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SĒDES PROTOKOLS 

Rēzeknē 

 

2016.gada 5.maijā Nr.11 

 

Sēde sasaukta plkst.10:00 

Sēde atklāta plkst.10:00 

 

Sēdi vada Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs. 

 

Sēdi protokolē Juridiskās un lietvedības nodaļas jurists Oskars Vasiļjevs. 

 

Sēdē piedalās: 

 Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniece Elvīra Pizāne, deputāti Vilis Deksnis, 

Vinera Dimpere, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, 

Kaspars Melnis, Guntis Rasims, Juris Runčs, Natālija Stafecka, Pēteris Stanka, 

Staņislavs Šķesters, Rita Žurzdina; 

 Rēzeknes novada pašvaldības izpilddirektors Jānis Troška; 

 Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas projektu vadītāja Brigita 

Arbidāne, starptautisko projektu vadītāja Sanita Puncule; 

 Rēzeknes novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Silvija Ančikovska; 

 Rēzeknes novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības nodaļas juriste Sandra Frančenko; 

 Rēzeknes novada pašvaldības Zemes pārvaldības dienesta vadītājs Juris Zvīdriņš, 

vecākā zemes lietu speciāliste Marta Vizule, speciāliste zemes nomas jautājumos Anita 

Bringule, nodokļu administratore Indra Kroiče; 

 Rēzeknes novada pašvaldības vecākā vides aizsardzības speciāliste Terēzija Kruste; 

 Rēzeknes novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītāja Silvija Strankale; 

 nodibinājuma “Lauku ekonomikas attīstībai Rēzeknes novadā” vecākā konsultante Ilze Kiščenko; 

 pašvaldību kopīgās iestādes “Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde” 

pārvaldniece Sandra Ežmale, projektu vadītāja Laila Skride; 

 praktikantes D. M., K.S., S. S. 

 

Sēdē nepiedalās Rēzeknes novada domes deputāti Aivars Buharins (pamatdarbā), Anita 

Ludborža (pārejoša darbnespēja). 

 

Darba kārtība 

1. Par pilnvarojumu dalībai Latvijas Pašvaldību savienības 27.kongresā un biedru sapulcē 

2. Par “atelpas brīža” pakalpojuma bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem 

ir noteikta invaliditāte un kuri dzīvo ģimenēs, reģistrēšanu Tiskādu bērnu namā 
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3. Par grozījumu Rēzeknes novada domes 2016.gada 18.februāra lēmumā 

“Par darba grupas Rīcības programmas “Pašvaldības dzīvojamā fonda attīstība 

2016.–2020.gadam” izstrādei izveidošanu” 

4. Par piekrišanu zemes iegūšanai G. Z. īpašumā Maltas pagastā 

5. Par nekustamā īpašuma “..” Stoļerovas pagastā nodošanu atsavināšanai I.A. 

6. Par nekustamā īpašuma “..” Dricānu pagastā nosacītās cenas apstiprināšanu 

7. Par nekustamā īpašuma “..” Ozolaines pagastā nosacītās cenas apstiprināšanu 

8. Par Tiskādu bērnu namam piederošās vieglās automašīnas VW Sharan, 

reģistrācijas Nr.CT5775, nodošanu bez atlīdzības Sakstagala pagasta pārvaldei 

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

10. Par Sološnieku ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2016.gadam 

11. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu J. V. uz zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu (..) 1/2 domājamo daļu Dricānu pagastā 

12. Par pašvaldības nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.7892 002 0031 sadali 

Stoļerovas pagastā 

13. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7892 003 0045 

sadali Stoļerovas pagastā 

14. Par vienošanās “Par zemes nomas līguma slēgšanu” noslēgšanu ar VAS “Ceļu 

satiksmes drošības direkcija” 

15. Par 2007.gada 27.novembra lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.61 izbeigšanu 

ar N. P. Audriņu pagastā 

16. Par 2007.gada 10.novembra zemes nomas līguma Nr.11 izbeigšanu ar A. D. Nagļu 

pagastā 

17. Par 2009.gada 15.jūnija lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.102 izbeigšanu ar 

V. G. un zemes nomas līguma noslēgšanu ar Ņ. M. Audriņu pagastā 

18. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu (..) 

iznomāšanu ar apbūves tiesībām, zemes nomas līguma noslēgšanu ar I. B. 

Ilzeskalna pagastā 

19. Par nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu S. B. 

20. Par nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu I. R. 

21. Par nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu J. V. 

22. Par īrētās dzīvojamās telpas apmaiņu pret citu īrējamu dzīvojamo telpu 

O. K. Stružānu pagastā 

23. Par īrētās dzīvojamās telpas apmaiņu pret citu īrējamu dzīvojamo telpu 

A. V. Stružānu pagastā 

24. Par Rēzeknes novada attīstības programmas 2012.–2018.gadam Stratēģiskās 

daļas Investīciju plāna 2.pielikuma kartogrāfiskā materiāla aktualizēšanu 

25. Par Latvijas vides aizsardzības fonda (LVAF) aktivitātes “Īpaši aizsargājamo 

dabas teritoriju (ĪADT) dabas aizsardzības plānu ieviešana” ietvaros sagatavotā 

projekta pieteikuma “Dabas izziņa Rēzeknes novada Lūznavas muižas parkā” 

iesniegšanu, piedalīšanos atklātā konkursā un nepieciešamā finansējuma apmēru 

26. Par Rēzeknes novada pašvaldības Vērēmu pagasta pārvaldes projekta “Interešu 

centra “Dzīvo vesels” izveide” atbalstu 

27. Par Rēzeknes novada domes 2016.gada biedra naudas palielināšanu 

nodibinājumā LEARN 

28. Par pašvaldību kopīgās iestādes “Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas 

pārvalde” darbību 2015.gadā 
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Par izsludinātās Rēzeknes novada domes sēdes 

darba kārtības apstiprināšanu un papildināšanu 
(Ziņo M.Švarcs) 

 

Izskatot Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja Monvīda Švarca priekšlikumu par 

izsludinātās Rēzeknes novada domes 2016.gada 5.maija sēdes darba kārtības apstiprināšanu 

un papildināšanu ar papildu jautājumu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 29., 

31.pantu un 32.panta pirmo daļu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 15 (Vilis Deksnis, 

Vinera Dimpere, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, 

Kaspars Melnis, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Natālija Stafecka, Pēteris Stanka, 

Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Rita Žurzdina), “pret” – nav, “atturas” – nav, 

n o l e m j: 

 

1. Apstiprināt izsludināto Rēzeknes novada domes 2016.gada 5.maija sēdes darba 

kārtību (1.–27.jautājums). 

2. Papildināt Rēzeknes novada domes 2016.gada 5.maija sēdes darba kārtību ar papildu 

jautājumu “Par pašvaldību kopīgās iestādes “Rēzeknes speciālās ekonomiskās 

zonas pārvalde” darbību 2015.gadā”. 

 

1. § 

Par pilnvarojumu dalībai Latvijas Pašvaldību savienības 27.kongresā un biedru sapulcē 
(Ziņo M.Švarcs) 

 

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

Pašvaldību savienības Statūtu 6.5.punktu, ņemot vērā Latvijas Pašvaldību savienības 

2016.gada 12.aprīļa vēstuli Nr.0420161121/A628 “Par Latvijas Pašvaldību savienības 

27.kongresu un biedru sapulci 2016.gada 20.maijā”, Teritoriālās pastāvīgās komitejas, 

Teritorijas attīstības, plānošanas, tautsaimniecības, vides un infrastruktūras jautājumu 

pastāvīgās komitejas, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu pastāvīgās komitejas, Sociālo un 

veselības aizsardzības jautājumu pastāvīgās komitejas un Finanšu pastāvīgās komitejas 

2016.gada 28.aprīļa priekšlikumus, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 15 (Vilis 

Deksnis, Vinera Dimpere, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Jānis 

Macāns, Kaspars Melnis, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Natālija Stafecka, Pēteris 

Stanka, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Rita Žurzdina), “pret” – nav, “atturas” – nav, 

n o l e m j: 

 

pilnvarot Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietnieci Elvīru Pizāni un Rēzeknes 

novada domes deputātu Staņislavu Šķesteru pārstāvēt Rēzeknes novada pašvaldību Latvijas 

Pašvaldību savienības 27.kongresā un Latvijas Pašvaldību savienības biedru sapulcē 

2016.gada 20.maijā. 

 

2. § 

Par “atelpas brīža” pakalpojuma bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir 

noteikta invaliditāte un kuri dzīvo ģimenēs, reģistrēšanu Tiskādu bērnu namā 
(Ziņo M.Švarcs, S.Strankale) 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4.punktu, 2016.gada 

7.aprīļa sadarbības līguma par ES struktūrfondu projekta “Deinstitucionalizācijas pasākumu 

īstenošana Latgales reģionā”, vienošanās Nr.9.2.2.1./15/I/005, 2.3.7.apakšpunktu, ņemot vērā 

Tiskādu bērnu nama 2016.gada 27.aprīļa iesniegumu Nr.1.12-139, Sociālo un veselības 

aizsardzības jautājumu pastāvīgās komitejas 2016.gada 28.aprīļa priekšlikumu, Rēzeknes 

novada dome, balsojot “par” – 15 (Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, Pēteris Karacejevs, Igors 

Kolosovs, Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, 
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Juris Runčs, Natālija Stafecka, Pēteris Stanka, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Rita 

Žurzdina), “pret” – nav, “atturas” – nav, n o l e m j: 

 

reģistrēt Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā īslaicīgas aprūpes jeb “atelpas brīža” 

pakalpojumu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir noteikta invaliditāte un kuri 

dzīvo ģimenēs, Tiskādu bērnu namā. 

 

3. § 

Par grozījumu Rēzeknes novada domes 2016.gada 18.februāra lēmumā 

“Par darba grupas Rīcības programmas “Pašvaldības dzīvojamā fonda attīstība 

2016.–2020.gadam” izstrādei izveidošanu” 
(Ziņo M.Švarcs, J.Troška) 

 

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

Teritoriālās pastāvīgās komitejas un Finanšu pastāvīgās komitejas 2016.gada 28.aprīļa 

priekšlikumus, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 15 (Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, 

Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Elvīra 

Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Natālija Stafecka, Pēteris Stanka, Staņislavs Šķesters, 

Monvīds Švarcs, Rita Žurzdina), “pret” – nav, “atturas” – nav, n o l e m j: 

 

izdarīt Rēzeknes novada domes 2016.gada 18.februāra lēmumā “Par darba grupas 

Rīcības programmas “Pašvaldības dzīvojamā fonda attīstība 2016.–2020.gadam” izstrādei 

izveidošanu” (protokols Nr.5, 10.§) 1.punktā šādu grozījumu: 

1. Izslēgt no komisijas sastāva locekli Annu Pinku. 

2. Apstiprināt komisijas sastāvā locekli Elgu Antāni, pašvaldības SIA “Maltas 

dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums” vadītāja palīdzi juridiskajos 

jautājumos. 

 

4. § 

Par piekrišanu zemes iegūšanai G.s Z. īpašumā Maltas pagastā 
(Ziņo M.Švarcs, S.Frančenko) 

 

Izskatījusi G. Z. iesniegumu par piekrišanu nekustamā īpašuma iegūšanai īpašumā, 

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 37.panta sesto daļu, 41.panta pirmās daļas 

3.punktu, ņemot vērā Maltas pagasta pārvaldes 2016.gada 27.aprīļa atzinumu un Finanšu 

pastāvīgās komitejas 2016.gada 28.aprīļa priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot 

“par” – 15 (Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Tatjana 

Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Natālija 

Stafecka, Pēteris Stanka, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Rita Žurzdina), “pret” – nav, 

“atturas” – nav, n o l e m j: 

 

pieņemt lēmumu par piekrišanu zemes iegūšanai G. Z. īpašumā Maltas pagastā 

(lēmums pievienots). 

 

5. § 

Par nekustamā īpašuma “..” Stoļerovas pagastā 

nodošanu atsavināšanai I. A. 
(Ziņo M.Švarcs, O.Vasiļjevs) 

 

Izskatījusi I. A. atsavināšanas ierosinājumu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 

21.panta pirmās daļas 17. un 27.punktu, 37.panta sesto daļu un 41.panta pirmās daļas 3. un 

4.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.panta otro un trešo daļu, ņemot 

vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2016.gada 28.aprīļa priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, 
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balsojot “par” – 15 (Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, 

Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, 

Natālija Stafecka, Pēteris Stanka, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Rita Žurzdina), “pret” 

– nav, “atturas” – nav, n o l e m j: 

 

1. Pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma “..”, kas atrodas (..), Rēzeknes novadā, 

kadastra Nr. (..), platība 0,67 ha, nodošanu atsavināšanai I. A. (lēmums pievienots). 

2. Izveidot nekustamā īpašuma “..”, kas atrodas (..), Rēzeknes novadā, kadastra Nr. 

(..), platība 0,67 ha, nosacītās cenas noteikšanai novērtēšanas komisiju šādā sastāvā: 

komisijas priekšsēdētājs: Vitālijs Muravskis, Stoļerovas pagasta pārvaldes vadītājs 

komisijas locekļi:  Anna Matisāne, Stoļerovas pagasta pārvaldes galvenā 

grāmatvede 

 Edgars Paškovs, Zemes pārvaldības dienesta zemes lietu 

speciālists 

3. Uzdot nekustamā īpašuma “..”, kas atrodas (..), Rēzeknes novadā, kadastra Nr. (..), 

platība 0,67 ha, novērtēšanas komisijai iesniegt nosacīto cenu apstiprināšanai 

Rēzeknes novada domes sēdē pēc tās noteikšanas. 

 

6. § 

Par nekustamā īpašuma “..” Dricānu pagastā nosacītās cenas apstiprināšanu 
(Ziņo M.Švarcs, O.Vasiļjevs) 

 

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

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

ceturtās daļas 8.punktu, 8.panta trešo daļu, 36.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., 27.punktu un 28.1.apakšpunktu, 

ņemot vērā Rēzeknes novada domes 2015.gada 19.februāra lēmumu (protokols Nr.4, 21.§), 

nekustamā īpašuma novērtēšanas komisijas 2015.gada 12.novembra lēmumu Nr.2, A.Ž. 

2016.gada 22.aprīļa iesniegumu, Finanšu pastāvīgās komitejas 2016.gada 28.aprīļa 

priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 15 (Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, 

Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Elvīra 

Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Natālija Stafecka, Pēteris Stanka, Staņislavs Šķesters, 

Monvīds Švarcs, Rita Žurzdina), “pret” – nav, “atturas” – nav, n o l e m j: 

 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma “..”, kas atrodas Dricānu pagastā, Rēzeknes 

novadā, kadastra Nr. (..), platība 22,97 ha, nosacīto cenu 17 130,35 euro 

(septiņpadsmit tūkstoši viens simts trīsdesmit euro 35 centi). 

2. Pārdot A. Ž., personas kods (..), nekustamo īpašumu “..”, kas atrodas Dricānu 

pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr. (..), platība 22,97 ha, uz nomaksu par brīvu 

cenu, kas ir vienāda ar nosacīto cenu, t. i., 17 130,35 euro (septiņpadsmit tūkstoši 

viens simts trīsdesmit euro 35 centi).  

3. Noteikt pirmo iemaksu 30 procentu apmērā no nekustamā īpašuma nosacītās cenas, 

t. i., 5139,11 euro (pieci tūkstoši viens simts trīsdesmit deviņi euro 11 centi), ar 

samaksas termiņu līdz 2016.gada 5.jūnijam. 

4. Uzdot Dricānu pagasta pārvaldei trīs darba dienu laikā no šī lēmuma 3.punktā 

noteiktās pirmās iemaksas samaksas dienas paziņot Juridiskajai un lietvedības 

nodaļai par pirmās iemaksas samaksu. 

5. Uzdot Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniecei Elvīrai Pizānei noslēgt 

nomaksas pirkuma līgumu ar A. Ž. viena mēneša laikā no pirmās iemaksas 

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

dienas. 

7. Noteikt, ka par atlikto maksājumu A.Ž. maksā 0,5 procentus mēnesī, t. i., 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 19.februāra lēmuma (protokols 

Nr.4, 21.§) 2.punktu, A. Ž. 2015.gada 21.aprīlī iemaksāja Dricānu pagasta 

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

10. Ieskaitīt nekustamā īpašuma atsavināšanas rezultātā iegūtos līdzekļus Dricānu 

pagasta pārvaldes, reģistrācijas Nr.90000048538, norēķinu kontā 

Nr.LV78HABA0551032097077, AS “Swedbank”. 

11. Samazināt Dricānu pagasta pārvaldei plānoto transfertu no pašvaldības budžeta 20 

procentu apmērā, noapaļojot pilnos skaitļos, no nekustamā īpašuma nosacītās cenas, 

koriģējot transfertu, izdarot kārtējos budžeta grozījumus. 

12. Noteikt, ka no transferta samazināšanas iegūtie līdzekļi, izņemot izdevumus, kas 

Dricānu pagasta pārvaldei radās, veicot nekustamā īpašuma novērtēšanu, ir 

izlietojami Dricānu pagasta teritorijā esošo pašvaldības nekustamo īpašumu 

kadastrālajai uzmērīšanai un ierakstīšanai zemesgrāmatā. 

 

7. § 

Par nekustamā īpašuma “..” Ozolaines pagastā nosacītās cenas apstiprināšanu 
(Ziņo M.Švarcs, O.Vasiļjevs) 

 

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

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

ceturtās daļas 3.punktu, 8.panta trešo daļu, 36.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., 27.punktu un 28.1.apakšpunktu, 

ņemot vērā Rēzeknes novada domes 2016.gada 7.janvāra lēmumu (protokols Nr.1, 9.§), 

nekustamā īpašuma novērtēšanas komisijas 2016.gada 14.aprīļa lēmumu, S. Ž. 2016.gada 

5.maija iesniegumu, Finanšu pastāvīgās komitejas 2016.gada 28.aprīļa priekšlikumu, 

Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 15 (Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, Pēteris 

Karacejevs, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Elvīra Pizāne, 

Guntis Rasims, Juris Runčs, Natālija Stafecka, Pēteris Stanka, Staņislavs Šķesters, Monvīds 

Švarcs, Rita Žurzdina), “pret” – nav, “atturas” – nav, n o l e m j: 

 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma “..”, kas atrodas “..”, (..), Ozolaines pagastā, 

Rēzeknes novadā, kadastra Nr. (..), platība 0,67 ha, nosacīto cenu 3295,42 euro (trīs 

tūkstoši divi simti deviņdesmit pieci euro 42 centi). 

2. Pārdot S. Ž., personas kods (..), dzīvo “..”, (..), Rēzeknes novadā, LV-4633, 

nekustamo īpašumu “..”, kas atrodas “..”,(..), Rēzeknes novadā, kadastra Nr. (..), 

platība 0,67 ha, uz nomaksu par brīvu cenu, kas ir vienāda ar nosacīto cenu, t. i., 

3295,42 euro (trīs tūkstoši divi simti deviņdesmit pieci euro 42 centi). 

3. Noteikt pirmo iemaksu 30 procentu apmērā no nekustamā īpašuma nosacītās cenas, 

t. i., 988,63 euro (deviņi simti astoņdesmit astoņi euro 63 centi), ar samaksas 

termiņu līdz 2016.gada 5.jūnijam. 
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4. Uzdot Ozolaines pagasta pārvaldei trīs darba dienu laikā no šī lēmuma 3.punktā 

noteiktās pirmās iemaksas samaksas dienas paziņot Juridiskajai un lietvedības 

nodaļai par pirmās iemaksas samaksu. 

5. Uzdot Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniecei Elvīrai Pizānei noslēgt 

nomaksas pirkuma līgumu ar S. Ž. 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 S.Ž. maksā 0,5 procentus mēnesī, t.i., 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 lēmuma (protokols 

Nr.1, 9.§) 2.punktu, S. Ž. 2016.gada 15.janvārī iemaksāja Ozolaines pagasta 

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

10. Ieskaitīt nekustamā īpašuma atsavināšanas rezultātā iegūtos līdzekļus Ozolaines 

pagasta pārvaldes, reģistrācijas Nr.90000014584, norēķinu kontā 

Nr.LV12HABA0551001660150, AS “Swedbank”. 

11. Samazināt Ozolaines pagasta pārvaldei plānoto transfertu no pašvaldības budžeta 

10 procentu apmērā, noapaļojot pilnos skaitļos, no nekustamā īpašuma nosacītās 

cenas, koriģējot transfertu, izdarot kārtējos budžeta grozījumus. 

12. Noteikt, ka no transferta samazināšanas iegūtie līdzekļi, izņemot izdevumus, kas 

Ozolaines pagasta pārvaldei radās, veicot nekustamā īpašuma novērtēšanu, ir 

izlietojami Ozolaines pagasta teritorijā esošo pašvaldības nekustamo īpašumu 

kadastrālajai uzmērīšanai un ierakstīšanai zemesgrāmatā. 

 

8. § 

Par Tiskādu bērnu namam piederošās vieglās automašīnas VW Sharan, 

reģistrācijas Nr.CT5775, nodošanu bez atlīdzības Sakstagala pagasta pārvaldei 
(Ziņo M.Švarcs, S.Ančikovska) 

 

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

grāmatvedības standarta Nr.7 “Pamatlīdzekļi” 66.2.punktu, ņemot vērā Tiskādu bērnu nama 

2016.gada 20.aprīļa ierosinājumu un Finanšu pastāvīgās komitejas 2016.gada 28.aprīļa 

priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 15 (Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, 

Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Elvīra 

Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Natālija Stafecka, Pēteris Stanka, Staņislavs Šķesters, 

Monvīds Švarcs, Rita Žurzdina), “pret” – nav, “atturas” – nav, n o l e m j: 

 

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

pārvaldes bilanci šādu pamatlīdzekli: 

Pamatlīdzekļa 

nosaukums 

Bilances 

vērtība 

(EUR) 

Uzkrātais 

nolietojums 

(EUR) 

Atlikusī 

vērtība 

(EUR) 

Izlaiduma 

gads 
Pamatojums 
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Vieglā 

automašīna 

VW Sharan, 

reģ. Nr.CT5775 

20938,98 20938,98 0,00 1997 Nepieciešams 

Sakstagala 

pagasta 

pārvaldes 

pamatfunkciju 

nodrošināšanai 

2. Atbilstoši 2009.gada 15.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1486 “Kārtība, 

kādā budžeta iestāde kārto grāmatvedības uzskaiti” 19.punktam Tiskādu bērnu nama 

grāmatvedībai nodrošināt iepriekš minētā pamatlīdzekļa nodošanu bez atlīdzības 

Sakstagala pagasta pārvaldei, sagatavojot pieņemšanas-nodošanas aktu un 

grāmatvedības izziņu. 

 

9. § 

Par Feimaņu ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2016.gadam 
(Ziņo M.Švarcs, T.Kruste. Debatē S.Šķesters, T.Kruste, M.Švarcs) 

 

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

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

daļu, 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 28.aprīļa priekšlikumu (protokols Nr.5, 1.§), Sodu reģistra datus, 

Rēzeknes novada pašvaldības Feimaņu pagasta pārvaldes iesniegto informāciju, Rēzeknes 

novada dome, balsojot “par” – 15 (Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, Pēteris Karacejevs, Igors 

Kolosovs, Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, 

Juris Runčs, Natālija Stafecka, Pēteris Stanka, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Rita 

Žurzdina), “pret” – nav, “atturas” – nav, n o l e m j: 

 

iedalīt Feimaņu ezera zivju tīklu (murdu) limitu pašpatēriņa zvejai 2016.gadā J.K. – 1 

murdu. 

 

10. § 

Par Sološnieku ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2016.gadam 
(Ziņo M.Švarcs, 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, 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 Sološnieku ezera rūpnieciskās zvejas 

limitu sadales komisijas 2016.gada 28.aprīļa priekšlikumu (protokols Nr.5, 1.§), Soda reģistra 

datus, Rēzeknes novada pašvaldības Dricānu pagasta pārvaldes iesniegto informāciju, 

Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 15 (Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, Pēteris 

Karacejevs, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Elvīra Pizāne, 

Guntis Rasims, Juris Runčs, Natālija Stafecka, Pēteris Stanka, Staņislavs Šķesters, Monvīds 

Švarcs, Rita Žurzdina), “pret” – nav, “atturas” – nav, n o l e m j: 

iedalīt Sološnieku ezera zivju tīklu limitus pašpatēriņa zvejai 2016.gadā A. D. – 1 

murdu. 

 



 

9 

11. § 

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu J.V. uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

(..) 1/2 domājamo daļu Dricānu pagastā 
(Ziņo M.Švarcs, M.Vizule) 

 

Izskatījusi Valsts zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas vēstuli par kadastra datu 

labošanu, 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 28.aprīļa priekšlikumu, Rēzeknes 

novada dome, balsojot “par” – 15 (Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, Pēteris Karacejevs, Igors 

Kolosovs, Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, 

Juris Runčs, Natālija Stafecka, Pēteris Stanka, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Rita 

Žurzdina), “pret” – nav, “atturas” – nav, n o l e m j: 

 

pieņemt lēmumu par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu J. V. uz zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu (..) 1/2 domājamo daļu Dricānu pagastā (lēmums pievienots). 

 

12. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. (..) sadali 

Stoļerovas pagastā 
(Ziņo M.Švarcs, M.Vizule) 

 

Izskatījusi A. A. atsavināšanas ierosinājumu un Stoļerovas pagasta pārvaldes 

iesniegumu par nekustamā īpašuma ar kadastra numuru (..) sadali un jauna nosaukuma 

piešķiršanu atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu (..), 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 28.aprīļa priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 15 

(Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Jānis 

Macāns, Kaspars Melnis, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Natālija Stafecka, Pēteris 

Stanka, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Rita Žurzdina), “pret” – nav, “atturas” – nav, 

n o l e m j: 

 

pieņemt lēmumu par pašvaldības nekustamā īpašuma ar kadastra numuru (..) sadali 

Stoļerovas pagastā (lēmums pievienots). 

 

13. § 

Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu (..) sadali Stoļerovas 

pagastā 
(Ziņo M.Švarcs, M.Vizule) 

 

Izskatījusi J. V. atsavināšanas ierosinājumu un Stoļerovas pagasta pārvaldes iesniegumu 

par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu (..) sadalīšanu divās zemes vienībās, 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 28.aprīļa priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot 

“par” – 15 (Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Tatjana 

Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Natālija 

Stafecka, Pēteris Stanka, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Rita Žurzdina), “pret” – nav, 

“atturas” – nav, n o l e m j: 

 

pieņemt lēmumu par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu (..) 

sadali Stoļerovas pagastā (lēmums pievienots). 
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14. § 

Par vienošanās “Par zemes nomas līguma slēgšanu” 

noslēgšanu ar VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija” 
(Ziņo M.Švarcs, J.Zvīdriņš. Debatē S.Šķesters, M.Švarcs) 

 

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

kabineta 2014.gada 26.martā apstiprināto Elektromobilitātes attīstības plānu 2014.–

2016.gadam, ņemot vērā VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija” iesniegumu, Rēzeknes 

novada pašvaldības 2016.gada 14.aprīļa vēstuli Nr.4.14/613 un Finanšu pastāvīgās komitejas 

2016.gada 28.aprīļa priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 15 (Vilis Deksnis, 

Vinera Dimpere, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, 

Kaspars Melnis, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Natālija Stafecka, Pēteris Stanka, 

Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Rita Žurzdina), “pret” – nav, “atturas” – nav, 

n o l e m j: 

 

atļaut VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija” uzstādīt elektroauto uzlādes staciju 

stāvlaukumā 1.Maija ielā 44B, Maltā, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 7870 003 0019 

un noslēgt vienošanos ar VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija” par zemes nomas līguma 

slēgšanu ar apbūves tiesībām minētajā zemes vienībā (vienošanās projekts pievienots). 

 

15. § 

Par 2007.gada 27.novembra lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.61 izbeigšanu ar N. 

P. Audriņu pagastā 
(Ziņo M.Švarcs, A.Bringule) 

 

Izskatījusi N. P. iesniegumu par zemes nomas līguma izbeigšanu, pamatojoties uz 

likuma “Par pašvaldībām” 37.pantu, 41.panta pirmās daļas 3.punktu, ņemot vērā Finanšu 

pastāvīgās komitejas 2016.gada 28.aprīļa priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot 

“par” – 15 (Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Tatjana 

Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Natālija 

Stafecka, Pēteris Stanka, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Rita Žurzdina), “pret” – nav, 

“atturas” – nav, n o l e m j: 

 

pieņemt lēmumu par 2007.gada 27.novembra lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.61 

izbeigšanu ar N. P. Audriņu pagastā (lēmums pievienots). 

 

16. § 

Par 2007.gada 10.novembra zemes nomas līguma Nr.11 izbeigšanu ar A. D. Nagļu 

pagastā 
(Ziņo M.Švarcs, A.Bringule) 

 

Izskatījusi A. D. iesniegumu par zemes nomas līguma izbeigšanu, pamatojoties uz 

likuma “Par pašvaldībām” 37.pantu, 41.panta pirmās daļas 3.punktu, ņemot vērā Finanšu 

pastāvīgās komitejas 2016.gada 28.aprīļa priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot 

“par” – 15 (Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Tatjana 

Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Natālija 

Stafecka, Pēteris Stanka, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Rita Žurzdina), “pret” – nav, 

“atturas” – nav, n o l e m j: 

 

pieņemt lēmumu par 2007.gada 10.novembra zemes nomas līguma Nr.11 izbeigšanu ar 

A. D. Nagļu pagastā (lēmums pievienots). 

 



 

11 

17. § 

Par 2009.gada 15.jūnija lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.102 izbeigšanu ar V. G. 

un zemes nomas līguma noslēgšanu ar Ņ. M. 

Audriņu pagastā 
(Ziņo M.Švarcs, A.Bringule) 

 

Izskatījusi Ņ. M. iesniegumu par 2009.gada 15.jūnija lauku apvidus zemes nomas 

līguma Nr.102 izbeigšanu ar V. G. un zemes nomas līguma noslēgšanu ar Ņ. M. Audriņu 

pagastā, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 37.pantu, 41.panta pirmās daļas 3.punktu, 

ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2016.gada 28.aprīļa priekšlikumu, Rēzeknes novada 

dome, balsojot “par” – 15 (Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, Pēteris Karacejevs, Igors 

Kolosovs, Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, 

Juris Runčs, Natālija Stafecka, Pēteris Stanka, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Rita 

Žurzdina), “pret” – nav, “atturas” – nav, n o l e m j: 

 

pieņemt lēmumu par 2009.gada 15.jūnija lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.102 

izbeigšanu ar V. G. un zemes nomas līguma noslēgšanu ar Ņ. M. Audriņu pagastā (lēmums 

pievienots). 

 

18. § 

Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu (..) iznomāšanu ar 

apbūves tiesībām, zemes nomas līguma noslēgšanu ar I. B. Ilzeskalna pagastā 
(Ziņo M.Švarcs, A.Bringule) 

 

Izskatījusi I. B. iesniegumu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu (..) iznomāšanu, 

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 37.pantu, 41.panta pirmās daļas 3.punktu, ņemot 

vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2016.gada 28.aprīļa priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, 

balsojot “par” – 15 (Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, 

Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, 

Natālija Stafecka, Pēteris Stanka, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Rita Žurzdina), “pret” 

– nav, “atturas” – nav, n o l e m j: 

 

pieņemt lēmumu par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu (..) 

iznomāšanu ar apbūves tiesībām, zemes nomas līguma noslēgšanu ar I. B. Ilzeskalna pagastā 

(lēmums pievienots). 

 

19. § 

Par nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu S. B. 
(Ziņo M.Švarcs, I.Kroiče) 

 

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

Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo un otro daļu, Valsts zemes dienesta Latgales 

reģionālās nodaļas 2016.gada 12.aprīļa vēstuli Nr.2-13-L/1295 “Par kadastra datu labošanu”, 

ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2016.gada 28.aprīļa priekšlikumu, Rēzeknes novada 

dome, balsojot “par” – 15 (Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, Pēteris Karacejevs, Igors 

Kolosovs, Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, 

Juris Runčs, Natālija Stafecka, Pēteris Stanka, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Rita 

Žurzdina), “pret” – nav, “atturas” – nav, n o l e m j: 

 

sakarā ar kļūdaini reģistrētu būvju lietotāju un zemes lietotāju uz pašvaldībai piekritīgo 

zemi ar kadastra apzīmējumu (..) Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas 

datos anulēt nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 76,08 (septiņdesmit seši euro, 08 centi) 

un nokavējuma naudas EUR 58,38 (piecdesmit astoņi euro, 38 centi), anulēt kārtējos 
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nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus EUR 5,25 (pieci euro, 25 centi) S. B., personas 

kods (..). 

 

20. § 

Par nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu I. R. 
(Ziņo M.Švarcs, I.Kroiče) 

 

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

Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo un otro daļu, likuma “Par nekustamā īpašuma 

nodokli” 10.panta pirmo daļu, Paziņošanas likuma 3.pantu, likuma “Par nodokļiem un 

nodevām” 25.panta pirmās daļas 3.punktu un 25.panta trešo daļu, Rēzeknes novada 

pašvaldības 2012.gada 1.oktobra lēmumu Nr.1.6/49, Intas Reinikas 2016.gada 15.aprīļa 

iesniegumu, ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2016.gada 28.aprīļa priekšlikumu, 

Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 15 (Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, Pēteris 

Karacejevs, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Elvīra Pizāne, 

Guntis Rasims, Juris Runčs, Natālija Stafecka, Pēteris Stanka, Staņislavs Šķesters, Monvīds 

Švarcs, Rita Žurzdina), “pret” – nav, “atturas” – nav, n o l e m j: 

 

1. Sakarā kļūdaini reģistrētu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu (..) Nekustamā 

īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datos līdz 2012.gada 10.oktobrim veikt 

nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu par īpašumu ar kadastra numuru (..), anulēt 

nekustamā īpašuma nodokļa parādu par laika periodu no 2009.gada 1.janvāra līdz 

2012.gada 31.decembrim EUR 84,57 (astoņdesmit četri euro, 57 centi) un 

nokavējuma naudas EUR 114,10 (viens simts četrpadsmit euro, 10 centi) I. R., 

personas kods (..). 

2. Sakarā ar nesavlaicīgu nekustamā īpašuma nodokļa parāda paziņošanu nekustamā 

īpašuma nodokļa maksātājam anulēt nekustamā īpašuma nodokļa nokavējuma 

naudas par aprēķina periodu no 2013.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 31.decembrim 

EUR 33,30 (trīsdesmit trīs euro, 30 centi) un noteikt parāda samaksas termiņu 

2016.gada 12.jūniju I. R., personas kods (..). 

 

21. § 

Par nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu J.V. 
(Ziņo M.Švarcs, I.Kroiče) 

 

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

Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo un otro daļu, Valsts zemes dienesta Latgales 

reģionālās nodaļas 2016.gada 12.aprīļa vēstuli Nr.2-13-L/1561 “Par kadastra datu labošanu”, 

ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2016.gada 28.aprīļa priekšlikumu, Rēzeknes novada 

dome, balsojot “par” – 15 (Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, Pēteris Karacejevs, Igors 

Kolosovs, Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, 

Juris Runčs, Natālija Stafecka, Pēteris Stanka, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Rita 

Žurzdina), “pret” – nav, “atturas” – nav, n o l e m j: 

 

sakarā ar kļūdaini reģistrētu zemes lietotāju uz pašvaldībai piekritīgo zemi ar kadastra 

apzīmējumu (..) Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datos anulēt 

nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 13,29 (trīspadsmit euro, 29 centi) un nokavējuma 

naudas EUR 1,75 (viens euro, 75 centi), anulēt kārtējos nekustamā īpašuma nodokļa 

maksājumus EUR 1,75 (viens euro, 75 centi) J.V., personas kods (..). 

 

22. § 

Par īrētās dzīvojamās telpas apmaiņu pret citu īrējamu dzīvojamo telpu 

O.K. Stružānu pagastā 
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(Ziņo M.Švarcs, S.Strankale) 

 

Izskatījusi O. K. iesniegumu par dzīvojamās telpas apmaiņu, pamatojoties uz likuma 

“Par pašvaldībām” 37.panta sesto daļu, 41.panta pirmās daļas 3.punktu, ņemot vērā Sociālo 

un veselības aizsardzības jautājumu pastāvīgās komitejas 2016.gada 28.aprīļa priekšlikumu, 

Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 15 (Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, Pēteris 

Karacejevs, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Elvīra Pizāne, 

Guntis Rasims, Juris Runčs, Natālija Stafecka, Pēteris Stanka, Staņislavs Šķesters, Monvīds 

Švarcs, Rita Žurzdina), “pret” – nav, “atturas” – nav, n o l e m j: 

 

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

telpu O. K. Stružānu pagastā (lēmums pievienots). 

2. Uzdot pašvaldības SIA “STRŪŽĀNU SILTUMS” valdes loceklim Renāram 

Vabalam sagatavot un noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar O. K. 

 

23. § 

Par īrētās dzīvojamās telpas apmaiņu pret citu īrējamu dzīvojamo telpu 

A. V. Stružānu pagastā 
(Ziņo M.Švarcs, S.Strankale) 

 

Izskatījusi A. V. iesniegumu par dzīvojamās telpas apmaiņu, pamatojoties uz likuma 

“Par pašvaldībām” 37.panta sesto daļu, 41.panta pirmās daļas 3.punktu, ņemot vērā Sociālo 

un veselības aizsardzības jautājumu pastāvīgās komitejas 2016.gada 28.aprīļa priekšlikumu, 

Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 15 (Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, Pēteris 

Karacejevs, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Elvīra Pizāne, 

Guntis Rasims, Juris Runčs, Natālija Stafecka, Pēteris Stanka, Staņislavs Šķesters, Monvīds 

Švarcs, Rita Žurzdina), “pret” – nav, “atturas” – nav, n o l e m j: 

 

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

telpu A. V. Stružānu pagastā (lēmums pievienots). 

2. Uzdot pašvaldības SIA “STRŪŽĀNU SILTUMS” valdes loceklim Renāram 

Vabalam sagatavot un noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar A. V. 

 

24. § 

Par Rēzeknes novada attīstības programmas 2012.–2018.gadam Stratēģiskās daļas 

Investīciju plāna 2.pielikuma kartogrāfiskā materiāla aktualizēšanu 
(Ziņo M.Švarcs, B.Arbidāne) 

 

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

kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumiem Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas 

attīstības plānošanas dokumentiem”, informatīvo ziņojumu “Par pilsētvides un policentriskās 

attīstības investīciju ieviešanas principiem Eiropas Savienības fondos 2014.–2020.gadam”, 

Ministru kabineta 2015.gada 10.novembra noteikumiem Nr.645 “Darbības programmas 

“Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, 

reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” 

īstenošanas noteikumi”, ņemot vērā Teritorijas attīstības, plānošanas, tautsaimniecības, vides 

un infrastruktūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2016.gada 28.aprīļa priekšlikumu, 

Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 15 (Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, Pēteris 

Karacejevs, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Elvīra Pizāne, 

Guntis Rasims, Juris Runčs, Natālija Stafecka, Pēteris Stanka, Staņislavs Šķesters, Monvīds 

Švarcs, Rita Žurzdina), “pret” – nav, “atturas” – nav, n o l e m j: 
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1. Aktualizēt Rēzeknes novada domes 2016.gada 18.februāra sēdē (protokols Nr.5, 

52.§) apstiprināto Rēzeknes novada Attīstības programmas 2012.–2018.gadam 

Stratēģiskās daļas Investīciju plāna 2.pielikuma kartogrāfisko materiālu (aktualizētais 

kartogrāfiskais materiāls pievienots). 

2. Uzdot Attīstības plānošanas nodaļas vadītājai piecu darba dienu laikā pēc lēmuma 

pieņemšanas informēt sabiedrību, ievietojot lēmumu Teritorijas attīstības plānošanas 

informācijas sistēmā un publicējot pašvaldības mājas lapā www.rezeknesnovads.lv, 

kā arī līdz 2016.gada 19.maijam par pieņemto lēmumu informēt Vides aizsardzības 

un reģionālās attīstības ministriju. 

 

25. § 

Par Latvijas vides aizsardzības fonda (LVAF) aktivitātes “Īpaši aizsargājamo dabas 

teritoriju (ĪADT) dabas aizsardzības plānu ieviešana” ietvaros sagatavotā projekta 

pieteikuma “Dabas izziņa Rēzeknes novada Lūznavas muižas parkā” iesniegšanu, 

piedalīšanos atklātā konkursā un nepieciešamā finansējuma apmēru 
(Ziņo M.Švarcs, S.Puncule) 

 

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

budžetu un finanšu vadību 41.panta piekto daļu, ņemot vērā Teritorijas attīstības, plānošanas, 

tautsaimniecības, vides un infrastruktūras jautājumu pastāvīgās komitejas un Finanšu 

pastāvīgās komitejas 2016.gada 28.aprīļa priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot 

“par” – 15 (Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Tatjana 

Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Natālija 

Stafecka, Pēteris Stanka, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Rita Žurzdina), “pret” – nav, 

“atturas” – nav, n o l e m j: 

 

piedalīties LVAF administrācijas aktivitātes “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (ĪADT) 

dabas aizsardzības plānu ieviešana” konkursā ar projektu “Dabas izziņa Rēzeknes novada 

Lūznavas muižas parkā”. Projekta kopējā summa sastāda 6035,54 EUR, no kuriem LVAF 

finansējums ir 85 % – 5130,21 EUR, Rēzeknes novada domes līdzfinansējums 15 % – 905,33 

EUR. 6035,54 EUR ir attiecināmās izmaksas. 

 

26. § 

Par Rēzeknes novada pašvaldības Vērēmu pagasta pārvaldes projekta 

“Interešu centra “Dzīvo vesels” izveide” atbalstu 
(Ziņo M.Švarcs, S.Ančikovska) 

 

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

Vērēmu pagasta pārvaldes 2016.gada 27.aprīļa ierosinājumu un Teritorijas attīstības, 

plānošanas, tautsaimniecības, vides un infrastruktūras jautājumu pastāvīgās komitejas 

2016.gada 28.aprīļa priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 15 (Vilis Deksnis, 

Vinera Dimpere, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, 

Kaspars Melnis, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Natālija Stafecka, Pēteris Stanka, 

Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Rita Žurzdina), “pret” – nav, “atturas” – nav, 

n o l e m j: 

 

atbalstīt Vērēmu pagasta pārvaldes piedalīšanos projektā “Interešu centra “Dzīvo 

vesels” izveide” un tā iesniegšanu biedrības “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” 

izsludinātajā atklātā konkursa 1.kārtā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–

2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbības īstenošana ar sabiedrības virzītas vietējās 

attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” rīcībā 2.1. 

“Saglabāts un popularizēts kultūrvēstures, dabas mantojums, uzlabota sabiedriskā 

infrastruktūra” ar projekta attiecināmajām izmaksām 11815,00 EUR (vienpadsmit tūkstoši 

http://www.rezeknesnovads.lv/
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astoņi simti piecpadsmit euro 00 centi) un garantēt līdzfinansējumu projekta apstiprināšanas 

gadījumā 10 % apmērā kā sabiedriskā labuma projektam 1181,50 EUR apmērā no Vērēmu 

pagasta pārvaldes budžeta. 

 

27. § 

Par Rēzeknes novada domes 2016.gada biedra naudas 

palielināšanu nodibinājumā LEARN 

(Ziņo M.Švarcs, S.Ančikovska) 

 

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

“Par pašvaldību budžetiem” 16.panta otro daļu, ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 

2016.gada 28.aprīļa priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 15 (Vilis Deksnis, 

Vinera Dimpere, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, 

Kaspars Melnis, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Natālija Stafecka, Pēteris Stanka, 

Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Rita Žurzdina), “pret” – nav, “atturas” – nav, 

n o l e m j: 

 

palielināt Rēzeknes novada domes 2016.gada biedra naudu nodibinājumā LEARN par 

6000,00 EUR (seši tūkstoši euro 00 centi), un šo papildus summu piešķirt no Rēzeknes 

novada pašvaldības budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. 

 

28. § 

Par pašvaldību kopīgās iestādes “Rēzeknes speciālās 

ekonomiskās zonas pārvalde” darbību 2015.gadā 

(Ziņo M.Švarcs, L.Skride. Debatē M.Švarcs, 

S.Šķesters, S.Ežmale, N.Stafecka, E.Pizāne) 

 

Izskatot pašvaldību kopīgās iestādes “Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde” 

pārskatu par darbību 2015.gadā, pamatojoties uz Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada 

4.jūlija saistošo noteikumu Nr.1 “Rēzeknes novada pašvaldības nolikums” 5.50.apakšpunktu, 

likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4.punktu, Rēzeknes novada dome, balsojot 

“par” – 15 (Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Tatjana 

Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Natālija 

Stafecka, Pēteris Stanka, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Rita Žurzdina), “pret” – nav, 

“atturas” – nav, n o l e m j: 

 

pieņemt zināšanai pašvaldību kopīgās iestādes “Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas 

pārvalde” pārskatu par darbību 2015.gadā (pārskats pievienots). 

 

Sēde slēgta plkst.10:45 

 

Nākamā Rēzeknes novada domes kārtējā sēde tiek sasaukta 2016.gada 19.maijā. 

Pielikumā: 

1. Latvijas Pašvaldību savienības 2016.gada 12.aprīļa iesniegums Nr.0420161121/A628 

ar pielikumiem, pavisam uz 4 lp.; 

2. Tiskādu bērnu nama 2016.gada 27.aprīļa iesnieguma Nr.1.12-139 ar pielikumu kopija, 

pavisam uz 2 lp.; 

3. Rēzeknes novada domes 2016.gada 18.februāra sēdes protokola Nr.5 10.§ izraksts uz 1 lp.; 

4. Tiskādu bērnu nama 2016.gada 20.aprīļa iesnieguma Nr.1.12-129 ar pielikumu kopija, 

pavisam uz 2 lp.; 
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5. Feimaņu ezera rūpnieciskās zvejas limitu sadales komisijas 2016.gada 28.aprīļa sēdes 

protokola Nr.5 kopija uz 1 lp.; 

6. Sološnieku ezera rūpnieciskās zvejas limitu sadales komisijas 2016.gada 28.aprīļa 

sēdes protokola Nr.5 kopija uz 1 lp.; 

7. 4., 5., 11.–13., 15.–18., 22. un 23.§ pievienotie lēmumi ar pielikumiem, pavisam uz 13 lp.; 

8. vienošanās ar pielikumu projekts, pavisam uz 2 lp.; 

9. kartogrāfiskie materiāli, pavisam uz 7 lp.; 

10. Vērēmu pagasta pārvaldes 2016.gada 27.aprīļa iesniegums Nr.2.1/192 ar pielikumiem, 

pavisam uz 3 lp.; 

11. pašvaldību kopīgās iestādes “Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde” 

pārskats par darbību 2015.gadā uz 10 lp. 

 

 

Sēdes vadītājs M.Švarcs 

2016.gada 5.maijā 

 

 

Protokolētājs O.Vasiļjevs 

2016.gada 5.maijā 


