
 

 

 
 

 

 
 

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  ĀRKĀRTAS  DOMES  SĒDES 

PROTOKOLS  
Varakļānos 

 

08.05.2018.                                     Nr. 5 

 

Sēde sasaukta plkst. 14.00 

Sēdi vada domes priekšsēdētājs Māris Justs 

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  - nepiedalās (par neierašanās iemesliem nav ziņojis) 

6.   Deputāts Nauris Lazda  - nepiedalās (atvaļinājumā) 

7.   Deputāts Gunārs Puntužs  - piedalās  

8.   Deputāte Anita Saleniece  - piedalās  

9.   Deputāte Modra Vilkauša  - piedalās 

 

PIEAICINĀTIE  UN  INTERESENTI:   

 

Ivars Ikaunieks – pašvaldības izpilddirektors; 

Jānis Mozga – pagastu pārvalžu vadītājs; 

Lana Ukrija-Kaļinovska – juriste; 

Ilga Broka – Lietvedības nodaļas vadītāja 

 

DARBA  KĀRTĪBA: 

 

1. Par finansējuma apjoma precizēšanu projektam “Uzņēmējdarbības infrastruktūras attīstība 

Varakļānu pilsētā” 

 

2. Par finansējuma apjoma precizēšanu projektam “Uzņēmējdarbības vides attīstībai 

nepieciešamās infrastruktūras uzlabošana Varakļānu novada Murmastienes pagastā” 

 

3. Par finansējuma apjoma precizēšanu projektam “Uzņēmējdarbības infrastruktūras 

attīstība Varakļānu pagastā” 

 

4. Par aizņēmumu projekta “Uzņēmējdarbības infrastruktūras attīstība Varakļānu pilsētā” 

realizācijai 

 

5. Par aizņēmumu projekta “Uzņēmējdarbības vides attīstībai nepieciešamās infrastruktūras 

uzlabošana Varakļānu novada Murmastienes pagastā” realizācija 

 

6. Par aizņēmumu projekta “Uzņēmējdarbības infrastruktūras attīstība Varakļānu pagastā” 

realizācijai 

 

7. Par priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu Varakļānu novadā

mailto:varaklani@varaklani.lv
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8. Par līguma slēgšanu ar “FIRMU MADARA 89” SIA par autobusu pieturas infrastruktūras 

uzturēšanu 
 

1. 

Par finansējuma apjoma precizēšanu projektam “Uzņēmējdarbības infrastruktūras 

attīstība Varakļānu pilsētā” 

 

Tiek dots vārds A.Saleniecei, M.Justam 

 

Izskatot labojumus projekta “Uzņēmējdarbības infrastruktūras attīstība Varakļānu 

pilsētā” finansēšanas plānā, kas saistīti ar iepirkumu procedūru rezultātiem, Varakļānu novada 

dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm “par” (J.Erels, J.Grudule, D.Inķēna, M.Justs, G.Puntužs, 

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

 1. Apstiprināt projekta “Uzņēmējdarbības infrastruktūras attīstība Varakļānu pilsētā” 

kopējās izmaksas EUR 790 247,58 (septiņi simti deviņdesmit tūkstoši divi simti četrdesmit 

septiņi euro un 58 centi) apmērā, no kuriem: 

 1.1. attiecināmās izmaksas – EUR 408 500,00 (četri simti astoņi tūkstoši pieci simti euro); 

 1.2. neattiecināmās izmaksas – EUR 381 747,58 (trīs simti astoņdesmit viens tūkstotis 

septiņi simti četrdesmit septiņi euro un 58 centi); 

 

 2. Projekta finansēšanas avoti: 

- ERAF finansējums – EUR 347 225,00 (trīs simti četrdesmit septiņi tūkstoši divi simti divdesmit 

pieci euro); 

- pašvaldības līdzfinansējums – 424 640,08 (četri simti divdesmit četri tūkstoši seši simti 

četrdesmit euro un 8 centi; 

- valsts budžeta dotācija – EUR 18 382,50 (astoņpadsmit tūkstoši trīs simti astoņdesmit divi euro 

un 50 centi). 

 
2. 

Par finansējuma apjoma precizēšanu projektam “Uzņēmējdarbības vides attīstībai 

nepieciešamās infrastruktūras uzlabošana Varakļānu novada Murmastienes pagastā” 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

Izskatot labojumus projekta “Uzņēmējdarbības vides attīstībai nepieciešamās 

infrastruktūras uzlabošana Varakļānu novada Murmastienes pagastā” finansēšanas plānā, kas 

saistīti ar iepirkumu procedūru rezultātiem, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 7 

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

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

 1. Apstiprināt projekta “Uzņēmējdarbības vides attīstībai nepieciešamās infrastruktūras 

uzlabošana Varakļānu novada Murmastienes pagastā” kopējās izmaksas EUR 854 146,88 (astoņi 

simti piecdesmit četri tūkstoši simts četrdesmit seši euro un 88 centi) apmērā, no kuriem: 

 1.1. attiecināmās izmaksas – EUR 528 000,00 (pieci simti divdesmit astoņi tūkstoši euro); 

 1.2. neattiecināmās izmaksas – EUR 326 146,88 (trīs simti divdesmit seši tūkstoši simts 

četrdesmit seši euro un 88 centi); 

 

 2. Projekta finansēšanas avoti: 

- ERAF finansējums – EUR 448 800,00 (četri simti četrdesmit astoņi tūkstoši astoņi simti euro); 

- pašvaldības līdzfinansējums – 381 586,88 (trīs simti astoņdesmit viens tūkstotis pieci simti 

astoņdesmit seši euro un 88 centi); 

- valsts budžeta dotācija – EUR 23 760,00 (divdesmit trīs tūkstoši septiņi simti sešdesmit euro). 
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3. 

Par finansējuma apjoma precizēšanu projektam “Uzņēmējdarbības infrastruktūras 

attīstība Varakļānu pagastā” 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

Izskatot labojumus projekta “Uzņēmējdarbības infrastruktūras attīstība Varakļānu 

pagastā” finansēšanas plānā, kas saistīti ar iepirkumu procedūru rezultātiem, Varakļānu novada 

dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm “par” (J.Erels, J.Grudule, D.Inķēna, M.Justs, G.Puntužs, 

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

 1. Apstiprināt projekta “Uzņēmējdarbības infrastruktūras attīstība Varakļānu pagastā” 

kopējās izmaksas EUR 690 300,67 (seši simti deviņdesmit tūkstoši trīs simti euro un 67 centi) 

apmērā, no kuriem: 

 1.1. attiecināmās izmaksas – EUR 460 000,00 (četri simti sešdesmit tūkstoši euro); 

 1.2. neattiecināmās izmaksas – EUR 230 300,67 (divi simti trīsdesmit tūkstoši trīs simti 

euro un 67 centi); 

 

 2. Projekta finansēšanas avoti: 

- ERAF finansējums – EUR 391 000,00 (trīs simti deviņdesmit viens tūkstotis euro); 

- pašvaldības līdzfinansējums – 278 600,67 (divi simti septiņdesmit astoņu tūkstoši seši simti euro 

un 67 centi; 

- valsts budžeta dotācija – EUR 20 700,00 (divdesmit tūkstoši septiņi simti euro). 
 

4. 

Par aizņēmumu projekta “Uzņēmējdarbības infrastruktūras attīstība Varakļānu pilsētā” 

realizācijai 
 

Tiek dots vārds M.Vilkaušai, M.Justam 

 

 Izskatot jautājumu par nepieciešamību ņemt kredītu ERAF līdzfinansētā projekta 

“Uzņēmējdarbības infrastruktūras attīstība Varakļānu pilsētā” realizācijai, pamatojoties uz likuma 

“Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 15.panta pirmās daļas 10.punktu, likuma “Par 

budžetu un finanšu vadību” 41.panta piekto daļu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 7 

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

– nav; “atturas” – nav, NOLEMJ: 

 

 1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un garantiju kontroles un pārraudzības padomi atļaut 

Varakļānu novada pašvaldībai ņemt aizņēmumu ERAF līdzfinansētā projekta “Uzņēmējdarbības 

infrastruktūras attīstība Varakļānu pilsētā” realizācijai no Valsts kases ar atmaksas termiņu 20 

(divdesmit) gadu laikā EUR 444 897,33 (četri simti četrdesmit četri tūkstoši astoņi simti 

deviņdesmit septiņi euro un 33 centi) apmērā. 

 

 2. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar Varakļānu novada pašvaldības 2019.–2038.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. 

 
5. 

Par aizņēmumu projekta “Uzņēmējdarbības vides attīstībai nepieciešamās 

infrastruktūras uzlabošana Varakļānu novada Murmastienes pagastā” realizācijai 

 

Tiek dots vārds M.Justam 
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 Izskatot jautājumu par nepieciešamību ņemt kredītu ERAF līdzfinansētā projekta 

“Uzņēmējdarbības vides attīstībai nepieciešamās infrastruktūras uzlabošana Varakļānu novada 

Murmastienes pagastā” realizācijai, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās 

daļas 3.punktu, 15.panta pirmās daļas 10.punktu, likuma “Par budžetu un finanšu vadību” 

41.panta piekto daļu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm “par” (J.Erels, 

J.Grudule, D.Inķēna, M.Justs, G.Puntužs, A.Saleniece, M.Vilkauša); “pret” – nav; “atturas” – nav, 

NOLEMJ: 

 

 1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un garantiju kontroles un pārraudzības padomi atļaut 

Varakļānu novada pašvaldībai ņemt aizņēmumu ERAF līdzfinansētā projekta “Uzņēmējdarbības 

vides attīstībai nepieciešamās infrastruktūras uzlabošana Varakļānu novada Murmastienes 

pagastā” realizācijai no Valsts kases ar atmaksas termiņu 20 (divdesmit) gadu laikā EUR 

441272,88 (četri simti četrdesmit viens tūkstotis divi simti septiņdesmit divi euro un 88 centi) 

apmērā. 

 

 2. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar Varakļānu novada pašvaldības 2019.–2038.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. 

 
6. 

Par aizņēmumu projekta “Uzņēmējdarbības infrastruktūras attīstība Varakļānu 

pagastā” realizācijai 
 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot jautājumu par nepieciešamību ņemt kredītu ERAF līdzfinansētā projekta 

“Uzņēmējdarbības infrastruktūras attīstība Varakļānu pagastā” realizācijai, pamatojoties uz likuma 

“Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 15.panta pirmās daļas 10.punktu, likuma “Par 

budžetu un finanšu vadību” 41.panta piekto daļu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 7 

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

– nav; “atturas” – nav, NOLEMJ: 

 

 1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un garantiju kontroles un pārraudzības padomi atļaut 

Varakļānu novada pašvaldībai ņemt aizņēmumu ERAF līdzfinansētā projekta “Uzņēmējdarbības 

infrastruktūras attīstība Varakļānu pagastā” realizācijai no Valsts kases ar atmaksas termiņu 20 

(divdesmit) gadu laikā EUR 331 092,27 (trīs simti trīsdesmit viens tūkstotis deviņdesmit divi euro 

un 27 centi) apmērā. 

 

 2. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar Varakļānu novada pašvaldības 2019.–2038.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. 

 
7. 

Par priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu Varakļānu novadā 

 

Tiek dots vārds A.Saleniecei, M.Vilkaušai, M.Justam 

 

 Atbilstoši Priekšvēlēšanu aģitācijas likuma 22.pantam, Reklāmas likumam, Ministru 

kabineta 30.10.2012. noteikumiem Nr.732 “Kārtība, kādā saņemama atļauja reklāmas izvietošanai 

publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu”, Varakļānu novada dome, atklāti  
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balsojot, ar 7 balsīm “par” (J.Erels, J.Grudule, D.Inķēna, M.Justs, G.Puntužs, A.Saleniece, 

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

 

 1. Priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus Varakļānu novada teritorijā atļauts izvietot: 

 1.1. Varakļānu pilsētā: 

- zemes gabalā ar kadastra apzīm. 7017 002 0022 (Jēkabpils šoseja 1A); 

- zemes gabalā ar kadastra apzīm. 7017 001 0583 (Pils iela 3A); 

- zemes gabalā ar kadastra apzīm. 7017 001 0209 (Rīgas iela 101); 

- zemes gabalā ar kadastra apzīm. 7017 001 0236 (Rīgas iela 68); 

 1.2. Murmastienes pagasta Murmastienes ciemā – 

zemes gabalā ar kadastra apzīm. 7078 004 0429 (Jaunatnes iela 1); 

 1.3. Varakļānu pagastā: 

- zemes gabalā ar kadastra apzīm. 7094 003 0285; 

- zemes gabalā ar kadastra apzīm. 7094 003 0213. 

 

 2. Priekšvēlēšanu aģitācijas reklāmas makets (grafiskais dizains) saskaņojams ar Cesvaines, 

Lubānas un Varakļānu novadu apvienoto būvvaldi (saskaņojums pievienojams pašvaldībai 

adresētajam iesniegumam par reklāmas izvietošanu). 

 

 3. Nodevas par priekšvēlēšanu aģitācijas reklāmām iekasējamas atbilstoši Varakļānu novada 

domes 26.08.2010. saistošo noteikumu Nr.10 “Par pašvaldības nodevām Varakļānu novadā” 

4.punktam. 

 

8. 

Par līguma slēgšanu ar “FIRMU MADARA 89” SIA par autobusu pieturas 

infrastruktūras uzturēšanu 

 

Tiek dots vārds J.Erelam, A.Saleniecei, M.Vilkaušai, M.Justam 

 

 Izskatot “FIRMAS MADARA 89” SIA piedāvājumu un izcenojuma aprēķinu sabiedriskā 

transporta autobusu pieturas infrastruktūras nodrošināšanai Pils ielā 7D, Varakļāni, pamatojoties uz 

likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 19.punktu, Varakļānu novada dome, atklāti 

balsojot, ar 7 balsīm “par” (J.Erels, J.Grudule, D.Inķēna, M.Justs, G.Puntužs, A.Saleniece, 

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

 

 1. Slēgt līgumu ar “FIRMAS MADARA 89” SIA (reģ.Nr. 40003115846.; jurid.adrese: 

Baznīcas laukums 2, Smiltene, Smiltenes nov.) par sabiedriskā transporta autobusu pieturas 

infrastruktūras nodrošināšanu Pils ielā 7D, Varakļāni. 

 

 2. Līgumā paredzēt pašvaldības samaksu par  sabiedriskā transporta autobusu pieturas 

infrastruktūras uzturēšanu EUR 400,00 (+PVN) mēnesī. 
 

Citu jautājumu darba kārtībā nav. 
 

Sēde darbu beidz plkst. 14.35 

 

Sēdi vadīja: 

Domes priekšsēdētājs   (personiskais paraksts)  M.Justs 

 

Protokolēja: 

Lietvedības nodaļas vadītāja (personiskais paraksts)  I.Broka 

 
 

 


