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Varakļānos

2013.gada 22.augustā                             Nr. 14

Atklāta sēde sasaukta plkst. 1400

Sēdi vada domes priekšsēdētājs Māris Justs
Sēdi protokolē Lietvedības nodaļas vadītāja  Ilga Broka

DOMES  SASTĀVS:

1.   Deputāts Jānis Erels - piedalās 
2.   Deputāts Gunārs Gabrišs - nepiedalās
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 - nepiedalās (par neierašanās iemesliem nav ziņojusi)

PIEAICINĀTIE  UN  INTERESENTI: 

Ivars Ikaunieks – pašvaldības izpilddirektors;
Aija Ščucka – Attīstības nodaļas vadītāja;
Ilona Skutele – centralizētās grāmatvedības galvenā grāmatvede;
Ilga Broka – Lietvedības nodaļas vadītāja 

DARBA  KĀRTĪBA:

1. Par projektu “Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Varakļānu 
novada muzeja – pils ēkai”
2. Par projektu “Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Stirnienes 
tautas nama ēkai”
3. Par projektu “Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Stirnienes 
pamatskolas internāta ēkai”
4. Par 30.05.2013. lēmuma Nr. 8.18 “Par finansiālu atbalstu Boļeslava Sloskāna piemiņas 
plāksnes izgatavošanai” atcelšanu
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1.
Par projektu “Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai

Varakļānu novada muzeja – pils ēkai”

Tiek dots vārds A. Ščuckai, J. Vēveram, M. Justam

Iepazīstoties  ar  Varakļānu  novada  muzeja  sagatavoto  pieteikumu  ar  ES  Klimata
pārmaiņu  finanšu  instrumenta  (KPFI)  finansēto  projektu  konkursā  “Kompleksi  risinājumi
siltumnīcefekta  gāzu  emisijas  samazināšanai  Varakļānu  novada  muzeja  –  pils  ēkai”,
Varakļānu  novada  dome,  atklāti  balsojot,  ar  7  balsīm  „par”  (J.Erels,  D.Inķēna,  M.Justs,
O.Kančs, G.Puntužs, A.Saleniece, J.Vēvers); „pret” – nav; „atturas” – nav, NOLEMJ:

1. Atbalstīt Varakļānu novada muzeja dalību ES KPFI finansēto projektu konkursā ar
projekta  pieteikumu  “Kompleksi  risinājumi  siltumnīcefekta  gāzu  emisijas  samazināšanai
Varakļānu novada muzeja – pils ēkai”.

2.  Apstiprināt  projekta  “Kompleksi  risinājumi  siltumnīcefekta  gāzu  emisijas
samazināšanai Varakļānu novada muzeja – pils ēkai” īstenošanas finansējumu Ls 174 583,81
(viens  simts  septiņdesmit  četri  tūkstoši  pieci  simti  astoņdesmit  trīs  lati  un  81  santīms)
apmērā,
t.sk. attiecināmās izmaksas – Ls 144 284,13 (viens simts četrdesmit četri tūkstoši divi simti
astoņdesmit četri lati un 13 santīmi) apmērā;
        neattiecināmas izmaksas –  Ls 30 299,68  (trīsdesmit tūkstoši divi simti deviņdesmit
deviņi lati un 68 santīmi) apmērā;

2.1. projekta attiecināmo izmaksu finansēšanas plānotie avoti:
- Finanšu instrumenta finansējums – 85% apmērā –  Ls 122 641,51  (viens simts divdesmit
divi tūkstoši seši simti četrdesmit viens lats un 51 santīms);
-  projekta  iesniedzēja  līdzfinansējums  –  15%  apmērā  –  Ls  21  642,62  (divdesmit  viens
tūkstotis seši simti četrdesmit divi lati un 62 santīmi) apmērā. 

3.  Pašvaldība  apliecina,  ka  ēka,  kurā  plānotas  projekta  aktivitātes  –  Pils  ielā  29,
Varakļāni, Varakļānu nov., tiek izmantota Varakļānu novada muzeja darbībai un tuvāko piecu
gadu laikā netiks mainīts tās lietošanas veids un tā netiks demontēta.

4. Pašvaldība garantē projekta “Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas
samazināšanai Varakļānu novada muzeja – pils ēkai” atbalsta gadījumā nodrošināt projekta
līdzfinansējumu, ņemot kredītu Valsts kasē.

2.
Par projektu “Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai

Stirnienes tautas nama ēkai”

Tiek dots vārds A. Ščuckai, M. Justam

Iepazīstoties ar Stirnienes tautas nama sagatavoto pieteikumu ar ES Klimata pārmaiņu
finanšu  instrumenta  (KPFI)  finansēto  projektu  konkursā  “Kompleksi  risinājumi
siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Stirnienes tautas nama ēkai”, Varakļānu novada
dome,  atklāti balsojot, ar 7 balsīm „par” (J.Erels, D.Inķēna, M.Justs, O.Kančs, G.Puntužs,
A.Saleniece, J.Vēvers); „pret” – nav; „atturas” – nav, NOLEMJ:

1. Atbalstīt Varakļānu kultūras nama dalību ES KPFI finansēto projektu konkursā ar
projekta  pieteikumu  “Kompleksi  risinājumi  siltumnīcefekta  gāzu  emisijas  samazināšanai
Stirnienes tautas nama ēkai”.
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2.  Apstiprināt  projekta  “Kompleksi  risinājumi  siltumnīcefekta  gāzu  emisijas
samazināšanai Stirnienes tautas nama ēkai” īstenošanas finansējumu Ls 27 474,12 (divdesmit
septiņi tūkstoši četri simti septiņdesmit četri lati un 12 santīmi) apmērā,
t.sk. attiecināmās izmaksas – Ls 22 705,88 (divdesmit divi tūkstoši septiņi simti pieci lati un
88 santīmi) apmērā;
        neattiecināmas izmaksas – Ls 4 768,24 (četri tūkstoši septiņi simti sešdesmit astoņi lati
un 24 santīmi) apmērā;

2.1. projekta attiecināmo izmaksu finansēšanas plānotie avoti:
- Finanšu instrumenta finansējums – 71% apmērā – Ls 16 121,17 (sešpadsmit tūkstoši viens
simts divdesmit viens lats un 17 santīmi);
- projekta iesniedzēja līdzfinansējums – 29% apmērā – Ls 6 584,71 (seši tūkstoši pieci simti
astoņdesmit četri lati un 71 santīms) apmērā. 

3. Pašvaldība apliecina, ka ēka, kurā plānotas projekta aktivitātes – “Stirnienes skola”,
Varakļānu pag., Varakļānu nov., tiek izmantota Stirnienes tautas nama darbībai un tuvāko
piecu gadu laikā netiks mainīts tās lietošanas veids un tā netiks demontēta.

4. Pašvaldība garantē projekta “Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas
samazināšanai  Stirnienes  tautas  nama  ēkai”  atbalsta  gadījumā  nodrošināt  projekta
līdzfinansējumu, ņemot kredītu Valsts kasē.

3.
Par projektu “Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai

Stirnienes pamatskolas internāta ēkai”

Tiek dots vārds A. Ščuckai, A. Saleniecei, M. Justam

Izskatot un iepazīstoties ar sagatavoto pieteikumu ar ES Klimata pārmaiņu finanšu
instrumenta (KPFI) finansēto projektu konkursā “Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu
emisijas  samazināšanai  Stirnienes  pamatskolas  internāta  ēkai”,  Varakļānu  novada  dome,
atklāti  balsojot,  ar  7  balsīm  „par”  (J.Erels,  D.Inķēna,  M.Justs,  O.Kančs,  G.Puntužs,
A.Saleniece, J.Vēvers); „pret” – nav; „atturas” – nav, NOLEMJ:

1. Atbalstīt  Varakļānu  novada  pašvaldības  dalību  ES  KPFI  finansēto  projektu
konkursā  ar  projekta  pieteikumu  “Kompleksi  risinājumi  siltumnīcefekta  gāzu  emisijas
samazināšanai Stirnienes pamatskolas internāta ēkai”.

2.  Apstiprināt  projekta  “Kompleksi  risinājumi  siltumnīcefekta  gāzu  emisijas
samazināšanai Stirnienes pamatskolas internāta ēkai” īstenošanas finansējumu Ls 63 813,45
(sešdesmit trīs tūkstoši astoņi simti trīspadsmit lati un 45 santīmi) apmērā,
t.sk. attiecināmās izmaksas – Ls 52 738,39 (piecdesmit divi tūkstoši septiņi simti trīsdesmit
astoņi lati un 39 santīmi) apmērā;
        neattiecināmas izmaksas – Ls 11 075,06 (vienpadsmit tūkstoši septiņdesmit pieci lati un
06 santīmi) apmērā;

2.1. projekta attiecināmo izmaksu finansēšanas plānotie avoti:
- Finanšu instrumenta finansējums – 56% apmērā – Ls 29 533,50 (divdesmit deviņi tūkstoši
pieci simti trīsdesmit trīs lati un 50 santīmi);
- projekta iesniedzēja līdzfinansējums – 44% apmērā – Ls 23 204,89 (divdesmit trīs tūkstoši
divi simti četri lati un 89 santīmi) apmērā. 

3. Pašvaldība apliecina, ka ēka, kurā plānotas projekta aktivitātes – “Stirnienes skola”,
Varakļānu pag., Varakļānu nov., tiek izmantota izglītības iestādes darbībai un tuvāko piecu
gadu laikā netiks mainīts tās lietošanas veids un tā netiks demontēta.

4. Projekta  “Kompleksi  risinājumi  siltumnīcefekta  gāzu  emisijas  samazināšanai
Stirnienes  pamatskolas  internāta  ēkai”  atbalsta  gadījumā  nodrošināt  pašvaldības
līdzfinansējumu, ņemot kredītu Valsts kasē.
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4.
Par 30.05.2013. lēmuma Nr. 8.18 “Par finansiālu atbalstu Boļeslava Sloskāna

piemiņas plāksnes izgatavošanai” atcelšanu

Izskatot  Stirnienes  draudzes  prāvesta  R.Abricka  22.08.2013.  iesniegumu  par
pašvaldības  finansiālā  atbalsta  bīskapa  B.Sloskāna  piemiņas  plāksnes  izgatavošanai
novirzīšanu  B.Sloskāna  120  gadu  jubilejas  un  piemiņas  plāksnes  atklāšanas  pasākuma
prezentācijas izdevumu segšanai, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm „par”
(J.Erels,  D.Inķēna,  M.Justs,  O.Kančs,  G.Puntužs,  A.Saleniece,  J.Vēvers);  „pret”  –  nav;
„atturas” – nav, NOLEMJ:

1. Atcelt  30.05.2013.  Varakļānu  novada  domes  lēmumu  Nr.  8.18  “Par  finansiālu
atbalstu Boļeslava Sloskāna piemiņas plāksnes izgatavošanai”.

2. Līdzfinansējumam paredzētos līdzekļus (līdz Ls 200,00) novirzīt bīskapa Boļeslava
Sloskāna  120  gadu  jubilejas  pasākuma  un  piemiņas  plāksnes  Stirnienes  draudzes  baznīcā
atklāšanas prezentācijas izdevumu segšanai.

Visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti.

Plkst. 1450 domes sēde tiek pasludināta par slēgtu.

Sēdi vadīja:
Domes priekšsēdētājs (personīgais paraksts) M. Justs

Protokolēja:
Lietvedības nodaļas vadītāja (personīgais paraksts) I. Broka
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