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RĒZEKNES NOVADA DOME 
REĢ. NR.90009112679 

Atbrīvošanas aleja 95,  Rēzekne,  LV – 4601, 

Tel. 646 22238; 646 22231,  Fax. 646 25935, 

E–pasts: info@rdc.lv 

Informācija internetā:  http://www.rezeknesnovads.lv 

 
SĒDES PROTOKOLS 

Rēzeknē 
 
2014.gada 20.martā                                    Nr.7 
 
Sēde sasaukta plkst. 10.00 
 
Sēdi atklāj plkst. 10.00 
 
Sēdi vada: Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs  
 
Protokolē: Rēzeknes novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības nodaļas vadītāja Ilona Turka  
 
Piedalās:  

- Rēzeknes novada domes deputāti: Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Pēteris Karacejevs, 
Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Guntis Rasims, Juris 
Runčs, Imants Skudra, Anita Žogota, Rita Žurzdina 

- Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniece Elvīra Pizāne 
- Rēzeknes novada pašvaldības izpilddirektors Jānis Troška 
− Rēzeknes novada pašvaldības Finanšu, ekonomikas un grāmatvedības nodaļas vadītāja 

Ingrīda Zelča 
− Rēzeknes novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības nodaļas juriste Iveta Ladnā 
− Rēzeknes novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības nodaļas juriste Sandra Frančenko 
− Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja Anna Jaudzema 
− Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas vecākā zemes lietu 

speciāliste Marta Vizule 
− Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas teritorijas plānotāja Brigita 

Arbidāne 
− Rēzeknes novada pašvaldības Saimnieciskā nodrošinājuma un infrastruktūras nodaļas 

komunālinženieris Alberts Kindzulis 
− Rēzeknes novada pašvaldības Būvvaldes būvinspektors Jānis Rapša 
− laikraksta „Rēzeknes Vēstis” žurnāliste Aleksandra Elksne 

 
Nepiedalās:  

- Rēzeknes novada domes deputāti: Vinera Dimpere - pamatdarbā 
                                                        Pēteris Stanka – komandējumā 
                                                        Natālija Stafecka –  pārejoša darbnespēja  

 
Darba kārt ībā: 

1. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2014.gada 20.marta saistošo noteikumu Nr.25 „Par 
grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2014.gada 17.jūnija saistošajos 
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noteikumos Nr.30 „Par Rēzeknes novada kapsētu apsaimniekošanas noteikumiem”” 
izdošanu 

2. Par grozījumu Rēzeknes novada pašvaldības nolikumā „Par atl īdzību Rēzeknes 
novada pašvaldībā” 

3. Par Rēzeknes novada pašvaldības kapitālsabiedrību kapitāla daļu pārvald īšanu 
4. Par grozījumiem Rēznas pamatskolas nolikumā 
5. Par grozījumiem Rēzeknes novada Kaunatas bāri ņtiesas nolikumā un par Rēzeknes 

novada bāri ņtiesu priekšsēdētāju, priekšsēdētāju vietnieku, locekļu un sekretāru 
amatu un mēnešalgu saraksta apstiprināšanu 

6. Par vienošanās par grozījumiem Deleģējuma l īgumā par augstas detalizācijas 
topogrāfiskās informācijas datubāzes izveidošanu, uzturēšanu un izmantošanu ar 
sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Ģeotelpiskie risinājumi” sl ēgšanu 

7. Par nekustamā īpašuma - telpu – nomas piedāvājumu atlases kārt ības pārtraukšanu 
8. Par cirsmas Rēzeknes novada pašvaldības nekustamajā īpašumā ar kadastra Nr.7854 

004 0077 atsavināšanu Gaigalavas pagastā, izsoles noteikumu un nosacītās cenas 
apstiprināšanu 

9. Par atteikšanos no pašvaldības nekustamā īpašuma „Lejiņas”, Silmalas pagasts, 
Rēzeknes novads un zaudējumu atl īdzināšanu pašvaldībai 

10. Par neapbūvēta zemesgabala nodošanu atsavināšanai P.T. Mākoņkalna pagastā 
11. Par nekustamā īpašuma Liepu iela 7, Veczosna, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads 

atsavināšanas procedūras izbeigšanu 
12. Par Ismeru - Žogotu ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēri ņa zvejai 2014.gadam 
13. Par Salāja ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēri ņa zvejai 2014.gadam 
14. Par Šķeņevas ezera zivju tīklu limitu piešķiršanu 
15. Par Sološnieku ezeru zivju tīklu limitu sadali pašpatēri ņa zvejai 2014.gadam 
16. Par Feimaņu ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēri ņa zvejai 2014.gadam 
17. Par zemes platības piesaisti ēku ierakstīšanai Zemesgrāmatā uz zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 7858 006 0386 Ilzeskalna pagastā 
18. Par mantojamās zemes platības un robežu precizēšanu P.B. Pušas pagastā 
19. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Nekustamā īpašuma valsts kadastra 

inform ācijas sistēmā reģistrētām lietošanā esošām zemes vienībām Silmalas pagastā 
20. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Nekustamā īpašuma valsts kadastra 

inform ācijas sistēmas reģistrētām lietošanā esošām zemes vienībām Strūžānu pagastā 
21. Par grozījumiem Rēzeknes rajona Nagļu pagasta padomes 2007.gada 7.novembra 

lēmumā “Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu A.O.” 
22. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7876 001 1034 piekritību pašvaldībai 

Ozolaines pagastā 
23. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7880 004 0330 un 7880 004 0360 

statusa noteikšanu Pušas pagastā 
24. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7846 004 0181 sadali Čornajas pagastā 
25. Par pašvaldības nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 7860 002 0125 sadali 

Kantinieku pagastā 
26. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2014.gada 6.februāra lēmumā “Par 

nekustamā īpašuma “Marina” zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7870 006 
0106 un 7870 006 0025 apvienošanu Maltas pagastā” 

27. Par Kameņecas dzirnavu HES ūdens objekta Rušonas ezers ekspluatācijas 
(apsaimniekošanas) noteikumu saskaņošanu 

28. Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas pārreģistrāciju smilts – grants 
karjeram „Sokor ņi” 



3 

 

29. Par smilts – grants un smilts atradnes „Lipuški” izstrādes atļaujas izsniegšanu V.T. 
Ozolaines pagastā 

30. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu „Gerbach” RSEZ SIA 
31. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu „RIGAMET” RSEZ SIA 
32. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārt ībā no 

F.C. 
33. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārt ībā no 

V.B. 
34. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārt ībā no 
Ļ.S. 

35. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārt ībā no 
sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Merteks” 

36. Par dzīvojamās telpas īrēšanas tiesību atzīšanu S.G. Nautrēnu pagastā 
37. Par dzīvojamās telpas īrēšanu D.R. Bērzgales pagastā 
38. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu K.Š. Ilzeskalna pagastā 
39. Par dzīvojamās telpas īres līguma pārslēgšanu ar S.P. Ozolaines pagastā 
40. Par īrētās dzīvojamās telpas apmaiņu pret citu īrējamu dzīvojamo telpu V.L. 

Strūžānu pagastā 
41. Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu ar M.Š. Pušas pagastā 
42. Par atteikumu izīrēt dzīvojamās telpas S.Š. Bērzgales pagastā 
43. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu S.S. Čornajas pagastā 
44. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu I.H. Strūžānu pagastā 
45. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu J.L. Strūžānu pagastā 
46. Par papildinājumu personu reģistra pašvaldību dzīvokļa jautājumu risin āšanā, 

izīrējot pašvaldībai piederošās vai iznomātās dzīvojamās telpas, neatliekami 
sniedzamās palīdzības kārt ībā, apstiprināšanu 

47. Par grozījumu personu reģistrā, pašvaldības palīdzības dzīvokļa jautājumu 
risināšanā, izīrējot pašvaldībai piederošās vai iznomātās dzīvojamās telpas, 
apstiprināšanu (neatliekami sniedzamās palīdzības kārt ā) 

48. Par papildinājumu personu reģistra, pašvaldību dzīvokļa jautājumu risin āšanā, 
izīrējot pašvaldībai piederošās vai iznomātās dzīvojamās telpas, apstiprināšanu 
(vispārējā kārt ībā) 

49. Par grozījumu personu reģistra pašvaldību dzīvokļa jautājumu risin āšanā, izīrējot 
pašvaldībai piederošās vai iznomātās dzīvojamās telpas apstiprināšanu vispārējā 
kārt ībā 

50. Par papildinājumu personu reģistra, pašvaldību dzīvokļa jautājumu risin āšanā, 
izīrējot pašvaldībai piederošās vai iznomātās dzīvojamās telpas, apstiprināšanu 
(pirm ām kārt ām) 

51. Par grozījumu personu reģistra pašvaldību dzīvokļa jautājumu risin āšanā, izīrējot 
pašvaldībai piederošās vai iznomātās dzīvojamās telpas, apstiprināšanu (pirmām 
kārt ām) 

52. Par aizņēmuma ņemšanu EZF projekta „Akt īvās atpūtas centra „Zelta zvīņa” 
izveide” 

53. Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam „Sporta inventāra iegāde vispārējās 
izglītības iestādēs” 

54. Par atbalsta sniegšanu „Inženieru dienas” pasākumu organizēšanai 
55. Par Jāņa Pīgožņa atbrīvošanu no Kantinieku pagasta pārvaldes vadītāja amata 
56. Par atbalstu biedrības „Griškānu pagasta sieviešu klubs „Smaids”” projektam 

„Doma, darbība un prāts, LEGO pasaulīte nāc!” 
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57. Par atbalstu biedrības „Vienota Ģimene” projektam „Zv ēri, skrien, kr īt un veļas, 
pasaciņai durvis veras!” 

58. Par Rēzeknes novada uzņēmējdarb ībā nozīmīgāko rekonstruējamo pašvaldības 
grants ceļu un ielu noteikšanas kritērijiem 

59. Par projekta „Siltumn īcefekta gāzu emisiju samazināšana, iegādājoties jaunu, 
rūpnieciski ražotu elektromobili Rēzeknes novada pašvaldībai” īstenošanu 

60. Par projekta „Siltumn īcefekta gāzu emisiju samazināšana, uzstādot publiski 
pieejamu elektromobiļu uzlādes staciju Rēzeknē, Atbr īvošanas alejā 95” īstenošanu 

 
 

1. § 
Par Rēzeknes novada pašvaldības 2014.gada 20.marta saistošo noteikumu Nr.25 „Par 
grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2010.gada 17.jūnija saistošajos noteikumos 

Nr.30 „Par Rēzeknes novada kapsētu apsaimniekošanas noteikumiem”” izdošanu 
(Ziņo: E.Pizāne) 

 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 2.punktu, Rēzeknes 

novada pašvaldības 2010.gada 17.jūnija saistošo noteikumu Nr.30 „Par Rēzeknes novada 
kapsētu apsaimniekošanas noteikumiem” 12.punktu, ņemot vērā Valsts kultūras pieminekļu 
aizsardzības inspekcijas 2014.gada 25.februāra atzinumu „Par kapsētu statusu maiņu Rēzeknes 
novadā” un Teritoriālās pastāvīgās komitejas 2014.gada 13.marta priekšlikumus, Rēzeknes 
novada dome, balsojot, 14 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Pēteris Karacejevs, Igors 
Kolosovs, Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris 
Runčs, Imants Skudra, Monvīds Švarcs, Anita Žogota, Rita Žurzdina), pret - nav, atturas - nav,       
n o l e m j: 

 
1. Ar 2015.gada 1.jūniju slēgt šādas kapsētas: 

1.1. Žako dzīvnieku kapsētu, kas atrodas, Ismeri, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads; 
1.2. Pleikšņu kapsētu, kas atrodas Pleikšņi, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads; 
1.3. Kruku kapsētu, Kruki, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads. 

2. Izdot Rēzeknes novada pašvaldības 2014.gada 20.marta saistošos noteikumus Nr.25 
„Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2010.gada 17.jūnija saistošajos 
noteikumos Nr.30 „Par Rēzeknes novada kapsētu apsaimniekošanas noteikumiem”” 
(saistošie noteikumi pievienoti). 

3. Uzdot Attīstības plānošanas nodaļas sabiedrisko attiecību speciālistei Madarai Ļaksai 
sagatavot un iesniegt oficiālu informāciju presē par lēmuma 1.punktā norādīto kapsētu 
slēgšanu. 

 
2. § 

Par grozījumu Rēzeknes novada pašvaldības nolikumā  
„Par atl īdzību Rēzeknes novada pašvaldībā” 

(Ziņo: M.Švarcs, Debatēs piedalās: I.Skudra) 
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu un 41.panta 
pirmā daļas 2.punktu, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības 
likuma 3.panta ceturto daļu un 6.3daļu, 5.panta otro daļu, 14.panta pirmo daļu,15.panta trešo 
daļu, 17.panta četrpadsmito daļu, 19.panta sesto daļu, 26.panta trešo daļu, 27.panta trešo daļu, 
32.panta ceturto daļu, 42.panta devīto daļu, 44.panta pirmo daļu, ņemot vērā Finanšu pastāvīgās 
komitejas 2014.gada 13.marta priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot, 14 balsīm par 
(Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Jānis 
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Macāns, Kaspars Melnis, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Imants Skudra, Monvīds 
Švarcs, Anita Žogota, Rita Žurzdina), pret - nav, atturas - nav, n o l e m j: 

 

1. Izdarīt grozījumu Rēzeknes novada pašvaldības nolikumā „Par atlīdzību Rēzeknes 
novada pašvaldībā”, kas apstiprināts Rēzeknes novada domes 2014.gada 24.janvāra 
sēdē (protokols Nr.2, 2.§), turpmāk tekstā – Nolikums, svītrojot Nolikuma 
98.2.punktu, 98.2.1.apakšpunktu un 98.2.2.apakšpunktu. 

2. Ar šo lēmumu izdarītais grozījums Nolikumā piemērojams no 2014.gada 1.janvāra. 
 

3. § 
Par Rēzeknes novada pašvaldības kapitālsabiedrību kapitāla daļu pārvald īšanu 

(Ziņo: M.Švarcs, Debatēs piedalās: I.Skudra) 
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par 
valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 11.panta pirmās daļas 2.punktu, 
15.pantu, 36.1 pantu, Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumu Nr.311 „Noteikumi par 
valsts vai pašvaldību kapitālsabiedrību valdes locekļu skaitu, padomes un valdes locekļa, 
pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvja un atbildīgā darbinieka atlīdzību” 12.punktu, 
13.punktu, 14.punktu un 15.punktu, ņemot vērā Teritoriālās pastāvīgās komitejas, Teritorijas 
attīstības, plānošanas, tautsaimniecības, vides un infrastruktūras jautājumu pastāvīgās komitejas 
un Finanšu pastāvīgās komitejas 2014.gada 13.marta priekšlikumus, Rēzeknes novada dome, 
balsojot, 14 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, 
Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, 
Imants Skudra, Monvīds Švarcs, Anita Žogota, Rita Žurzdina), pret - nav, atturas - nav,                
n o l e m j: 

 
1. Ar 2014.gada 1.aprīli noteikt, ka: 

1.1. par pašvaldības kapitāla daļu turētāju ieceļ pagasta pārvaldi, kuras teritorijā 
darbojas attiecīgā Rēzeknes novada pašvaldības kapitālsabiedrība, kurā 
pašvaldībai pieder kapitāla daļas 100 % apmērā; 

1.2. pašvaldības kapitāla daļu turētāja lēmumus pieņem pagasta pārvaldes, kura iecelta 
par pašvaldības kapitāla daļu turētāju, vadītājs; 

1.3. pagasta pārvaldes vadītājs no pagasta pārvaldes darbinieku vidus ieceļ atbildīgo 
darbinieku, kas sniedz viņam nepieciešamās ziņas un sagatavo dokumentus, lai 
viņš varētu pildīt kapitāla daļu turētāja funkcijas. 

2. Noteikt, ka pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvji nesaņem papildus atlīdzību par 
kapitāla daļu turētāja pārstāvja pienākumu pildīšanu, ja šo pienākumu pildīšana 
noteikta viņu amata pienākumos. 

3. Apstiprināt atbildīgajiem darbiniekiem šādas mēnešalgas: 
3.1. pašvaldības SIA „Maltas dzīvokļu - komunālās saimniecības uzņēmums”- euro 

183,00; 
3.2. pašvaldības SIA „Strūžānu siltums” – euro 160,00; 
3.3. pašvaldības SIA „Rūķis L” – euro 140,00. 

4. Noteikt, ka mēnešalgas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvjiem un atbildīgajiem 
darbiniekiem kapitālsabiedrības reizi mēnesī pārskaita pašvaldības kapitāla daļu 
turētāja pārstāvju un atbildīgo darbinieku norādītajos bankas kontos. 

5. Uzdot pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvjiem līdz 2014.gada 1.jūnijam izskatīt 
un ierosināt sabiedrību statūtu grozīšanu attiecībā uz valdes locekļu pilnvaru termiņu 
noteikšanu uz 3 gadiem, atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 30.jūnija noteikumiem 
Nr.690 „Noteikumi par valsts un pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību 
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tipveida statūtiem”, kā arī izstrādāt valdes locekļu atlīdzības noteikšanas kritērijus un 
valdes locekļiem nepieciešamās izglītības un profesionālās kompetences līmeni. 

6. Atzīt par spēku zaudējušu Rēzeknes novada domes 2009.gada 27.jūlija lēmuma „Par 
pašvaldības kapitālsabiedrību kapitāla daļu īpašnieku maiņu” (protokols Nr.3, 2.§) 
3.punktu. 

7. Atzīt par spēku zaudējušu Rēzeknes novada domes 2012.gada 5.janvāra lēmumu „Par 
pašvaldības kapitāla daļu turētāju pārstāvju darbinieku atlīdzību” (protokols Nr.1, 7.§). 
 

4. § 
Par grozījumiem Rēznas pamatskolas nolikumā  

(Ziņo: AŽogota) 
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Izglītības 
likuma 22.panta pirmo daļu, Rēzeknes novada pašvaldības Rēznas pamatskolas nolikuma 
(apstiprināts 2009.gada 20.augusta Rēzeknes novada domes sēdē (protokols Nr.7, 21.§); 
grozījumi - 01.09.2011. (protokols Nr.18, 3.§), 07.06.2012. (protokols Nr.11., 4.§), 04.10.2012. 
(protokols Nr.20. 11.§), 20.12.2012. (protokols Nr.27., 3.§), 14.08.2013. (protokols Nr.20, 5.§)) 
64.punktu, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta jautājumu pastāvīgās komitejas 2014.gada 
13.marta priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot, 14 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis 
Deksnis, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, 
Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Imants Skudra, Monvīds Švarcs, Anita Žogota, Rita 
Žurzdina), pret - nav, atturas - nav, n o l e m j: 

 
apstiprināt grozījumus Rēzeknes novada pašvaldības Rēznas pamatskolas nolikumā 

(nolikuma grozījumi pievienoti). 
 

5. § 
Par grozījumiem Rēzeknes novada Kaunatas bāri ņtiesas nolikumā un par Rēzeknes 

novada bāri ņtiesu priekšsēdētāju, priekšsēdētāju vietnieku, locekļu un sekretāru amatu un 
mēnešalgu saraksta apstiprināšanu 

(Ziņo: E.Pizāne) 
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, 13.punktu un 
27.punktu, Ministru kabineta 2005.gada 19.decembra noteikumu Nr.1037 „Bāriņtiesu darbības 
noteikumi” 2.punktu, ņemot vērā Rēzeknes novada domes 2009.gada 15.oktobra lēmumu „Par 
Rēzeknes novada bāriņtiesu izveidošanu”, Rēzeknes novada Kaunatas bāriņtiesas 2014.gada 
5.marta ierosinājumu un Teritoriālās pastāvīgās komitejas 2014.gada 13.marta priekšlikumu, 
Rēzeknes novada dome, balsojot, 14 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Pēteris 
Karacejevs, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Elvīra Pizāne, 
Guntis Rasims, Juris Runčs, Imants Skudra, Monvīds Švarcs, Anita Žogota, Rita Žurzdina), pret 
- nav, atturas - nav, n o l e m j: 

 
1. Izdarīt šādus grozījumus Rēzeknes novada Kaunatas bāriņtiesas nolikumā, turpmāk 

tekstā - Nolikums, kas apstiprināts ar Rēzeknes novada domes 2009.gada 15.oktobra 
lēmumu „Par Rēzeknes novada bāriņtiesu izveidošanu” (protokols Nr.12, 8.§): 
1.1. Izteikt Nolikuma 20.2.punktu šādā redakcijā: 

„20.2. Čornajas pagasta pārvaldes telpās, Miera iela 5, Čornaja, Čornajas pagasts: 
pirmdienās no plkst. 8.00 līdz 12.00, trešdienās no plkst. 13.00 līdz 15.00;” 

1.2. Izteikt Nolikuma 20.4.punktu šādā redakcijā: 
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 „20.4. Griškānu pagasta pārvaldes telpās, Centrālā iela 27, Sprūževa, Griškānu 
pagasts: otrdienās no plkst. 8.00 līdz 12.00, ceturtdienās no plkst. 13.00 
līdz 16.00.” 

2. Apstiprināt Rēzeknes novada bāriņtiesu priekšsēdētāju, priekšsēdētāju vietnieku, 
locekļu un sekretāru amatu un mēnešalgu sarakstu (pievienots 1.pielikums – Rēzeknes 
novada bāriņtiesu priekšsēdētāju, priekšsēdētāju vietnieku, locekļu un sekretāru amatu 
un mēnešalgu saraksts). 

3. Ar šī lēmuma 2.punktu spēkā stāšanos spēku zaudē Rēzeknes novada bāriņtiesu 
priekšsēdētāju, priekšsēdētāju vietnieku, locekļu un sekretāru mēnešalgu apmērs, kas 
noteikts ar Rēzeknes novada domes 2014.gada 24.janvāra lēmuma „Par amatalgu 
apstiprināšanu Rēzeknes novada bāriņtiesu priekšsēdētājiem, priekšsēdētāju 
vietniekiem, locekļiem un sekretāriem” (protokols Nr.2, 8.§) 1.punkts. 

 
6. § 

Par vienošanās par grozījumiem Deleģējuma l īgumā par augstas detalizācijas 
topogrāfiskās informācijas datubāzes izveidošanu, uzturēšanu un izmantošanu ar 

sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Ģeotelpiskie risinājumi” sl ēgšanu 
(Ziņo: I.Skudra, Debatēs piedalās: S.Frančenko) 

 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ģeotelpiskās 

informācijas likuma 13.panta septīto daļu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma” 40.panta pirmo un 
otro daļu, 41.panta otro un trešo daļu, 46.pantu, 2014.gada 20.februāra starp Rēzeknes novada 
pašvaldību un sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Ģeotelpiskie risinājumi” noslēgtā Deleģējuma 
līguma par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzes izveidošanu, uzturēšanu un 
izmantošanu 6.1.punktu, 6.2.punktu, 7.1.punktu un 7.2.punktu, ņemot vērā Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijas 2014.gada 19.februāra vēstuli Nr.18-1e/1552 „Par Rēzeknes 
novada pašvaldības sagatavotā deleģēšanas līguma projekta saskaņošanu” un Teritorijas 
attīstības, plānošanas, tautsaimniecības, vides un infrastruktūras jautājumu pastāvīgās komitejas 
2014.gada 13.marta priekšlikumus, Rēzeknes novada dome, balsojot, 14 balsīm par (Aivars 
Buharins, Vilis Deksnis, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, 
Kaspars Melnis, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Imants Skudra, Monvīds Švarcs, 
Anita Žogota, Rita Žurzdina), pret - nav, atturas - nav, n o l e m j: 

 
1. Noslēgt Vienošanos par grozījumiem Deleģēšanas līgumā par augstas detalizācijas 

topogrāfiskās informācijas datubāzes izveidošanu, uzturēšanu un izmantošanu ar 
sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Ģeotelpiskie risinājumi” (vienošanās projekts 
pievienots). 

2. Uzdot Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniecei Elvīrai Pizānei noslēgt 
Rēzeknes novada pašvaldības vārdā vienošanos par grozījumiem Deleģējuma līgumā 
par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzes izveidošanu, uzturēšanu 
un izmantošanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Ģeotelpiskie risinājumi”. 

3. Uzdot Juridiskās un lietvedības nodaļas juristei Sandrai Frančenko nosūtīt 
apstiprināšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai šo lēmumu un 
Vienošanos par grozījumiem Deleģēšanas līgumā par augstas detalizācijas 
topogrāfiskās informācijas datubāzes izveidošanu, uzturēšanu un izmantošanu.  

4. Uzdot Attīstības plānošanas nodaļas sabiedrisko attiecību speciālistei Madarai Ļaksai 
publicēt Vienošanos par grozījumiem Deleģēšanas līgumā par augstas detalizācijas 
topogrāfiskās informācijas datubāzes izveidošanu, uzturēšanu un izmantošanu 
Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapā. 
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7. § 
Par nekustamā īpašuma - telpu – nomas piedāvājumu atlases kārt ības pārtraukšanu   

(Ziņo: M.Švarcs, Debatēs piedalās: S.Frančenko) 
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 27.panta pirmās 
daļas 27.punktu, likuma „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 
novēršanas likuma” 6.3panta otro daļu, Ministru kabineta 2013.gada 29.oktobra noteikumu 
Nr.1191 „Kārtība, kādā publiska persona nomā nekustamo īpašumu no privātpersonas vai 
kapitālsabiedrības un publicē informāciju par nomātajiem un nomāt paredzētajiem 
nekustamajiem īpašumiem” 1.punktu, 3.punktu, 4.punktu, 5.punktu, 8.punktu, 9.punktu, 
10.punktu un 11.punktu, ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2014.gada 13.marta 
priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot, 14 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, 
Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Elvīra 
Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Imants Skudra, Monvīds Švarcs, Anita Žogota, Rita 
Žurzdina), pret - nav, atturas - nav, n o l e m j: 

 
pārtraukt nekustamā īpašuma – telpu nomas piedāvājumu atlases kārtību, sakarā ar to, ka 

iesniegtie piedāvājumi neatbilst atlases kārtības noteiktajiem kritērijiem. 
 

8. § 
Par cirsmas Rēzeknes novada pašvaldības nekustamajā īpašumā ar kadastra                       

Nr.7854 004 0077 atsavināšanu Gaigalavas pagastā, izsoles noteikumu un nosacītās                
cenas apstiprināšanu 

(Ziņo: M.Švarcs) 
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta 
pirmās daļas 17.punktu, Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 
1.punktu un otro daļu, 6.panta otro un trešo daļu, 8.panta trešo un ceturto daļu, 10.pantu, ņemot 
vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2014.gada 13.marta priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, 
balsojot, 14 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, 
Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, 
Imants Skudra, Monvīds Švarcs, Anita Žogota, Rita Žurzdina), pret - nav, atturas - nav,                 
n o l e m j: 

 
1. Nodot atsavināšanai cirsmu Rēzeknes novada pašvaldības nekustamajā īpašumā - ar 

kadastra Nr.7854 004 0077, „Kuderu mežs”, Gaigalavas pagasts, Rēzeknes novads, 
1.kvartāls, meža nogabali Nr.1 un Nr.2 (izcērtamais apjoms Nr.1 – 227 m3, izcērtamā 
platība - 1,8 ha; cirtes izpildes veids - sanitārā vienlaidus; valdošā suga – bērzs un 
Nr.2- 385 m3, izcērtamā platība - 1,9 ha; cirtes izpildes veids – galvenā kailcirte; 
valdošā suga – bērzs), pārdodot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli. 

2. Izveidot komisiju izsoles procedūras veikšanai šāda sastāvā: 
Komisijas priekšsēdētājs: Voldemārs Vabals, Gaigalavas pagasta pārvaldes vadītājs 
Komisijas locekļi: Vija Dundeniece, Gaigalavas pagasta pārvaldes galvenā  
                                                            grāmatvede 
                             Mārti ņš Armuška, Gaigalavas pagasta pārvaldes meža tehniķis 

Valentīna Puste, Gaigalavas pagasta pārvaldes lietvede 
3. Apstiprināt cirsmas nosacīto cenu – EUR 9 900,00 (deviņi tūkstoši deviņi simti euro 

00 centi) t.sk. meža nogabalam Nr.1 – EUR 2 400,00 un meža nogabalam Nr.2 – EUR 
7 500,00. 

4. Apstiprināt cirsmas Rēzeknes novada pašvaldības nekustamajā īpašumā ar kadastra 
Nr.7854 004 0077 izsoles noteikumus (izsoles noteikumi pievienoti). 
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5. Komisijai nodrošināt informācijas publicēšanu par izsoli atbilstoši normatīvo aktu 
noteikumiem, tajā skaitā, arī Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapā. 

6. Izsoles rezultātus komisijai iesniegt apstiprināšanai Rēzeknes novada domē. 
 

9. § 
Par atteikšanos no pašvaldības nekustamā īpašuma „Lejinas”, Silmalas pagasts, Rēzeknes 

novads, un zaudējuma atl īdzināšanu pašvaldībai 
(Ziņo: M.Švarcs, Debatēs piedalās: I.Ladnā) 

 
Izskatījusi M.B. iesniegumu par neapbūvēta nekustamā īpašuma atsavināšanu un 

iesniegumu par izdevumu segšanu nekustamā īpašuma „Lejiņas” iereģistrēšanai zemesgrāmatā, 
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 37.panta sesto daļu, 41.panta pirmās daļas 3.punktu, 
ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2014.gada 13.marta priekšlikumu, Rēzeknes novada 
dome, balsojot, 14 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Pēteris Karacejevs, Igors 
Kolosovs, Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris 
Runčs, Imants Skudra, Monvīds Švarcs, Anita Žogota, Rita Žurzdina), pret - nav, atturas - nav,          
n o l e m j: 

 
pieņemt lēmumu par atteikšanos no pašvaldības nekustamā īpašuma „Lejinas”,  Silmalas 

pagasts, Rēzeknes novads, un zaudējuma atlīdzināšanu pašvaldībai (lēmums pievienots). 
 

10. § 
Par neapbūvēta zemesgabala nodošanu atsavināšanai P.T. Mākoņkalna pagastā 

(Ziņo: M.Švarcs, Debatēs piedalās: I.Ladnā) 
 

Izskatījusi P.T. iesniegumu par neapbūvēta zemesgabala atsavināšanu, pamatojoties uz 
likuma „Par pašvaldībām” 37.panta sesto daļu, 41.panta pirmās daļas 3.punktu, ņemot vērā 
Finanšu pastāvīgās komitejas 2014.gada 13.marta priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, 
balsojot, 14 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, 
Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, 
Imants Skudra, Monvīds Švarcs, Anita Žogota, Rita Žurzdina), pret - nav, atturas - nav,                            
n o l e m j: 

 
1. Pieņemt lēmumu par neapbūvēta zemesgabala nodošanu atsavināšanai P.T. 

Mākoņkalna pagastā (lēmums pievienots). 
2. Nekustamais īpašums „Mēness 1”, 2,19 ha platībā ar kadastra Nr.7872 008 0462, kas 

atrodas „Mēness 1”, Mākoņkalna pagasts, Rēzeknes novads, nosacītās cenas 
noteikšanai, izveidot novērtēšanas komisiju šādā sastāvā: 

       Komisijas priekšsēdētājs: Sergejs Bašmakovs, Mākoņkalna pagasta pārvaldes vadītājs 
       Komisijas locekļi: Vilhelm īna Trūle, Mākoņkalna pagasta pārvaldes galvenā 

grāmatvede 
                                          Ināra Samuša, Mākoņkalna pagasta pārvaldes lietvede. 
3. Nekustamā īpašuma „Mēness 1”, novērtēšanas komisijai iesniegt Rēzeknes novada 

domei apstiprināšanai nosacīto cenu pēc tās noteikšanas. 
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11. § 
Par nekustamā īpašuma Liepu iela 7, Veczosna, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads 

atsavināšanas procedūras izbeigšanu 
(Ziņo: M.Švarcs, Debatēs piedalās: I.Ladnā) 

 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 3.punktu, Publiskās 

personas mantas atsavināšanas likuma 44.1panta ceturto daļu, Rēzeknes novada domes 
2013.gada 21.februāra lēmumu „Par nekustamā īpašuma Liepu iela 7, Veczosna, Lūznavas 
pagastā nodošanu atsavināšanai L.R.”, ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2014.gada 
13.marta priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot, 14 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis 
Deksnis, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, 
Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Imants Skudra, Monvīds Švarcs, Anita Žogota, Rita 
Žurzdina), pret - nav, atturas - nav, n o l e m j: 

 
1. Sakarā ar Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada 25.aprīļa vēstules Nr.4-6/898 „Par 

nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.7868 004 0217 nosacītās cenas samaksas kārtību”, 
kas atrodas Liepu iela 7, Veczosna, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads, ar kadastra 
Nr.7868 004 0217, ar kopējo platību 4030 m2, kas sastāv no diviem zemes gabaliem ar 
kadastra apzīmējumu 7868 004 0217 ar kopējo platību 1139 m2 un kadastra 
apzīmējumu 7868 004 0220 ar kopējo platību 2891 m2. Uz zemes gabala ar kadastra 
apzīmējumu 7868 004 0217 atrodas divstāvu dzīvojamā māja ar kadastra apzīmējumu 
7868 004 0217 001, uz zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 7868 004 0220 atrodas 
divas palīgceltnes ar kadastra apzīmējumiem 7868 004 0220 001 un 7868 004 0220 
002 pirkuma līgumu, kura atsavināšanas procedūra tika uzsākta uz L.R. iesnieguma 
pamata, saskaņā ar Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās 
daļas 5.punktu, - izbeigt nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.7868 004 0217, kas 
atrodas Liepu iela 7, Veczosna, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads, ar kopējo platību 
4030 m2, atsavināšanas procedūru. 

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā 
stāšanās dienas, pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu 
namā (Atbrīvošanas alejā 88, Rēzekne, LV-4601). 
 

12. § 
Par Ismeru - Žogotu ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēri ņa zvejai 2014.gadam 

(Ziņo: M.Švarcs) 
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Zvejniecības 
likuma 7.panta sesto daļu, 11.panta otro daļu, 11.panta 5.2daļu, Ministru kabineta 2009.gada 
30.novembra noteikumu Nr.1374 “Noteikumi par rūpnieciskās zvejas tiesību limitiem un to 
izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.6.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta 
noteikumu Nr.918 “Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas 
tiesību izmantošanas kārtību” 3.1.apakšpunktu, 71.punktu, Zvejniecības likuma 16.panta trešo 
daļu, ņemot vērā Ismeru - Žogotu ezera rūpnieciskās zvejas limitu sadales komisijas 2014.gada 
13.marta priekšlikumu (protokols Nr.2, 1.§), Soda reģistra datus, Rēzeknes novada pašvaldības 
Čornajas pagasta pārvaldes iesniegto informāciju, Rēzeknes novada dome, balsojot, 14 balsīm 
par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Jānis 
Macāns, Kaspars Melnis, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Imants Skudra, Monvīds 
Švarcs, Anita Žogota, Rita Žurzdina), pret - nav, atturas - nav, n o l e m j: 

 
Iedalīt šādus Ismeru - Žogotu ezera zivju tīklu limitu pašpatēriņa zvejai 2014.gadā: 
1. P. V. – 30 m; 
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2. A. B. – 30 m; 
3. S. O. – 30 m; 
4. J. N. – 30 m; 
5. N. K. – 30 m. 

 
13. § 

Par Salāja ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēri ņa zvejai 2014.gadam  
(Ziņo: M.Švarcs) 

 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Zvejniecības 

likuma 7.panta sesto daļu, 11.panta otro daļu, 11.panta 5.2daļu, Ministru kabineta 2009.gada 
30.novembra noteikumu Nr.1374 “Noteikumi par rūpnieciskās zvejas tiesību limitiem un to 
izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.6.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta 
noteikumu Nr.918 “Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas 
tiesību izmantošanas kārtību” 3.1.apakšpunktu, 71.punktu, Zvejniecības likuma 16.panta trešo 
daļu, ņemot vērā Salāja ezera rūpnieciskās zvejas limitu sadales komisijas 2014.gada 13.marta 
priekšlikumu (protokols Nr.3, 1.§), Soda reģistra datus, Rēzeknes novada pašvaldības 
Mākoņkalna pagasta pārvaldes iesniegto informāciju, Rēzeknes novada dome, balsojot, 14 
balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Tatjana 
Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Imants 
Skudra, Monvīds Švarcs, Anita Žogota, Rita Žurzdina), pret - nav, atturas - nav, n o l e m j: 

 
iedalīt A. K. 50 m no Salāja ezera zivju tīklu limitu pašpatēriņa zvejai 2014.gadā. 
 

14. § 
Par Šķeņevas ezera zivju tīklu limitu piešķiršanu 

(Ziņo: M.Švarcs) 
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Zvejniecības 
likuma 7.panta sesto daļu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta 
noteikumu Nr.453 „Noteikumi par zvejas tiesību izmantošanu privātajos ūdeņos” 10.punktu, 
16.punktu, 17.punktu, 21.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 
„Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas 
kārtību” 89.punktu un 2.pielikumu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 
30.novembra noteikumu Nr.1374 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to 
izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.8.apakšpunktam, Civillikuma I, II, III pielikumu, ņemot 
vērā Šķeņevas ezera rūpnieciskās zvejas limitu sadales komisijas 2014.gada 13.marta atzinumu 
(protokols Nr.2, 1.§), Sodu reģistra informāciju, Rēzeknes novada dome, balsojot, 14 balsīm par 
(Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Jānis 
Macāns, Kaspars Melnis, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Imants Skudra, Monvīds 
Švarcs, Anita Žogota, Rita Žurzdina), pret - nav, atturas - nav, n o l e m j: 

 
1. Iedalīt privāto ūdeņu īpašniekam O. B. 15 metri Šķeņevas ezera zivju tīklu limitu 

2014.gadā. 
2. Privāto ūdeņu īpašniekam maksu par zvejas rīku limitiem veikt pirms zvejas licences 

saņemšanas Valsts vides dienesta Rēzeknes reģionālajā vides pārvaldē saskaņā ar 
Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju 
un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 
2.pielikumā noteikto maksas apmēru. 

3. Lēmuma norakstu nosūtīt O.B., adrese: Rēzeknes novads, LV un Valsts vides dienesta 
Rēzeknes reģionālajai vides pārvaldei, Zemnieku iela 5, Rēzeknē, LV 4601.  
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15. § 
Par Sološnieku ezeru zivju tīklu limitu sadali pašpatēri ņa zvejai 2014.gadam 

(Ziņo: M.Švarcs) 
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Zvejniecības 
likuma 7.panta sesto daļu, 11.panta otro daļu, 11.panta 5.2daļu, Ministru kabineta 2009.gada 
30.novembra noteikumu Nr.1374 “Noteikumi par rūpnieciskās zvejas tiesību limitiem un to 
izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.6.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta 
noteikumu Nr.918 “Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas 
tiesību izmantošanas kārtību” 3.1.apakšpunktu, 71.punktu, Zvejniecības likuma 16.panta trešo 
daļu, ņemot vērā Sološnieku ezera rūpnieciskās zvejas limitu sadales komisijas 2014.gada 
13.marta priekšlikumu (protokols Nr.2, 1.§),  Soda reģistra datus, Rēzeknes novada pašvaldību 
Dricānu pagasta pārvaldes iesniegto informāciju, Rēzeknes novada dome, balsojot, 14 balsīm par 
(Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Jānis 
Macāns, Kaspars Melnis, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Imants Skudra, Monvīds 
Švarcs, Anita Žogota, Rita Žurzdina), pret - nav, atturas - nav, n o l e m j: 

 
Iedalīt šādus  Sološnieku ezera zivju tīklu limitu pašpatēriņa zvejai 2014.gadā: 
1. A. B. – 30 m; 
2. T.D. – 30 m. 

 
16. § 

Par Feimaņu ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēri ņa zvejai 2014.gadam  
(Ziņo: M.Švarcs) 

 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Zvejniecības 

likuma 7.panta sesto daļu, 11.panta otro daļu, 11.panta 5.2daļu, Ministru kabineta 2009.gada 
30.novembra noteikumu Nr.1374 “Noteikumi par rūpnieciskās zvejas tiesību limitiem un to 
izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.6.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta 
noteikumu Nr.918 “Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas 
tiesību izmantošanas kārtību” 3.1.apakšpunktu, 71.punktu, Zvejniecības likuma 16.panta trešo 
daļu, ņemot vērā Feimaņu ezera rūpnieciskās zvejas limitu sadales komisijas 2014.gada 13.marta 
priekšlikumu (protokols Nr.2, 1.§), Sodu reģistra datus, Rēzeknes novada pašvaldības Feimaņu 
pagasta pārvaldes iesniegto informāciju, Rēzeknes novada dome, balsojot, 14 balsīm par (Aivars 
Buharins, Vilis Deksnis, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, 
Kaspars Melnis, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Imants Skudra, Monvīds Švarcs, 
Anita Žogota, Rita Žurzdina), pret - nav, atturas - nav, n o l e m j: 

 
iedalīt G. G. 1 (vienu) zivju murdu ar sētu līdz 30 metriem no Feimaņu ezera zivju tīklu 

limitu pašpatēriņa zvejai 2014.gadā.  
 

17. § 
Par zemes platības piesaisti ēku ierakstīšanai Zemesgrāmatā uz zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 7858 006 0386 Ilzeskalna pagastā 
(Ziņo: I.Skudra) 

 
Izskatījusi P. T.a pilnvarotās personas E. S. iesniegumu par ēku piesaisti zemes vienībai ar 

kadastra apzīmējumu 7858 006 0386, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 37.panta sesto 
daļu, 41.panta pirmās daļas 3.punktu, ņemot vērā Teritorijas attīstības, plānošanas, 
tautsaimniecības, vides un infrastruktūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2014.gada 13.marta 
priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot, 14 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, 
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Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Elvīra 
Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Imants Skudra, Monvīds Švarcs, Anita Žogota, Rita 
Žurzdina), pret - nav, atturas - nav, n o l e m j: 

 
pieņemt lēmumu par zemes platības piesaisti ēku ierakstīšanai Zemesgrāmatā uz zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 7858 006 0386 Ilzeskalna pagastā (lēmums pievienots). 
 

18. § 
Par mantojamās zemes platības un robežu precizēšanu P.B. Pušas pagastā 

(Ziņo: I.Skudra) 
 

Izskatījusi Pušas pagasta pārvaldes iesniegumu par P. B. mantojamo zemi, pamatojoties uz 
likuma „Par pašvaldībām” 37.panta sesto daļu, 41.panta pirmās daļas 3.punktu, ņemot vērā 
Teritorijas attīstības, plānošanas, tautsaimniecības, vides un infrastruktūras jautājumu pastāvīgās 
komitejas 2014.gada 13.marta priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot, 14 balsīm par 
(Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Jānis 
Macāns, Kaspars Melnis, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Imants Skudra, Monvīds 
Švarcs, Anita Žogota, Rita Žurzdina), pret - nav, atturas - nav, n o l e m j: 

 
pieņemt lēmumu par mantojamās zemes platības un robežu precizēšanu P.B. Pušas pagastā 

(lēmums pievienots). 
 

19. § 
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas 

sistēmā reģistrētām lietošanā esošām zemes vienībām Silmalas pagastā 
(Ziņo: I.Skudra) 

 
Izskatījusi Silmalas pagasta pārvaldes iesniegumu par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu 

uz zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 78880010115, 78880010304, 78880020082, 
78880020083, 78880030068, 78880030144, 78880140371, 78880150341, 78880150343, 
78880100260, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 37.panta sesto daļu, 41.panta pirmās 
daļas 3.punktu, ņemot vērā Teritorijas attīstības, plānošanas, tautsaimniecības, vides un 
infrastruktūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2014.gada 13.marta priekšlikumu, Rēzeknes 
novada dome, balsojot, 14 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Pēteris Karacejevs, Igors 
Kolosovs, Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris 
Runčs, Imants Skudra, Monvīds Švarcs, Anita Žogota, Rita Žurzdina), pret - nav, atturas - nav,    
n o l e m j: 

 
pieņemt lēmumu par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Nekustamā īpašuma valsts 

kadastra informācijas sistēmā reģistrētām lietošanā esošām zemes vienībām Silmalas pagastā 
(lēmums pievienots). 

 
20. § 

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas 
sistēmas reģistrētām lietošanā esošām zemes vienībām Strūžānu pagastā 

 (Ziņo: I.Skudra) 
 

Izskatījusi Valsts zemes dienesta vēstuli par fizisku un juridisku personu lietošanā un 
tiesiskajā valdījumā esošām zemes vienībām, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 
37.panta sesto daļu, 41.panta pirmās daļas 3.punktu, ņemot vērā Teritorijas attīstības, plānošanas, 
tautsaimniecības, vides un infrastruktūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2014.gada 13.marta 
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priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot, 14 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, 
Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Elvīra 
Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Imants Skudra, Monvīds Švarcs, Anita Žogota, Rita 
Žurzdina), pret - nav, atturas - nav, n o l e m j: 

 
pieņemt lēmumu par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Nekustamā īpašuma valsts 

kadastra informācijas sistēmas reģistrētām lietošanā esošām zemes vienībām Strūžānu pagastā 
(lēmums pievienots). 
 

21. § 
Par grozījumiem Rēzeknes rajona Nagļu pagasta padomes 2007.gada 7.novembra lēmumā 

“Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu A.O.” 
 (Ziņo: I.Skudra) 

 
Pamatojoties likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4.punktu, ņemot vērā 

Teritorijas attīstības, plānošanas, tautsaimniecības, vides un infrastruktūras jautājumu pastāvīgās 
komitejas 2014.gada 13.marta priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot, 14 balsīm par 
(Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Jānis 
Macāns, Kaspars Melnis, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Imants Skudra, Monvīds 
Švarcs, Anita Žogota, Rita Žurzdina), pret - nav, atturas - nav, n o l e m j: 

 
1. Sakarā ar Valsts zemes dienesta 2014.gada 21.janvāra vēstules Nr.2-04/60 „Par zemes 

reformas pabeigšanas procesu lauku apvidos“ pievienoto sarakstu par zemi, par kuru 
pieņemti zemes komisiju atzinumi par īpašuma tiesību atjaunošanu, iekļauts A.O. ar 
zemes vienības kadastra apzīmējumu 7874 006 0088 – 0,4 ha platībā. 
Pamatojoties uz A. O. iesniegumu, ar Rēzeknes rajona Nagļu pagasta padomes 
2007.gada 7.novembra lēmumu „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu A.O.” 
personai izbeigtas zemes lietošanas tiesības uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 
7874 006 0088 – 0,4 ha platībā. 
Sakarā ar to, ka Nagļu pagasta padomes lēmumā nepilnīgi norādīts pamatojums spēkā 
esošajiem normatīvajiem aktiem, izdarīt šādus grozījumus Rēzeknes rajona Nagļu 
pagasta padomes 2007.gada 7.novembra lēmumu „Par zemes lietošanas tiesību 
izbeigšanu A.O.” (protokols Nr.13, 16.§) konstatējošā, pamatojuma un lemjošā daļā: 
1.1. Papildināt lēmuma konstatējošo un pamatojuma daļu ar vārdiem „Saskaņā ar 

likumu „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu 
zemesgrāmatā” 3.panta otrās daļas 4. punktu kas nosaka, ka zemes reformas laikā 
pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatās ierakstāma 
zeme, kura 1940.gada 21.jūlij ā piederēja fiziskajām un juridiskajām personām, ja 
šīs personas par zemi saņēmušas kompensāciju, nav pieprasījušas atjaunot 
īpašuma tiesības uz zemi vai arī zemes īpašuma tiesību atjaunošana likumos nav 
paredzēta, tikai gadījumos, tā ir zemes starpgabals atbilstoši Valsts un pašvaldību 
mantas atsavināšanas likumā noteiktajam un par to pašvaldības dome (padome) ir 
pieņēmusi lēmumu, ka tā ir starpgabals. Saskaņā ar Publiskas personas mantas 
atsavināšanas likuma 1.panta 11.punkta, b) apakšpunktu, kas nosaka, ka zemes 
starpgabals ir publiskai personai piederošs zemesgabals, kuru platība lauku 
apvidos ir mazāka par pašvaldības saistošajos noteikumos paredzēto minimālo 
zemesgabala platību vai kura konfigurācija nepieļauj attiecīgā zemesgabala 
izmantošanu atbilstoši apstiprinātajam teritorijas plānojumam, vai kuram nav 
iespējams nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ielai (ceļam)”. 

1.2. Papildināt lēmuma konstatējošo un pamatojuma daļu ar vārdiem „Atzīt zemes 
vienību ar kadastra apzīmējumu 7874 006 0088 par starpgabalu ar piekritību 
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pašvaldībai, sakarā ar to, ka nav iespējams nodrošināt pieslēgumu koplietošanas 
ceļam precizējot platību uz 0,49 ha”. 

2. Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienesta Latgales reģionālajai nodaļai (Atbrīvošanas 
alejā 88, Rēzekne, LV-4601). 

 
22. § 

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7876 001 1034 piekritību pašvaldībai 
Ozolaines pagastā 

(Ziņo: I.Skudra) 
 

Izskatījusi Ozolaines pagasta pārvaldes iesniegumu zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 7876 001 1034 piekritību pašvaldībai, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 
37.panta sesto daļu, 41.panta pirmās daļas 3.punktu, ņemot vērā Teritorijas attīstības, plānošanas, 
tautsaimniecības, vides un infrastruktūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2014.gada 13.marta 
priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot, 14 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, 
Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Elvīra 
Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Imants Skudra, Monvīds Švarcs, Anita Žogota, Rita 
Žurzdina), pret - nav, atturas - nav, n o l e m j: 

 
pieņemt lēmumu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7876 001 1034 piekritību 

pašvaldībai Ozolaines pagasts (lēmums pievienots). 
 

23. § 
Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7880 004 0330 un 7880 004 0360 statusa 

noteikšanu Pušas pagastā 
(Ziņo: I.Skudra) 

 
Izskatījusi Valsts zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas iesniegumu par zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 004 0320 statusa noteikšanu, pamatojoties uz likuma „Par 
pašvaldībām” 37.panta sesto daļu, 41.panta pirmās daļas 3.punktu, ņemot vērā Teritorijas 
attīstības, plānošanas, tautsaimniecības, vides un infrastruktūras jautājumu pastāvīgās komitejas 
2014.gada 13.marta priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot, 14 balsīm par (Aivars 
Buharins, Vilis Deksnis, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, 
Kaspars Melnis, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Imants Skudra, Monvīds Švarcs, 
Anita Žogota, Rita Žurzdina), pret - nav, atturas - nav, n o l e m j: 

 
pieņemt lēmumu par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7880 004 0330 un 7880 004 

0360 statusa noteikšanu Pušas pagastā (lēmums pievienots). 
 

24. § 
Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7846 004 0181 sadali Čornajas pagastā 

(Ziņo: I.Skudra) 
 

Izskatījusi A. F. iesniegumu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7846 004 0181 
sadali, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 37.panta sesto daļu, 41.panta pirmās daļas 
3.punktu, ņemot vērā Teritorijas attīstības, plānošanas, tautsaimniecības, vides un infrastruktūras 
jautājumu pastāvīgās komitejas 2014.gada 13.marta priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, 
balsojot, 14 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, 
Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, 
Imants Skudra, Monvīds Švarcs, Anita Žogota, Rita Žurzdina), pret - nav, atturas - nav,   n o l e 
m j: 
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pieņemt lēmumu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7846 004 0181 sadali 

Čornajas pagastā (lēmums pievienots). 
 

25. § 
Par pašvaldības nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 7860 002 0125 sadali               

Kantinieku pagastā 
(Ziņo: I.Skudra) 

 
Izskatījusi Kantinieku pagasta pārvaldes iesniegumu par pašvaldībai nekustamā īpašuma ar 

kadastra numuru 7860 002 0125 sadali, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 37.panta 
sesto daļu, 41.panta pirmās daļas 3.punktu, ņemot vērā Teritorijas attīstības, plānošanas, 
tautsaimniecības, vides un infrastruktūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2014.gada 13.marta 
priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot, 14 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, 
Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Elvīra 
Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Imants Skudra, Monvīds Švarcs, Anita Žogota, Rita 
Žurzdina), pret - nav, atturas - nav, n o l e m j: 

 
pieņemt lēmumu par pašvaldības nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 7860 002 0125 

sadali Kantinieku pagastā (lēmums pievienots). 
 

26. § 
Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2014.gada 6.februāra lēmumā „Par nekustamā 

īpašuma “Marina” zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7870 006 0106 un                        
7870 006 0025 apvienošanu Maltas pagastā” 

(Ziņo: I.Skudra) 
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4.punktu, ņemot vērā 
Teritorijas attīstības, plānošanas, tautsaimniecības, vides un infrastruktūras jautājumu pastāvīgās 
komitejas 2014.gada 13.marta priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot, 14 balsīm par 
(Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Jānis 
Macāns, Kaspars Melnis, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Imants Skudra, Monvīds 
Švarcs, Anita Žogota, Rita Žurzdina), pret - nav, atturas - nav, n o l e m j: 
 

1. Sakarā ar to, ka lēmumā norādīts nepilnīgs pamatojums atbilstoši spēkā esošajiem 
normatīvajiem aktiem, izdarīt grozījumus Rēzeknes novada domes 2014.gada 
6.februāra lēmumu „Par nekustamā īpašuma „Marina” zemes vienību ar kadastra 
apzīmējumiem 7870 006 0106 un 7870 006 0025 apvienošanu Maltas pagastā” 
(protokols Nr.3, 31.§), papildinot lēmuma konstatējošo un pamatojuma daļu ar 
vārdiem „Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 8.panta trešās daļas 2.punktu, zemes 
ierīcības projekts nav izstrādājams, ja apvieno divas vai vairākas blakus esošas zemes 
vienības un par to ir pieņemts vietējās pašvaldības lēmums”. 

2. Lēmumu nosūtīt Maltas pagasta pārvaldei un Valsts zemes dienesta Latgales 
reģionālajai nodaļai (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV - 4600). 

 
27. § 

Par Kameņecas dzirnavu HES ūdens objekta Rušonas ezers ekspluatācijas 
(apsaimniekošanas) noteikumu saskaņošanu 

(Ziņo: M.Švarcs) 
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Izskatījusi Z/S „Kamenca” iesniegumu par Kameņecas dzirnavu HES ūdens objekta 
Rušona ezers ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumu saskaņošanu, pamatojoties uz likuma 
„Par pašvaldībām” 37.panta sesto daļu, 41.panta pirmās daļas 3.punktu, Ministru kabineta 
noteikumu Nr.1014 „Ūdens objektu ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumu izstrādāšanas 
kārtība” astotās daļas 8.1.punktu un Ministru kabineta noteikumu Nr.549 „Noteikumi par ūdens 
objektiem, kuru hidroloģiskais režīms ir regulējams ar hidrotehniskajām būvēm” piektās daļas 
5.5.punktu, ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2014.gada 13.marta priekšlikumu, 
Rēzeknes novada dome, balsojot, 14 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Pēteris 
Karacejevs, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Elvīra Pizāne, 
Guntis Rasims, Juris Runčs, Imants Skudra, Monvīds Švarcs, Anita Žogota, Rita Žurzdina), pret 
- nav, atturas - nav, n o l e m j: 

 
pieņemt lēmumu par Kameņecas dzirnavu HES ūdens objekta Rušona ezers ekspluatācijas 

(apsaimniekošanas) noteikumu saskaņošanu (lēmums pievienots). 
 

28. § 
Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas pārreģistrāciju smilts – grants 

karjeram „Sokor ņi” 
(Ziņo: M.Švarcs) 

 
Izskatījusi un apspriedusi VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” iesniegumu ar lūgumu 

pārreģistrēt bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju Nr.1, ko izsniegusi Čornajas 
pagasta padome 2006.gada 21.jūnijā ar derīguma termiņu līdz 2018.gada 17.augustam, no AS 
„Latvijas autoceļu uzturētājs” vārda uz VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” vārda, sakarā ar 
kapitālsabiedrības nosaukuma maiņu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta 
pirmās daļas 4.punktu, ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2014.gada 13.marta 
priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot, 14 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, 
Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Elvīra 
Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Imants Skudra, Monvīds Švarcs, Anita Žogota, Rita 
Žurzdina), pret - nav, atturas - nav, n o l e m j: 

 
pārreģistrēt bieži sastopamo derīgo izrakteņu atļauju Nr.1, ko izsniegusi Čornajas pagasta 

padome 2006.gada 21.jūnijā ar derīguma termiņu līdz 2018.gada 17.augustam, no AS „Latvijas 
autoceļu uzturētājs” vārda uz VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” vārda, sakarā ar 
kapitālsabiedrības nosaukuma maiņu. 

 
29. § 

Par smilts – grants un smilts atradnes „Lipuški” izstrādes atļaujas izsniegšanu V.T. 
Ozolaines pagastā 

(Ziņo: M.Švarcs) 
 

Izskatījusi V. T. iesniegumu par smilts - grants un smilts atradnes „Lipuški” izstrādes 
atļaujas izsniegšanu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 37.panta sesto daļu, 41.panta 
pirmās daļas 3.punktu, ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2014.gada 13.marta 
priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot, 14 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, 
Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Elvīra 
Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Imants Skudra, Monvīds Švarcs, Anita Žogota, Rita 
Žurzdina), pret - nav, atturas - nav, n o l e m j: 

 
pieņemt lēmumu par smilts - grants un smilts atradnes „Lipuški”  izstrādes atļaujas 

izsniegšanu V.T. Ozolaines pagastā (lēmums pievienots). 
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30. § 
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu  

„Gerbach” RSEZ SIA 
(Ziņo: M.Švarcs) 

 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par 

nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās” 6.panta otro daļu, ņemot 
vērā „Gerbach” RSEZ SIA 2014.gada 28.februāra iesniegumu „Par nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojuma piemērošanu” un Finanšu pastāvīgās komitejas 2014.gada 13.marta priekšlikumu, 
Rēzeknes novada dome, balsojot, 14 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Pēteris 
Karacejevs, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Elvīra Pizāne, 
Guntis Rasims, Juris Runčs, Imants Skudra, Monvīds Švarcs, Anita Žogota, Rita Žurzdina), pret 
- nav, atturas - nav, n o l e m j: 

 
piemērot papildus nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu par 2014.gadu 10 % apmērā 

no aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas „Gerbach” RSEZ SIA , 
reģ.Nr.42403033350, adrese: „Skals” Tēviņi, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, LV4601.  
 

31. § 
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu  

„RIGAMET” RSEZ SIA 
(Ziņo: M.Švarcs) 

 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par 

nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās” 6.panta otro daļu, ņemot 
vērā 2014.gada 6.marta „RIGAMET” RSEZ SIA iesniegumu „Par nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojuma piemērošanu” un Finanšu jautājumu patstāvīgās komitejas 2014. gada 12.marta 
priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot, 14 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, 
Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Elvīra 
Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Imants Skudra, Monvīds Švarcs, Anita Žogota, Rita 
Žurzdina), pret - nav, atturas - nav, n o l e m j: 

 
piemērot papildus nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu par 2014.gadu 10 % apmērā 

no aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas „RIGAMET” RSEZ SIA, 
reģ.Nr.40003757169, adrese: „Ezerkalni”, Meļņova, Verēmu pagasts, Rēzeknes novads, LV-
4647. 

 
32. § 

Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārt ībā no F.C. 
(Ziņo: M.Švarcs) 

 
Izskatījusi Latvijas Republikas Latgales apgabaltiesas amata vieta Nr.28, Antas 

Kuprijanovas (Zaķes), prakses vieta, kas atrodas Atbrīvošanas aleja 93a, Rēzekne, LV - 4601, 
2014.gada 26.februāra pieprasījumu par nekustamā īpašuma nodokļa parādu, pamatojoties uz 
likuma „Par pašvaldībām” 37.panta sesto daļu, 41.panta pirmās daļas 3.punktu, ņemot vērā 
Finanšu pastāvīgās komitejas 2014.gada 13.marta priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, 
balsojot, 14 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, 
Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, 
Imants Skudra, Monvīds Švarcs, Anita Žogota, Rita Žurzdina), pret - nav, atturas - nav,                 
n o l e m j: 
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pieņemt lēmumu par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda 
kārtībā no F.C. (lēmums pievienots). 

 
33. § 

Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārt ībā no V.B. 
(Ziņo: M.Švarcs) 

 
Izskatījusi Rēzeknes novada pašvaldības Nautrēnu pagasta pārvaldes 2014.gada 3.marta 

iesniegumu par nodokļa parāda piedziņu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 37.panta 
sesto daļu, 41.panta pirmās daļas 3.punktu, ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2014.gada 
13.marta priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot, 14 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis 
Deksnis, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, 
Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Imants Skudra, Monvīds Švarcs, Anita Žogota, Rita 
Žurzdina), pret - nav, atturas - nav, n o l e m j: 

 
pieņemt lēmumu par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda 

kārtībā no V.B. (lēmums pievienots). 
 

34. § 
Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārt ībā no Ļ.S. 

(Ziņo: M.Švarcs) 
 
Izskatījusi Rēzeknes novada pašvaldības Nautrēnu pagasta pārvaldes 2014.gada 3.marta 

iesniegumu par nodokļa parāda piedziņu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 37.panta 
sesto daļu, 41.panta pirmās daļas 3.punktu, ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2014.gada 
13.marta priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot, 14 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis 
Deksnis, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, 
Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Imants Skudra, Monvīds Švarcs, Anita Žogota, Rita 
Žurzdina), pret - nav, atturas - nav, n o l e m j: 

 
pieņemt lēmumu par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda 

kārtībā no Ļ.S. (lēmums pievienots). 
 

35. § 
Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārt ībā no 

sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Merteks” 
(Ziņo: M.Švarcs) 

 
Izskatījusi Rēzeknes novada pašvaldības 2014.gada 17.februāra Nekustamā īpašuma 

nodokļa brīdinājumu par parādu pašvaldības budžetam, pamatojoties uz likuma „Par 
pašvaldībām” 37.panta sesto daļu, 41.panta pirmās daļas 3.punktu, ņemot vērā Finanšu 
pastāvīgās komitejas 2014.gada 13.marta priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot, 14 
balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Tatjana 
Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Imants 
Skudra, Monvīds Švarcs, Anita Žogota, Rita Žurzdina), pret - nav, atturas - nav, n o l e m j: 

 
pieņemt lēmumu par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda 

kārtībā no sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Merteks” (lēmums pievienots). 
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36. § 
Par dzīvojamās telpas īrēšanas tiesību atzīšanu S.G. Nautrēnu pagastā 

(Ziņo: R.Žurzdina) 
 
Izskatījusi S. G. iesniegumu par dzīvojamās telpas izīrēšanu, pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām” 37.panta sesto daļu, 41.panta pirmās daļas 3.punktu, ņemot vērā Sociālo un 
veselības aizsardzības jautājumu pastāvīgās komitejas 2014.gada 13.marta priekšlikumu, 
Rēzeknes novada dome, balsojot, 14 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Pēteris 
Karacejevs, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Elvīra Pizāne, 
Guntis Rasims, Juris Runčs, Imants Skudra, Monvīds Švarcs, Anita Žogota, Rita Žurzdina), pret 
- nav, atturas - nav, n o l e m j: 

 
pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas īrēšanas tiesību atzīšanu S.G. pašvaldībai 

piederošās vai tās nomātās dzīvojamās telpas izīrēšanai (lēmums pievienots). 
 

37. § 
Par dzīvojamās telpas īrēšanu D.R. Bērzgales pagastā 

(Ziņo: R.Žurzdina) 
 
Izskatījusi D. R. iesniegumu par dzīvojamās telpas izīrēšanu, pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām” 37.panta sesto daļu, 41.panta pirmās daļas 3.punktu, ņemot vērā Sociālo un 
veselības aizsardzības jautājumu pastāvīgās komitejas 2014.gada 13.marta priekšlikumu, 
Rēzeknes novada dome, balsojot, 14 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Pēteris 
Karacejevs, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Elvīra Pizāne, 
Guntis Rasims, Juris Runčs, Imants Skudra, Monvīds Švarcs, Anita Žogota, Rita Žurzdina), pret 
- nav, atturas - nav, n o l e m j: 

 
1. Pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas īrēšanas tiesību atzīšanu un dzīvojamās telpas 

izīrēšanu D.R. Bērzgales pagastā (lēmums pievienots). 
2. Uzdot Bērzgales pagasta pārvaldes vadītājam Arvīdam Dunskim sagatavot un noslēgt 

līgumu par dzīvojamās telpas izīrēšanu ar D. R. 
 

38. § 
Par dzīvojamās telpas izīrēšanu K.Š. Ilzeskalna pagastā 

(Ziņo: R.Žurzdina) 
 
Izskatījusi K. Š. iesniegumu par dzīvojamās telpas izīrēšanu, pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām” 37.panta sesto daļu, 41.panta pirmās daļas 3.punktu, ņemot vērā Sociālo un 
veselības aizsardzības jautājumu pastāvīgās komitejas 2014.gada 13.marta priekšlikumu, 
Rēzeknes novada dome, balsojot, 14 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Pēteris 
Karacejevs, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Elvīra Pizāne, 
Guntis Rasims, Juris Runčs, Imants Skudra, Monvīds Švarcs, Anita Žogota, Rita Žurzdina), pret 
- nav, atturas - nav, n o l e m j: 

 
1. Pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas īrēšanas tiesību atzīšanu K.Š. pašvaldībai 

piederošās vai tās nomātās dzīvojamās telpas izīrēšanai un par dzīvojamās telpas 
izīrēšanu K.Š. Ilzeskalna pagastā (lēmums pievienots). 

2. Uzdot Ilzeskalna pagasta pārvaldes vadītājai Genovefai Gailumai sagatavot un noslēgt 
dzīvokļa īres līgumu ar K. Š. 
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39. § 
Par dzīvojamās telpas īres līguma pārslēgšanu ar S.P. Ozolaines pagastā 

(Ziņo: R.Žurzdina) 
 
Izskatījusi S. P. iesniegumu par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu, pamatojoties uz 

likuma „Par pašvaldībām” 37.panta sesto daļu, 41.panta pirmās daļas 3.punktu, likuma „Par 
dzīvojamo telpu īri” 14.panta ceturto daļu, ņemot vērā Ozolaines pagasta pārvaldes 2014.gada 
27.februāra atzinumu un Sociālo un veselības aizsardzības jautājumu pastāvīgās komitejas 
2014.gada 13.marta priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot, 14 balsīm par (Aivars 
Buharins, Vilis Deksnis, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, 
Kaspars Melnis, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Imants Skudra, Monvīds Švarcs, 
Anita Žogota, Rita Žurzdina), pret - nav, atturas - nav, n o l e m j: 

 
1. Sakarā ar to, ka īrniekam ir tiesības izbeigt dzīvojamās telpas īres līgumu, sakarā ar 

iepriekšējā īrnieka I. P. (tēva) nāvi, nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus, 
noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar S.P., personas kods, par dzīvokļa Nr.9, kas 
atrodas Robežu ielā 13V, Pleikšņi, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, īri uz 
nenoteiktu laiku, nosakot īres maksu saskaņā ar Ozolaines pagasta pārvaldes 
apstiprinātajiem īres maksas apmēriem. 

2. Uzdot Ozolaines pagasta pārvaldes vadītājam Edgaram Blinovam sagatavot un noslēgt 
dzīvojamās telpas īres līgumu ar S.P. 

 
40. § 

Par īrētās dzīvojamās telpas apmaiņu pret citu īrējamu dzīvojamo telpu  
V.L. Strūžānu pagastā 

(Ziņo: R.Žurzdina) 
 
Izskatījusi V. L. iesniegumu par dzīvojamās telpas apmaiņu, pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām” 37.panta sesto daļu, 41.panta pirmās daļas 3.punktu, ņemot vērā Sociālo un 
veselības aizsardzības jautājumu pastāvīgās komitejas 2014. gada 13.marta priekšlikumu, 
Rēzeknes novada dome, balsojot, 14 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Pēteris 
Karacejevs, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Elvīra Pizāne, 
Guntis Rasims, Juris Runčs, Imants Skudra, Monvīds Švarcs, Anita Žogota, Rita Žurzdina), pret 
- nav, atturas - nav, n o l e m j: 

 
1. Pieņemt lēmumu par īrētās dzīvojamās telpas apmaiņu pret citu īrējamu dzīvojamo 

telpu V.L.  Strūžānu pagastā (lēmums pievienots). 
2. Uzdot SIA „Strūžānu siltums” valdes loceklim Voldemāram Silagaiļam sagatavot un 

noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar V. L. 
 

41. § 
Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu ar M.Š. Pušas pagastā 

(Ziņo: R.Žurzdina) 
 
Izskatījusi M.Š. iesniegumu par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu, pamatojoties uz 

likuma „Par pašvaldībām” 37.panta sesto daļu, 41.panta pirmās daļas 3.punktu, likuma „Par 
dzīvojamo telpu īri”  27.pantu, ņemot vērā Pušas pagasta pārvaldes 2014.gada 4.marta atzinumu 
un Sociālo un veselības aizsardzības jautājumu pastāvīgās komitejas 2014.gada  13.marta 
priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot, 14 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, 
Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Elvīra 
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Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Imants Skudra, Monvīds Švarcs, Anita Žogota, Rita 
Žurzdina), pret - nav, atturas - nav, n o l e m j: 

 
1. Sakarā ar to, ka īrniekam ir tiesības izbeigt dzīvojamās telpas īres līgumu, izbeigt 

dzīvojamās telpas īres līgumu ar M.Š., personas kods, par dzīvokļa Nr.3, kas atrodas 
Jaunatnes ielā 2, Puša, Pušas pagastā, Rēzeknes novadā, īri.  

2. Uzdot Pušas pagasta pārvaldes vadītājam Vitālijam Butleram sagatavot un noslēgt 
vienošanos par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu ar M.Š. 

 
42. § 

Par atteikumu izīrēt dzīvojamās telpas S.Š. Bērzgales pagastā 
(Ziņo: R.Žurzdina) 

 
Izskatījusi S.Š. iesniegumu par dzīvojamās telpas izīrēšanu, pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām” 37.panta sesto daļu, 41.panta pirmās daļas 3.punktu, ņemot vērā Sociālo un 
veselības aizsardzības jautājumu pastāvīgās komitejas 2014.gada 13.marta priekšlikumu, 
Rēzeknes novada dome, balsojot, 14 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Pēteris 
Karacejevs, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Elvīra Pizāne, 
Guntis Rasims, Juris Runčs, Imants Skudra, Monvīds Švarcs, Anita Žogota, Rita Žurzdina), pret 
- nav, atturas - nav, n o l e m j: 

 
pieņemt lēmumu par atteikumu izīrēt dzīvojamās telpas S.Š. Bērzgales pagastā, pašvaldībai 

piederošās vai tās nomātās dzīvojamās telpas izīrēšanai (lēmums pievienots). 
 

43. § 
Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu S.S. Čornajas pagastā 

 (Ziņo: R.Žurzdina) 
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, likuma „Par 

sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 11. panta otro daļu, ņemot vērā 
Sociālo un veselības aizsardzības jautājumu pastāvīgās komitejas 2014.gada 13.marta 
priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot, 14 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, 
Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Elvīra 
Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Imants Skudra, Monvīds Švarcs, Anita Žogota, Rita 
Žurzdina), pret - nav, atturas - nav, n o l e m j: 

 
1. Atjaunot S.S., personas kods, sociālā dzīvokļa īres līgumu par dzīvokļa Nr.15 īri, kas 

atrodas Nākotnes ielā 3, Čornaja, Čornajas pagastā, Rēzeknes novadā, noslēdzot 
sociālā dzīvokļa īres līgumu uz noteiktu laiku no 2014.gada 16.marta līdz 2014.gada 
16.septembrim. 

2. Uzdot Čornajas pagasta pārvaldes vadītājam Oļegam Kvitkovskim atjaunot sociālā 
dzīvokļa īres līgumu ar S. S. 

 
44. § 

Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu I.H. Strūžānu pagastā 
(Ziņo: R.Žurzdina) 

 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par 

sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 11.panta otro daļu, ņemot vērā 
Sociālo un veselības aizsardzības jautājumu pastāvīgās komitejas 2014.gada 13.marta 
priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot, 14 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, 
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Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Elvīra 
Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Imants Skudra, Monvīds Švarcs, Anita Žogota, Rita 
Žurzdina), pret - nav, atturas - nav, n o l e m j: 

 
1. Atjaunot I.H., personas kods, sociālā dzīvokļa īres līgumu par dzīvokļa Nr.7 īri, kas 

atrodas Smilšu ielā 4, Stružānu pagastā, Rēzeknes novadā, noslēdzot sociālā dzīvokļa 
īres līgumu uz noteiktu laiku no 2014.gada 1.februāra līdz 2014.gada 31.jūlijam. 

2. Uzdot SIA „Strūžānu siltums” valdes loceklim Voldemāram Silagaiļam atjaunot 
sociālā dzīvokļa īres līgumu ar I. H. 

 
45. § 

Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu J.L. Strūžānu pagastā 
(Ziņo: R.Žurzdina) 

 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par 

sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 11.panta otro daļu, ņemot vērā 
Sociālo un veselības aizsardzības jautājumu pastāvīgās komitejas 2014.gada 13.marta 
priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot, 14 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, 
Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Elvīra 
Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Imants Skudra, Monvīds Švarcs, Anita Žogota, Rita 
Žurzdina), pret - nav, atturas - nav, n o l e m j: 

 
1. Atjaunot J.L., personas kods, sociālā dzīvokļa īres līgumu par dzīvokļa Nr.2 īri, kas 

atrodas Miera ielā 11, Stružānu pagastā, Rēzeknes novadā, noslēdzot sociālā dzīvokļa 
īres līgumu uz noteiktu laiku no 2014.gada 3.februāra līdz 2014.gada 2.augustam. 

2. Uzdot SIA „Strūžānu siltums” valdes loceklim Voldemāram Silagaiļam atjaunot 
sociālā dzīvokļa īres līgumu ar J. L. 

 
46. § 

Par papildinājumu personu reģistra pašvaldību dzīvokļa jautājumu risin āšanā, izīrējot 
pašvaldībai piederošās vai iznomātās dzīvojamās telpas, neatliekami sniedzamās palīdzības 

kārt ībā, apstiprināšanu 
(Ziņo: R.Žurzdina) 

 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4.punktu, Rēzeknes 

novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.7 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 
2.punktu, 3.punktu, 3.1.punktu, 3.1.1.punktu un 4.9.punktu un likuma „Par palīdzību dzīvokļu 
jautājumu risināšanā” 3.panta pirmo daļu, 5.pantu, 6.panta trešo daļu, 7.panta pirmo daļu, 8.panta 
pirmo daļu, ņemot vērā Sociālo un veselības aizsardzības jautājumu patstāvīgās komitejas 
2014.gada 13.marta priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot, 14 balsīm par (Aivars 
Buharins, Vilis Deksnis, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, 
Kaspars Melnis, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Imants Skudra, Monvīds Švarcs, 
Anita Žogota, Rita Žurzdina), pret - nav, atturas - nav, n o l e m j: 

 
apstiprināt papildinājumus personu reģistrāciju pašvaldības reģistrā palīdzības saņemšanai 

dzīvokļu jautājumu risināšanā, izīrējot pašvaldībai piederošās vai iznomātās dzīvojamās telpas 
personu kategorijā - „Stihiskās nelaimes vai avārijas rezultātā personas īrētā vai īpašumā 
esošā dzīvojamā telpa vai dzīvojamā māja, kur ā tā deklarējusi savu dzīvesvietu, ir gājusi 
bojā vai daļēji sagruvusi un nav atjaunojama”, iekļaujot K. Š., personas kods, deklarētā 
dzīvesvieta: Rēzeknes novads ar kārtas Nr.9. 
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47. § 
Par grozījumu personu reģistrā, pašvaldības palīdzības dzīvokļa jautājumu risin āšanā, 

izīrējot pašvaldībai piederošās vai iznomātās dzīvojamās telpas, apstiprināšanu 
(neatliekami sniedzamās palīdzības kārt ā) 

(Ziņo: R.Žurzdina) 
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4.punktu, Rēzeknes 

novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.7 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 
3.punktu, 3.1.1.punktu, 4.9.punktu un likuma „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” 
3.panta pirmo daļu, 5.pantu, 6.panta trešo daļu, 7.panta pirmo daļu, 8.panta pirmo daļu, ņemot 
vērā Sociālo un veselības aizsardzības jautājumu patstāvīgās komitejas 2014.gada 13.marta 
priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot, 14 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, 
Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Elvīra 
Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Imants Skudra, Monvīds Švarcs, Anita Žogota, Rita 
Žurzdina), pret - nav, atturas - nav, n o l e m j: 

 
apstiprināt grozījumus personu reģistrāciju pašvaldības reģistrā palīdzības saņemšanai 

dzīvokļu jautājumu risināšanā, izīrējot pašvaldībai piederošās vai iznomātās dzīvojamās telpas 
personu kategorijai - „Stihisk ās nelaimes vai avārijas rezultātā personas īrētā vai īpašumā 
esošā dzīvojamā telpa vai dzīvojamā māja, kur ā tā deklarējusi savu dzīvesvietu, ir gājusi 
bojā vai daļēji sagruvusi un nav atjaunojama” (pielikums Nr.1 pievienots).  
 

48. § 
Par papildinājumu personu reģistra, pašvaldību dzīvokļa jautājumu risin āšanā, izīrējot 

pašvaldībai piederošās vai iznomātās dzīvojamās telpas, apstiprināšanu (vispārējā kārt ībā) 
(Ziņo: R.Žurzdina) 

 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4.punktu, Rēzeknes 

novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.7 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3.10.2 

1.punktu, 4.9.punktu un likuma „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” 3.panta pirmo 
daļu, 5.pantu, 6.panta trešo daļu, 7.panta pirmo daļu, 8.panta pirmo daļu, ņemot vērā Sociālo un 
veselības aizsardzības jautājumu pastāvīgās komitejas 2014.gada 13.marta priekšlikumu, 
Rēzeknes novada dome, balsojot, 14 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Pēteris 
Karacejevs, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Elvīra Pizāne, 
Guntis Rasims, Juris Runčs, Imants Skudra, Monvīds Švarcs, Anita Žogota, Rita Žurzdina), pret - 
nav, atturas - nav, n o l e m j: 

 
apstiprināt papildinājumus personu reģistrāciju pašvaldības reģistrā palīdzības saņemšanai 

dzīvokļu jautājumu risināšanā, izīrējot pašvaldībai piederošās vai iznomātās dzīvojamās telpas 
vispārējā kārtībā personu kategorijā: „Ģimenei ar vismaz vienu nepilngadīgu bērnu, kurš l īdz 
24 gadu vecumam turpina mācības vispārējās izglītības iestādē vai pilna laika studiju 
programmā” iekļaujot: D. R., personas kods, deklarētā dzīvesvieta: Rēzeknes novads ar kārtas 
Nr.22. 

 
49. § 

Par grozījumu personu reģistra pašvaldību dzīvokļa jautājumu risin āšanā, izīrējot 
pašvaldībai piederošās vai iznomātās dzīvojamās telpas apstiprināšanu vispārējā kārt ībā 

 (Ziņo: R.Žurzdina) 
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4.punktu, Rēzeknes 

novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.7 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 
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3.10.2punktu, 4.9.punktu un likuma „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” 3.panta pirmo 
daļu, 5.pantu, 6.panta trešo daļu, 7.panta pirmo daļu, 8.panta pirmo daļu, ņemot vērā Sociālo un 
veselības aizsardzības jautājumu patstāvīgās komitejas 2014.gada 13.marta priekšlikumu, 
Rēzeknes novada dome, balsojot, 14 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Pēteris 
Karacejevs, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Elvīra Pizāne, 
Guntis Rasims, Juris Runčs, Imants Skudra, Monvīds Švarcs, Anita Žogota, Rita Žurzdina), pret - 
nav, atturas - nav, n o l e m j: 

 
apstiprināt grozījumus personu reģistrāciju pašvaldības reģistrā palīdzības saņemšanai 

dzīvokļu jautājumu risināšanā, izīrējot pašvaldībai piederošās vai iznomātās dzīvojamās telpas 
vispārējā kārtībā šādai personu kategorijai „Ģimenei ar vismaz vienu nepilngadīgu bērnu, 
kurš l īdz 24 gadu vecumam turpina mācības vispārējās izglītības mācību iestādē vai pilna 
laika studiju programm ā”  (pielikums Nr.1 pievienots). 

 
50. § 

Par papildinājumu personu reģistra, pašvaldību dzīvokļa jautājumu risin āšanā, izīrējot 
pašvaldībai piederošās vai iznomātās dzīvojamās telpas, apstiprināšanu (pirmām kārt ām) 

 (Ziņo: R.Žurzdina) 
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4.punktu, Rēzeknes 

novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.7 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”  
3.punktu, 3.1.1.punktu, 3.4.punktu, 3.6.punktu 4.9.punktu un likuma „Par palīdzību dzīvokļu 
jautājumu risināšanā”  3.panta pirmo daļu, 5.pantu, 6.panta trešo daļu, 7.panta pirmo daļu, 8.panta 
pirmo daļu, ņemot vērā Sociālo un veselības aizsardzības jautājumu patstāvīgās komitejas 
2014.gada 13.marta priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot, 14 balsīm par (Aivars 
Buharins, Vilis Deksnis, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, 
Kaspars Melnis, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Imants Skudra, Monvīds Švarcs, 
Anita Žogota, Rita Žurzdina), pret - nav, atturas - nav, n o l e m j: 

 
apstiprināt papildinājumus personu reģistrāciju pašvaldības reģistrā palīdzības saņemšanai 

dzīvokļu jautājumu risināšanā, izīrējot pašvaldībai piederošās vai iznomātās dzīvojamās telpas  
personu kategorijā - „B ērni bāreņi un bērni, kuri palikuši bez vecāku gādības un audzināti 
bērnu aprūpes un audzināšanas iestādē, audžu ģimenē vai pie aizbildņa, - pēc tam, kad 
beigusies viņu uzturēšanās tajās, vai arī tad, kad viņi beiguši mācības izglītības iestādē, ja 
viņiem nav iespējams likuma noteiktajā kārt ībā iemitināties agrāk aizņemtajā dzīvojamā 
telpā”,  iekļaujot S. G., personas kods, deklarētā dzīvesvieta: Rēzeknes novads, ar kārtas Nr.31. 

 
51. § 

Par grozījumu personu reģistra pašvaldību dzīvokļa jautājumu risin āšanā, izīrējot 
pašvaldībai piederošās vai iznomātās dzīvojamās telpas, apstiprināšanu (pirmām kārt ām) 

 (Ziņo: R.Žurzdina) 
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4.punktu, Rēzeknes 

novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.7 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”  
3.punktu, 3.11.punktu, 3.4.punktu, 3.6.punktu 4.9.punktu un likuma „Par palīdzību dzīvokļu 
jautājumu risināšanā” 3. panta pirmo daļu, 5. pantu, 6. panta trešo daļu, 7. panta pirmo daļu, 8. 
panta pirmo daļu, ņemot vērā Sociālo un veselības aizsardzības jautājumu patstāvīgās komitejas 
2014.gada marta priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot, 14 balsīm par (Aivars Buharins, 
Vilis Deksnis, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars 
Melnis, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Imants Skudra, Monvīds Švarcs, Anita 
Žogota, Rita Žurzdina), pret - nav, atturas - nav, n o l e m j: 
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apstiprināt grozījumus personu reģistrāciju pašvaldības reģistrā palīdzības saņemšanai 

dzīvokļu jautājumu risināšanā, izīrējot pašvaldībai piederošās vai iznomātās dzīvojamās telpas 
personu kategorijai - „B ērni bāreņi un bērni, kuri palikuši bez vecāku gādības un audzināti 
bērnu aprūpes un audzināšanas iestādē, audžu ģimenē vai pie aizbildņa,- pēc tam, kad ir 
beigusies viņu uzturēšanās tajās, vai arī tad, kad viņi beiguši mācības izglītības iestādē, ja 
viņiem nav iespējams likuma noteiktajā kārt ībā iemitināties agrāk aizņemtajā dzīvojamā 
telpā”  (pielikums Nr.1 pievienots).  

 
52. § 

Par aizņēmuma ņemšanu EZF projekta „Akt īvās atpūtas centra „Zelta zvīņa” izveide”  
(Ziņo: M.Švarcs) 

 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Likuma par 

budžetu un finanšu vadību 41.panta piekto daļu, Ministru kabineta 2008.gada 25.marta 
noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” 15.1.apakšpunktu, 
ņemot vērā Lūznavas pagasta pārvaldes ierosinājumu un  Finanšu pastāvīgās komitejas 2014.gada 
13.marta priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot, 14 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis 
Deksnis, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, 
Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Imants Skudra, Monvīds Švarcs, Anita Žogota, Rita 
Žurzdina), pret - nav, atturas - nav, n o l e m j: 

 
1. Ņemt aizņēmumu Valsts kasē EUR 22 802,00 (divdesmit divi tūkstoši astoņi simti divi 

euro 00 centi) apmērā ar Valsts kases noteikto procentu likmi EZF projekta „Aktīvās 
atpūtas centra „Zelta zvīņa” izveide” realizācijai.  

2. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar Rēzeknes novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.  
3. Noteikt sekojošus aizņēmuma ņemšanas noteikumus: atmaksas termiņš 5 gadi, sākot 

pamatsummas atmaksu ar 2015.gada februāra mēnesi un ļaujot līgumslēdzējiem brīvi 
vienoties par kredīta atmaksas grafiku. 

4. Lūgt atļauju Pašvaldības aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei 
aizņēmuma saņemšanai. 

 
53. § 

Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam „Sporta inventāra iegāde  
vispārējās izglītības iestādēs” 

(Ziņo: A.Žogota, Debatēs piedalās: M.Švarcs) 
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4.punktu un Izglītības  

pārvaldes 12.03.2014. iesniegumu, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta jautājumu pastāvīgās 
komitejas 2014.gada 13.marta priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot, 14 balsīm par 
(Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Jānis 
Macāns, Kaspars Melnis, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Imants Skudra, Monvīds 
Švarcs, Anita Žogota, Rita Žurzdina), pret - nav, atturas - nav, n o l e m j: 

 
1. Atbalstīt pašvaldības piedalīšanos projektu konkursā „Sporta inventāra iegāde 

vispārējās izglītības iestādēs”, ko izsludinājusi Izglītības un zinātnes ministrija, 
iesniedzot tajā Rēzeknes novada pašvaldības projektu „Sporta inventāra iegāde 
Rēzeknes novada pirmsskolas izglītības iestādēm”. 

2. Garantēt līdzfinansējumu projekta apstiprināšanas gadījumā EUR 5 500,00 (pieci 
tūkstoši pieci simti euro 00 centi) apmērā no pašvaldības budžeta. 

 



27 

 

54. § 
Par atbalsta sniegšanu „Inženieru dienas” pasākumu organizēšanai 

 (Ziņo: M.Švarcs) 
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par 

pašvaldību budžetiem” 16.panta otro daļu, ņemot vērā Rēzeknes Augstskolas Inženieru 
fakultātes 2014.gada 10.marta vēstuli Nr.9.9/454 „Par atbalsta sniegšanu „Inženieru dienas” 
realizācijai” un Finanšu pastāvīgās komitejas 2014.gada 13.marta priekšlikumu, Rēzeknes 
novada dome, balsojot, 14 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Pēteris Karacejevs, Igors 
Kolosovs, Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris 
Runčs, Imants Skudra, Monvīds Švarcs, Anita Žogota, Rita Žurzdina), pret - nav, atturas - nav,          
n o l e m j: 

 
1. No Rēzeknes novada pašvaldības budžeta līdzekļiem neparedzētajiem gadījumiem, 

piešķirt 300,00 EUR Rēzeknes augstskolas Inženieru fakultātei.  
2. Naudas līdzekļu 300,00 EUR pārskaitīšanai, Rēzeknes augstskolas Inženieru fakultātei 

uzstādīt rēķinu Rēzeknes novada pašvaldībai, reģ. Nr.90009112679, norēķinu konts 
Nr.LV56HABA0551026407356, bankas kods HABALV22, Atbrīvošanas aleja 95, 
Rēzekne, LV4600. 
 

55. § 
Par Jāņa Pīgožņa atbrīvošanu no Kantinieku pagasta pārvaldes vadītāja amata 

(Ziņo: M.Švarcs) 
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, Darba likuma 
114.pantu, Rēzeknes novada pašvaldības nolikuma „Par atlīdzību Rēzeknes novada pašvaldībā” 
97.punktu, ņemot vērā Kantinieku pagasta pārvaldes vadītāja Jāņa Pīgožņa 2014.gada 18.marta 
iesniegumu par atbrīvošanu no Kantinieku pagasta pārvaldes vadītāja amata, Rēzeknes novada 
dome, balsojot, 14 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Pēteris Karacejevs, Igors 
Kolosovs, Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris 
Runčs, Imants Skudra, Monvīds Švarcs, Anita Žogota, Rita Žurzdina), pret - nav, atturas - nav,   
n o l e m j: 

 
1. Atbrīvot Kantinieku pagasta pārvaldes vadītāju Jāni Pīgozni no amata ar 2014.gada 

31.martu pēc pušu savstarpējās vienošanās, atbilstoši Darba likuma 114.pantam, un 
izbeigt darba tiesiskās attiecības, kas nodibinātas ar 2009.gada 3.augusta Darba līgumu 
Nr.18. 

2. Izmaksāt atlaišanas pabalstu 70 (septiņdesmit) % apmērā no mēnešalgas vidējās 
izpeļņas. 

 
56. § 

Par atbalstu biedrības „Griškānu pagasta sieviešu klubs „Smaids”” projektam „Doma, 
darbība un prāts, LEGO pasaulīte nāc!” 

(Ziņo: I.Skudra) 
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4.punktu, ņemot vērā 
Griškānu pagasta pārvaldes 2014.gada 17.marta atzinumu un Teritorijas attīstības, plānošanas, 
tautsaimniecības vides un infrastruktūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2014.gada 20.marta 
priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot, 14 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, 
Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Elvīra 
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Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Imants Skudra, Monvīds Švarcs, Anita Žogota, Rita 
Žurzdina), pret - nav, atturas - nav, n o l e m j: 

 
atbalstīt biedrības „Griškānu pagasta sieviešu klubs „Smaids” projekta „Doma, darbība un 

prāts, LEGO pasaulīte nāc!” iesniegšanu Nodibinājuma „Rietumu Bankas labdarības fonds” 
sadarbībā ar AS „Lauku Avīze” atklātā projektu iesniegumu konkursam „Sprīdis labākai dzīvei” 
un garantēt līdzfinansējumu projekta „Doma, darbība un prāts, LEGO pasaulīte nāc!” 
apstiprināšanas gadījumā EUR 800,00 (astoņi simti euro 00 centi) apmērā no Griškānu pagasta 
pārvaldes budžeta. 

 
57. § 

Par atbalstu biedrības „Vienota Ģimene” projektam „Zv ēri skrien, kr īt un veļas,  
pasaciņai durvis veras!” 

(Ziņo: I.Skudra) 
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4.punktu, ņemot vērā 
Griškānu pagasta pārvaldes 2014.gada 17.marta atzinumu un Teritorijas attīstības, plānošanas, 
tautsaimniecības vides un infrastruktūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2014.gada 20.marta 
priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot, 14 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, 
Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Elvīra 
Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Imants Skudra, Monvīds Švarcs, Anita Žogota, Rita 
Žurzdina), pret - nav, atturas - nav, n o l e m j: 

 
atbalstīt biedrības „Vienota Ģimene” projekta „Zvēri skrien, krīt un veļas, pasaciņai durvis 

veras!” iesniegšanu Nodibinājuma „Rietumu Bankas labdarības fonds” sadarbībā ar AS „Lauku 
Avīze” atklātā projektu iesniegumu konkursam „Sprīdis labākai dzīvei” un garantēt 
līdzfinansējumu projekta „Zvēri skrien, krīt un veļas, pasaciņai durvis veras!” apstiprināšanas 
gadījumā EUR 800,00 (astoņi simti euro 00 centi) apmērā no Griškānu pagasta pārvaldes 
budžeta. 

 
58. § 

Par Rēzeknes novada uzņēmējdarb ībā nozīmīgāko rekonstruējamo pašvaldības grants ceļu 
un ielu noteikšanas kritērijiem 

(Ziņo: M.Švarcs) 
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4.punktu un Latvijas 
Lauku attīstības programmas 2014-2020.gadiem plānotā pasākuma „Pamatpakalpojumi un 
ciematu atjaunošana lauku apvidos” provizoriskos finansējuma piešķiršanas kritērijus Rēzeknes 
novada pašvaldības grants ceļu un ielu rekonstrukcijai, ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 
2014.gada 20.marta priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot, 14 balsīm par (Aivars 
Buharins, Vilis Deksnis, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, 
Kaspars Melnis, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Imants Skudra, Monvīds Švarcs, 
Anita Žogota, Rita Žurzdina), pret - nav, atturas - nav, n o l e m j: 

 
1. Apstiprināt šādus Rēzeknes novada uzņēmējdarbībā nozīmīgāko rekonstruējamo 

pašvaldības grants ceļu un ielu noteikšanas kritērijus: 

Nr. Krit ērijs Apraksts 

1 Ekonomiski aktīvo vienību 
skaits 

Uzņēmumu skaits, kuru komerctransports ceļu izmanto ikdienā, tai 
skaitā ņemot vērā uzņēmēju laukaugu platības un nosacītās 
lauksaimniecības dzīvnieku vienības. 
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2. Uzdot pagastu pārvalžu vadītājiem veikt sekojošas darbības, ievērojot „Instrukciju 

par uzņēmējdarbībā nozīmīgo pašvaldības ceļu apspriešanas organizēšanu Rēzeknes 
novadā” (1. pielikums): 

2.1. līdz 2014.gada 2.maijam organizēt vietējo uzņēmēju sapulci, kuras laikā 
nepieciešams izveidot pagasta uzņēmējdarbībā nozīmīgāko pašvaldības 
rekonstruējamo grants ceļu vai ielu sarakstu prioritārā secībā. Informāciju par 
plānotās sapulces norises vietu, laiku, darba kārtību un uzņēmējdarbībā 
nozīmīgāko rekonstruējamo pašvaldības grants ceļu un ielu noteikšanas 
kritērijiem izvietot uz ziņojuma dēļiem pagasta teritorijā vismaz piecas darba 
dienas pirms plānotās sapulces datuma. Nodrošināt vismaz piecu pagasta lielāko 
un/vai aktīvāko uzņēmēju un novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas 
pārstāvja dalību plānotajās uzņēmēju sapulcēs. 

2.2. informāciju par plānotās sapulces norises vietu, laiku, darba kārtību nosūtīt 
sabiedrisko attiecību speciālistei Madarai Ļaksai uz e-pastu: 
madara.laksa@rezeknesnovads.lv vismaz piecas darba dienas pirms plānotās 
sapulces datuma. 

2.3. līdz 2014.gada 2.maijam iesniegt noorganizēto vietējo uzņēmēju sapulču 
protokolus, dalībnieku sarakstus, prioritāro pašvaldības rekonstruējamo grants 
ceļu/ielu sarakstu un to tehniskā stāvokļa datus (2.pielikums) novada pašvaldības 
komunālinženierim Albertam Kindzulim, kā arī un nosūtīt elektroniskā formā uz 
e-pastu: alberts.kindzulis@rdc.lv. 

2.4. līdz 2014.gada 2.maijam iesniegt novada pašvaldības teritorijas plānotājai Brigitai 
Arbidānei uz e-pastu: brigita.arbidane@rdc.lv  izvēlēto prioritāro pašvaldības 
rekonstruējamo grants ceļu un ielu izvēles detalizētu pamatojumu, kas sastāv no:  
2.4.1. aizpildītas ekonomiskā pamatojuma kritēriju izpildes tabulas par katru 

izvēlēto ceļu/ielu (3.pielikums); 
2.4.2. aizpildītas datu tabulas par uzņēmumiem, kuri izmanto rekonstrukcijai 

izvēlētos pašvaldības grants ceļus vai ielas (4.pielikums).  

 
 
 
 

2 
Darba vietu sasniedzamība 

Dati par 1.punktā minētajiem komersantiem :  
2.1. Darbinieku skaits uz 2013. un 2014. gada sākumu.  
2.2. Veiktie iedzīvotāja ienākuma nodokļu maksājumi  un valsts 
sociālās apdrošināšanas iemaksas par 2012. un 2013. gadu. 

3 Uzņēmumu ekonomiskā 
aktivitāte 

Dati par 1.punktā minētajiem komersantiem: neto apgrozījums vai 
ieņēmumi par 2012. un 2013. gadu. 

4 Komersanta  paša 
ieguldījums 

Komersantam būs tiesības piedāvāt līdzfinansējumu sava pievedceļa 
rekonstrukcijai. 

5 

 

Ceļu tehniskais stāvoklis 
Pilsētas- lauku  
mijiedarbības sekmēšana 
(t.sk. pakalpojumu 
sasniedzamība) 

Uzņēmējdarbībā izmantojamie pašvaldības grants ceļi vai ielas, kas ir 
neapmierinošā/kritiskā stāvoklī un ir nepieciešama to rekonstrukcija, 
ņemot vērā pašvaldības pagastu grants ceļu/ielu kopgarumu. 
Ceļš nodrošina savienojumu ar citiem vienādas vai augstākas 
nozīmes ceļiem, arī starppagastu līmenī (vairāku kaimiņu pagastu 
ceļu savienojamība) un ir nozīmīgs preču-pakalpojumu plūsmā 
novada mērogā.  

6 Ceļa noslodze jeb 
satiksmes intensitāte 

Transportlīdzekļu skaits, kas vidēji dienā izmanto ceļu/ielu. 

7 
Ceļu tehniskais stāvoklis 

Uzņēmējdarbībā izmantojamie pašvaldības grants ceļi vai ielas, kas ir 
neapmierinošā/kritiskā stāvoklī un ir nepieciešama to rekonstrukcija, 
ņemot vērā pašvaldības pagastu grants ceļu/ielu kopgarumu. 
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59. § 
Par projekta „Siltumn īcefekta gāzu emisiju samazināšana, iegādājoties jaunu, rūpnieciski 

ražotu elektromobili Rēzeknes novada pašvaldībai” īstenošanu 
(Ziņo: M.Švarcs) 

 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4.punktu, „Likuma par 

budžetu un finanšu vadību” 41.panta piekto daļu, ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 
2014.gada 20.marta priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot, 14 balsīm par (Aivars 
Buharins, Vilis Deksnis, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, 
Kaspars Melnis, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Imants Skudra, Monvīds Švarcs, 
Anita Žogota, Rita Žurzdina), pret - nav, atturas - nav, n o l e m j: 
 

1. Atbalstīt Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) finansēto atklāta konkursa 
"Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā - atbalsts 
elektromobiļu un to uzlādes infrastruktūras ieviešanai" projektu „Siltumnīcefekta gāzu 
emisiju samazināšana, iegādājoties jaunu, rūpnieciski ražotu elektromobili Rēzeknes 
novada pašvaldībai” īstenošanu ar kopējām izmaksām EUR 21 765,00, no tām 
attiecināmajām izmaksām EUR 21 765,00 (KPFI finansējums EUR 18 500,00); 

2. Rēzeknes novada pašvaldībai nodrošināt projekta priekšfinansējumu 100% apmērā, 
līdzfinansējumu EUR 3 265,00 apmērā no pašvaldības 2014.gada budžeta. 

 
60. § 

Par projekta „Siltumn īcefekta gāzu emisiju samazināšana, uzstādot publiski pieejamu 
elektromobiļu uzlādes staciju Rēzeknē, Atbr īvošanas alejā 95” īstenošanu 

(Ziņo: M.Švarcs) 
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4.punktu, „Likuma par 
budžetu un finanšu vadību” 41.panta piekto daļu, ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 
2014.gada 20.marta priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot, 14 balsīm par (Aivars 
Buharins, Vilis Deksnis, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, 
Kaspars Melnis, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Imants Skudra, Monvīds Švarcs, 
Anita Žogota, Rita Žurzdina), pret - nav, atturas - nav, n o l e m j: 
 

1. Atbalstīt Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) finansēto atklāta konkursa 
"Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā - atbalsts 
elektromobiļu un to uzlādes infrastruktūras ieviešanai" projektu "Siltumnīcefekta gāzu 
emisiju samazināšana, uzstādot publiski pieejamu elektromobiļu uzlādes staciju 
Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 95” īstenošanu ar kopējām izmaksām EUR 36 824,00, no 
tām attiecināmajām izmaksām EUR 36 824,00 (KPFI finansējums EUR 31 300,00); 

2. Rēzeknes novada pašvaldībai nodrošināt projekta priekšfinansējumu 100% apmērā, 
līdzfinansējumu EUR 5 524,00 apmērā no pašvaldības 2014.gada budžeta. 

 
Sēde slēgta 12.00 
 
 
Nākamā kārtējā Rēzeknes novada domes sēde tiek sasaukta 2014.gada 3.aprīlī. 
 
Pielikumā: 

1. Rēzeknes novada pašvaldības 2014.gada 20.marta saistošie noteikumi Nr.25 „Par 
grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2014.gada 17.jūnija saistošajos noteikumos 
Nr.30 „Par Rēzeknes novada kapsētu apsaimniekošanas noteikumiem” 
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2. Rēzeknes novada pašvaldības 2014.gada 20.marta saistošo noteikumu Nr.25 „Par 
grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2014.gada 17.jūnija saistošajos noteikumos 
Nr.30 „Par Rēzeknes novada kapsētu apsaimniekošanas noteikumiem” paskaidrojumu 
raksts 

3. Rēznas pamatskolas nolikuma grozījumi 
4. Rēzeknes novada bāriņtiesu priekšsēdētāju, priekšsēdētāju vietnieku, locekļu un sekretāru 

amatu un mēnešalgu saraksts 
5. Vienošanās par grozījumiem Deleģējuma līgumā par augstas detalizācijas topogrāfiskās 

informācijas datubāzes izveidošanu, uzturēšanu un izmantošanu ar sabiedrību ar 
ierobežotu atbildību „Ģeotelpiskie risinājumi” 

6. Cirsmas Rēzeknes novada pašvaldības nekustamajā īpašumā ar kadastra numuru         
7854 004 0077 Gaigalavas pagastā izsoles noteikumi 

7. Ismeru - Žogotu ezera rūpnieciskās zvejas limitu sadales komisijas protokola Nr.2 kopija 
8. Salāja ezera rūpnieciskās zvejas limitu sadales komisijas protokola Nr.3 kopija 
9. Šķeņevas ezera rūpnieciskās zvejas limitu sadales komisijas protokola Nr.2 kopija 
10. Sološnieku ezera rūpnieciskās zvejas limitu sadales komisijas protokola Nr.2 kopija 
11. Feimaņu ezera rūpnieciskās zvejas limitu sadales komisijas protokola Nr.2 kopija 
12. Rēzeknes novada domes lēmumi 9.§, 10.§, 17.§ - 20.§, 22.§ - 25.§, 27.§, 29.§, 32.§ - 

38.§, 42.§ ar pielikumiem 
13. Neatliekami sniedzamās palīdzības kārtā reģistrs pašvaldības palīdzības saņemšanai 

dzīvokļu jautājumu risināšanā, izīrējot pašvaldībai piederošās vai iznomātās dzīvojamās 
telpas personu kategorijai - Stihiskās nelaimes vai avārijas rezultātā personas īrētā vai 
īpašumā esošā dzīvojamā telpa vai dzīvojamā māja, kurā tā deklarējusi savu 
dzīvesvietu, ir gājusi bojā vai daļēji sagruvusi un nav atjaunojama 

14. Pirmās kārtas reģistrs pašvaldības palīdzības saņemšanai dzīvokļu jautājumu risināšanā, 
izīrējot pašvaldībai piederošās vai iznomātās dzīvojamās telpas personu kategorijai - 
„Bērni bāreņi un bērni, kuri palikuši bez vecāku gādības un audzināti bērnu aprūpes un 
audzināšanas iestādē, audžu ģimenē vai pie aizbildņa,- pēc tam, kad ir beigusies viņu 
uzturēšanās tajās, vai arī tad, kad viņi beiguši mācības izglītības iestādē, ja viņiem nav 
iespējams likuma noteiktajā kārtībā iemitināties agrāk aizņemtajā dzīvojamā telpā” 

15. Vispārējās kārtas reģistrs pašvaldības palīdzības saņemšanai dzīvokļu jautājumu 
risināšanā, izīrējot pašvaldībai piederošās vai iznomātās dzīvojamās telpas personu 
kategorijai - „Ģimenei ar vismaz vienu nepilngadīgu bērnu, kurš līdz 24 gadu vecumam 
turpina mācības vispārējās izglītības mācību iestādē vai pilna laika studiju programmā” 

16. Instrukciju par uzņēmējdarbībā nozīmīgo pašvaldības ceļu apspriešanas organizēšanu 
Rēzeknes novadā 

17. Veidlapa - Dati par rekonstrukcijai izvēlēto pašvaldības grants ceļu/ielu 
18. Veidlapa - Rēzeknes novada pašvaldības rekonstruējamo grants ceļu un ielu 

izvēles DETALIZĒTS PAMATOJUMS 1.daļa 
19. Veidlapa - Rēzeknes novada pašvaldības rekonstruējamo grants ceļu un ielu 

izvēles DETALIZĒTS PAMATOJUMS 2.daļa 
 
Sēdes vadītājs                      M.Švarcs      
2014.gada 20.martā 
 
Protokoliste          I.Turka        
2014.gada 20.martā 

 


