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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  DOMES  SĒDES 

PROTOKOLS  
Varakļānos 

 

2016.gada 28.jūlijā                                   Nr. 10 

 

Atklāta sēde sasaukta plkst. 15
00

 

Sēdi vada domes priekšsēdētāja vietniece Modra Vilkauša 

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  - nepiedalās – veselības problēmu dēļ 

5.   Deputāts Oskars Kančs  - piedalās 

6.   Deputāts Gunārs Puntužs  - piedalās  

7.   Deputāte Anita Saleniece  - nepiedalās - atvaļinājumā 

8.   Deputāts Jānis Vēvers  - piedalās  

9.   Deputāte Modra Vilkauša  - piedalās  
 

PIEAICINĀTIE  UN  INTERESENTI:   

 

Ivars Ikaunieks – pašvaldības izpilddirektors; 

Evita Caune – Sociālā dienesta vadītājas p.i.; 

Ilga Broka – Lietvedības nodaļas vadītāja 

 

DARBA  KĀRTĪBA: 

 

Informācija 

 

1. Par konkursu “Mana pilsēta ziedos skan” 

 

2. Par nekustamā īpašuma nosaukuma maiņu 

 

3. Par nenotikušu nedzīvojamo telpu nomas izsoli 

 

4. Par dzīvojamās telpas apmaiņu 

 

5. Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu 

 

6. Par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā 

 

7. Par sociālo dzīvokļu īri 

 

8. Par naudas balvas piešķiršanu nozīmīgā dzīves jubilejā 

 

PAPILDU  DARBA  KĀRTĪBA: 

 

mailto:varaklani@varaklani.lv
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9. Par zemes nomas līguma pagarināšanu  

 

10. Sieviešu invalīdu biedrības “Aspazijas” iesnieguma izskatīšana 

 

11. Par nekustamā īpašuma “Ritas” sadalīšanu 

12. Par nekustamā īpašuma nosaukuma apstiprināšanu un zemes lietošanas mērķa 

noteikšanu 

 

13.  Par nekustamā īpašuma “Poči” sadalīšanu 

 

14. Par atļauju iznomāt zemi trešajām personām 

 

15. Par ielu futbola komandas “Varakļāni” apbalvošanu 
 
 Informācijas sniegšanai vārds tiek dots pašvaldības izpilddirektoram I.Ikauniekam. 

Izpilddirektors informē, ka ir izsludināti iepirkumi 2 transportlīdzekļu iegādei: mikroautobuss 

(8+1 vietas) pašvaldības vajadzībām un specializēts transportlīdzeklis pasažieru ratiņkrēslā un 

gulošu pasažieru pārvadāšanai – Sociālā dienesta vajadzībām. 
 
 Sēdes vadītāja aicina deputātus balsot par vēl 7 izskatāmo jautājumu iekļaušanu domes 

papildu darba kārtībā.  

 Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm “par” (J.Erels, G.Gabrišs, D.Inķēna, 

O.Kančs, G.Puntužs, J.Vēvers, M.Vilkauša); “pret” – nav; “atturas” – nav, NOLEMJ: 

 

 Iekļaut papildu darba kārtībā 7 izskatāmos jautājumus.  
 

1. 

Par konkursu “Mana pilsēta ziedos skan” 

 

Tiek dots vārds D.Inķēnai, J.Vēveram, M.Vilkaušai 

 

 Izskatot ierosinājumu par konkursa “Mana pilsēta ziedos skan” rīkošanu Varakļānu pilsētā, 

izskatot sagatavoto konkursa nolikuma projektu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 7 

balsīm “par” (J.Erels, G.Gabrišs, D.Inķēna, O.Kančs, G.Puntužs, J.Vēvers, M.Vilkauša); “pret” – 

nav; “atturas” – nav,  NOLEMJ: 

 

 1. Apstiprināt konkursa “Mana pilsēta ziedos skan” nolikumu. 

 

 2. Konkursam pieteikto darbu vērtēšanai izveidot žūriju 6 cilvēku sastāvā: 

žūrijas priekšsēdētājs – Ivars Ikaunieks – pašvaldības izpilddirektors; 

žūrijas locekļi:  Māris Gruduls – Varakļānu mūzikas un mākslas skolas pedagogs; 

   Ilga Mestere – Varakļānu PII “Sprīdītis” vadītāja; 

   Modra Vilkauša – domes priekšsēdētāja vietniece; 

   Lāsma Lempa - Varakļānu mūzikas un mākslas skolas pedagoģe; 

   Līga Rubīne – Varakļānu kultūras nama direktora p.i. 

 3. Konkursa organizēšanas pasākumiem un darbu prēmēšanai piešķirt līdzekļus līdz EUR 

570,00 (pieci simti septiņdesmit) apmērā. 

 

Pielikumā: nolikums ar pieteikuma anketu uz 3 lapām. 
 

2. 

Par nekustamā īpašuma nosaukuma maiņu 

 

Tiek dots vārds M.Vilkaušai 

 

 Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Administratīvo 
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teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 

četrpadsmito daļu, MK 10.04.2012. noteikumiem Nr.263 “Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra 

datu aktualizācijas noteikumi”, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm “par” (J.Erels, 

G.Gabrišs, D.Inķēna, O.Kančs, G.Puntužs, J.Vēvers, M.Vilkauša); “pret” – nav; “atturas” – nav,   

NOLEMJ: 

 

1. Mainīt nosaukumu nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr.7078 004 0301 un zemes 

vienībai ar kadastra apzīm. 7078 004 0301 no “Madonas iela” uz “Ceļmalnieki”. 

 

2. Mainīt nosaukumu nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr.7078 004 0424 un zemes 

vienībai ar kadastra apzīm. 7078 004 0424 no “Krūmiņi” uz “Krastaine”. 
 

3. 

Par nenotikušu nedzīvojamo telpu nomas izsoli 
 

Tiek dots vārds G.Puntužam, I.Ikauniekam, M.Vilkaušai 

 

 Iepazīstoties ar nedzīvojamo telpu Rīgas ielā 61A, Varakļānos, nomas tiesību izsoles darba 

grupas 14.07.2016. protokolu Nr.1, atbilstoši ar domes 30.06.2016. lēmumu Nr.9.10 apstiprināto 

“Nedzīvojamo telpu Rīgas ielā 61A, Varakļānos, nomas tiesību izsoles noteikumu” 5.15.punktam, 

Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm “par” (J.Erels, G.Gabrišs, D.Inķēna, O.Kančs, 

G.Puntužs, J.Vēvers, M.Vilkauša); “pret” – nav; “atturas” – nav,  NOLEMJ: 

 

 1. Atzīt par nenotikušu 14.07.2016. nedzīvojamo telpu Rīgas ielā 61A, Varakļānos, nomas 

tiesību izsoli. 

 
4. 

Par dzīvojamās telpas apmaiņu 

 

Tiek dots vārds M.Vilkaušai 

 

   Izskatot Vasilija Boļšakova 21.07.2016. iesniegumu ar lūgumu ierādīt citu dzīvojamo platību 

ar zemāku komforta līmeni, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 

9.punktu, likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 24.pantu, likuma “Par dzīvojamo 

telpu īri” 2.un 5.pantu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm “par” (J.Erels, 

G.Gabrišs, D.Inķēna, O.Kančs, G.Puntužs, J.Vēvers, M.Vilkauša); “pret” – nav; “atturas” – nav,  

NOLEMJ: 

 

 1. Atļaut apmainīt Vasilijam Boļšakovam dzīvojamo telpu no labiekārtota divistabu 

dzīvokļa Pils ielā 32-4, Varakļāni (46 m
2
 kopplat.), uz vienistabas dzīvokli bez ērtībām Miera ielā 

12-1, Varakļāni (19,0 m
2
 kopplat.). 

 

 2. Uzdot Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA (valdes loceklis I.Basankovičs) 

līdz 15.08.2016. sagatavot un noslēgt dzīvokļa īres līgumu ar V.Boļšakovu. 
 

 5. 

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu 

 

Tiek dots vārds M.Vilkaušai 

 

 Noklausoties Sociālā dienesta ziņojumu par nepieciešamību pēc lielākas platības sociālajiem 

dzīvokļiem, ņemot vērā pašvaldības izpilddirektora priekšlikumu, saskaņā ar likuma “Par 

pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu un likuma “Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām 

dzīvojamām mājām” 4.panta trešās daļas 1.punktu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 7 

balsīm “par” (J.Erels, G.Gabrišs, D.Inķēna, O.Kančs, G.Puntužs, J.Vēvers, M.Vilkauša); “pret” – 
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nav; “atturas” – nav,  NOLEMJ: 

 

 1. Noteikt sociālā dzīvokļa statusu labiekārtotam divistabu dzīvoklim Pils ielā 32-4, 

Varakļāni, Varakļānu nov. (46,0 m
2
 kopplat.). 

6. 

Par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā 

 

Tiek dots vārds M.Vilkaušai 

 

 Izskatot Ilonas Ragauses 15.07.2016. iesniegumu par pašvaldības palīdzību dzīvokļa 

jautājumu risināšanā – apdzīvojamās platības piešķiršanu, saskaņā ar likuma “Par palīdzību 

dzīvokļa jautājumu risināšanā” 5.pantu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm “par” 

(J.Erels, G.Gabrišs, D.Inķēna, O.Kančs, G.Puntužs, J.Vēvers, M.Vilkauša); “pret” – nav; “atturas” – 

nav,  NOLEMJ: 

 

 1. Reģistrēt Ilonu Ragausi pašvaldības palīdzības reģistrā vispārējā kārtībā;  

 1.1. Ilonas Ragauses palīdzības reģistra kārtas Nr.6. 

 

Pielikumā: pieņemtā lēmuma izvērsts skaidrojums uz 1 lapas.  
 

7. 

Par sociālo dzīvokļu īri  
 

Tiek dots vārds M.Vilkaušai 

 

 Izskatot Sociālā dienesta sagatavoto informāciju par sociālā dzīvokļa īres līguma 

pagarināšanu, kā arī ņemot vērā Irinas Cēsnieces 15.06.2016. iesniegumu par dzīvokļa maiņu, 

saskaņā ar likuma “Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 6.pantu, 

atbilstoši sociālās dzīvojamās mājas “Ceriņi” (pils ielā 17, Varakļānos) nolikumā noteiktajam, 

Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm “par” (J.Erels, G.Gabrišs, D.Inķēna, O.Kančs, 

G.Puntužs, J.Vēvers, M.Vilkauša); “pret” – nav; “atturas” – nav,  NOLEMJ: 
 1. Pagarināt sociālo dzīvokļu īres līgumus līdz 31.01.2017.: 

 1.1. Broņislavai Vaškai par sociālo dzīvokli Pils ielā 17-2, Varakļāni (1 ist.;koppl. 36,7m
2
); 

 1.2. Viktoram Šarikovam par sociālo dzīvokli Pils ielā 17-3, Varakļāni (1 ist.;koppl. 

29,0m
2
); 

 1.3. Jūlijai Mālniecei par sociālo dzīvokli Pils ielā 17-4, Varakļāni (1 ist.;koppl. 27,6m
2
). 

 

 2. Piešķirt Irinai Cēsniecei sociālo dzīvokli Pils ielā 32-4, Varakļāni (2 ist. ar kopējo 

platību 46,0 m
2
) uz laika periodu līdz 31.01.2017. 

 

 3. Uzdot Varakļānu “Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA (valdes loceklis I.Basankovičs) 

līdz 15.08.2016. sagatavot un noslēgt 1.un2.punktā minēto sociālo dzīvokļu īres līgumus.  
 

8. 

Par naudas balvas piešķiršanu nozīmīgā dzīves jubilejā 

 

Tiek dots vārds M.Vilkaušai 

 

 Izskatot Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas sagatavoto informāciju par nozīmīgām dzīves 

jubilejām 2016.gada augustā, saskaņā ar Varakļānu novada domes 27.08.2009. saistošo noteikumu 

Nr. 4 “Par godalgām, naudas balvām un materiālo palīdzību Varakļānu novadā” 2.2.1.punktu, 

Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar .7 balsīm “par” (J.Erels, G.Gabrišs, D.Inķēna, O.Kančs, 

G.Puntužs, J.Vēvers, M.Vilkauša); “pret” – nav; “atturas” – nav,  NOLEMJ: 

 

 1. Piešķirt naudas balvas sakarā ar 85 gadu jubileju 70,00 euro apmērā šādiem Varakļānu 
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novada iedzīvotājiem: 

 

  1.1. Marijai Justei; 

  1.2. Zinaidai Pelsei.  

 

 2.  Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (V.Baloža ielā 13A, Valmiera, LV-

4201) viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas. 
 

9. 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

 

Tiek dots vārds I.Ikauniekam, M.Vilkaušai 

 

 Izskatot Pētera Bērziņa 21.07.2016. iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu, 

pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 

izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta otro daļu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 7 

balsīm “par” (J.Erels, G.Gabrišs, D.Inķēna, O.Kančs, G.Puntužs, J.Vēvers, M.Vilkauša); “pret” – 

nav; “atturas” – nav,  NOLEMJ: 

 

 1. Izdarīt grozījumus ar Pēteri Bērziņu noslēgtajā zemes nomas līgumā par zemes gabala ar 

kadastra apzīm. 7078 004 0474 “Karolīnas 7.korpuss” - 0,58 ha platībā nomu, paredzot zemes 

nomas termiņu – 31.12.2026. 

 
10. 

Sieviešu invalīdu biedrības “Aspazijas” iesnieguma izskatīšana 

 

Tiek dots vārds I.Ikauniekam, G.Puntužam, D.Inķēnai, M.Vilkaušai 

 

 Izskatot sieviešu invalīdu biedrības “Aspazijas” valdes priekšsēdētājas H.Siliņas 

26.07.2016. iesniegumu ar lūgumu piešķirt bez maksas autobusu braucienam pa Vidzemi, 

Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm “par” (J.Erels, G.Gabrišs, D.Inķēna, O.Kančs, 

G.Puntužs, J.Vēvers, M.Vilkauša); “pret” – nav; “atturas” – nav,  NOLEMJ: 

 

 1. Piešķirt pašvaldības autobusu sieviešu invalīdu biedrības “Aspazijas” braucienam pa 

Vidzemi 18.08.2016., atbrīvojot no visām autobusa izmantošanas izmaksām par nobraukumu līdz 

200 km. 

 
11. 

Par nekustamā īpašuma “Ritas” sadalīšanu 

 

Tiek dots vārds I.Ikauniekam, M.Vilkaušai 

 

 Izskatot Nekustamā īpašuma nodaļas vadītājas A.Tocs-Macānes sagatavoto priekšlikumu 

par nekustamā īpašuma “Ritas” sadalīšanu divos atsevišķos īpašumos, pamatojoties uz Nekustamā 

īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu, MK 20.06.2006. noteikumu Nr.496 “Nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un 

maiņas kārtība” 16.2.un 18.punktu,Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm “par” 

(J.Erels, G.Gabrišs, D.Inķēna, O.Kančs, G.Puntužs, J.Vēvers, M.Vilkauša); “pret” – nav; “atturas” – 

nav,  NOLEMJ: 

 

 1. Sadalīt nekustamo īpašumu “Ritas”, Varakļānu pagastā, kadastra Nr.7094 006 0083, 2,3 

ha kopplatībā, divos atsevišķos īpašumos: 

 1.1. nekustamā īpašuma “Ritas” zemes vienībai ar kadastra apzīm.7094 007 0051 – 1,4 ha 

platībā saglabāt nosaukumu “Ritas” un zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība; kods 0101; 
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 1.2. nekustamā īpašuma “Ritas” zemes vienībai ar kadastra apzīm.7094 006 0083 – 0,9 ha 

platībā apstiprināt nosaukumu “Meldru iela 1” un mainīt zemes lietošanas mērķi no zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība; kods 0101; uz – individuālo dzīvojamo 

māju apbūves zeme; kods 0601. 

12. 

Par nekustamā īpašuma nosaukuma apstiprināšanu un zemes lietošanas mērķa 

noteikšanu 

 

Tiek dots vārds I.Ikauniekam, M.Vilkaušai 

 

 Izskatot VAS “Latvijas Valsts ceļi” 18.07.2016. iesniegumu Nr.49/3444 “Par nekustamā 

īpašuma nosaukumu un lietošanas mērķu noteikšanu”, pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts 

kadastra likuma 1.panta 14.punktu, MK 20.06.2006. noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas 

kārtība” 17.7.un 18.punktu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm “par” (J.Erels, 

G.Gabrišs, D.Inķēna, O.Kančs, G.Puntužs, J.Vēvers, M.Vilkauša); “pret” – nav; “atturas” – nav,  

NOLEMJ: 

 

 1. Apstiprināt nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr.7094 003 0224 ar kopējo platību 34,4 

ha, kas sastāv no divām zemes vienībām ar kadastra apzīm.7094 003 0224 un 7094 003 0287 

nosaukumu “Autoceļš A12”. 

 

 2. Noteikt nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.7094 003 0224 zemes lietošanas mērķi – zeme 

dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļa zemes nodalījuma joslā; kods – 1101. 

 

 3. Apstiprināt nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr.7017 001 0684 ar kopējo platību 

7,7622 ha, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīm.7017 001 0684 nosaukumu 

“Autoceļš A12”. 

 

 4. Noteikt nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.7017 001 0684 zemes lietošanas mērķi – zeme 

dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļa zemes nodalījuma joslā; kods – 1101. 
 

13. 

Par nekustamā īpašuma “Poči” sadalīšanu 

 

Tiek dots vārds I.Ikauniekam, J.Erelam, M.Vilkaušai 

 

 Izskatot Konstancijas Počas pilnvarotās personas Andra Poča 05.07.2016. iesniegumu par 

nekustamā īpašuma “Poči” sadalīšanu trīs atsevišķos īpašumos,  pamatojoties uz likuma “Par 

pašvaldībām” 12.pantu, Zemes ierīcības likuma 5.panta 1.punktu, 8.panta 3.punktu MK 20.06.2006. 

noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, MK 12.04.2011. noteikumiem Nr.288 

“Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, Varakļānu novada teritorijas plānojumu 2014.-

2025.gadam, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm “par” (J.Erels, G.Gabrišs, 

D.Inķēna, O.Kančs, G.Puntužs, J.Vēvers, M.Vilkauša); “pret” – nav; “atturas” – nav,  NOLEMJ: 

 

 1. Atcelt Varakļānu novada domes 26.05.2016. lēmumu Nr.7.13 “Par nekustamā īpašuma 

“Poči” sadalīšanu. 

 

 2. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “Poči” (kadastra Nr.7094 003 0070 – 7,7 ha 

kopplatībā) divos atsevišķos īpašumos. 

 

 3. Jaunizveidotais nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

7094 003 0070 daļas 5,5 ha platībā (pēc uzmērīšanas zemes platība var tikt precizēta) un zemes 

vienības ar kadastra apzīm.7094 003 0254 – 1,8 ha platībā. 

 

 4. Zemes vienības ar kadastra apzīm.7094 003 0070 sadalīšanai izstrādāt zemes ierīcības 

projektu. 
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 5. Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam 7,3 ha platībā apstiprināt nosaukumu 

“Āraceriņi” un noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība; kods – 0101. 

 

 6. Paliekošajam nekustamajam īpašumam (zemes vienības ar kadastra apzīm 70940030070 

daļai 0,4 ha platībā), saglabāt nosaukumu “Poči” un zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība; kods – 0101. 

 

Pielikumā: darba uzdevums uz 1 lapas.  
 

14. 

Par atļauju iznomāt zemi trešajām personām  
 

Tiek dots vārds I.Ikauniekam, M.Vilkaušai 

 

 Izskatot pašvaldībā 22.07.2016. saņemto Pētera Bērziņa iesniegumu ar lūgumu atļaut 

iznomāt zemi trešajām personām, ņemot vērā Nekustamā īpašuma nodaļas priekšlikumu, Varakļānu 

novada dome, atklāti balsojot ar 7 balsīm “par” (J.Erels, G.Gabrišs, D.Inķēna, O.Kančs, G.Puntužs, 

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

 

 1. Piekrist, ka Pēteris Bērziņš iznomā uz 10 gadiem Andrejam Pauniņam zemes gabalu 

0,58 ha platībā (kad. Nr. 7078 004 0474) “Karolīnas 7.korpuss”.  

 

 2. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (V.Baloža ielā 13A, Valmiera, LV-

4201) viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas. 

 
15. 

Par ielu futbola komandas “Varakļāni” apbalvošanu 

 

Tiek dots vārds D.Inķēnai, G.Puntužam, M.Vilkaušai 

 

 Izskatot priekšlikumu par ielu futbola komandas “Varakļāni” apbalvošanu Varakļānu pilsētas 

svētkos (13.08.2016.) par izcīnīto uzvaru Eiropas ielu futbola čempionātā, pamatojoties uz 

27.08.2009. saistošo noteikumu Nr. 4 “Par godalgām, naudas balvām un materiālo palīdzību 

Varakļānu novadā” 2.2.3.punktu, Varakļānu novada dome, atklāti balsojot ar 7 balsīm “par” (J.Erels, 

G.Gabrišs, D.Inķēna, O.Kančs, G.Puntužs, J.Vēvers, M.Vilkauša); “pret” – nav; “atturas” – nav,  

NOLEMJ: 

 

 1. Par izcīnīto uzvaru Eiropas čempionātā apbalvot ar Atzinības rakstu ielu futbola 

komandu “Varakļāni” (kapteinis Rinalds Zeps); 

 1.1. ielu futbola komandai “Varakļāni” pasniegt naudas dāvanu EUR 500,00 (pieci simti) 

apmērā. 

 

Visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti.  

 

Nākamā domes sēde notiks 25.08.2016. plkst. 15
00

. 
 

Sēde darbu beidz plkst. 15
45

 

 

 

Sēdi vadīja: 

Domes priekšsēdētāja vietniece  (personīgais paraksts)  M.Vilkauša 

 

Protokolēja: 

Lietvedības nodaļas vadītāja (personīgais paraksts)  I.Broka 


