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VARAKĻĀNU NOVADA PAGAIDU ADMINISTRĀCIJAS ĀRKĀRTAS SĒDES

PROTOKOLS
Varakļānos

Nr.3

03.08.2021.
Sēde sasaukta plkst. 15:00
Sēdi vada pagaidu administrācijas vadītājs Māris Justs
Sēdi protokolē lietvede Līna Nagle
DOMES SASTĀVS:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Pagaidu administrācijas loceklis Jānis Erels
Pagaidu administrācijas loceklis Gunārs Gabrišs
Pagaidu administrācijas locekle Janīna Grudule
Pagaidu administrācijas locekle Dina Inķēna
Pagaidu administrācijas loceklis Māris Justs
Pagaidu administrācijas loceklis Austris Kokars
Pagaidu administrācijas loceklis Nauris Lazda
Pagaidu administrācijas loceklis Gunārs Puntužs
Pagaidu administrācijas locekle Anita Saleniece

- piedalās
- piedalās
- piedalās
- piedalās
- piedalās
- piedalās
- piedalās
- piedalās
- piedalās

PIEAICINĀTIE UN INTERESENTI:
Līna Nagle – lietvede.
DARBA KĀRTĪBA:
1. Par Varakļānu novada domes 10.06.2021. ārkārtas sēdes lēmuma Nr.6.2 precizējumu;
2. Par Varakļānu Mūzikas un mākslas skolas investīciju projekta “Jauno tehnoloģiju ieviešana
Varakļānu Mūzikas un mākslas skolā” valsts budžeta aizņēmuma saņemšanai apstiprināšanu;
3. Par pašvaldības pārstāvju izvirzīšanu LPS komitejās un apakškomitejās.
Pagaidu administrācijas vadītājs iepazīstina pagaidu administrācijas locekļus ar sēdes
darba kārtību un aicina pagaidu administrācijas locekļus balsot par tās apstiprināšanu.
Varakļānu novada pagaidu administrācija ar 9 balsīm “par” (J.Erels, G.Gabrišs,
J.Grudule, D.Inķēna, M.Justs, A.Kokars, N.Lazda, A.Saleniece, G. Puntužs); “pret” – nav;
“atturas” – nav, NOLEMJ:
Apstiprināt 2021.gada 3. augusta ārkārtas sēdes Nr.3 darba kārtību.
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1.

Par Varakļānu novada domes 10.06.2021. ārkārtas sēdes lēmuma Nr.6.2 precizējumu
Tiek dots vārds M. Justam

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 pagaidu administrācija, atklāti balsojot, ar 9 balsīm “par” (J.Erels,
J.Grudule, M.Justs, D.Inķēna, A.Kokars, N.Lazda, A.Saleniece, G.Gabrišs, G. Puntužs); “pret” –
nav; “atturas” – nav, NOLEMJ:
1. Izteikt Varakļānu novada domes 10.06.2021. ārkārtas sēdes lēmuma Nr.6.2 pirmo
punktu šādā redakcijā: “Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un garantiju kontroles un
pārraudzības padomi atļaut Varakļānu novada pašvaldībai ņemt aizņēmumu līdz 47
349,03 EUR (četrdesmit septiņi tūkstoši trīs simti četrdesmit deviņi eiro, trīs eiro
centi) apmērā projektam “Varakļānu vidusskolas investīciju projekts” no Valsts kases
ar atmaksas termiņu – 5 gadi, ar izņemšanu līdz 31.12.2021.”
2. Izteikt Varakļānu novada domes 10.06.2021. ārkārtas sēdes lēmuma Nr.6.2 otro
punktu šādā redakcijā: “Aizņēmuma atmaksu garantēt ar Varakļānu novada
pašvaldības 2021. – 2026.gada budžetiem”.

2.

Par Varakļānu Mūzikas un mākslas skolas investīciju projekta “Jauno tehnoloģiju
ieviešana Varakļānu Mūzikas un mākslas skolā” valsts budžeta aizņēmuma
saņemšanai apstiprināšanu
Tiek dots vārds M. Justam
Izskatot jautājumu par nepieciešamību ņemt kredītu investīciju projektam “Jauno
tehnoloģiju ieviešana Varakļānu Mūzikas un mākslas skolā” 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 pagaidu administrācija, atklāti balsojot, ar 9 balsīm
“par” (J.Erels, J.Grudule, M.Justs, D.Inķēna, A.Kokars, N.Lazda, A.Saleniece, G.Gabrišs, G.
Puntužs); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ:
1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un garantiju kontroles un pārraudzības padomi atļaut
Varakļānu novada pašvaldībai ņemt aizņēmumu līdz 31 777, 71 EUR (trīsdesmit
viens tūkstotis septiņi simti septiņdesmit septiņi eiro, septiņdesmit viens eiro cents)
apmērā projektam “Jauno tehnoloģiju ieviešana Varakļānu Mūzikas un mākslas skolā”
no Valsts kases ar atmaksas termiņu – 5 gadi, ar izņemšanu līdz 31.12.2021.
2. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar Varakļānu novada pašvaldības 2021.-2026.gada
budžetiem.
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3. Uzdot pagaidu administrācijas vadītājam Mārim Justam kārtot naudas aizņēmuma
saskaņošanu, aizdevuma līguma slēgšanu ar Valsts kasi un Pašvaldību aizņēmumu un
garantiju kontroles pārraudzības padomi.

3.

Par pašvaldības pārstāvju izvirzīšanu LPS komitejās un apakškomitejās
Tiek dots vārds M. Justam
Pamatojoties uz Latvijas Pašvaldību Savienības 05.07.2021. vēstuli Varakļānu novada
pašvadības pārstāvju deleģēšanu komitejām un apakškomitejām, kā arī saskaņā ar likuma “Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, Varakļānu novada pagaidu administrācija,
atklāti balsojot, ar 9 balsīm “par” (J.Erels, J.Grudule, M.Justs, D.Inķēna, A.Kokars, N.Lazda,
A.Saleniece, G.Gabrišs, G. Puntužs); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ:
1. Deleģēt sekojošus Varakļānu novada pašvaldības pārstāvjus šādās LPS komitejās un
apakškomitejās:
1.1. Finanšu un ekonomikas komitejā – pagaidu administrācijas vadītāju Māri
Justu.
1.2. Reģionālās attīstības un sadarbības komitejā – pagaidu administrācijas
vadītāju Māri Justu.
1.3. Tautsaimniecības komitejā un tās apakškomitejās – pagaidu administrācijas
locekli Nauri Lazdu.
1.4. Veselības un sociālo jautājumu komitejā – pagaidu administrācijas locekli
Dinu Inķēnu.
1.5. Izglītības un kultūras komitejā un tās apakškomitejā – Varakļānu kultūras
nama noformēšanas mākslinieci – Zani Kanču.
2. Par pieņemto lēmumu informēt Latvijas Pašvaldību Savienību.

Visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti.
Sēde darbu beidz plkst.15:09
Sēdi vadīja:
Pagaidu administrācijas vadītājs (personiskais paraksts)

M.Justs

Protokolēja:
Lietvede

L. Nagle

(personiskais paraksts)
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