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VARAKĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBA 
Reģistrācijas Nr. 90000054750 

Rīgas iela 13, Varakļāni, Varakļānu novads, LV-4838, Latvija  
tālrunis / fakss 64860840, e-pasts: varaklani@varaklani.lv 

Swedbank konts Nr. LV25HABA0001402041751, kods HABALV22 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
VARAKĻĀNU NOVADA DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES 

PROTOKOLS  
Varakļānos 

 
2022. gada 19. aprīlī                                Nr. 6 

 

Sēde sasaukta plkst. 1500 

Sēdi vada domes priekšsēdētājs Māris Justs  

Sēdi protokolē pašvaldības sekretāre Karīna Keiša 

 

DOMES SASTĀVS: 
 

1.   Deputāte Janīna Grudule  - piedalās  

2.   Deputāts Ivars Gruduls  - nepiedalās (pamata darba apstākļu dēļ) 

3.   Deputāte Līna Nagle  - piedalās  

4.   Deputāts Viktors Vilkaušs  - piedalās  

5.   Deputāts Māris Justs  - piedalās  

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

7.   Deputāts Gunārs Gabrišs  - piedalās  

8.   Deputāts Arvis Strods  - piedalās 

9.   Deputāte Anita Saleniece  - piedalās 

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

11.  Deputāte Aina Jaunzeme  - piedalās 

12.  Deputāte Ieva Zepa   - piedalās 

13.  Deputāts Edgars Kokars  - piedalās  

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

15.  Deputāts Jānis Erels   - piedalās 

 
 

PIEAICINĀTIE UN  INTERESENTI:   

 

Pašvaldības juriste – Ērika Jermanova; 

Pašvaldības izpilddirektors – Oskars Kančs; 

Pašvaldības sekretāre – Karīna Keiša. 

 

 

Darba kārtība 

1. Par grozījumiem Varakļānu novada domes 10.12.2021. ārkārtas sēdes  lēmumā 

Nr. 11. 7 “Par projekta “Sociālās daudzdzīvokļu ēkas energoefektivitātes 

paaugstināšanas pasākumi Miera iela 14, Varakļānos” apstiprināšanu” 

2. Par precizējumiem Varakļānu novada domes 31.03.2022. sēdes lēmumā Nr.6.26 

“Par Varakļānu novada Attīstības programmas 2014.-2023.gadam aktualizāciju” 

3. Par tiesas sprieduma izpildi 

4. Par Varakļānu novada domes 31.03.2022. sēdes lēmuma Nr.6.24. “Par 

mailto:varaklani@varaklani.lv


lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu 

teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamā īpašuma Jēkabpils šoseja 20, 

Varakļāni zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 70170010564 – funkcionālā 

zonējuma grozīšana” atcelšanu 

 

Domes priekšsēdētājs aicina deputātus apstiprināt 19.04.2022. Varakļānu novada domes 

ārkārtas sēdes darba kārtību ar 4 (četri) pamata darba kārtība jautājumiem. Atklāti balsojot, ar 

11 balsīm “par” (J.Grudule, L.Nagle, V.Vilkaušs, M.Justs, G.Gabrišs, A.Strods, A.Saleniece, 

A.Jaunzeme, I.Zepa, E.Kokars, J.Erels) sēdes darba kārtība tiek apstiprināta.  

Kārtējā domes sēde 31.03.2022. plkst. 16:00 
 

1.  

Par grozījumiem Varakļānu novada domes 10.12.2021. ārkārtas sēdes  

lēmumā Nr. 11. 7 “Par projekta “Sociālās daudzdzīvokļu ēkas 

energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Miera iela 14, Varakļānos” 

apstiprināšanu” 

 
Tiek dots vārds M.Justam 

 Izskatot nepieciešamību veikt izmaiņas projekta “Sociālās daudzdzīvokļu ēkas 

energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Miera iela 14, Varakļānos” izmaksās, 

Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm “par” (J.Grudule L.Nagle, 

V.Vilkaušs, M.Justs, G.Gabrišs, A.Strods, A.Saleniece, A.Jaunzeme, I.Zepa, E.Kokars, 

J.Erels),  “pret” – NAV,  “atturas” – NAV,  NOLEMJ:  

1. Izteikt Varakļānu novada domes 10.12.2021. ārkārtas sēdes lēmumu Nr.11.7 

sekojošā redakcijā:  

“1. Apstiprināt projektu “Sociālās daudzdzīvokļu ēkas energoefektivitātes 

paaugstināšanas pasākumi Miera iela 14, Varakļāni. 

2. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas EUR 497 459,95 (četri simti deviņdesmit 

septiņi tūkstoši četri simti piecdesmit deviņi eiro un 95 centi) apmērā. 

3. Apstiprināt projekta attiecināmās izmaksas EUR 352 856,69 (trīs simti piecdesmit 

divi tūkstoši astoņi simti piecdesmit seši eiro, 69 centi) apmērā, tai skaitā: 

- ERAF finansējums – EUR 299 928,18 (divi simti deviņdesmit deviņi tūkstoši deviņi 

simti divdesmit astoņi eiro, 18 centi); 

- pašvaldības finansējums – EUR 37 049,96 (trīsdesmit septiņi tūkstoši četrdesmit 

deviņi eiro, 96 centi); 

- valsts budžeta dotācija pašvaldībām – EUR 15 878,55 (piecpadsmit tūkstoši astoņi 

simti septiņdesmit astoņi eiro, 55 centi).” 

4. Apstiprināt projekta neattiecināmās izmaksas (finansējums no pašvaldības 

līdzekļiem) EUR 144 603,26 (viens simts četrdesmit četri tūkstoši seši simti trīs eiro, 

26 centi) apmērā. 

5. Pašvaldības finansējumu nodrošināt, ņemot aizņēmumu Valsts kasē. ”. 

 

 

 

 

 

2.  



Par precizējumiem Varakļānu novada domes 31.03.2022. sēdes lēmumā 

Nr.6.26 “Par Varakļānu novada Attīstības programmas 2014.-2023.gadam 

aktualizāciju” 

 
Tiek dots vārds M.Justam 

Izskatot nepieciešamību veikt precizējumus Varakļānu novada domes 31.03.2022. 

sēdes lēmuma Nr. 6.25 “Par Varakļānu novada Attīstības programmas 2014.-2023. gadam 

aktualizāciju” 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” 

(J.Grudule L.Nagle, V.Vilkaušs, M.Justs, G.Gabrišs, A.Strods, A.Saleniece, A.Jaunzeme, 

I.Zepa, E.Kokars, J.Erels),  “pret” – NAV,  “atturas” – NAV,  NOLEMJ: 

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

aktualizēto rīcības un investīciju plāna sadaļu, precizējot SM4 rīcības plāna 

“Ilgtermiņa prioritātes sasniegšanai” sadaļas “Mūsdienu prasībām atbilstoša 

infrastruktūra” 2.4. rīcības virziena “Efektīva enerģētiskā infrastruktūra” 2.4.4. 

uzdevumu – “Paaugstināt pašvaldības ēku energoefektivitāti un veicināt veco 

daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku energoefektivitāti” darbību Nr.2.4.4.3. “Sociālās 

daudzdzīvokļu ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Miera ielā 

14, Varakļānos”. 

 

Pielikumā: tabula uz 1 lapas 

 

3. 

Par tiesas sprieduma izpildi 
 

 Pamatojoties uz Latvijas Republikas Senāta 2022.gada 31.marta SPRIEDUMU 

lietā Nr. C26171617, SKC-12/2022 un saskaņā ar Civilprocesa likuma 474.panta 4.punktu 

par valsts nodevas piedziņu valsts labā un morālā kaitējuma atlīdzības izmaksu Xxxx 

Xxxx un Xxxx Xxxx, saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 4. 

punktu, 21.panta pirmās daļas 19.punktu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 11 

balsīm “par” (J.Grudule L.Nagle, V.Vilkaušs, M.Justs, G.Gabrišs, A.Strods, A.Saleniece, 

A.Jaunzeme, I.Zepa, E.Kokars, J.Erels),  “pret” – NAV,  “atturas” – NAV,  NOLEMJ: 

1. Veikt morālā kaitējuma atlīdzības samaksu Xxxx Xxxx un Xxxx Xxxx EUR 40 

000,00 (četrdesmit tūkstoši eiro, 00 centi) apmērā un ar lietas vešanu sasitīto 

izdevumu atlīdzību EUR 1425,00 ( viens tūkstotis četri simti deivdesmi pieci euro 

00 centi) katram, uz personu norādīto bankas kontu. 

2. Apmaksāt valsts nodevu EUR 1384,69 (viens tūkstotis trīs simti astoņdesmit 

četri eiro, 69 centi) apmērā.  

3. Uzdot Varakļānu novada pašvaldības juristei sagatavot un iesniegt prasību tiesā 

par lēmumā minēto un ar lietu saistīto izdevumu piedzīšanu solidāri no vainīgajām 

personām, kas tiks atzītas saistītās krimināllietas ietvaros. 

 

 

 

 

 

 



4.  

Par Varakļānu novada domes 31.03.2022. sēdes lēmuma Nr.6.24. “Par 

lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu 

teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamā īpašuma Jēkabpils šoseja 20, 

Varakļāni zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 70170010564 – funkcionālā 

zonējuma grozīšana” atcelšanu 
 

Izskatot Varakļānu novada Teritoriālās attīstības programmu, tās izmantošanas un 

apbūves noteikumus, kā ietvaros ir iespējams īstenotu deputātu iniciatīvas. Saskaņā ar 

Teritorijas attīstības plānošanas likuma 24.panta pirmo daļu, likumu “Par pašvaldībām” 

21.panta pirmās daļas 27.punktu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm 

“par” (J.Grudule L.Nagle, V.Vilkaušs, M.Justs, G.Gabrišs, A.Strods, A.Saleniece, 

A.Jaunzeme, I.Zepa, E.Kokars, J.Erels),  “pret” – NAV,  “atturas” – NAV,  NOLEMJ: 

1. Atcelt Varakļānu novada domes 31.03.2022. sēdes lēmumu Nr.6.24. “Par 

lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu teritorijas 

plānojuma grozījumiem nekustamā īpašuma Jēkabpils šoseja 20, Varakļāni zemes 

vienībā ar kadastra apzīmējumu 70170010564 – funkcionālā zonējuma grozīšana”. 

 

  
 

 

Visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti.  

Sēde darbu beidz 16:00 

 

Nākamā domes sēde notiks 28.04.2022. plkst. 16:00 

 

 

Sēdi vadīja: 

Domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts)  M.Justs 

 

Protokolēja: 

Pašvaldības sekretāre (personiskais paraksts)  K.Keiša 

 

 


