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VARAKĻĀNU NOVADA DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES

PROTOKOLS
Varakļānos

2021. gada 10.decembrī
Sēde notiek attālināti Zoom platformā.
Sēde sasaukta plkst. 1500
Sēdi vada domes priekšsēdētājs Māris Justs
Sēdi protokolē pašvaldības sekretāre Karīna Keiša
DOMES SASTĀVS:
1. Deputāte Janīna Grudule
2. Deputāts Ivars Gruduls
3. Deputāte Līna Nagle
4. Deputāts Viktors Vilkaušs
5. Deputāts Māris Justs
6. Deputāts Oskars Kančs
7. Deputāts Gunārs Gabrišs
8. Deputāts Arvis Strods
9. Deputāte Anita Saleniece
10. Deputāte Dace Ozoliņa
11. Deputāte Aina Jaunzeme
12. Deputāts Aldis Strods
13. Deputāts Edgars Kokars
14. Deputāts Māris Višķers
15. Deputāts Nauris Lazda
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- piedalās
- piedalās
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- piedalās
- piedalās
- piedalās
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- nepiedalās
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- nepiedalās
- nepiedalās

PIEAICINĀTIE UN INTERESENTI:
Galvenā grāmatvede – Ilona Skutele;
Pašvaldības sekretāre – Karīna Keiša.
DARBA KĀRTĪBA:

Darba kārtība
1.
2.
3.
4.
5.

Par izmaiņām Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sastāvā;
Par izmaiņām Finanšu un attīstības komitejas sastāvā;
Par Varakļānu novada vēlēšanu komisijas locekļu ievēlēšanu;
Par vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja ievēlēšanu;
Par balsu skaitīšanas komisijas izveidošanu;

Nr. 11

6.
Izpilddirektora iecelšana amatā;
7.
Par projekta “Sociālās daudzdzīvokļu ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas
pasākumi Miera iela 14, Varakļānos” apstiprināšanu.
Domes priekšsēdētājs iepazīstina deputātus ar plānoto domes ārkārtas sēdes darba kārtību un aicina
to apstiprināt. Darba kārtība tiek apstiprināta.

1.
Par izmaiņām Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sastāvā
Saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” 55.pantu, Pašvaldības domes vēlēšanu likuma
43.pantu un atbilstoši 04.10.2021. saistošo noteikumu Nr. 2 “Grozījumi 25.07.2013. saistošajos
noteikumos Nr. 5 “Varakļānu novada pašvaldības nolikums”” 4.1. un 4.2. apakšpunktam, sakarā
ar to, ka Aldis Strods sācis pildīt Varakļānu novada domes deputāta pienākumus, saskaņā ar
likumu “Par pagaidu papildu prasībām Saeimas deputātu un pašvaldību domju deputātu darbam”
un Pašvaldības domes deputāta statusa likums, uz deputāta Ievas Zepas pilnvaru apturēšanas laiku,
Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm “par” ( J.Grudule, I.Gruduls, L.Nagle,
V.Vilkaušs, M.Justs, O.Kančs, G.Gabrišs, A.Strods, A.Saleniece, A.Jaunzeme, E.Kokars ) “pret” –
nav; “atturas” – nav; balsojumā nepiedalās ( A.Strods ) NOLEMJ:
1. Ievēlēt Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sastāvā deputātu Aldi Strodu,
kurš ar 10.12.2021. uzsāk pildīt Varakļānu novada domes deputāta pienākumus.

2.
Par izmaiņām Finanšu un attīstības komitejas sastāvā
Saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” 55.pantu, Pašvaldības domes vēlēšanu likuma
43.pantu un atbilstoši 04.10.2021. saistošo noteikumu Nr. 2 “Grozījumi 25.07.2013. saistošajos
noteikumos Nr. 5 “Varakļānu novada pašvaldības nolikums”” 4.1. un 4.2. apakšpunktam, sakarā
ar to, ka Arvis Strods, Oskars Kančs un Aldis Strods sākuši pildīt Varakļānu novada domes
deputāta pienākumus, saskaņā ar likumu “Par pagaidu papildu prasībām Saeimas deputātu un
pašvaldību domju deputātu darbam”, uz deputātu mandātu apturēšanas laiku un Pašvaldības domes
deputāta statusa likumu, uz deputātu Līgas Upenieces, Ievas Zepas un Jāņa Erela pilnvaru
apturēšanas laiku,
Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm “par” ( J.Grudule, I.Gruduls, L.Nagle,
V.Vilkaušs, M.Justs, G.Gabrišs, A.Saleniece, A.Jaunzeme, E.Kokars ) “pret” – nav; “atturas” –
nav; balsojumā nepiedalās ( A.Strods, O.Kančs, A.Strods ) NOLEMJ:
1. Ievēlēt Finanšu un attīstības komitejas sastāvā deputātu Arvi Strodu, kurš ar 10.12.2021.
uzsāk pildīt Varakļānu novada domes deputāta pienākumus.
2. Ievēlēt Finanšu un attīstības komitejas sastāvā deputātu Oskaru Kanču, kurš ar
10.12.2021. uzsāk pildīt Varakļānu novada domes deputāta pienākumus.
3. Ievēlēt Finanšu un attīstības komitejas sastāvā deputātu Aldi Strodu, kurš ar 10.12.2021.
uzsāk pildīt Varakļānu novada domes deputāta pienākumus.

3.
Par Varakļānu novada vēlēšanu komisijas locekļu ievēlēšanu
Saskaņā ar Pašvaldības vēlēšanu komisiju un iecirkņu komisiju likuma II nodaļas
nosacījumiem, atbilstoši Varakļānu novada domes 25.11.2021. lēmumam Nr.10.11 izsludināt
vēlēšanu komisijas kandidātu pieteikšanos. Pašvaldībā ir saņemti 8 pretendentu pieteikumi
vēlēšanu komisijai. Domes priekšsēdētājs, atbilstoši Pašvaldības vēlēšanu komisiju un vēlēšanu
iecirkņu komisiju likuma 10.panta otrajai un trešajai daļai, aicina deputātus balsot par katru
kandidātu atsevišķi, pieteikumu iesniegšanas secībā, ņemot vērā, ka vēlēšanu komisijas sastāvā
jābūt 7 locekļiem.
Varakļānu novada dome, atklāti balso par vēlēšanu komisijas locekļiem:
1. Par Mārtiņa Grudula kandidatūru balsojot “Par” – 12 ( J.Grudule, I.Gruduls, L.Nagle,
V.Vilkaušs, M.Justs, O.Kančs, G.Gabrišs, A.Strods, A.Saleniece, A.Jaunzeme, E.Kokars,
A.Strods); “pret” – nav; “atturas” – nav; balsojumā nepiedalās – nav.
1.1.Ievēlēt par vēlēšanu komisijas locekli Mārtiņu Grudulu personas kods xxxxxxxxxxx.
2. Par Sanitas Senkānes kandidatūru balsojot “Par” – 12 ( J.Grudule, I.Gruduls, L.Nagle,
V.Vilkaušs, M.Justs, O.Kančs, G.Gabrišs, A.Strods, A.Saleniece, A.Jaunzeme, E.Kokars,
A.Strods); “pret” – nav; “atturas” – nav; balsojumā nepiedalās – nav.
2.1.Ievēlēt par vēlēšanu komisijas locekli Sanitu Senkāni, personas kods xxxxxxxxxxx.
3. Par Evijas Suhačevas kandidatūru balsojot “Par” – 12 ( J.Grudule, I.Gruduls, L.Nagle,
V.Vilkaušs, M.Justs, O.Kančs, G.Gabrišs, A.Strods, A.Saleniece, A.Jaunzeme, E.Kokars,
A.Strods); “pret” – nav; “atturas” – nav; balsojumā nepiedalās – nav.
3.1.Ievēlēt par vēlēšanu komisijas locekli Eviju Suhačevu personas kods xxxxxxxxxxx.
4. Par Anitas Brokas kandidatūru balsojot “Par” – 12 ( J.Grudule, I.Gruduls, L.Nagle,
V.Vilkaušs, M.Justs, O.Kančs, G.Gabrišs, A.Strods, A.Saleniece, A.Jaunzeme, E.Kokars,
A.Strods); “pret” – nav; “atturas” – nav; balsojumā nepiedalās – nav.
4.1.Ievēlēt par vēlēšanu komisijas locekli Anitu Broku personas kods xxxxxx-xxxxx.
5. Par Initas Mozgas kandidatūru balsojot “Par” – 12 ( J.Grudule, I.Gruduls, L.Nagle,
V.Vilkaušs, M.Justs, O.Kančs, G.Gabrišs, A.Strods, A.Saleniece, A.Jaunzeme, E.Kokars,
A.Strods); “pret” – nav; “atturas” – nav; balsojumā nepiedalās – nav.
5.1.Ievēlēt par vēlēšanu komisijas locekli Initu Mozgu personas kods xxxxxx-xxxxx.
6. Par Ilzes Marinskas kandidatūru balsojot “Par” – 12 ( J.Grudule, I.Gruduls, L.Nagle,
V.Vilkaušs, M.Justs, O.Kančs, G.Gabrišs, A.Strods, A.Saleniece, A.Jaunzeme, E.Kokars,
A.Strods); “pret” – nav; “atturas” – nav; balsojumā nepiedalās – nav.
6.1.Ievēlēt par vēlēšanu komisijas locekli Ilzi Marinsku personas kods xxxxxx-xxxxx.
Domes priekšsēdētājs aicina balsot par atlikušajām kandidatūrām, lai izveidotu vēlēšanu
komisijas locekļu kandidātu sarakstu.
7. Par Xxxx Xxxx kandidatūru balsojot “Par” – 11 ( J.Grudule, I.Gruduls, L.Nagle,
V.Vilkaušs, M.Justs, O.Kančs, G.Gabrišs, , A.Saleniece, A.Jaunzeme, E.Kokars, A.Strods);
“pret” – nav; “atturas” – nav; balsojumā nepiedalās – A.Strods.
7.1.Ievēlēt par vēlēšanu komisijas locekļa kandidātu
xxxxxx-xxxxx.

Xxxx Xxxx personas kods

8. Par Xxxx Xxxx kandidatūru balsojot “Par” – 12 ( J.Grudule, I.Gruduls, L.Nagle,
V.Vilkaušs, M.Justs, O.Kančs, G.Gabrišs, A.Strods, A.Saleniece, A.Jaunzeme, E.Kokars,
A.Strods); “pret” – nav; “atturas” – nav; balsojumā nepiedalās – nav.
8.1.Ievēlēt par vēlēšanu komisijas locekļa kandidātu Xxxx Xxxx personas kods
xxxxxx-xxxxx.
Pielikumā: Saņemtie Varakļānu novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja un komisijas locekļu
amatu pretendentu pieteikumi.

4.
Par vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja ievēlēšanu
Saskaņā ar Pašvaldības vēlēšanu komisiju un iecirkņu komisiju likumu, Varakļānu novada
domes 25.11.2021. lēmumu Nr.10.11 izsludināt vēlēšanu komisijas kandidātu pieteikšanos,
Pašvaldībā ir saņemts 1 pretendenta pieteikums vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja amatam.
Domes priekšsēdētājs aicina deputātus balsot par pieteikto Aijas Ščuckas kandidatūru.
Saskaņā ar Pašvaldības vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma II nodaļas 5.panta
pirmo daļu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm “par” ( J.Grudule, I.Gruduls,
L.Nagle, A.Strods, V.Vilkaušs, M.Justs, O.Kančs, G.Gabrišs, A.Strods, A.Saleniece, A.Jaunzeme,
E.Kokars ) “pret” – nav; “atturas” – nav; NOLEMJ:
1. Iecelt par Varakļānu novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju Aiju Ščucku pers. k.
xxxxxx-xxxxx, dzīv. xxxxx xxxxxx.

5.
Par balsu skaitīšanas komisijas izveidošanu
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 40.panta ceturto daļu par pašvaldības domes
izpilddirektora amatam izvirzītajām kandidatūrām balso ar vēlēšanu zīmēm, amatpersonu
ievēlēšanai balsu skaitīšanu organizē domes noteikta balsu skaitīšanas komisija. Ievērojot
30.07.2013. Varakļānu novada pašvaldības nolikuma 76.punktā noteikto – balsu skaitīšanas
komisiju ievēl ne mazāk kā 2 cilvēku sastāvā no deputātiem. Šajā gadījumā balsu skaitīšanas
komisija balsu skaitīšanas rezultātus iesniedz domes priekšsēdētājam, kurš paziņo balsošanas
rezultātus.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 40.panta ceturto daļu, Varakļānu novada dome, atklāti
balsojot, ar 11 balsīm “par” ( J.Grudule, I.Gruduls, L.Nagle, A.Strods, V.Vilkaušs, M.Justs,
G.Gabrišs, A.Strods, A.Saleniece, A.Jaunzeme, E.Kokars ) “pret” – nav; “atturas” – nav; balsojumā
nepiedalās (O.Kančs,) NOLEMJ:
1. Balsošana ar vēlēšanu zīmēm par izpilddirektora iecelšanu amatā notiek elektroniski,
izmantojot privātos e-pastus, balsošanas procedūrā deputāti un balsu skaitīšanas komisija
katru soli apstiprina sēdes ierakstā. Balsošana notiek ar sekretāres sagatavotām un
nosūtītām vēlēšanu zīmēm, kuras deputāti aizpilda, nosūta komisijas locekļiem. Komisija
apkopo balsojumu balsojuma tabulā un iesniedz domes priekšsēdētājam. Rezultāti tiek
apkopoti.
2. Apstiprināt balsu skaitīšanas komisiju Varakļānu novada pašvaldības izpilddirektora
iecelšanas procesam šādā sastāvā:
Komisijas loceklis – Līna Nagle
Komisijas loceklis – Janīna Grudule

6.
Izpilddirektora iecelšana amatā
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 11.punktu, 68.panta pirmo
daļu Varakļānu novada pašvaldības darba likumīgai un efektīvai darbībai nepieciešams ievēlēt
izpilddirektoru.
Balstoties uz izpilddirektora amata vērtēšanas darba grupas kandidātu izvērtēšanas
rezultātiem, domes priekšsēdētājs M. Justs izsaka priekšlikumu par Oskara Kanča kandidatūru
novada domes izpilddirektora amatam.
Deputātiem tiek izsniegta 1 vēlēšanu zīme, kurā ierakstīts izpilddirektora amata kandidāta
Oskara Kanča vārds.
Tiek izsludināts 20 min. pārtraukums.
Notiek balsošana.
Deputāti atsāk darbu.
Par izpilddirektora amata kandidātu Oskaru Kanču nodotās balsis sadalās šādi:
“par” - 11 ( J.Grudule, I.Gruduls, L.Nagle, A.Strods, V.Vilkaušs, M.Justs, G.Gabrišs,
A.Strods, A.Saleniece, A.Jaunzeme, E.Kokars ); “pret” – nav; “atturas” – nav; balsojumā
nepiedalās (O.Kančs)
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 40.panta ceturto daļu, Varakļānu novada dome,
pamatojoties uz 10.12.2021.balsu skaitīšanas komisijas protokolu, balsojot ar vēlēšanu zīmēm
ar 11 balsīm “par” – ( J.Grudule, I.Gruduls, L.Nagle, A.Strods, V.Vilkaušs, M.Justs, G.Gabrišs,
A.Strods, A.Saleniece, A.Jaunzeme, E.Kokars ); “pret” – nav; “atturas” – nav; balsojumā
nepiedalās (O.Kančs) NOLEMJ:
1.
Iecelt Varakļānu novada domes izpilddirektora amatā Oskaru Kanču pers. k. xxxxxxxxxxx dzīv. xxxxxxx xxxxxxxx, ar 10.01.2022. uz darba līguma pamata.
2.
Uzdot juristam un lietvedei veikt grozījumus Varakļānu novada pašvaldības valsts
amatpersonu sarakstā Valsts ieņēmumu dienesta datu bāzē likumā „Par interešu konflikta
novēršanu valsts amatpersonu darbībā” noteiktajā kārtībā.

7.
Par projekta “Sociālās daudzdzīvokļu ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas
pasākumi Miera iela 14, Varakļānos” apstiprināšanu
Tiek dots vārds A.Strodam
Izskatot sagatavoto projekta “Sociālās daudzdzīvokļu ēkas energoefektivitātes
paaugstināšanas pasākumi Miera iela 14, Varakļānos” pieteikumu dalībai 4.2.2. specifiskā
atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt
energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldības ēkās”
un 13.1.3. specifiskā atbalsta mērķa “Atveseļošanās pasākumi vides un reģionālās attīstības jomā”
13.1.3.1. pasākuma “Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību infrastruktūrā ekonomiskās
situācijas uzlabošanai” piektās projektu kārtas “Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību
infrastruktūrā ekonomiskās situācijas uzlabošanai” atklātā konkursā, saskaņā ar likuma “Par
pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu un 15.panta pirmās daļas 2.punktu, Varakļānu novada
dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm “par” ( J.Grudule, I.Gruduls, L.Nagle, A.Strods, V.Vilkaušs,
M.Justs, G.Gabrišs, A.Strods, A.Saleniece, A.Jaunzeme, E.Kokars, O.Kančs) “pret” – nav;
“atturas” – nav; NOLEMJ:

1. Apstiprināt projektu “Sociālās daudzdzīvokļu ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas
pasākumi Miera iela 14, Varakļānos”.
2. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas EUR 395 304,34 (trīs simti deviņdesmit pieci
tūkstoši trīs simti četri eiro un 34 centi) apmērā.
3. Apstiprināt projekta attiecināmās izmaksas EUR 395 304,34 (trīs simti deviņdesmit pieci
tūkstoši trīs simti četri eiro un 34 centi) apmērā, tai skaitā:
- ERAF finansējums – EUR 336 008,68 (trīs simti trīsdesmit seši tūkstoši astoņi eiro un 68
centi);
- pašvaldības finansējums – EUR 41 506,97 (četrdesmit viens tūkstotis pieci simti seši eiro
un 97 centi);
- valsts budžeta dotācija pašvaldībām – EUR 17 788,69 (septiņpadsmit tūkstoši septiņi simti
astoņdesmit astoņi eiro un 69 centi).
4. Pašvaldības finansējumu nodrošināt, ņemot aizdevumu Valsts kasē.

Visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti.
Kārtējā domes sēde – 29.12.2021. plkst. 15:00
Sēde noslēdzas plkst. 17:00
Sēdi vadīja:
Domes
priekšsēdētājs

(personīgais paraksts)

M.Justs

Protokolēja:
Varakļānu novada
pašvaldības sekretāre

(personīgais paraksts)

K. Keiša

