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VARAKĻĀNU  NOVADA  ĀRKĀRTAS  DOMES  SĒDES 

PROTOKOLS  
Varakļānos 

 

2017.gada 10.maijā                                   Nr. 5 

 
Sēde sasaukta plkst. 900 

Sēdi vada domes priekšsēdētājs Māris Justs 

Sēdi protokolē Lietvedības nodaļas vadītāja  Ilga Broka 

 

DOMES  SASTĀVS: 

 

1.   Deputāts Jānis Erels  - piedalās  

2.   Deputāts Gunārs Gabrišs  - piedalās  

3.   Deputāte Dina Inķēna  - piedalās  

4.   Deputāts Māris Justs  - piedalās  

5.   Deputāts Oskars Kančs  - nepiedalās (darba braucienā) 

6.   Deputāts Gunārs Puntužs  - piedalās  

7.   Deputāte Anita Saleniece  - piedalās  

8.   Deputāts Jānis Vēvers  - piedalās  

9.   Deputāte Modra Vilkauša  - piedalās 

 

PIEAICINĀTIE  UN  INTERESENTI:   

 

Ivars Ikaunieks – pašvaldības izpilddirektors; 

Ilona Skutele – galvenā grāmatvede; 

Ieva Melne-Mežajeva \ biedrības “Varakļānu novada kultūrizglītības atbalsta  

Anete Urka  / biedrība” dibinātājas; 

Ilga Broka – Lietvedības nodaļas vadītāja  

 

DARBA  KĀRTĪBA: 

 

1. Par Varakļānu novada pašvaldības 2016.gada finanšu pārskata apstiprināšanu 

 

2. Par projektu “ Amatniecības centra izveide Varakļānu novadā” 

 

3. Par projektu “ Klūdziņu pīšanas nodarbības pieaugušajiem” 

 

4. Par projektu “ Aušanas nodarbības” 

 

5. Par grozījumiem ar Varakļānu novada domes 26.04.2017. lēmumu Nr.4.17 apstiprinātajā 

pielikumā Nr.2 – Varakļānu novada svētku izdevumu un ieņēmumu tāme 
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1. 

Par Varakļānu novada pašvaldības 2016.gada finanšu pārskata apstiprināšanu 

 

Tiek dots vārds I.Skutelei, A.Saleniecei, M.Justam 

 

 Noklausoties un apspriežot Varakļānu novada pašvaldības domes centralizētās 

grāmatvedības galvenās grāmatvedes Ilonas Skuteles ziņojumu par pašvaldības 2016.gada finanšu 

un budžeta izpildes rādītājiem, saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

2.punktu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm “par” (J.Erels, G.Gabrišs, D.Inķēna, 

M.Justs, G.Puntužs, A.Saleniece, J.Vēvers, M.Vilkauša); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ: 

 

 1. Apstiprināt Varakļānu novada pašvaldības 2016.gada bilances kopsummu EUR 9 335 875 

apmērā.  

 

 2. Apstiprināt Varakļānu novada pašvaldības 2016.gada budžeta izpildi – EUR 214 310 

apmērā (ar “-” zīmi). 

 

  3. Apstiprināt  Varakļānu novada pašvaldības 2017.gada pārskata revīzijas veikšanai SIA 

“Nexia Audit Advice” zvērinātu revidenti Birutu NOVIKU (LZRA licence Nr. 134). 
 

2. 

Par projektu “ Amatniecības centra izveide Varakļānu novadā”  
 

Tiek dots vārds I.Melnei-Mežajevai, A.Saleniecei, M.Justam 

 

 Izskatot “Varakļānu novada kultūrizglītības atbalsta biedrības” sagatavoto projekta 

iesniegumu “Amatniecības centra izveide Varakļānu novadā” dalībai Madonas novada fonda 

izsludinātajā projektu konkursā pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai” rīcības “Vietas 

potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm 

“par” (J.Erels, G.Gabrišs, D.Inķēna, M.Justs, G.Puntužs, A.Saleniece, J.Vēvers, M.Vilkauša); “pret” 

– nav; “atturas” – nav, NOLEMJ: 

 

  1. Nodrošināt “Varakļānu novada kultūrizglītības atbalsta biedrībai” līdzfinansējumu EUR 

1094,10 (viens tūkstotis deviņdesmit četri euro un 10 centi) apmērā no 2017.gada pašvaldības 

budžeta līdzekļiem projekta “Amatniecības centra izveide Varakļānu novadā” īstenošanai. 
 

3. 

Par projektu “ Klūdziņu pīšanas nodarbības pieaugušajiem”  
 

Tiek dots vārds I.Melnei-Mežajevai, G.Puntužam, A.Urkai, M.Justam 

 

 Izskatot “Varakļānu novada kultūrizglītības atbalsta biedrības” sagatavoto projekta 

iesniegumu “Klūdziņu pīšanas nodarbības pieaugušajiem” dalībai Madonas novada fonda 

izsludinātajā projektu konkursā pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai” rīcības “Praktisko 

prasmju un zināšanu veicināšana MNF teritorijā” ietvaros, Varakļānu novada dome, atklāti 

balsojot, ar 8 balsīm “par” (J.Erels, G.Gabrišs, D.Inķēna, M.Justs, G.Puntužs, A.Saleniece, J.Vēvers, 

M.Vilkauša); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ: 

 

  1. Nodrošināt “Varakļānu novada kultūrizglītības atbalsta biedrībai” līdzfinansējumu līdz  

EUR 200,00 (divi simti) apmērā no 2017.gada pašvaldības budžeta līdzekļiem projekta “Klūdziņu 

pīšanas nodarbības pieaugušajiem” īstenošanai. 
 



 

 

 

4. 

Par projektu “ Aušanas nodarbības”  
 

Tiek dots vārds I.Melnei-Mežajevai, M.Justam 

 

 Izskatot “Varakļānu novada kultūrizglītības atbalsta biedrības” sagatavoto projekta 

iesniegumu “Aušanas nodarbības” dalībai Madonas novada fonda izsludinātajā projektu konkursā 

pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai” rīcības “Praktisko prasmju un zināšanu 

veicināšana MNF teritorijā” ietvaros, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm “par” 

(J.Erels, G.Gabrišs, D.Inķēna, M.Justs, G.Puntužs, A.Saleniece, J.Vēvers, M.Vilkauša); “pret” – nav; 

“atturas” – nav, NOLEMJ: 

 

 1. Nodrošināt “Varakļānu novada kultūrizglītības atbalsta biedrībai” līdzfinansējumu līdz 

EUR 200,00 (divi simti) apmērā no 2017.gada pašvaldības budžeta līdzekļiem projekta “Aušanas 

nodarbības” īstenošanai. 
 

5. 

Par grozījumiem ar Varakļānu novada domes 26.04.2017. lēmumu Nr.4.17 apstiprinātajā 

pielikumā Nr.2 – Varakļānu novada svētku izdevumu un ieņēmumu aprēķins 

 

Tiek dots vārds M.Vilkaušai, I.Ikauniekam, G.Puntužam, J.Vēveram, M.Justam 

 

 Izskatot priekšlikumu par nepieciešamību veikt izmaiņas ar Varakļānu novada domes 

26.04.2017. lēmumu Nr.4.17 “Par Varakļānu novada svētku programmu” apstiprinātajā pielikumā 

Nr.2 – Varakļānu novada svētku izdevumu un ieņēmumu aprēķins, iepazīstoties ar sagatavoto 

aprēķinu, saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta g) apakšpunktu, 

Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm “par” (J.Erels, G.Gabrišs, D.Inķēna, M.Justs, 

G.Puntužs, A.Saleniece, J.Vēvers, M.Vilkauša); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ: 

  

 1. Veikt izmaiņas ar domes 26.04.2017. lēmumu Nr.4.17 “Par Varakļānu novada svētku 

programmu” apstiprinātajā pielikumā Nr.2 un apstiprināt to jaunajā redakcijā. 
 

Pielikumā: izdevumu un ieņēmumu tāme uz 1 lapas. 
 

Citu jautājumu darba kārtībā nav. 
 

Sēde darbu beidz plkst. 935
 

 

Sēdi vadīja: 

Domes priekšsēdētājs    (personīgais paraksts)  M.Justs 

 

Protokolēja: 

Lietvedības nodaļas vadītāja  (personīgais paraksts)  I.Broka 


