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LATVIJAS  REPUBLIKA 

VARAKĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBA 

Reģ. Nr. 90000054750 
Rīgas ielā 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 

 

2016.gada 11.aprīlī            Nr. 4 

 
Sēde sasaukta plkst. 15

00
 

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  - piedalās 

6.   Deputāts Gunārs Puntužs  - piedalās  

7.   Deputāte Anita Saleniece  - piedalās  

8.   Deputāts Jānis Vēvers  - nepiedalās (veselības stāvokļa dēļ) 

9.   Deputāte Modra Vilkauša  - piedalās 

 

PIEAICINĀTIE  UN  INTERESENTI:   

 

Ivars Ikaunieks – pašvaldības izpilddirektors; 

Ilga Broka – Lietvedības nodaļas vadītāja  

 

DARBA  KĀRTĪBA: 

 

1. Par Varakļānu muižas pils attīstības stratēģiju 2016.-2023.gadam 

 

2. Par projektu “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana valsts nozīmes aizsargājamā 

arhitektūras piemineklī Varakļānu muižas pilī” 

 

3. Par nedzīvojamo telpu nomas līgumu ar VAS “Latvijas Pasts” 

 

4. Par vienošanos slēgt zemes nomas līgumu ar VAS “Ceļu satiksmes direkcija” 
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1. 

Par Varakļānu muižas pils attīstības stratēģiju 2016.-2023.gadam 

 

Tiek dots vārds M.Vilkaušai, M.Justam 

 

 Iepazīstoties ar sagatavoto Varakļānu muižas pils attīstības stratēģijas 2016.-

2023.gadam projektu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 

3.punktu, 15.panta pirmās daļas 5.punktu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 8 

balsīm “par” (J.Erels, G.Gabrišs, D.Inķēna, M.Justs, O.Kančs, G.Puntužs, A.Saleniece, 

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

 

 1. Apstiprināt Varakļānu muižas pils attīstības stratēģiju 2016.-2023.gadam. 
 
 

Pielikumā: stratēģija uz 33 lapām. 
 

2. 

Par projektu “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana valsts nozīmes 

aizsargājamā arhitektūras piemineklī Varakļānu muižas pilī” 

 

Tiek dots vārds J.Erelam, G.Puntužam, O.Kančam, M.Vilkaušai, M.Justam 

 

 Iepazīstoties ar sagatavoto Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzekļiem 

finansēto projektu konkursa pieteikumu “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana valsts 

nozīmes aizsargājamā arhitektūras piemineklī Varakļānu muižas pilī”, Varakļānu novada 

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

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

 

 1. Apstiprināt un realizēt saskaņā ar MK 12.01.2016. noteikumiem Nr.35 “Emisijas 

kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa “Siltumnīcefekta gāzu 

emisiju samazināšana valsts nozīmes aizsargājamos arhitektūras pieminekļos” nolikums” 

Varakļānu novada pašvaldības sagatavoto projekta iesniegumu “Siltumnīcefekta gāzu 

emisiju samazināšana valsts nozīmes aizsargājamā arhitektūras piemineklī Varakļānu 

muižas pilī”. 

 

 2. Apstiprināt projekta “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana valsts nozīmes 

aizsargājamā arhitektūras piemineklī Varakļānu muižas pilī” īstenošanas finansējumu EUR 

631 050,17 (seši simti trīsdesmit viens tūkstotis piecdesmit euro un 17 centi) apmērā – 

attiecināmās izmaksas; 

 2.1. projekta attiecināmo izmaksu finansēšanas plānotie avoti: 

- Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansējums – EUR 498 529,63 (četri simti 

deviņdesmit astoņi tūkstoši pieci simti divdesmit deviņi euro un 63 centi); 

- Varakļānu novada pašvaldības līdzfinansējums – EUR 132 520,54  (viens simts trīsdesmit 

divi tūkstoši pieci simti divdesmit euro un 54 centi) apmērā.  

 

 3. Pašvaldība garantē projekta “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana valsts 

nozīmes aizsargājamā arhitektūras piemineklī Varakļānu muižas pilī” atbalsta gadījumā 

nodrošināt projekta līdzfinansējumu EUR 132 520,54  (viens simts trīsdesmit divi tūkstoši 

pieci simti divdesmit euro un 54 centi) apmērā no pašvaldības 2016.-2018.gada budžetu 

līdzekļiem. 

 
3. 

Par nedzīvojamo telpu nomas līgumu ar VAS “Latvijas Pasts” 

 

Tiek dots vārds A.Saleniecei, G.Puntužam, M.Justam 
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 Izskatot VAS “Latvijas Pasts” 14.03.2016. pašvaldībā saņemto vēstuli par telpu nomas 

līguma izbeigšanu un telpām pasta pakalpojumu sniegšanai Varakļānu pagasta pārvaldē, 

pamatojoties uz Publiskās personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 

likuma 5.panta pirmo daļu, MK 08.06.2010. noteikumiem Nr.515 “Noteikumi par publiskas 

personas mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma  

tipveida nosacījumiem”, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm “par” (J.Erels, 

G.Gabrišs, D.Inķēna, M.Justs, O.Kančs, G.Puntužs, A.Saleniece, M.Vilkauša); “pret” – nav; 

“atturas” – nav, NOLEMJ: 

 

 1. Izbeigt 20.10.2000. ar VAS “Latvijas Pasts” noslēgto līgumu par nedzīvojamo telpu 

nomu Teicijas pasta nodaļas izvietošanai pašvaldībai piederošās ēkas “Maurānos” 1.stāvā; 

 1.1. telpu nomas līgumu izbeigt ar 18.04.2016.; 

 1.2. VAS “Latvijas Pasts” pilnvarotam pārstāvim 3 (trīs) darba dienu laikā pēc līguma 

pārtraukšanas nodot iznomātājam telpas, sastādot par to pieņemšanas – nodošanas aktu. 

 

 2. Atļaut sākot ar 19.04.2016. VAS “Latvijas Pasts” izmantot Varakļānu pagasta 

pārvaldes telpas “Stirnienes muižā 3-1” klientu apkalpošanai uz 1 stundu katru darba dienu; 

 2.1. maksu par telpu izmantošanu noteikt 6,35 EUR/mēnesī (+PVN); 

 2.2. telpu nomas līgumu slēgt uz 1 gadu, paredzot iespēju to pagarināt, ja pusēm nav 

iebildumu pret līguma darbības nosacījumiem. 

 

 3. Atbildīgā par lēmuma izpildi – Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja A.Tocs-Macāne. 

 

 4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (V.Baloža ielā 13A, Valmiera, 

LV-4201) viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas. 
 

4. 

Par vienošanos slēgt zemes nomas līgumu ar VAS “Ceļu satiksmes direkcija” 

 

Tiek dots vārds I.Ikauniekam, J.Erelam, O.Kančam, M.Vilkaušai, M.Justam 

 

 Iepazīstoties ar VAS “Ceļu satiksmes direkcija” ierosinājumu par elektrotransport-

līdzekļu uzlādes stacijas būvniecību Rīgas ielā 13, Varakļānos, pamatojoties uz likuma “Par 

pašvaldībām” 12.pantu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm “par” (J.Erels, 

G.Gabrišs, D.Inķēna, M.Justs, O.Kančs, G.Puntužs, A.Saleniece, M.Vilkauša); “pret” – nav; 

“atturas” – nav, NOLEMJ: 

 

 1. Slēgt vienošanos ar VAS “Ceļu satiksmes direkcija” par zemes gabala (bruģēta 

laukuma) 25 m
2
 platībā Rīgas ielā 13, Varakļāni, iznomāšanu uz 15 gadiem elektro-

transportlīdzekļu uzlādes stacijas būvniecībai.  

 

 2. Vienošanās noslēgšanai no pašvaldības puses pilnvarot izpilddirektoru Ivaru 

Ikaunieku. 
 

Citu jautājumu darba kārtībā nav. 
 

Sēde darbu beidz plkst. 15
25

 

 

Sēdi vadīja: 

Domes priekšsēdētājs    (personīgais paraksts)  M.Justs 

 

Protokolēja: 

Lietvedības nodaļas vadītāja  (personīgais paraksts)  I.Broka 


