
VARAKĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģistrācijas Nr. 90000054750

Rīgas iela 13, Varakļāni, Varakļānu novads, LV-4838, Latvija 
tālrunis / fakss 64860840, e-pasts:   varaklani@varaklani.lv  

Swedbank konts Nr. LV25HABA0001402041751, kods HABALV22
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VARAKĻĀNU  NOVADA  DOMES  ĀRKĀRTAS SĒDES
PROTOKOLS 

Varakļānos

10.06.2021.                             Nr.6

Sēde sasaukta plkst. 14:00
Sēdi vada domes priekšsēdētājs Māris Justs
Sēdi protokolē lietvede  Līna Nagle

Domes sēde notiek attālināti.

DOMES  SASTĀVS:

1.   Deputāts Jānis Erels - piedalās 
2.   Deputāts Gunārs Gabrišs - piedalās 
3.   Deputāte Janīna Grudule - piedalās 
4.   Deputāte Dina Inķēna - piedalās 
5.   Deputāts Māris Justs - piedalās
6.   Deputāts Austris Kokars - piedalās 
7.   Deputāts Nauris Lazda - piedalās 
8.   Deputāts Gunārs Puntužs - piedalās 
9.   Deputāte Anita Saleniece - piedalās 

PIEAICINĀTIE  UN  INTERESENTI: 

Ivars Ikaunieks – pašvaldības izpilddirektors;
Ilona Skutele – centralizētās grāmatvedības galv.grāmatvede;
Aina Kanča – pašvaldības Sociālā dienesta vadītāja;
Līna Nagle – lietvede.

DARBA  KĀRTĪBA:

1. Par projekta “Varakļānu vidusskolas investīciju projekts” apstiprināšanu

2. Par Varakļānu vidusskolas investīciju projekta valsts budžeta aizņēmuma saņemšanai 
apstiprināšanu

3. Varakļānu pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” nolikuma apstiprināšana

4. Par zvērināta revidenta apstiprināšanu Varakļānu novada pašvaldības 2021.gada pārskata 
revīzijas veikšanai

5.  Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu Xxxxx Xxxxx

6.  Par Varakļānu novada saglabāšanu Vidzemes plānošanas reģionā
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Domes  priekšsēdētājs  iepazīstina  deputātus  ar  domes  sēdes  darba  kārtību  un  aicina
deputātus balsot par tās apstiprināšanu.

Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm “par” (J.Erels, G.Gabrišs, J.Grudule,
D.Inķēna, M.Justs,  A.Kokars, N.Lazda, G.Puntužs,  A.Saleniece);  “pret” – nav; “atturas” – nav,
NOLEMJ:
-

Apstiprināt darba kārtību. 

1.
Par projekta “Varakļānu vidusskolas investīciju projekts” apstiprināšanu

Tiek dots vārds M. Justam

Izskatot  sagatavoto  projektu  “Varakļānu  vidusskolas  investīciju  projekts”  pieteikumu
saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 14.panta 2.daļas 6.punktu un 15.panta pirmās daļas 4.punktu,
kā arī  Ministru kabineta noteikumiem Nr.258 “Kārtība, kādā izvērtē pašvaldību izglītības iestāžu
investīciju  projektus  valsts  budžeta  aizņēmuma  saņemšanai”,  Varakļānu  novada  dome,  atklāti
balsojot ar 9 balsīm “par” (J.Erels, G.Gabrišs, J.Grudule, D.Inķēna, M.Justs, A.Kokars, N.Lazda,
G.Puntužs, A.Saleniece); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ:

    1. Atbalstīt projekta “Varakļānu vidusskolas investīciju projekts” realizāciju.
   2. Apstiprināt projekta kopējas izmaksas 52 611, 03 EUR (piecdesmit divi tūkstoši seši

simti vienpadsmit eiro un trīs eiro centi) apmērā.
   3. Apstiprināt pašvaldības finansējumu 5262, 00 EUR (pieci tūkstoši divi simti sešdesmit

divi eiro un nulle eiro centi) apmērā.
4. Pašvaldības finansējumu nodrošināt no 2021.gada pamatbudžeta līdzekļiem.
5. Iesniegt projektu izvērtēšanai Izglītības un zinātnes ministrijai un Vides aizsardzības

un reģionālās attīstības ministrijai.

Pielikumā: projekta pieteikums uz 9 lapām.

2.
Par Varakļānu vidusskolas investīciju projekta valsts budžeta aizņēmuma

saņemšanai apstiprināšanu

Tiek dots vārds M. Justam 

 Izskatot  jautājumu  par  nepieciešamību  ņemt  kredītu  investīciju  projektam  “Varakļānu
vidusskolas  investīciju  projekts”  izglītības  iestāžu  infrastruktūras  uzlabošanai  un  mācību  vides
labiekārtošanai,  kā  arī  mūsdienīgas  un  kvalitatīvas  izglītības  nodrošināšanai  veselībai  drošos
apstākļos, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 15.panta pirmās
daļas 4.punktu, likuma “Par budžetu un finanšu vadību” 41.panta piekto daļu, Ministru kabineta
noteikumiem Nr.258 “Kārtība, kādā izvērtē pašvaldību izglītības iestāžu investīciju projektus valsts
budžeta aizņēmuma saņemšanai”,  Ministru  kabineta 2019.gada  10.decembra noteikumu Nr.  590
“Noteikumi  par  pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” 5.punktu,  Varakļānu novada  dome,
atklāti  balsojot  ar  9  balsīm  “par”  (J.Erels,  G.Gabrišs,  J.Grudule,  D.Inķēna,  M.Justs,  A.Kokars,
N.Lazda, G.Puntužs, A.Saleniece); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ:

1.  Lūgt  Pašvaldību  aizņēmumu  un  garantiju  kontroles  un  pārraudzības  padomi  atļaut
Varakļānu novada pašvaldībai ņemt aizņēmumu 47 349, 03 EUR (četrdesmit septiņi tūkstoši trīs
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simti četrdesmit deviņi eiro, trīs eiro centi) apmērā projektam “Varakļānu vidusskolas investīciju
projekts” no Valsts kases ar atmaksas termiņu –  20 gadi , ar izņemšanu līdz 31.12.2021.

2.  Aizņēmuma  atmaksu  garantēt  ar  Varakļānu  novada  pašvaldības  2021.-2041.gada
budžetiem.

3. Uzdot  domes  priekšsēdētājam  Mārim  Justam  kārtot  naudas  aizņēmuma  saņemšanu,
aizdevuma  līguma  slēgšanu  ar  Valsts  kasi  un  Pašvaldību  aizņēmumu  un  garantiju  kontroles
pārraudzības padomi.

3.
Varakļānu pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” nolikuma apstiprināšana

Tiek dots vārds M. Justam

Izskatot Varakļānu pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” nolikuma projektu, saskaņā ar
likuma  “Par  pašvaldībām”  41.panta  pirmās  daļas  2.punktu,  Varakļānu  novada  dome,  atklāti
balsojot ar 9 balsīm “par” (J.Erels, G.Gabrišs, J.Grudule, D.Inķēna, M.Justs, A.Kokars, N.Lazda,
G.Puntužs, A.Saleniece); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ:

1. Apstiprināt Varakļānu pirmsskolas izglītības iestādes (PII) “Sprīdītis” nolikumu.
2.  Skaitīt  par  spēku  zaudējušu  ar  domes  27.12.2019.  lēmumu  Nr.15.1  apstiprināto

Varakļānu PII “Sprīdītis” nolikumu.

Pielikumā: nolikums uz 8 lapām.

4.
Par zvērināta revidenta apstiprināšanu Varakļānu novada pašvaldības 2021.gada

pārskata revīzijas veikšanai

Tiek dots vārds M. Justam, I. Skutelei

 Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 71.panta pirmo daļu un  21.panta pirmās daļas
2.punktu, kā arī likuma “Par budžetu un finanšu vadību” 30.panta trešo daļu,  Varakļānu novada
dome,  atklāti  balsojot  ar  9  balsīm  “par”  (J.Erels,  G.Gabrišs,  J.Grudule,  D.Inķēna,  M.Justs,
A.Kokars, N.Lazda, G.Puntužs, A.Saleniece); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ:

1. Apstiprināt  Varakļānu novada pašvaldības 2021.gada  pārskata revīzijas veikšanai  SIA
“Nexia Audit Advice” zvērinātu revidenti Birutu NOVIKU (LZRA licence Nr.134).

5.
Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu Xxxxx Xxxxx

Tiek dots vārds M. Justam un A. Kančai

 Izskatot  pašvaldībā  saņemto  Xxxxx  Xxxxx  28.05.2021.  iesniegumu  par  palīdzības
sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā – dzīvojamās telpas piešķiršanu, pamatojoties uz likuma
“Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punktu un likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā” 4.panta pirmo daļu un 5.pantu, pamatojoties uz Varakļānu novada domes 25.03.2021.
lēmumu Nr.3.9 “Par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”, Varakļānu novada dome,
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atklāti  balsojot  ar  9  balsīm  “par”  (J.Erels,  G.Gabrišs,  J.Grudule,  D.Inķēna,  M.Justs,  A.Kokars,
N.Lazda, G.Puntužs, A.Saleniece); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ:

1. Piešķirt  dzīvojamās  telpas  īres  tiesības  Xxxxx  Xxxxxx  (pers.  k.  xxxxxx-xxxxx)  uz
dzīvokli “Malaine -3”, Varakļānu pagasts, Varakļānu nov. (2 istabas, kopplatība 30,91m2) uz laika
periodu līdz 31.05.2022..

1.1. saskaņā ar likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 10.panta pirmās
daļas 2.punktu un šī panta otro daļu, izslēgt Xxxxx Xxxxx no pašvaldības pirmās 
kārtas palīdzības reģistra.

2.  Uzdot  Varakļānu “Dzīvokļu komunālais  uzņēmums” SIA (valdes  loceklis  V.  Stikāns)
sagatavot un noslēgt 1.punktā minētā dzīvokļa īres līgumu.

Pielikumā: lēmuma izvērts skaidrojums uz 1 lapas.

6.
Par Varakļānu novada saglabāšanu Vidzemes plānošanas reģionā

Tiek dots vārds M. Justam, J. Grudulei, A. Kančai

 Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 23.punkts nosaka,
ka Ministru kabinets izstrādā likumprojektu par administratīvo reģionu izveidi Vidzemē, Latgalē,
Kurzemē, Zemgalē un Rīgas reģionā valsts un pašvaldību kopīgu funkciju realizēšanai. Saskaņā ar
Reģionālās attīstības likuma 5.panta otro daļu, plānošanas reģionu teritorijas saskaņā ar pašvaldību
iesniegtajiem priekšlikumiem nosaka Ministru kabinets.

Saskaņā ar 05.05.2009. Ministru kabineta noteikumiem Nr.391 “Noteikumi par plānošanas
reģionu teritorijām” un tā 2.4. punktu, Varakļānu novads ietilpst Vidzemes plānošanas reģionā, kā
arī  saskaņā ar Ministru kabineta sagatavoto noteikumu projektu VSS-317 TA-1148 “Noteikumi par
plānošanas reģionu teritorijām”, paredzēts Varakļānu novadu iekļaut Vidzemes plānošanas reģionā.

Pamatojoties  uz  likuma  “Par  pašvaldībām”  21.panta  1.daļas  27.  punktu  un  Reģionālās
attīstības likuma 5.panta otro daļu,   Varakļānu novada  dome,  atklāti balsojot  ar 8 balsīm “par”
(J.Erels, G.Gabrišs, J.Grudule, D.Inķēna, M.Justs,  N.Lazda, G.Puntužs, A.Saleniece); “pret” – nav;
“atturas” – 1 (A. Kokars), NOLEMJ:

1. Izteikt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai priekšlikumu par Varakļānu
novada iekļaušanu Vidzemes plānošanas reģionā.

2. Uzdot Varakļānu novada domes priekšsēdētājam par pieņemto lēmumu informēt Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Vidzemes plānošanas reģionu.

Visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti. 

Nākamā domes sēde notiks 28.06.2021. plkst. 15.00

Sēde darbu beidz plkst. 14:22
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Sēdi vadīja:
Domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts) M.Justs

Protokolēja:
Lietvede (personiskais paraksts) L. Nagle

Attālinātās sēdes protokolam piekrītu:

Deputāts Jānis Erels (personiskais paraksts)

Deputāts Gunārs Gabrišs (personiskais paraksts)

Deputāte Janīna Grudule (personiskais paraksts)

Deputāte Dina Inķēna (personiskais paraksts)  

Deputāts Austris Kokars (personiskais paraksts)  

Deputāts Nauris Lazda (personiskais paraksts)

Deputāts Gunārs Puntužs (personiskais paraksts) .

Deputāte Anita Saleniece (personiskais paraksts)
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