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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 22.augustā                                   Nr. 11 

 

Sēde sasaukta plkst. 13
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  - nepiedalās (tiešo darba pienākumu dēļ) 

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; 

Ilona Skutele – galvenā grāmatvede; 

Ilga Broka – Lietvedības nodaļas vadītāja  

 

DARBA  KĀRTĪBA: 

 

1. Par projektu “Specializētā transporta iegāde Varakļānu novada pašvaldības sociālā dienesta 

vajadzībām” 

 

2. Par projektu “Valsts kultūras pieminekļa – Varakļānu muižas pils jumta atjaunošana” 

 

3. Par projektu “Tautas tērpu iegāde Varakļānu novada pašvaldības deju kolektīviem” 
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1. 

Par projektu “Specializētā transporta iegāde Varakļānu novada pašvaldības sociālā 

dienesta vajadzībām” 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 

 Izskatot sagatavoto projekta “Specializētā transporta iegāde Varakļānu novada pašvaldības 

sociālā dienesta vajadzībām” pieteikumu dalībai Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības 

fonda lauku attīstībai (ES ELFLA) atklāta projektu iesniegumu konkursā apakšpasākuma 

“Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 

“Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”, saskaņā ar likuma “Par pašvaldībā” 14.panta otrās daļas 

6.punktu un 15.panta pirmās daļas 7.punktu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm 

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

– nav; “atturas” – nav, NOLEMJ: 

 

 1. Atbalstīt ieceri par specializētā transporta iegādi Varakļānu novada pašvaldības sociālā 

dienesta vajadzībām, iesniedzot pieteikumu ES ELFLA atklāta projektu iesniegumu konkursā 

apakšpasākuma “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” 

aktivitātē “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”.  

 

 2. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas EUR 39 930 (trīsdesmit deviņi tūkstoši deviņi simti 

trīsdesmit euro) apmērā.  

 

 3. Apstiprināt projekta attiecināmās izmaksas EUR 35 000  (trīsdesmit pieci tūkstoši euro) 

apmērā, tai skaitā: 

- pašvaldības finansējums – EUR 10 500 (desmit tūkstoši pieci simti euro); 

- ELFLA finansējums – EUR 24 500 (divdesmit četri tūkstoši pieci simti euro). 

 

 4. Apstiprināt projekta neattiecināmās izmaksas (finansējums no pašvaldības līdzekļiem) 

EUR 4 930 (četri tūkstoši deviņi simti trīsdesmit euro ) apmērā. 

 

 5. Projekta sākotnējo realizāciju veikt par pašvaldības rīcībā esošiem finanšu līdzekļiem. 
 

2. 

Par projektu “Valsts kultūras pieminekļa – Varakļānu muižas pils jumta atjaunošana” 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot sagatavoto projekta “Valsts kultūras pieminekļa – Varakļānu muižas pils jumta 

atjaunošana” pieteikumu dalībai Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 

attīstībai (ES ELFLA) atklāta projektu iesniegumu konkursā apakšpasākuma “Darbības īstenošana 

saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē “Vietas potenciāla attīstības 

iniciatīvas”, saskaņā ar likuma “Par pašvaldībā” 14.panta otrās daļas 6.punktu un 15.panta pirmās 

daļas 5.punktu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm “par” (J.Erels, G.Gabrišs, 

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

NOLEMJ: 

 

 1. Atbalstīt ieceri par Varakļānu muižas pils jumta atjaunošanu, iesniedzot pieteikumu ES 

ELFLA atklāta projektu iesniegumu konkursā apakšpasākuma “Darbības īstenošana saskaņā ar 

sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”.  

 

 2. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas EUR 185 685,98 (viens simts astoņdesmit pieci 

tūkstoši seši simti astoņdesmit pieci euro un 98 centi) apmērā. 

 

 3. Apstiprināt projekta attiecināmās izmaksas EUR 50 000,00 (piecdesmit tūkstoši euro) 
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apmērā, tai skaitā: 

- pašvaldības finansējums – EUR 10 000,00 (desmit tūkstoši euro); 

- ELFLA finansējums – EUR 40 000,00 (četrdesmit tūkstoši euro). 

 

 4. Apstiprināt projekta neattiecināmās izmaksas (finansējums no pašvaldības līdzekļiem) 

EUR 135 685,98 (viens simts trīsdesmit pieci tūkstoši seši simti astoņdesmit pieci euro un 98 centi) 

apmērā, t.sk PVN – EUR 32 226,50 (trīsdesmit divi tūkstoši divi simti divdesmit seši euro un 50 

centi). 

 5. Pašvaldības finansējumu nodrošināt, ņemot aizdevumu Valsts kasē. 
 

3. 

Par projektu “Tautas tērpu iegāde Varakļānu novada pašvaldības deju kolektīviem” 

 

Tiek dots vārds M.Justam 

 

 Izskatot sagatavoto projekta “Tautas tērpu iegāde Varakļānu novada pašvaldības deju 

kolektīviem” pieteikumu dalībai Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 

attīstībai (ES ELFLA) atklāta projektu iesniegumu konkursā apakšpasākuma “Darbības īstenošana 

saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē “Vietas potenciāla attīstības 

iniciatīvas”, saskaņā ar likuma “Par pašvaldībā” 14.panta otrās daļas 6.punktu un 15.panta pirmās 

daļas 5.punktu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm “par” (J.Erels, G.Gabrišs, 

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

NOLEMJ: 

 

 1. Atbalstīt ieceri par tautas tērpu iegādi Varakļānu novada pašvaldības deju kolektīviem, 

iesniedzot pieteikumu ES ELFLA atklāta projektu iesniegumu konkursā apakšpasākuma “Darbības 

īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē “Vietas potenciāla 

attīstības iniciatīvas”. 

 

 2. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas EUR 20 941,59 (divdesmit tūkstoši deviņi simti 

četrdesmit viens euro un 59 centi) apmērā. 

 

 3. Apstiprināt projekta attiecināmās izmaksas EUR 20 000,00  (divdesmit tūkstoši euro) 

apmērā, tai skaitā: 

- pašvaldības finansējums – EUR 6 000,00 (seši tūkstoši euro); 

- ELFLA finansējums – EUR 14 000,00 (četrpadsmit tūkstoši euro). 

 

 4. Apstiprināt projekta neattiecināmās izmaksas (finansējums no pašvaldības līdzekļiem) 

EUR 941,59 (deviņi simti četrdesmit viens euro un 59 centi) apmērā. 

 

 5. Projekta sākotnējo realizāciju veikt par pašvaldības rīcībā esošiem finanšu līdzekļiem. 

 

Citu jautājumu darba kārtībā nav. 
 

Sēde darbu beidz plkst. 13
15

 

 

Sēdi vadīja: 

Domes priekšsēdētājs    (personīgais paraksts)  M.Justs 

 

Protokolēja: 

Lietvedības nodaļas vadītāja  (personīgais paraksts)  I.Broka 

 


