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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 19.maijā                     Nr.12 

 

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: Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, 

Pēteris Karacejevs, Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Natālija 

Stafecka, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, Staņislavs  Šķesters, Rita 

Žurzdina 

- Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniece Elvīra Pizāne 

- Rēzeknes novada pašvaldības izpilddirektors Jānis Troška 

- 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 Sociālā dienesta vadītāja Silvija Strankale 

- Laikraksta “Rēzeknes Vēstis” žurnāliste Aleksandra Elksne 

- SIA “ALAAS” izpilddirektors Jānis Petkevičs 

- Praktikante D. M. 

 

Sēdē nepiedalās: 

- Rēzeknes novada domes deputāti: Anita Ludborža, Igors Kolosovs – pārejoša 

darbnespēja 

 

Darba kārtībā: 

1. Par SIA “ALAAS” atskaiti par 2015.gadu 

2. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2016.gada 19.maija noteikumu Nr.20 “Kārtība, 

kādā Rēzeknes novada pašvaldībā notiek neapbūvētu pašvaldībai piederošu vai 

piekrītošu zemesgabalu iznomāšana” apstiprināšanu 

3. Par deputātes Natālijas Stafeckas ievēlēšanu Rēzeknes novada domes pastāvīgajās 

komitejās 

mailto:info@rezeknesnovads.lv
http://www.rezeknesnovads.lv/
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4. Par dzīvokļa īpašuma “..”-.., Greiškānos, Griškānu pagastā, ierakstīšanu 

zemesgrāmatā 

5. Par grozījumiem Rēzeknes rajona Ozolaines pagasta padomes 2009.gada 21.janvāra 

lēmumā “Par zemes lietošanas izbeigšanu” 

6. Par V. Z.-N. mantojamās zemes robežas un platības precizēšanu Silmalas pagastā 

7. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7892 005 0519 piekritību pašvaldībai 

Stoļerovas pagastā 

8. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu M.V. nekustamajam īpašumam “..” 

Silmalas pagastā 

9. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2015.gada 18.jūnija lēmumā “Par zemes 

ierīcības projekta apstiprināšanu I. S. nekustamajam īpašumam “..” Kaunatas 

pagastā” 

10. Par 2007.gada 29.novembra zemes nomas līguma Nr.18a izbeigšanu ar J. L. 

Bērzgales pagastā 

11. Par 2007.gada 10.oktobra lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.081 izbeigšanu ar 

L. K. Ozolaines pagastā 

12. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7868 002 0094 

daļas iznomāšanu īslaicīgas lietošanas būves izvietošanai, zemes nomas līguma 

noslēgšanu ar V. Š. Lūznavas pagastā 

13. Par A. B. nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa samaksas kārtības noteikšanu 

14. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā 

15. Par zemes nomas līgumu pārjaunošanu Nagļu pagastā 

16. Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu ar T. K. Lūznavas pagastā 

17. Par dzīvojamās telpas īres līguma pārslēgšanu ar A. P. Stružānu pagastā 

18. Par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar R. A. Audriņu pagastā 

19. Par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar O. S. Audriņu pagastā 

20. Par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar I. Ļ. Silmalas pagastā 

21. Par sociālo dzīvokļu īres līgumu atjaunošanu 

22. Par atbalsta nodrošināšanu projektu iesniegšanai dalībai biedrības “Rēzeknes 

rajona kopienu partnerība” izsludinātajā atklātā konkursa 1.kārtā Latvijas lauku 

attīstības programmā 2014.–2020.gadam 

23. Par apmaksātā ikgadējā atvaļinājuma daļas piešķiršanu Rēzeknes novada domes 

priekšsēdētājam 

 

 

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

 

Izskatot Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja Monvīda Švarca priekšlikumu par 

izsludinātās Rēzeknes novada domes 2016.gada 19.maija sēdes darba kārtības apstiprināšanu, 

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 26.panta otro daļu, 31.pantu, Rēzeknes novada 

dome, balsojot 15 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, Pēteris 

Karacejevs, Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Natālija Stafecka, Elvīra Pizāne, 

Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, Staņislavs  Šķesters, Monvīds Švarcs, Rita 

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

 

apstiprināt izsludināto Rēzeknes novada domes 2016.gada 19.maija sēdes darba kārtību 

(1.–23.jautājums). 

 

 

1. § 

Par SIA “ALAAS” atskaiti par 2015.gadu 
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(Ziņo J.Petkevičs, Debatē S.Šķesters, J.Petkevičs, M.Švarcs) 

 

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

personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 19.panta trešo daļu, 34.panta 

pirmo daļu, Rēzeknes novada dome, balsojot 15 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, 

Vinera Dimpere, Pēteris Karacejevs, Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, 

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

Šķesters, Monvīds Švarcs, Rita Žurzdina), pret - nav, atturas - nav, n o l e m j : 

 

pieņemt zināšanai pašvaldības SIA „ALAAS” atskaiti par 2015.gadu (atskaite 

pievienota). 

 

2. § 

Par Rēzeknes novada pašvaldības 2016.gada 19.maija noteikumu Nr.20 “Kārtība, kādā 

Rēzeknes novada pašvaldībā notiek neapbūvētu pašvaldībai piederošu vai piekrītošu 

zemesgabalu iznomāšana” apstiprināšanu 
(Ziņo M.Vizule, Debatē M.Švarcs) 

 

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

pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas 

likuma 22pantu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 

likuma 3.panta otro punktu, 6.
1
 pantu, Zemes pārvaldības likuma 14.panta otro daļu, Ministru 

kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 “Noteikumi par publiskas personas zemes 

nomu” 15., 16., 17. punktiem, ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2016.gada 12.maija 

priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot 15 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis 

Deksnis, Vinera Dimpere, Pēteris Karacejevs, Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars 

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

Staņislavs  Šķesters, Monvīds Švarcs, Rita Žurzdina), pret - nav, atturas - nav, n o l e m j : 

 

1. Apstiprināt Rēzeknes novada pašvaldības 2016.gada 19.maija noteikumus Nr.20 

“Kārtība, kādā Rēzeknes novada pašvaldībā notiek neapbūvētu pašvaldībai 

piederošu vai piekrītošu zemesgabalu iznomāšana” (noteikumi pievienoti). 

2. Noteikumi stājas spēkā 2016.gada 20.maijā. 

3. Uzdot Attīstības plānošanas nodaļai nodrošināt noteikumu publicēšanu Rēzeknes 

novada pašvaldības tīmekļa vietnē. 

 

3. § 

Par deputātes Natālijas Stafeckas ievēlēšanu Rēzeknes novada domes  

pastāvīgajās komitejās 
(Ziņo I.Turka) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 10.punktu, ņemot vērā 

Rēzeknes novada domes 2014.gada 19.jūnija lēmumu „Par Rēzeknes novada domes deputāta 

pilnvaru nolikšanu uz laiku” un Rēzeknes novada domes 2016.gada 28.aprīļa lēmumu „Par 

Rēzeknes novada domes deputātu pilnvaru atjaunošanu un izbeigšanu”, Teritorijas attīstības, 

plānošanas, tautsaimniecības, vides un infrastruktūras jautājumu patstāvīgās komitejas, 

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu patstāvīgās komitejas un Sociālo un veselības 

aizsardzības jautājumu pastāvīgās komitejas 2016.gada 12.maija priekšlikumus, Rēzeknes 

novada dome, balsojot 15 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, 

Pēteris Karacejevs, Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Natālija Stafecka, Elvīra 

Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, Staņislavs  Šķesters, Monvīds Švarcs, 

Rita Žurzdina), pret - nav, atturas - nav, n o l e m j : 
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sakarā ar deputātes Aleksandras Ostrovskas pilnvaru izbeigšanos un Natālijas Stafeckas 

deputātes pilnvaru atjaunošanu, izdarīt šādus grozījumus Rēzeknes novada domes 2013.gada 

13.jūnija lēmumā „Par Rēzeknes novada domes pastāvīgo komiteju izveidošanu un deputātu 

ievēlēšanu patstāvīgo komiteju sastāvā” (protokols Nr.15, 4.§): 

 

ievēlēt deputāti Natāliju Stafecku Teritorijas attīstības, plānošanas, tautsaimniecības, 

vides un infrastruktūras jautājumu pastāvīgajā komitejā, Izglītības, kultūras un sporta 

jautājumu pastāvīgajā komitejā un Sociālo un veselības aizsardzības jautājumu pastāvīgajā 

komitejā. 

 

4. § 

Par dzīvokļa īpašuma “..”-.., Greiškānos, Griškānu pagastā, ierakstīšanu zemesgrāmatā 
(Ziņo I.Turka) 

 

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 12.maija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot 15 balsīm par 

(Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, Pēteris Karacejevs, Tatjana Kubecka, Jānis 

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

Stanka, Staņislavs  Šķesters, Monvīds Švarcs, Rita Žurzdina), pret - nav, atturas - nav, 

n o l e m j : 

 

ierakstīt zemesgrāmatā uz Rēzeknes novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90009112679, 

vārda dzīvokļa īpašumu “..”-.., Greiškānos, Griškānu pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra 

Nr.7856 900 0171, platība 35,8 m
2
, kas sastāv no: 

1. telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 7856 001 0861 001 001; 

2. pie dzīvokļa īpašuma piederošajām: 

2.1. 3580/27410 domājamajām daļām no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

7856 001 0861; 

2.2. 3580/27410 domājamajām daļām no ēkas (būves) ar kadastra apzīmējumu 

7856 001 0861 001. 

 

5. § 

Par grozījumiem Rēzeknes rajona Ozolaines pagasta padomes 2009.gada 21.janvāra 

lēmumā “Par zemes lietošanas izbeigšanu” 
(Ziņo M.Vizule) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4.punktu, 47.panta 

pirmo un otro daļu, Administratīvā procesa likuma 4.pantu, 5.pantu, 15.panta otro un sesto 

daļu, 65.panta trešo daļu, 66.panta pirmās daļas 1.punktu, 67.pantu, 72.panta pirmo daļu, 

ņemot vērā Ozolaines pagasta pārvaldes iesniegumu un Teritorijas attīstības, plānošanas, 

tautsaimniecības, vides un infrastruktūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2016.gada 12.maija 

priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot 15 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis 

Deksnis, Vinera Dimpere, Pēteris Karacejevs, Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars 

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

Staņislavs  Šķesters, Monvīds Švarcs, Rita Žurzdina), pret - nav, atturas - nav, n o l e m j : 

 

1. Sakarā ar to, ka tika konstatēts, ka ar Ozolaines pagasta padomes 2009.gada 

21.janvāra lēmumu (protokols Nr.1, 10.§)  tika izbeigtas zemes lietošanas tiesības uz 

zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7876 004 0067, un tā tika ieskaitīta 

pašvaldībai piekritīgajās zemēs, taču lēmumā nav norādīts pamatojums ar spēkā 

esošajiem normatīvajiem aktiem, izdarīt grozījumus Rēzeknes rajona Ozolaines 



5 

pagasta padomes 2009.gada 21.janvāra lēmumā (protokols Nr.1, 10.§) konstatējošā, 

pamatojuma un lemjošajā daļā: papildināt lēmuma lemjošo daļu ar vārdiem „Saskaņā 

ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu 

zemesgrāmatās” 3.panta piekto daļu zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz 

attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma: 1) apbūvēta lauku apvidu 

zeme, par kuru atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un 

privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta ceturtajai daļai 

noslēdzami zemes nomas līgumi; 2) neapbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru Valsts 

un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas 

pabeigšanas likuma 25.panta 2.1 daļā noteiktajā termiņā ir noslēgti zemes nomas 

līgumi. Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to 

nostiprināšanu zemesgrāmatās” 13.panta pirmās daļas 8.punktu valsts un pašvaldības 

zemes īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatās par pamatu ir šādi dokumenti: 

pašvaldības domes (padomes) lēmums par zemes piekritību”, zemes vienības 

kadastra apzīmējums 7876 004 0067 atbilstoši grafiskajam pielikumam. 

2. Lēmumu nosūtīt VZD Latgales reģionālajai nodaļai un Ozolaines pagasta pārvaldei 

(info@ozolaine.lv). 

 

6. § 

Par V. Z.-N. mantojamās zemes robežas un platības precizēšanu Silmalas pagastā 
(Ziņo M.Vizule) 

 

Izskatījusi V. Z.-N. pilnvarotās personas J. M. iesniegumu par mantojamās zemes 

platību, 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 12.maija priekšlikumu, Rēzeknes 

novada dome, balsojot 15 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, 

Pēteris Karacejevs, Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Natālija Stafecka, Elvīra 

Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, Staņislavs  Šķesters, Monvīds Švarcs, 

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

 

pieņemt lēmumu par V. Z.-N. mantojamās zemes robežas un platības precizēšanu 

Silmalas pagastā (lēmums pievienots). 

 

7. § 

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7892 005 0519 piekritību pašvaldībai 

Stoļerovas pagastā 
(Ziņo M.Vizule) 

 

Izskatījusi Stoļerovas pagasta pārvaldes iesniegumu par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 7892 005 0519 piekritību pašvaldībai, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

37.panta sesto daļu, 41.panta pirmās daļas 3.punktu, ņemot vērā Teritorijas attīstības, 

plānošanas, tautsaimniecības, vides un infrastruktūras jautājumu pastāvīgās komitejas 

2016.gada 12.maija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot 15 balsīm par (Aivars 

Buharins, Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, Pēteris Karacejevs, Tatjana Kubecka, Jānis 

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

Stanka, Staņislavs  Šķesters, Monvīds Švarcs, Rita Žurzdina), pret - nav, atturas - nav, 

n o l e m j : 

 

pieņemt lēmumu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7892 005 0519 piekritību 

pašvaldībai Stoļerovas pagastā (lēmums pievienots). 
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8. § 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu M. V. nekustamajam īpašumam “..” 

Silmalas pagastā 
(Ziņo M.Vizule) 

 

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

ierīcības projektu M. V. nekustamajam īpašumam „..”, pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām” 37.panta sesto daļu, 41.panta pirmās daļas 3.punktu un ņemot vērā Teritorijas 

attīstības, plānošanas, tautsaimniecības, vides un infrastruktūras jautājumu pastāvīgās 

komitejas 2016.gada 12.maija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot 15 balsīm par 

(Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, Pēteris Karacejevs, Tatjana Kubecka, Jānis 

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

Stanka, Staņislavs  Šķesters, Monvīds Švarcs, Rita Žurzdina), pret - nav, atturas - nav, 

n o l e m j : 

 

pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu M. V. nekustamajam 

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

 

9. § 

Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2015.gada 18.jūnija lēmumā “Par zemes 

ierīcības projekta apstiprināšanu I. S. nekustamajam īpašumam “..” Kaunatas pagastā” 
(Ziņo M.Vizule) 

 

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

iesniegumu par grozījumiem lēmumā, mainot nosaukumus jaunizveidotajiem zemes 

gabaliem, ņemot vērā Teritorijas attīstības, plānošanas, tautsaimniecības, vides un 

infrastruktūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2016.gada 12.maija priekšlikumu, Rēzeknes 

novada dome, balsojot 15 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, 

Pēteris Karacejevs, Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Natālija Stafecka, Elvīra 

Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, Staņislavs  Šķesters, Monvīds Švarcs, 

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

 

1. Sakarā ar I. S. iesniegumā norādīto, jāveic grozījumi lēmumā, piešķirot 

jaunizveidojamai zemes vienībai Nr.1 platībā 9,3 ha (zemes vienības kadastra 

apzīmējums (..)) adresi “..”, (..), Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads un 

jaunizveidojamai zemes vienībai Nr.2 (zemes vienības kadastra apzīmējums (..)) 

atstāt adresi “..”,(..), Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads. Ņemot vērā 

iepriekšminēto, izdarīt grozījumus Rēzeknes novada domes 2015.gada 18.jūnija 

lēmumā „Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu I. S. nekustamajam īpašumam 

„..”  Kaunatas pagastā” (protokols Nr.14, 15.§) 2.punktā un izteikt sekojošā 

redakcijā: “2. Piešķirt zemes gabalam Nr.1 platībā 9,3 ha (zemes vienības kadastra 

apzīmējums (..)06) nosaukumu “.”, adresi ”..”, (..), Kaunatas pagasts, Rēzeknes 

novads un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, jaunizveidojamai zemes vienībai Nr.2 

(zemes vienības kadastra apzīmējums (..)) nosaukumu “..”, adresi “..”,(..), Kaunatas 

pagasts, Rēzeknes novads un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, 

uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība”. 

2. Lēmumu nosūtīt SIA “Ametrs” Rēzeknes birojam elektroniski, e-pasts 

rezekne@ametrs.lv, un Kaunatas pagasta pārvaldei. 

 

10. § 

Par 2007.gada 29.novembra zemes nomas līguma Nr.18a izbeigšanu ar  

mailto:rezekne@ametrs.lv
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J. L. Bērzgales pagastā 
(Ziņo A.Bringule) 

 

Izskatījusi J. L. 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 12.maija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot 15 

balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, Pēteris Karacejevs, Tatjana 

Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Natālija Stafecka, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, 

Juris Runčs, Pēteris Stanka, Staņislavs  Šķesters, Monvīds Švarcs, Rita Žurzdina), pret - nav, 

atturas - nav, n o l e m j : 

 

pieņemt lēmumu par 2007.gada 29.novembra zemes nomas līguma Nr.18a izbeigšanu ar 

J. L. Bērzgales pagastā (lēmums pievienots). 

 

11. § 

Par 2007.gada 10.oktobra lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.081 izbeigšanu ar L. 

K. Ozolaines pagastā 
(Ziņo A.Bringule) 

 

Izskatījusi L. K. iesniegumu par zemes nomas līguma laušanu, pamatojoties uz likuma 

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

komitejas 2016.gada 12.maija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot 15 balsīm par 

(Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, Pēteris Karacejevs, Tatjana Kubecka, Jānis 

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

Stanka, Staņislavs  Šķesters, Monvīds Švarcs, Rita Žurzdina), pret - nav, atturas - nav, 

n o l e m j : 

 

pieņemt lēmumu par 2007.gada 10.oktobra lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.081 

izbeigšanu ar L. K. Ozolaines pagastā (lēmums pievienots).  

 

12. § 

Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7868 002 0094 daļas 

iznomāšanu īslaicīgas lietošanas būves izvietošanai, zemes nomas līguma noslēgšanu ar 

V. Š. Lūznavas pagastā 
(Ziņo A.Bringule) 

 

Izskatījusi V. Š. iesniegumu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7868 002 0094 

daļas iznomāšanu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 37.pantu, 41.panta pirmās daļas 

3.punktu, ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2016.gada 12.maija priekšlikumu, Rēzeknes 

novada dome, balsojot 15 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, Pēteris 

Karacejevs, Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Natālija Stafecka, Elvīra Pizāne, 

Guntis Rasims, Juris Runčs, 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 7868 

002 0094 daļas iznomāšanu īslaicīgas lietošanas būves izvietošanai, zemes nomas līguma 

noslēgšanu ar V. Š. Lūznavas  pagastā (lēmums pievienots). 

 

13. § 

Par A. B. nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa samaksas  

kārtības noteikšanu 
(Ziņo I.Turka) 
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļu 4.punktu, ņemot vērā 

Finanšu pastāvīgās komitejas 2016.gada 12.maija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, 

balsojot 15 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, Pēteris Karacejevs, 

Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Natālija Stafecka, Elvīra Pizāne, Guntis 

Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, Staņislavs  Šķesters, Monvīds Švarcs, Rita Žurzdina), 

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

 

1. Sakarā A. B. iesniegumu par nekustamā īpašuma nodokļu parāda samaksas kārtību, 

vienoties ar A. B. par nekustamā īpašuma nodokļu parāda EUR 2640,91 (divi 

tūkstoši seši simti četrdesmit euro, 91 cents) samaksas kārtību, paredzot parāda 

atmaksas termiņu pa daļām un nosakot atmaksas termiņu līdz 2017.gada 15.maijam 

(vienošanās projekts pievienots). 

2. Uzdot Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniecei Elvīrai Pizānei parakstīt 

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

 

14. § 

Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā 
(Ziņo I.Turka) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 37.panta sesto daļu, 41.panta pirmās daļas 

3.punktu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta pirmo daļu, likuma „Par nekustamā 

īpašuma nodokli” 2.panta pirmo daļu, 6.panta trešo daļu, 9.panta pirmo un otro daļu, 

Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada 20.septembra saistošo noteikumu Nr.88 „Par 

nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņu Rēzeknes 

novadā” 2.punktu, ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2016.gada 12.maija 

priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot 15 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis 

Deksnis, Vinera Dimpere, Pēteris Karacejevs, Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars 

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

Staņislavs  Šķesters, Monvīds Švarcs, Rita Žurzdina), pret - nav, atturas - nav, n o l e m j : 

 

1. Pieņemt lēmumu par nokavētā nekustamā īpašuma, kas atrodas ”..”, (..), Maltas 

pagastā, nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no G. Z. (lēmums 

pievienots). 

2. Pieņemt lēmumu par nokavētā nekustamo īpašumu, kas atrodas Griškānu pagastā, 

nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no Ļ. G. (lēmums pievienots). 

3. Pieņemt lēmumu par nokavētā nekustamo īpašumu, kas atrodas Maltas pagastā, 

nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no L. N. (lēmums pievienots). 

4. Pieņemt lēmumu par nokavētā nekustamā īpašuma, kas atrodas ”..”, (..), Gaigalavas 

pagastā, nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no S. Ž. (lēmums 

pievienots). 

 

15. § 

Par zemes nomas līgumu pārjaunošanu Nagļu pagastā 
(Ziņo S.Frančenko) 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 47.panta 

pirmo un otro daļu, Administratīvā procesa likuma 55.panta 2.punktu, 62.panta pirmo daļu, 

Civillikuma 1867. un 1868.pantu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas 

izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.
1
pantu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra 

noteikumu Nr.735 “Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 7.2.punktu, 7
1
.punktu, 

ņemot vērā Nagļu pagasta pārvaldes 2016.gada 18.aprīļa atzinumu un Finanšu pastāvīgās 

komitejas 2016.gada 12.maija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot 15 balsīm par 
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(Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, Pēteris Karacejevs, Tatjana Kubecka, Jānis 

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

Stanka, Staņislavs  Šķesters, Monvīds Švarcs, Rita Žurzdina), pret - nav, atturas - nav, 

n o l e m j : 

 

1. Noslēgt 2004.gada 17.marta zemes nomas pārjaunojuma līgumu ar SIA “ALBA - 

LTD” (līguma projekts pievienots). 

2. Atcelt Rēzeknes novada domes 2016.gada 21.marta lēmumu (protokols Nr.9 48.§ 

3.punkts) “Par zemes nomas līguma pārjaunošanu un laušanu Nagļu pagastā”. 

3. Noslēgt 2007.gada 2.janvāra zemes nomas pārjaunojuma līgumu ar J. S. (līguma 

projekts pievienots). 

 

16. § 

Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu ar T. K. Lūznavas pagastā 
(Ziņo S.Strankale) 

 

Izskatījusi T. K. 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 Maltas pagasta pārvaldes 2016.gada 6.maija 

atzinumu un Sociālo un veselības aizsardzības jautājumu pastāvīgās komitejas 2016.gada 

12.maija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot 15 balsīm par (Aivars Buharins, 

Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, Pēteris Karacejevs, Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars 

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

Staņislavs  Šķesters, Monvīds Švarcs, Rita Žurzdina), pret - nav, atturas - nav, n o l e m j : 

 

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

T. K., personas kods (..), dzīvojamās telpas īres līgumu par dzīvokļa Nr. (..), kas 

atrodas (..), Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā, īri.  

2. Uzdot pašvaldības SIA „Maltas dzīvokļu komunālās saimniecības uzņēmums” 

valdes locekles pienākumu izpildītājai Elgai Antānei sagatavot un noslēgt 

vienošanos par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu ar T. K. 

 

17. § 

Par dzīvojamās telpas īres līguma pārslēgšanu ar A. P. Stružānu pagastā 
(Ziņo S.Strankale) 

 

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

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

„Par dzīvojamo telpu īri” 14.panta ceturto daļu, ņemot vērā Stružānu pagasta pārvaldes 

2016.gada 6.maija atzinumu un Sociālo un veselības aizsardzības jautājumu pastāvīgās 

komitejas 2016.gada 12.maija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot 15 balsīm par 

(Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, Pēteris Karacejevs, Tatjana Kubecka, Jānis 

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

Stanka, Staņislavs  Šķesters, Monvīds Švarcs, Rita Žurzdina), pret - nav, atturas - nav, 

n o l e m j : 

 

1. Sakarā ar to, ka iepriekšējā īrnieka dzīvesvietas maiņas gadījumā pilngadīgs 

ģimenes loceklis, ja tam piekrīt pārējie pilngadīgie ģimenes locekļi, ir tiesīgs prasīt 

dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar viņu iepriekšējā īrnieka vietā, nemainot 

iepriekšējā īres līguma nosacījumus, noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar A. P., 

personas kods (..), par dzīvokļa Nr. (..), kas atrodas (..), Strūžāni, Stružānu  pagasts, 
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Rēzeknes novads, īri uz nenoteiktu laiku, nosakot īres maksu saskaņā ar 

apstiprinātajiem īres maksas apmēriem. 

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

sagatavot un noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar A. P. 

 

18. § 

Par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar R. A. Audriņu pagastā 
(Ziņo S.Strankale) 

 

Izskatījusi R. A. iesniegumu par dzīvojamās telpas izīrēšanu, pamatojoties uz likuma 

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

un veselības aizsardzības jautājumu pastāvīgās komitejas 2016.gada 12.maija priekšlikumu, 

Rēzeknes novada dome, balsojot 15 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Vinera 

Dimpere, Pēteris Karacejevs, Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Natālija 

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

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

 

1. Pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar R. A. pašvaldībai 

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

2. Uzdot Audriņu pagasta pārvaldes vadītājam Eināram Aleksandram Bindemanim 

sagatavot un noslēgt dzīvokļa īres līgumu ar R. A. 

 

19. § 

Par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar O. S. Audriņu pagastā 
(Ziņo S.Strankale) 

 

Izskatījusi O. S. iesniegumu par dzīvojamās telpas izīrēšanu, pamatojoties uz likuma 

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

un veselības aizsardzības jautājumu pastāvīgās komitejas 2016.gada 12.maija priekšlikumu, 

Rēzeknes novada dome, balsojot 15 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Vinera 

Dimpere, Pēteris Karacejevs, Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Natālija 

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

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

 

1. Pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar O. S. pašvaldībai 

piederošās vai tās nomātās dzīvojamās telpas izīrēšanai (lēmums pievienots) 

2. Uzdot Audriņu pagasta pārvaldes vadītājam Eināram Aleksandram Bindemanim 

sagatavot un noslēgt dzīvokļa īres līgumu ar O. S. 

 

20. § 

Par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar I. Ļ. Silmalas pagastā 
(Ziņo S.Strankale) 

 

Izskatījusi I. Ļ. 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 12.maija 

priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot 15 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis 

Deksnis, Vinera Dimpere, Pēteris Karacejevs, Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars 

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

Staņislavs  Šķesters, Monvīds Švarcs, Rita Žurzdina), pret - nav, atturas - nav, n o l e m j : 
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1. Pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar I. Ļ. Silmalas 

pagastā (lēmums pievienots). 

2. Uzdot Silmalas pagasta pārvaldes vadītājam Eduardam Grišuļonokam sagatavot un 

noslēgt dzīvokļa īres līgumu ar I. Ļ. 

 

21. § 

Par sociālo dzīvokļu īres līgumu atjaunošanu 
(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 12.maija 

priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot 15 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis 

Deksnis, Vinera Dimpere, Pēteris Karacejevs, Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars 

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

Staņislavs  Šķesters, Monvīds Švarcs, Rita Žurzdina), pret - nav, atturas - nav, n o l e m j : 

 

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

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

īres līgumu uz noteiktu laiku no 2016.gada 19.maija līdz 2016.gada 18.novembrim. 

Uzdot pašvaldības SIA “STRŪŽĀNU SILTUMS” valdes loceklim Renāram 

Vabalam atjaunot sociālā dzīvokļa īres līgumu ar A.B. 

2. Atjaunot Ļ. Š., personas kods (..), sociālā dzīvokļa īres līgumu par dzīvokļa Nr. (..) 

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

īres līgumu uz noteiktu laiku no 2016.gada 4.jūnija līdz 2016.gada 3.decembrim. 

Uzdot Čornajas pagasta pārvaldes vadītājam Oļegam Kvitkovskim atjaunot sociālā 

dzīvokļa īres līgumu ar Ļ. Š. 

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

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

īres līgumu uz noteiktu laiku no 2016.gada 12.maija līdz 2016.gada 11.novembrim. 

Uzdot pašvaldības SIA “STRŪŽĀNU SILTUMS” valdes loceklim R.V. atjaunot 

sociālā dzīvokļa īres līgumu ar O. Ž. 

 

22. § 

Par atbalsta nodrošināšanu projektu iesniegšanai dalībai biedrības “Rēzeknes rajona 

kopienu partnerība” izsludinātajā atklātā konkursa 1.kārtā Latvijas lauku attīstības 

programmā 2014.–2020.gadam 
(Ziņo S.Ančikovska, Debatē S.Šķesters, S.Ančikovska, M.Švarcs, K.Melnis, V.Deksnis) 

 

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

vērā Rēzeknes novada pašvaldības pagasta pārvalžu atzinumus, Finanšu pastāvīgās komitejas 

2016.gada 12.maija un Teritorijas attīstības, plānošanas, tautsaimniecības, vides un 

infrastruktūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2016.gada 12.maija un 19.maija 

priekšlikumus, Rēzeknes novada dome, balsojot 15 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis 

Deksnis, Vinera Dimpere, Pēteris Karacejevs, Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars 

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

Staņislavs  Šķesters, Monvīds Švarcs, Rita Žurzdina), pret - nav, atturas - nav, n o l e m j : 

 

1. Atbalstīt Bērzgales pagasta pārvaldes piedalīšanos projektā „Bērzgales  pagasta 

kultūras nama koncertzāles atjaunošana” un tā iesniegšanu biedrības “Rēzeknes 

rajona kopienu partnerība” izsludinātajā atklātā konkursa 1.kārtā Latvijas Lauku 

attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2.„Darbības 
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īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 

19.2.2.„Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ar projekta kopējām attiecināmajām 

izmaksām 49 924,38 EUR (četrdesmit deviņi tūkstoši deviņi simti divdesmit četri 

eiro 38 centi) apmērā un garantēt līdzfinansējumu projekta apstiprināšanas 

gadījumā 10% apmērā kā saimnieciskā labuma projektam 4 992,44 EUR (četri 

tūkstoši deviņi simti deviņdesmit divi eiro 44 centi) no Bērzgales pagasta pārvaldes 

2016.gada budžeta plānotajiem izdevumiem. 

2. Atbalstīt biedrības “Griškānu pagasta sieviešu klubs “Smaids”” piedalīšanos 

projektā „Bērnu mākslas centra izveide Griškānu pirmsskolas izglītības iestādes 

telpās un fasādes vizuālā tēla uzlabošana” un tā iesniegšanu biedrības “Rēzeknes 

rajona kopienu partnerība” izsludinātajā atklātā konkursa 1.kārtā Latvijas Lauku 

attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma “Kvalitatīva un 

labiekārtota dzīves vide” aktivitātes „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” rīcībā 

2.1.“Saglabāts un popularizēts kultūrvēstures, dabas mantojums, uzlabota 

sabiedriskā infrastruktūra” ar projekta kopējām attiecināmajām izmaksām 

48 379,35 EUR (četrdesmit astoņi tūkstoši trīs simti septiņdesmit deviņi eiro 35 

centi) apmērā un garantēt līdzfinansējumu projekta apstiprināšanas gadījumā 10% 

apmērā kā saimnieciskā labuma projektam 4837,94 EUR (četri tūkstoši astoņi simti 

trīsdesmit septiņi eiro 94 centi)  no Griškānu pagasta pārvaldes  budžeta 

izdevumiem 2017.gadā. 

3. Atbalstīt biedrības „Gorki” piedalīšanos projektā „Vitrīnu iegāde izstādes 

“Latgalieši” noformēšanai” un tās iesniegšanu biedrības “Rēzeknes rajona kopienu 

partnerība” izsludinātajā atklātā konkursa 1.kārtā Latvijas Lauku attīstības 

programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākumā 19.2.„Darbības īstenošana ar 

sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”, 19.2.2.aktivitātē „Vietas 

potenciāla attīstības iniciatīvas”, 2.1.rīcībā “Saglabāts un popularizēts 

kultūrvēstures, dabas mantojums, uzlabota sabiedriskā infrastruktūra” ar projekta 

kopējām attiecināmajām izmaksām 11800,00 EUR (vienpadsmit tūkstoši astoņi 

simti eiro, 00 centi) apmērā un garantēt līdzfinansējumu projekta apstiprināšanas 

gadījumā 10% apmērā, kā saimnieciskā labuma projektam 1180,00 EUR (viens 

tūkstotis viens simts astoņdesmit eiro 00 centi) no Sakstagala pagasta pārvaldes 

2017.gada budžeta plānotajiem izdevumiem. 

4. Atbalstīt biedrības “Sakstagala pagasta sieviešu klubs „Īveņa”” piedalīšanos 

projektā “Daudzfunkcionāla dienas centra izveide” un tās iesniegšanu biedrības 

“Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izsludinātajā atklātā konkursa 1.kārtā 

Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākumā 

19.2.„Darbības īstenošana ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”, 

19.2.2.aktivitātē „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”, 2.1.rīcībā “Saglabāts un 

popularizēts kultūrvēstures, dabas mantojums, uzlabota sabiedriskā infrastruktūra” 

ar projekta kopējām attiecināmajām izmaksām 31 794,00 EUR (trīsdesmit viens 

tūkstotis septiņi simti deviņdesmit četri eiro 00 centi) apmērā un garantēt 

līdzfinansējumu  projekta  apstiprināšanas gadījumā 10% apmērā, kā saimnieciskā 

labuma projektam 3197,40 EUR (trīs tūkstoši viens simts deviņdesmit septiņi eiro, 

40 centi) no Sakstagala pagasta pārvaldes 2017.gada budžeta plānotajiem 

izdevumiem. 

5. Atbalstīt Sakstagala pagasta pārvaldes piedalīšanos projektā „Kultūras pieminekļa 

„Vītolu pamatskola” jumta krāsojuma atjaunošana”  un tā iesniegšanu biedrības 

“Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izsludinātajā atklātā konkursa 1.kārtā 

Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākumā 

19.2.„Darbības īstenošana ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”, 

19.2.2.aktivitātē „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”, 2.1.rīcībā “Saglabāts un 

popularizēts kultūrvēstures, dabas mantojums, uzlabota sabiedriskā infrastruktūra” 
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ar projekta kopējām attiecināmajām izmaksām 14260,87 EUR (četrpadsmit tūkstoši 

divi simti sešdesmit eiro, 87 centi) apmērā un garantēt līdzfinansējumu projekta 

apstiprināšanas gadījumā 10% apmērā, kā saimnieciskā labuma projektam 1426,09 

EUR (viens tūkstotis četri simti divdesmit seši eiro 09 centi) no Sakstagala pagasta 

pārvaldes 2017.gada budžeta plānotajiem izdevumiem. 

6. Atbalstīt Feimaņu pagasta pārvaldes piedalīšanos projektā „Sporta laukuma 

labiekārtošana Feimaņos”  un tā iesniegšanu biedrības “Rēzeknes rajona kopienu 

partnerība” izsludinātajā atklātā konkursa 1.kārtā Latvijas Lauku attīstības 

programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākumā 19.2.„Darbības īstenošana ar 

sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”, 19.2.2.aktivitātē „Vietas 

potenciāla attīstības iniciatīvas”, 2.1.rīcībā “Saglabāts un popularizēts 

kultūrvēstures, dabas mantojums, uzlabota sabiedriskā infrastruktūra” ar projekta 

kopējām attiecināmajām izmaksām 49 906,33 EUR (četrdesmit deviņi tūkstoši 

deviņi simti seši eiro, 33 centi) apmērā un garantēt līdzfinansējumu projekta 

apstiprināšanas gadījumā 10% apmērā, kā saimnieciskā labuma projektam 4990,63 

EUR (četri tūkstoši deviņi simti deviņdesmit eiro, 63 centi), veicot budžeta 

izdevumu izmaiņas Feimaņu pagasta pārvaldē, samazinot budžeta struktūrvienības 

“Feimaņu pamatskola” ekonomiskās kategorijas koda 2321 “Kurināmais” budžeta 

izdevumu tāmi 2016.gadam. 

7. Atbalstīt biedrības „Zaļais Meridiāns” piedalīšanos projektā „Romeru dzimtas 

parka labiekārtošana” un tā iesniegšanu biedrības „Rēzeknes rajona kopienu 

partnerība” izsludinātajā atklātajā projektu konkursa I.kārtā Lauku attīstības 

programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma “Kvalitatīva un labiekārtota dzīves 

vide” aktivitātes “Vietas potenciāla attīstītas iniciatīvas” rīcībā 2.1.“Saglabāts un 

popularizēts kultūrvēstures, dabas mantojums, uzlabota sabiedriskā infrastruktūra” 

ar projekta kopējām attiecināmajām izmaksām  49 502,00  EUR (četrdesmit deviņi 

tūkstoši pieci simti divi eiro 00 centi) apmērā un garantēt līdzfinansējumu projekta 

apstiprināšanas gadījumā 10% apmērā, kā saimnieciskā labuma projektam 4950,20 

EUR (četri tūkstoši deviņi simti piecdesmit eiro 20 centi) no Griškānu pagasta 

pārvaldes 2017.gada budžeta izdevumiem. 

8. Atbalstīt Lendžu pagasta pārvaldes piedalīšanos projektā „Lendžu kultūras nama 

vestibila vienkāršota atjaunošana” un tā iesniegšanu biedrības „Rēzeknes rajona 

kopienu partnerība” izsludinātajā atklātajā projektu konkursa I.kārtā Lauku 

attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2.”Darbības 

īstenošana ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 

19.2.2.“Vietas potenciāla attīstītas iniciatīvas” rīcībā 2.1.“Saglabāts un popularizēts 

kultūrvēstures, dabas mantojums, uzlabota sabiedriskā infrastruktūra” ar projekta 

kopējām attiecināmajām izmaksām 33 670,76 EUR (trīsdesmit trīs tūkstoši seši 

simti septiņdesmit eiro 76 centi) apmērā, garantēt līdzfinansējumu projekta 

apstiprināšanas gadījumā 10% apmērā, kā saimnieciskā labuma projektam 3367,08 

EUR  (trīs tūkstoši trīs simti sešdesmit septiņi eiro 08 centi) no Lendžu pagasta 

pārvaldes 2016.gada budžeta plānotajiem izdevumiem vai, ja, gadījumā, projekta 

realizācija notiks 2017.gadā, līdzfinansējuma daļu paredzot 2017.gada Lendžu 

pagasta pārvaldes budžetā un paredzot aizņēmuma saņemšanu no Valsts Kases 

projekta priekšfinansēšanas nodrošināšanai.  

9. Atbalstīt reliģiskās organizācijas “Puderevas Vecticībnieku Draudze” piedalīšanos 

projektā „Puderovas vecticībnieku kopienas lūgšanas nama saglabāšana” un tā 

iesniegšanu biedrības „Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izsludinātajā atklātajā 

projektu konkursa 1.kārtā Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam 

apakšpasākuma 19.2.”Darbības īstenošana ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības 

stratēģiju” aktivitātes 19.2.2.“Vietas potenciāla attīstītas iniciatīvas” rīcībā 

2.1.“Saglabāts un popularizēts kultūrvēstures, dabas mantojums, uzlabota 
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sabiedriskā infrastruktūra” ar projekta kopējām attiecināmajām izmaksām 

31 888,05 EUR (trīsdesmit viens tūkstotis astoņi simti astoņdesmit astoņi eiro 05 

centi) apmērā, garantēt līdzfinansējumu projekta apstiprināšanas gadījumā 10% 

apmērā, kā saimnieciskā labuma projektam 3188,81 EUR (trīs tūkstoši viens simts 

astoņdesmit astoņi eiro 81 cents) no Audriņu pagasta pārvaldes 2016., 2017. un 

2018.gada budžeta izdevumiem. 

10. Atbalstīt biedrības “Rāznas nacionālā parka biedrība” piedalīšanos projektā “Vecā 

pils atdzimst” 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 kopējām attiecināmajām izmaksām 

49 997,55 EUR (četrdesmit deviņi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit septiņi eiro 55 

centi) un garantēt līdzfinansējumu projekta apstiprināšanas gadījumā 10% apmērā 

kā sabiedriskā labuma projektam 4999,76 EUR (četri tūkstoši deviņi simti 

deviņdesmit deviņi eiro 76 centi) no Kaunatas pagasta pārvaldes budžeta, veicot 

budžeta izdevumu izmaiņas Kaunatas pagasta pārvaldē, samazinot budžeta 

struktūrvienības “Mākoņkalna mājokļa apsaimniekošana” funkcionālās kategorijas 

koda 06.600 “Pārējā citur neklasificētā teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas 

darbība” un budžeta struktūrvienības “Mākoņkalna PII” funkcionālās kategorijas 

koda 09.100 “Pirmsskolas izglītība” budžeta izdevumu tāmi 2016.gadam. 

11. Atbalstīt Ilzeskalna pagasta pārvaldes piedalīšanos projektā “Publiskās 

infrastruktūras uzlabošana Ilzeskalnā” 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 

kopējām attiecināmajām izmaksām 44 940,00 EUR (četrdesmit četri tūkstoši deviņi 

simti četrdesmit eiro 00 centi) un garantēt līdzfinansējumu projekta apstiprināšanas 

gadījumā 10% apmērā kā sabiedriskā labuma projektam 4494,00 EUR (četri 

tūkstoši četri simti deviņdesmit četri eiro 00 centi) no Ilzeskalna pagasta pārvaldes 

2017.gada budžeta plānotajiem izdevumiem. 

12. Atbalstīt Ozolaines pagasta pārvaldes projekta “Bekšu ciemata teritorijas 

labiekārtošana” piedalīšanos un iesniegšanu Biedrības „Rēzeknes rajona kopienu 

partnerība” izsludinātajā konkursa 1.kārtā Latvijas Lauku attīstības programmas 

2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2.„Darbības īstenošana ar sabiedrības 

virzītas vietējās attīstības stratēģiju” projektu konkursā ar projekta kopējām 

attiecināmajām izmaksām 50 000,00 EUR (piecdesmit tūkstoši eiro 00 centi) 

apmērā un garantēt līdzfinansējumu  projekta  apstiprināšanas  gadījumā 10% 

apmērā, kā saimnieciskā labuma projektam 5 000,00 EUR (pieci tūkstoši eiro 00 

centi) no Ozolaines pagasta pārvaldes 2017.gada budžeta izdevumiem. 

13. Atbalstīt biedrības “Rāzna Plus” piedalīšanos projektā „Kaunatas katoļu baznīcas 

jumta atjaunošana” 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 

kopējām attiecināmajām izmaksām 49930,00 EUR (četrdesmit deviņi tūkstoši 

deviņi simti trīsdesmit eiro 00 centi) un garantēt līdzfinansējumu projekta 
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apstiprināšanas gadījumā kā sabiedriskā labuma projektam 5% apmērā, kas ir 

2496,50 EUR  (divi tūkstoši četri simti deviņdesmit seši eiro 50 centi) no Kaunatas 

pagasta pārvaldes 2016.gada plānotajiem budžeta izdevumiem un 5% apmērā, kas 

ir 2496,50 EUR (divi tūkstoši četri simti deviņdesmit seši eiro 50 centi) no 

biedrības “Rāzna Plus” naudas līdzekļiem. 

14. Atbalstīt Lūznavas pagasta pārvaldes projekta “Lūznavas muižas kompleksa ēku 

revitalizācija” piedalīšanos un iesniegšanu biedrības „Rēzeknes rajona kopienu 

partnerība” izsludinātajā konkursa 1.kārtā Latvijas Lauku attīstības programmas 

2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2.„Darbības īstenošana ar sabiedrības 

virzītas vietējās attīstības stratēģiju” projektu konkursā ar projekta kopējām 

attiecināmajām izmaksām 50 000,00 EUR (piecdesmit tūkstoši eiro 00 centi) 

apmērā un garantēt līdzfinansējumu projekta apstiprināšanas  gadījumā 10% 

apmērā kā sabiedriskā labuma projektam 5000 EUR (pieci tūkstoši eiro 00 centi) no 

Lūznavas pagasta pārvaldes budžeta 2016.gadam, veicot budžeta izdevumu 

izmaiņas Lūznavas pagasta pārvaldē, samazinot budžeta funkcionālās kategorijas 

koda 6.600 “Teritorijas un mājokļu apsaimniekošana” budžeta izdevumu tāmi 

2016.gadam. 

15. Atbalstīt Nautrēnu pagasta pārvaldes piedalīšanos projektā „Dzīvojamās mājas 

pārbūve par saieta namu” 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 

kopējām attiecināmajām izmaksām 50 000 EUR (piecdesmit tūkstoši eiro 00 centi) 

un garantēt līdzfinansējumu projekta apstiprināšanas gadījumā kā sabiedriskā 

labuma projektam 10% apmērā, kas ir 5000 EUR (pieci tūkstoši eiro 00 centi) no 

Nautrēnu pagasta pārvaldes 2016.gada budžeta izdevumiem, veicot budžeta 

izdevumu izmaiņas Nautrēnu pagasta pārvaldē, samazinot budžeta struktūrvienības 

“Pirmsskolas izglītības iestādes “Vālodzīte” budžeta izdevumu tāmi par 4000 EUR 

(četri tūkstoši eiro 00 centi) un budžeta struktūrvienības “Nautrēnu vidusskola” 

budžeta izdevumu tāmi par 1000 EUR (viens tūkstotis eiro 00 centi) un pārējās 

neattiecināmās izmaksas 36 490,80 EUR (trīsdesmit seši tūkstoši četri simti 

deviņdesmit eiro 80 centi) nodrošināt no Nautrēnu pagasta pārvaldes plānotajiem 

izdevumiem 2016.gadam un 2017.gada budžeta līdzekļiem. 

16. Atbalstīt Maltas pagasta pārvaldes piedalīšanos projektā “Sauļiku parka teritorijas 

labiekārtošana ” un tā iesniegšanu biedrības “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” 

izsludinātajā atklāta projektu konkursa 1.kārtā Latvijas Lauku attīstības 

programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2.“Darbības īstenošana saskaņā 

ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2.“Vietas 

potenciāla attīstības iniciatīvas” ar projekta kopējām attiecināmajām izmaksām 

50 000,00 EUR (piecdesmit tūkstoši eiro 00 centi) un garantēt līdzfinansējumu 

projekta apstiprināšanas gadījumā kā sabiedriskā labuma projektam 10% apmērā  

5000 EUR (pieci tūkstoši eiro 00 centi) no Maltas pagasta pārvaldes budžeta, veicot 

budžeta izdevumu izmaiņas Maltas pagasta pārvaldē, samazinot budžeta 

struktūrvienības “Teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas darbība” funkcionālās 

kategorijas koda 06.600 “5250” budžeta izdevumu tāmi 2016.gadam un pārējās 

neattiecināmās izmaksas 36 475,40 EUR (trīsdesmit seši tūkstoši četri simti 

septiņdesmit pieci eiro 40 centi) nodrošināt no Maltas pagasta pārvaldes 2017.gada 

budžeta izdevumiem. 

17. Atbalstīt reliģiskās organizācijas “Tiskādu vecticībnieku draudze” piedalīšanos 

projektā „Tiskādu vecticībnieku lūgšanas nama atjaunošana” un tā iesniegšanu  
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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 kopējām attiecināmajām izmaksām 35 920,72 EUR (trīsdesmit pieci 

tūkstoši deviņi simti divdesmit eiro 72 centi) un garantēt līdzfinansējumu projekta 

apstiprināšanas gadījumā kā sabiedriskā labuma projektam 10% apmērā, kas ir 

3592,07 EUR (trīs tūkstoši pieci simti deviņdesmit divi eiro 07 centi) no Silmalas 

pagasta pārvaldes 2016.gada plānotajiem budžeta izdevumiem. 

18. Atbalstīt biedrības “Esi vasals” piedalīšanos projektā “Ozolmuižas Sv.Pētera un 

Sv.Pāvila Romas katoļu baznīcas teritorijas labiekārtošana” 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 kopējām attiecināmajām izmaksām 16 300 EUR (sešpadsmit tūkstoši 

trīs simti eiro 00 centi) apmērā un garantēt līdzfinansējumu projekta apstiprināšanas 

gadījumā 10% apmērā kā sabiedriskā labuma projektam 1630 EUR (viens tūkstotis 

seši simti trīsdesmit eiro 00 centi) no Ozolmuižas pagasta pārvaldes 2017.gada 

budžeta izdevumiem. 

19. Atbalstīt biedrības “Vienota Ģimene” piedalīšanos projektā “Rotaļu un spēļu 

laukuma izveide Stoļerovas pagastā” 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” aktivitātē 19.2.2.”Vietas potenciāla 

attīstības iniciatīvas” rīcībā 2.1.”Saglabāts un popularizēts kultūrvēstures, dabas 

mantojums, uzlabota sabiedriskā infrastruktūra” ar projekta kopējām 

attiecināmajām izmaksām 10 000 EUR (desmit tūkstoši eiro 00 centi) apmērā un 

garantēt līdzfinansējumu projekta apstiprināšanas gadījumā 10% apmērā kā 

sabiedriskā labuma projektam 1000 EUR (viens tūkstotis eiro 00 centi) no 

Stoļerovas pagasta pārvaldes 2016.gada budžeta izdevumiem, veicot budžeta 

izdevumu izmaiņas Stoļerovas pagasta pārvaldē, samazinot budžeta 

struktūrvienības “Stoļerovas pagasts” ekonomiskās klasifikācijas koda 2242 

“Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts” budžeta izdevumu tāmi 2016.gadam. 

20. Atbalstīt Rozentovas Svētā Krusta pagodināšanas Romas katoļu draudzes 

piedalīšanos projektā “Rozentovas Svētā Krusta pagodināšanas Romas katoļu 

draudzes baznīcas restaurācija” 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 saskaņā 

ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2.“Vietas 

potenciāla attīstības iniciatīvas” ar projekta kopējām attiecināmajām izmaksām 

47 199,59 EUR (četrdesmit septiņi tūkstoši viens simts deviņdesmit deviņi eiro 59 

centi) apmērā un garantēt līdzfinansējumu projekta apstiprināšanas gadījumā 10% 

apmērā kā sabiedriskā labuma projektam 4 719,96 EUR (četri tūkstoši septiņi simti 

deviņpadsmit eiro 96 centi) no Maltas pagasta pārvaldes 2016.gada plānotajiem 

izdevumiem, veicot budžeta izdevumu izmaiņas Maltas pagasta pārvaldē, 

samazinot budžeta struktūrvienības “Teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas 

darbība” funkcionālās kategorijas koda 06.600 “5250” budžeta izdevumu tāmi 

2016.gadam. 
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21. Atbalstīt biedrības “Gaismiņa” piedalīšanos projektā “Brīvdabas estrādes 

būvniecība un teritorijas labiekārtošana” 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 

kopējām attiecināmajām izmaksām 49 813,62 EUR ( Četrdesmit deviņi tūkstoši 

astoņi simti trīspadsmit eiro 62 centi) apmērā un garantēt līdzfinansējumu projekta 

apstiprināšanas gadījumā 10% apmērā kā sabiedriskā labuma projektam          

4981,36 EUR ( Četri tūkstoši deviņi simti astoņdesmit viens eiro 36 centi) no 

Audriņu pagasta pārvaldes Audriņu pamatskolas budžeta izdevumiem 2016., 

2017.un  2018.gadā. 

 

23. § 

Par apmaksātā ikgadējā atvaļinājuma daļas piešķiršanu Rēzeknes novada domes 

priekšsēdētājam 
(Ziņo E.Pizāne) 

 

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

likuma 149.panta otro daļu, Rēzeknes novada pašvaldības nolikuma „Par atlīdzību Rēzeknes 

novada pašvaldībā” 92.punktu un 92.1.punktu, ņemot vērā Rēzeknes novada domes 

priekšsēdētāja Monvīda Švarca 2016.gada 16.maija iesniegumu par neizmantotā 

papildatvaļinājuma daļu un apmaksātā ikgadējā atvaļinājuma daļas piešķiršanu, Rēzeknes 

novada dome, deputātam Monvīdam Švarcam jautājuma izskatīšanā un balsošanā 

nepiedaloties, balsojot 14 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, 

Pēteris Karacejevs, Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Natālija Stafecka, Elvīra 

Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, Staņislavs  Šķesters, Rita Žurzdina), pret - 

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

 

1. Piešķirt Rēzeknes novada domes priekšsēdētājam Monvīdam Švarcam neizmantotā 

ikgadējā papildatvaļinājuma daļu – piecas darba dienas – no 2016.gada 23.maija 

līdz 2016.gada 29.maijam (ieskaitot) par darba gadu no 2014.gada 1.jūlija līdz 

2015.gada 30.jūnijam un apmaksātā ikgadējā atvaļinājuma daļu – divas kalendārās 

nedēļas – no 2016.gada 30.maija līdz 2016.gada 12.jūnijam (ieskaitot) par darba 

gadu no 2015.gada 1.jūlija līdz 2016.gada 30.jūnijam. 

2. Saskaņā ar Rēzeknes novada pašvaldības nolikuma “Par atlīdzību Rēzeknes novada 

pašvaldībā” 5.2.sadaļas 57.punkta 57.1.apakšpunktu, izmaksāt novada domes 

priekšsēdētājam Monvīdam Švarcam atvaļinājuma pabalstu 50% (piecdesmit 

procentu) apmērā no mēnešalgas. 

3. Domes priekšsēdētāja pienākumus Monvīda Švarca atvaļinājuma laikā veikt domes 

priekšsēdētāja vietniecei Elvīrai Pizānei, saskaņā ar Rēzeknes novada pašvaldības 

nolikuma 19.1.apakšpunktu. Pienākumu izpildes laikā Elvīrai Pizānei ir tiesības 

parakstīt Rēzeknes novada pašvaldības dokumentus, tai skaitā, bankas dokumentus 

un nostiprinājuma lūgumus. 

 

Sēde slēgta 10:31 

 

Nākamā kārtējā Rēzeknes novada domes sēde tiek sasaukta 2016.gada 2.jūnijā. 

 

Pielikumā: 

1. SIA “ALAAS” atskaite par 2015.gadu uz 1 lapas 
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2. Rēzeknes novada pašvaldības 2016.gada 19.maija noteikumu Nr.20 “Kārtība, kādā 

Rēzeknes novada pašvaldībā notiek neapbūvētu pašvaldībai piederošu vai piekrītošu 

zemesgabalu iznomāšana” uz 3 lapām 

3. Vienošanās projekts par nekustamā īpašuma nodokļu parāda samaksas kārtību ar A. B. 

uz 2 lapām 

4. Zemes nomas pārjaunojuma līguma ar SIA “ALBA-LTD” projekts uz 3 lapām 

5. Zemes nomas pārjaunojuma līguma ar J.S. projekts uz 3 lapām 

6. Rēzeknes novada domes lēmumi (administratīvie akti) 6.§ - 8.§ ar pielikumiem, 10.§ - 

12.§, 14.§ 1.punkts – 14.§ 4.punkts, 18.§ – 20.§, kopā uz 18 lapām 

7. Audriņu pagasta pārvaldes 2016.gada 10.maija atzinumu ar pielikumiem kopijas, kopā 

uz 6 lapām 

8. Bērzgales pagasta pārvaldes 2016.gada 9.maija atzinuma ar pielikumu kopijas, kopā 

uz 2 lapām 

9. Griškānu pagasta pārvaldes 2016.gada 6.maija atzinumu ar pielikumiem kopijas, kopā 

uz 5 lapām 

10. Feimaņu pagasta pārvaldes 2016.gada 9.maija atzinums ar pielikumu, kopā uz 2 lapām 

11. Ilzeskalna pagasta pārvaldes 2016.gada 2.aprīļa atzinuma kopija uz 1 lapas 

12. Kaunatas pagasta pārvaldes 2016.gada 10.maija atzinumi, kopā uz 3 lapām 

13. Lendžu pagasta pārvaldes 2016.gada 9.maija atzinuma ar pielikumu kopijas, kopā uz 2 

lapām 

14. Lūznavas pagasta pārvaldes 2016.gada 10.maija atzinums uz 1 lapas 

15. Maltas pagasta pārvaldes 2016.gada 10.maija atzinumu kopija uz 4 lapām 

16. Nautrēnu pagasta pārvaldes 2016.gada 10.maija atzinums ar pielikumu, kopā uz 2 

lapām 

17. Ozolaines pagasta pārvaldes 2016.gada 10.maija atzinums uz 1 lapas 

18. Ozolmuižas pagasta pārvaldes 2016.gada 10.maija atzinuma ar pielikuma kopiju, kopā 

uz 2 lapām 

19. Sakstagala pagasta pārvaldes 2016.gada 10.maija atzinumi, kopā uz 3 lapām 

20. Silmalas pagasta pārvaldes 2016.gada 10.maija atzinuma ar pielikumu kopijas, kopā 

uz 2 lapām 

21. Stoļerovas pagasta pārvaldes 2016.gada 10.maija atzinuma ar pielikumu kopijas, kopā 

uz 3 lapām 

22. Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja 2016.gada 16.maija iesniegums uz 1 lapas 

 

 

Sēdes vadītājs                                                                                                      Monvīds Švarcs 

2016.gada 19.maijā 

 

 

Protokoliste                                                                                                           Ilona Turka 

2016.gada 19.maijā 

 


