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RĒZEKNES NOVADA DOME 
REĢ.NR.90009112679 

Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV – 4601, 

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

e–pasts: info@rezeknesnovads.lv 

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

         SĒDES PROTOKOLS 

          Rēzeknē 

 

2017.gada 5.janvārī                                                                                                                Nr.1 

 

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 (sākot izskatīt 

darba kārtības 3.jautājumu), Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Jānis 

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

Staņislavs Šķesters,  

 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 jurists Vadims Čuhnovs 

 Rēzeknes novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības nodaļas juriste Iveta Ladnā 

 Rēzeknes novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības nodaļas lietvedis Oskars 

Vasiļjevs 

 Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja Anna Jaudzema 

 Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas projektu vadītāja Brigita 

Arbidāne 

 Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas projektu vadītāja Sanita 

Puncule 

 Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas sabiedrisko attiecību 

speciāliste Madara Ļaksa 

 Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītājs Guntars Skudra 

 Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes jaunatnes lietu speciālists Jānis 

Šaudiņš 

 Rēzeknes novada pašvaldības Zemes pārvaldības dienesta speciāliste zemes nomas 

jautājumos Anita Bringule 

 Rēzeknes novada pašvaldības Informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītājs Juris 

Dombrovskis 

 Rēzeknes novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītāja Silvija Strankale 

 Rēzeknes novada pašvaldības vecākā vides aizsardzības speciāliste Terēzija Kruste 

 Laikraksta “Rēzeknes Vēstis” žurnāliste Aleksandra Elksne 

mailto:info@rdc.lv
http://www.rezeknesnovads.lv/
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 Praktikante E. R. 

Sēdē nepiedalās  

 Rēzeknes novada domes deputāti: Anita Ludborža - pamatdarbā 

                                                                 Vilis Deksnis, Rita Žurzdina - komandējumā 

 

 

Darba kārtībā 

1. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2017.gada 5.janvāra saistošo noteikumu Nr.79 

“Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada 4.jūlija saistošajos noteikumos 

Nr.1 “Rēzeknes novada pašvaldības nolikums”” izdošanu  

2. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2017.gada 5.janvāra saistošo noteikumu Nr.80 

“Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2009.gada 15.oktobra saistošajos 

noteikumos Nr.9 “Par sociālo dzīvokļu izīrēšanas kārtību”” izdošanu  

3. Par izdoto 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”” 

precizēšanu  

4. Par grozījumu Rēzeknes novada pašvaldības nolikumā “Par pamatbudžeta un 

speciālā budžeta projektu sastādīšanu un iesniegšanu izskatīšanai domei”  

5. Par Rēzeknes novada jaunatnes politikas attīstības stratēģijas 2017.–2020.gadam 

apstiprināšanu  

6. Par grozījumu Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas nolikumā  

7. Par Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas Informācijas tehnoloģiju nodaļas 

nolikuma apstiprināšanu  

8. Par piešķirtā pabalsta pārrēķinu bijušajam Lendžu pagasta padomes 

priekšsēdētājam V. B. 

9. Par piešķirtā pabalsta pārrēķinu bijušajai Vērēmu pagasta padomes priekšsēdētājai 

J. S. 

10. Par nekustamā īpašuma “..” Stoļerovas pagastā nodošanu atsavināšanai A. M. 

11. Par nekustamā īpašuma “..” Stoļerovas pagastā nosacītās cenas apstiprināšanu  

12. Par dzīvokļa īpašuma Saules ielā (..), Pleikšņos, Ozolaines pagastā, nosacītās cenas 

apstiprināšanu  

13. Par grozījumu Rēzeknes novada domes 2015.gada 21.maija lēmumā “Par traktora 

T-150K un autogreidera DZ-99710 izslēgšanu no Rēzeknes novada pašvaldības 

Ozolmuižas pagasta pārvaldes bilances”  

14. Par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā ZS “Zvejnieki” Lubāna ezerā  

15. Par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā IK “Coms” Rāznas ezerā  

16. Par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā IK “Ezersala” Rāznas ezerā  

17. Par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā IK “Ziemeļvējš” Rāznas ezerā  

18. Par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā SIA “Madaras Z” Rāznas 

ezerā  

19. Par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā ZS “Māsas” Rāznas ezerā  

20. Par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā ZS “Česlavi” Viraudas ezerā 

Lendžu pagastā  

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

22. Par Viraudas ezera zivju tīklu limitu sadali komerciālajai zvejai 2017.gadam  

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

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

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

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

27. Par Viraudas ezera (Lendžu pagastā) zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 

2017.gadam  
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28. Par medību tiesību nodošanu mednieku biedrībai “CIETAIS RIEKSTS” Feimaņu 

pagastā  

29. Par 2008.gada 31.marta lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.75 izbeigšanu ar J. 

S. Audriņu pagastā  

30. Par grozījumiem 2009.gada 1.marta lauku apvidus zemes nomas tipveida līgumā 

Nr.22 ar P. D. Silmalas pagastā  

31. Par F. Ž. nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa samaksas kārtības noteikšanu  

32. Par G. K. iesnieguma izskatīšanu  

33. Par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar I. P. Gaigalavas pagastā  

34. Par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar I. Ū. Kaunatas pagastā  

35. Par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar J. R. Ozolmuižas pagastā  

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

37. Par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar I. M. Stružānu pagastā  

38. Par dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu  

39. Par dzīvojamo telpu īres līgumu izbeigšanu  

40. Par īrētās dzīvojamās telpas apmaiņu pret citu īrējamu dzīvojamo telpu D. B. 

Stružānu pagastā  

41. Par īrētās dzīvojamās telpas apmaiņu pret citu īrējamu dzīvojamo telpu Ē. M. 

Stružānu pagastā  

42. Par īrētās dzīvojamās telpas apmaiņu pret citu īrējamu dzīvojamo telpu J. S. 

Stružānu pagastā  

43. Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu K. L. Stružānu pagastā  

44. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu S. I. Audriņu pagastā  

45. Par projekta “Tūrisma un dabas izziņas infrastruktūras izbūve Rāznas nacionālajā 

parkā” pieteikuma apstiprināšanu  

46. Par Rēzeknes novada pašvaldības projektu ideju priekšatlases vērtēšanas 

rezultātiem pašvaldības iesniedzamo projektu atlasei biedrības “Rēzeknes rajona 

kopienu partnerība” izsludinātā projektu konkursa 2.kārtā Latvijas Lauku 

attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2.“Darbības 

īstenošana ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. 

“Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” 

47. Par atļauju Jānim Troškam savienot amatus 

48. Par atļauju Monvīdam Švarcam savienot amatus  
 

 

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.pantu, 31.pantu un 32.panta pirmo daļu, Rēzeknes novada 

dome, balsojot “par” – 13 (Aivars Buharins, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Tatjana 

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

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

“atturas” – nav , n o l e m j : 

 

apstiprināt izsludināto Rēzeknes novada domes 2017.gada 5.janvāra sēdes darba kārtību 

(1. – 48.jautājums). 
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1. § 

Par Rēzeknes novada pašvaldības 2017.gada 5.janvāra saistošo noteikumu Nr.79 

“Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada 4.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 

“Rēzeknes novada pašvaldības nolikums”” izdošanu  
(Ziņo I.Turka) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punktu un 

24.pantu, ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2016.gada 22.decembra priekšlikumu, 

Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 13 (Aivars Buharins, Pēteris Karacejevs, Igors 

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

Juris Runčs, Natālija Stafecka, Pēteris Stanka, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs), “pret” - 

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

 

1. Izdot Rēzeknes novada pašvaldības 2017.gada 5.janvāra saistošos noteikumus 

Nr.79 „Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada 4.jūlija saistošajos 

noteikumos Nr.1 „Rēzeknes novada pašvaldības nolikums”” (saistošie noteikumi 

pievienoti). 

2. Uzdot Juridiskās un lietvedības nodaļas vadītājai I.Turkai nodrošināt Rēzeknes 

novada pašvaldības nolikuma konsolidēšanu pēc Rēzeknes novada pašvaldības 

2017.gada 5.janvāra saistošo noteikumu Nr.79 „Grozījumi Rēzeknes novada 

pašvaldības 2013.gada 4.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Rēzeknes novada 

pašvaldības nolikums”” spēkā stāšanās. 

3. Uzdot Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļai nodrošināt 

konsolidētā Rēzeknes novada pašvaldības nolikuma publicēšanu Rēzeknes novada 

pašvaldības mājaslapā. 

 

2. § 

Par Rēzeknes novada pašvaldības 2017.gada 5.janvāra saistošo noteikumu Nr.80 

“Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2009.gada 15.oktobra saistošajos noteikumos 

Nr.9 “Par sociālo dzīvokļu izīrēšanas kārtību”” izdošanu  
(Ziņo S.Strankale) 

 

Pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 16.punktu, likuma 

,,Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 5.panta ceturto daļu, 6.pantu, 

9.panta ceturto daļu un 10.panta otro daļu, ņemot vērā Sociālo un veselības aizsardzības 

jautājumu pastāvīgās komitejas 2016.gada 22.decembra priekšlikumu, Rēzeknes novada 

dome, balsojot “par” – 13 (Aivars Buharins, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Tatjana 

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

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

“atturas” – nav, n o l e m j :  

 

1. Izdot Rēzeknes novada pašvaldības 2017.gada 5.janvāra saistošos noteikumus 

Nr.80  ,,Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2009.gada 15.oktobra saistošajos 

noteikumos Nr.9 „Par sociālo dzīvokļu izīrēšanas kārtību”” (saistošie noteikumi 

pievienoti).  

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

nodrošināt Rēzeknes novada pašvaldības 2009.gada 15.oktobra saistošo noteikumu 

Nr.9 „Par sociālo dzīvokļu izīrēšanas kārtību” konsolidēšanu pēc Rēzeknes novada 

pašvaldības 2017.gada 5.janvāra saistošos noteikumus Nr.80 ,,Grozījumi Rēzeknes 

novada pašvaldības 2009.gada 15.oktobra saistošajos noteikumos Nr.9 „Par sociālo 

dzīvokļu izīrēšanas kārtību”” spēkā stāšanās. 

3. Uzdot Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļai nodrošināt 

konsolidēto Rēzeknes novada pašvaldības 2009.gada 15.oktobra saistošo 



5 

noteikumu Nr.9 „Par sociālo dzīvokļu izīrēšanas kārtību” un spēkā stājušos 

Rēzeknes novada pašvaldības 2017.gada 5.janvāra saistošos noteikumus Nr.80 

,,Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2009.gada 15.oktobra saistošajos 

noteikumos Nr.9 „Par sociālo dzīvokļu izīrēšanas kārtību”” publicēšanu Rēzeknes 

novada pašvaldības mājaslapā. 

 

3. § 

Par izdoto 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”” precizēšanu 
(Ziņo S.Strankale) 

 

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 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijas 2016.gada 21.decembra atzinumu Nr.2016-1-18e/18397 “Par saistošajiem 

noteikumiem Nr.77” un Sociālo un veselības aizsardzības jautājumu pastāvīgās komitejas 

2016.gada 22.decembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 14 (Aivars 

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

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

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

nav, n o l e m j :  

 

precizēt izdotos 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”” (precizēti saistošie 

noteikumi pievienoti).  

 

4. § 

Par grozījumu Rēzeknes novada pašvaldības nolikumā “Par pamatbudžeta un speciālā 

budžeta projektu sastādīšanu un iesniegšanu izskatīšanai domei”  
(Ziņo S.Ančikovska) 

 

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

vērā Finanšu un grāmatvedības nodaļas ierosinājumu un Finanšu pastāvīgās komitejas 

2016.gada 22.decembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 14 (Aivars 

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

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

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

n o l e m j :  

 

izdarīt Rēzeknes novada pašvaldības nolikumā “Par pamatbudžeta un speciālā budžeta 

projektu sastādīšanu un iesniegšanu izskatīšanai domei” (apstiprināts Rēzeknes novada domes 

2015.gada 19.novembra sēdē (protokols Nr.24, 5.§)) šādu grozījumu: 

 

papildināt nolikumu ar 15.punktu šādā redakcijā: 

“15. Budžeta grozījumu nepieciešamības gadījumā pagasta pārvaldei budžeta grozījumu 

pieteikumā papildus pamatojumam par budžeta grozījumiem jābūt katras Rēzeknes novada 

pašvaldības izglītības iestādes, kuras teritorijā tā atrodas, un pagasta pārvaldes struktūrvienības 

vadītāja parakstītam saskaņojumam par attiecīgiem budžeta grozījumiem attiecīgās iestādes un 

struktūrvienības budžeta tāmēs.” 
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5. § 

Par Rēzeknes novada jaunatnes politikas attīstības stratēģijas  

2017.–2020.gadam apstiprināšanu  
(Ziņo J.Šaudiņš) 

 

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

likuma 5.panta pirmo daļu, Rēzeknes novada attīstības programmas darbā ar jaunatni 2011.–

2016.g. stratēģijas realizēšanas 3.posma 15.punkta uzdevumu, kas paredz izstrādāt un 

apstiprināt attīstības programmu darbā ar jaunatni 2017. – 2021.gadam, ņemot vērā Izglītības, 

kultūras un sporta jautājumu pastāvīgās komitejas 2016.gada 22.decembra priekšlikumu 

Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 14 (Aivars Buharins, Vinera Dimpere, Pēteris 

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

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

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

 

apstiprināt Rēzeknes novada jaunatnes politikas stratēģiju 2017.-2021. gadam (stratēģija 

pievienota). 

 

6. § 

Par grozījumu Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas nolikumā  
(Ziņo J.Troška, I.Turka) 

 

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

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

nolikums” 8.punktu, ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2016.gada 22.decembra 

priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 14 (Aivars Buharins, Vinera Dimpere, 

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

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

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

 

1. Izdarīt šādu grozījumu Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas nolikumā, 

turpmāk tekstā - Nolikums, kas apstiprināts ar Rēzeknes novada domes 2009.gada 

20.augusta lēmumu „Par Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas nolikuma 

apstiprināšanu” (protokols Nr.7, 7.§): izteikt Nolikuma 6.4.
 
punktu šādā redakcijā: 

“6.4. Informācijas tehnoloģiju nodaļa;” 

2. Uzdot Juridiskās un lietvedības nodaļas vadītājai I.Turkai nodrošināt Rēzeknes 

novada pašvaldības administrācijas nolikuma konsolidēšanu, ņemot vērā šī lēmuma 

1.punktu. 

3. Uzdot Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļai nodrošināt 

konsolidētā Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas nolikuma publicēšanu 

Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapā. 

 

7. § 

Par Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas Informācijas tehnoloģiju nodaļas 

nolikuma apstiprināšanu  
(Ziņo J.Dombrovskis) 

 

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

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

nolikums” 9.punktu un Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas nolikuma  7.punktu, 

ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2016.gada 22.decembra priekšlikumu, Rēzeknes 

novada dome, balsojot “par” – 14 (Aivars Buharins, Vinera Dimpere, Pēteris Karacejevs, 
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Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Elvīra Pizāne, Guntis 

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

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

 

1. Apstiprināt Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas Informācijas tehnoloģiju 

nodaļas nolikumu (nolikums pievienots). 

2. Atzīt par spēku zaudējušu Rēzeknes novada pašvaldības Informācijas tehnoloģiju 

pašvaldības kompetences centra nolikumu, kas apstiprināts ar Rēzeknes novada 

domes 2016.gada 21.janvāra lēmumu „Par Informācijas tehnoloģiju pašvaldības 

kompetences centra nolikuma apstiprināšanu” (protokols Nr.2, 10.§). 

3. Uzdot Informācijas tehnoloģiju nodaļai koordinēt un Rēzeknes novada pašvaldības 

Attīstības plānošanas nodaļai nodrošināt nolikuma publicēšanu Rēzeknes novada 

pašvaldības mājaslapā. 

 

8. § 

Par piešķirtā pabalsta pārrēķinu bijušajam Lendžu pagasta padomes priekšsēdētājam 

V. B. 
(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 2014.gada 3.aprīļa lēmumu “Par 

pabalsta piešķiršanu bijušajam Lendžu pagasta padomes priekšsēdētājam V. B.”, ņemot vērā 

V. B. 2016.gada 16.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 22.decembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, 

balsojot “par” – 14 (Aivars Buharins, Vinera Dimpere, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, 

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

Natālija Stafecka, Pēteris Stanka, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs), “pret” - nav, “atturas” 

– nav, n o l e m j :  

 

veikt Rēzeknes novada domes 2014.gada 3.aprīļa lēmumā “Par pabalsta piešķiršanu 

bijušajam Lendžu pagasta padomes priekšsēdētājam V. B.” (protokols Nr.8; 33.§) piešķirtā 

pabalsta pārrēķinu, nosakot bijušajam Lendžu pagasta padomes priekšsēdētājam V. B. no 

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

258,39  (divi simti piecdesmit astoņi euro 39 centi).  

 

9. § 

Par piešķirtā pabalsta pārrēķinu bijušajai Vērēmu pagasta padomes priekšsēdētājai  

J. S. 
(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 2015.gada 2.aprīļa lēmumu “Par 

pabalsta piešķiršanu bijušajai Vērēmu pagasta padomes priekšsēdētājai J. S.”, ņemot vērā J. S. 

2016.gada 15.decembra iesniegumu par pabalsta pārrēķinu, sakarā ar izmaiņām valstī 
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noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā, grozījumiem vecuma pensijas apmērā  un 

Finanšu pastāvīgās komitejas 2016.gada 22.decembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, 

balsojot “par” – 14 (Aivars Buharins, Vinera Dimpere, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, 

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

Natālija Stafecka, Pēteris Stanka, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs), “pret” - nav, “atturas” 

– nav, n o l e m j :   

 

veikt Rēzeknes novada domes 2015.gada 2.aprīļa lēmumā “Par pabalsta piešķiršanu 

bijušajai Vērēmu pagasta padomes priekšsēdētājai J. S.” (protokols Nr.7; 4.§) piešķirtā 

pabalsta pārrēķinu, nosakot bijušajai Vērēmu pagasta padomes priekšsēdētājai J. S. no 

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

449,16 (četri simti četrdesmit deviņi euro 16 centi).  

 

10. § 

Par nekustamā īpašuma “..” Stoļerovas pagastā nodošanu atsavināšanai A. M. 
(Ziņo O.Vasiļjevs) 

 

Izskatījusi A. M. atsavināšanas ierosinājumu, pamatojoties uz likuma “Par 

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

daļas 3. un 4.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.panta otro un trešo 

daļu, ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2016.gada 22.decembra priekšlikumu, 

Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 14 (Aivars Buharins, Vinera Dimpere, Pēteris 

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

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

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

 

1. Pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma “..”, kas atrodas Skolas ielā (..), Stoļerovā, 

Stoļerovas pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr. (..), nodošanu atsavināšanai A. 

M.(lēmums pievienots). 

2. Izveidot nekustamā īpašuma “..”, kas atrodas Skolas ielā (..), Stoļerovā, Stoļerovas 

pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.(..), nosacītās cenas noteikšanai 

novērtēšanas komisiju šādā sastāvā: 

  komisijas priekšsēdētājs – Aivars Lukša, Stoļerovas pagasta pārvaldes vadītājs; 

  komisijas locekļi:  Anna Matisāne, Stoļerovas pagasta pārvaldes galvenā 

grāmatvede; 

 Edgars Paškovs, Zemes pārvaldības dienesta zemes lietu 

speciālists. 

3. Uzdot nekustamā īpašuma “..”, kas atrodas Skolas ielā (..), Stoļerovā, Stoļerovas 

pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.(..), novērtēšanas komisijai iesniegt nosacīto 

cenu apstiprināšanai Rēzeknes novada domei. 

 

11. § 

Par nekustamā īpašuma “..” Stoļerovas 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, 36.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 6.oktobra 

lēmumu (protokols Nr.23, 9.§), J. V. 2016.gada 28.decembra iesniegumu, nekustamā īpašuma 
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novērtēšanas komisijas 2016.gada 19.oktobra lēmumu, Finanšu pastāvīgās komitejas 

2016.gada 22.decembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 14 (Aivars 

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

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

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

n o l e m j :  

 

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

novadā, kadastra Nr.(..), nosacīto cenu 3022,41 euro (trīs tūkstoši divdesmit divi 

euro 41 cents). 

2. Pārdot J. V., personas kods (..), dzīvo Liepu ielā (..), Rosicā, Stoļerovas pagastā, 

Rēzeknes novadā, LV-4642, nekustamo īpašumu “..”, kas atrodas Stoļerovas 

pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra (..), par brīvu cenu, kas ir vienāda ar nosacīto 

cenu, t. i., 3022,41 euro (trīs tūkstoši divdesmit divi euro 41 cents). 

3. Noteikt pirmo iemaksu 10 procentu apmērā no nekustamā īpašuma nosacītās cenas, 

t. i., 302,24 euro (trīs simti divi euro 24 centi). 

4. Noteikt pirmās iemaksas samaksas termiņu līdz 2017.gada 5.februārim. 

5. Uzdot Stoļerovas pagasta pārvaldei trīs darba dienu laikā no pirmās iemaksas 

samaksas dienas paziņot Juridiskajai un lietvedības nodaļai par pirmās iemaksas 

samaksu. 

6. Uzdot Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniecei Elvīrai Pizānei noslēgt 

nomaksas pirkuma līgumu ar J. V. viena mēneša laikā no pirmās iemaksas 

samaksas dienas. 

7. Noteikt četru gadu nomaksas termiņu no nomaksas pirkuma līguma noslēgšanas 

dienas. 

8. Noteikt, ka par atlikto maksājumu J. V. maksā sešus procentus gadā no vēl 

nesamaksātās pirkuma maksas daļas un par pirkuma līgumā noteikto maksājumu 

termiņu kavējumiem nokavējuma procentus 0,1 procenta apmērā no kavētās 

maksājuma summas par katru kavējuma dienu. 

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

Nr.23, 9.§) 2.punktu, 2016.gada 15.novembrī J. V. iemaksāja Stoļerovas pagasta 

pārvaldes, reģistrācijas Nr.90000048561, norēķinu kontā 

Nr.LV14HABA0551021115889, AS “Swedbank”, 215,00 euro (divi simti 

piecpadsmit euro 00 centu). 

10. Ieskaitīt atlikušo pirkuma maksas daļu 2807,41 euro (divi tūkstoši astoņi simti 

septiņi euro 41 cents) Stoļerovas pagasta pārvaldes, reģistrācijas Nr.90000048561, 

norēķinu kontā Nr.LV14HABA0551021115889, AS “Swedbank”. 

11. Samazināt Stoļerovas 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. 

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

Stoļerovas pagasta pārvaldei radās, veicot nekustamā īpašuma novērtēšanu, ir 

izlietojami Stoļerovas pagasta teritorijā esošo pašvaldības nekustamo īpašumu 

kadastrālajai uzmērīšanai un ierakstīšanai zemesgrāmatā. 

 

12. § 

Par dzīvokļa īpašuma Saules ielā (..), Pleikšņos, 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 
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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 4.augusta lēmumu 

(protokols Nr.17, 13.§), V. G. 2017.gada 3.janvāra iesniegumu, dzīvokļa īpašuma 

novērtēšanas komisijas 2016.gada 27.oktobra lēmumu, Finanšu pastāvīgās komitejas 

2016.gada 22.decembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 14 (Aivars 

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

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

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

 

1. Apstiprināt dzīvokļa īpašuma Saules ielā (..), Pleikšņos, Ozolaines pagastā, 

Rēzeknes novadā, kadastra Nr.(..), nosacīto cenu 3699,17 (trīs tūkstoši seši simti 

deviņdesmit deviņi euro 17 centu). 

2. Pārdot V. G., personas kods (..), dzīvo Saules ielā (..), Pleikšņos, Ozolaines pagastā, 

Rēzeknes novadā, LV-4601, dzīvokļa īpašumu Saules ielā (..), Pleikšņos, Ozolaines 

pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.(..), par brīvu cenu, kas ir vienāda ar 

nosacīto cenu, t. i., 3699,17 (trīs tūkstoši seši simti deviņdesmit deviņi euro 17 

centu). 

3. Noteikt pirkuma maksas samaksas termiņu līdz 2017.gada 5.maijam. 

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 V. G. viena mēneša laikā no pirkuma maksas samaksas dienas. 

6. Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2016.gada 4.augusta lēmuma (protokols 

Nr.17, 13.§) 2.punktu, 2016.gada 29.augustā V. G. 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 3484,17 euro (trīs tūkstoši četri simti 

astoņdesmit četri euro 17 centu) 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 dzīvokļa 

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 dzīvokļa īpašuma novērtēšanu, ir 

izlietojami Ozolaines pagasta teritorijā esošo pašvaldības nekustamo īpašumu 

kadastrālajai uzmērīšanai un ierakstīšanai zemesgrāmatā. 

 

13. § 

Par grozījumu Rēzeknes novada domes 2015.gada 21.maija lēmumā “Par traktora T-

150K un autogreidera DZ-99710 izslēgšanu no Rēzeknes novada pašvaldības 

Ozolmuižas pagasta pārvaldes bilances”  
(Ziņo S.Ančikovska) 

 

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

Ozolmuižas pagasta pārvaldes 2016.gada 13.decembra iesniegumu un Finanšu pastāvīgās 

komitejas 2016.gada 22.decembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 14 

(Aivars Buharins, Vinera Dimpere, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, 
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Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Natālija Stafecka, 

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

n o l e m j :   

 

izdarīt šādu grozījumu Rēzeknes novada domes 2015.gada 21.maija lēmumā “Par 

traktora T-150K un autogreidera DZ-99710 izslēgšanu no Rēzeknes novada pašvaldības 

Ozolmuižas pagasta pārvaldes bilances” (protokols Nr.11, 6.§): 

 

papildināt lēmumu aiz vārdiem “nododot tos pārstrādes uzņēmumam” ar vārdiem “un 

noņemt tos no uzskaites Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā”. 

 

14. § 

Par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā ZS “Zvejnieki” Lubāna ezerā  
(Ziņo T.Kruste, M.Švarcs) 

 

Izskatījusi ZS „Zvejnieki” 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 patstāvīgās komitejas  2016.gada 22.decembra priekšlikumu, 

Rēzeknes novada dome, deputātam Jānim Macānam jautājuma izskatīšanā un balsošanā 

nepiedaloties, balsojot “par” – 13 (Aivars Buharins, Vinera Dimpere, Pēteris Karacejevs, 

Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Kaspars Melnis, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, 

Natālija Stafecka, Pēteris Stanka, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs), “pret” - nav, “atturas” 

– nav, n o l e m j :  

 

pieņemt lēmumu par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā ZS „Zvejnieki” 

Lubāna ezerā Nagļu pagastā (lēmums pievienots). 

 

15. § 

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

 

Izskatījusi IK „Coms” 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 patstāvīgās komitejas  2016.gada 22.decembra priekšlikumu, 

Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 14 (Aivars Buharins, Vinera Dimpere, Pēteris 

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

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

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

 

pieņemt lēmumu par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā IK „Coms” 

Rāznas ezerā (lēmums pievienots). 

 

16. § 

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

 

Izskatījusi IK „Ezersala” 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 patstāvīgās komitejas  2016.gada 22.decembra priekšlikumu, 

Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 14 (Aivars Buharins, Vinera Dimpere, Pēteris 
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Karacejevs, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Elvīra Pizāne, 

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

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

 

pieņemt lēmumu par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā IK „Ezersala” 

Rāznas ezerā (lēmums pievienots). 

 

17. § 

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

 

Izskatījusi IK „Ziemeļvējš” 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 patstāvīgās komitejas  2016.gada 22.decembra priekšlikumu, 

Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 14 (Aivars Buharins, Vinera Dimpere, Pēteris 

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

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

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

 

pieņemt lēmumu par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā IK „Ziemeļvējš” 

Rāznas ezerā (lēmums pievienots). 

 

18. § 

Par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā SIA “Madaras Z” Rāznas ezerā  
(Ziņo T.Kruste, M.Švarcs) 

 

Izskatījusi SIA „Madaras Z” 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 patstāvīgās komitejas  2016.gada 22.decembra priekšlikumu, 

Rēzeknes novada dome, deputātam Pēterim Stankam jautājuma izskatīšanā un balsošanā 

nepiedaloties, balsojot “par” – 13 (Aivars Buharins, Vinera Dimpere, Pēteris Karacejevs, 

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

Rasims, Juris Runčs, Natālija Stafecka, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs), “pret” - nav, 

“atturas” – nav, n o l e m j :   

 

pieņemt lēmumu par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā 

SIA „Madaras Z” Rāznas ezerā (lēmums pievienots). 

 

19. § 

Par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā ZS “Māsas” Rāznas ezerā  
(Ziņo T.Kruste) 

 

Izskatījusi ZS „Māsas” 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 patstāvīgās komitejas  2016.gada 22.decembra priekšlikumu, 

Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 14 (Aivars Buharins, Vinera Dimpere, Pēteris 

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

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

Švarcs), “pret” - nav, “atturas” – nav, n o l e m j :   
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pieņemt lēmumu par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā ZS „Māsas” 

Rāznas ezerā (lēmums pievienots). 

 

20. § 

Par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā ZS “Česlavi” Viraudas ezerā  

Lendžu pagastā  
(Ziņo T.Kruste) 

 

Izskatījusi ZS „Česlavi” 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 patstāvīgās komitejas 2016.gada 22.decembra priekšlikumu, 

Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 14 (Aivars Buharins, Vinera Dimpere, Pēteris 

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

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

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

 

pieņemt lēmumu par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā ZS „Česlavi” 

Viraudas ezerā Lendžu pagastā (lēmums pievienots). 

 

21. § 

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

 

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 22.decembra atzinumus (protokols Nr.4, 1.§), Sodu reģistra datus, 

Rēzeknes novada pašvaldības Mākoņkalna, Čornajas, Kaunatas, Lūznavas, pagastu pārvalžu 

iesniegto informāciju, Rēzeknes novada dome, deputātam Pēterim Stankam jautājuma 

izskatīšanā un balsošanā nepiedaloties, balsojot “par” – 13 (Aivars Buharins, Vinera Dimpere, 

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

Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Natālija Stafecka, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs), 

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

 

iedalīt šādus Rāznas ezera zivju tīklu limitus 2017.gadam komerciālajai zvejai: 

1. SIA „Madaras Z – 65 murdi; 

2. IK „Ziemeļvējš” – 65 murdi; 

3. IK „Ezersala” – 2000 m; 

4. IK „Coms” – 65 murdi; 

5. ZS “Māsas”- 500 m. 

 

22. § 

Par Viraudas 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 
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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 Viraudas ezera rūpnieciskās zvejas limitu sadales 

komisijas 2016.gada 22.decembra priekšlikumu (protokols Nr.1, 1.§ ), Soda reģistra datus, 

Rēzeknes novada pašvaldības Lendžu pagasta pārvaldes iesniegto informāciju, Rēzeknes 

novada dome, balsojot “par” – 14 (Aivars Buharins, Vinera Dimpere, Pēteris Karacejevs, 

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

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

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

 

iedalīt zemnieku saimniecībai „Česlavi” komerciālajai zvejai  2017.gadam 200 m no 

kopējā Viraudas ezera  (Lendžu pagasts) zivju tīkla limita. 

 

23. § 

Par Idzipoles 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 Idzipoles ezera rūpnieciskās zvejas 

limitu sadales komisijas 2016.gada 22.decembra priekšlikumu (protokols Nr.1, 1.§), Soda 

reģistra datus, Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas pagasta pārvaldes iesniegto 

informāciju, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 14 (Aivars Buharins, Vinera Dimpere, 

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

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

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

 

iedalīt F. G. 1 murdu no Idzipoles ezera zvejas tīklu  limita pašpatēriņa zvejai 

2017.gadā. 

 

24. § 

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 22.decembra priekšlikumu (protokols Nr.2, 1.§), Soda 

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

Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 14 (Aivars Buharins, Vinera Dimpere, Pēteris 

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

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

Švarcs), “pret” - nav, “atturas” – nav, n o l e m j :   
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iedalīt J. D. 30 m Labvārža ezera zivju tīklu limitu pašpatēriņa zvejai 2017.gadā. 

 

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 22.decembra priekšlikumu (protokols Nr.3, 1.§), Soda reģistra 

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

novada dome, balsojot “par” – 14 (Aivars Buharins, Vinera Dimpere, Pēteris Karacejevs, 

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

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

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

 

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

1. J. U. – 1 murdu; 

2. M. D. -  1murdu; 

3. V. A. – 1 murdu. 

 

26. § 

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 22.decembra atzinumus (protokols Nr.4, 1.§), Sodu reģistra datus, 

Rēzeknes novada pašvaldības Mākoņkalna, Čornajas, Kaunatas, Lūznavas, pagastu pārvalžu 

iesniegto informāciju, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 14 (Aivars Buharins, Vinera 

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

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

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

 

iedalīt šādus Rāznas ezera zivju murdu limitus pašpatēriņa zvejai 2017.gadā 

1. G. K. – 1 murdu;  

2. I. K. – 1 murdu; 

3. A.V. – 1murdu. 

 

 

 

 

 

 



16 

27. § 

Par Viraudas ezera (Lendžu pagastā) zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 

2017.gadam  
(Ziņo T.Kruste, M.Svarcs) 

 

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 22.decembra priekšlikumu (protokols Nr.2, 1.§), Soda reģistra 

datus, Rēzeknes novada pašvaldības Lendžu pagasta pārvaldes iesniegto informāciju, 

Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 14 (Aivars Buharins, Vinera Dimpere, Pēteris 

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

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

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

 

iedalīt šādus Viraudas ezera (Lendžu pagastā) zivju tīklu limitus pašpatēriņa zvejai 

2017.gadā: 

1. K. L. – 1 murdu; 

2. A. B. – 1 murdu; 

3. M. B. – 1 murdu; 

4. E. K. – 1 murdu; 

5. A. K. – 1 murdu. 

 

28. § 

Par medību tiesību nodošanu mednieku biedrībai “CIETAIS RIEKSTS”  

Feimaņu 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 Feimaņu pagasta pārvaldes sniegto informāciju par to, ka mednieku biedrībai 

“Cietais Rieksts” nododamās medību platības atbilstoši norādītajiem kadastra apzīmējumiem 

neapsaimnieko neviens cits medību tiesību lietotājs, ņemot vērā mednieku biedrības “Cietais 

Rieksts” 2016.gada 28.novembra iesniegumu, Feimaņu pagasta pārvaldes 2016.gada 

12.decembra atzinumu un Finanšu pastāvīgās komitejas 2016.gada 22.decembra 

priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 14 (Aivars Buharins, Vinera Dimpere, 

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

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

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

 

1. Noslēgt ar mednieku biedrību „Cietais Rieksts” līgumu par medību tiesību 

nodošanu uz laiku no 2017.gada 5. janvāra līdz 2022.gada 5.janvārim uz Rēzeknes 

novada pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7852 007 

0179 – 10,90 ha platībā.  

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

tiesību nodošanu (līguma projekts ar mednieku biedrību “Cietais Rieksts” 

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

pašvaldībai piekritīgās zemes, piederības vai piekritības izmaiņām un ierosināt 

lēmuma pieņemšanu par grozījumiem līgumā par medību tiesību nodošanu, ja 

mainās zemes vienību robežas, piederība vai piekritība. 

 

29. § 

Par 2008.gada 31.marta lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.75 izbeigšanu ar J. S. 

Audriņu pagastā  
(Ziņo A.Bringule) 

 

Izskatījusi  J.  S. 2016.gada 7.decembra  iesniegumu par 2008.gada 31.marta lauku 

apvidus zemes nomas līguma Nr.75 izbeigšanu,  pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

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

2016.gada 22.decembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 14 (Aivars 

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

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

Pēteris Stanka, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs), “pret” - nav, “atturas” – nav, nolemj:  

 

pieņemt  lēmumu  par  2008.gada 31.marta lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.75 

izbeigšanu ar J. S. Audriņu pagastā (lēmums pievienots). 

 

30. § 

Par grozījumiem 2009.gada 1.marta lauku apvidus zemes nomas tipveida līgumā Nr.22 

ar P. D. Silmalas pagastā  
(Ziņo A.Bringule) 

 

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

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

daļas 3.punktu, ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2016.gada 22.decembra 

priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 14 (Aivars Buharins, Vinera Dimpere, 

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

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

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

 

pieņemt lēmumu par 2009. gada 1.marta lauku apvidus zemes nomas tipveida līguma 

Nr.22 grozījumiem Silmalas pagastā (lēmums pievienots). 

 

31. § 

Par F. Ž. nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa samaksas  

kārtības noteikšanu  
(Ziņo I.Turka) 

 

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

“Par nodokļiem un nodevām” 24.panta pirmās daļas 1.punktu, ņemot vērā F. Ž. 2016.gada 

19.decembra iesniegumu par nekustamā īpašuma nodokļu parāda samaksas kārtību, Finanšu 

pastāvīgās komitejas 2016.gada 22.decembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot 

“par” – 14 (Aivars Buharins, Vinera Dimpere, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Tatjana 

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

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

n o l e m j :  

 

1. Vienoties ar F. Ž. par nekustamā īpašuma nodokļu parāda EUR 756,74 (septiņi 

simti piecdesmit seši euro, 74 centi) samaksas kārtību, paredzot parāda atmaksas 
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termiņu pa daļām un nosakot atmaksas termiņu līdz 2017.gada 19.decembrim 

(vienošanās projekts pievienots). 

2. Uzdot Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniecei Elvīrai Pizānei parakstīt 

vienošanos par nekustamā īpašuma nodokļu parāda samaksas kārtību ar F. Ž.. 

 

32. § 

Par G. K. iesnieguma izskatīšanu  
(Ziņo V.Čuhnovs) 

 

Izskatījusi G. K. 2016.gada 8.decembra iesniegumu par zaudējumu un morālā kaitējuma 

atlīdzināšanu, valsts nodevas atmaksu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 37.panta 

sesto daļu, 41.panta pirmās daļas 3.punktu, Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu 

atlīdzināšanas likuma 14.panta ceturto daļu, 19.panta piekto daļu, ņemot vērā Finanšu 

pastāvīgās komitejas 2016.gada 22.decembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot 

“par” – 14 (Aivars Buharins, Vinera Dimpere, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Tatjana 

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

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

n o l e m j :   

 

pieņemt lēmumu par G. K. iesnieguma izskatīšanu (lēmums pievienots). 

 

33. § 

Par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar I. P. Gaigalavas pagastā (Ziņo S.Strankale) 

 

Izskatījusi I. P. 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 22.decembra 

priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 14 (Aivars Buharins, Vinera Dimpere, 

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

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

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

 

1. Pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar I. P. Gaigalavas 

pagastā (lēmums pievienots). 

2. Uzdot Gaigalavas pagasta pārvaldes vadītājam Voldemāram Vabalam sagatavot un 

noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar I. P.. 

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”. 

 

34. § 

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

 

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 jautājumu aizsardzības pastāvīgās komitejas 2016.gada 22.decembra 

priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 14 (Aivars Buharins, Vinera Dimpere, 

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

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

 

1. Pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar I. Ū. Kaunatas 

pagastā (lēmums pievienots). 

2. Uzdot Kaunatas pagasta pārvaldes vadītājam Sergejam Bašmakovam sagatavot un 

noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar I. Ū.. 

 

35. § 

Par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar J. R. Ozolmuižas pagastā  
(Ziņo S.Strankale) 

 

Izskatījusi J. R. 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 

22.decembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 14 (Aivars Buharins, 

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

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

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

 

1. Pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar J. R. Ozolmuižas 

pagastā (lēmums pievienots). 

2. Uzdot Ozolmuižas pagasta pārvaldes vadītājai Veltai Runčai sagatavot un noslēgt 

dzīvojamās telpas īres līgumu ar J. R.. 

 

36. § 

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

 

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 22.decembra 

priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 14 (Aivars Buharins, Vinera Dimpere, 

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

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

Monvīds Švarcs), “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.. 

 

37. § 

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

 

Izskatījusi I. M. 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 22.decembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 14 (Aivars 

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

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

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

 

1. Pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu I. M. Stružānu pagastā 

(lēmums pievienots). 

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

sagatavot un noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar I. M.. 

 

38. § 

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

 

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 Silmalas pagasta pārvaldes 

atzinumus, Sociālo un veselības aizsardzības jautājumu pastāvīgās komitejas 2016.gada 

22.decembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 14 (Aivars Buharins, 

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

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

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

 

1. Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu ar J. P., personas kods (..), par dzīvokļa 

Nr.(..), kas atrodas Parka ielā (..), Vecružinā, Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā, 

īri uz nenoteiktu laiku. Uzdot Silmalas pagasta pārvaldes vadītājam Eduardam 

Grišuļonokam sagatavot un noslēgt vienošanos ar J. P. par dzīvojamās telpas īres 

līguma pagarināšanu. 

2. Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu ar A. V., personas kods (..), par dzīvokļa 

Nr.(..), kas atrodas Parka ielā (..), Vecružinā, Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā, 

īri uz nenoteiktu laiku. Uzdot Silmalas pagasta pārvaldes vadītājam Eduardam 

Grišuļonokam sagatavot un noslēgt vienošanos ar A. V. par dzīvojamās telpas īres 

līguma pagarināšanu. 

 

39. § 

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

 

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

3.punktu, likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 27.pantu, ņemot vērā pagasta pārvaldes atzinumus 

un Sociālo un veselības aizsardzības jautājumu pastāvīgās komitejas 2016.gada 22.decembra 

priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 14 (Aivars Buharins, Vinera Dimpere, 

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

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

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

 

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

dzīvojamās telpas īres līgumu ar A. S., 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 A. S.. 

2. Sakarā ar īrnieka nāvi atzīt par izbeigtu dzīvojamās telpas īres līgumu ar B. L., 

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

Stružānu pagastā, Rēzeknes novadā, īri.  
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40. § 

Par īrētās dzīvojamās telpas apmaiņu pret citu īrējamu dzīvojamo telpu  

D. B. Stružānu pagastā  
(Ziņo S.Strankale) 

 

Izskatījusi D. B. 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 22.decembra 

priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 14 (Aivars Buharins, Vinera Dimpere, 

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

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

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

 

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

telpu D. B. Stružānu pagastā (lēmums pievienots). 

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

Vabalam sagatavot un noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar D. B.. 

 

41. § 

Par īrētās dzīvojamās telpas apmaiņu pret citu īrējamu dzīvojamo telpu  

Ē. M. Stružānu pagastā  
(Ziņo S.Strankale) 

 

Izskatījusi Ē. M. 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 22.decembra 

priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 14 (Aivars Buharins, Vinera Dimpere, 

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

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

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

 

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

telpu Ē. M. Stružānu pagastā (lēmums pievienots). 

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

Vabalam sagatavot un noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar Ē. M.. 

 

42. § 

Par īrētās dzīvojamās telpas apmaiņu pret citu īrējamu dzīvojamo telpu  

J. S. Stružānu pagastā  
(Ziņo S.Strankale) 

 

Izskatījusi J. S. 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 22.decembra priekšlikumu, 

Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 14 (Aivars Buharins, Vinera Dimpere, Pēteris 

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

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

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

 

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

telpu J. S.Stružānu pagastā (lēmums pievienots). 

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

Vabalam sagatavot un noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar J. S.. 
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43. § 

Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu K. L. Stružānu pagastā  
(Ziņo S.Strankale) 

 

Izskatījusi K. L. 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 22.decembra 

priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 14 (Aivars Buharins, Vinera Dimpere, 

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

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

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

 

1. Pieņemt lēmumu par sociālā dzīvokļa izīrēšanu K. L.Stružānu pagastā (lēmums 

pievienots). 

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

sagatavot un noslēgt sociālā dzīvokļa īres līgumu ar K. L.. 

 

44. § 

Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu S. I. Audriņu pagastā  
(Ziņo S.Strankale, Debatē S.Šķesters, S.Strankale, M.Švarcs) 

 

Izskatījusi S. I. iesniegumu par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu, 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 22.decembra priekšlikumu, 

Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 14 (Aivars Buharins, Vinera Dimpere, Pēteris 

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

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

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

 

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

īri, kas atrodas Lidicas ielā (..), Audriņos, Audriņu pagastā, Rēzeknes novadā, 

noslēdzot sociālā dzīvokļa īres līgumu uz noteiktu laiku no 2017.gada 15.janvāra 

līdz 2017.gada 14.jūlijam. 

2.  Uzdot Audriņu pagasta pārvaldes vadītājam Eināram Aleksandram Bindemanim 

atjaunot sociālā dzīvokļa īres līgumu ar S. I.. 

 

45. § 

Par projekta “Tūrisma un dabas izziņas infrastruktūras izbūve  

Rāznas nacionālajā parkā” pieteikuma apstiprināšanu  
(Ziņo S.Puncule, Debatē S.Šķesters, S.Puncule, M.Švarcs) 

 

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

Teritorijas attīstības, plānošanas, tautsaimniecības vides un infrastruktūras jautājumu 

pastāvīgās komitejas un Finanšu pastāvīgās komitejas 2016.gada 22.decembra priekšlikumu 

atbilstību Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības programmas 3. un 4. prioritātēm, 3.2., 4.3. 

rīcības virzieniem, 3.2.1., 4.3.4. uzdevumiem, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 14 

(Aivars Buharins, Vinera Dimpere, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, 

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

Pēteris Stanka, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs), “pret” - nav, “atturas” – nav, nolemj:  

 

1. Apstiprināt projekta pieteikumu „Tūrisma un dabas izziņas infrastruktūras izbūve 

Rāznas Nacionālajā parkā”, kas paredz veidot tūrisma, dabas izziņas un aktīvās 
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atpūtas pakalpojumus Rāznas Nacionālā parka teritorijā Čornajas pagasta Čornajas 

ciemā. Projekta realizācija - no 2017.gada 1.jūlija līdz 2018.gada 31.decembrim.  

2. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 588 008 EUR, no kuriem 88 201 EUR ir 

Rēzeknes novada pašvaldības līdzfinansējuma daļa, bet 499 807EUR ir ERAF 

finansējums.  

3. Līdzfinansējuma summu garantēt no Rēzeknes novada pašvaldības budžeta 

līdzekļiem. 

 

46. § 

Par Rēzeknes novada pašvaldības projektu ideju priekšatlases vērtēšanas rezultātiem 

pašvaldības iesniedzamo projektu atlasei biedrības “Rēzeknes rajona kopienu 

partnerība” izsludinātā projektu konkursa 2.kārtā Latvijas Lauku attīstības 

programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2.“Darbības īstenošana ar 

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

attīstības iniciatīvas”  
(Ziņo B.Arbidāne, Debatē S.Šķesters, B.Arbidāne, M.Švarcs) 

 

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

novada pašvaldības izpilddirektora 2016.gada 16.decembra rīkojumu Nr.3.6/352 un ņemot 

vērā Finanšu pastāvīgās komitejas un Teritorijas attīstības, plānošanas, tautsaimniecības, 

vides un infrastruktūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2016.gada 22.decembra 

priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 14 (Aivars Buharins, Vinera Dimpere, 

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

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

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

 

apstiprināt un virzīt iesniegšanai biedrības „Rēzeknes rajona kopienu partnerība” 

izsludinātā projektu konkursa 2.kārtā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-

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

attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2.„Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” Rēzeknes 

novada pašvaldības pagastu pārvalžu iesniegtās projektu idejas (pielikumi pievienoti). 

 

47. § 

Par atļauju Jānim Troškam savienot amatus 
(Ziņo I.Turka, Debatē S.Šķesters, I.Turka, M.Švarcs, P.Karacejevs) 

 

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

„Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 6.panta otro daļu, 7.panta 

piektās daļas 3.
1 

un 4.punktu, 8.
1 

panta trešo, ceturto, piekto, sesto un septīto daļām, ņemot 

vērā Rēzeknes novada pašvaldības izpilddirektora Jāņa Troškas 2017.gada 2.janvāra 

iesniegumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 13 (Aivars Buharins, Vinera Dimpere, 

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

Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Natālija Stafecka, Pēteris Stanka, Monvīds Švarcs), 

“pret” - nav, “atturas” – 1 (Staņislavs Šķesters), n o l e m j :  

 

1 .  Pieņemt lēmumu par atļauju Jānim Troškam savienot amatus (lēmums 

pievienots). 

2 .  Uzdot Juridiskās un lietvedības nodaļas personāllietu speciālistei Lanai Petrovai 

izdarīt grozījumus Rēzeknes novada pašvaldības izpilddirektora amata aprakstā. 
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48. § 

Par atļauju Monvīdam Švarcam savienot amatus  
(Ziņo I.Turka, Debatē S.Šķesters, I.Turka, M.Švarcs) 

 

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

„Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 6.panta otro daļu, 7.panta 

piektās daļas 4.punktu, 8.
1 

panta trešo, ceturto, 4.
1
, piekto, sesto un septīto daļām, ņemot vērā 

Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja Monvīda Švarca 2016.gada 29.decembra iesniegumu, 

Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 13 (Aivars Buharins, Vinera Dimpere, Pēteris 

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

Guntis Rasims, Juris Runčs, Natālija Stafecka, Pēteris Stanka, Staņislavs Šķesters), “pret” - 

nav, “atturas” – 1 (Monvīds Švarcs), n o l e m j :  

 

pieņemt lēmumu par atļauju Monvīdam Švarcam savienot amatus (lēmums 

pievienots). 

 

 

Sēde slēgta 11:00 

 

 

Nākamā kārtējā Rēzeknes novada domes sēde tiek sasaukta 2017.gada 19.janvārī. 

 

 

Pielikumā: 

1. Rēzeknes novada pašvaldības 2017.gada 5.janvāra saistošie noteikumi Nr.79 

“Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada 4.jūlija saistošajos noteikumos 

Nr.1 “Rēzeknes novada pašvaldības nolikums”” uz 1 lapas 

2. Rēzeknes novada pašvaldības 2017.gada 5.janvāra saistošo noteikumu Nr.79 

“Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada 4.jūlija saistošajos noteikumos 

Nr.1 “Rēzeknes novada pašvaldības nolikums”” paskaidrojuma raksts uz 2 lapām 

3. Rēzeknes novada pašvaldības 2017.gada 5.janvāra saistošie noteikumi Nr.80 

“Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2009.gada 15.oktobra saistošajos 

noteikumos Nr.9 “Par sociālo dzīvokļu izīrēšanas kārtību”” uz 1 lapas 

4. Rēzeknes novada pašvaldības 2017.gada 5.janvāra saistošo noteikumu Nr.80 

“Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2009.gada 15.oktobra saistošajos 

noteikumos Nr.9 “Par sociālo dzīvokļu izīrēšanas kārtību”” paskaidrojuma raksts uz 2 

lapām 

5. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2016.gada 21.decembra 

atzinums Nr.2016-1-18e/18397 “Par saistošajiem noteikumiem Nr.77” uz 1 lapas 

6. Precizēti 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 

7. Rēzeknes novada jaunatnes politikas attīstības stratēģija 2017.–2020.gadam uz 17 

lapām   

8. Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas Informācijas tehnoloģiju nodaļas 

nolikums uz 5 lapām 

9. Bijušā Lendžu pagasta padomes priekšsēdētāja V. B. 2016.gada  16.decembra 

iesniegums ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izziņu pielikumā, kopā uz 2 

lapām 
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10. Bijušās Vērēmu pagasta padomes priekšsēdētājas J. S. 2016.gada  15.decembra 

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

lapām 

11. Rāznas ezera rūpnieciskās zvejas limitu sadales komisijas 2016.gada 22.decembra 

protokola Nr.4 kopija uz 3 lapām 

12. Viraudas ezera (Lendžu) rūpnieciskās zvejas limitu sadales komisijas 2016.gada 

22.decembra protokola Nr.1 kopija uz 2 lapām 

13. Idzipoles ezera rūpnieciskās zvejas limitu sadales komisijas 2016.gada 22.decembra 

protokola Nr.1 kopija uz 2 lapām 

14. Labvārža ezera rūpnieciskās zvejas limitu sadales komisijas 2016.gada 22.decembra 

protokola Nr.2 kopija uz 2 lapām 

15. Pušas ezera rūpnieciskās zvejas limitu sadales komisijas 2016.gada 22.decembra 

protokola Nr.4 kopija uz 3 lapām 

16. Viraudas ezera (Lendžu) rūpnieciskās zvejas limitu sadales komisijas 2016.gada 

22.decembra protokola Nr.2 kopija uz 2 lapām 

17. Līguma ar mednieku biedrību “CIETAIS RIEKSTS” par medību tiesību nodošanu 

projekts uz 3 lapām 

18. Vienošanās ar F. Ž. par nekustamā īpašuma nodokļa parāda atmaksu projekts uz 2 

lapām 

19. G. K. 2016.gada 1.decembra iesniegums Nr.2.2/53 ar pielikumu, kopā uz 3 lapām 

20. Ozolaines pagasta pārvaldes 2016.gada 8.decembra iesniegums uz 1 lapas 

21. Administratīvās rajona tiesas 2016.gada 30.novembra spriedums lietā Nr.A420235116 

uz 4 lapām 

22. Rēzeknes novada pašvaldības izpilddirektora 2016.gada 12.decembra rīkojums 

Nr.3.6/348 uz 1 lapas 

23. 1.Pielikums - Rēzeknes novada pašvaldības projektu ideju priekšatlases vērtēšanas 

rezultāti Rīcībā Nr.2.1. uz 2 lapām 

24. 2.Pielikums - Rēzeknes novada pašvaldības projektu ideju priekšatlases vērtēšanas 

rezultāti Rīcībā Nr.2.2. uz 3 lapām 

25. 3.Pielikums - Rēzeknes novada pašvaldības projektu ideju priekšatlases vērtēšanas 

rezultāti Rīcībā Nr.2.3. uz 2 lapām 

26. Jāņa Troškas 2017.gada 2.janvāra iesniegums par atļauju savienot amatus uz 1 lapas 

27. Monvīda Švarca 2016.gada 29.decembra iesniegums par atļauju savienot amatus ar 

pielikumu kopā uz 2 lapām 

28. Rēzeknes novada domes lēmumi (administratīvie akti) 10.§, 13.§ - 20.§, 29.§, 30.§, 

32.§, 33.§ - 37.§, 40.§ - 43.§, 47.§, 48.§, kopā uz 24 lapām 

 

 

Sēdes vadītājs                                                                                                      Monvīds Švarcs 

2017.gada 5.janvārī 
 

 

Protokoliste                                                                                                          Ilona Turka 

2017.gada 5.janvārī 

 

 

 


