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RĒZEKNES NOVADA DOME 
REĢ. NR.90009112679 

Atbrīvošanas aleja 95A,  Rēzekne,  LV – 4601, 

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

E–pasts: info@rezeknesnovads.lv 

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

SĒDES PROTOKOLS 

Rēzeknē 

 

2016.gada 7.aprīlī                    Nr.8 

 

Sēde sasaukta plkst. 10:00 

 

Sēdi atklāj plkst. 10:00 

 

Sēdi vada: Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs  

 

Sēdi protokolē  Rēzeknes novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības nodaļas vadītāja Ilona 

Turka 

 

Sēdē piedalās:  

- Rēzeknes novada domes deputāti: Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, Igors Kolosovs, 

Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Aleksandra Ostrovska, Guntis 

Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka 

- Rēzeknes novada pašvaldības izpilddirektors Jānis Troška 

- Rēzeknes novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības nodaļas juriste Sandra 

Frančenko 

- Rēzeknes novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības nodaļas jurists Oskars 

Vasiļjevs 

- Rēzeknes novada pašvaldības Zemes pārvaldības dienesta vecākā zemes lietu 

speciāliste Marta Vizule 

- Rēzeknes novada pašvaldības Zemes pārvaldības dienesta speciāliste zemes nomas 

jautājumos Anita Bringule 

- Rēzeknes novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Silvija 

Ančikovska 

- Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja Anna Jaudzema 

- Rēzeknes novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītāja Silvija Strankale 

- Rēzeknes novada pašvaldības vecākā vides aizsardzības speciāliste Terēzija Kruste 

- Rēzeknes novada pašvaldības Būvvaldes vadītāja Inga Aleksandroviča 

- Laikraksta “Rēzeknes Vēstis” žurnāliste Aleksandra Elksne 

 

Sēdē nepiedalās: 

- Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniece Elvīra Pizāne – ikgadējā 

atvaļinājumā 

- Rēzeknes novada domes deputāti: Anita Ludborža – pārejoša darbnespēja, Aivars 

Buharins, Pēteris Karacejevs, Staņislavs  Šķesters, Rita Žurzdina  – pamatdarbā 

 

Darba kārtībā: 

1. Par Rēzeknes novada pašvaldības Audriņu pagasta pārvaldes nolikuma 

apstiprināšanu 

mailto:info@rezeknesnovads.lv
http://www.rezeknesnovads.lv/
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2. Par Rēzeknes novada pašvaldības Bērzgales pagasta pārvaldes nolikuma 

apstiprināšanu 

3. Par Rēzeknes novada pašvaldības Čornajas pagasta pārvaldes nolikuma 

apstiprināšanu 

4. Par Rēzeknes novada pašvaldības Dricānu pagasta pārvaldes nolikuma 

apstiprināšanu 

5. Par Rēzeknes novada pašvaldības Feimaņu pagasta pārvaldes nolikuma 

apstiprināšanu 

6. Par Rēzeknes novada pašvaldības Gaigalavas pagasta pārvaldes nolikuma 

apstiprināšanu 

7. Par Rēzeknes novada pašvaldības Griškānu pagasta pārvaldes nolikuma 

apstiprināšanu 

8. Par Rēzeknes novada pašvaldības Ilzeskalna pagasta pārvaldes nolikuma 

apstiprināšanu 

9. Par Rēzeknes novada pašvaldības Lendžu pagasta pārvaldes nolikuma 

apstiprināšanu 

10. Par Rēzeknes novada pašvaldības Lūznavas pagasta pārvaldes nolikuma 

apstiprināšanu 

11. Par Rēzeknes novada pašvaldības Nagļu pagasta pārvaldes nolikuma 

apstiprināšanu 

12. Par Rēzeknes novada pašvaldības Nautrēnu pagasta pārvaldes nolikuma 

apstiprināšanu 

13. Par Rēzeknes novada pašvaldības Ozolaines pagasta pārvaldes nolikuma 

apstiprināšanu 

14. Par Rēzeknes novada pašvaldības Ozolmuižas pagasta pārvaldes nolikuma 

apstiprināšanu 

15. Par Rēzeknes novada pašvaldības Rikavas pagasta pārvaldes nolikuma 

apstiprināšanu 

16. Par Rēzeknes novada pašvaldības Silmalas pagasta pārvaldes nolikuma 

apstiprināšanu 

17. Par Rēzeknes novada pašvaldības Stoļerovas pagasta pārvaldes nolikuma 

apstiprināšanu 

18. Par Rēzeknes novada pašvaldības Stružānu pagasta pārvaldes nolikuma 

apstiprināšanu 

19. Par Rēzeknes novada pašvaldības Vērēmu pagasta pārvaldes nolikuma 

apstiprināšanu 

20. Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības Būvvaldes nolikumā 

21. Par Rēzeknes novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Koki” ar kadastra Nr.7850 

004 0081 izsoles atzīšanu par nenotikušu un pārdošanu atkārtotā mutiskā izsolē ar 

augšupejošu soli 

22. Par Rēzeknes novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Krustu bērzi” ar kadastra 

Nr.7850 002 0042  izsoles atzīšanu par nenotikušu un pārdošanu atkārtotā mutiskā 

izsolē ar augšupejošu soli 

23. Par Rēzeknes novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Meža plašums” ar kadastra 

Nr.7850 001 0081 izsoles atzīšanu par nenotikušu un pārdošanu atkārtotā mutiskā 

izsolē ar augšupejošu soli 

24. Par dzīvokļa īpašuma Kalna ielā 5-17, Ilzeskalnā, Ilzeskalna pagastā, ierakstīšanu 

zemesgrāmatā 

25. Par nekustamā īpašuma „Asari 1” ar kadastra Nr. 7846 005 0094  nosacītās cenas 

apstiprināšanu 

26. Par nekustamā īpašuma „Atpūtas krasts” ar kadastra Nr.7862 001 0348 nosacītās 

cenas apstiprināšanu 



3 

27. Par nekustamā īpašuma „Miglas 1” ar kadastra Nr.7862 002 0163 nosacītās cenas 

apstiprināšanu 

28. Par dzīvokļu nodošanu bez atlīdzības no Silmalas pagasta pārvaldes bilances uz 

Tiskādu bērnu namu un Tiskādu speciālo internātpamatskolu 

29. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2016.gada 3.marta lēmumā “Par zemes 

vienību izslēgšanu no Rēzeknes novada pašvaldības Ozolaines pagasta pārvaldes 

bilances” 

30. Par Feimaņu ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2016.gadam 

31. Par Tiskādu ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2016.gadam 

32. Par pārrakstīšanās kļūdas labošanu Rēzeknes novada domes 2016.gada 17.marta 

lēmumā „Par V. I. mantojamās zemes robežas un platības precizēšanu Ozolaines 

pagastā” 

33. Par  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu (..) platības sadalījuma pa zemes 

lietošanas veidiem precizēšanu Ozolaines pagastā 

34. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu (..) sadali Lendžu pagastā 

35. Par pašvaldības nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 7888 013 0033 sadali 

Silmalas pagastā 

36. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7894 002 0184 

sadali Strūžānu pagastā 

37. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2015.gada 15.oktobra lēmumā “Par 

grozījumiem Rēzeknes novada domes 2015.gada 2.aprīļa lēmumā  „Par  S. Č. un M. 

Č. mantojamās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu (..) sadali Griškānu 

pagastā” 

38. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu  J. L. nekustamajam īpašumam „..” 

Bērzgales pagastā 

39. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu  D. Z.  nekustamajam īpašumam „..” 

Ilzeskalna pagastā  

40. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu SIA “MYRTILLUS” nekustamajam 

īpašuma „Dvarči” Ozolaines pagastā  

41. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu O. K.  nekustamajam īpašumam „..” 

Sakstagala pagastā 

42. Par  grozījumiem  2007.gada  5. septembra Lauku apvidus zemes nomas līgumā 

Nr.25  ar  M.F. Audriņu pagastā 

43. Par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusa piešķiršanu 

koplietošanas novadgrāvim Vērēmu un Ilzeskalna pagastā 

44. Par A. K. nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa samaksas kārtības noteikšanu 

45. Par V. S.nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa samaksas kārtības noteikšanu 

46. Par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar T. P. Ilzeskalna pagastā 

47. Par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar L. C. Lūznavas pagastā 

48. Par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar S. G. Stružānu pagastā 

49. Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu ar M.F.Audriņu pagastā 

50. Par Rēzeknes novada domes 2016.gada 21.janvāra lēmuma „Par dzīvojamās telpas 

īres līguma pārslēgšanu ar S. M. Maltas pagastā” atcelšanu 

51. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu S.S. Čornajas pagastā 

52. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu A.A. Stružānu pagastā 

53. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu M.G. Stružānu pagastā 

54. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu A.I. Stružānu pagastā 

55. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu A. K. Stružānu pagastā 

56. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu S.O. Stružānu pagastā 

57. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu L.V. Stružānu pagastā 

58. Par personu izslēgšanu no Rēzeknes novada pašvaldības neatliekami sniedzamās 

palīdzības reģistra par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā 
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59. Par personu izslēgšanu no Rēzeknes novada pašvaldības pirmās kārtas palīdzības 

reģistra par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā 

60. Par personu izslēgšanu no Rēzeknes novada pašvaldības vispārējās kārtas 

palīdzības reģistra par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā 

 

 

Par izsludinātās Rēzeknes novada domes sēdes darba kārtības apstiprināšanu 
(Ziņo M.Švarcs) 

 

Izskatot domes priekšsēdētāja Monvīda Švarca priekšlikumu par izsludinātās Rēzeknes 

novada domes sēdes darba kārtības apstiprināšanu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

26.panta otro daļu, 31.pantu, Rēzeknes novada dome, balsojot 11 balsīm par (Vilis Deksnis, 

Vinera Dimpere, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, 

Aleksandra Ostrovska, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, Monvīds Švarcs), pret - 

nav, atturas - nav, n o l e m j: 

 

apstiprināt izsludināto Rēzeknes novada domes sēdes darba kārtību (1. - 60.jautājums). 

 

1. § 

Par Rēzeknes novada pašvaldības Audriņu pagasta pārvaldes nolikuma apstiprināšanu 
(Ziņo I.Turka) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Rēzeknes 

novada pašvaldības 2013.gada 4.jūlija saistošo noteikumu Nr.1 „Rēzeknes novada 

pašvaldības nolikums” 11.punktu, ņemot vērā Teritoriālās pastāvīgās komitejas 2016.gada 

24.marta priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot 11 balsīm par (Vilis Deksnis, Vinera 

Dimpere, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Aleksandra 

Ostrovska, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, Monvīds Švarcs), pret - nav, atturas - 

nav,  n o l e m j: 

 

1. Apstiprināt Rēzeknes novada pašvaldības Audriņu pagasta pārvaldes nolikumu, 

turpmāk – nolikums (nolikums pievienots). 

2. Atzīt par spēku zaudējušu Rēzeknes novada pašvaldības Audriņu pagasta pārvaldes 

nolikumu, kas apstiprināts ar Rēzeknes novada domes 2011.gada 7.aprīļa lēmumu 

„Par Rēzeknes novada pašvaldības Audriņu pagasta pārvaldes nolikuma 

apstiprināšanu” (protokols Nr.8, 3.§).    

3. Nolikums stājas spēkā 2016.gada 8.aprīlī. 

4. Uzdot Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļai nodrošināt 

apstiprinātā nolikuma publicēšanu Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapā. 

 

2. § 

Par Rēzeknes novada pašvaldības Bērzgales pagasta pārvaldes nolikuma apstiprināšanu 
(Ziņo I.Turka) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Rēzeknes 

novada pašvaldības 2013.gada 4.jūlija saistošo noteikumu Nr.1 „Rēzeknes novada 

pašvaldības nolikums” 11.punktu, ņemot vērā Teritoriālās pastāvīgās komitejas 2016.gada 

24.marta priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot 11 balsīm par (Vilis Deksnis, Vinera 

Dimpere, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Aleksandra 

Ostrovska, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, Monvīds Švarcs), pret - nav, atturas - 

nav, n o l e m j: 
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1. Apstiprināt Rēzeknes novada pašvaldības Bērzgales pagasta pārvaldes nolikumu, 

turpmāk – nolikums (nolikums pievienots). 

2. Atzīt par spēku zaudējušu Rēzeknes novada pašvaldības Bērzgales pagasta 

pārvaldes nolikumu, kas apstiprināts ar Rēzeknes novada domes 2011.gada 7.aprīļa 

lēmumu „Par Rēzeknes novada pašvaldības Bērzgales pagasta pārvaldes nolikuma 

apstiprināšanu” (protokols Nr.8, 4.§).    

3. Nolikums stājas spēkā 2016.gada 8.aprīlī. 

4. Uzdot Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļai nodrošināt 

apstiprinātā nolikuma publicēšanu Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapā. 

 

3. § 

Par Rēzeknes novada pašvaldības Čornajas pagasta pārvaldes nolikuma apstiprināšanu 
(Ziņo I.Turka) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Rēzeknes 

novada pašvaldības 2013.gada 4.jūlija saistošo noteikumu Nr.1 „Rēzeknes novada 

pašvaldības nolikums” 11.punktu, ņemot vērā Teritoriālās pastāvīgās komitejas 2016.gada 

24.marta priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot 11 balsīm par (Vilis Deksnis, Vinera 

Dimpere, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Aleksandra 

Ostrovska, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, Monvīds Švarcs), pret - nav, atturas - 

nav, n o l e m j: 

 

1. Apstiprināt Rēzeknes novada pašvaldības Čornajas pagasta pārvaldes nolikumu, 

turpmāk – nolikums (nolikums pievienots). 

2. Atzīt par spēku zaudējušu Rēzeknes novada pašvaldības Čornajas pagasta pārvaldes 

nolikumu, kas apstiprināts ar Rēzeknes novada domes 2011.gada 7.aprīļa lēmumu 

„Par Rēzeknes novada pašvaldības Čornajas pagasta pārvaldes nolikuma 

apstiprināšanu” (protokols Nr.8, 5.§).    

3. Nolikums stājas spēkā 2016.gada 8.aprīlī. 

4. Uzdot Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļai nodrošināt 

apstiprinātā nolikuma publicēšanu Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapā. 

 

4. § 

Par Rēzeknes novada pašvaldības Dricānu pagasta pārvaldes nolikuma apstiprināšanu 
(Ziņo I.Turka) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Rēzeknes 

novada pašvaldības 2013.gada 4.jūlija saistošo noteikumu Nr.1 „Rēzeknes novada 

pašvaldības nolikums” 11.punktu, ņemot vērā Teritoriālās pastāvīgās komitejas 2016.gada 

24.marta priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot 11 balsīm par (Vilis Deksnis, Vinera 

Dimpere, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Aleksandra 

Ostrovska, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, Monvīds Švarcs), pret - nav, atturas - 

nav, n o l e m j: 

 

1. Apstiprināt Rēzeknes novada pašvaldības Dricānu pagasta pārvaldes nolikumu, 

turpmāk – nolikums (nolikums pievienots). 

2. Atzīt par spēku zaudējušu Rēzeknes novada pašvaldības Dricānu pagasta pārvaldes 

nolikumu, kas apstiprināts ar Rēzeknes novada domes 2011.gada 7.aprīļa lēmumu 

„Par Rēzeknes novada pašvaldības Dricānu pagasta pārvaldes nolikuma 

apstiprināšanu” (protokols Nr.8, 6.§).    

3. Nolikums stājas spēkā 2016.gada 8.aprīlī. 
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4. Uzdot Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļai nodrošināt 

apstiprinātā nolikuma publicēšanu Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapā. 

 

5. § 

Par Rēzeknes novada pašvaldības Feimaņu pagasta pārvaldes nolikuma apstiprināšanu 
(Ziņo I.Turka) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Rēzeknes 

novada pašvaldības 2013.gada 4.jūlija saistošo noteikumu Nr.1 „Rēzeknes novada 

pašvaldības nolikums” 11.punktu, ņemot vērā Teritoriālās pastāvīgās komitejas 2016.gada 

24.marta priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot 11 balsīm par (Vilis Deksnis, Vinera 

Dimpere, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Aleksandra 

Ostrovska, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, Monvīds Švarcs), pret - nav, atturas - 

nav, n o l e m j: 

 

1. Apstiprināt Rēzeknes novada pašvaldības Feimaņu pagasta pārvaldes nolikumu, 

turpmāk nolikums (nolikums pievienots). 

2. Atzīt par spēku zaudējušu Rēzeknes novada pašvaldības Feimaņu pagasta pārvaldes 

nolikumu, kas apstiprināts ar Rēzeknes novada domes 2011.gada 7.aprīļa lēmumu 

„Par Rēzeknes novada pašvaldības Feimaņu pagasta pārvaldes nolikuma 

apstiprināšanu” (protokols Nr.8, 7.§).    

3. Nolikums stājas spēkā 2016.gada 8.aprīlī. 

4. Uzdot Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļai nodrošināt 

apstiprinātā nolikuma publicēšanu Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapā. 
 

6. § 

Par Rēzeknes novada pašvaldības Gaigalavas pagasta pārvaldes nolikuma 

apstiprināšanu 
(Ziņo I.Turka) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Rēzeknes 

novada pašvaldības 2013.gada 4.jūlija saistošo noteikumu Nr.1 „Rēzeknes novada 

pašvaldības nolikums” 11.punktu, ņemot vērā Teritoriālās pastāvīgās komitejas 2016.gada 

24.marta priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot 11 balsīm par (Vilis Deksnis, Vinera 

Dimpere, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Aleksandra 

Ostrovska, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, Monvīds Švarcs), pret - nav, atturas - 

nav,  n o l e m j: 

 

1. Apstiprināt Rēzeknes novada pašvaldības Gaigalavas pagasta pārvaldes nolikumu, 

turpmāk nolikums (nolikums pievienots). 

2. Atzīt par spēku zaudējušu Rēzeknes novada pašvaldības Gaigalavas pagasta 

pārvaldes nolikumu, kas apstiprināts ar Rēzeknes novada domes 2011.gada 7.aprīļa 

lēmumu „Par Rēzeknes novada pašvaldības Gaigalavas pagasta pārvaldes nolikuma 

apstiprināšanu” (protokols Nr.8, 8.§).    

3. Nolikums stājas spēkā 2016.gada 8.aprīlī. 

4. Uzdot Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļai nodrošināt 

apstiprinātā nolikuma publicēšanu Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapā. 
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7. § 

Par Rēzeknes novada pašvaldības Griškānu pagasta pārvaldes nolikuma apstiprināšanu 
(Ziņo I.Turka) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Rēzeknes 

novada pašvaldības 2013.gada 4.jūlija saistošo noteikumu Nr.1 „Rēzeknes novada 

pašvaldības nolikums” 11.punktu, ņemot vērā Teritoriālās pastāvīgās komitejas 2016.gada 

24.marta priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot 11 balsīm par (Vilis Deksnis, Vinera 

Dimpere, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Aleksandra 

Ostrovska, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, Monvīds Švarcs), pret - nav, atturas - 

nav, n o l e m j: 

 

1. Apstiprināt Rēzeknes novada pašvaldības Griškānu pagasta pārvaldes nolikumu, 

turpmāk – nolikums (nolikums pievienots). 

2. Atzīt par spēku zaudējušu Rēzeknes novada pašvaldības Griškānu pagasta 

pārvaldes nolikumu, kas apstiprināts ar Rēzeknes novada domes 2011.gada 7.aprīļa 

lēmumu „Par Rēzeknes novada pašvaldības Griškānu pagasta pārvaldes nolikuma 

apstiprināšanu” (protokols Nr.8, 9.§).    

3. Nolikums stājas spēkā 2016.gada 8.aprīlī. 

4. Uzdot Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļai nodrošināt 

apstiprinātā nolikuma publicēšanu Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapā. 

 

8. § 

Par Rēzeknes novada pašvaldības Ilzeskalna pagasta pārvaldes nolikuma 

apstiprināšanu 
(Ziņo I.Turka) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Rēzeknes 

novada pašvaldības 2013.gada 4.jūlija saistošo noteikumu Nr.1 „Rēzeknes novada 

pašvaldības nolikums” 11.punktu, ņemot vērā Teritoriālās pastāvīgās komitejas 2016.gada 

24.marta priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot 11 balsīm par (Vilis Deksnis, Vinera 

Dimpere, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Aleksandra 

Ostrovska, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, Monvīds Švarcs), pret - nav, atturas - 

nav,  n o l e m j: 

 

1. Apstiprināt Rēzeknes novada pašvaldības Ilzeskalna pagasta pārvaldes nolikumu, 

turpmāk - nolikums (nolikums pievienots). 

2. Atzīt par spēku zaudējušu Rēzeknes novada pašvaldības Ilzeskalna pagasta 

pārvaldes nolikumu, kas apstiprināts ar Rēzeknes novada domes 2011.gada 7.aprīļa 

lēmumu „Par Rēzeknes novada pašvaldības Ilzeskalna pagasta pārvaldes nolikuma 

apstiprināšanu” (protokols Nr.8, 10.§).    

3. Nolikums stājas spēkā 2016.gada 8.aprīlī. 

4. Uzdot Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļai nodrošināt 

apstiprinātā nolikuma publicēšanu Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapā. 

 

9. § 

Par Rēzeknes novada pašvaldības Lendžu pagasta pārvaldes nolikuma apstiprināšanu 
(Ziņo I.Turka) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Rēzeknes 

novada pašvaldības 2013.gada 4.jūlija saistošo noteikumu Nr.1 „Rēzeknes novada 

pašvaldības nolikums” 11.punktu, ņemot vērā Teritoriālās pastāvīgās komitejas 2016.gada 
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24.marta priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot 11 balsīm par (Vilis Deksnis, Vinera 

Dimpere, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Aleksandra 

Ostrovska, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, Monvīds Švarcs), pret - nav, atturas - 

nav,  n o l e m j: 

 

1. Apstiprināt Rēzeknes novada pašvaldības Lendžu pagasta pārvaldes nolikumu, 

turpmāk – nolikums (nolikums pievienots). 

2. Atzīt par spēku zaudējušu Rēzeknes novada pašvaldības Lendžu pagasta pārvaldes 

nolikumu, kas apstiprināts ar Rēzeknes novada domes 2011.gada 7.aprīļa lēmumu 

„Par Rēzeknes novada pašvaldības Lendžu pagasta pārvaldes nolikuma 

apstiprināšanu” (protokols Nr.8, 13.§).    

3. Nolikums stājas spēkā 2016.gada 8.aprīlī. 

4. Uzdot Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļai nodrošināt 

apstiprinātā nolikuma publicēšanu Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapā. 

 

10. § 

Par Rēzeknes novada pašvaldības Lūznavas pagasta pārvaldes nolikuma apstiprināšanu 
(Ziņo I.Turka) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Rēzeknes 

novada pašvaldības 2013.gada 4.jūlija saistošo noteikumu Nr.1 „Rēzeknes novada 

pašvaldības nolikums” 11.punktu, ņemot vērā Teritoriālās pastāvīgās komitejas 2016.gada 

24.marta priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot 11 balsīm par (Vilis Deksnis, Vinera 

Dimpere, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Aleksandra 

Ostrovska, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, Monvīds Švarcs), pret - nav, atturas - 

nav,  n o l e m j: 

 

1. Apstiprināt Rēzeknes novada pašvaldības Lūznavas pagasta pārvaldes nolikumu, 

turpmāk – nolikums (nolikums pievienots). 

2. Atzīt par spēku zaudējušu Rēzeknes novada pašvaldības Lūznavas pagasta 

pārvaldes nolikumu, kas apstiprināts ar Rēzeknes novada domes 2011.gada 7.aprīļa 

lēmumu „Par Rēzeknes novada pašvaldības Lūznavas pagasta pārvaldes nolikuma 

apstiprināšanu” (protokols Nr.8, 14.§).    

3. Nolikums stājas spēkā 2016.gada 8.aprīlī. 

4. Uzdot Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļai nodrošināt 

apstiprinātā nolikuma publicēšanu Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapā. 

 

11. § 

Par Rēzeknes novada pašvaldības Nagļu pagasta pārvaldes nolikuma apstiprināšanu 
(Ziņo I.Turka) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Rēzeknes 

novada pašvaldības 2013.gada 4.jūlija saistošo noteikumu Nr.1 „Rēzeknes novada 

pašvaldības nolikums” 11.punktu, ņemot vērā Teritoriālās pastāvīgās komitejas 2016.gada 

24.marta priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot 11 balsīm par (Vilis Deksnis, Vinera 

Dimpere, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Aleksandra 

Ostrovska, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, Monvīds Švarcs), pret - nav, atturas - 

nav, n o l e m j: 

 

1. Apstiprināt Rēzeknes novada pašvaldības Nagļu pagasta pārvaldes nolikumu, 

turpmāk – nolikums (nolikums pievienots). 
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2. Atzīt par spēku zaudējušu Rēzeknes novada pašvaldības Nagļu pagasta pārvaldes 

nolikumu, kas apstiprināts ar Rēzeknes novada domes 2011.gada 7.aprīļa lēmumu 

„Par Rēzeknes novada pašvaldības Nagļu pagasta pārvaldes nolikuma 

apstiprināšanu” (protokols Nr.8, 17.§). 

3. Nolikums stājas spēkā 2016.gada 8.aprīlī. 

4. Uzdot Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļai nodrošināt 

apstiprinātā nolikuma publicēšanu Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapā. 

 

12. § 

Par Rēzeknes novada pašvaldības Nautrēnu pagasta pārvaldes nolikuma apstiprināšanu 
(Ziņo I.Turka) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Rēzeknes 

novada pašvaldības 2013.gada 4.jūlija saistošo noteikumu Nr.1 „Rēzeknes novada 

pašvaldības nolikums” 11.punktu, ņemot vērā Teritoriālās pastāvīgās komitejas 2016.gada 

24.marta priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot 11 balsīm par (Vilis Deksnis, Vinera 

Dimpere, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Aleksandra 

Ostrovska, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, Monvīds Švarcs), pret - nav, atturas - 

nav, n o l e m j: 

 

1. Apstiprināt Rēzeknes novada pašvaldības Nautrēnu pagasta pārvaldes nolikumu, 

turpmāk – nolikums (nolikums pievienots). 

2. Atzīt par spēku zaudējušu Rēzeknes novada pašvaldības Nautrēnu pagasta 

pārvaldes nolikumu, kas apstiprināts ar Rēzeknes novada domes 2011.gada 7.aprīļa 

lēmumu „Par Rēzeknes novada pašvaldības Nautrēnu pagasta pārvaldes nolikuma 

apstiprināšanu” (protokols Nr.8, 18.§).    

3. Nolikums stājas spēkā 2016.gada 8.aprīlī. 

4. Uzdot Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļai nodrošināt 

apstiprinātā nolikuma publicēšanu Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapā. 

 

13. § 

Par Rēzeknes novada pašvaldības Ozolaines pagasta pārvaldes nolikuma apstiprināšanu 
(Ziņo I.Turka) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Rēzeknes 

novada pašvaldības 2013.gada 4.jūlija saistošo noteikumu Nr.1 „Rēzeknes novada 

pašvaldības nolikums” 11.punktu, ņemot vērā Teritoriālās pastāvīgās komitejas 2016.gada 

24.marta priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot 11 balsīm par (Vilis Deksnis, Vinera 

Dimpere, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Aleksandra 

Ostrovska, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, Monvīds Švarcs), pret - nav, atturas - 

nav, n o l e m j: 

 

1. Apstiprināt Rēzeknes novada pašvaldības Ozolaines pagasta pārvaldes nolikumu, 

turpmāk – nolikums (nolikums pievienots). 

2. Atzīt par spēku zaudējušu Rēzeknes novada pašvaldības Ozolaines pagasta 

pārvaldes nolikumu, kas apstiprināts ar Rēzeknes novada domes 2011.gada 7.aprīļa 

lēmumu „Par Rēzeknes novada pašvaldības Ozolaines pagasta pārvaldes nolikuma 

apstiprināšanu” (protokols Nr.8, 19.§).    

3. Nolikums stājas spēkā 2016.gada 8.aprīlī. 

4. Uzdot Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļai nodrošināt 

apstiprinātā nolikuma publicēšanu Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapā. 
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14. § 

Par Rēzeknes novada pašvaldības Ozolmuižas pagasta pārvaldes nolikuma 

apstiprināšanu 
(Ziņo I.Turka) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Rēzeknes 

novada pašvaldības 2013.gada 4.jūlija saistošo noteikumu Nr.1 „Rēzeknes novada 

pašvaldības nolikums” 11.punktu, ņemot vērā Teritoriālās pastāvīgās komitejas 2016.gada 

24.marta priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot 11 balsīm par (Vilis Deksnis, Vinera 

Dimpere, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Aleksandra 

Ostrovska, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, Monvīds Švarcs), pret - nav, atturas - 

nav, n o l e m j: 

 

1. Apstiprināt Rēzeknes novada pašvaldības Ozolmuižas pagasta pārvaldes nolikumu, 

turpmāk – nolikums (nolikums pievienots). 

2. Atzīt par spēku zaudējušu Rēzeknes novada pašvaldības Ozolmuižas pagasta 

pārvaldes nolikumu, kas apstiprināts ar Rēzeknes novada domes 2011.gada 7.aprīļa 

lēmumu „Par Rēzeknes novada pašvaldības Ozolmuižas pagasta pārvaldes 

nolikuma apstiprināšanu” (protokols Nr.8, 20.§).    

3. Nolikums stājas spēkā 2016.gada 8.aprīlī. 

4. Uzdot Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļai nodrošināt 

apstiprinātā nolikuma publicēšanu Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapā. 

 

15. § 

Par Rēzeknes novada pašvaldības Rikavas pagasta pārvaldes nolikuma apstiprināšanu 
(Ziņo I.Turka) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Rēzeknes 

novada pašvaldības 2013.gada 4.jūlija saistošo noteikumu Nr.1 „Rēzeknes novada 

pašvaldības nolikums” 11.punktu, ņemot vērā Teritoriālās pastāvīgās komitejas 2016.gada 

24.marta priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot 11 balsīm par (Vilis Deksnis, Vinera 

Dimpere, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Aleksandra 

Ostrovska, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, Monvīds Švarcs), pret - nav, atturas - 

nav, n o l e m j: 

 

1. Apstiprināt Rēzeknes novada pašvaldības Rikavas pagasta pārvaldes nolikumu, 

turpmāk – nolikums (nolikums pievienots). 

2. Atzīt par spēku zaudējušu Rēzeknes novada pašvaldības Rikavas pagasta pārvaldes 

nolikumu, kas apstiprināts ar Rēzeknes novada domes 2011.gada 7.aprīļa lēmumu 

„Par Rēzeknes novada pašvaldības Rikavas pagasta pārvaldes nolikuma 

apstiprināšanu” (protokols Nr.8, 22.§).    

3. Nolikums stājas spēkā 2016.gada 8.aprīlī. 

4. Uzdot Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļai nodrošināt 

apstiprinātā nolikuma publicēšanu Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapā. 

 

16. § 

Par Rēzeknes novada pašvaldības Silmalas pagasta pārvaldes nolikuma apstiprināšanu 
(Ziņo I.Turka) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Rēzeknes 

novada pašvaldības 2013.gada 4.jūlija saistošo noteikumu Nr.1 „Rēzeknes novada 

pašvaldības nolikums” 11.punktu, ņemot vērā Teritoriālās pastāvīgās komitejas 2016.gada 
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24.marta priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot 11 balsīm par (Vilis Deksnis, Vinera 

Dimpere, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Aleksandra 

Ostrovska, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, Monvīds Švarcs), pret - nav, atturas - 

nav, n o l e m j: 

 

1. Apstiprināt Rēzeknes novada pašvaldības Silmalas pagasta pārvaldes nolikumu, 

turpmāk – nolikums (nolikums pievienots). 

2. Atzīt par spēku zaudējušu Rēzeknes novada pašvaldības Silmalas pagasta pārvaldes 

nolikumu, kas apstiprināts ar Rēzeknes novada domes 2011.gada 7.aprīļa lēmumu 

„Par Rēzeknes novada pašvaldības Silmalas pagasta pārvaldes nolikuma 

apstiprināšanu” (protokols Nr.8, 24.§).   

3. Nolikums stājas spēkā 2016.gada 8.aprīlī. 

4. Uzdot Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļai nodrošināt 

apstiprinātā nolikuma publicēšanu Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapā. 

 

17. § 

Par Rēzeknes novada pašvaldības Stoļerovas pagasta pārvaldes  

nolikuma apstiprināšanu 
(Ziņo I.Turka) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Rēzeknes 

novada pašvaldības 2013.gada 4.jūlija saistošo noteikumu Nr.1 „Rēzeknes novada 

pašvaldības nolikums” 11.punktu, ņemot vērā Teritoriālās pastāvīgās komitejas 2016.gada 

24.marta priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot 11 balsīm par (Vilis Deksnis, Vinera 

Dimpere, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Aleksandra 

Ostrovska, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, Monvīds Švarcs), pret - nav, atturas - 

nav, n o l e m j: 

 

1. Apstiprināt Rēzeknes novada pašvaldības Stoļerovas pagasta pārvaldes nolikumu, 

turpmāk – nolikums (nolikums pievienots). 

2. Atzīt par spēku zaudējušu Rēzeknes novada pašvaldības Stoļerovas pagasta 

pārvaldes nolikumu, kas apstiprināts ar Rēzeknes novada domes 2011.gada 7.aprīļa 

lēmumu „Par Rēzeknes novada pašvaldības Stoļerovas pagasta pārvaldes nolikuma 

apstiprināšanu” (protokols Nr.8, 25.§).    

3. Nolikums stājas spēkā 2016.gada 8.aprīlī. 

4. Uzdot Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļai nodrošināt 

apstiprinātā nolikuma publicēšanu Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapā. 

 

18. § 

Par Rēzeknes novada pašvaldības Stružānu pagasta pārvaldes nolikuma apstiprināšanu 
(Ziņo I.Turka) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Rēzeknes 

novada pašvaldības 2013.gada 4.jūlija saistošo noteikumu Nr.1 „Rēzeknes novada 

pašvaldības nolikums” 11.punktu, ņemot vērā Teritoriālās pastāvīgās komitejas 2016.gada 

24.marta priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot 11 balsīm par (Vilis Deksnis, Vinera 

Dimpere, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Aleksandra 

Ostrovska, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, Monvīds Švarcs), pret - nav, atturas - 

nav, n o l e m j: 

 

1. Apstiprināt Rēzeknes novada pašvaldības Stružānu pagasta pārvaldes nolikumu, 

turpmāk – nolikums (nolikums pievienots). 
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2. Atzīt par spēku zaudējušu Rēzeknes novada pašvaldības Stružānu pagasta pārvaldes 

nolikumu, kas apstiprināts ar Rēzeknes novada domes 2011.gada 7.aprīļa lēmumu 

„Par Rēzeknes novada pašvaldības Stružānu pagasta pārvaldes nolikuma 

apstiprināšanu” (protokols Nr.8, 26.§).    

3. Nolikums stājas spēkā 2016.gada 8.aprīlī. 

4. Uzdot Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļai nodrošināt 

apstiprinātā nolikuma publicēšanu Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapā. 

 

19. § 

Par Rēzeknes novada pašvaldības Vērēmu pagasta pārvaldes nolikuma apstiprināšanu 
(Ziņo I.Turka) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Rēzeknes 

novada pašvaldības 2013.gada 4.jūlija saistošo noteikumu Nr.1 „Rēzeknes novada 

pašvaldības nolikums” 11.punktu, ņemot vērā Teritoriālās pastāvīgās komitejas 2016.gada 

24.marta priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot 11 balsīm par (Vilis Deksnis, Vinera 

Dimpere, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Aleksandra 

Ostrovska, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, Monvīds Švarcs), pret - nav, atturas - 

nav, n o l e m j: 

 

1. Apstiprināt Rēzeknes novada pašvaldības Vērēmu pagasta pārvaldes nolikumu, 

turpmāk – nolikums (nolikums pievienots). 

2. Atzīt par spēku zaudējušu Rēzeknes novada pašvaldības Vērēmu pagasta pārvaldes 

nolikumu, kas apstiprināts ar Rēzeknes novada domes 2011.gada 7.aprīļa lēmumu 

„Par Rēzeknes novada pašvaldības Vērēmu pagasta pārvaldes nolikuma 

apstiprināšanu” (protokols Nr.8, 27.§).    

3. Nolikums stājas spēkā 2016.gada 8.aprīlī. 

4. Uzdot Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļai nodrošināt 

apstiprinātā nolikuma publicēšanu Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapā. 

 

20. § 

Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības Būvvaldes nolikumā 
(Ziņo I.Turka) 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Rēzeknes 

novada pašvaldības 2013.gada 4.jūlija saistošo noteikumu Nr.1 „Rēzeknes novada pašvaldība 

nolikums” 13.punktu, ņemot vērā Rēzeknes novada pašvaldības Būvvaldes 2016.gada 

22.marta ierosinājumu un Teritorijas attīstības, plānošanas, tautsaimniecības, vides un 

infrastruktūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2016.gada 24.marta priekšlikumu, Rēzeknes 

novada dome, balsojot 11 balsīm par (Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, Igors Kolosovs, Tatjana 

Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Aleksandra Ostrovska, Guntis Rasims, Juris Runčs, 

Pēteris Stanka, Monvīds Švarcs), pret - nav, atturas - nav, n o l e m j: 

 

1. Izdarīt Rēzeknes novada pašvaldības Būvvaldes nolikumā, turpmāk tekstā - 

nolikums, kas apstiprināts ar Rēzeknes novada domes 2014.gada 4.decembra 

lēmumu “Par Rēzeknes novada pašvaldības Būvvaldes nolikuma apstiprināšanu” 

(protokols Nr.28, 1.§), šādus grozījumus: 

1.1. Izteikt nolikuma 1.1.punktu šādā redakcijā: 

“1.1. Rēzeknes novada pašvaldības, turpmāk tekstā – Pašvaldība, Būvvalde, 

turpmāk tekstā – Būvvalde, ir iestādes „Rēzeknes novada pašvaldības 

administrācija”, turpmāk tekstā – administrācija, struktūrvienība, kura 

darbojas atbilstoši Pašvaldības nolikumam un Būvvaldes nolikumam.” 
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1.2. Izslēgt nolikuma 1.2.punktā vārdus un ciparus “Latvijas Republikas 

10.08.1995.” 

1.3. Izteikt nolikuma 1.7. punktu šādā redakcijā:  

“1.7. Būvvaldes adrese: Atbrīvošanas aleja 81, Rēzekne, LV-4601.” 

2. Uzdot Būvvaldes juristei L.Ulanovai nodrošināt Rēzeknes novada pašvaldības 

Būvvaldes nolikuma konsolidēšanu, ņemot vērā šī lēmuma 1.punktu. 

3. Uzdot Attīstības plānošanas nodaļai nodrošināt konsolidētā Rēzeknes novada 

pašvaldības Būvvaldes nolikuma publicēšanu Rēzeknes novada pašvaldības 

mājaslapā. 

 

21. § 

Par Rēzeknes novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Koki” ar kadastra Nr.7850 004 

0081 izsoles atzīšanu par nenotikušu un pārdošanu atkārtotā mutiskā izsolē ar 

augšupejošu soli 
(Ziņo S.Frančenko) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu un 

27.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta otro daļu, 5.panta pirmo 

un piekto daļu, 8.panta otro un trešo daļu un 9.panta otro daļu, Rēzeknes novada domes 

2015.gada 5.novembra lēmumu „Par Rēzeknes novada pašvaldības nekustamā īpašuma 

„Koki” ar kadastra numuru 7850 004 0081 atsavināšanu Dricānu pagastā” (protokols Nr.23, 

6.§) un Dricānu pagasta pārvaldes izsoles komisijas 2016.gada 5.janvāra atsavināšanas 

procedūras protokolu par izsoles atzīšanas par nenotikušu, kā arī ņemot vērā Dricānu pagasta 

pārvaldes 2016.gada 9.marta ierosinājumu un Finanšu pastāvīgās komitejas 2016.gada 

24.marta priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot 11 balsīm par (Vilis Deksnis, Vinera 

Dimpere, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Aleksandra 

Ostrovska, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, Monvīds Švarcs), pret - nav, atturas - 

nav, n o l e m j: 

 

1. Atzīt Rēzeknes novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Koki” ar kadastra numuru 

7850 004 0081, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7850 004 

0032 ar kopējo platību 3,86 ha, kas atrodas Dricānu pagastā Rēzeknes novadā, 

2016.gada 5.janvāra izsoli ar augšupejošu soli par nenotikušu. 

2. Nodot atkārtotai atsavināšanai Rēzeknes novada pašvaldības nekustamo īpašumu 

„Koki” ar kadastra numuru 7850 004 0081, kas sastāv no zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 7850 004 0032 ar kopējo platību 3,86 ha, nosakot 

atsavināšanas veidu - pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli. 

3. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma „Koki” Dricānu pagastā Rēzeknes 

novadā izsoles noteikumus (izsoles noteikumi pievienoti). 

4. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma nosacīto cenu –  EUR 10 710,00 

(desmit tūkstoši septiņi simti desmit euro, 00  centi). 

5. Izsoles rezultātus ar Rēzeknes novada domes 2015.gada 2.jūlija lēmumu 

izveidotajai komisijai iesniegt apstiprināšanai Rēzeknes novada domē. 

 

22. § 

Par Rēzeknes novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Krustu bērzi” ar kadastra 

Nr.7850 002 0042  izsoles atzīšanu par nenotikušu un pārdošanu atkārtotā mutiskā 

izsolē ar augšupejošu soli 
(Ziņo S.Frančenko) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu un 

27.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta otro daļu, 5.panta pirmo 
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un piekto daļu, 8.panta otro un trešo daļu un 9.panta otro daļu, Rēzeknes novada domes 

2015.gada 5.novembra lēmumu „Par Rēzeknes novada pašvaldības nekustamā īpašuma 

„Krustu bērzi” ar kadastra numuru 7850 002 0042 atsavināšanu Dricānu pagastā” (protokols 

Nr.23, 7.§) un Dricānu pagasta pārvaldes izsoles komisijas 2016.gada 5.janvāra atsavināšanas 

procedūras protokolu par izsoles atzīšanas par nenotikušu, kā arī ņemot vērā Dricānu pagasta 

pārvaldes 2016.gada 9.marta ierosinājumu un Finanšu pastāvīgās komitejas 2016.gada 

24.marta priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot 11 balsīm par (Vilis Deksnis, Vinera 

Dimpere, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Aleksandra 

Ostrovska, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, Monvīds Švarcs), pret - nav, atturas - 

nav, n o l e m j: 

 

1. Atzīt Rēzeknes novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Krustu bērzi” ar kadastra 

numuru 7850 002 0042, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7850 

002 0114 ar kopējo platību 1,48 ha, kas atrodas Dricānu pagastā Rēzeknes novadā, 

2016.gada 5.janvāra izsoli ar augšupejošu soli par nenotikušu. 

2. Nodot atkārtotai atsavināšanai Rēzeknes novada pašvaldības nekustamo īpašumu 

„Krustu bērzi” ar kadastra numuru 7850 002 0042, kas sastāv no zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 7850 002 0114 ar kopējo platību 1,48 ha, nosakot 

atsavināšanas veidu - pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli. 

3. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma „Krustu bērzi”  Dricānu pagastā 

Rēzeknes novadā izsoles noteikumus (izsoles noteikumi pievienoti). 

4. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma „Krustu bērzi” nosacīto cenu – EUR 

420,00 (četri simti divdesmit euro, 00 centi).  

5. Izsoles rezultātus ar Rēzeknes novada domes 2015.gada 2.jūlija lēmumu 

izveidotajai komisijai iesniegt apstiprināšanai Rēzeknes novada domē. 

 

23. § 

Par Rēzeknes novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Meža plašums” ar kadastra 

Nr.7850 001 0081 izsoles atzīšanu par nenotikušu un pārdošanu atkārtotā mutiskā izsolē 

ar augšupejošu soli 
(Ziņo S.Frančenko) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu un 

27.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta otro daļu, 5.panta pirmo 

un piekto daļu, 8.panta otro un trešo daļu un 9.panta otro daļu, Rēzeknes novada domes 

2015.gada 5.novembra lēmumu „Par Rēzeknes novada pašvaldības nekustamā īpašuma 

„Meža plašums” ar kadastra numuru 7850 001 0081 atsavināšanu Dricānu pagastā” (protokols 

Nr.23, 8.§) un Dricānu pagasta pārvaldes izsoles komisijas 2016.gada 5.janvāra atsavināšanas 

procedūras protokolu par izsoles atzīšanas par nenotikušu, kā arī ņemot vērā Dricānu pagasta 

pārvaldes 2016.gada 9.marta ierosinājumu un Finanšu pastāvīgās komitejas 2016.gada 

24.marta priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot 11 balsīm par (Vilis Deksnis, Vinera 

Dimpere, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Aleksandra 

Ostrovska, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, Monvīds Švarcs), pret - nav, atturas - 

nav, n o l e m j: 

 

1. Atzīt Rēzeknes novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Meža plašums” ar 

kadastra numuru 7850 001 0081, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 7850 001 0081 ar kopējo platību 2,47 ha, kas atrodas Dricānu pagastā 

Rēzeknes novadā, 2016.gada 5.janvāra izsoli ar augšupejošu soli par nenotikušu. 

2. Nodot atkārtotai atsavināšanai Rēzeknes novada pašvaldības nekustamo īpašumu 

„Meža plašums” ar kadastra numuru 7850 001 0081, kas sastāv no zemes vienības 
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ar kadastra apzīmējumu 7850 001 0081 ar kopējo platību 2,47 ha, nosakot 

atsavināšanas veidu - pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli. 

3. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma „Meža plašums” Dricānu pagastā 

Rēzeknes novadā izsoles noteikumus (izsoles noteikumi pievienoti). 

4. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma nosacīto cenu – EUR 5670,00 (pieci 

tūkstoši seši simti septiņdesmit euro, 00  centi). 

5. Izsoles rezultātus ar Rēzeknes novada domes 2015.gada 2.jūlija lēmumu 

izveidotajai komisijai iesniegt apstiprināšanai Rēzeknes novada domē. 

 

24. § 

Par dzīvokļa īpašuma Kalna ielā 5-17, Ilzeskalnā, Ilzeskalna pagastā, ierakstīšanu 

zemesgrāmatā 
(Ziņo O.Vasiļjevs) 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4.punktu, Dzīvokļa 

īpašuma likuma 2.panta otro daļu un 6.panta pirmo daļu, ņemot vērā Finanšu pastāvīgās 

komitejas 2016.gada 24.marta priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot 11 balsīm par 

(Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars 

Melnis, Aleksandra Ostrovska, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, Monvīds Švarcs), 

pret - nav, atturas - nav, n o l e m j: 

 

1. Noteikt šādu dzīvokļa īpašuma Kalna ielā 5-17, Ilzeskalnā, Ilzeskalna pagastā, 

Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7858 900 0104, platība 70,4 m
2
, sastāvu: 

1.1. telpu grupa ar kadastra apzīmējumu 7858 005 0274 001 017; 

1.2. pie dzīvokļa īpašuma piederošas: 

1.2.1. 7040/186600 domājamās daļas no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

7858 005 0274; 

1.2.2. 7040/186600 domājamās daļas no ēkas (būves) ar kadastra apzīmējumu 

7858 005 0274 001. 

2. Ierakstīt zemesgrāmatā dzīvokļa īpašumu Kalna ielā 5-17, Ilzeskalnā, Ilzeskalna 

pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7858 900 0104, platība 70,4 m
2
, uz Rēzeknes 

novada pašvaldības vārda. 

 

25. § 

Par nekustamā īpašuma „Asari 1” ar kadastra Nr. 7846 005 0094   

nosacītās cenas apstiprināšanu 
(Ziņo O.Vasiļjevs) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17. un 27.punktu, 

41.punkta pirmās daļas 4.punktu, Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta 

ceturtās daļas 8.punktu 8.panta trešo daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, Rēzeknes novada 

pašvaldības 2012.gada 1.marta noteikumu Nr.6 „Kārtība, kādā notiek pašvaldības nekustamā 

īpašuma atsavināšanas process un atsavināšanas rezultātā iegūto līdzekļu izlietošana Rēzeknes 

novada pašvaldībā” 25.punktu, 27.punktu un 28.1.apakšpunktu, Rēzeknes novada domes 

2016.gada 18.februāra lēmumu “Par nekustamā īpašuma „Asari 1” Čornajas pagastā 

nodošanu atsavināšanai L. R., L. R., D. R. un S. R.”, (protokols Nr.5, 11.§), ņemot vērā 

nekustamā īpašuma novērtēšanas komisijas 2016.gada 17.marta lēmumu Nr.2, L. R., L. R., D. 

R. un S. R. 2016.gada 4.aprīļa un 2016.gada 6.aprīļa iesniegumu, Finanšu pastāvīgās 

komitejas 2016.gada 24.marta priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot 11 balsīm par 

(Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars 

Melnis, Aleksandra Ostrovska, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, Monvīds Švarcs), 

pret - nav, atturas - nav, n o l e m j: 
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1. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Asari 1”, kas atrodas „Asari 1”,  Čornajas 

pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7846 005 0094, platība 3,70 ha, nosacīto 

cenu 4050,85 euro (četri tūkstoši piecdesmit euro, 85 centi). 

2. Pārdot: 

2.1. L. R., personas kods (..), dzīvo (..), Rēzeknes novadā, LV-4617, 1/4 

domājamo daļu no nekustamā īpašuma  „Asari 1”, kas atrodas „Asari 1”, 

Čornajas pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7846 005 0094, platība 

3,70 ha; 

2.2. L. R., personas kods (..), dzīvo (..), Rēzeknes novadā, LV-4617, 1/4 

domājamo daļu no nekustamā īpašuma „Asari 1”, kas atrodas „Asari 1”, 

Čornajas pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7846 005 0094, platība 

3,70 ha; 

2.3. D. R., personas kods (..), dzīvo (..), Rēzeknes novadā, LV-4617, 1/4 

domājamo daļu no nekustamā īpašuma  „Asari 1”, kas atrodas „Asari 1”, 

Čornajas pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7846 005 0094, platība 

3,70 ha; 

2.4. S. R., personas kods (..), dzīvo (..), Rēzeknes novadā, LV 4617, 1/4 

domājamo daļu no nekustamā īpašuma „Asari 1”, kas atrodas „Asari 1”, 

Čornajas pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7846 005 0094, platība 

3,70 ha, uz nomaksu par brīvu cenu, kas ir vienāda ar nosacīto cenu, tas ir, 

4050,85 euro (četri tūkstoši piecdesmit euro, 85 centi). 

3. Noteikt maksāšanas līdzekļus euro.  

4. Noteikt pirmo iemaksu 1215,26 euro (viens tūkstotis divi simti piecpadsmit euro 

26 centi) ar samaksas termiņu līdz 2016.gada 7.maijam. 

5. Uzdot Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniecei Elvīrai Pizānei noslēgt 

nomaksas pirkuma līgumu ar L. R., L. R., D. R. un S. R. viena mēneša laikā no 

pirmās iemaksas samaksas dienas. 

6. Noteikt piecu gadu nomaksas termiņu no nomaksas pirkuma līguma noslēgšanas 

dienas. 

7. Noteikt, ka par atlikto maksājumu L. R., L. R., D. R. un S. R. maksā 0,5 

procentus mēnesī, tas ir, sešus procentus gadā no vēl nesamaksātās pirkuma 

maksas daļas, un par pirkuma līgumā noteikto maksājumu termiņu kavējumiem – 

nokavējuma procentus 0,1 procenta apmērā no kavētās maksājuma summas par 

katru kavējuma dienu. 

8. Izskatīt jautājumu par nomaksas pirkuma līguma atzīšanu par spēkā neesošu no 

tā noslēgšanas dienas, ja nekustamā īpašuma kopējais pirkuma maksas parāda 

apmērs pārsniedz divu mēnešu pamatsummas maksājumu kopējo apmēru. 

9. Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2016.gada 18.februāra lēmumu “Par 

nekustamā īpašuma „Asari 1” Čornajas pagastā nodošanu atsavināšanai L. R., L. R., 

D. R. un S. R.” (protokols Nr.5, 11.§), L.R. 2016.gada 26.februārī iemaksāto 

Čornajas pagasta pārvaldei priekšapmaksu 215, 00 euro (divi simti piecpadsmit 

euro 00 centu). 

10. Ieskaitīt nekustamā īpašuma atsavināšanas rezultātā iegūtos līdzekļus Čornajas 

pagasta pārvaldes, reģistrācijas Nr.90000014601, norēķinu kontā 

Nr.LV33UNLA0050019681460, AS SEB banka. 

11. Samazināt Čornajas pagasta pārvaldei 2016.gadam plānoto transfertu no 

pašvaldības budžeta 10 % (desmit procentu) apmērā, noapaļojot pilnos skaitļos 

no nekustamā īpašuma atsavināšanas cenas, koriģējot transfertu, izdarot kārtējos 

budžeta grozījumus.  

12. Noteikt, ka no budžeta transferta samazinājuma iegūtie naudas līdzekļi, izņemot 

izdevumus, kas Čornajas pagasta pārvaldei radās veicot nekustamā īpašuma 
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novērtēšanu, izlietojami Čornajas  pagasta teritorijā esošo pašvaldības nekustamo 

īpašumu kadastrālajai uzmērīšanai un ierakstīšanai zemesgrāmatā. 

 

26. § 

Par nekustamā īpašuma „Atpūtas krasts” ar kadastra Nr.7862 001 0348  

nosacītās cenas apstiprināšanu 
(Ziņo O.Vasiļjevs) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17. un 27.punktu, 

41.punkta pirmās daļas 4.punktu, Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta 

ceturtās daļas 8.punktu, 8.panta trešo daļu un 37.panta pirmās daļas 4.punktu, Rēzeknes 

novada pašvaldības 2012.gada 1.marta noteikumu Nr.6 „Kārtība, kādā notiek pašvaldības 

nekustamā īpašuma atsavināšanas process un atsavināšanas rezultātā iegūto līdzekļu 

izlietošana Rēzeknes novada pašvaldībā" 25.punktu, 27.punktu un 28.1.apakšpunktu, 

Rēzeknes novada domes 2016.gada 7.janvāra lēmumu “Par neapbūvēta zemesgabala 

nodošanu atsavināšanai P.K. Kaunatas pagastā” (protokols Nr.1, 6.§), ņemot vērā nekustamā 

īpašuma novērtēšanas komisijas 2016.gada 11.marta lēmumu Nr.2, P. K. 2016.gada 8.marta 

iesniegumu, Finanšu pastāvīgās komitejas 2016.gada 24.marta priekšlikumu, Rēzeknes 

novada dome, balsojot 11 balsīm par (Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, Igors Kolosovs, Tatjana 

Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Aleksandra Ostrovska, Guntis Rasims, Juris Runčs, 

Pēteris Stanka, Monvīds Švarcs), pret - nav, atturas - nav, n o l e m j: 

 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Atpūtas krasts”, kas atrodas „Atpūtas krasts”, 

Kaunatas pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7862 001348, platība 0,42 ha, 

nosacīto cenu EUR 1965,41 (viens tūkstotis deviņi simti sešdesmit pieci euro 41 

cents). 

2. Pārdot P. K., personas kods (..), dzīvo (..), Rēzeknes novads, nekustamo īpašumu 

„Atpūtas krasts”, kas atrodas „Atpūtas krasts”, Kaunatas pagastā, Rēzeknes novadā, 

kadastra Nr.7862 001 0348, platība 0,42 ha, uz nomaksu par brīvu cenu, kas ir vienāda 

ar nosacīto cenu, tas ir, EUR 1965,41 (viens tūkstotis deviņi simti sešdesmit pieci euro 

41 cents). 

3. Noteikt maksāšanas līdzekļus euro. 

4. Noteikt pirmo iemaksu 589,62 euro (pieci simti astoņdesmit deviņi euro 62 centi) ar samaksas 

termiņu līdz 2016.gada 7.maijam. 

5. Uzdot Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniecei Elvīrai Pizānei noslēgt 

nomaksas pirkuma līgumu ar P. K. viena mēneša laikā no pirmās iemaksas samaksas 

dienas. 

6. Noteikt trīs gadu nomaksas termiņu no nomaksas pirkuma līguma noslēgšanas dienas. 

7. Noteikt, ka par atlikto maksājumu P. K. maksā 0,5 procentus mēnesī, tas ir, sešus 

procentus gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas, un par pirkuma līgumā 

noteikto maksājumu termiņu kavējumiem – nokavējuma procentus 0,1 procenta 

apmērā no kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu. 

8. Izskatīt jautājumu par nomaksas pirkuma līguma atzīšanu par spēkā neesošu no tā 

noslēgšanas dienas, ja nekustamā īpašuma kopējais pirkuma maksas parāda apmērs 

pārsniedz divu mēnešu pamatsummas maksājumu kopējo apmēru. 

9. Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2016.gada 7.janvāra lēmumu “Par 

neapbūvēta zemesgabala nodošanu atsavināšanai P. K. Kaunatas pagastā” (protokols 

Nr.l, 6.§), 2016.gada 15.janvārī iemaksāja Kaunatas pagasta pārvaldei priekšapmaksu 

215, 00 euro (divi simti piecpadsmit euro 00 centu). 

10. Ieskaitīt nekustamā īpašuma atsavināšanas rezultātā iegūtos līdzekļus Kaunatas pagasta 

pārvaldes, reģistrācijas Nr.90000048608, norēķinu kontā 

Nr.LV85HABA0551034298560, AS SWEDBANKA. 
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11. Samazināt Kaunatas pagasta pārvaldei 2016.gadam plānoto transfertu no pašvaldības 

budžeta 10 % (desmit procentu) apmērā, noapaļojot pilnos skaitļos no nekustamā 

īpašuma atsavināšanas cenas, koriģējot transfertu, izdarot kārtējos budžeta 

grozījumus. 

12. Noteikt, ka no budžeta transferta samazinājuma iegūtie naudas līdzekļi, izņemot 

izdevumus, kas Kaunatas pagasta pārvaldei radās, veicot nekustamā īpašuma 

novērtēšanu, izlietojami Kaunatas pagasta teritorijā esošo pašvaldības nekustamo 

īpašumu kadastrālajai uzmērīšanai un ierakstīšanai zemesgrāmatā. 

 

27. § 

Par nekustamā īpašuma „Miglas 1” ar kadastra Nr.7862 002 0163  

nosacītās cenas apstiprināšanu 
(Ziņo O.Vasiļjevs) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 17. un 27.punktu, 

41.punkta pirmās daļas 4.punktu, Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta 

ceturtās daļas 3.punktu, 8.panta trešo daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, Rēzeknes novada 

pašvaldības 2012.gada 1.marta noteikumu Nr.6 „Kārtība, kādā notiek pašvaldības nekustamā 

īpašuma atsavināšanas process un atsavināšanas rezultātā iegūto līdzekļu izlietošana Rēzeknes 

novada pašvaldībā" 25.punktu, 27.punktu un 28.1.apakšpunktu, Rēzeknes novada pašvaldības 

2015.gada 17.decembra lēmumu “Par apbūvēta zemesgabala nodošanu atsavināšanai M. U. 

Kaunatas  pagastā”, (protokols Nr.26, 12.§), ņemot vērā nekustamā īpašuma novērtēšanas 

komisijas 2016.gada 11.marta lēmumu Nr.2, M. U.2016.gada 1.februāra iesniegumu, Finanšu 

pastāvīgās komitejas 2016.gada 24.marta priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot 11 

balsīm par (Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, 

Kaspars Melnis, Aleksandra Ostrovska, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, Monvīds 

Švarcs), pret - nav, atturas - nav, n o l e m j: 

 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Miglas 1”, kas atrodas „Miglas”, Jaunsloboda, 

Kaunatas pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7862 002 0163, platība 3,36 ha, 

nosacīto cenu EUR 3483,75 (trīs tūkstoši četri simti astoņdesmit trīs euro 75 centi). 

2. Pārdot M. U., personas kods (..), dzīvo (..), Rīga, nekustamo īpašumu „Miglas 1”, 

kas atrodas “Miglas”, Jaunsloboda, Kaunatas pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra 

Nr.7862 002 0163, platība 3,36 ha, uz nomaksu par brīvu cenu, kas ir vienāda ar 

nosacīto cenu, tas ir, EUR 3483,75 (trīs tūkstoši četri simti astoņdesmit trīs euro 75 

centi). 

3. Noteikt maksāšanas līdzekļus euro. 

4. Noteikt pirmo iemaksu 1045,13 euro (viens tūkstotis četrdesmit pieci euro 13 centi) ar samaksas 

termiņu līdz 2016.gada 7.maijam. 

5. Uzdot Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniecei Elvīrai Pizānei noslēgt 

nomaksas pirkuma līgumu ar M. U. viena mēneša laikā no pirmās iemaksas 

samaksas dienas. 

6. Noteikt divu gadu nomaksas termiņu no nomaksas pirkuma līguma noslēgšanas 

dienas. 

7. Noteikt, ka par atlikto maksājumu M. U. maksā 0,5 procentus mēnesī, tas ir, sešus 

procentus gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas, un par pirkuma līgumā 

noteikto maksājumu termiņu kavējumiem – nokavējuma procentus 0,1 procenta 

apmērā no kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu. 

8. Izskatīt jautājumu par nomaksas pirkuma līguma atzīšanu par spēkā neesošu no tā 

noslēgšanas dienas, ja nekustamā īpašuma kopējais pirkuma maksas parāda apmērs 

pārsniedz divu mēnešu pamatsummas maksājumu kopējo apmēru. 

9. Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2015.gada 17.decembra lēmumu “Par 
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apbūvēta zemesgabala nodošanu atsavināšanai M. U. Kaunatas pagastā”, (protokols 

Nr.26, 12.§), 2016.gada 15.janvārī iemaksāja Kaunatas pagasta pārvaldei 

priekšapmaksu 215,00 euro (divi simti piecpadsmit euro, 00 centu). 

10. Ieskaitīt nekustamā īpašuma atsavināšanas rezultātā iegūtos līdzekļus Kaunatas 

pagasta pārvaldes, reģistrācijas Nr.90000048608, norēķinu kontā 

Nr.LV85HABA0551034298560, AS SWEDBANKA. 

11. Samazināt Kaunatas pagasta pārvaldei 2016.gadam plānoto transfertu no 

pašvaldības budžeta 10 % (desmit procentu) apmērā, noapaļojot pilnos skaitļos no 

nekustamā īpašuma atsavināšanas cenas, koriģējot transfertu, izdarot kārtējos 

budžeta grozījumus. 

12. Noteikt, ka no budžeta transferta samazinājuma iegūtie naudas līdzekļi, izņemot 

izdevumus, kas Kaunatas pagasta pārvaldei radās veicot nekustamā īpašuma 

novērtēšanu, izlietojami Kaunatas pagasta teritorijā esošo pašvaldības nekustamo 

īpašumu kadastrālajai uzmērīšanai un ierakstīšanai zemesgrāmatā. 

 

28. § 

Par dzīvokļu nodošanu bez atlīdzības no Silmalas pagasta pārvaldes bilances uz Tiskādu 

bērnu namu un Tiskādu speciālo internātpamatskolu 
(Ziņo S.Ančikovska) 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4.punktu, saskaņā ar 

Rēzeknes novada attīstības programmas (2012-2018) uzdevumiem 3.1.1. “Nodrošināt 

kvalitatīvus un pieejamus izglītības pakalpojumus” un 2.3.1. “Pilnveidot esošus un ieviest 

jaunus sociālos pakalpojumus sociālās atstumtības riska grupām”, ņemot vērā Silmalas 

pagasta pārvaldes 2016.gada 8.marta ierosinājumu un Finanšu pastāvīgās komitejas 

2016.gada 24.marta priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot 11 balsīm par (Vilis 

Deksnis, Vinera Dimpere, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, 

Aleksandra Ostrovska, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, Monvīds Švarcs), pret - 

nav, atturas - nav, n o l e m j: 

 

1. Nodot bez atlīdzības no Silmalas pagasta pārvaldes bilances uz Tiskādu bērnu nama 

bilanci šādus pamatlīdzekļus (dzīvokļus): 

Pamatlīdzekļa 

nosaukums 

Kopējā 

platība 

m
2 

Atrašanas 

vieta 

Bilances 

vērtība 

EUR 

Atlikusī 

vērtība uz 

01.03.2016. 

EUR 

Iegādes 

gads 

Pamatojums 

Trīsistabu 

dzīvoklis 

Nr.1. 

68.7 Parka iela 3, 

c.Vecružina, 

Silmalas 

pagasts, 

Rēzeknes 

novads 

2837,00 2013,00 2002 Labiekārtots 

dzīvoklis ar 

centrālo apkuri 

iestādes 

pamatfunkciju 

nodrošināšanai  

Trīsistabu 

dzīvoklis 

Nr.3. 

68.7 Parka iela 3, 

c.Vecružina, 

Silmalas 

pagasts, 

Rēzeknes 

novads 

2837,00 2013,00 2002 Labiekārtots 

dzīvoklis ar 

centrālo apkuri 

iestādes 

pamatfunkciju 

nodrošināšanai 

 

2. Nodot bez atlīdzības no Silmalas pagasta pārvaldes bilances uz Tiskādu speciālās 

internātpamatskolas bilanci šādu  pamatlīdzekli (dzīvokli):  

Pamatlīdzekļa Kopējā Atrašanas Bilances Atlikusī Iegādes Pamatojums 
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nosaukums platība 

m
2 

vieta vērtība 

EUR 

vērtība uz 

01.03.2016. 

EUR 

gads 

Četristabu 

dzīvoklis 

Nr.7. 

78.4 Parka iela 3, 

c.Vecružina, 

Silmalas 

pagasts, 

Rēzeknes 

novads 

3238,00 2298,00 2002 Labiekārtots 

dzīvoklis ar 

centrālo apkuri 

iestādes 

pamatfunkciju 

nodrošināšanai  

 

3. Atbilstoši grāmatvedības likumdošanai Silmalas pagasta pārvaldes galvenajai 

grāmatvedei nodrošināt iepriekš minēto dzīvokļu bez atlīdzības  nodošanu no Silmalas 

pagasta pārvaldes bilances uz Tiskādu bērnu nama un Tiskādu speciālās 

internātpamatskolas bilanci. 

 

29. § 

Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2016.gada 3.marta lēmumā “Par zemes 

vienību izslēgšanu no Rēzeknes novada pašvaldības Ozolaines  

pagasta pārvaldes bilances” 
(Ziņo S.Ančikovska) 

 

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

grāmatvedības standarta Nr. 7 „Pamatlīdzekļi” 66.2.punktu, ņemot vērā Ozolaines pagasta 

pārvaldes 2016.gada 14.marta ierosinājumu un Finanšu pastāvīgās komitejas 2016.gada 

24.marta priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot 11 balsīm par (Vilis Deksnis, Vinera 

Dimpere, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Aleksandra 

Ostrovska, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, Monvīds Švarcs), pret - nav, atturas - 

nav, n o l e m j: 

 

izdarīt grozījumus Rēzeknes novada domes 2016.gada 3.marta lēmumā “Par zemes 

vienības izslēgšanu no Ozolaines pagasta pārvaldes bilances” (protokols Nr.6, 15.§), aizstājot 

tabulas 2.ailes ierakstu “kadastra Nr.78760010565” ar “kadastra Nr.78760010667”. 

 

30. § 

Par Feimaņu ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2016.gadam 
(Ziņo T.Kruste) 

 

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

Zvejniecības likuma 7.panta sesto daļu, 11.panta otro daļu, 11.panta 5.
2
daļu, Latvijas 

Republikas Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumu Nr.796 „Noteikumi par 

rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.11.apakšpunktu, 

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 2016.gada 24.marta priekšlikumu (protokols Nr.3, 1.§), Sodu 

reģistra datus, Rēzeknes novada pašvaldības Feimaņu pagasta pārvaldes iesniegto 

informāciju, Rēzeknes novada dome, balsojot 11 balsīm par (Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, 

Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Aleksandra Ostrovska, 

Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, Monvīds Švarcs), pret - nav, atturas - nav, n o l e 

m j: 

 

iedalīt šādus Feimaņu ezera zivju tīklu (murdu) limitus pašpatēriņa zvejai 2016.gadā: 
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1. J. P. – 1 murdu; 

2. A. O. – 1 murdu. 

 

31. § 

Par Tiskādu ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2016.gadam 
(Ziņo T.Kruste) 

 

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

Zvejniecības likuma 7.panta sesto daļu, 11.panta otro daļu, 11.panta 5.
2
daļu, Latvijas 

Republikas Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumu Nr.796 „Noteikumi par 

rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.11.apakšpunktu, 

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 Tiskādu ezera rūpnieciskās 

zvejas limitu sadales komisijas 2016.gada 24.marta priekšlikumu (protokols Nr.4, 1.§), Soda 

reģistra datus, Rēzeknes novada pašvaldības Silmalas pagasta pārvaldes iesniegto informāciju, 

Rēzeknes novada dome, balsojot 11 balsīm par (Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, Igors 

Kolosovs, Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Aleksandra Ostrovska, Guntis 

Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, Monvīds Švarcs), pret - nav, atturas - nav, n o l e m j: 

 

iedalīt V. K. 1 (vienu) zivju murdu ar sētu, līdz 30 metriem no Tiskādu ezera zivju tīklu 

limita pašpatēriņa zvejai 2016.gadā. 

 

32. § 

Par pārrakstīšanās kļūdas labošanu Rēzeknes novada domes 2016.gada 17.marta 

lēmumā „Par V. I. mantojamās zemes robežas un platības precizēšanu Ozolaines 

pagastā” 
(Ziņo M.Vizule) 

 

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

pagasta pārvaldes 2016.gada 23.marta atzinumu par zemes vienību un Teritorijas attīstības, 

plānošanas, tautsaimniecības, vides un infrastruktūras jautājumu pastāvīgās komitejas 

2016.gada 24.marta priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot 11 balsīm par (Vilis 

Deksnis, Vinera Dimpere, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, 

Aleksandra Ostrovska, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, Monvīds Švarcs), pret - 

nav, atturas - nav, n o l e m j: 

 

sakarā ar to, ka lēmumā „Par V. I. mantojamās zemes robežas un platības precizēšanu” 

konstatēta pārrakstīšanās kļūda lēmuma lemjošās daļas zemes vienības kadastra apzīmējumā 

7876 002 0077 (lēmumā 7878 002 0077), un saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 

72.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka iestāde jebkurā laikā administratīvā tekstā var izlabot 

acīmredzamas pārrakstīšanas vai matemātiskā aprēķina kļūdas, ja tas nemaina lēmuma būtību: 

 

1. Labot Rēzeknes novada domes 2016.gada 17.marta lēmumā „Par V. I. mantojamās 

zemes robežas un platības precizēšanu Ozolaines pagastā”  (protokols Nr.7, 18.§)  

zemes vienības kadastra apzīmējumu no „7878 002 0077” uz „7876 002 0077”.   

2. Lēmuma norakstu nosūtīt VZD Latgales reģionālajai nodaļai (Atbrīvošanas aleja 

88, Rēzekne, LV 4601), V. I. (..) un Ozolaines pagasta pārvaldei 

(info@ozolaine.lv). 
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33. § 

Par  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7876 001 2629 platības sadalījuma pa 

zemes lietošanas veidiem precizēšanu Ozolaines pagastā 
(Ziņo M.Vizule) 

 

Izskatījusi Ozolaines pagasta pārvaldes iesniegumu par zemes vienības lietošanas veidu 

eksplikācijas maiņu, 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 2016.gada 24.marta priekšlikumu, 

Rēzeknes novada dome, balsojot 11 balsīm par (Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, Igors 

Kolosovs, Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Aleksandra Ostrovska, Guntis 

Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, Monvīds Švarcs), pret - nav, atturas - nav, n o l e m j: 

 

pieņemt lēmumu par  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7876 001 2629 platības 

sadalījuma pa zemes lietošanas veidiem precizēšanu  Ozolaines pagastā (lēmums pievienots). 

 

34. § 

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7866 003 0276 sadali Lendžu pagastā 
(Ziņo M.Vizule) 

 

Izskatījusi Lendžu pagasta pārvaldes iesniegumu par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 7866 003 0276 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 2016.gada 24.marta 

priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot 11 balsīm par (Vilis Deksnis, Vinera 

Dimpere, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Aleksandra 

Ostrovska, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, Monvīds Švarcs), pret - nav, atturas - 

nav, n o l e m j: 

 

pieņemt lēmumu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  7866 003 0276 sadali 

Lendžu pagastā (lēmums pievienots). 

 

35. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 7888 013 0033 sadali  

Silmalas pagastā 
(Ziņo M.Vizule) 

 

Izskatījusi Staņislava Maļavko atsavināšanas ierosinājumu par zemes vienību ar 

kadastra apzīmējumu 7888 013 0033, 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 2016.gada 24.marta 

priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot 11 balsīm par (Vilis Deksnis, Vinera 

Dimpere, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Aleksandra 

Ostrovska, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, Monvīds Švarcs), pret - nav, atturas - 

nav, n o l e m j: 

 

pieņemt lēmumu par pašvaldības nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 7888 013 

0033 sadali Silmalas pagastā (lēmums pievienots). 
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36. § 

Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7894 002 0184 

sadali Stružānu pagastā 
(Ziņo M.Vizule) 

 

Izskatījusi Strūžānu pagasta pārvaldes iesniegumu par zemes vienības 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 2016.gada 24.marta priekšlikumu, Rēzeknes 

novada dome, balsojot 11 balsīm par (Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, Igors Kolosovs, Tatjana 

Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Aleksandra Ostrovska, Guntis Rasims, Juris Runčs, 

Pēteris Stanka, Monvīds Švarcs), pret - nav, atturas - nav, n o l e m j: 

 

pieņemt lēmumu par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

7894 002 0184 sadali Strūžānu pagastā (lēmums pievienots). 

 

37. § 

Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2015.gada 15.oktobra lēmumā “Par 

grozījumiem Rēzeknes novada domes 2015.gada 2.aprīļa lēmumā  „Par  S. Č. un M.Č. 

mantojamās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7856 004 0049 sadali Griškānu 

pagastā” 
(Ziņo M.Vizule) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, S.Č. un M. 

Če. pilnvarotās personas Ir. P. 2016.gada 9.marta iesniegumu par mantojamās zemes reālo 

sadali, ņemot vērā Teritorijas attīstības, plānošanas, tautsaimniecības, vides un infrastruktūras 

jautājumu pastāvīgās komitejas 2016.gada 24.marta priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, 

balsojot 11 balsīm par (Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, 

Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Aleksandra Ostrovska, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris 

Stanka, Monvīds Švarcs), pret - nav, atturas - nav,  n o l e m j: 

 

1. Sakarā ar S. Č. un M. Č. pilnvarotās personas I.P. iesniegumā norādīto, ka 

pamatojoties uz 03.11.2014. līgumu par kopīpašuma reālo sadali, tika veikta robežu 

noteikšana dabā, un zemes gabala kopējās robežas izvietojums tika mainīts. 

2. Ņemot vērā augstāk minēto, izdarīt grozījumus Rēzeknes novada domes 2015.gada 

15.oktobra lēmumā “Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2015.gada 2.aprīļa 

lēmumā  „Par  S. Č. un M. Č. mantojamās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

7856 004 0049 sadali Griškānu pagastā” (protokols Nr.22, 5.§), precizējot zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 7856 004 0049 sadales varianta robežas atbilstoši 

grafiskajam pielikumam. 

3. Lēmuma norakstu nosūtīt Griškānu pagasta pārvaldei, S. Č. (..) un I. P.(..). 

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā 

stāšanās dienas, pieteikumu iesniedzot Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. 

 

 

 

 

38. § 



24 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu  J. L.  nekustamajam īpašumam „..” 

Bērzgales pagastā 
(Ziņo M.Vizule) 

 

Izskatījusi SIA „Ametrs” Rēzeknes biroja vadītāja Jura Kazāka iesniegtu zemes 

ierīcības projektu J. L. nekustamajam īpašuma „..”, 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 2016.gada 24.marta priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot 11 balsīm par 

(Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars 

Melnis, Aleksandra Ostrovska, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, Monvīds Švarcs), 

pret - nav, atturas - nav, n o l e m j: 

 

pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu J.L.  nekustamajam 

īpašumam „..” Bērzgales pagastā  (lēmums pievienots). 

 

39. § 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu  D. Z.  nekustamajam īpašumam „..” 

Ilzeskalna pagastā 
(Ziņo M.Vizule) 

 

Izskatījusi SIA „Ametrs” Rēzeknes biroja vadītāja Jura Kazāka iesniegtu zemes 

ierīcības projektu D.Z. nekustamajam īpašumam „..”, 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 2016.gada 24.marta priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot 11 balsīm par 

(Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars 

Melnis, Aleksandra Ostrovska, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, Monvīds Švarcs), 

pret - nav, atturas - nav, n o l e m j: 

 

pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu D. Z. nekustamajam 

īpašumam „..” Ilzeskalna pagastā  (lēmums pievienots). 

 

40. § 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu SIA “MYRTILLUS” nekustamajam 

īpašumam „Dvarči” Ozolaines pagastā 
(Ziņo M.Vizule) 

 

Izskatījusi SIA „Austrumu mērnieks” valdes priekšsēdētāja O.Blina iesniegtu zemes 

ierīcības projektu SIA “MYRTILLUS” nekustamajam īpašumam „Dvarči”, 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 2016.gada 24.marta priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot 11 

balsīm par (Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, 

Kaspars Melnis, Aleksandra Ostrovska, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, Monvīds 

Švarcs), pret - nav, atturas - nav, n o l e m j: 

 

pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu  SIA “MYRTILLUS” 

nekustamajam īpašumam „Dvarči” Ozolaines pagastā (lēmums pievienots). 

 

 

41. § 
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Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu O. K. nekustamajam īpašumam „..” 

Sakstagala pagastā 
(Ziņo M.Vizule) 

 

Izskatījusi SIA „Metrum” Balvu biroja vadītāja D. A. iesniegtu zemes ierīcības projektu 

O. K. nekustamajam īpašumam „..”, 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 2016.gada 24.marta 

priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot 11 balsīm par (Vilis Deksnis, Vinera 

Dimpere, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Aleksandra 

Ostrovska, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, Monvīds Švarcs), pret - nav, atturas - 

nav, n o l e m j: 

 

pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu O. K. nekustamajam 

īpašumam „..” Sakstagala pagastā (lēmums pievienots). 

 

42. § 

Par grozījumiem 2007.gada 5. septembra Lauku apvidus zemes nomas līgumā Nr.25 ar 

M. F. Audriņu pagastā 
(Ziņo A.Bringule) 

 

Izskatījusi M. F. iesniegumu par 2007.gada 5. septembra Lauku apvidus zemes nomas 

līguma Nr.25 grozījumiem, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 37.pantu, 41.panta 

pirmās daļas 3.punktu, ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2016.gada 24.marta  

priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot 11 balsīm par (Vilis Deksnis, Vinera 

Dimpere, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Aleksandra 

Ostrovska, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, Monvīds Švarcs), pret - nav, atturas - 

nav,                            n o l e m j: 

 

pieņemt lēmumu par grozījumiem 2007.gada 5.septembra Lauku apvidus zemes nomas 

līgumā Nr.25 ar M. F. Audriņu pagastā (lēmums pievienots). 

 

43. § 

Par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas 

statusa piešķiršanu koplietošanas novadgrāvim Vērēmu un Ilzeskalna pagastā 
(Ziņo A.Jaudzema) 

 

Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2016.gada 4.februāra lēmumu “Par 

koplietošanas meliorācijas sistēmām, kurām plānots piešķirt pašvaldības nozīmes 

koplietošanas meliorācijas sistēmas statusu” (prot. Nr.4, 72. §), Vērēmu pagasta pārvaldei tika 

uzdots noskaidrot zemes īpašnieku vai tiesisko valdītāju viedokli par statusa piešķiršanu 

novadgrāvim ar ŪSIK kodu 428744:01 posmā no valsts vietējā  autoceļa V586 līdz Škeņevas 

ezeram Vērēmu pagasta Sondoru - Škeņevas ciemā. Koplietošanas grāvis robežojas ar 6 

zemes īpašumiem, kur 1 no tiem atrodas Rēzeknes novada pašvaldības tiesiskajā valdījumā, 

no 4 zemes īpašniekiem ir saņemti rakstiski apliecinājumi par piekrišanu statusa piešķiršanai, 

bet no 1 zemes īpašnieka saņemts rakstisks iesniegums ar iebildumiem statusa piešķiršanai. 

Izteiktie iebildumi nav pamatoti argumentēti, kā arī iebildumu izteicēja zemes īpašuma robeža 

iet gar grāvja vidu, kur no otras novadgrāvja puses pieguļošā zemes gabala īpašnieks, 

savukārt, piekrīt pašvaldības nozīmes statusa piešķiršanai. 

Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2016.gada 4.februāra lēmumu “Par 

koplietošanas meliorācijas sistēmām, kurām plānots piešķirt pašvaldības nozīmes 

koplietošanas meliorācijas sistēmas statusu” (protokols Nr.4, 72.§), Ilzeskalna pagasta 
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pārvaldei tika uzdots noskaidrot zemes īpašnieku vai tiesisko valdītāju viedokli par statusa 

piešķiršanu novadgrāvim ar ŪSIK kodu 42699:01 posmā no nekustamā īpašuma “Medņa 

kalns” līdz Stogoršņu ezeram. Pēc atkārtotas grāvja apsekošanas dabā un ņemot vērā 

lietderības apsvērumus, tika nolemts virzīt uz statusa piešķiršanu minētā grāvja posmu no 

nekustamā īpašuma “Letki” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7858 005 0081 līdz 

Stogoršņu ezeram. Koplietošanas grāvis šajā posmā robežojas ar 8 zemes īpašumiem, kur 1 

īpašuma sastāvā esošās zemes vienības statuss ir zeme zemes reformas pabeigšanai un tam 

īpašuma piederība uz šo brīdi nav noteikta, 4 zemes īpašumi atrodas Rēzeknes novada 

pašvaldības tiesiskajā valdījumā, un no 3 zemes īpašniekiem ir saņemti rakstiski apliecinājumi 

par piekrišanu statusa piešķiršanai. 

Izvērtējot saņemtos zemes īpašnieku viedokļus, lai regulētu ūdens režīmu pašvaldības 

administratīvajā teritorijā un nodrošinātu pašvaldībai nozīmīgas koplietošanas meliorācijas 

sistēmas būvniecību, ekspluatāciju un uzturēšanu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 

15.panta pirmās daļas 2. punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 41.panta pirmās daļas 3. 

punktu un 47.panta otro daļu, Meliorācijas likuma 1. panta pirmās daļas 5.
1
 punktu, 22.

1
 panta 

pirmo daļu un 22.
2
 panta pirmo un trešo daļu, Administratīvā procesa likuma 4., 65.–67.pantu 

un 79.panta pirmo daļu, ņemot vērā Teritorijas attīstības, plānošanas, tautsaimniecības, vides 

un infrastruktūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2016.gada 24.marta priekšlikumu, 

Rēzeknes novada dome, balsojot 11 balsīm par (Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, Igors 

Kolosovs, Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Aleksandra Ostrovska, Guntis 

Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, Monvīds Švarcs), pret - nav, atturas - nav, n o l e m j: 

 

1.1. Piešķirt pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusu 

novadgrāvjiem Vērēmu un Ilzeskalna pagastā, apstiprinot pašvaldības nozīmes 

koplietošanas meliorācijas sistēmu sarakstu (1.pielikums) un grāvju attēlojumu 

kartē (2.pielikums). 

1.2.  Uzdot Attīstības plānošanas nodaļas vadītājai 5 darba dienu laikā pēc lēmuma 

pieņemšanas veikt sabiedrības informēšanu, publicējot lēmumu pašvaldības mājas 

lapā www.rezeknesnovads.lv. 

1.3.  Uzdot Attīstības plānošanas nodaļas vadītājai mēneša laikā informēt par šo 

lēmumu VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”. 

1.4.   Uzdot Vērēmu un Ilzeskalna pagasta pārvaldei nosūtīt šo lēmumu zemes vienību, 

kuru robežās atrodas pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēma, 

īpašniekiem. 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā 

stāšanās dienas, pieteikumu iesniedzot Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. 

 

2.   Uzdot Attīstības plānošanas nodaļai analizēt Korupcijas novēršanas apkarošanas 

biroja sniegto viedokli un skaidrojumu par pašvaldības līdzdalības tiesībām 

koplietošanas meliorācijas sistēmu ekspluatācijā un uzturēšanā, sagatavoto 

materiālu un Korupcijas novēršanas apkarošanas biroja 2016.gada 31.marta vēstuli 

Nr.1/1785 “Par viedokļa un skaidrojuma sniegšanu” nosūtīt Rēzeknes novada 

domes deputātiem. 

 

44. § 

Par A.K. nokavētā nekustamā īpašuma  

nodokļa samaksas kārtības noteikšanu 
(Ziņo S.Frančenko) 

 

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

Finanšu pastāvīgās komitejas 2016.gada 24.marta priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, 

balsojot 11 balsīm par (Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, 

http://www.rezeknesnovads.lv/
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Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Aleksandra Ostrovska, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris 

Stanka, Monvīds Švarcs), pret - nav, atturas - nav, n o l e m j: 

 

1. Ņemot vērā A. K. iesniegumu par nekustamā īpašuma nodokļu parāda samaksas 

kārtību, vienoties ar A. K. par nekustamā īpašuma nodokļu parāda EUR 2140,49 

(divi tūkstoši viens simts četrdesmit euro, 49 centi) samaksas kārtību, paredzot 

parāda atmaksas termiņu pa daļām un nosakot atmaksas termiņu līdz 2017.gada 

15.aprīlim (vienošanās projekts pievienots). 

2. Uzdot Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniecei Elvīrai Pizānei parakstīt 

vienošanos par nekustamā īpašuma nodokļu parāda samaksas kārtību ar A. K. 

 

45. § 

Par V. S. nokavētā nekustamā īpašuma  

nodokļa samaksas kārtības noteikšanu 
(Ziņo S.Frančenko) 

 

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

Finanšu pastāvīgās komitejas 2016.gada 24.marta priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, 

balsojot 11 balsīm par (Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, 

Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Aleksandra Ostrovska, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris 

Stanka, Monvīds Švarcs), pret - nav, atturas - nav, n o l e m j: 

 

1. Ņemot vērā V. S. iesniegumu par nekustamā īpašuma nodokļu parāda samaksas 

kārtību, vienoties ar V. S. par nekustamā īpašuma nodokļu parāda EUR 1139,00 

(viens tūkstotis viens simts trīsdesmit deviņi euro, 00 centi) samaksas kārtību, 

paredzot parāda atmaksas termiņu pa daļām un nosakot atmaksas termiņu līdz 

2017.gada 15.aprīlim (vienošanās projekts pievienots). 

2. Uzdot Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniecei Elvīrai Pizānei parakstīt 

vienošanos par nekustamā īpašuma nodokļu parāda samaksas kārtību ar V. S. 

 

46. § 

Par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar T.P. Ilzeskalna pagastā 
(Ziņo S.Strankale) 

 

Izskatījusi T. P. iesniegumu par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu, pamatojoties 

uz likuma „Par pašvaldībām” 37.panta sesto daļu, 41.panta pirmās daļas 3.punktu, ņemot vērā 

Sociālo un veselības aizsardzības jautājumu pastāvīgās komitejas 2016.gada 24.marta 

priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot 11 balsīm par (Vilis Deksnis, Vinera 

Dimpere, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Aleksandra 

Ostrovska, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, Monvīds Švarcs), pret - nav, atturas - 

nav, n o l e m j: 

 

1. Pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar T. P.Ilzeskalna 

pagastā (lēmums pievienots). 

2. Uzdot Ilzeskalna pagasta pārvaldes vadītājai Genovefai Gailumai sagatavot un 

noslēgt dzīvokļa īres līgumu ar T. P. 

 

47. § 

Par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar L. C.Lūznavas pagastā 
(Ziņo S.Strankale) 

 



28 

Izskatījusi L. C. iesniegumu par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu, pamatojoties 

uz likuma „Par pašvaldībām” 37.panta sesto daļu, 41.panta pirmās daļas 3.punktu, ņemot vērā 

Sociālo un veselības aizsardzības jautājumu pastāvīgās komitejas 2016.gada 24.marta 

priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot 11 balsīm par (Vilis Deksnis, Vinera 

Dimpere, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Aleksandra 

Ostrovska, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, Monvīds Švarcs), pret - nav, atturas - 

nav, n o l e m j: 

 

1. Pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar L. C. Lūznavas 

pagastā (lēmums pievienots). 

2. Uzdot pašvaldības SIA “Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums”  

sagatavot un noslēgt dzīvokļa īres līgumu ar L. C. 

 

48. § 

Par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar S.G. Stružānu pagastā 
(Ziņo S.Strankale) 

 

Izskatījusi S. G. iesniegumu par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu, pamatojoties 

uz likuma „Par pašvaldībām” 37.panta sesto daļu, 41.panta pirmās daļas 3.punktu, ņemot vērā 

Sociālo un veselības aizsardzības jautājumu pastāvīgās komitejas 2016.gada 24.marta 

priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot 11 balsīm par (Vilis Deksnis, Vinera 

Dimpere, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Aleksandra 

Ostrovska, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, Monvīds Švarcs), pret - nav, atturas - 

nav, n o l e m j: 

 

1. Pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar S. G. Stružānu 

pagastā (lēmums pievienots). 

2. Uzdot pašvaldības SIA „Strūžānu siltums” valdes loceklim Renāram Vabalam 

sagatavot un noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar S.G. 

 

49. § 

Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu ar M. F. Audriņu pagastā 
(Ziņo S.Strankale) 

 

Izskatījusi M. F. 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 Audriņu pagasta pārvaldes 2016.gada 

22.marta atzinumu un Sociālo un veselības aizsardzības jautājumu pastāvīgās komitejas 

2016.gada  24.marta  priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot 11 balsīm par (Vilis 

Deksnis, Vinera Dimpere, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, 

Aleksandra Ostrovska, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, Monvīds Švarcs), pret - 

nav, atturas - nav, n o l e m j: 

 

1. Tā kā īrniekam ir tiesības izbeigt dzīvojamās telpas īres līgumu, izbeigt dzīvojamās 

telpas īres līgumu ar M. F., personas kods (..), par dzīvokļa Nr.5, kas atrodas (..), 

Audriņu pagastā, Rēzeknes novadā, īri.  

2. Uzdot Audriņu pagasta pārvaldes vadītājam Eināram Aleksandram Bindemanim 

sagatavot un noslēgt vienošanos par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu ar M. 

F. 

 

50. § 
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Par Rēzeknes novada domes 2016.gada 21.janvāra lēmuma „Par dzīvojamās telpas īres 

līguma pārslēgšanu ar S.M. Maltas pagastā” atcelšanu 
(Ziņo S.Strankale) 

 

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

palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 10.panta pirmās daļas 4.punktu, 10.panta otro daļu, 

I. T. 2016.gada 1.marta iesniegumu, ņemot vērā Sociālo un veselības aizsardzības jautājumu 

pastāvīgās komitejas 2016.gada 24.marta priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot 11 

balsīm par (Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, 

Kaspars Melnis, Aleksandra Ostrovska, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, Monvīds 

Švarcs), pret - nav, atturas - nav, n o l e m j: 

 

atcelt Rēzeknes novada domes 2016.gada 21.janvāra lēmumu „Par dzīvojamās telpas 

īres līguma pārslēgšanu ar S. Maslovu Maltas pagastā” (protokols Nr.2, 49.§). 

 

51. § 

Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu S. S. Čornajas pagastā 
(Ziņo S.Strankale) 

 

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 2016.gada 24.marta 

priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot 11 balsīm par (Vilis Deksnis, Vinera 

Dimpere, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Aleksandra 

Ostrovska, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, Monvīds Švarcs), 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 (..), Čornajas pagastā, Rēzeknes novadā, noslēdzot sociālā dzīvokļa 

īres līgumu uz noteiktu laiku no 2016.gada 2.aprīļa līdz 2016.gada 1.oktobrim. 

2. Uzdot Čornajas pagasta pārvaldes vadītājam Oļegam Kvitkovskim atjaunot sociālā 

dzīvokļa īres līgumu ar S. S. 

 

52. § 

Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu A. A. Stružānu pagastā 
(Ziņo S.Strankale) 

 

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 2016.gada 24.marta 

priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot 11 balsīm par (Vilis Deksnis, Vinera 

Dimpere, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Aleksandra 

Ostrovska, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, Monvīds Švarcs), pret - nav, atturas - 

nav,  n o l e m j: 

 

1. Atjaunot A.A., personas kods (..), sociālā dzīvokļa īres līgumu par dzīvokļa Nr. 7 

īri, kas atrodas (..) Stružānu pagastā, Rēzeknes novadā, noslēdzot sociālā dzīvokļa 

īres līgumu uz noteiktu laiku no 2016.gada 1.aprīļa līdz 2016.gada 30.septembrim. 

2. Uzdot pašvaldības SIA „Strūžānu siltums” valdes loceklim Renāram Vabalam 

atjaunot sociālā dzīvokļa īres līgumu ar A. A. 

 

53. § 
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Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu M. G. Stružānu pagastā 
(Ziņo S.Strankale) 

 

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 2016.gada 24.marta 

priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot 11 balsīm par (Vilis Deksnis, Vinera 

Dimpere, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Aleksandra 

Ostrovska, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, Monvīds Švarcs), pret - nav, atturas - 

nav, n o l e m j: 

 

1. Atjaunot M.G., personas kods (..), sociālā dzīvokļa īres līgumu par dzīvokļa Nr. 4 

īri, kas atrodas (..) Stružānu pagastā, Rēzeknes novadā, noslēdzot sociālā dzīvokļa 

īres līgumu uz noteiktu laiku no 2016.gada 18.aprīlim līdz 2016.gada 17.oktobrim. 

2. Uzdot pašvaldības SIA „Strūžānu siltums” valdes loceklim Renāram Vabalam 

atjaunot sociālā dzīvokļa īres līgumu ar M. G. 

 

54. § 

Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu A. I. Stružānu pagastā 
(Ziņo S.Strankale) 

 

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 2016.gada 24.marta 

priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot 11 balsīm par (Vilis Deksnis, Vinera 

Dimpere, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Aleksandra 

Ostrovska, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, Monvīds Švarcs), pret - nav, atturas - 

nav, n o l e m j: 

 

1. Atjaunot A.I., personas kods (..), sociālā dzīvokļa īres līgumu par dzīvokļa Nr. 2 īri, 

kas atrodas (..), Stružānu pagastā, Rēzeknes novadā, noslēdzot sociālā dzīvokļa īres 

līgumu uz noteiktu laiku no 2016.gada 7.aprīļa līdz 2016.gada 6.oktobrim. 

2. Uzdot pašvaldības SIA „Strūžānu siltums” valdes loceklim Renāram Vabalam 

atjaunot sociālā dzīvokļa īres līgumu ar A.I. 

 

55. § 

Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu A.K. Stružānu pagastā 
(Ziņo S.Strankale) 

 

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 2016.gada 24.marta 

priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot 11 balsīm par (Vilis Deksnis, Vinera 

Dimpere, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Aleksandra 

Ostrovska, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, Monvīds Švarcs), pret - nav, atturas - 

nav, n o l e m j: 

 

1. Atjaunot A. K., personas kods (..), sociālā dzīvokļa īres līgumu par dzīvokļa Nr. 1 

īri, kas atrodas (..), Stružānu pagastā, Rēzeknes novadā, noslēdzot sociālā dzīvokļa 

īres līgumu uz noteiktu laiku no 2016.gada 2.aprīļa līdz 2016.gada 1.oktobrim. 

2. Uzdot pašvaldības SIA „Strūžānu siltums” valdes loceklim Renāram Vabalam 

atjaunot sociālā dzīvokļa īres līgumu ar A. K. 
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56. § 

Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu S. O. Stružānu pagastā 
(Ziņo S.Strankale) 

 

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 2016.gada 24.marta 

priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot 11 balsīm par (Vilis Deksnis, Vinera 

Dimpere, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Aleksandra 

Ostrovska, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, Monvīds Švarcs), pret - nav, atturas - 

nav,  n o l e m j: 

 

1. Atjaunot S. O., personas kods (..), sociālā dzīvokļa īres līgumu par dzīvokļa Nr. 3 

īri, kas atrodas (..) Stružānu pagastā, Rēzeknes novadā, noslēdzot sociālā dzīvokļa 

īres līgumu uz noteiktu laiku no 2016.gada 1.aprīļa līdz 2016.gada 30.septembrim. 

2. Uzdot pašvaldības SIA „Strūžānu siltums” valdes loceklim Renāram Vabalam 

atjaunot sociālā dzīvokļa īres līgumu ar S. O. 

 

57. § 

Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu L. V. Stružānu pagastā 
(Ziņo S.Strankale) 

 

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 2016.gada 24.marta 

priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot 11 balsīm par (Vilis Deksnis, Vinera 

Dimpere, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Aleksandra 

Ostrovska, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, Monvīds Švarcs), pret - nav, atturas - 

nav, n o l e m j: 

 

1. Atjaunot L. V., personas kods (..), sociālā dzīvokļa īres līgumu par dzīvokļa Nr. 10 

īri, kas atrodas (..) Stružānu pagastā, Rēzeknes novadā, noslēdzot sociālā dzīvokļa 

īres līgumu uz noteiktu laiku no 2016.gada 7.aprīļa līdz 2016.gada 6.oktobrim. 

2. Uzdot pašvaldības SIA „Strūžānu siltums” valdes loceklim Renāram Vabalam 

atjaunot sociālā dzīvokļa īres līgumu ar L. V. 

 

58. § 

Par personu izslēgšanu no Rēzeknes novada pašvaldības neatliekami sniedzamās 

palīdzības reģistra par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā 
(Ziņo S.Strankale) 

 

Izskatot datus par personām Sociālās palīdzības administrēšanas lietojumprogrammā, 

pamatojoties uz likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 4.panta pirmo daļu, 

5.pantu, 9.panta trešo daļu, 10.panta pirmās daļas 2.punktu, otro un trešo daļu, Rēzeknes 

novada pašvaldības 2009.gada 1.oktobra saistošo noteikumu Nr.7 “Par palīdzību dzīvokļa 

jautājumu risināšanā” 4.5., 4.11.2., 4.12. un 4.13.apakšpunktu, likuma “Par pašvaldībām” 

41.panta pirmās daļas 3.punktu un 47.panta otro daļu, Administratīvā procesa likuma 4., 59., 

60., 65.–67.pantu un 79.panta pirmo daļu, ņemot vērā Sociālo un veselības aizsardzības 

jautājumu pastāvīgās komitejas 2016.gada 24.marta priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, 

balsojot 11 balsīm par (Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, 
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Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Aleksandra Ostrovska, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris 

Stanka, Monvīds Švarcs), pret - nav, atturas - nav, n o l e m j: 

 

no Rēzeknes novada pašvaldības neatliekami sniedzamās palīdzības reģistra par 

palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā izslēgt šādas personas: 

1. Personas, kuras deklarējušas savu dzīvesvietu citas pašvaldības administratīvajā 

teritorijā: 

1.1. V. F., personas kods (..); 

1.2. V. B., personas kods (..); 

1.3. R.B., personas kods (..); 

1.4. I. S., personas kods (..); 

1.5. V. M., personas kods (..). 

2. Mirušo personu J. S., personas kods (..). 

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā 

stāšanās dienas, pieteikumu iesniedzot Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. 

 

59. § 

Par personu izslēgšanu no Rēzeknes novada pašvaldības pirmās kārtas  

palīdzības reģistra par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā 
(Ziņo S.Strankale) 

 

Izskatot datus par personām Sociālās palīdzības administrēšanas lietojumprogrammā, 

pamatojoties uz likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 5.pantu, 9.panta trešo 

daļu, 10.panta pirmās daļas 2.punktu, otro un trešo daļu, 14.panta ceturto daļu, Rēzeknes 

novada pašvaldības 2009.gada 1.oktobra saistošo noteikumu Nr.7 “Par palīdzību dzīvokļa 

jautājumu risināšanā” 4.5., 4.11.2., 4.12. un 4.13.apakšpunktu, likuma “Par pašvaldībām” 

41.panta pirmās daļas 3.punktu un 47.panta otro daļu, Administratīvā procesa likuma 4., 59., 

60., 65.–67.pantu un 79.panta pirmo daļu, ņemot vērā Sociālo un veselības aizsardzības 

jautājumu pastāvīgās komitejas 2016.gada 24.marta priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, 

balsojot 11 balsīm par (Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, 

Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Aleksandra Ostrovska, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris 

Stanka, Monvīds Švarcs), pret - nav, atturas - nav, n o l e m j: 

 

izslēgt no Rēzeknes novada pašvaldības pirmās kārtas palīdzības reģistra par palīdzību 

dzīvokļa jautājumu risināšanā personas, kuras sasniegušas 24 gadu vecumu: 

1. M.V., personas kods (..); 

2. T. N., personas kods (..); 

3. J. L., personas kods (..); 

4. D. K., personas kods (..); 

5. Sv. K., personas kods (..); 

6. T. C., personas kods (..); 

7. A. M., personas kods (..); 

8. A. S., personas kods (..). 

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā 

stāšanās dienas, pieteikumu iesniedzot Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. 

 

60. § 

Par personu izslēgšanu no Rēzeknes novada pašvaldības vispārējās kārtas  

palīdzības reģistra par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā 
(Ziņo S.Strankale) 
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Izskatot datus par personām Sociālās palīdzības administrēšanas lietojumprogrammā, 

pamatojoties uz likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 4.panta pirmo daļu, 

5.pantu, 9.panta trešo daļu, 10.panta pirmās daļas 2.punktu, otro un trešo daļu, Rēzeknes 

novada pašvaldības 2009.gada 1.oktobra saistošo noteikumu Nr.7 “Par palīdzību dzīvokļa 

jautājumu risināšanā” 4.5., 4.11.2., 4.12. un 4.13. apakšpunktu, likuma “Par pašvaldībām” 

41.panta pirmās daļas 3.punktu un 47.panta otro daļu, Administratīvā procesa likuma 4., 59., 

60., 65.–67.pantu un 79.panta pirmo daļu, ņemot vērā Sociālo un veselības aizsardzības 

jautājumu pastāvīgās komitejas 2016.gada 24.marta priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, 

balsojot 11 balsīm par (Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, 

Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Aleksandra Ostrovska, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris 

Stanka, Monvīds Švarcs), pret - nav, atturas - nav, n o l e m j: 

 

izslēgt no Rēzeknes novada pašvaldības vispārējās kārtas palīdzības reģistra par 

palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā šādas personas: 

1.   M.Z., personas kods (..), kura deklarējusi savu dzīvesvietu citas pašvaldības 

administratīvajā teritorijā; 

2.   J. P., personas kods (..), kurš ir miris. 

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā 

stāšanās dienas, pieteikumu iesniedzot Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. 

 

Sēde slēgta 11:00 

 

Nākamā kārtējā Rēzeknes novada domes sēde tiek sasaukta 2016.gada 21.aprīlī. 

 

Pielikumā: 

1. Rēzeknes novada pašvaldības Audriņu pagasta pārvaldes nolikums uz 9 lapām 

2. Rēzeknes novada pašvaldības Bērzgales pagasta pārvaldes nolikums uz 9 lapām 

3. Rēzeknes novada pašvaldības Čornajas pagasta pārvaldes nolikums uz 9 lapām 

4. Rēzeknes novada pašvaldības Dricānu pagasta pārvaldes nolikums uz 9 lapām 

5. Rēzeknes novada pašvaldības Feimaņu pagasta pārvaldes nolikums uz 9 lapām 

6. Rēzeknes novada pašvaldības Gaigalavas pagasta pārvaldes nolikums uz 9 lapām 

7. Rēzeknes novada pašvaldības Griškānu pagasta pārvaldes nolikums uz 9 lapām 

8. Rēzeknes novada pašvaldības Ilzeskalna pagasta pārvaldes nolikums uz 9 lapām 

9. Rēzeknes novada pašvaldības Lendžu pagasta pārvaldes nolikums uz 9 lapām 

10. Rēzeknes novada pašvaldības Lūznavas pagasta pārvaldes nolikums uz 9 lapām 

11. Rēzeknes novada pašvaldības Nagļu pagasta pārvaldes nolikums uz 9 lapām 

12. Rēzeknes novada pašvaldības Nautrēnu pagasta pārvaldes nolikums uz 9 lapām 

13. Rēzeknes novada pašvaldības Ozolaines pagasta pārvaldes nolikums uz 9 lapām 

14. Rēzeknes novada pašvaldības Ozolmuižas pagasta pārvaldes nolikums uz 9 lapām 

15. Rēzeknes novada pašvaldības Rikavas pagasta pārvaldes nolikums uz 9 lapām 

16. Rēzeknes novada pašvaldības Silmalas pagasta pārvaldes nolikums uz 9 lapām 

17. Rēzeknes novada pašvaldības Stoļerovas pagasta pārvaldes nolikums uz 9 lapām 

18. Rēzeknes novada pašvaldības Stružānu pagasta pārvaldes nolikums uz 9 lapām 

19. Rēzeknes novada pašvaldības Vērēmu pagasta pārvaldes nolikums uz 9 lapām 

20. Dricānu pagasta pārvaldes 2016.gada 9.marta iesniegums ar izsoles komisiju 

protokolu Nr.2 kopijām, kopā uz 4 lapām 

21. Rēzeknes novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Koki” ar kadastra Nr.7850 004 

0081 izsoles noteikumi uz 12 lapām 

22. Rēzeknes novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Krustu bērzi” ar kadastra Nr.7850 

002 0042  izsoles noteikumi uz 12 lapām 
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23. Rēzeknes novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Meža plašums” ar kadastra 

Nr.7850 001 0081 izsoles noteikumi uz 12 lapām 

24. Silmalas pagasta pārvaldes 2016.gada 8.marta iesniegums uz 2 lapām 

25. Ozolaines pagasta pārvaldes 2016.gada 14.marta iesniegums uz 1 lapas 

26. Maltas pagasta pārvaldes 2016.gada 7.marta iesnieguma ar aprēķinu kopijas, kopā uz 

51 lapas 

27. Feimaņu ezera rūpnieciskās zvejas limitu sadales komisijas 2016.gada 24.marta 

protokola Nr.3 kopija uz 1 lapas 

28. Tiskādu ezera rūpnieciskās zvejas limitu sadales komisijas 2016.gada 10.marta 

protokola Nr.4 kopija uz 1 lapas 

29. 1.Pielikums 43.§ - Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu saraksts uz 

1 lapas 

30. 2.Pielikums 43.§ - Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu attēlojums 

kartē uz 2 lapām 

31. Vienošanās projekts par nekustamā īpašuma nodokļu parāda samaksas kārtību ar A. K. 

uz 2 lapām 

32. Vienošanās projekts par nekustamā īpašuma nodokļu parāda samaksas kārtību ar V. S. 

uz 2 lapām 

33. Rēzeknes novada domes lēmumi (administratīvie akti) 33.§ - 36.§ ar pielikumiem, 

38.§ - 42.§ ar pielikumu, 46.§ – 48.§, kopā uz 20 lapām 

 

 

Sēdes vadītājs                                                                                                      Monvīds Švarcs 

2016.gada 7.aprīlī 

 

 

Protokoliste                                                                                                           Ilona Turka 

2016.gada 7.aprīlī 

 

 

 


