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VARAKĻĀNU NOVADA DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES 

PROTOKOLS  
Varakļānos 

 

2022. gada 14.oktobrī                                Nr. 13 

 

Sēde sasaukta plkst. 1100 

Sēdi vada domes priekšsēdētājs Māris Justs  

Sēdi protokolē pašvaldības sekretāre Karīna Keiša 

Sēde notiek dalīti klātienē un zoom platformā  

 

DOMES SASTĀVS: 

 

1.   Deputāte Janīna Grudule  - piedalās  

2.   Deputāts Ivars Gruduls  - piedalās (zoom platformā) 

3.   Deputāte Līna Nagle  - piedalās  

4.   Deputāts Viktors Vilkaušs  - piedalās (zoom platformā) 

5.   Deputāts Māris Justs  - piedalās  

6.   Deputāts Oskars Zeps  - nepiedalās (pamata darba apstākļu dēļ) 

7.   Deputāts Gunārs Gabrišs  - piedalās (zoom platformā) 

8.   Deputāts Arvis Strods  - nepiedalās (pamata darba apstākļu dēļ) 

9.   Deputāte Anita Saleniece  - piedalās (zoom platformā) 

10.  Deputāte Dace Ozoliņa  - nepiedalās (pamata darba apstākļu dēļ) 

11.  Deputāte Aina Jaunzeme  - piedalās 

12.  Deputāte Ieva Zepa   - piedalās (zoom platformā) 

13.  Deputāts Edgars Kokars  - piedalās (zoom platformā) 

14.  Deputāts Māris Višķers  - nepiedalās (pamata darba apstākļu dēļ) 

15.  Deputāts Jānis Erels   - piedalās (zoom platformā) 

 

PIEAICINĀTIE UN INTERESENTI:   

 

Pašvaldības juriste – Ērika Jermanova; 

Pašvaldības izpilddirektors – Oskars Kančs; 

Galvenā grāmatvede - Ilona Skutele; 

Pašvaldības sekretāre – Karīna Keiša. 

 

DARBA KĀRTĪBA 

1. Par Varakļānu novada Attīstības programmas 2014.-2023.gadam aktualizāciju 

 

2. Par projekta “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko 

teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā Varakļānu novadā” apstiprināšanu 
 

mailto:varaklani@varaklani.lv


1. 

Par Varakļānu novada Attīstības programmas 2014.-2023.gadam 

aktualizāciju 

 
Izskatot nepieciešamību veikt papildinājumu Varakļānu novada Attīstības 

programmas 2014.-2023. gadam pielikumā, kā arī pamatojoties uz likuma “Par 

pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, 21.panta pirmās daļas 3.punktu, Ministru 

kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritoriju 

attīstības plānošanas dokumentiem”, 73.punktu, Varakļānu novada dome, atklāti 

balsojot, ar 11 balsīm “PAR” (M. Justs, J. Erels, I. Gruduls, L. Nagle, A. Saleniece, 

G. Gabrišs, E. Kokars, I. Zepa, V. Vilkaušs, J. Grudule, A. Jaunzeme); “pret” – NAV, 

“atturas” – NAV, balsojumā nepiedalās – NAV, NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Varakļānu novada Attīstības programmas 2014.-2023.gadam 

aktualizēto rīcības un investīciju plāna sadaļu, papildinot SM4 rīcības plāna 

“Ilgtermiņa prioritātes sasniegšanai” sadaļas “Mūsdienu prasībām 

atbilstoša infrastruktūra” 2.1. rīcības virziena “Satiksmes infrastruktūras 

attīstība” 2.1.4. uzdevumu – “Nodrošināt ar transporta infrastruktūru 

saistīto objektu atbilstību kvalitātes prasībām” ar darbību Nr. 2.1.4.1. 

“Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko 

teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā Varakļānu novadā”. 

 

Pielikumā: tabula uz 1 lapas 

 

2. 

 Par projekta “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko 

teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā Varakļānu novadā” apstiprināšanu 

 

 Izskatot sagatavoto projekta “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana 

pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā Varakļānu novadā” 

pieteikumu dalībai SIA “Vides investīciju fonds” administrētā investīciju projekta 

Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta (EKII) programmas "Siltumnīcefekta gāzu 

emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā" 

atklātā konkursā, saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1. un  

6.punktu un 15.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 2022. gada 14. jūlija 

noteikumiem Nr. 454 “Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu 

aklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko 

teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā" nolikumu,  Varakļānu novada Attīstības 

programmas 2014.-2023.gadam SM4 rīcības plāna 2.1. rīcības virziena “Satiksmes 

infrastruktūras attīstība” 2.1.4. uzdevuma darbībām, Varakļānu novada dome, atklāti 

balsojot, ar 11 balsīm “PAR” (M. Justs, J. Erels, I. Gruduls, L. Nagle, A. Saleniece, 

G. Gabrišs, E. Kokars, I. Zepa, V. Vilkaušs, J. Grudule, A. Jaunzeme); “pret” – NAV, 

“atturas” – NAV, balsojumā nepiedalās – NAV, NOLEMJ: 

1. Atbalstīt projekta “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana 

pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā Varakļānu 

novadā” sagatavošanu un iesniegšanu finansējuma saņemšanai EKII 



projektu atklātā konkursā "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana 

pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā". 

2. Apstiprināt projekta kopējās attiecināmās izmaksas EUR 187 161,19 

(viens simts astoņdesmit septiņi tūkstoši viens simts sešdesmit viens eiro un 

19 centi)  apmērā, no kurām: 

2.1. EKII finansējums (69%) – EUR 129 141,04 (viens simts divdesmit 

deviņi tūkstoši viens simts četrsdesmit viens eiro un  04 centi); 

2.2. pašvaldības finansējums (31%) – EUR 58 020,15 (piecdesmit astoņi 

tūkstoši divdesmit eiro, 15 centi). 

3. Noteikt, ka Projekta īstenošanas kopējās imaksas un nepieciešamais 

Varakļānu novada pašvaldības līdzfinansējums var tikt precizēts pēc publiskā 

iepirkuma rezultātiem. 

4. Pašvaldības finansējumu nodrošināt, ņemot aizņēmumu Valsts kasē. 

 

Visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti.  

Sēde darbu beidz 12:00 

 

Nākamā domes sēde notiks 27.10.2022. plkst. 16:00 

 

 

Sēdi vadīja: 

Domes priekšsēdētājs  (personiskais paraksts) M.Justs 

 

Protokolēja: 

Pašvaldības sekretāre  (personiskais paraksts) K.Keiša 

 

 

Sēdes protokolam piekrītu: 

 

       J. Grudule (personiskais paraksts) 

 

      

       I. Gruduls (personiskais paraksts) 

 

 

       L. Nagle (personiskais paraksts) 

 

 

       V. Vilkaušs (personiskais paraksts) 

 

 

       G. Gabrišs (personiskais paraksts) 

 

      

A. Saleniece (personiskais paraksts) 

 

 

A. Jaunzeme (personiskais paraksts) 

 



 

       I. Zepa (personiskais paraksts) 

 

        

       E. Kokars (personiskais paraksts) 

 

       

       J. Erels (personiskais paraksts) 

 

 

 

 


