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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 18.maijā         Nr. 6 

 

Sēde sasaukta plkst. 16
00

 

Sēdi vada domes priekšsēdētājs Māris Justs 

Sēdi protokolē Lietvedības nodaļas vadītāja  Ilga Broka 

 

DOMES  SASTĀVS: 

 

1.   Deputāts Jānis Erels  - nepiedalās (tiešo darba pienākumu dēļ) 

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  - nepiedalās (tiešo darba pienākumu dēļ) 

8.   Deputāts Jānis Vēvers  - piedalās  

9.   Deputāte Modra Vilkauša  - piedalās 

 

PIEAICINĀTIE  UN  INTERESENTI:   

 

Ivars Ikaunieks – pašvaldības izpilddirektors; 

Ilga Broka – Lietvedības nodaļas vadītāja  

 

DARBA  KĀRTĪBA: 

 

1. Par nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu 

 

2. Par projektu “Infrastruktūras sakārtošana sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma izveidei 

Varakļānos” 

 

3. Par projekta pieteikumu “Sporta inventāra iegāde Varakļānu vidusskolai” 
 

1. 

Par nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu 
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Tiek dots vārds O.Kančam, M.Justam 

 

Izskatot Varakļānu novada pašvaldībai piederošo nedzīvojamo telpu Rīgas ielā 4, 

Varakļānos, nomas tiesību izsoles organizēšanas darba grupas iesniegto izsoles protokolu, 

saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, MK 08.06.2010. 

noteikumiem Nr. 515 “Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, 

nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem”, atbilstoši 

28.04.2016. ar lēmumu Nr.5.16 “Par nedzīvojamo telpu Rīgas ielā 4, Varakļānos, nomas 

tiesību izsoli” apstiprinātajiem izsoles noteikumiem, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, 

ar 7 balsīm “par” (G.Gabrišs, D.Inķēna, M.Justs, O.Kančs, G.Puntužs, J.Vēvers, M.Vilkauša); 

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

1. Apstiprināt pašvaldībai piederošo nedzīvojamo telpu Rīgas ielā 4, Varakļānos, 

nomas tiesību 12.05.2016. izsoles rezultātus. 

 

2. Slēgt sadarbības līgumu ar IK “Upmalas pīlādži” (reģ.Nr.42402008271; 

jurid.adrese: “Stivkas”, Dekšāres pagasts, Viļānu nov.) par LEADER projekta “Infrastruktūras 

sakārtošana sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma izveidei Varakļānos” realizāciju.  

 

3. Viena mēneša laikā pēc LEADER projekta “Infrastruktūras sakārtošana 

sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma izveidei Varakļānos” realizācijas slēgt telpu nomas 

līgumu ar IK “Upmalas pīlādži” par nosolīto nomas maksu 0,50 euro/m
2
 (bez PVN) uz 5 

gadiem. 

 
2. 

Par projektu “Infrastruktūras sakārtošana sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma 

izveidei Varakļānos” 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

Izskatot sagatavoto projekta “Infrastruktūras sakārtošana sabiedriskās ēdināšanas 

pakalpojuma izveidei Varakļānos” pieteikumu dalībai Eiropas Savienības Eiropas 

Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ES LEADER) atklāta projektu iesniegumu konkursā 

pasākumam “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo 

attīstības stratēģijas īstenošanas teritorijā”, saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 14.panta 

otrās daļas 3.punktu un 15.panta pirmās daļas 10.punktu, Varakļānu novada dome, atklāti 

balsojot, ar 7 balsīm “par” (G.Gabrišs, D.Inķēna, M.Justs, O.Kančs, G.Puntužs, J.Vēvers, 

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

 

1. Atbalstīt ieceri par sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma izveidi Varakļānos, 

iesniedzot pieteikumu Madonas novada fondā ES LEADER atklāta projektu iesniegumu 

konkursā pasākumam “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības 

stratēģiju” aktivitātei 19.2.1. “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”. 

 

2. Apstiprināt projekta “Infrastruktūras sakārtošana sabiedriskās ēdināšanas 

pakalpojuma izveidei Varakļānos” kopējās izmaksas EUR 50 380,79 (piecdesmit tūkstoši trīs 

simti astoņdesmit euro,79 centi) apmērā, t.sk.: 

- attiecināmās izmaksas EUR 41 637,02 (četrdesmit viens tūkstotis seši simti 

trīsdesmit septiņi euro, 02 centi); 

- neattiecināmās izmaksas EUR 8 743,77 (Astoņi tūkstoši septiņi simti četrdesmit trīs 

euro, 77 centi). 

 

3. Projekta finansēšanai paredzēt šādus attiecināmo izmaksu finansēšanas avotus: 

- ELFLA finansējums (60%) – EUR 24 982,21 (divdesmit četri tūkstoši deviņi simti 

astoņdesmit divi euro, 21 cents.); 

- pašvaldības līdzfinansējums (40%) – EUR 16 654,81 (sešpadsmit tūkstoši seši simti 
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piecdesmit četri euro, 81 cents). 

 

4. Projekta realizācijas gaitā pašvaldībai segt neattiecināmās izmaksas (PVN) – EUR 

8 743,77 (Astoņi tūkstoši septiņi simti četrdesmit trīs euro, 77 centi) apmērā. 

 

3. 

Par projekta pieteikumu “Sporta inventāra iegāde Varakļānu vidusskolai” 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot sagatavoto projekta “Sporta inventāra iegāde Varakļānu vidusskolai” pieteikumu, 

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām" 14.panta otras daļas 6.punktu un 15.panta pirmās 

daļas 4.punktu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm “par” (G.Gabrišs, D.Inķēna, 

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

 

 1. Piedalīties Izglītības un zinātnes ministrijas līdzfinansēto projektu konkursā ar projekta 

pieteikumu – “Sporta inventāra iegāde Varakļānu vidusskolai”.  

 2. Apstiprināt kopējās projekta realizācijas izmaksas EUR 5150 apmērā. 

 3. Projekta pašvaldības finansējums – 50% apmērā. 

 

Citu jautājumu darba kārtībā nav. 
 

Sēde darbu beidz plkst. 16
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Sēdi vadīja: 

Domes priekšsēdētājs    (personīgais paraksts)  M.Justs 

 

Protokolēja: 

Lietvedības nodaļas vadītāja  (personīgais paraksts)  I.Broka 

 

 


