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         SĒDES PROTOKOLS 

          Rēzeknē 

 

2016.gada 15.decembrī                                                                                                             Nr.28 

 

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: Aivars Buharins, Vinera Dimpere, Vilis Deksnis, Pēteris 

Karacejevs, Igors Kolosovs, Anita Ludborža, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, 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 Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Silvija 

Ančikovska 

 Rēzeknes novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības nodaļas juriste Sandra Frančenko 

Rēzeknes novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības nodaļas jurists Oskars Vasiļjevs 

Rēzeknes novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības nodaļas jurists Vadims Čuhnovs 

 Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas projektu vadītāja Inga Zapāne 

 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 Zemes pārvaldības dienesta nodokļu administratore Indra 

Kroiče 

 Rēzeknes novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītājas vietniece Zita Bautre 

 Rēzeknes novada pašvaldības vecākā vides aizsardzības speciāliste Terēzija Kruste 

 Laikraksta “Rēzeknes Vēstis” žurnāliste Aleksandra Elksne 

 

Sēdē nepiedalās  

 Rēzeknes novada domes deputāti: Tatjana Kubecka, Natālija Stafecka - pamatdarbā 

 

Darba kārtībā 

1. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2016.gada 15.decembra saistošo noteikumu Nr.76 

“Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība 

Rēzeknes novada pašvaldības izglītības iestādēs” izdošanu  

mailto:info@rdc.lv
http://www.rezeknesnovads.lv/
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2. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2016.gada 15.decembra saistošo noteikumu Nr.77 

“Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2015.gada 4.jūnija saistošajos noteikumos 

Nr.54 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Rēzeknes novadā”” izdošanu  

3. Par izglītības iestāžu tīkla izvērtēšanas komisijas izveidi  

4. Par piešķirtā pabalsta pārrēķinu bijušajam Pušas pagasta padomes priekšsēdētājam J. 

M. 

5. Par piešķirtā pabalsta pārrēķinu bijušajam Kantinieku pagasta padomes 

priekšsēdētājam J. P.  

6. Par 2007.gada 2.maija pirkuma līguma un līguma par privatizācijas objekta ieķīlāšanu 

grozīšanu ar K. S. 

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

8. Par dzīvokļa īpašuma “..”–.., Dricānos, Dricānu pagastā, nosacītās cenas 

apstiprināšanu  

9. Par dzīvokļa īpašuma “..”–.., Dricānos, Dricānu pagastā, nosacītās cenas 

apstiprināšanu  

10. Par 2009.gada 20.maija ūdenstilpes nomas līguma Nr.1/2009 izbeigšanu ar IK “Svēteļu 

dīķi” Lendžu pagastā  

11. Par Černostes ezera zivju tīklu limitu sadali komerciālajai zvejai 2017.gadam  

12. Par Kauguru ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2017.gadam 

13. Par Labvārža ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2017.gadam 

14. Par Rāznas ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2017.gadam  

15. Par Salāja ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2017.gadam 

16. Par Viraudas ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2017.gadam 

17. Par samaksas samazināšanu M. M. par īpašumā piešķirto zemi Dricānu pagastā  

18. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2011.gada 17.februāra lēmumā “Par zemes 

lietošanas tiesību izbeigšanu LZIR ar nosacījumu iekļautajām NĪVK IS reģistrētām 

lietošanā esošajām zemes vienībām, par kurām līdz 2010.gada 31.augustam nav 

iesniegts iesniegums lēmuma pieņemšanai par zemes izpirkšanu īpašumā par samaksu 

Mākoņkalna pagastā” un Rēzeknes novada domes 2011.gada 7.aprīļa lēmumā “Par 

zemes vienību piekritību pašvaldībai Mākoņkalna pagastā”  

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

lietošanas veidiem precizēšanu Griškānu pagastā  

20. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem (..) un (..) apvienošanu Dricānu pagastā  

21. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “..” Audriņu 

pagastā  

22. Par medību tiesību nodošanu mednieku biedrībai “Dora” Nautrēnu pagastā  

23. Par 2009.gada 1.janvāra lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.46 izbeigšanu ar A. V. 

Silmalas pagastā  

24. Par 2009.gada 28.jūnija lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.52. grozīšanu ar I. T. 

Kantinieku pagastā  

25. Par 2012.gada 21.februāra zemes nomas līguma Nr.30 izbeigšanu ar A. R. Mākoņkalna 

pagastā  

26. Par 2016.gada 6.jūlija zemes nomas līguma Nr.8.7.1/400 izbeigšanu un pašvaldības 

piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu (..) iznomāšanu, zemes nomas 

līguma noslēgšanu ar SIA “Parka mājas” Lūznavas pagastā  

27. Par 2016.gada 29.jūlija zemes nomas līguma Nr.163 izbeigšanu ar K. Ā. uz zemes 

vienības daļu ar kadastra apzīmējumu (..) Mākoņkalna pagastā 

28. Par nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu īpašumam Ozolaines pagastā  

29. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā  

30. Par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar J.S. Stružānu pagastā  

31. Par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar S. S. Stružānu pagastā  

32. Par dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu  
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33. Par dzīvojamo telpu īres līgumu izbeigšanu  

34. Par atteikumu noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar I. Ū. Kaunatas pagastā  

35. Par atteikumu noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar Ž. V. Kaunatas pagastā  

36. Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu K. K. Lūznavas pagastā  

37. Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu I. B. Stružānu pagastā  

38. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu D. L. Stružānu pagastā  

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

reģistra  

40. Par naudas līdzekļu iedalīšanu Nautrēnu pagasta pārvaldei aizsardzības 

nodrošināšanai bez uzraudzības palikušajiem I. K. piederošajiem īpašumiem  

41. Par projekta pieteikuma “Pašvaldības nozīmes meliorācijas sistēmu pārbūve 

Ilzeskalna un Vērēmu pagastos” iesniegšanu LAD projektu konkursā un 

līdzfinansējuma nodrošināšanu  

42. Par projekta “Sporta traumatisma mazināšana un pierobežu reģiona iedzīvotāju 

piesaiste veselīgam dzīves veidam” pieteikuma apstiprināšanu 

43. Par kustamas mantas – traktora T-150K izsoles rezultātu apstiprināšanu  

44. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „..” Lūznavas 

pagastā  

 

Par izsludinātās Rēzeknes novada domes sēdes darba kārtības  

apstiprināšanu un papildināšanu 
(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.pantu, 31.pantu un 32.panta pirmo daļu, Rēzeknes novada dome, balsojot 

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

Anita Ludborža, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, 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 izsludināto Rēzeknes novada domes 2016.gada 15.decembra sēdes darba 

kārtību (1.– 42.jautājums). 

2. Papildināt Rēzeknes novada domes 2016.gada 15.decembra sēdes darba kārtību ar 2 

jautājumiem: 

2.1.  “Par kustamas mantas – traktora T-150K izsoles rezultātu apstiprināšanu”; 

2.2. “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „..” 

Lūznavas pagastā”. 

 

 

1. § 

Par Rēzeknes novada pašvaldības 2016.gada 15.decembra saistošo noteikumu Nr.76 

“Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Rēzeknes 

novada pašvaldības izglītības iestādēs” izdošanu  
(Ziņo V.Deksnis, Debatē A.Ludborža, S.Šķesters) 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 13.punktu, Vispārējās 

izglītības likuma 26.panta pirmo daļu, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta jautājumu 

pastāvīgās komitejas 2016.gada 8.decembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot 

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

Anita Ludborža, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, 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. Izdot Rēzeknes novada pašvaldības 2016.gada 15.decembra saistošos noteikumus 

Nr.76 „Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība 

Rēzeknes novada pašvaldības izglītības iestādēs” (saistošie noteikumi pievienoti). 

2. Uzdot Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldei koordinēt un Rēzeknes 

novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļai nodrošināt spēkā stājušos Rēzeknes 

novada pašvaldības 2016.gada 15.decembra saistošo noteikumu Nr.76 ,,Pirmsskolas 

vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Rēzeknes novada 

pašvaldības izglītības iestādēs” publicēšanu Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapā. 

 

2. § 

Par Rēzeknes novada pašvaldības 2016.gada 15.decembra saistošo noteikumu Nr.77 

“Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2015.gada 4.jūnija saistošajos noteikumos Nr.54 

„Par sociālās palīdzības pabalstiem Rēzeknes novadā”” izdošanu  
(Ziņo Z.Bautre, Debatē M.Švarcs, Z.Bautre) 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, Sociālo pakalpojumu un 

sociālās palīdzības likuma 35.panta ceturto daļu un piekto daļu, likuma ,,Par palīdzību dzīvokļa 

jautājumu risināšanā” 25.
2
 panta pirmo daļu, Bērnu tiesību aizsardzības likuma 36.panta otro 

daļu, Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumu Nr.1036 ,,Audžuģimeņu noteikumi” 

43.punktu, ņemot vērā Sociālo un veselības aizsardzības jautājumu pastāvīgās komitejas 

2016.gada 8.decembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 15 (Aivars 

Buharins, Vinera Dimpere, Vilis Deksnis, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Anita Ludborža, 

Jānis Macāns, Kaspars Melnis, 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. Izdot Rēzeknes novada pašvaldības 2016.gada 15.decembra saistošos noteikumus Nr.77 

„Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2015.gada 4.jūnija saistošajos noteikumos 

Nr.54 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Rēzeknes novadā”” (saistošie noteikumi 

pievienoti). 

2. Uzdot Rēzeknes novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītājai S.Strankalei nodrošināt 

Rēzeknes novada pašvaldības 2015.gada 4.jūnija saistošo noteikumu Nr.54 „Par 

sociālās palīdzības pabalstiem Rēzeknes novadā” konsolidēšanu, pēc Rēzeknes novada 

pašvaldības 2016.gada 15.decembra saistošo noteikumu Nr.77 ,,Grozījumi Rēzeknes 

novada pašvaldības 2015.gada 4.jūnija saistošajos noteikumos Nr.54 „Par sociālās 

palīdzības pabalstiem Rēzeknes novadā”” spēkā stāšanās. 

3. Uzdot Rēzeknes novada pašvaldības Sociālajam dienestam koordinēt un Rēzeknes 

novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļai nodrošināt konsolidēto Rēzeknes 

novada pašvaldības 2015.gada 4.jūnija saistošo noteikumu Nr.54 „Par sociālās 

palīdzības pabalstiem Rēzeknes novadā” un spēkā stājušos Rēzeknes novada 

pašvaldības 2016.gada 15.decembra saistošo noteikumu Nr.77 ,,Grozījumi Rēzeknes 

novada pašvaldības 2015.gada 4.jūnija saistošajos noteikumos Nr.54 „Par sociālās 

palīdzības pabalstiem Rēzeknes novadā”” publicēšanu Rēzeknes novada pašvaldības 

mājaslapā. 

 

3. § 

Par izglītības iestāžu tīkla izvērtēšanas komisijas izveidi  
(Ziņo V.Deksnis) 

 

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

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu pastāvīgās komitejas 2016.gada 8.decembra 

priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 15 (Aivars Buharins, Vinera Dimpere, 

Vilis Deksnis, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Anita Ludborža, Jānis Macāns, Kaspars 
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Melnis, 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. Izveidot komisiju Rēzeknes novada pašvaldības izglītības iestāžu tīkla izvērtēšanai 

šādā sastāvā: 

priekšsēdētājs - Guntars Skudra, Izglītības pārvaldes vadītājs; 

komisijas locekļi: Vilis Deksnis, Izglītības pārvaldes vadītāja vietnieks, domes 

deputāts; 

Janīna Lazovska, Izglītības pārvaldes ekonomiste; 

Vija Dikule, LIZDA Rēzeknes novada padomes priekšsēdētāja; 

Anita Ludborža, domes deputāte, Izglītības, kultūras un sporta 

pastāvīgās komitejas priekšsēdētāja; 

Kaspars Melnis, domes deputāts, Teritorijas attīstības, plānošanas, 

tautsaimniecības, vides un infrastruktūras jautājumu pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs; 

Jānis Macāns, domes deputāts, Sociālo un veselības aizsardzības 

jautājumu pastāvīgās komitejas priekšsēdētājs. 

2. Noteikt, ka komisijā atsevišķu jautājumu risināšanai un eksperta viedokļa saņemšanai 

drīkst pieaicināt atbilstošas jomas speciālistus. 

 

4. § 

Par piešķirtā pabalsta pārrēķinu bijušajam Pušas pagasta padomes priekšsēdētājam J.M. 
(Ziņo S.Ančikovska) 

 

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

pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 15.¹ panta pirmās daļas 1.punktu, trešo 

daļu un septīto daļu, Ministru kabineta 2016.gada 25.oktobra noteikumiem Nr.683 “Grozījumi 

Ministru kabineta 2015.gada 24.novembra noteikumos Nr.656 “Noteikumi par minimālās 

mēneša darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros un minimālās stundas tarifa likmes 

aprēķināšanu””, Rēzeknes novada domes 2010.gada 4.februāra lēmumu “Par pabalsta 

piešķiršanu bijušajam Pušas pagasta padomes priekšsēdētājam J. M.”, ņemot vērā J. M. 

2016.gada 5.decembra iesniegumu par pabalsta pārrēķinu, sakarā ar izmaiņām valstī noteiktās 

minimālās mēneša darba algas apmērā, grozījumiem vecuma pensijas apmērā un Finanšu 

pastāvīgās komitejas 2016.gada 8.decembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot 

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

Anita Ludborža, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, 

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

nav, n o l e m j :  

 

veikt Rēzeknes novada domes 2010.gada 4.februāra lēmumā “Par pabalsta piešķiršanu 

bijušajam Pušas pagasta padomes priekšsēdētājam J. M.” (protokols Nr.3, 10.§) piešķirtā 

pabalsta pārrēķinu, nosakot bijušajam Pušas pagasta padomes priekšsēdētājam J.M. no 

2017.gada 1.janvāra ikmēneša pabalsta daļu, kas pārsniedz vecuma pensijas apmēru, EUR 

377,23 (trīs simti septiņdesmit septiņi euro 23 centi). 

 

5. § 

Par piešķirtā pabalsta pārrēķinu bijušajam Kantinieku pagasta padomes priekšsēdētājam 

J. P.  
(Ziņo S.Ančikovska) 

 

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

pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 15.¹ panta pirmās daļas 1.punktu, trešo 

daļu un septīto daļu, Ministru kabineta 2016.gada 25.oktobra noteikumiem Nr.683 “Grozījumi 

http://rezeknesnovads.lv/teritorijas-attistibas-planosanas-tautsaimniecibas-vides-un-infrastrukturas-jautajumu-pastaviga-komiteja/
http://rezeknesnovads.lv/teritorijas-attistibas-planosanas-tautsaimniecibas-vides-un-infrastrukturas-jautajumu-pastaviga-komiteja/
http://rezeknesnovads.lv/teritorijas-attistibas-planosanas-tautsaimniecibas-vides-un-infrastrukturas-jautajumu-pastaviga-komiteja/
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Ministru kabineta 2015.gada 24.novembra noteikumos Nr.656 “Noteikumi par minimālās 

mēneša darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros un minimālās stundas tarifa likmes 

aprēķināšanu””, Rēzeknes novada domes 2014.gada 17.aprīļa lēmumu “Par pabalsta piešķiršanu 

bijušajam Kantinieku pagasta padomes priekšsēdētājam J. P.”, ņemot vērā J. P. 2016.gada 

5.decembra iesniegumu par pabalsta pārrēķinu, sakarā ar izmaiņām valstī noteiktās minimālās 

mēneša darba algas apmērā, grozījumiem vecuma pensijas apmērā un Finanšu pastāvīgās 

komitejas 2016.gada 8.decembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 15 

(Aivars Buharins, Vinera Dimpere, Vilis Deksnis, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Anita 

Ludborža, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris 

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

n o l e m j :  

 

veikt Rēzeknes novada domes 2014.gada 17.aprīļa lēmumā “Par pabalsta piešķiršanu 

bijušajam Kantinieku pagasta padomes priekšsēdētājam J. P.” (protokols Nr.9, 2.§) piešķirtā 

pabalsta pārrēķinu, nosakot bijušajam Kantinieku pagasta padomes priekšsēdētājam J. P. no 

2017.gada 1.janvāra ikmēneša pabalsta daļu, kas pārsniedz vecuma pensijas apmēru, EUR 

260,31 (divi simti sešdesmit euro 31 cents). 

 

6. § 

Par 2007.gada 2.maija pirkuma līguma un līguma par privatizācijas  

objekta ieķīlāšanu grozīšanu ar K. S.  
(Ziņo V.Čuhnovs) 

 

Izskatījusi K. S. iesniegumu par pirkuma maksas samaksas termiņa pagarināšanu par 

dzīvokli Nr.9, Parka ielā 2, Strūžāni, Stružānu pagasts, Rēzeknes novads, pamatojoties uz likuma 

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

pastāvīgās komitejas 2016.gada 8.decembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot 

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

Anita Ludborža, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, 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 2.maija dzīvokļa pirkuma līguma un līguma par 

privatizācijas objekta ieķīlāšanu grozīšanu ar K. S. (lēmums pievienots). 

 

7. § 

Par nekustamā īpašuma “..” Vērēmu 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 20.oktobra lēmumu (protokols Nr.24, 12.§), E.R. 

2016.gada 6.decembra iesniegumu, nekustamā īpašuma novērtēšanas komisijas 2016.gada 

6.decembra lēmumu, Finanšu pastāvīgās komitejas 2016.gada 8.decembra priekšlikumu, 

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

Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Anita Ludborža, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, 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. Apstiprināt nekustamā īpašuma “..”, kas atrodas “..”, Škeņevā, Vērēmu pagastā, 

Rēzeknes novadā, kadastra Nr.(..), nosacīto cenu 3373,92 euro (trīs tūkstoši trīs simti 

septiņdesmit trīs euro 92 centi). 

2. Pārdot E. R., personas kods (..), dzīvo (..), nekustamo īpašumu “..”, kas atrodas “..”, 

Škeņevā, Vērēmu pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.(..), par brīvu cenu, kas ir 

vienāda ar nosacīto cenu, t. i., 3373,92 euro (trīs tūkstoši trīs simti septiņdesmit trīs 

euro 92 centi). 

3. Noteikt pirkuma maksas samaksas termiņu līdz 2017.gada 15.aprīlim. 

4. Uzdot Vērēmu 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 E. R. viena mēneša laikā no pirkuma maksas samaksas dienas. 

6. Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2016.gada 20.oktobra lēmuma (protokols 

Nr.24, 12.§) 2.punktu, 2016.gada 10.novembrī E. R. iemaksāja Vērēmu pagasta 

pārvaldes, reģistrācijas Nr.90000014495, norēķinu kontā 

Nr.LV82NDEA0000083037090, Nordea Bank AB Latvijas filiāle, 215,00 euro (divi 

simti piecpadsmit euro 00 centu). 

7. Ieskaitīt atlikušo pirkuma maksas daļu 3158,92 euro (trīs tūkstoši viens simts 

piecdesmit astoņi euro 92 centi) Vērēmu pagasta pārvaldes, reģistrācijas 

Nr.90000014495, norēķinu kontā Nr.LV82NDEA0000083037090, Nordea Bank AB 

Latvijas filiāle. 

8. Samazināt Vērēmu 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 

Vērēmu pagasta pārvaldei radās, veicot nekustamā īpašuma novērtēšanu, ir izlietojami 

Vērēmu pagasta teritorijā esošo pašvaldības nekustamo īpašumu kadastrālajai 

uzmērīšanai un ierakstīšanai zemesgrāmatā. 

 

8. § 

Par dzīvokļa īpašuma “..”–.., Dricānos, Dricānu 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 15.septembra lēmumu (protokols Nr.22, 14.§, 

2.punkts), Dricānu pagasta pārvaldes sniegto informāciju, dzīvokļa īpašuma novērtēšanas 

komisijas 2016.gada 8.novembra lēmumu, Finanšu pastāvīgās komitejas 2016.gada 8.decembra 

priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 15 (Aivars Buharins, Vinera Dimpere, 

Vilis Deksnis, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Anita Ludborža, Jānis Macāns, Kaspars 

Melnis, 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 dzīvokļa īpašuma “..”–.., Dricānos, Dricānu pagastā, Rēzeknes novadā, 

kadastra Nr.(..), nosacīto cenu 2830,21 euro (divi tūkstoši astoņi simti trīsdesmit euro 

21 cents). 

2. Pārdot S. D., personas kods (..), dzīvo “..”–.., Dricānos, Dricānu pagastā, Rēzeknes 

novadā, LV-4615, dzīvokļa īpašumu “..”–., Dricānos, Dricānu pagastā, Rēzeknes 
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novadā, kadastra Nr.(..), par brīvu cenu, kas ir vienāda ar nosacīto cenu, t. i., 2830,21 

euro (divi tūkstoši astoņi simti trīsdesmit euro 21 cents). 

3. Noteikt pirkuma maksas samaksas termiņu līdz 2017.gada 15.aprīlim. 

4. Uzdot Dricānu 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 S. D. viena mēneša laikā no pirkuma maksas samaksas dienas. 

6. Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2016.gada 15.septembra lēmuma (protokols 

Nr.22, 14.§, 2.punkts) 2.punktu, 2016.gada 16.novembrī S. D. iemaksāja Dricānu 

pagasta pārvaldes, reģistrācijas Nr.90000048538, norēķinu kontā 

Nr.LV78HABA0551032097077, AS “Swedbank”, 215,00 euro (divi simti 

piecpadsmit euro 00 centu). 

7. Ieskaitīt atlikušo pirkuma maksas daļu 2615,21 euro (divi tūkstoši seši simti 

piecpadsmit euro 21 cents) Dricānu pagasta pārvaldes, reģistrācijas Nr.90000048538, 

norēķinu kontā Nr.LV78HABA0551032097077, AS “Swedbank”. 

8. Samazināt Dricānu pagasta pārvaldei attiecīgajā gadā plānoto transfertu no 

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

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

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

Dricānu pagasta pārvaldei radās, veicot dzīvokļa īpašuma novērtēšanu, ir izlietojami 

Dricānu pagasta teritorijā esošo pašvaldības nekustamo īpašumu kadastrālajai 

uzmērīšanai un ierakstīšanai zemesgrāmatā. 

 

9. § 

Par dzīvokļa īpašuma “..”–.., Dricānos, Dricānu 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 15.septembra lēmumu (protokols Nr.22, 14.§, 

3.punkts), Dricānu pagasta pārvaldes sniegto informāciju, dzīvokļa īpašuma novērtēšanas 

komisijas 2016.gada 8.novembra lēmumu, Finanšu pastāvīgās komitejas 2016.gada 8.decembra 

priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 15 (Aivars Buharins, Vinera Dimpere, 

Vilis Deksnis, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Anita Ludborža, Jānis Macāns, Kaspars 

Melnis, 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 dzīvokļa īpašuma “..”–.., Dricānos, Dricānu pagastā, Rēzeknes novadā, 

kadastra Nr.(..), nosacīto cenu 2550,57 euro (divi tūkstoši pieci simti piecdesmit euro 

57 centi). 

2. Pārdot R. E., personas kods (..), dzīvo “..”–.., Dricānos, Dricānu pagastā, Rēzeknes 

novadā, LV-4615, dzīvokļa īpašumu “..”–.., Dricānos, Dricānu pagastā, Rēzeknes 

novadā, kadastra Nr.(..), par brīvu cenu, kas ir vienāda ar nosacīto cenu, t. i., 2550,57 

euro (divi tūkstoši pieci simti piecdesmit euro 57 centi). 

3. Noteikt pirkuma maksas samaksas termiņu līdz 2017.gada 15.aprīlim. 

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

dienas paziņot Juridiskajai un lietvedības nodaļai par pirkuma maksas samaksu. 
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5. Uzdot Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniecei Elvīrai Pizānei noslēgt 

pirkuma līgumu ar R. E. viena mēneša laikā no pirkuma maksas samaksas dienas. 

6. Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2016.gada 15.septembra lēmuma (protokols 

Nr.22, 14.§, 3.punkts) 2.punktu, 2016.gada 20.septembrī R. E. iemaksāja Dricānu 

pagasta pārvaldes, reģistrācijas Nr.90000048538, norēķinu kontā 

Nr.LV78HABA0551032097077, AS “Swedbank”, 215,00 euro (divi simti 

piecpadsmit euro 00 centu). 

7. Ieskaitīt atlikušo pirkuma maksas daļu 2335,57 euro (divi tūkstoši trīs simti trīsdesmit 

pieci euro 57 centi) Dricānu pagasta pārvaldes, reģistrācijas Nr.90000048538, 

norēķinu kontā Nr.LV78HABA0551032097077, AS “Swedbank”. 

8. Samazināt Dricānu pagasta pārvaldei attiecīgajā gadā plānoto transfertu no 

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

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

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

Dricānu pagasta pārvaldei radās, veicot dzīvokļa īpašuma novērtēšanu, ir izlietojami 

Dricānu pagasta teritorijā esošo pašvaldības nekustamo īpašumu kadastrālajai 

uzmērīšanai un ierakstīšanai zemesgrāmatā. 

 

10. § 

Par 2009.gada 20.maija ūdenstilpes nomas līguma Nr.1/2009 izbeigšanu ar 

 IK “Svēteļu dīķi” Lendžu pagastā  
(Ziņo T.Kruste) 

 

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

Lendžu pagasta pārvaldes 2016.gada 30.novembra iesniegumu ar lūgumu izbeigt 2009.gada 

20.maija ūdenstilpes nomas līguma Nr.1/2009 darbību ar IK “Svēteļu dīķi” sakarā ar īpašnieka 

nāvi un Teritorijas attīstības, plānošanas, tautsaimniecības, vides un infrastruktūras jautājumu 

patstāvīgās komitejas 2016.gada 8.decembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot 

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

Anita Ludborža, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, 

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

nav, n o l e m j :   

 

atzīt par izbeigtu 2009.gada 20.maija ūdenstilpes nomas līgumu Nr.1/2009 ar IK “Svēteļu 

dīķi” Lendžu pagastā. 

 

11. § 

Par Černostes 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, Latvijas Republikas Ministru 

kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem 

un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.11.apakšpunktu, Ministru kabineta 2009.gada 

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

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

Černostes ezera rūpnieciskās zvejas limitu sadales komisijas 2016.gada 8.decembra priekšlikumu 

(protokols Nr.1), Soda reģistra datus, Rēzeknes novada pašvaldības Maltas iesniegto 

informāciju, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 15 (Aivars Buharins, Vinera Dimpere, 

Vilis Deksnis, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Anita Ludborža, Jānis Macāns, Kaspars 

Melnis, 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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iedalīt zemnieku saimniecībai „Paradīzes sala” komerciālajai zvejai 2017.gadam 200 m 

no kopējā Černostes ezera zivju tīkla limita. 

 

12. § 

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

 

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

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

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

kārtību iekšējos ūdeņos” 3.11.apakšpunktu, Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu 

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

izmantošanas kārtību” 3.1.apakšpunktu, 71.punktu, Zvejniecības likuma 16.panta trešo daļu, 

ņemot vērā Kauguru ezera rūpnieciskās zvejas limitu sadales komisijas 2016.gada 8.decembra 

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

Mākoņkalna pagasta pārvaldes iesniegto informāciju, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 

15 (Aivars Buharins, Vinera Dimpere, Vilis Deksnis, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Anita 

Ludborža, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris 

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

n o l e m j :  

 

iedalīt šādus Kauguru ezera zivju tīklu limitus pašpatēriņa zvejai 2017.gadā: 

1. V. S. – 30 m; 

2. J. S. – 30 m; 

3. J.S. – 30 m; 

4. J. M. – 30 m; 

5. J. B. – 30 m. 

 

13. § 

Par Labvārža 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 Labvārža ezera rūpnieciskās zvejas limitu sadales komisijas 2016.gada 8.decembra 

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

pagasta pārvaldes iesniegto informāciju, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 15 (Aivars 

Buharins, Vinera Dimpere, Vilis Deksnis, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Anita Ludborža, 

Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, 

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

 

iedalīt šādus Labvārža ezera zivju tīklu limitus pašpatēriņa zvejai 2017.gadā: 

1. A. N. – 1 murdu; 

2. A. N.– 1 murdu; 

3. V. K. – 30 m; 

4. V. P. – 30 m; 

5. M.Š. – 30 m; 

6. V. Š.– 30 m; 

7. E. K. – 30 m; 



11 

8. I. K. – 30 m. 

 

14. § 

Par Rāznas 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 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.punktu, 4.3.punktu un 7.7.punktu, 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 8.decembra atzinumus (protokols 

Nr.2, 1.§, 2.§, 3.§, 4.§, 5.§, 6.§), Sodu reģistra datus, Rēzeknes novada pašvaldības Mākoņkalna, 

Čornajas, Kaunatas, Lūznavas, pagastu pārvalžu iesniegto informāciju, Rēzeknes novada dome, 

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

Kolosovs, Anita Ludborža, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, 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. Noteikt, ka no kopējā Rāznas ezera zvejas tīklu limita 80 % tiek iedalīti komerczvejai 

un 20 % pašpatēriņa zvejai. 

2. Iedalīt Rāznas ezera zivju tīklu limitu pašpatēriņa zvejai 2017.gadā šādām 

Mākoņkalna pagasta personām: 

2.1. J. V.– 1 murdu; 

2.2. S. K. – 1 murdu; 

2.3. E. S. – 1 murdu; 

2.4. V. B. – 1 murdu; 

2.5. O.B. – 1 murdu; 

2.6. I. V. – 1 murdu; 

2.7. J. S. – 1 murdu; 

2.8. I. S. – 1murdu; 

2.9. V. F. – 1 murdu; 

2.10. J. B. – 1 murdu; 

2.11. V. S.  – 1 murdu; 

2.12. A. K. – 1 murdu; 

2.13. A. B. – 1 murdu; 

2.14. M. S. – 1 murdu; 

2.15. R. B. – 1 murdu; 

2.16. G. B. – 1 murdu; 

2.17. M. B. – 1 murdu; 

2.18. A. I. – 1 murdu; 

2.19. A. G. – 1 murdu; 

2.20. A. Š.  - 1 murdu; 

2.21. E. V. – 1 murdu; 

2.22. J. K. – 1 murdu; 

2.23. I. S. – 1 murdu; 

2.24. A. B. – 1 murdu; 

2.25. N. L. – 1 murdu; 

2.26. V. H. – 1 murdu; 

2.27. E. T. – 1 murdu; 

2.28. I. T. – 1 murdu; 
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2.29. A.J. – 1 murdu; 

2.30. J. H.i -1 murdu. 

3. Iedalīt Rāznas ezera zivju tīklu limitu pašpatēriņa zvejai 2017.gadā šādām Kaunatas 

pagasta personām: 

3.1. V. B. – 1 murdu; 

3.2. T. J. – 1 murdu; 

3.3. U. B. – 1 murdu; 

3.4. Ļ. S. – 1 murdu; 

3.5. J.S. – 1 murdu; 

3.6. J.B. – 1 murdu; 

3.7. N. V.-  1murdu. 

4. Iedalīt Rāznas ezera zivju tīklu limitu pašpatēriņa zvejai 2017.gadā šādām Čornajas 

pagasta personām: 

4.1. R. A. – 1 murdu; 

4.2. D. N. -  1 murdu; 

4.3. F. N. – 1 murdu; 

4.4. V. V. – 1 murdu; 

4.5. M.A. – 1 murdu; 

4.6. E. L. – 1 murdu; 

4.7. A. A.-  1 murdu; 

4.8. J. R.-  1 murdu; 

4.9. J. A. -  1 murdu; 

4.10. G. K. – 1 murdu; 

4.11. K. L. – 1 murdu; 

4.12. N. S. B. – 1 murdu. 

5. Iedalīt Rāznas ezera zivju tīklu limitu pašpatēriņa zvejai 2017.gadā šādām Lūznavas 

pagasta personām: 

5.1. J. M.  -  1 murdu; 

5.2. Ē.R. – 1 murdu; 

5.3. R. R. – 1 murdu. 

 

15. § 

Par Salāja 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 Salāja ezera rūpnieciskās zvejas limitu sadales komisijas 2016.gada 8.decembra 

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

Mākoņkalna pagasta pārvaldes iesniegto informāciju, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 

15 (Aivars Buharins, Vinera Dimpere, Vilis Deksnis, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Anita 

Ludborža, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris 

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

n o l e m j :   

 

iedalīt V.G. Salāja ezera zivju tīklu limitu pašpatēriņa zvejai 2017.gadā – 1 murdu. 

 

16. § 
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Par Viraudas 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 Viraudas ezera rūpnieciskās zvejas limitu sadales komisijas 2016.gada 8.decembra 

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

Mākoņkalna pagasta pārvaldes iesniegto informāciju, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 

15 (Aivars Buharins, Vinera Dimpere, Vilis Deksnis, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Anita 

Ludborža, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris 

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

n o l e m j :  

 

iedalīt šādus Viraudas ezera zivju tīklu limitus pašpatēriņa zvejai 2017.gadā: 

1. P.S. – 30 m; 

2. A.K. – 30 m; 

3. I.G. – 30 m; 

4. D.T. – 30 m; 

5. T.T. – 30 m; 

6. I.B. – 30 m. 

7. A.B. – 30 m. 

 

17. § 

Par samaksas samazināšanu M.M. par īpašumā piešķirto zemi  

Dricānu pagastā  
(Ziņo M.Vizule) 

 

Izskatījusi M.M. pilnvarotās personas L.P. iesniegumu par samaksas samazināšanu par 

īpašumā piešķirto zemi, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 37.panta sesto daļu, 41.panta 

pirmās daļas 3.punktu, ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2016.gada 8.decembra 

priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 15 (Aivars Buharins, Vinera Dimpere, 

Vilis Deksnis, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Anita Ludborža, Jānis Macāns, Kaspars 

Melnis, 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 samaksas samazināšanu M.M. par īpašumā piešķirto zemi Dricānu 

pagastā (lēmums pievienots). 

 

18. § 

Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2011.gada 17.februāra lēmumā “Par zemes 

lietošanas tiesību izbeigšanu LZIR ar nosacījumu iekļautajām NĪVK IS reģistrētām 

lietošanā esošajām zemes vienībām, par kurām līdz 2010.gada 31.augustam nav iesniegts 

iesniegums lēmuma pieņemšanai par zemes izpirkšanu īpašumā par samaksu Mākoņkalna 

pagastā” un Rēzeknes novada domes 2011.gada 7.aprīļa lēmumā “Par zemes vienību 

piekritību pašvaldībai Mākoņkalna pagastā”  
(Ziņo M.Vizule) 

 

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

dienesta Latgales reģionālās nodaļas 2016.gada 11.novembra vēstuli Nr.2-13–L/4454 un  
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2016.gada 24.novembra vēstuli Nr.2-04–L/3921 “Par nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 

7872 010 0048”, ņemot vērā Teritorijas attīstības, plānošanas, tautsaimniecības, vides un 

infrastruktūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2016.gada 8. decembra priekšlikumu, Rēzeknes 

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

Karacejevs, Igors Kolosovs, Anita Ludborža, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Elvīra Pizāne, 

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

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

 

Sakarā ar Valsts zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas vēstulēs norādīto par to, ka, 

izvērtējot Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas teksta datus un reģionālās 

nodaļas arhīva rīcībā esošās Mākoņkalna pagasta zemes komisijas lietas par zemes īpašuma 

tiesību atjaunošanu V.D.d.R.  un V.V.d.R. materiālos ir: 

 V.D.d.R. 1991.gada 9.aprīļa iesniegums par zemes lietošanas tiesību piešķiršanu; 

 V.D.d.R. 1996.gada 9.aprīļa iesniegums par  mantojamās vectēva zemes lietošanas 

tiesību piešķiršanu; 

 Latvijas valsts vēstures arhīva 1996.gada 5.marta izziņa Nr. 3-R-61763 „Par nekustamā 

īpašuma piederību”, saskaņā ar kuru Rēzeknes apriņķa Andrupenes pagasta Pozņaku 

sādžas viensētas Nr.3 īpašnieks 1939.gadā bija D.R. Īpašuma zemes kopplatība 8.5ha. 

No zemes komisijas lietas materiāliem ir redzams, ka zemes reformas laikā iesniegumus 

par bijušā D.R. zemes īpašumu ir iesnieguši V.D.d.R.  un V.V.d.R. 

Par V.D.d.R.  zemes lietojumu reģionālās nodaļas arhīva rīcībā ir šāda informācija.    

Ar Rēzeknes rajona Mākoņkalna pagasta 1992.gada 10.marta TDP 19.sasaukuma 

14.sesijas lēmumu apstiprinātajā Mākoņkalna pagasta zemes ierīcības projektā ir iekļauts 

V.D.d.R.  zemes lietojums ar projekta numuru 4
200

 – 6.4ha platībā (pielikums Nr.1). 

Ar Rēzeknes rajona Mākoņkalna pagasta 1997.gada 28.jūlija lēmumu Nr.14 

apstiprinātajā Mākoņkalna pagasta zemes īpašumu un zemes lietojumu pārskata plānā ir iekļauts 

V.D.d.R.  zemes lietojums 5.00ha platībā. Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu (pielikums 

Nr.2).  

Ar Mākoņkalna pagasta zemes komisijas 1996.gada 28.jūnija lēmumu (sēdes protokols Nr.6) 

V.D.d.R.  ir atzītas īpašuma tiesības uz Pozņaku sādžas viensētas Nr.3 zemes daļu 4.5ha platībā. 

Ar Rēzeknes novada domes 2011.gada 17.februāra lēmumu (sēdes protokols Nr.5,69§) 

V.D.d.R.  ir izbeigtas lietošanas tiesības uz zemi 5.0ha  platībā un zemes vienība ar kadastra 

apzīmējumu ieskaitīta pašvaldībai piekritīgajās zemēs. Pamatojoties uz minēto lēmumu, 

Kadastra informācijas sistēmā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu ir reģistrēta Rēzeknes 

novada pašvaldības  tiesiskajā valdījumā ar statusu – pašvaldībai piekritīgā zeme.    

Par V.V.d.R.  zemes īpašumu ir informācija, ka ar Mākoņkalna pagasta zemes 

komisijas1996.gada 22.marta lēmumu (sēdes protokols Nr.3) V.V.d.R.  ir piešķirtas zemes 

lietošanas tiesības 4.0ha platībā un ar 1996.gada 28.jūnija lēmumu (sēdes protokols Nr.6) 

V.V.d.R. ir atzītas īpašuma tiesības uz Pozņaku sādžas viensētas Nr.3 zemes daļu 4.0ha platībā. 

Ar reģionālās nodaļas 2004.gada 16.februāra lēmumu Nr.5-13.1-207 V.V.d.R. ir atjaunotas 

īpašuma tiesības  uz zemi 4.0ha platībā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78720100080 

ietvaros. Saskaņā ar Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas tiešsaistes datiem Rēzeknes 

tiesas zemesgrāmatu nodaļas Mākoņkalna pagasta zemesgrāmatā (folijā Nr.100000157472) ir 

nostiprinātas V.V.d.R. īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu “Jaunraudas”. Īpašuma sastāvā ir 

zemes vienība 4.5ha platībā ar kadastra apzīmējumu, uz kuras daļu ir atjaunotas īpašuma 

tiesības.  

Pamatojoties uz augstāk minēto, reģionālās nodaļas arhīva rīcībā esošo informāciju un 

zemesgrāmatas datiem, ir secināms, ka īpašuma tiesības uz bijušā Rēzeknes apriņķa Andrupenes 

pagasta Pozņaku sādžas viensētas Nr.3 zemi ir realizējis tikai V.V.d.R. (personas kods) 4.0ha 

platībā. V.D.d.R. (personas kods) īpašuma tiesības uz 4.5ha mantojamās zemes daļu nav 

realizētas.  
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Ņemot vērā, ka ar Mākoņkalna pagasta zemes komisijas 1996.gada 28.jūnija lēmumu 

(sēdes protokols Nr.6) V.D.d.R. ir atzītas īpašuma tiesības uz zemi 4.5ha platībā, kas bija 

iekļauta gan Mākoņkalna pagasta zemes ierīcības projektā, gan zemes īpašumu un lietojumu 

pārskata plānā kā lietošanā esošā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu, reģionālā nodaļa lūdz 

pašvaldību rast iespēju atcelt Rēzeknes novada domes 2011.gada 17.februāra lēmumu (sēdes 

protokols Nr.5, 69.§)  daļā, ar kuru ir izbeigtas V.R. (personas kods) zemes lietošanas tiesības uz 

zemes vienību ar kadastra apzīmējumu. 

Minētais Rēzeknes novada domes lēmums par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu tika 

pieņemts, pamatojoties uz VZD Latgales reģionālās nodaļas 2011.gada 13.janvāra Nr. 2-04-L/61 

informāciju.  

Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas dokumentos lēmums – 

atzinums par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu personai reģistrēts 2016.gada 3.novembrī. 

Lai nodrošinātu V.R. tiesības atgūt mantojamo zemi, saskaņā ar likuma „Par privatizāciju 

lauku apvidos” II nodaļu,  

1. Izdarīt grozījumus Rēzeknes novada domes  2011.gada 17.februāra lēmumā „Par 

zemes lietošanas tiesību izbeigšanu LZIR ar nosacījumu iekļautajām NĪVK IS 

reģistrētām lietošanā esošajām zemes vienībām, par kurām  līdz 2010.gada 

31.augustam nav iesniegts iesniegums lēmuma pieņemšanai par zemes izpirkšanu 

īpašumā par samaksu Mākoņkalna pagastā” (protokols Nr.5, 69.§), svītrojot 

lēmumā  zemes vienību. 

2. Izdarīt grozījumus Rēzeknes novada domes 2011.gada 7.aprīļa lēmumā „Par 

zemes vienību piekritību pašvaldībai Mākoņkalna pagastā” (protokols Nr.8, 70.§), 

svītrojot lēmumā zemes vienību. 

3. Lēmumu nosūtīt Mākoņkalna pagasta pārvaldei un Valsts zemes dienesta Latgales 

reģionālajai nodaļai (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne). 

 

19. § 

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7856 004 0419 platības sadalījuma pa zemes 

lietošanas veidiem precizēšanu Griškānu pagastā  
(Ziņo M.Vizule) 

 

Izskatījusi Griškānu pagasta pārvaldes iesniegumu par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 7856 004 0419 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 8.decembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 15 (Aivars 

Buharins, Vinera Dimpere, Vilis Deksnis, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Anita Ludborža, 

Jānis Macāns, Kaspars Melnis, 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 7856 004 0419 platības 

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

 

20. § 

Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem (..) un (..) apvienošanu Dricānu pagastā  
(Ziņo M.Vizule) 

 

Izskatījis J.D. pilnvarotās personas L.D. iesniegumu par zemes vienību apvienošanu, 

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 8.decembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot 

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

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

nav, n o l e m j :   

 

pieņemt lēmumu par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem (..) un (..) apvienošanu 

Dricānu pagastā (lēmums pievienots). 

 

21. § 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Asteres”  

Audriņu pagastā  
(Ziņo M.Vizule, Debatē S.Šķesters, M.Vizule) 

 

Izskatījusi SIA „Landmesser” valdes locekles Ilzes Suharevskas iesniegtu zemes ierīcības 

projektu nekustamajam īpašumam „Asteres”, 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 8.decembra 

priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 15 (Aivars Buharins, Vinera Dimpere, 

Vilis Deksnis, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Anita Ludborža, Jānis Macāns, Kaspars 

Melnis, 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 nekustamajam īpašumam 

„Asteres” Audriņu pagastā (lēmums pievienots). 

 

22. § 

Par medību tiesību nodošanu mednieku biedrībai “Dora” Nautrēnu pagastā  
(Ziņo A.Bringule) 

 

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

pārvaldības likuma 17.panta pirmo daļu, Medību likuma 29.panta pirmo un otro daļu, Ministru 

kabineta 2014.gada 22.jūlija noteikumu Nr.421 “Medību noteikumi” ceturto sadaļu, izvērtējot 

Nautrēnu pagasta pārvaldes sniegto informāciju par to, ka mednieku biedrībai “Dora” 

nododamās medību platības atbilstoši norādītajiem kadastra apzīmējumiem neapsaimnieko 

neviens cits medību tiesību lietotājs, ņemot vērā mednieku biedrības “Dora” 2016.gada 

17.novembra iesniegumu, Nautrēnu pagasta pārvaldes 2016.gada 28.novembra atzinumu un 

Finanšu pastāvīgās komitejas 2016.gada 8.decembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, 

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

Kolosovs, Anita Ludborža, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, 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 ar mednieku biedrību „Dora” līgumu par medību tiesību nodošanu uz laiku no 

2016.gada 15.decembra līdz 2021.gada 14.decembrim uz Rēzeknes novada 

pašvaldībai piekritīgajām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem: 6874 005 0040 - 

3,97 ha, 6874 005 0056 - 10,3 ha, 6874 005 0063 - 2,0 ha, 6874 005 0074 - 2,1 ha, 

6874 005 0079 -2,2 ha, 6874 005 0080 – 1,6343 ha, 6874 005 0089 - 7,2 ha, 6874 005 

0090 - 21,5 ha, 6874 005 0093 - 3,9515 ha, 6874 005 0109 - 3,7758 ha, 6874 005 0135 

- 2,1 ha, 6874 005 0191 - 0,25 ha, 6874 005 0197 - 0,2 ha, 6874 005 0199 - 1,6 ha, 

6874 005 0201 - 3,3 ha, 6874 005 0204 - 2,9 ha, 6874 005 0225 -2,2448 ha, 6874 005 

0238 - 1,1 ha, 6874 005 0280 - 0,5 ha, 6874 004 0039 - 2,4590 ha, 6874 004 0040 - 

0,5397 ha , 6874 004 0041 - 0,28 ha, 6874 004 0121 - 31,436 ha, 6874 003 0068 - 0,07 

ha, 6874 003 0165 - 4,0 ha , 6874 003 0185 - 2,0 ha , 6874 003 0238 -1,1ha , 6874 003 

0184 - 0,6749 ha, 6874 003 0141 - 1,6 ha, 6874 003 0147 - 3,84 ha , 6874 003 0335 - 

1,1 ha, 6874 003 0284 - 0,2 ha , 6874 003 0150 - 3,6862 ha, 6874 003 0215 - 0,2 ha, 
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6874 003 0228 - 1,6262 ha, 6874 003 0186 - 0,7374 ha, 6874 003 0151- 3,18 ha, 6874 

003 0237 - 0,6 ha 6874 005 0050 - 4,0 ha, 6874 005 0183 - 2,6 ha,6874 005 0236 -7,1 

ha, 6874 005 0227 - 1,18 ha, 6874 005 0253 - 0,7 ha, 6874 005 0254 -2,5 ha, 6874 005 

0260 - 2,4 ha, 6874 005 0269 -3,7 ha, 6874 004 0131 -5,0 ha, 6874 004 0132 - 2,1 ha, 

6874 003 0337 - 0,16 ha 6874 004 0083 - 2,8 ha,6874 003 0341 – 1,1 ha, 6874 003 

0239 - 1,1683 ha, ar kopējo platību 168,66 ha.  

2. Uzdot domes priekšsēdētāja vietniecei Elvīrai Pizānei parakstīt Līgumu par medību 

tiesību nodošanu (līguma projekts ar mednieku biedrību “Dora” pievienots). 

3. Uzdot pašvaldības Zemes pārvaldības dienestam veikt kontroli par līgumā ietvertās 

pašvaldības zemes, pašvaldībai piekritīgās zemes, rezerves zemes fonda zemes, zemes 

reformas pabeigšanas zemes piederības vai piekritības izmaiņām un ierosināt lēmuma 

pieņemšanu par grozījumiem līgumā par medību tiesību nodošanu, ja mainās zemes 

vienību robežas, piederība vai piekritība. 

 

23. § 

Par 2009.gada 1.janvāra lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.46 izbeigšanu ar A.V. 

Silmalas pagastā  
(Ziņo A.Bringule) 

 

Izskatot A.V. iesniegumu par 2009.gada 1.janvāra Lauku apvidus zemes nomas tipveida 

līguma Nr.46 izbeigšanu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 37.panta sesto daļu, 

41.panta pirmās daļas 3.punktu, ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2016.gada 8.decembra 

priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 15 (Aivars Buharins, Vinera Dimpere, 

Vilis Deksnis, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Anita Ludborža, Jānis Macāns, Kaspars 

Melnis, 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 2009. gada 1.janvāra Lauku apvidus zemes nomas tipveida līguma 

Nr.46 izbeigšanu ar A.V. Silmalas pagastā (lēmums pievienots). 

 

24. § 

Par 2009.gada 28.jūnija lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.52. grozīšanu ar I.T. 

Kantinieku pagastā  
(Ziņo A.Bringule) 

 

Izskatījusi I.T. iesniegumu par atteikšanos no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7860 

002 0109 nomu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 37.panta sesto daļu, 41.panta pirmās 

daļas 3.punktu, ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2016.gada 8.decembra priekšlikumu, 

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

Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Anita Ludborža, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, 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 2009.gada 28.jūnija nomas līguma Nr.52. grozīšanu ar I.T. 

Kantinieku pagastā (lēmums pievienots). 

 

25. § 

Par 2012.gada 21.februāra zemes nomas līguma Nr.30 izbeigšanu ar A.R. 

 Mākoņkalna pagastā  
(Ziņo M.Vizule) 

 

Izskatījusi Valsts zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas vēstuli par zemi ar kadastra 

apzīmējumu 7872 010 0048, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 37.panta sesto daļu, 
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41.panta pirmās daļas 3.punktu, ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2016.gada 8.decembra 

priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 15 (Aivars Buharins, Vinera Dimpere, 

Vilis Deksnis, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Anita Ludborža, Jānis Macāns, Kaspars 

Melnis, 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 2012.gada 21.februāra zemes nomas līguma Nr.30 nomas tiesību 

izbeigšanu ar A.R. Mākoņkalna pagastā (lēmums pievienots). 

 

26. § 

Par 2016.gada 6.jūlija zemes nomas līguma Nr.8.7.1/400 izbeigšanu un pašvaldības 

piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu (..) iznomāšanu, zemes nomas līguma 

noslēgšanu ar SIA “Parka mājas” Lūznavas pagastā  
(Ziņo A.Bringule) 

 

Izskatījusi E.K. iesniegumu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu (..) daļas 

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

daļas 3.punktu, ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2016.gada 8.decembra priekšlikumu, 

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

Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Anita Ludborža, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, 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 2016.gada 6.jūlija zemes nomas līguma Nr. 8.7.1/400 izbeigšanu un 

pašvaldības piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu (..) iznomāšanu, zemes nomas 

līguma noslēgšanu ar SIA “Parka mājas” Lūznavas pagastā (lēmums pievienots). 

 

27. § 

Par 2016.gada 29.jūlija zemes nomas līguma Nr.163 izbeigšanu ar K.Ā. uz zemes vienības 

daļu ar kadastra apzīmējumu (..) Mākoņkalna pagastā  
(Ziņo M.Vizule) 

 

Izskatījusi Valsts zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas vēstuli par zemi ar kadastra 

apzīmējumu 7872 010 0048, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 37.panta sesto daļu, 

41.panta pirmās daļas 3.punktu, ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2016.gada 8.decembra 

priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 15 (Aivars Buharins, Vinera Dimpere, 

Vilis Deksnis, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Anita Ludborža, Jānis Macāns, Kaspars 

Melnis, 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 2016.gada 29.jūlija noslēgtā Zemes nomas līguma izbeigšanu ar K.Ā. 

uz zemes vienības daļu ar kadastra apzīmējumu (..) Mākoņkalna pagastā (lēmums pievienots). 

 

28. § 

Par nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu īpašumam Ozolaines pagastā  
(Ziņo I.Kroiče) 

 

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

procesa likuma 70.panta pirmo un otro daļu, Paziņošanas likuma 3.panta piekto daļu un ņemot 

vērā Finanšu jautājumu pastāvīgās komitejas 2016.gada 8.decembra priekšlikumu, Rēzeknes 

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

Karacejevs, Igors Kolosovs, Anita Ludborža, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Elvīra Pizāne, 
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Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Rita Žurzdina), 

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

 

ņemot vērā nodokļa maksātāja kontā konstatēto kļūdu, veikt nekustamā īpašuma nodokļa 

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

naudas EUR 39,27 (trīsdesmit deviņi euro, 27 centi) apmērā A.K., personas kods, un nekustamā 

īpašuma nodokļa parāda samaksas termiņu pagarināt līdz 2017.gada 22.janvārim. 

 

29. § 

Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā  
(Ziņo S.Frančenko) 

 

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 8.decembrī priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, 

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

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

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

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

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

 

30. § 

Par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar J.S. Stružānu pagastā  
(Ziņo Z.Bautre) 

 

Izskatījusi J.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 8.decembra priekšlikumu, 

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

Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Anita Ludborža, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, 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 J. S. Stružānu 

pagastā (lēmums pievienots). 

2. Uzdot SIA ,,Strūžānu siltums” valdes loceklim Renāram Vabalam sagatavot un 

noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar J. S. 

3. Uzdot Sociālajam dienestam veikt attiecīgus grozījumus personu reģistrāciju 

pašvaldības reģistrā palīdzības saņemšanai dzīvokļu jautājumu risināšanā personu 

kategorijai – “Bērni bāreņi un bērni, kuri palikuši bez vecāku gādības un audzināti 

bērnu aprūpes un audzināšanas iestādē, audžu ģimenē vai pie aizbildņa,- pēc tam, kad 

ir beigusies viņu uzturēšanās tajās, vai arī tad, kad viņi beiguši mācības izglītības 

iestādē, ja viņiem nav iespējams likuma noteiktajā kārtībā iemitināties agrāk 

aizņemtajā dzīvojamā telpā”. 
 

31. § 
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Par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar S. S. Stružānu pagastā  
(Ziņo Z.Bautre) 

 

Izskatījusi S. S. 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 8.decembra 

priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 15 (Aivars Buharins, Vinera Dimpere, 

Vilis Deksnis, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Anita Ludborža, Jānis Macāns, Kaspars 

Melnis, 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 S. S. Stružānu 

pagastā (lēmums pievienots). 

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

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

 

32. § 

Par dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu  
(Ziņo Z.Bautre) 

 

Sakarā ar to, ka 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 Stružānu pagasta pārvaldes atzinumus, Sociālo un 

veselības aizsardzības jautājumu pastāvīgās komitejas 2016.gada 8.decembra priekšlikumu, 

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

Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Anita Ludborža, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, 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. Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu ar A. K., 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 A. K. par dzīvojamās telpas īres 

līguma pagarināšanu. 

2. Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu ar G. A., 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 G. A. par dzīvojamās telpas īres 

līguma pagarināšanu. 

 

33. § 

Par dzīvojamo telpu īres līgumu izbeigšanu  
(Ziņo Z.Bautre) 

 

Izskatījusi iesniegumus 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 Stružānu pagasta pārvaldes atzinumus un Sociālo un 

veselības aizsardzības jautājumu pastāvīgās komitejas 2016.gada 8.decembra priekšlikumu, 

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

Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Anita Ludborža, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, 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. Sakarā ar to, ka īrniekam ir tiesības izbeigt dzīvojamās telpas īres līgumu, izbeigt 

dzīvojamās telpas īres līgumu ar V. S., personas kods (..), par dzīvokļa Nr. (..), kas 

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

pašvaldības SIA “Strūžānu siltums” valdes loceklim Renāram Vabalam sagatavot un 

noslēgt vienošanos par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu ar V. S. 

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

dzīvojamās telpas īres līgumu ar I. J., personas kods (..), par dzīvokļa Nr. (..), kas 

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

pašvaldības SIA “Strūžānu siltums” valdes loceklim Renāram Vabalam sagatavot un 

noslēgt vienošanos par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu ar I.J. 

 

34. § 

Par atteikumu noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar I. Ū. Kaunatas pagastā  
(Ziņo Z.Bautre) 

 

Izskatījusi I.Ū. 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 8.decembra 

priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 15 (Aivars Buharins, Vinera Dimpere, 

Vilis Deksnis, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Anita Ludborža, Jānis Macāns, Kaspars 

Melnis, 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 atteikumu noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar I. Ū. Kaunatas 

pagastā (lēmums pievienots). 

 

35. § 

Par atteikumu noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar Ž. V.  

Kaunatas pagastā  
(Ziņo Z.Bautre) 

 

Izskatījusi Ž. V. 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 8.decembra 

priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 15 (Aivars Buharins, Vinera Dimpere, 

Vilis Deksnis, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Anita Ludborža, Jānis Macāns, Kaspars 

Melnis, 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 atteikumu noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar Ž. V. Kaunatas 

pagastā (lēmums pievienots). 

 

36. § 

Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu K. K. Lūznavas pagastā  
(Ziņo Z.Bautre) 

 

Izskatījusi K. K. 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 8.decembra 

priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 15 (Aivars Buharins, Vinera Dimpere, 

Vilis Deksnis, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Anita Ludborža, Jānis Macāns, Kaspars 

Melnis, 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 sociālā dzīvokļa izīrēšanu K. K. 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 K. K. 

 

37. § 

Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu I. B. Stružānu pagastā  
(Ziņo Z.Bautre) 

 

Izskatījusi I. B. 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 8.decembra 

priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 15 (Aivars Buharins, Vinera Dimpere, 

Vilis Deksnis, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Anita Ludborža, Jānis Macāns, Kaspars 

Melnis, 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 sociālā dzīvokļa izīrēšanu I. B. Stružānu pagastā (lēmums 

pievienots). 

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

sagatavot un noslēgt sociālā dzīvokļa īres līgumu ar I. B. 

 

38. § 

Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu D. L. Stružānu pagastā  
(Ziņo Z.Bautre) 

 

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 8.decembra 

priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 15 (Aivars Buharins, Vinera Dimpere, 

Vilis Deksnis, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Anita Ludborža, Jānis Macāns, Kaspars 

Melnis, 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 D. L., personas kods (..), sociālā dzīvokļa īres līgumu par dzīvokļa Nr. (..)  

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

dzīvokļa īres līgumu uz noteiktu laiku no 2016.gada 16.decembra līdz 2017.gada 

15.jūnijam. 

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

sociālā dzīvokļa īres līgumu ar D. L. 

 

39. § 

Par personu izslēgšanu no Rēzeknes novada pašvaldības pirmās kārtas  

palīdzības reģistra  
(Ziņo Z.Bautre) 

 

Izskatot datus par personām Sociālās palīdzības administrēšanas lietojumprogrammā, 

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

5.pantu, 9.panta trešo daļu, 10.panta pirmās daļas 2.punktu, otro un trešo daļu, 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 
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likuma 4., 59., 60., 65.–67.pantu un 79.panta pirmo daļu, ņemot vērā Sociālo un veselības 

aizsardzības jautājumu pastāvīgās komitejas 2016.gada 8.decembra priekšlikumu, Rēzeknes 

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

Karacejevs, Igors Kolosovs, Anita Ludborža, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Elvīra Pizāne, 

Guntis Rasims, Juris Runčs, 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 par palīdzību 

dzīvokļa jautājumu risināšanā šādas personas: 

A. P., personas kods (..), kura ir mirusi. 

 

40. § 

Par naudas līdzekļu iedalīšanu Nautrēnu pagasta pārvaldei aizsardzības nodrošināšanai 

bez uzraudzības palikušajiem I. K. piederošajiem īpašumiem  
(Ziņo S.Ančikovska) 

 

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

pašvaldību budžetiem” 16.panta otro daļu, ņemot vērā Nautrēnu pagasta pārvaldes iesniegumu, 

kā arī Finanšu pastāvīgās komitejas 2016.gada 8.decembra priekšlikumu, Rēzeknes novada 

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

Igors Kolosovs, Anita Ludborža, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, 

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

“atturas” – nav, n o l e m j :   

 

no Rēzeknes novada pašvaldības budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem piešķirt 

EUR 12 000,00 (divpadsmit tūkstoši euro 00 centi) Nautrēnu pagasta pārvaldei aizsardzības 

nodrošināšanai bez uzraudzības palikušajiem I. K. piederošajiem īpašumiem. 

 

41. § 

Par projekta pieteikuma “Pašvaldības nozīmes meliorācijas sistēmu pārbūve Ilzeskalna un 

Vērēmu pagastos” iesniegšanu LAD projektu konkursā un 

līdzfinansējuma nodrošināšanu  
(Ziņo I.Zapāne, Debatē S.Šķesters, M.Švarcs) 

 

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

Rēzeknes novada attīstības programmas (2012-2018) Stratēģiskās daļas Investīciju plāna rīcības 

virziena 2.1.ietvaros izstrādāto projekta pieteikumu “Pašvaldības nozīmes meliorācijas sistēmu 

pārbūve Ilzeskalna un Vērēmu pagastos”, ņemot vērā Teritorijas attīstības, plānošanas, 

tautsaimniecības, vides un infrastruktūras jautājumu pastāvīgās komitejas un Finanšu pastāvīgās 

komitejas 2016.gada 8.decembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 15 

(Aivars Buharins, Vinera Dimpere, Vilis Deksnis, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Anita 

Ludborža, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, 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 projekta pieteikuma “Pašvaldības nozīmes meliorācijas sistēmu pārbūve 

Ilzeskalna un Vērēmu pagastos” iesniegšanu Lauku atbalsta dienesta organizētajā 

atbalsta pasākuma "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" apakšpasākumā 4.3.”Atbalsts 

ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā”.  

2. Apstiprināt projekta “Pašvaldības nozīmes meliorācijas sistēmu pārbūve Ilzeskalna un 

Vērēmu pagastos” kopējo budžetu, kas ir 14 707,79 EUR, projekta attiecināmās 

izmaksas ir 12 155,20 EUR, no kuriem ELFLA finansējums – 10 939,68 EUR (90%), 



24 

pašvaldības finansējums (10%) – 1215,52 EUR. Projekta neattiecināmās izmaksas ir 

2552,59 EUR, t.sk. PVN 21% - 2552,59 EUR . 

3. Apstiprināt projekta pašvaldības līdzfinansējuma nodrošinājumu 1215,52 EUR 

apjomā no Rēzeknes novada pašvaldības Ilzeskalna un Vērēmu pagastu pārvalžu 

budžetiem.  

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

„Rēzeknes novada pašvaldības nolikums” (apstiprināts Rēzeknes novada domes 

2013.gada 4.jūlija sēdē (protokols Nr.17, 1.§)) 1.8.punktu un 1.25.punktu un Rēzeknes 

novada pašvaldības Ilzeskalna pagastu pārvaldes nolikuma (apstiprināts Rēzeknes 

novada domes 2016.gada 7.aprīļa sēdē (protokols Nr.8, 8.§)) 2.1.punktu un Vērēmu 

pagastu pārvaldes nolikuma (apstiprināts Rēzeknes novada domes 2016.gada 7.aprīļa 

sēdē (protokols Nr.8, 19.§)) 2.1.punktu, Rēzeknes novada Ilzeskalna un Vērēmu 

pagastu pārvaldēm nodrošināt visu ar projekta īstenošanu saistīto saistību uzņemšanos.  

 

42. § 

Par projekta “Sporta traumatisma mazināšana un pierobežu reģiona iedzīvotāju piesaiste 

veselīgam dzīves veidam” pieteikuma apstiprināšanu  
(Ziņo A.Ludborža, Debatē S.Šķesters, M.Švarcs) 

 

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

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

2016.gada 8.decembra priekšlikumu atbilstību Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības 

programmas 2. prioritātei, 2.2., 3.2. rīcības virzieniem, 2.2.3., 3.2.2. uzdevumiem, Rēzeknes 

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

Karacejevs, Igors Kolosovs, Anita Ludborža, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, 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 projekta pieteikumu „Sporta traumatisma mazināšana un pierobežu 

reģiona iedzīvotāju piesaiste veselīgam dzīves veidam”, kas paredz sadarbībā ar 

Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pašvaldībām atjaunot sporta bāzes, apmācīt sporta 

trenerus, popularizēt veselīgu dzīves veidu. Projekta realizācija - no 2018. gada 

1.marta līdz 2020. gada 1.martam. 

2 .  Rēzeknes novada pašvaldības kā Vadošā partnera budžets ir 342 964 EUR, no kuriem 

34 296 EUR ir Rēzeknes novada pašvaldības līdzfinansējuma daļa, bet 308 668 EUR 

ir ES programmas „Latvijas - Lietuvas - Baltkrievijas pārrobežu sadarbības 

programma 2014.-2020.gadam” finansējums. 

 

43. § 

Par kustamas mantas – traktora T-150K izsoles rezultātu apstiprināšanu  
(Ziņo S.Frančenko) 

 

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

pirmās daļas 19.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 

2016.gada 15.septembra Pašvaldības kustamas mantas – traktora T-150K izsoles noteikumu 

4.1.punktu, ņemot vērā Rēzeknes novada domes 2016.gada 15.septembra lēmumu „Par kustamas 

mantas – traktora T-150K pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli (protokols 22,13.§), 

izsoles komisijas 2016.gada 8.decembra protokolu un Finanšu pastāvīgās komitejas 2016.gada 

15.decembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 15 (Aivars Buharins, 

Vinera Dimpere, Vilis Deksnis, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Anita Ludborža, Jānis 

Macāns, Kaspars Melnis, 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. Apstiprināt Rēzeknes novada pašvaldības kustamas mantas, traktora T-150K  izsoles 

rezultātus, nosakot par izsoles uzvarētāju J. M., personas kods (..), kurš iegādājās 

minēto kustamo mantu par izsolē nosolīto augstāko cenu EUR 1970,00 (viens tūkstotis 

deviņi simti septiņdesmit euro 00 centi).   

2. Uzdot Rēzeknes novada pašvaldības Ozolaines pagasta pārvaldes vadītājam Edgaram 

Blinovam pašvaldības vārdā noslēgt un parakstīt pirkuma līgumu ar izsoles uzvarētāju 

J.M., personas kods (..), izsoles noteikumos noteiktajā termiņā. 

 

44. § 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Smilškalni” 

Lūznavas pagastā  
(Ziņo M.Vizule) 

 

Izskatījusi SIA „Latvijasmernieks.lv” iesniegtu zemes ierīcības projektu nekustamajam 

īpašumam „Smilškalni”, 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 15.decembra priekšlikumu, Rēzeknes 

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

Karacejevs, Igors Kolosovs, Anita Ludborža, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, 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 nekustamajam īpašumam 

„Smilškalni” Lūznavas pagastā (lēmums pievienots). 

 

 

Sēde slēgta 10:45 

 

 

Nākamā kārtējā Rēzeknes novada domes sēde tiek sasaukta 2017.gada 5.janvārī. 

 

 

Pielikumā: 

1. Rēzeknes novada pašvaldības 2016.gada 15.decembra saistošie noteikumi Nr.76 

“Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Rēzeknes 

novada pašvaldības izglītības iestādēs” ar pielikumu uz 5 lapām 

2. Rēzeknes novada pašvaldības 2016.gada 15.decembra saistošo noteikumu Nr.76 

“Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Rēzeknes 

novada pašvaldības izglītības iestādēs” paskaidrojuma raksts uz 2 lapām  

3. Rēzeknes novada pašvaldības 2016.gada 15.decembra saistošie noteikumi Nr.77 

“Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2015.gada 4.jūnija saistošajos noteikumos 

Nr.54 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Rēzeknes novadā”” uz 2 lapām 

4. Rēzeknes novada pašvaldības 2016.gada 15.decembra saistošo noteikumu Nr.77 

“Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2015.gada 4.jūnija saistošajos noteikumos 

Nr.54 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Rēzeknes novadā”” paskaidrojuma raksts uz 2 

lapām 

5. Bijušā Pušas pagasta padomes priekšsēdētāja J. M. 2016.gada  5.decembra iesniegums ar 

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izziņām pielikumā, kopā uz 3 lapām 

6. Bijušā Kantinieku pagasta padomes priekšsēdētāja J. P. 2016.gada  5.decembra 

iesniegums ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izziņām pielikumā, kopā uz 3 

lapām 
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7. Lendžu pagasta pārvaldes 2016.gada 30.novembra iesniegums Nr.2.2/250 ar pielikumu, 

kopā uz 2 lapām 

8. Černostes ezera rūpnieciskās zvejas limitu sadales komisijas 2016.gada 8.decembra 

protokola Nr.1 kopija uz 2 lapām 

9. Kauguru ezera rūpnieciskās zvejas limitu sadales komisijas 2016.gada 8.decembra 

protokola Nr.1 kopija uz 2 lapām 

10. Labvārža ezera rūpnieciskās zvejas limitu sadales komisijas 2016.gada 8.decembra 

protokola Nr.1 kopija uz 2 lapām 

11. Rāznas ezera rūpnieciskās zvejas limitu sadales komisijas 2016.gada 8.decembra 

protokola Nr.3 kopija uz 4 lapām 

12. Salāja ezera rūpnieciskās zvejas limitu sadales komisijas 2016.gada 8.decembra 

protokola Nr.2 kopija uz 2 lapām 

13. Viraudas ezera rūpnieciskās zvejas limitu sadales komisijas 2016.gada 8.decembra 

protokola Nr.1 kopija uz 2 lapām 

14. Līguma ar mednieku biedrību “Dora” par medību tiesību nodošanu projekts uz 3 lapām 

15. Nautrēnu pagasta pārvaldes 2016.gada 1.decembra iesniegums Nr.2.2/53 ar pielikumu, 

kopā uz 3 lapām 

16. Ozolaines pagasta pārvaldes 2016.gada 9.decembra iesniegums Nr.2.2/79 ar 2016.gada 

8.decembra izsoles komisijas protokolu pielikumā, kopā uz 2 lapām 

17. Rēzeknes novada domes lēmumi (administratīvie akti) 6.§, 17.§, 19.§ - 21.§ ar 

pielikumiem, 23.§ - 27.§, 29.§ 1.punkts - 29.§ 2.punkts, 30.§, 31.§, 34.§ - 37.§, 44.§, 

kopā uz 22 lapām 

 

 

Sēdes vadītājs                                                                                                      Monvīds Švarcs 

2016.gada 15.decembrī 
 

 

Protokoliste                                                                                                          Ilona Turka 

2016.gada 15.decembrī 

 

 


