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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 6.jūnijā            Nr. 8 

 
Sēde sasaukta plkst. 16

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  - piedalās  

9.   Deputāte Modra Vilkauša  - piedalās 

 

PIEAICINĀTIE  UN  INTERESENTI:   

 

Ivars Ikaunieks – pašvaldības izpilddirektors; 

Ilga Broka – Lietvedības nodaļas vadītāja  

 

DARBA  KĀRTĪBA: 

 

1. Par finansējuma apjoma precizēšanu projektam “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana 

valsts nozīmes aizsargājamā arhitektūras piemineklī Varakļānu muižas pilī” 

 

2. Par nedzīvojamo telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu 

 

3. Par grozījumiem Varakļānu novada domes 27.06.2013. lēmumā Nr. 12.4 “Par Varakļānu 

novada pašvaldības kapitālsabiedrību kapitāldaļu turētāja pārstāvja maiņu” 
 

 

mailto:varaklani@varaklani.lv


 

2 

 
1. 

Par finansējuma apjoma precizēšanu projektam “Siltumnīcefekta gāzu emisiju 

samazināšana valsts nozīmes aizsargājamā arhitektūras piemineklī Varakļānu muižas 

pilī” 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

Izskatot labojumus projekta “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana valsts nozīmes 

aizsargājamā arhitektūras piemineklī Varakļānu muižas pilī” pieteikumā, kas saistīti ar projekta 

finansēšanas plāna izmaiņām, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm “par” 

(J.Erels, G.Gabrišs, D.Inķēna, M.Justs, O.Kančs, G.Puntužs, A.Saleniece, J.Vēvers, 

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

 1. Izteikt Varakļānu novada domes 11.04.2016. lēmuma Nr. 4.2. “Par projektu 

“Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana valsts nozīmes aizsargājamā arhitektūras piemineklī 

Varakļānu muižas pilī”” 2.punktu šādā redakcijā: 

 „2. Apstiprināt projekta “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana valsts nozīmes 

aizsargājamā arhitektūras piemineklī Varakļānu muižas pilī” kopējās izmaksas EUR 635 048,72 

(seši simti trīsdesmit pieci tūkstoši četrdesmit astoņi euro un 72 centi) apmērā, no kuriem: 

 2.1. attiecināmās izmaksas – EUR 485 685,64 (četri simti astoņdesmit pieci tūkstoši seši 

simti astoņdesmit pieci euro un 64 centi); 

 2.2. neattiecināmās izmaksas – EUR 149 363,08 (viens simts četrdesmit deviņi tūkstoši 

trīs simti sešdesmit trīs euro un 8 centi); 

 2.3. projekta attiecināmo izmaksu finansēšanas plānotie avoti: 

- Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansējums – EUR 383 691,65 (trīs simti astoņdesmit 

trīs tūkstoši seši simti deviņdesmit viens euro un 65 centi); 

- Varakļānu novada pašvaldības līdzfinansējums – EUR 101 993,99 (simtu viens tūkstotis deviņi 

simti deviņdesmit trīs euro un 99 centi).” 

 

 
2. 

Par nedzīvojamo telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot biedrības “Pieaugušo attīstības projekts” valdes priekšsēdētājas S.Počes 

06.06.2016. iesniegumu ar lūgumu pagarināt nedzīvojamo telpu nomas Zupas virtuves 

vajadzībām līguma termiņu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 

3.punktu Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm “par” (J.Erels, G.Gabrišs, 

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

“atturas” – nav, NOLEMJ: 

 1. Veikt grozījumus ar biedrību “Pieaugušo attīstības projekts” 07.04.2011. noslēgtajā 

nedzīvojamo telpu nomas līgumā, paredzot līguma darbības termiņu līdz 31.12.2023. 

 

2. Uzdot Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītāja A.Tocs-Macāne) līdz 16.06.2016. sagatavot 

parakstīšanai vienošanos pie nedzīvojamo telpu nomas līguma. 
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3. 

Par grozījumiem Varakļānu novada domes 27.06.2013. lēmumā Nr. 12.4 “Par 

Varakļānu novada pašvaldības kapitālsabiedrību kapitāldaļu turētāja pārstāvja 

maiņu” 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Saskaņā ar Publiskās personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 

14.panta piekto daļu, kas nosaka: “Kapitāla daļu turētāja pārstāvis savus pienākumus pilda 

atbilstoši viņam noteiktajiem amata pienākumiem attiecīgajā pašvaldībā un atlīdzību par šo 

pienākumu pildīšanu saņem amatam noteiktās mēnešalgas ietvaros. Atbildīgajam darbiniekam  

 

par attiecīgo pienākumu pildīšanu var noteikt piemaksu saskaņā ar Valsts un pašvaldību 

institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 14.pantu, ja atbildīgā darbinieka 

pienākumi ir uzskatāmi par papildu pienākumiem”, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 

21.panta pirmās daļas 27.punktu Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm “par” 

(J.Erels, G.Gabrišs, D.Inķēna, M.Justs, O.Kančs, G.Puntužs, A.Saleniece, J.Vēvers, M.Vilkauša); 

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

 1. Ar 01.06.2016. atcelt Varakļānu novada domes 27.06.2013. lēmuma Nr.12.4 “Par 

Varakļānu novada pašvaldības kapitālsabiedrību kapitāldaļu turētāja pārstāvja maiņu” 2.1.punkta 

(par atlīdzības noteikšanu SIA “Varakļānu veselības aprūpes centrs” kapitāldaļu turētāja 

pārstāvim) un 4.1.punkta (par atlīdzības noteikšanu Varakļānu “Dzīvokļu komunālais 

uzņēmums” SIA kapitāldaļu turētāja pārstāvim) darbību. 

 

 2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram Ivaram Ikauniekam. 

Citu jautājumu darba kārtībā nav. 
 

Sēde darbu beidz plkst. 16
15

 

 

 

Sēdi vadīja: 

Domes priekšsēdētājs    (personīgais paraksts)  M.Justs 

 

Protokolēja: 

Lietvedības nodaļas vadītāja  (personīgais paraksts)  I.Broka 

 

 

 
 

 

 


