšu un attīstības komiteju  5 (piecu) deputātu sastāvā: 

   

 Māris JUSTS  - deputāts no vēlētāju apvienības “Vienoti novadam”;  

 Jānis ERELS  - deputāts no vēlētāju apvienības “Vienoti novadam”; 

 Gunārs PUNTUŽS - deputāts no vēlētāju apvienības “Vienoti novadam”; 

 Janīna GRUDULE - deputāte no vēlētāju apvienības “Strādāsim kopā”; 

 Austris KOKARS - deputāts no vēlētāju apvienības “V55”. 
  
 

 1.2. Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteju 4 (četru) deputātu sastāvā: 

 

 Anita SALENIECE - deputāte no vēlētāju apvienības “Vienoti novadam”; 

 Dina INĶĒNA - deputāte no vēlētāju apvienības “Vienoti novadam”; 

 Nauris LAZDA  - deputāts no vēlētāju apvienības “Vienoti novadam”; 

 Modra VILKAUŠA - deputāte no vēlētāju apvienības “Strādāsim kopā”. 

 

Visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti. 

 

Kārtējā domes sēde notiks 29.06.2017 plkst.1500 

 

Plkst. 1035 domes sēde tiek pasludināta par slēgtu. 

 

 

Sēdi vadīja: 

Vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja  (personīgais paraksts)  A. Ščucka 
 
Domes priekšsēdētājs   (personīgais paraksts)  M. Justs 

 

Protokolēja: 

Lietvedības nodaļas vadītāja   (personīgais paraksts)  I. Broka 


