
1 

 

RĒZEKNES NOVADA DOME 
REĢ.NR.90009112679 
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Tel. 646 22238; 646 22231, Fax. 646 25935, 
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         SĒDES PROTOKOLS 

          Rēzeknē 

 

2016.gada 1.decembrī                                                                                                               Nr.27 

 

Sēde sasaukta plkst.10.00 

Sēde atklāta plkst.10.00 

 

Sēdi vada Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs 

 

Sēdi protokolē Rēzeknes novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības nodaļas vadītāja Ilona 

Turka 

 

Sēdē piedalās: 

 Rēzeknes novada domes deputāti: Vilis Deksnis, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, 

Tatjana Kubecka, Anita Ludborža, 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 Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Silvija 

Ančikovska 

 Rēzeknes novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības nodaļas jurists Oskars Vasiļjevs 

 Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītājs Guntars Skudra 

 Rēzeknes novada pašvaldības Kultūras nodaļas vadītāja Ināra Pleikšne 

 Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja Anna Jaudzema 

 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 Sociālā dienesta vadītāja Silvija Strankale 

 Rēzeknes novada pašvaldības vecākā vides aizsardzības speciāliste Terēzija Kruste 

 Latvijas investīciju un attīstības aģentūras Biznesa inkubatora departamenta Rēzeknes 

biznesa inkubatora vadītāja Skaidrīte Baltace 

 Laikraksta “Rēzeknes Vēstis” žurnāliste Aleksandra Elksne 

 

Sēdē nepiedalās  

 Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniece Elvīra Pizāne - komandējumā 

 Rēzeknes novada domes deputāti: Aivars Buharins, Vinera Dimpere - pamatdarbā 

 

Darba kārtībā 

1. Par skolēnu ziemas brīvdienu pārcelšanu Rēzeknes novada pašvaldības 

internātpamatskolās  

mailto:info@rdc.lv
http://www.rezeknesnovads.lv/
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2. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2016.gada 18.februāra lēmuma “Par valsts 

budžeta mērķdotāciju māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts 

sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām sadali 2016.gadā” pielikumā  

3. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2012.gada 18.oktobra lēmumā “Par 

Rēzeknes novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo dzīvojamo telpu īres 

maksas noteikšanas kārtību”  

4. Par kustamās mantas – cirsmas Nr.66, kas atrodas nekustamajā īpašumā ar kadastra 

Nr.7854 009 0193 Gaigalavas pagastā, – izsoles rezultātu apstiprināšanu  

5. Par kustamās mantas – nekustamā īpašuma “Soču mežs”, Gaigalavas pagasts, 

Rēzeknes novads, 1.kvartāla 6.nogabalā atrodošās cirsmas Nr.67 – izsoles atzīšanu par 

nenotikušu  

6. Par kustamās mantas – nekustamā īpašuma “Soču mežs”, Gaigalavas pagasts, 

Rēzeknes novads, 1.kvartāla 12.nogabalā atrodošās cirsmas Nr.68 – izsoles atzīšanu 

par nenotikušu  

7. Par kustamās mantas – pasažieru autobusa SETRA S309HD – pārdošanu atkārtotā 

mutiskā izsolē ar augšupejošu soli  

8. Par nekustamā īpašuma “Mūžarājs” Ozolaines pagastā nosacītās cenas apstiprināšanu  

9. Par piekrišanu zemes iegūšanai M. K. īpašumā Sakstagala pagastā  

10. Par automašīnas VOLVO S80, valsts reģistrācijas Nr.GB2986, izslēgšanu no Bērzgales 

pagasta pārvaldes bilances  

11. Par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā ZS “Ašu sils 1” Lubāna ezerā  

12. Par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā IK “Zandars” Rāznas ezerā  

13. Par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā SIA “Spole-3” Rāznas ezerā  

14. Par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā SIA “Vējezers” Rāznas ezerā  

15. Par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā ZS “Mežagols” Salāja ezerā  

16. Par Rāznas ezera zivju tīklu limitu rezervēšanu un sadali privāto ūdeņu īpašniekiem 

2017.gadā 

17. Par Rāznas ezera zivju tīklu limitu sadali komerciālajai zvejai 2017.gadam  

18. Par Lubāna ezera zivju tīklu limitu sadali komerciālajai zvejai 2017.gadam  

19. Par Salāja ezera zivju tīklu limitu sadali komerciālajai zvejai 2017.gadam  

20. Par Pušas ezera zivju tīklu limitu sadali komerciālajai zvejai 2017.gadam  

21. Par Tiskādu ezera trīsuļodu kāpuru limitu sadali komerciālajai zvejai 2017.gadam  

22. Par Adamovas ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2017.gadam  

23. Par Micānu ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2017.gadam  

24. Par Pujatu ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2017.gadam  

25. Par Pušas ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2017.gadam  

26. Par Sedzera ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2017.gadam  
27. Par Baļinovas ezera zivju tīklu limitu piešķiršanu 2017.gadā  

28. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2013.gada 4.aprīļa lēmumā “Par zemes 

lietošanas tiesību izbeigšanu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā 

reģistrētām lietošanā esošām zemes vienībām un ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās 

zemēs Pušas pagastā”  

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

lietošanas veidiem precizēšanu Feimaņu pagastā  

30. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu (..) sadali Rikavas pagastā  

31. Par pārrakstīšanās kļūdas labošanu Rēzeknes novada domes 2016.gada 16.jūnija 

lēmumā “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “..” 

Lūznavas pagastā”  

32. Par 2007.gada 9.oktobra lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.45 izbeigšanu ar J.R. 

Audriņu pagastā  

33. Par 2009.gada 24.februāra lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.43 izbeigšanu ar I. 

K. Kantinieku pagastā  
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34. Par 2013.gada 16.aprīļa zemes nomas līguma Nr.11 izbeigšanu ar SIA “Pārtikas 

veikalu grupa” Maltas pagastā  

35. Par 2013.gada 12.decembra lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.106 izbeigšanu ar 

O. G. Mākoņkalna pagastā  

36. Par 2009.gada 31.augusta zemes nomas līguma Nr.12 grozījumiem ar P. G. Gaigalavas 

pagastā  

37. Par nokavēto nekustamā īpašuma maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā  

38. Par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar J. N.-A. Lūznavas pagastā  

39. Par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar A. P. Lūznavas pagastā 

40. Par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar I. B. Kaunatas pagastā  

41. Par dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu  

42. Par dzīvojamās telpas īres līguma pārslēgšanu ar J. D. Lendžu pagastā  

43. Par J. K., V. K. un J. K. izslēgšanu no dzīvojamās telpas īres līguma Lendžu pagastā  

44. Par S. S. izslēgšanu no dzīvojamās telpas īres līguma Lendžu pagastā  

45. Par īrētās dzīvojamās telpas apmaiņu pret citu īrējamu dzīvojamo telpu V. G. 

Stružānu pagastā  

46. Par dzīvojamo telpu īres līgumu izbeigšanu  

47. Par Rēzeknes novada domes 2016.gada 7.jūlija lēmuma “Par dzīvojamās telpas īres 

līguma noslēgšanu ar O. K. Stružānu pagastā” atcelšanu  

48. Par Rēzeknes novada domes 2016.gada 3.novembra lēmuma “Par dzīvojamās telpas 

īres līguma noslēgšanu ar S.K. Stružānu pagastā” atcelšanu  

49. Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu V. O. Lūznavas pagastā  

50. Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu A. H. Stružānu pagastā  

51. Par sociālo dzīvokļu īres līgumu atjaunošanu  

52. Par atteikumu izīrēt sociālo dzīvokli J. D. Lūznavas pagastā  

53. Par personu izslēgšanu no Rēzeknes novada pašvaldības pirmās kārtas palīdzības 

reģistra  

 

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

 

Izskatījusi Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja Monvīda Švarca priekšlikumu par 

izsludinātās Rēzeknes novada domes sēdes darba kārtības apstiprināšanu, pamatojoties uz likuma 

“Par pašvaldībām” 29., 31.pantu un 32.panta pirmo daļu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” 

– 14 (Vilis Deksnis, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Anita Ludborža, Jānis 

Macāns, Kaspars Melnis, Guntis Rasims, Juris Runčs, Natālija Stafecka, 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 1.decembra sēdes darba kārtību 

(1.–53.jautājums). 

 

1. § 

Par skolēnu ziemas brīvdienu pārcelšanu Rēzeknes novada  

pašvaldības internātpamatskolās  
(Ziņo G.Skudra) 

 

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

speciālās internātpamatskolas direktora Žaņa Feldmaņa 2016.gada 15.novembra iesniegumu, 

Maltas speciālās internātpamatskolas direktora Georga Ignatjeva 2016.gada 15.novembra 

iesniegumu un Adamovas speciālās internātpamatskolas direktora Jāņa Puriņa 2016.gada 

16.novembra iesniegumu, kuros viņi lūdz pārcelt ziemas brīvdienas no laika posma 22.12.2016. 

– 04.01.2017. uz laika posmu 24.12.2016. – 06.01.2017., jo klases skolās komplektējas no 

vairākiem Latvijas novadiem un tādējādi racionālāk varētu veidot gan mācību procesu, gan 
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skolēnu brīvo laiku, kā arī radītu finansiālo līdzekļu ietaupījumu, un saskaņā ar Ministru kabineta 

2015.gada 15.decembra noteikumiem Nr. 729 “Noteikumi par 2016./2017.mācību gada un 

mācību semestru sākuma un beigu laiku”, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta jautājumu 

patstāvīgās komitejas 2016.gada 24.novembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot 

“par” – 14 (Vilis Deksnis, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Anita 

Ludborža, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, 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. Noteikt, ka Adamovas speciālajā internātpamatskolā, Tiskādu speciālajā 

internātpamatskolā un Maltas speciālajā internātpamatskolā ziemas brīvdienas ir no 

2016.gada 24.decembra līdz 2017.gada 6.janvārim; 

2. Noteikt, ka mācību gada pirmais semestris beidzas 2016.gada 21.decembrī, bet 

2016.gada 22. un 23.decembris ir uzskatāmas par 2.semestra pirmajām divām mācību 

dienām, skolu direktoriem nodrošinot mācību laika uzskaiti e-klases žurnālos. 

 

2. § 

Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2016.gada 18.februāra lēmuma “Par valsts 

budžeta mērķdotāciju māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātajām iemaksām sadali 2016.gadā” pielikumā  
(Ziņo I.Pleikšne) 

 

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

valsts budžetu 2016. gadam” 3.panta pirmās daļas 4.punktu, Ministru kabineta 2015.gada 

17.novembra noteikumiem Nr.649 „Kārtība, kādā tiek aprēķināta un sadalīta valsts budžeta 

mērķdotācija māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātajām iemaksām”, sakarā ar to, ka ir notikusi vokālā ansambļa vadītāja maiņa un finanšu 

līdzekļu ekonomija, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta jautājumu pastāvīgās komitejas 

2016.gada 24.novembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 14 (Vilis 

Deksnis, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Anita Ludborža, Jānis Macāns, 

Kaspars Melnis, 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 šādus grozījumus Rēzeknes novada domes 2016.gada 18.februāra lēmuma “Par 

valsts budžeta mērķdotāciju māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātajām iemaksām sadali 2016.gadā” (protokols Nr.5, 25.§) Pielikumā: 

N.p.k. Kolektīvs G1 Saņēmējs 
Kolektīva 

vadītājs 

Summa II 

pusgadā 

5. Rēzeknes novada jauktais 

koris EZERZEME 

Jauktā kora 

diriģents 

Ē.Č. 571,5 

19. Lendžu pagasta vokālais 

ansamblis 

Ansambļa 

vadītājs 

L.R. 131,5 

 

3. § 

Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2012.gada 18.oktobra lēmumā “Par Rēzeknes 

novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo dzīvojamo telpu īres  

maksas noteikšanas kārtību”  
(Ziņo J.Troška) 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta b) 

apakšpunktu, likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 11., 11.
1
 pantu, ņemot vērā Teritoriālās pastāvīgās 

komitejas 2016.gada 24.novembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 14 
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(Vilis Deksnis, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Anita Ludborža, Jānis 

Macāns, Kaspars Melnis, 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 2012.gada 18.oktobra lēmumā “Par Rēzeknes novada 

pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanas kārtību” 

(protokols Nr.21, 10.§) (ar grozījumu, kas izdarīts ar Rēzeknes novada domes 2012.gada 

25.oktobra lēmumu (protokols Nr.22, 2.§)) šādus grozījumus: 

 

1. izteikt 1.1.apakšpunktu šādā redakcijā: 

“1.1. īres maksas daļa par dzīvojamās mājas apsaimniekošanu, kas ir proporcionāla 

attiecīgās izīrētās dzīvojamās telpas platībai un ko nosaka attiecīgās dzīvojamās 

mājas pārvaldnieks (apsaimniekotājs) atbilstoši Ministru kabineta 2008.gada 

9.decembra noteikumiem Nr.1014 “Kārtība, kādā aprēķināma maksa par 

dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu”;”. 

2. Papildināt lēmumu ar 1.
1
 punktu šādā redakcijā: 

“1.
1
 Rēzeknes novada pašvaldības dzīvokļus dzīvokļu īpašnieku kopsapulcēs ar 

balsstiesībām pārstāv tās pagasta pārvaldes vai citas pašvaldības iestādes vadītājs 

vai tā rakstiski pilnvarota amatpersona (darbinieks), kuras grāmatvedības uzskaitē 

atrodas dzīvokļi.” 

3. Izteikt 4.4.apakšpunktu šādā redakcijā: 

“4.4. līgumu par dzīvojamo telpu īri, pamatojoties uz Rēzeknes novada domes lēmumu, 

slēdz un īres maksu, tostarp īres maksas daļu par dzīvojamās mājas 

apsaimniekošanu, iekasē tā pagasta pārvalde vai cita pašvaldības iestāde, kuras 

grāmatvedības uzskaitē atrodas dzīvoklis, un izlieto: 

4.4.1. dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas izdevumu apmaksai, 

nepieciešamības gadījumā iemaksājot šos līdzekļus dzīvojamās mājas 

pārvaldnieka (apsaimniekotāja) norēķinu kontā, – no īres maksas daļas par 

dzīvojamās mājas apsaimniekošanu, izņemot gadījumu, kad dzīvojamās 

mājas pārvaldīšanas tiesības ir pārņēmuši dzīvokļu īpašnieki uz 

pilnvarojuma līguma pamata un Rēzeknes novada dome ir pieņēmusi 

lēmumu par pārvaldīšanas tiesību nodošanu; 

4.4.2. Rēzeknes novada pašvaldības izīrēto dzīvokļu tehniskā stāvokļa 

uzlabošanai (durvju un logu nomaiņai, apkures krāšņu remontam u. c.) – 

no īres maksas daļas par dzīvojamās telpas lietošanu;”. 

 

4. § 

Par kustamās mantas – cirsmas Nr.66, kas atrodas nekustamajā īpašumā ar kadastra 

Nr.7854 009 0193 Gaigalavas pagastā, – izsoles rezultātu apstiprināšanu  
(Ziņo I.Turka) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta 

pirmās daļas 19.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 17.panta pirmo daļu un 

34.panta otro daļu un 36.panta pirmo daļu, ņemot vērā Rēzeknes novada domes 2016.gada 

3.marta lēmumu “Par Rēzeknes novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas – cirsmas 

Nr.66, kas atrodas nekustamajā īpašumā ar kadastra Nr.7854 009 0193 Gaigalavas pagastā, 

pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli” (protokols Nr.6, 7.§), Izsoles komisijas 2016.gada 

10.novembra izsoles protokolu, Gaigalavas pagasta pārvaldes 2016.gada 16.novembra atzinumu 

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

balsojot “par” – 14 (Vilis Deksnis, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Anita 

Ludborža, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Guntis Rasims, Juris Runčs, Natālija Stafecka, Pēteris 
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Stanka, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Rita Žurzdina), “pret” - nav, “atturas” – nav, 

n o l e m j :  

 

1. Apstiprināt Rēzeknes novada pašvaldības kustamās mantas – cirsmas Nr.66, kas 

atrodas nekustamajā īpašumā ar kadastra Nr.7854 009 0193 Gaigalavas pagastā, 

izsoles rezultātus, saskaņā ar kuriem cirsma Nr.66 atsavināta ZS “Lejas”, 

reģ.Nr.LV42401013542, Oļģerta Lambas personā, juridiskā adrese: “Akmeņi”, 

Dricānu pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4615, par EUR 3200,00 (trīs tūkstoši divi 

simti euro 00 centi).  

2. Uzdot Gaigalavas pagasta pārvaldes vadītājam Voldemāram Vabalam pašvaldības 

vārdā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas sagatavot un 

noslēgt cirsmas Nr.66, kas atrodas nekustamajā īpašumā ar kadastra Nr.7854 009 0193 

Gaigalavas pagastā, pirkuma līgumu ar ZS “Lejas”.  

 

5. § 

Par kustamās mantas – nekustamā īpašuma “Soču mežs”, Gaigalavas pagasts,  

Rēzeknes novads, 1.kvartāla 6.nogabalā atrodošās cirsmas Nr.67  

– izsoles atzīšanu par nenotikušu  
(Ziņo I.Turka) 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta 

pirmās daļas 27.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 31.panta pirmo daļu, 

ņemot vērā Rēzeknes novada domes 2016.gada 3.marta lēmumu “Par Rēzeknes novada 

pašvaldībai piederošās kustamās mantas – cirsmas Nr.67, kas atrodas nekustamajā īpašumā ar 

kadastra Nr.7854 003 0041 Gaigalavas pagastā, pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli” 

(protokols Nr.6, 8.§), Izsoles komisijas 2016.gada 10.novembra izsoles protokolu, Gaigalavas 

pagasta pārvaldes 2016.gada 10.novembra iesniegumu Nr.2.2/101, Finanšu pastāvīgās komitejas 

2016.gada 24.novembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 14 (Vilis 

Deksnis, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Anita Ludborža, Jānis Macāns, 

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

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

 

atzīt kustamas mantas – nekustamajā īpašumā „Soču mežs”, Gaigalavas pagasts, Rēzeknes 

novads, 1.kvartāla 6.nogabalā atrodošās cirsmas Nr.67 – 2016.gada 10.novembra izsoli par 

nenotikušu. 

 

6. § 

Par kustamās mantas – nekustamā īpašuma “Soču mežs”, Gaigalavas pagasts, Rēzeknes 

novads, 1.kvartāla 12.nogabalā atrodošās cirsmas Nr.68 – izsoles  

atzīšanu par nenotikušu  
(Ziņo I.Turka, Debatē S.Šķesters, M.Švarcs) 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta 

pirmās daļas 27.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 31.panta pirmo daļu, 

ņemot vērā Rēzeknes novada domes 2016.gada 3.marta lēmumu “Par Rēzeknes novada 

pašvaldībai piederošās kustamās mantas – cirsmas Nr.68, kas atrodas nekustamajā īpašumā ar 

kadastra Nr.7854 003 0041 Gaigalavas pagastā, pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli” 

(protokols Nr.6, 9.§), Izsoles komisijas 2016.gada 10.novembra izsoles protokolu, Gaigalavas 

pagasta pārvaldes 2016.gada 10.novembra iesniegumu Nr.2.2/102, Finanšu pastāvīgās komitejas 

2016.gada 24.novembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 14 (Vilis 

Deksnis, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Anita Ludborža, Jānis Macāns, 

Kaspars Melnis, 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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atzīt kustamas mantas – nekustamajā īpašumā „Soču mežs”, Gaigalavas pagasts, Rēzeknes 

novads, 1.kvartāla 12.nogabalā atrodošās cirsmas Nr.68 – 2016.gada 10.novembra izsoli par 

nenotikušu.  

 

7. § 

Par kustamās mantas – pasažieru autobusa SETRA S309HD – pārdošanu atkārtotā 

mutiskā izsolē ar augšupejošu soli  
(Ziņo I.Turka) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta 

pirmās daļas 27.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 

1.punktu, 4.panta pirmo un otro daļu, 6.panta otro un trešo daļu, 8.panta ceturto daļu, 9.panta 

trešo daļu, 32.panta otro daļu, ņemot vērā Rēzeknes novada domes 2016.gada 2.jūnija lēmumu 

“Par kustamas mantas – pasažieru autobusa SETRA S309HD pārdošanu mutiskā izsolē ar 

augšupejošu soli” (protokols Nr.13, 7.§), SIA “Strūžānu siltums” 2016.gada 10.maija 

ierosinājumu, 2016.gada 21.novembra SIA “Strūžānu siltums” izsoles protokolu un Finanšu 

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

“par” – 14 (Vilis Deksnis, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Anita 

Ludborža, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, 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. Atzīt kustamas mantas – pasažieru autobusa SETRA S309HD 2016.gada 21.novembra 

otro izsoli par nenotikušu. 

2. Nodot atkārtotai atsavināšanai SIA “Strūžānu siltums” piederošo kustamo mantu – 

pasažieru autobusu SETRA S309HD, 1999.gada izlaidums, VIN-

WKK30900001030396, tehniskās pases Nr.AE 0990496, valsts reģistrācijas 

Nr.HH4649, pamatlīdzekļa uzskaites kartiņas Nr.25, nosakot atsavināšanas veidu – 

pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli. 

3. Noteikt nosacīto cenu (izsoles sākumcenu) – EUR 6600,00 (seši tūkstoši seši simti 

euro 00 centi). 

4. Komisijai izsoles organizēšanai izstrādāt un apstiprināt izsoles noteikumus. 

5. Komisijai nodrošināt informācijas publicēšanu par izsoli atbilstoši normatīvo aktu 

noteikumiem, tajā skaitā arī Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapā. 

6. Izsoles rezultātus komisijai iesniegt apstiprināšanai Rēzeknes novada domē. 

 

8. § 

Par nekustamā īpašuma “Mūžarājs” Ozolaines pagastā  

nosacītās cenas apstiprināšanu  
(Ziņo O.Vasiļjevs) 

 

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

41.panta pirmās daļas 4.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.panta trešo 

daļu, 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” 25.1.apakšpunktu, 27.punktu, 28.1.apakšpunktu, ņemot 

vērā Rēzeknes novada domes 2016.gada 2.jūnija lēmumu (protokols Nr.13, 4.§), A. S. 2016.gada 

14.novembra iesniegumu, nekustamā īpašuma novērtēšanas komisijas 2016.gada 6.oktobra 

lēmumu, Finanšu pastāvīgās komitejas 2016.gada 24.novembra priekšlikumu, Rēzeknes novada 

dome, balsojot “par” – 14 (Vilis Deksnis, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, 

Anita Ludborža, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Guntis Rasims, Juris Runčs, Natālija Stafecka, 



8 

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

nav, n o l e m j :  

 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Mūžarājs”, kas atrodas “Mužarājs”, Balbišos, 

Ozolaines pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7876 003 0022, nosacīto cenu 

1198,01 euro (viens tūkstotis viens simts deviņdesmit astoņi euro 01 cents). 

2. Pārdot A. S., personas kods (..), dzīvo (..), nekustamo īpašumu “Mūžarājs”, kas 

atrodas “Mužarājs”, Balbišos, Ozolaines pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7876 

003 0022, par brīvu cenu, kas ir vienāda ar nosacīto cenu, t. i., 1198,01 euro (viens 

tūkstotis viens simts deviņdesmit astoņi euro 01 cents). 

3. Noteikt pirkuma maksas samaksas termiņu līdz 2017.gada 1.aprīlim. 

4. Uzdot Ozolaines pagasta pārvaldei trīs darba dienu laikā no pirkuma maksas samaksas 

dienas paziņot Juridiskajai un lietvedības nodaļai par pirkuma maksas samaksu. 

5. Uzdot Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniecei Elvīrai Pizānei noslēgt 

pirkuma līgumu ar A. S. viena mēneša laikā no pirkuma maksas samaksas dienas. 

6. Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2016.gada 2.jūnija lēmuma (protokols Nr.13, 

4.§) 2.punktu, 2016.gada 20.septembrī A. S. iemaksāja Ozolaines pagasta pārvaldes, 

reģistrācijas Nr.90000014584, norēķinu kontā Nr.LV12HABA0551001660150, AS 

“Swedbank”, 215,00 euro (divi simti piecpadsmit euro 00 centu). 

7. Ieskaitīt atlikušo pirkuma maksas daļu 983,01 (deviņi simti astoņdesmit trīs euro 01 

cents) Ozolaines pagasta pārvaldes, reģistrācijas Nr.90000014584, norēķinu kontā 

Nr.LV12HABA0551001660150, AS “Swedbank”. 

8. Samazināt Ozolaines pagasta pārvaldei attiecīgajā gadā plānoto transfertu no 

pašvaldības budžeta 10 procentu apmērā, noapaļojot pilnos skaitļos, no nekustamā 

īpašuma nosacītās cenas, koriģējot transfertu, izdarot kārtējos budžeta grozījumus. 

9. 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. 

 

9. § 

Par piekrišanu zemes iegūšanai M. K. īpašumā Sakstagala pagastā  
(Ziņo I.Turka, Debatē S.Šķesters, I.Turka, M.Švarcs) 

 

Izskatījusi M. K. pilnvarotās personas J. J. iesniegumu par piekrišanu zemes iegūšanai 

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

3.punktu, likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28.panta trešo daļu, 29.panta otro daļu, 

30.panta otro daļu, ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2016.gada 24.novembra 

priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 14 (Vilis Deksnis, Pēteris Karacejevs, 

Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Anita Ludborža, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, 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 M. K. īpašumā Sakstagala pagastā 

(lēmums pievienots). 

 

10. § 

Par automašīnas VOLVO S80, valsts reģistrācijas Nr.GB2986, izslēgšanu no Bērzgales 

pagasta pārvaldes bilances  
(Ziņo S.Ančikovska) 

 

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

pagasta pārvaldes 2016.gada 21.novembra ierosinājumu un Finanšu pastāvīgās komitejas 
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2016.gada 24.novembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 14 (Vilis 

Deksnis, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Anita Ludborža, Jānis Macāns, 

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

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

 

izslēgt no Bērzgales pagasta pārvaldes bilances automašīnu VOLVO S80, valsts 

reģistrācijas numurs GB2986, ar atlikušo vērtību 1630,71 EUR, noņemt no uzskaites Ceļu 

satiksmes drošības direkcijā un nodot metāllūžņos. 

 

11. § 

Par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā ZS “Ašu sils 1” Lubāna ezerā  
(Ziņo T.Kruste) 

 

Izskatījusi ZS „Ašu sils 1” iesniegumu par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai 

zvejniecībā, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 37.panta sesto daļu, 41.panta pirmās 

daļas 3.punktu, ņemot vērā Teritorijas attīstības, plānošanas, tautsaimniecības, vides un 

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

novada dome, balsojot “par” – 14 (Vilis Deksnis, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Tatjana 

Kubecka, Anita Ludborža, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Guntis Rasims, Juris Runčs, Natālija 

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

“atturas” – nav, nolemj:  

 

pieņemt lēmumu par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā ZS „Ašu sils 1” 

Lubāna ezerā Nagļu pagastā (lēmums pievienots). 

 

12. § 

Par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā IK “Zandars” Rāznas ezerā  
(Ziņo T.Kruste) 

 

Izskatījusi IK „Zandars” iesniegumu par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā, 

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

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

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

novada dome, balsojot “par” – 14 (Vilis Deksnis, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Tatjana 

Kubecka, Anita Ludborža, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, 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 atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā IK „Zandars” 

Rāznas ezerā (lēmums pievienots). 

 

13. § 

Par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā SIA “Spole-3” Rāznas ezerā  
(Ziņo T.Kruste) 

 

Izskatījusi SIA „Spole-3” iesniegumu par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā, 

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

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

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

novada dome, balsojot “par” – 14 (Vilis Deksnis, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Tatjana 

Kubecka, Anita Ludborža, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, 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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pieņemt lēmumu par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā SIA „Spole - 3” 

Rāznas ezerā (lēmums pievienots). 

 

14. § 

Par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā SIA “Vējezers” Rāznas ezerā  
(Ziņo T.Kruste) 

 

Izskatījusi SIA „Vējezers” iesniegumu par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai 

zvejniecībā, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 37.panta sesto daļu, 41.panta pirmās 

daļas 3.punktu, ņemot vērā ņemot vērā Teritorijas attīstības, plānošanas, tautsaimniecības, vides 

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

Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 14 (Vilis Deksnis, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, 

Tatjana Kubecka, Anita Ludborža, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, 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 atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā SIA „Vējezers” 

Rāznas ezerā (lēmums pievienots). 

 

15. § 

Par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā ZS “Mežagols” Salāja ezerā  
(Ziņo T.Kruste) 

 

Izskatījusi Z/S „Mežagols” iesniegumu par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai 

zvejniecībā, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 37.panta sesto daļu, 41.panta pirmās 

daļas 3.punktu, ņemot vērā ņemot vērā Teritorijas attīstības, plānošanas, tautsaimniecības, vides 

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

Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 14 (Vilis Deksnis, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, 

Tatjana Kubecka, Anita Ludborža, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, 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 atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā ZS „Mežagols” 

Salāja ezerā (lēmums pievienots). 

 

16. § 

Par Rāznas ezera zivju tīklu limitu rezervēšanu un sadali privāto  

ūdeņu īpašniekiem 2017.gadā 
(Ziņo T.Kruste) 

 

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

likuma 7.panta sesto daļu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta 

noteikumu Nr.453 „Noteikumi par zvejas tiesību izmantošanu privātajos ūdeņos” 11.punktu, 

16.punktu, 17.punktu, 21.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 

„Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas 

kārtību” 89.punktu un 2.pielikumu, Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumu Nr.796 

„Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 

1.pielikumu, Civillikuma I pielikumu, ņemot vērā Rāznas ezera rūpnieciskās zvejas limitu 

sadales komisijas 2016.gada 24.novembra atzinumu (protokols Nr.1, 1.§), Soda reģistra datus, 

Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 14 (Vilis Deksnis, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, 

Tatjana Kubecka, Anita Ludborža, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Guntis Rasims, Juris Runčs, 
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Natālija Stafecka, Pēteris Stanka, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Rita Žurzdina), “pret” - 

nav, “atturas” – nav, n o l e m j :  

 

1. Rezervēt privāto ūdeņu īpašniekiem šādu Rāznas ezera zivju tīklu limitu: 

1.1. Ē. M. – 340 m; 

1.2. O. S.– 340 m. 

2. Iedalīt šādu Rāznas ezera zivju tīklu limitu privāto ūdeņu īpašniekiem 2017.gadā: 

2.1. Ē. M.– 340 m; 

2.2. O. S. – 340 m. 

3. Privāto ūdeņu īpašniekiem maksu par zvejas rīku limitiem veikt pirms Valsts vides 

dienesta Rēzeknes reģionālajā vides pārvaldē zvejas licences saņemšanas saskaņā ar 

Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju 

un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 2.pielikumā 

noteikto maksas apmēru. 

 

17. § 

Par Rāznas ezera zivju tīklu limitu sadali komerciālajai zvejai 2017.gadam  
(Ziņo T.Kruste, Debatē S.Šķesters, M.Švarcs, T.Kruste) 

 

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

likuma 7.panta sesto daļu, 11.panta 5.
2
 daļu, 25.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2014.gada 

23.decembra noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas 

kārtību iekšējos ūdeņos” 4.1., 4.3. un 7.10. apakšpunktu, Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta 

noteikumu Nr.918 “Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas 

tiesību izmantošanas kārtību” 62.punktu, 71.punktu un 87.punktu, ņemot vērā Rāznas ezera 

rūpnieciskās zvejas limitu sadales komisijas 2016.gada 24.novembra priekšlikumu (protokols 

Nr.1, 1.§, 2.§), Soda reģistra datus, Rēzeknes novada pašvaldības Mākoņkalna, Kaunatas, 

Čornajas un Lūznavas pagastu pārvalžu iesniegto informāciju, Rēzeknes novada dome, balsojot 

“par” – 14 (Vilis Deksnis, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Anita 

Ludborža, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, 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. Iedalīt šādus Rāznas ezera zivju tīklu limitus 2017.gadam komerciālajai zvejai: 

1.1. zemnieku saimniecībai „LAUKU PAKALPOJUMI” – 500 m; 

1.2. zemnieku saimniecībai „BĒRZU MĀJAS” – 500 m; 

1.3. individuālajam komersantam „EZERKRASTI PLUS” – 350 m; 

1.4. sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „HOLMS” – 200 m; 

1.5. individuālajam komersantam „RĀZNA S” – 700 m; 

1.6. sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “LADMET” – 300 m; 

1.7. sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “SPOLE 3” – 200 m; 

1.8. individuālajam komersantam “ZANDARS” – 500 m; 

1.9. sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “VĒJEZERS” – 200 m. 

2. Nomas maksas maksājumu samaksu 2017.gadā rūpnieciskās zvejas tiesību nomniekiem 

veikt divās daļās: 

2.1. pirmo daļu – līdz 2017.gada 15.februārim; 

2.2. otro daļu – līdz 2017.gada 15.aprīlim. 

 

18. § 

Par Lubāna ezera zivju tīklu limitu sadali komerciālajai zvejai 2017.gadam  
(Ziņo T.Kruste) 
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Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Zvejniecības 

likuma 7.panta sesto daļu, 11.panta 5.
2
 daļu, 25.panta pirmo 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” 62.punktu, 71.punktu un 87.punktu, ņemot vērā Lubāna ezera 

rūpnieciskās zvejas limitu sadales komisijas 2016.gada 24.novembra priekšlikumu (protokols 

Nr.1, 1.§, 2.§, 3.§ un 4.§), Soda reģistra datus, Rēzeknes novada pašvaldības Gaigalavas un 

Nagļu pagasta pārvalžu iesniegto informāciju, Rēzeknes novada dome, deputātam Jānim 

Macānam jautājuma izskatīšanā un balsošanā nepiedaloties, balsojot “par” – 13 (Vilis Deksnis, 

Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Anita Ludborža, Kaspars Melnis, 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. Noteikt šādu Lubāna ezera rūpnieciskās zvejas limita sadales kārtību: 

1.1. Lubāna ezera zivju tīklu limitu sadali veikt starp Rēzeknes novada pašvaldības 

teritoriālajām vienībām - Nagļu pagastu un Gaigalavas pagastu, ievērojot 

2012.gada zivju tīklu limitu sadales principu, un proti, Nagļu pagastam – 6640 

metri un Gaigalavas pagastam – 2000 metri. 

1.2. Neizmantot tiesības nodalīt atsevišķu zivju tīklu limita daļu pašpatēriņa zvejai, 

ņemot vērā individuālo komersantu un zemnieku saimniecību izteiktos lūgumus 

palielināt esošo zivju tīku limitu un ievērojot Zvejniecības likumā paredzēto 

individuālo komersantu un zemnieku saimniecību, kas nodarbojas ar komerciālo 

zveju, priekšroku. 

1.3. Neiedalīt pašpatēriņa zvejai zivju tīklu limitus Rēzeknes novada Nagļu un 

Gaigalavas pagastā. 

2. Iedalīt šādus Lubāna ezera zivju tīklu limitus komerciālajai zvejai 2017.gadam 

Rēzeknes novada Nagļu pagastā, ņemot vērā individuālo komersantu un zemnieku 

saimniecību iepriekš noslēgto līgumu nosacījumu godprātīgu izpildi, izvērtējot to, ka 

par attiecīgajiem individuālajiem komersantiem un zemnieku saimniecībām nav 

reģistrēti pārkāpumi 2016.gadā: 

2.1. individuālajam komersantam „Zvejsala” – 1000 m; 

2.2. zemnieku saimniecībai „Straumes” – 1250 m; 

2.3. zemnieku saimniecībai „Dīķmalas” – 500 m; 

2.4. zemnieku saimniecībai „Zvejnieki” – 500 m; 

2.5. zemnieku saimniecībai „Paeglīši” – 500 m; 

2.6. zemnieku saimniecībai „Silamala” – 250 m; 

2.7. zemnieku saimniecībai „Ašu sils 1” – 300 m; 

2.8. individuālajam komersantam „Klusie ūdeņi” – 300 m; 

2.9. zemnieku saimniecībai „Mālnieki” – 300 m; 

2.10. zemnieku saimniecībai „Lejas”. – 250 m; 

2.11. zemnieku saimniecībai „Atvari” – 675 m; 

2.12. individuālajam komersantam „Sniegs” – 340 m; 

2.13. individuālajam komersantam „Coms” – 275 m. 

3. Iedalīt šādus Lubāna ezera zivju tīklu limitus komerciālajai zvejai 2017.gadam 

Rēzeknes novada Gaigalavas pagastā, ņemot vērā individuālo komersantu, komersanta 

un zemnieku saimniecības iepriekš noslēgto līgumu nosacījumu godprātīgu izpildi, 

izvērtējot to, ka par attiecīgajiem individuālajiem komersantiem, komersantam un 

zemnieku saimniecībai nav reģistrēti pārkāpumi 2016.gadā: 

3.1. individuālajam komersantam „Ievas II”- 500 m; 

3.2. individuālajam komersantam „Dienvidvējš”- 400 m; 

3.3. sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Kalniņi SA”- 400 m; 
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3.4. zemnieku saimniecībai „Dirvani” – 500 m; 

3.5. individuālajam komersantam „Ziemeļvējš” – 200 m. 

4. Nomas maksas maksājumu samaksu 2017.gadā rūpnieciskās zvejas tiesību 

nomniekiem veikt divās daļās: 

4.1. pirmo daļu – līdz 2017.gada 15.janvārim; 

4.2. otro daļu – līdz 2017.gada 15.martam. 

 

19. § 

Par Salāja ezera zivju tīklu limitu sadali komerciālajai zvejai 2017.gadam  
(Ziņo T.Kruste) 

 

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

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

daļu, 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” 62.punktu, 71.punktu un 87.punktu, ņemot vērā Salāja ezera rūpnieciskās 

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

reģistra datus, Rēzeknes novada pašvaldības Mākoņkalna pagasta pārvaldes iesniegto 

informāciju, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 14 (Vilis Deksnis, Pēteris Karacejevs, 

Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Anita Ludborža, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, 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 šādus Salāja ezera zivju tīklu limitus komerciālajai zvejai 2017.gadam: 

1. sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Lauku pakalpojumi” – 5 murdi; 

2. zemnieku saimniecībai “Mežagols” – 150 m. 

 

20. § 

Par Pušas ezera zivju tīklu limitu sadali komerciālajai zvejai 2017.gadam  
(Ziņo T.Kruste) 

 

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

likuma 7.panta sesto daļu, 11.panta 5.
2
 daļu, 25.panta pirmo 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” 62.punktu, 71.punktu un 87.punktu, ņemot vērā Pušas ezera rūpnieciskās 

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

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

Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 14 (Vilis Deksnis, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, 

Tatjana Kubecka, Anita Ludborža, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, 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 zemnieku saimniecībai „Kristceļi” komerciālajai zvejai 2017.gadam 1000 m no 

kopējā Pušas ezera zivju tīkla limita. 

 

21. § 

Par Tiskādu ezera trīsuļodu kāpuru limitu sadali komerciālajai zvejai 2017.gadam  
(Ziņo T.Kruste) 
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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, ņemot vērā Tiskādu ezera rūpnieciskās 

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

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

Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 14 (Vilis Deksnis, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, 

Tatjana Kubecka, Anita Ludborža, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, 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 šādus Tiskādu ezera trīsuļodu kāpuru limitus komerciālajai zvejai 2017.gadam: 

1. sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „SIVOLMA” - 2 (divas) tonnas; 

2. sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „RIRO” – 4 (četras) tonnas.  

 

22. § 

Par Adamovas ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2017.gadam  
(Ziņo T.Kruste) 

 

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

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

daļu, 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 Adamovas ezera rūpnieciskās zvejas limitu sadales komisijas 2016.gada 

24.novembra priekšlikumu (protokols Nr.1, 1.§), Soda reģistra datus, Rēzeknes novada 

pašvaldības Vērēmu pagasta pārvaldes iesniegto informāciju, Rēzeknes novada dome, deputātam 

Vilim Deksnim jautājuma izskatīšanā un balsošanā nepiedaloties, balsojot “par” – 13 (Pēteris 

Karacejevs, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Anita Ludborža, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, 

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 šādus Adamovas ezera zivju tīklu limitu pašpatēriņa zvejai 2017.gadā: 

1. V. B. – 30 m;  

2. V.S. – 30 m; 

3. V. S. – 30 m; 

4. V. T. - 30 m;  

5. L. T. - 30 m; 

6. I. K. - 30 m;  

7. J. M. – 30 m; 

8. A. Š.– 30 m; 

9. J. Š. – 30 m; 

10. I. K. – 30 m; 

11. P.Z. – 30 m; 

12. A. R. – 30 m; 

13. M. D. – Dikalei – 30 m; 

14. M. D. – 1 murdu; 

15. A. S. – 1 murdu; 

16. S. V. – 30 m; 
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17. M. M. – 30 m; 

18. J. M. – 1 murdu; 

19. Z. K. – 30 m; 

20. G. M. – 30 m; 

21. V. G. – 1 murdu. 

 

23. § 

Par Micānu ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2017.gadam  
(Ziņo T.Kruste) 

 

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

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

daļu, 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 Micānu ezera rūpnieciskās zvejas limitu sadales komisijas 2016.gada 24.novembra 

priekšlikumu (protokols Nr.1, 1.§), Soda reģistra datus, Rēzeknes novada pašvaldības Bērzgales 

pagasta pārvaldes iesniegto informāciju, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 14 (Vilis 

Deksnis, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Anita Ludborža, Jānis Macāns, 

Kaspars Melnis, 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 sādus Micānu ezera zivju tīklu limitu pašpatēriņa zvejai 2017.gadā: 

1. V. G. - 30 m; 

2. I. P. - 30 m; 

3. O.A. - 30 m; 

4. A.M.- 30 m;  

5. I. K.- 30 m; 

6. A. T. - 30 m;  

7. Ē. L. - 30 m;  

8. I. D. - 30 m;  

9. A.K. - 30 m;  

10. J. Č. – 30 m; 

11. I.C. – 30 m; 

12. R. R.– 30 m; 

13. I.K. – 30 m. 

 

24. § 

Par Pujatu ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2017.gadam  
(Ziņo T.Kruste) 

 

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

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

daļu, 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 Pujatu ezera rūpnieciskās zvejas limitu sadales komisijas 2016.gada 24.novembra 

priekšlikumu (protokols Nr.1, 1.§), Soda reģistra datus, Rēzeknes novada pašvaldības Nautrēnu 

pagasta iesniegto informāciju, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 14 (Vilis Deksnis, 

Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Anita Ludborža, Jānis Macāns, Kaspars 
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Melnis, 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 F. P. Pujatu ezera zivju tīklu limitu pašpatēriņa zvejai 2017.gadā –                   30 m. 

 

25. § 

Par Pušas ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2017.gadam  
(Ziņo T.Kruste) 

 

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

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

daļu, 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 Pušas ezera rūpnieciskās zvejas limitu sadales komisijas 2016.gada 24.novembra 

priekšlikumu (protokols Nr.2, 1.§), Soda reģistra datus, Rēzeknes novada pašvaldības Pušas 

pagasta pārvaldes iesniegto informāciju, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 14 (Vilis 

Deksnis, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Anita Ludborža, Jānis Macāns, 

Kaspars Melnis, 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 A. V. Pušas ezera zivju tīklu limitu pašpatēriņa zvejai 2017.gadā –                         1 

murdu.  

 

26. § 

Par Sedzera ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2017.gadam  
(Ziņo T.Kruste) 

 

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

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

daļu, 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 Sedzera ezera rūpnieciskās zvejas limitu sadales komisijas 2016.gada 24.novembra 

priekšlikumu (protokols Nr.1, 1.§), Soda reģistra datus, Rēzeknes novada pašvaldības Lendžu 

pagasta pārvaldes iesniegto informāciju, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 14 (Vilis 

Deksnis, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Anita Ludborža, Jānis Macāns, 

Kaspars Melnis, 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 šādus Sedzera ezera zivju tīklu limitus pašpatēriņa zvejai 2017.gadā: 

1. J. A. – 30 m; 

2. R. R. – 30 m. 

 

27. § 

Par Baļinovas ezera zivju tīklu limitu piešķiršanu 2017.gadā  
(Ziņo T.Kruste) 

 

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

likuma 7.panta sesto daļu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta 

noteikumu Nr.453 „Noteikumi par zvejas tiesību izmantošanu privātajos ūdeņos” 10.punktu, 
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16.punktu, 17.punktu, 21.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 

„Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas 

kārtību” 89.punktu un 2.pielikumu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2014.gada 

23.decembra noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas 

kārtību iekšējos ūdeņos” 3.11.apakšpunktam, Civillikuma I, II, III pielikumu, ņemot vērā 

Baļinovas ezera rūpnieciskās zvejas limitu sadales komisijas 2016.gada 24.novembra atzinumu 

(protokols Nr.1, 1), Soda reģistra informāciju, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 14 (Vilis 

Deksnis, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Anita Ludborža, Jānis Macāns, 

Kaspars Melnis, 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. Iedalīt privāto ūdeņu īpašniekam sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Vējezers”, reģ. 

Nr.42403017106, 75 metri Baļinovas ezera zivju tīklu limitu 2017.gadā. 

2. Privāto ūdeņu īpašniekam maksu par zvejas rīku limitiem veikt pirms Valsts vides 

dienesta Rēzeknes reģionālajā vides pārvaldē zvejas licences saņemšanas saskaņā ar 

Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju 

un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 

2.pielikumā noteikto maksas apmēru. 

3. Lēmuma norakstu nosūtīt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Vējezers”, juridiskā 

adrese: “Lieldārziņi”, Baļinova, Čornajas pagasts, Rēzeknes novads, LV 4617. 

 

28. § 

Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2013.gada 4.aprīļa lēmumā “Par zemes 

lietošanas tiesību izbeigšanu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā 

reģistrētām lietošanā esošām zemes vienībām un ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās 

zemēs Pušas pagastā”  
(Ziņo M.Vizule) 

 

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

dienesta Latgales reģionālās nodaļas 2016.gada 9.novembra iesniegumu Nr.9-02/589298-1/1 

„Par informācijas precizēšanu” un ņemot vērā Teritorijas attīstības, plānošanas, tautsaimniecības, 

vides un infrastruktūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2016.gada 24.novembra priekšlikumu, 

Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 14 (Vilis Deksnis, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, 

Tatjana Kubecka, Anita Ludborža, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, 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 ar Valsts zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas iesniegumā norādīto, ka 

reģionālā nodaļa, izvērtējot Kadastra informācijas sistēmas teksta datus un reģionālās 

nodaļas arhīva rīcībā esošos dokumentus īpašumā ar kadastra numuru (..) Pušas 

pagastā, Rēzeknes novadā, tika konstatēts, ka saskaņā ar Latvijas Valsts Vēstures 

arhīva 1995.gada 19.maija izziņu Nr.3-G-55134 “Par nekustamā īpašuma piederību”, 

nekustamais īpašums Rēzeknes apriņķa Silajāņu pagasta (..) sādžas viensēta Nr.23(F) 

līdz 1940.gada 21.jūlijam piederēja J. K, zemes īpašuma kopplatība 19,50 ha. 

       Likumā noteiktā termiņā zemes īpašuma tiesību atjaunošanai pieprasījumu iesnieguši 

bijušā zemes īpašnieka J. K. mazdēls V. K. un mazmeita J. G. Personu radniecība 

pierādīta ar zemes komisijas lietā esošiem civilstāvokļa aktu apliecinošiem 

dokumentiem. 

        Ar Rēzeknes rajona Pušas pagasta zemes komisijas 1995.gada 15.decembra lēmumu 

(sēdes prot.Nr.61) mantiniekiem atzītas īpašuma tiesības uz mantojamo zemi: V. K. 

5,3 ha kopplatībā, J. G. – 14,2 ha kopplatībā.  
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Pamatojoties uz VZD Latgales reģionālās nodaļas 2001.gada 20.marta lēmumu Nr.5-

13.1-129 „Par īpašuma tiesību atjaunošanu” J. G. atjaunotas īpašuma tiesības uz zemi 

14,9 ha platībā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem (..),(..), nekustamā īpašuma 

numurs (..), nosaukums “..”. Īpašumtiesības ir nostiprinātas zemesgrāmatā. 

Reģionālā nodaļa informē, ka zemes reformas laikā V. K. nav atjaunotas īpašuma 

tiesības uz Rēzeknes apriņķa Silajāņu pagasta (..) sādžas viensētas Nr.23(F) 

mantojamo zemi un reģionālajai nodaļai ir pamats atjaunot īpašuma tiesības uz 

mantojamās zemes platības daļu – 5,3 ha platībā.  

V. K. tika izbeigtas lietošanas tiesības uz zemi 5,7 ha platībā, zemes vienība ar 

kadastra apzīmējumu (..), pamatojoties uz VZD Latgales reģionālās nodaļas 2011.gada 

30.maija iesniegto informāciju “Par Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas 

sistēmā reģistrētām lietošanā esošajām zemes vienībām” un ieskaitīta pašvaldībai 

piekritīgajās zemēs ar Rēzeknes novada domes 2013.gada 4.aprīļa lēmumu (protokols 

Nr.8.25.§) “Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Nekustamā īpašuma valsts 

kadastra informācijas sistēmā reģistrētām lietošanā esošām zemes vienībām un 

ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās zemēs Pušas pagastā”. 

Ņemot vērā iepriekšminēto, izdarīt grozījumus Rēzeknes novada domes 2013.gada 

4.aprīļa lēmumā „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Nekustamā īpašuma valsts 

kadastra informācijas sistēmā reģistrētām lietošanā esošām zemes vienībām un 

ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās zemēs Pušas pagastā” (protokols Nr.8, 25.§), 

svītrojot lēmuma konstatējošās un lemjošās daļas ierakstu par zemes lietošanas tiesību 

izbeigšanu V. K. uz zemes vienību (..). 

2.  Lēmumu nosūtīt VZD Latgales reģionālajai nodaļai (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, 

LV - 4600). 

 

29. § 

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

veidiem precizēšanu Feimaņu pagastā  
(Ziņo M.Vizule) 

 

Izskatījusi V.R. un N.R. iesniegumu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu (..)  

lietošanas veidu eksplikācijas maiņu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 37.panta sesto 

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

tautsaimniecības, vides un infrastruktūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2016.gada 

24.novembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 14 (Vilis Deksnis, Pēteris 

Karacejevs, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Anita Ludborža, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, 

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 vienības ar kadastra apzīmējumu (..) platības sadalījuma pa 

zemes lietošanas veidiem precizēšanu Feimaņu pagastā (lēmums pievienots). 

 

30.  
Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7882 007 0811 sadali Rikavas pagastā  

(Ziņo M.Vizule) 

 

Izskatījusi Rikavas pagasta pārvaldes iesniegumu par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 7882 007 0811 sadalīšanu un platību precizēšanu, pamatojoties uz likuma „Par 

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

attīstības, plānošanas, tautsaimniecības, vides un infrastruktūras jautājumu pastāvīgās komitejas 

2016.gada 24.novembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 14 (Vilis 

Deksnis, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Anita Ludborža, Jānis Macāns, 
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Kaspars Melnis, 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 vienības ar kadastra apzīmējumu 7882 007 0811 sadali 

Rikavas pagastā (lēmums pievienots). 

 

31. § 

Par pārrakstīšanās kļūdas labošanu Rēzeknes novada domes 2016.gada 16.jūnija lēmumā 

“Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “..” Lūznavas 

pagastā”  
(Ziņo M.Vizule) 

 

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

procesa likuma 72.panta pirmo daļu, Teritorijas attīstības, plānošanas, tautsaimniecības, vides un 

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

novada dome, balsojot “par” – 14 (Vilis Deksnis, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Tatjana 

Kubecka, Anita Ludborža, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, 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 ar to, ka lēmumā tika konstatēta pārrakstīšanās kļūda nekustamā īpašuma 

nosaukumā un saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 72.panta pirmo daļu, kas 

nosaka, ka iestāde jebkurā laikā administratīvā tekstā var izlabot acīmredzamas 

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

Rēzeknes novada domes 2016.gada 16.jūnija lēmuma “Par zemes ierīcības projekta 

apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „..” Lūznavas pagastā” (protokols Nr.14, 

19.§) virsrakstā, konstatējošā un lemjošajā daļā nekustamā īpašuma nosaukumu no „..” 

uz „..”.  

2.   Lēmuma norakstu nosūtīt VZD Latgales reģionālajai nodaļai (Atbrīvošanas aleja 88, 

Rēzekne, LV 4601). 

 

32. § 

Par 2007.gada 9.oktobra lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.45 izbeigšanu ar  

J. R.Audriņu pagastā  
(Ziņo A.Bringule) 

 

Izskatījusi J.R. iesniegumu par 2007.gada 9.oktobra lauku apvidus zemes nomas līguma 

Nr.45 izbeigšanu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 37.panta sesto daļu, 41.panta 

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

priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 14 (Vilis Deksnis, Pēteris Karacejevs, 

Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Anita Ludborža, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, 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 9.oktobra lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.45 

izbeigšanu ar J. R. Audriņu pagastā (lēmums pievienots). 
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33. § 

Par 2009.gada 24.februāra lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.43 izbeigšanu ar  

I. K. Kantinieku pagastā  
(Ziņo A.Bringule) 

 

Izskatījusi A. K. iesniegumu par 2009.gada 24.februāra Lauku apvidus zemes nomas 

līguma Nr.43. izbeigšanu ar I. K. Kantinieku pagastā, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

37.panta sesto daļu, 41.panta pirmās daļas 3.punktu, ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 

2016.gada 24.novembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 14 (Vilis 

Deksnis, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Anita Ludborža, Jānis Macāns, 

Kaspars Melnis, 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 24.februāra Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.43. 

izbeigšanu ar I.K. Kantinieku pagastā (lēmums pievienots). 

 

34. § 

Par 2013.gada 16.aprīļa zemes nomas līguma Nr.11 izbeigšanu ar  

SIA “Pārtikas veikalu grupa” Maltas pagastā  
(Ziņo A.Bringule) 

 

Izskatījusi SIA “Pārtikas veikalu grupa” iesniegumu par zemes nomas tiesību izbeigšanu, 

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

ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2016.gada 24.novembra priekšlikumu, Rēzeknes 

novada dome, balsojot “par” – 14 (Vilis Deksnis, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Tatjana 

Kubecka, Anita Ludborža, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, 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 2013.gada 16.aprīļa zemes nomas līguma Nr.11 izbeigšanu ar SIA 

“Pārtikas veikalu grupa” Maltas pagastā (lēmums pievienots). 

 

35. § 

Par 2013.gada 12.decembra lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.106 izbeigšanu ar  

O. G. Mākoņkalna pagastā  
(Ziņo A.Bringule) 

 

Izskatījusi O.G. iesniegumu par zemes nomas tiesību izbeigšanu, pamatojoties uz likuma 

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

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

“par” – 14 (Vilis Deksnis, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Anita 

Ludborža, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, 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 2013.gada 12.decembra Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.106 

izbeigšanu ar O. G. (lēmums pievienots). 
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36. § 

Par 2009.gada 31.augusta zemes nomas līguma Nr.12 grozījumiem ar  

P. G. Gaigalavas pagastā  

(Ziņo A.Bringule) 

 

Izskatījusi P. G. iesniegumu par atteikšanos no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

7854 007 0066 nomu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 37.panta sesto daļu, 41.panta 

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

priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 14 (Vilis Deksnis, Pēteris Karacejevs, 

Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Anita Ludborža, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, 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 31.augusta zemes nomas līguma Nr.12 grozījumiem ar P. 

G. Gaigalavas pagastā (lēmums pievienots). 

 

37. § 

Par nokavēto nekustamā īpašuma 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 24.novembra priekšlikumu, Rēzeknes novada 

dome, balsojot “par” – 14 (Vilis Deksnis, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, 

Anita Ludborža, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, 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. Par nokavētā nekustamā īpašuma, kas atrodas Mākoņkalna pagastā, nodokļa 

maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no O. V. (lēmums pievienots). 

2. Par nokavētā nekustamā īpašuma, kas atrodas Ilzeskalna pagastā, nodokļa maksājuma 

piedziņu bezstrīda kārtībā no J. D. (lēmums pievienots). 

 

38. § 

Par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar J.N.-A.  

Lūznavas pagastā  
(Ziņo S.Strankale) 

 

Izskatījusi J.N.-A. iesniegumu par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu, pamatojoties 

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

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

priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 14 (Vilis Deksnis, Pēteris Karacejevs, 

Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Anita Ludborža, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, 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 dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar J.N.-A. Lūznavas 

pagastā (lēmums pievienots). 
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2. Uzdot pašvaldības SIA “Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums”  valdes 

loceklim Jānim Kravalim sagatavot un noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar J.N.-

A. 
 

39. § 

Par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar A.P. 

Lūznavas pagastā  
(Ziņo S.Strankale) 

 

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

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

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

priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 14 (Vilis Deksnis, Pēteris Karacejevs, 

Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Anita Ludborža, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, 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 dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar A. P. Lūznavas 

pagastā (lēmums pievienots). 

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

loceklim Jānim Kravalim sagatavot un noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar A. P. 

 

40. § 

Par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar I. B. Kaunatas pagastā  
(Ziņo S.Strankale) 

 

Izskatījusi I. B. iesniegumu par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu, pamatojoties uz 

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

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

priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 14 (Vilis Deksnis, Pēteris Karacejevs, 

Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Anita Ludborža, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, 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 dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar I.B. Kaunatas 

pagastā (lēmums pievienots). 

2. Uzdot Kaunatas pagasta pārvaldes vadītājam Sergejam Bašmakovam sagatavot un 

noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar I.B. 

 

41. § 

Par dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu  
(Ziņo S.Strankale, Debatē S.Šķesters, M.Švarcs, S.Strankale) 

 

Tā kā īrniekam ir tiesības pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu, pamatojoties uz likuma 

“Par pašvaldībām” 37.panta sesto daļu, 41.panta pirmās daļas 3.punktu, likuma “Par dzīvojamo 

telpu īri” 5., 6.pantu, ņemot vērā pagastu pārvalžu atzinumus, Sociālo un veselības aizsardzības 

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

balsojot “par” – 14 (Vilis Deksnis, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Anita 

Ludborža, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, 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. Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu ar R. V., personas kods (..), par dzīvokļa Nr. 

(..), kas atrodas Miera ielā (..), Strūžānos, Stružānu pagastā, Rēzeknes novadā, īri uz 

nenoteiktu laiku. Uzdot Stružānu pagasta pārvaldes vadītājam Vilim Tutinam 

sagatavot un noslēgt vienošanos ar R.V. par dzīvojamās telpas īres līguma 

pagarināšanu. 

2. Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu ar I. I., personas kods (..), par dzīvokļa Nr. 

(..), kas atrodas Smilšu ielā (..), Strūžānos, Stružānu pagastā, Rēzeknes novadā, īri uz 

nenoteiktu laiku. Uzdot pašvaldības SIA “STRŪŽĀNU SILTUMS” valdes loceklim 

Renāram Vabalam sagatavot un noslēgt vienošanos ar I.I. par dzīvojamās telpas īres 

līguma pagarināšanu. 

3. Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu ar V.V., personas kods (..), par dzīvokļa Nr. 

(..), kas atrodas Robežu ielā (..), Pleikšņos, Ozolaines pagastā, Rēzeknes novadā, īri uz 

nenoteiktu laiku. Uzdot Ozolaines pagasta pārvaldes vadītājam Edgaram Blinovam 

sagatavot un noslēgt vienošanos ar V. V. par dzīvojamās telpas īres līguma 

pagarināšanu. 

4. Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu ar L.G., personas kods (..), par dzīvokļa Nr. 

(..), kas atrodas Miera ielā (..), Strūžānos, Stružānu pagastā, Rēzeknes novadā, īri uz 

nenoteiktu laiku. Uzdot pašvaldības SIA “STRŪŽĀNU SILTUMS” valdes loceklim 

Renāram Vabalam sagatavot un noslēgt vienošanos ar L. G. par dzīvojamās telpas īres 

līguma pagarināšanu. 

 

42. § 

Par dzīvojamās telpas īres līguma pārslēgšanu ar J.D. 

Lendžu pagastā  
(Ziņo S.Strankale) 

 

Izskatījusi A. D. 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 pirmo daļu, ņemot vērā Lendžu pagasta pārvaldes 2016.gada 

7.novembra atzinumu un Sociālo un veselības aizsardzības jautājumu pastāvīgās komitejas 

2016.gada 24.novembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 14 (Vilis 

Deksnis, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Anita Ludborža, Jānis Macāns, 

Kaspars Melnis, 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 ar to, ka īrniekam ir tiesības izbeigt dzīvojamās telpas īres līgumu, nemainot 

iepriekšējā īres līguma nosacījumus, noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar J. D., 

personas kods (..), par dzīvokļa Nr. (..), kas atrodas Egļu ielā (..), Lendžos, Lendžu 

pagastā, Rēzeknes novadā, īri uz nenoteiktu laiku, nosakot īres maksu saskaņā ar 

apstiprinātajiem īres maksas apmēriem. 

2. Uzdot Lendžu pagasta pārvaldes vadītājam Voldemāram Deksnim sagatavot un 

noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar J. D. 

 

43. § 

Par J. K., V. K. un J. K. izslēgšanu no dzīvojamās telpas īres līguma Lendžu pagastā  
(Ziņo S.Strankale) 

 

Izskatījusi U. K. iesniegumu par izslēgšanu no dzīvojamās telpas īres līguma Nr. 8-9/1507, 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 3.punktu un Lendžu pagasta 

pārvaldes 2016.gada 8.novembra atzinumu, ņemot vērā Sociālo un veselības aizsardzības 

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

balsojot “par” – 14 (Vilis Deksnis, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Anita 

Ludborža, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Guntis Rasims, Juris Runčs, Natālija Stafecka, Pēteris 
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Stanka, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Rita Žurzdina), “pret” - nav, “atturas” – nav, 

n o l e m j :  

 

1. Izslēgt J. K., personas kods (..), V. K., personas kods (..), J. K., personas kods (..), 

dzīvoklis (..), Dārzu iela (..), Lendži, Lendžu pagasts, Rēzeknes novads, no dzīvojamās 

telpas īres līguma Nr. 8-9/1507, kas noslēgts 2011.gada 14.novembrī. 

2. Uzdot Lendžu pagasta pārvaldes vadītājam Voldemāram Deksnim sagatavot un 

noslēgt vienošanos ar U.K., personas kods (..), par J. K., V. K. un J. K. izslēgšanu no 

īres līguma. 

 

44. § 

Par S.S. izslēgšanu no dzīvojamās telpas īres līguma Lendžu pagastā  
(Ziņo S.Strankale) 

 

Izskatījusi S. S. iesniegumu par izslēgšanu no dzīvojamās telpas īres līguma Nr.15-2004, 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 3.punktu un Lendžu pagasta 

pārvaldes 2016.gada 9.novembra atzinumu, ņemot vērā Sociālo un veselības aizsardzības 

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

balsojot “par” – 14 (Vilis Deksnis, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Anita 

Ludborža, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, 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. Izslēgt S.S., personas kods (..), dzīvoklis (..), Dārzu iela (..), Lendži, Lendžu pagasts, 

Rēzeknes novads, no dzīvojamās telpas īres līguma Nr.15-2004, kas noslēgts 

2004.gada 30.janvārī. 

2. Uzdot Lendžu pagasta pārvaldes vadītājam Voldemāram Deksnim sagatavot un 

noslēgt vienošanos par S. S. izslēgšanu no īres līguma. 

 

45. § 

Par īrētās dzīvojamās telpas apmaiņu pret citu īrējamu dzīvojamo telpu V. G. Stružānu 

pagastā  
(Ziņo S.Strankale) 

 

Izskatījusi V. G. 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 24.novembra priekšlikumu, 

Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 14 (Vilis Deksnis, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, 

Tatjana Kubecka, Anita Ludborža, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, 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 V.G. Stružānu pagastā (lēmums pievienots). 

2. Uzdot pašvaldības SIA „STRŪŽĀNU SILTUMS” valdes loceklim Renāram Vabalam 

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

 

46. § 

Par dzīvojamo telpu īres līgumu izbeigšanu  
(Ziņo S.Strankale) 

 

Izskatījusi iesniegumus par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu, pamatojoties uz 

likuma „Par pašvaldībām” 37.panta sesto daļu, 41.panta pirmās daļas 3.punktu,  ņemot vērā 
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pašvaldības SIA “STRŪŽĀNU SILTUMS” 2016.gada 10.novembra un  pašvaldības SIA 

“Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmuma” pieprasījumus, Maltas pagasta pārvaldes 

struktūrvienības “Pušas pagasta pārvalde” atzinumu un Sociālo un veselības aizsardzības 

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

balsojot “par” – 14 (Vilis Deksnis, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Anita 

Ludborža, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, 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 ar īrnieka nāvi, atzīt par izbeigtu dzīvojamās telpas īres līgumu ar M. K., 

personas kods (..), par dzīvokļa Nr. (..), kas atrodas Parka ielā (..), Strūžānos, Stružānu 

pagastā, Rēzeknes novadā, īri.  

2. Sakarā ar īrnieka nāvi, atzīt par izbeigtu dzīvojamās telpas īres līgumu ar V. I., 

personas kods (..), par dzīvokļa Nr. (..), kas atrodas Jaunatnes ielā (..), Lūznavā, 

Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā, īri.  

3. Sakarā ar īrnieka nāvi, atzīt par izbeigtu dzīvojamās telpas īres līgumu ar J.Z., 

personas kods (..) 31, par dzīvokļa Nr. (..), kas atrodas 1.maija ielā (..), Maltā, Maltas 

pagastā, Rēzeknes novadā, īri.  

4. Izbeigt dzīvojamās telpas īres līgumu ar S.P., personas kods (..), par dzīvokļa Nr. (..), 

kas atrodas Jaunatnes ielā (..), Pušā, Pušas pagastā, Rēzeknes novadā, īri. Uzdot 

Maltas pagasta pārvaldes struktūrvienības “Pušas pagasta pārvalde” vadītājam 

Viktoram Afanasjevam sagatavot un noslēgt vienošanos par dzīvojamās telpas īres 

līguma izbeigšanu ar S.P. 

5. Izbeigt dzīvojamās telpas īres līgumu ar L. K., personas kods (..), par dzīvokļa Nr. (..), 

kas atrodas Mediķu ielā (..), Veczosnā, Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā, īri. Uzdot 

pašvaldības SIA “Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmuma” valdes 

loceklim Jānim Kravalim sagatavot un noslēgt vienošanos par dzīvojamās telpas īres 

līguma izbeigšanu ar L. K. 

 

47. § 

Par Rēzeknes novada domes 2016.gada 7.jūlija lēmuma “Par dzīvojamās telpas īres līguma 

noslēgšanu ar O. K. Stružānu pagastā” atcelšanu  
(Ziņo S.Strankale) 

 

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

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

O.K. 2016.gada 1.novembra iesniegumu, ņemot vērā Sociālo un veselības aizsardzības jautājumu 

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

“par” – 14 (Vilis Deksnis, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Anita 

Ludborža, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Guntis Rasims, Juris Runčs, Natālija Stafecka, Pēteris 

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

n o l e m j :   

 

atcelt Rēzeknes novada domes 2016.gada 7.jūlija lēmuma „Par dzīvojamās telpas īres 

līguma noslēgšanu ar O. K. Stružānu pagastā” (protokols Nr.15, 20.§, 1.punkts). 

 

48. § 

Par Rēzeknes novada domes 2016.gada 3.novembra lēmuma “Par dzīvojamās telpas īres 

līguma noslēgšanu ar S. K. Stružānu pagastā” atcelšanu  
(Ziņo S.Strankale) 

 

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

palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 10.panta pirmās daļas 4.punktu, 10.panta otro daļu, S. 
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K. 2016.gada 27.oktobra iesniegumu, ņemot vērā Sociālo un veselības aizsardzības jautājumu 

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

“par” – 14 (Vilis Deksnis, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Anita 

Ludborža, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Guntis Rasims, Juris Runčs, Natālija Stafecka, Pēteris 

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

n o l e m j :   

 

atcelt Rēzeknes novada domes 2016.gada 3.novembra lēmuma „Par dzīvojamās telpas īres 

līguma noslēgšanu ar S. K. Stružānu pagastā” (protokols Nr.25, 23.§). 

 

49. § 

Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu V.O. Lūznavas pagastā  
(Ziņo S.Strankale) 

 

Izskatījusi V. O. iesniegumu par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu, pamatojoties uz 

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

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

priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 14 (Vilis Deksnis, Pēteris Karacejevs, 

Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Anita Ludborža, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, 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 sociālā dzīvokļa izīrēšanu V. O. Lūznavas pagastā (lēmums 

pievienots). 

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

loceklim Jānim Kravalim sagatavot un noslēgt sociālā dzīvokļa īres līgumu ar V. O. 

 

50. § 

Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu A. H. Stružānu pagastā  
(Ziņo S.Strankale) 

 

Izskatījusi A. H. iesniegumu par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu, pamatojoties uz 

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

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

priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 14 (Vilis Deksnis, Pēteris Karacejevs, 

Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Anita Ludborža, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, 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 sociālā dzīvokļa izīrēšanu A. H. Stružānu pagastā (lēmums 

pievienots). 

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

sagatavot un noslēgt sociālā dzīvokļa īres līgumu ar A. H. 

 

51. § 

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 24.novembra 

priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 14 (Vilis Deksnis, Pēteris Karacejevs, 

Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Anita Ludborža, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Guntis 



27 

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

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

 

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

kas atrodas Nākotnes ielā (..), Čornajā, Čornajas pagastā, Rēzeknes novadā, noslēdzot 

sociālā dzīvokļa īres līgumu uz noteiktu laiku no 2016.gada 4.decembra līdz 

2017.gada 3.jūnijam. Uzdot Čornajas pagasta pārvaldes vadītājam Oļegam 

Kvitkovskim atjaunot sociālā dzīvokļa īres līgumu ar Ļ. Š. 

2. Atjaunot U. M., personas kods (..), sociālā dzīvokļa īres līgumu par dzīvokļa Nr. (..)  

īri, kas atrodas Miera ielā (..), Strūžānos, Stružānu pagastā, Rēzeknes novadā, 

noslēdzot sociālā dzīvokļa īres līgumu uz noteiktu laiku no 2016.gada 2.decembra līdz 

2017.gada 1.jūnijam. Uzdot pašvaldības SIA “STRŪŽĀNU SILTUMS” valdes 

loceklim Renāram Vabalam atjaunot sociālā dzīvokļa īres līgumu ar U. M. 

3. Atjaunot Č. M., personas kods (..), sociālā dzīvokļa īres līgumu par dzīvokļa Nr. (..)  

īri, kas atrodas Parka ielā (..), Strūžānos, Stružānu pagastā, Rēzeknes novadā, 

noslēdzot sociālā dzīvokļa īres līgumu uz noteiktu laiku no 2016.gada 1.decembra līdz 

2017.gada 31.maijam. Uzdot pašvaldības SIA “STRŪŽĀNU SILTUMS” valdes 

loceklim Renāram Vabalam atjaunot sociālā dzīvokļa īres līgumu ar Č. M. 

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

īri, kas atrodas Miera ielā (..), Strūžānos, Stružānu pagastā, Rēzeknes novadā, 

noslēdzot sociālā dzīvokļa īres līgumu uz noteiktu laiku no 2016.gada 1.decembra līdz 

2017.gada 31.maijam. Uzdot pašvaldības SIA “STRŪŽĀNU SILTUMS” valdes 

loceklim Renāram Vabalam atjaunot sociālā dzīvokļa īres līgumu ar A.B. 

 

52. § 

Par atteikumu izīrēt sociālo dzīvokli J.D. Lūznavas pagastā  
(Ziņo S.Strankale) 

 

Izskatījusi J. D. iesniegumu par sociālā dzīvokļa 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 24.novembra priekšlikumu, 

Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 14 (Vilis Deksnis, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, 

Tatjana Kubecka, Anita Ludborža, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, 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 atteikumu izīrēt sociālo dzīvokli J.D. Lūznavas pagastā (lēmums 

pievienots). 

 

53. § 

Par personu izslēgšanu no Rēzeknes novada pašvaldības pirmās kārtas  

palīdzības reģistra  
(Ziņo S.Strankale) 

 

Izskatot datus par personām Sociālās palīdzības administrēšanas lietojumprogrammā, 

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

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

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

risināšanā” 4.5., 4.11.2., 4.12. un 4.13.apakšpunktu, likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās 

daļas 3.punktu un 47.panta otro daļu, Administratīvā procesa likuma 4., 59., 60., 65.–67.pantu un 

79.panta pirmo daļu, ņemot vērā Sociālo un veselības aizsardzības jautājumu pastāvīgās 

komitejas 2016.gada 24.novembra atzinumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 14 (Vilis 

Deksnis, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Anita Ludborža, Jānis Macāns, 
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Kaspars Melnis, Guntis Rasims, Juris Runčs, Natālija Stafecka, Pēteris Stanka, Staņislavs 

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

 

izslēgt no Rēzeknes novada pašvaldības pirmās kārtas palīdzības reģistra šādas personas, 

kuras sasniegušas 24 gadu vecumu: 

1. K.K., personas kods (..); 

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

3. E. Ž., personas kods (..) 427; 

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

 

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

stāšanās dienas, pieteikumu iesniedzot Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. 

 

Sēde slēgta 10:50 

 

Nākamā kārtējā Rēzeknes novada domes sēde tiek sasaukta 2016.gada 15.decembrī. 

 

Pielikumā: 

1. Tiskādu speciālās internātpamatskolas direktora Žaņa Feldmaņa 2016.gada 15.novembra 

iesniegums Nr.1.14-58 uz 1 lapas 

2. Maltas speciālās internātpamatskolas direktora Georga Ignatjeva 2016.gada 15.novembra 

iesniegums Nr.181 uz 1 lapas 

3. Adamovas speciālās internātpamatskolas direktora Jāņa Puriņa 2016.gada 16.novembra 

iesniegums Nr.1.16/238 uz 1 lapas 

4. Gaigalavas pagasta pārvaldes 2016.gada 16.novembra iesnieguma Nr.2.2/104 kopija ar 

pielikumiem, kopā uz 4 lapām 

5. Gaigalavas pagasta pārvaldes 2016.gada 16.novembra iesnieguma Nr.2.2/102 kopija  ar 

pielikumiem, kopā uz 3 lapām  

6. Gaigalavas pagasta pārvaldes 2016.gada 16.novembra iesnieguma Nr.2.2/101 kopija ar 

pielikumiem, kopā uz 3 lapām 

7. SIA “Strūžānu siltums” 2016.gada 22.novembra iesniegums Nr.1.3/198 uz 1 lapas 

8. Bērzgales pagasta pārvaldes 2016.gada 21.novembra iesniegums Nr.2.2/179 ar 

pielikumiem, kopā uz 7 lapām 

9. Rāznas ezera rūpnieciskās zvejas limitu sadales komisijas 2016.gada 24.novembra 

protokola Nr.1 kopija uz 3 lapām 

10. Lubāna ezera rūpnieciskās zvejas limitu sadales komisijas 2016.gada 24.novembra 

protokola Nr.1 kopija uz 5 lapām 

11. Salāja ezera rūpnieciskās zvejas limitu sadales komisijas 2016.gada 24.novembra 

protokola Nr.1 kopija uz 2 lapām 

12. Pušas ezera rūpnieciskās zvejas limitu sadales komisijas 2016.gada 24.novembra 

protokola Nr.1 kopija uz 2 lapām 

13. Tiskādu ezera rūpnieciskās zvejas limitu sadales komisijas 2016.gada 24.novembra 

protokola Nr.1 kopija uz 2 lapām 

14. Adamovas ezera rūpnieciskās zvejas limitu sadales komisijas 2016.gada 24.novembra 

protokola Nr.1 kopija uz 2 lapām 

15. Micānu ezera rūpnieciskās zvejas limitu sadales komisijas 2016.gada 24.novembra 

protokola Nr.1 kopija uz 2 lapām 

16. Pujatu ezera rūpnieciskās zvejas limitu sadales komisijas 2016.gada 24.novembra 

protokola Nr.1 kopija uz 2 lapām 

17. Pušas ezera rūpnieciskās zvejas limitu sadales komisijas 2016.gada 24.novembra 

protokola Nr.2 kopija uz 2 lapām 
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18. Sedzera ezera rūpnieciskās zvejas limitu sadales komisijas 2016.gada 24.novembra 

protokola Nr.1 kopija uz 2 lapām 

19. Baļinovas ezera rūpnieciskās zvejas limitu sadales komisijas 2016.gada 24.novembra 

protokola Nr.1 kopija uz 2 lapām 

20. Rēzeknes novada domes lēmumi (administratīvie akti) 9.§, 11.§ - 15.§, 29.§ ar pielikumu, 

30.§ ar pielikumu, 32.§ - 36.§, 37.§ 1.punkts - 37.§ 2.punkts, 38.§ - 40.§, 45.§, 49.§, 50.§, 

52.§, kopā uz 24 lapām 

 

 

Sēdes vadītājs                                                                                                      Monvīds Švarcs 

2016.gada 1.decembrī 
 

 

Protokoliste                                                                                                          Ilona Turka 

2016.gada 1.decembrī 

 


