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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.gada19.janvārī                                                                                                               Nr.2 

 

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, Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, 

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

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

Staņislavs Šķesters, Rita Žurzdina  

 Rēzeknes novada 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 juriste Iveta Ladnā 

 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 sabiedrisko attiecību 

speciāliste Madara Ļaksa 

 Rēzeknes novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Marija Deksne 

 Rēzeknes novada pašvaldības Zemes pārvaldības dienesta vecākā zemes lietu speciāliste 

Marta Vizule 

 Rēzeknes novada pašvaldības Zemes pārvaldības dienesta speciāliste zemes nomas 

jautājumos Anita Bringule 

 Rēzeknes novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītāja Silvija Strankale 

 Rēzeknes novada pašvaldības vecākā vides aizsardzības speciāliste Terēzija Kruste 

 Laikraksta “Rēzeknes Vēstis” žurnāliste Aleksandra Elksne 

 Praktikante E.R. 

 

Darba kārtībā 

1. Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības Dokumentu aprites kārtībā  

2. Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības Audriņu pamatskolas nolikumā  

mailto:info@rdc.lv
http://www.rezeknesnovads.lv/


2 

3. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2013.gada 18.jūlija lēmumā “Par 

Rēzeknes novada pašvaldības Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijas 

izveidošanu”  

4. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2014.gada 15.maija lēmumā “Par 

publisku izklaides un svētku pasākumu iesniegumu izskatīšanas komisijas izveidi un 

dokumentu apstiprināšanu”  

5. Par Ozolaines bāriņtiesas locekles Ināras Virzas atbrīvošanu no amata un Ozolaines 

bāriņtiesas locekles Santas Jakušānes ievēlēšanu  

6. Par nekustamā īpašuma „ …” ar kadastra Nr.(…) nosacītās cenas apstiprināšanu  

7. Par nekustamā īpašuma “…” Kantinieku pagastā nodošanu atsavināšanai L. Z.  

8. Par nekustamā īpašuma “…” Stoļerovas pagastā nodošanu atsavināšanai A. A. 

9. Par piekrišanu zemes iegūšanai RSEZ SIA “NewFuels” īpašumā “Kalēji” Vērēmu 

pagastā  

10. Par piekrišanu zemes iegūšanai RSEZ SIA “NewFuels” īpašumā “Granulas” 

Vērēmu pagastā  

11. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2014.gada 6.novembra lēmumā “Par 

piekrišanu zemes iegūšanai R. Z. īpašumā Ozolaines pagastā”  

12. Par nekustamā īpašuma nodošanu bez atlīdzības no Adamovas speciālās 

internātpamatskolas bilances uz Vērēmu pagasta pārvaldes bilanci  

13. Par Rēzeknes novada dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumu cenrāža 

apstiprināšanu  

14. Par automašīnas VW PASSAT, valsts reģistrācijas numurs DK 5893, izslēgšanu no 

Gaigalavas pagasta pārvaldes bilances  

15. Par bezcerīgā parāda norakstīšanu A. M. Audriņu pagastā  

16. Par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā SIA „GSK R” Rāznas ezerā  

17. Par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā ZS „Dirvani” Rāznas ezerā  

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

19. Par Feimaņu ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2017.gadam  

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

21. Par Sedzera ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2017.gadam  

22. Par Viraudas ezera (Mākoņkalna pagasts) zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa 

zvejai 2017.gadam  

23. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2017.gada 5.janvāra lēmumā „Par 

Rāznas ezera zivju tīklu limitu sadali komerciālajai zvejai 2017.gadam” 

24. Par samaksas samazināšanu A. I. par īpašumā piešķirto zemi Dricānu pagastā  

25. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2011.gada 21.jūlija lēmumā „Par zemes 

lietošanas tiesību izbeigšanu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas 

sistēmā reģistrētām lietošanā esošām zemes vienībām un ieskaitīšanu rezerves zemes 

fondā Mākoņkalna pagastā” un Rēzeknes novada domes 2012.gada 19.aprīļa 

lēmumā „Par zemes vienību ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās zemēs 

Mākoņkalna pagastā”  

26. Par Rēzeknes rajona Mākoņkalna pagasta padomes 2009.gada 18.jūnija lēmuma 

”Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes nomas pirmtiesību noteikšanu” 

atzīšanu par spēku zaudējušu  

27. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „…” 

Ozolaines pagastā  

28. Par pārrakstīšanās kļūdas labošanu Rēzeknes novada domes 2016.gada 20.oktobra 

lēmumā “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „ 

…” Sakstagala pagastā”  

29. Par medību tiesību nodošanu mednieku biedrībai “MK Rikava” Dricānu pagastā  

30. Par medību tiesību nodošanu mednieku biedrībai „DRAUGS 1” Mākoņkalna 

pagastā  
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31. Par medību tiesību nodošanu mednieku biedrībai „DRAUGS 1” Lūznavas pagastā  

32. Par grozījumiem 2009.gada 29.jūnija zemes nomas līgumā ar V. S. Kantinieku 

pagastā  

33. Par 2007.gada 23.novembra Lauku apvidus zemes nomas tipveida līguma Nr.13 

grozījumiem ar J. K. Silmalas pagastā  

34. Par zemes nomas tiesību izbeigšanu A. V. un pašvaldībai piekritīgās zemes vienības 

ar kadastra apzīmējumu (…) iznomāšanu J. V. Rikavas pagastā  

35. Par 2009.gada 29.jūnija lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.46 izbeigšanu ar A. 

B. Ozolaines pagastā  

36. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā  

37. Par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar D. K. Lūznavas pagastā  

38. Par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar J. L. Lūznavas pagastā  

39. Par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar I. P. Nautrēnu pagastā  

40. Par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu V. S. Stružānu pagastā 

41. Par īrētās dzīvojamās telpas apmaiņu pret citu īrējamu dzīvojamo telpu I. B. 

Stružānu pagastā  

42. Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu  

43. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu V. P. Stružānu pagastā  

44. Par aizņēmuma ņemšanu Rēzeknes novada pašvaldībai piederošās dzīvojamās 

mājas Dricānos pārbūvei par feldšeru punkta ēku  

45. Par Rēzeknes novada pašvaldības dalību projektā “Pieejamības nodrošināšana 

Bērzgales feldšeru vecmāšu punkta telpām”  

46. Par Rēzeknes novada pašvaldības dalību projektā “Stāvlaukuma un gājēju celiņa 

ierīkošana pie Meirānu ezera pludmales”  

47. Par Rēzeknes novada pašvaldības dalību projektā „Krēslu iegāde Nautrēnu pagasta 

sporta hallei - kultūras namam”  

48. Par biedrības “Griškānu pagasta sieviešu klubs “Smaids”” projekta “Tautas tērpu 

iegāde Griškānu pagasta dejot un dziedāt gribētājiem” atbalstu  
 

 

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

 

Izskatījusi Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja Monvīda Švarca priekšlikumu par 

izsludinātās Rēzeknes novada domes sēdes darba kārtības apstiprināšanu, pamatojoties uz 

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

balsojot “par” – 17 (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, Pēteris Karacejevs, 

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

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

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

 

apstiprināt izsludināto Rēzeknes novada domes 2017.gada 19.janvāra sēdes darba kārtību 

(1. – 48.jautājums). 

 

1. § 

Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības Dokumentu aprites kārtībā  
(Ziņo I.Turka, Debatē S.Šķesters, V.Deksnis, I.Turka, M.Švarcs) 

 

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

Finanšu pastāvīgās komitejas 2017.gada 12.janvāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, 

balsojot “par” – 17 (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, Pēteris Karacejevs, 

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

Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Natālija Stafecka, Pēteris Stanka, Staņislavs Šķesters, 
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Monvīds Švarcs, Rita Žurzdina), “pret” - nav, “atturas” – nav, n o l e m j : 

 

1. Izdarīt šādus grozījumus Rēzeknes novada pašvaldības Dokumentu aprites kārtībā, 

kas apstiprināta ar Rēzeknes novada domes 2015.gada 2.aprīļa lēmumu „Par 

dokumentu aprites kārtības Rēzeknes novada pašvaldībā apstiprināšanu”, turpmāk 

tekstā – Kārtība (protokols Nr.7, 1.§):  

1.1. Aizstāt Kārtības 1.punktā vārdus “administrāciju un pagasta pārvaldēm” ar 

vārdiem “administrāciju, pagasta pārvaldēm un kārtībā minētajām iestādēm”. 

1.2. Aizstāt Kārtības 2.punktā vārdus “administrācijas un pagasta pārvaldes” ar 

vārdiem “administrācijas, pagasta pārvalžu un iestāžu”. 

1.3. Papildināt Kārtības 12.1.punktu aiz vārdiem ””Sociālajam dienestam”” ar 

vārdiem ““Bērnu - jaunatnes sporta skolai””. 

1.4. Papildināt Kārtības 12.2.punktu aiz vārdiem “(turpmāk – Sociālais dienests)” 

ar vārdiem “Bērnu - jaunatnes sporta skolai (turpmāk – sporta skola)”. 

1.5. Papildināt Kārtības 24.punktu aiz vārda “pašvaldības” ar vārdu 

“izpilddirektoram,”. 

1.6. Izteikt Kārtības 24.4.punktu šādā redakcijā: 

„24.4. atbilstoši noteiktajai kompetencei juristam - korespondenci par 

pašvaldības mantas atsavināšanas jautājumiem, par piekrišanu zemes 

iegūšanai īpašumā, par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu 

bezstrīdus kārtībā, par nekustamā īpašuma nodokļa parāda atmaksas 

grafika noteikšanu, par nekustamā īpašuma nodokļa vai nodokļa parāda 

esamību (neesamību), ja tas saistīts ar nekustamā īpašuma izsoli, 

paziņojumus par pašvaldības nolēmumu izpildi, kā arī saņemto 

korespondenci pašvaldības pirmpirkuma tiesību izmantošanas 

jautājumos un jautājumos par darījumiem ar lauksaimniecībā 

izmantojamām zemēm;” 

1.7. Izteikt Kārtības 24.6.punktu šādā redakcijā: 

“24.6. atbilstoši noteiktajai kompetencei teritorijas plānotājam - korespondenci 

par teritorijas plānojuma grozījumiem, par attīstības programmas 

aktualizāciju, par nekustamā īpašuma plānotās izmantošanas atbilstību 

teritorijas plānojumam u.tml. jautājumos;” 

1.8. Papildināt Kārtību ar 24.12.punktu šādā redakcijā: 

“24.12. pašvaldības izpilddirektoram – korespondenci par pašvaldības iestāžu 

organizatoriskiem un saimnieciskiem jautājumiem, tai skaitā par naudas 

līdzekļu sadales, budžeta, maksas pakalpojumu, pamatlīdzekļu, 

personālsastāva u.tml. jautājumiem, kā arī saņemto korespondenci no 

personām, iestādēm un uzņēmumiem saimnieciskos jautājumos;” 

1.9. Papildināt Kārtību ar 24.13.punktu šādā redakcijā: 

“24.13. komunālinženierim – korespondenci pašvaldības tehnisko noteikumu 

un atļaujas saņemšanai būvniecībai, derīgo izrakteņu ieguves darbiem, 

grunts rakšanas un pārvietošanas darbiem pašvaldības autoceļa 

aizsargjoslā.” 

1.10. Papildināt Kārtības 25.punktu ar otro teikumu šādā redakcijā: “Elektroniskā 

formā saņemtos rēķinus pēc reģistrācijas novirza pašvaldības 

izpilddirektoram, pašvaldības izpilddirektora prombūtnes laikā pašvaldības 

izpilddirektora pienākumu izpildītājam vai domes priekšsēdētāja vietniekam 

izvērtēšanai un rezolūcijas sagatavošanai elektroniski, izmantojot EDVS 

funkcionalitāti.” 

1.11. Svītrot  Kārtības  42.punktā, 43.punktā un 44.punktā vārdus “un pašvaldības 

zīmogu”.  
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1.12. Aizstāt Kārtības  44.punktā vārdus “Finanšu, grāmatvedības un ekonomikas” 

ar vārdiem “Finanšu un grāmatvedības”. 

1.13. Papildināt Kārtību ar 44.
1
punktu šādā redakcijā: 

“44.
1 

Izstrādājot elektroniskā dokumenta atvasinājumu, tos dokumenta 

rekvizītus, kuri papīra formā nav redzami, atveido dokumenta 

atvasinājumā uzreiz aiz apliecināmā dokumenta pēdējā rekvizīta virs 

apliecinājuma uzraksta.” 

1.14. Papildināt Kārtības 50.punktu aiz vārdiem “Reģistrētos rēķinus” ar vārdiem 

“arī elektroniskā formā saņemtos rēķinus,”. 

1.15. Papildināt Kārtību ar 50.
1
punktu šādā redakcijā: 

“50.
1 

Elektroniskā formā saņemtos rēķinus vizē, izmantojot EDVS 

funkcionalitāti.” 

1.16. Izteikt Kārtības 51.punktu šādā redakcijā:  

„51. Parakstītos un nosūtīšanai sagatavotos dokumentus, tai skaitā, domes vai 

ar domes lēmumu deleģētos lēmumus, reģistrē lietvedības sekretārs, 

lietvedis vai atbildīgais speciālists un pagasta pārvaldes lietvedis. 

Administrācijā parakstīšanai un nosūtīšanai sagatavoto korespondenci 

reģistrē nozaru speciālisti atbilstoši kompetencei.” 

1.17. Papildināt Kārtību ar 53.
1
punktu šādā redakcijā: 

53.
1
 Reģistrējot parakstītos lēmumus EDVS norāda šādas ziņas: 

53.
1
1. nomenklatūras numuru; 

53.
1
2. lēmuma datumu un numuru, ja nepieciešams sēdes datumu un 

protokola numuru; 

53.
1
3. lēmuma nosaukumu; 

53.
1
4. īsu satura atklāstu, ja no lēmuma nosaukuma nav saprotams 

lēmuma saturs; 

53.
1
5. lēmuma sagatavotāja vārdu un uzvārdu; 

53.
1
6. lēmuma parakstītāja vārdu un uzvārdu; 

53.
1
7. ja dokuments saistīts ar projekta realizāciju, tad norādāms 

attiecīgais projekts; 

53.
1
8. informāciju par atbildīgo izpildītāju, ja tāds ir noteikts; 

53.
1
9. izpildes termiņu; 

53.
1
10. atbildīgais par kontroli un kontroles datums, ja tas ar lēmumu ir 

noteikts; 

53.
1
11. lēmuma nosūtīšanas (piegādes) veidu;  

53.
1
12. adresātu; 

53.
1
13. lēmumu sasaista ar saņemto dokumentu, ja tāds ir; 

53.
1
14. pievieno reģistrējamo lēmumu. 

1.18. Svītrot Kārtības 62.punktā vārdu “uz”. 

1.19. Papildināt Kārtību ar 69.
1
punktu šādā redakcijā: 

“69.
1
 Ne vēlāk kā ar 2018.gada 1.janvāri speciālajās internātpamatskolās, 

bērnu-jaunatnes sporta skolā, sociālajā dienestā un sociālās aprūpes 

iestādēs dokumenti tiek reģistrēti EDVS atbilstoši to izveidotajām 

sadaļām.” 

2. Kārtības grozījumi stājas spēkā ar 2017.gada 19.janvāri. 

3. Uzdot Juridiskās un lietvedības nodaļas vadītājai I.Turkai nodrošināt Kārtības 

konsolidēšanu, ņemot vērā šī lēmuma 1.punktu. 

4. Uzdot Attīstības plānošanas nodaļai nodrošināt konsolidētās Kārtības publicēšanu 

Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapā. 
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2. § 

Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības Audriņu pamatskolas nolikumā 
 (Ziņo V.Deksnis) 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Izglītības 

likuma 22.panta pirmo daļu, Rēzeknes novada pašvaldības Audriņu pamatskolas nolikuma 

(apstiprināts Rēzeknes novada domes 2010.gada 5.augusta sēdē, protokols Nr.17, 1.§; ar 

grozījumiem 01.09.2011., Rēzeknes novada domes lēmums, protokols Nr.18, 4.§, un 

04.10.2012., Rēzeknes novada domes lēmums, protokols Nr. 20, 3.§) 63.punktu, ņemot vērā 

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu pastāvīgās komitejas 2017.gada 12.janvāra 

priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 17 (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, 

Vinera Dimpere, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Anita Ludborža, Jānis 

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

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

nav, n o l e m j :  

 

apstiprināt grozījumus Rēzeknes novada pašvaldības Audriņu pamatskolas nolikumā 

(nolikuma grozījumi pievienoti). 

 

3. § 

Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2013.gada 18.jūlija lēmumā “Par Rēzeknes 

novada pašvaldības Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijas izveidošanu” 
(Ziņo I.Turka) 

 

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

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

nolikums” 12.1.3.punktu (2016.gada 8.janvāra redakcijā), ņemot vērā Teritoriālās pastāvīgās 

komitejas, Teritorijas attīstības, plānošanas, tautsaimniecības, vides un infrastruktūras 

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

Sociālo un veselības aizsardzības jautājumu pastāvīgās komitejas un Finanšu pastāvīgās 

komitejas 2017.gada 12.janvāra priekšlikumus, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 17 

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

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

Runčs, Natālija Stafecka, Pēteris Stanka, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Rita Žurzdina), 

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

 

izdarīt šādus grozījumus Rēzeknes novada domes 2013.gada 18.jūlija lēmumā “Par 

Rēzeknes novada pašvaldības Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijas izveidošanu” 

(pieņemts Rēzeknes novada domes 2013.gada 18.jūlija sēdē (protokols Nr.18, 2.§); ar 

grozījumiem, kas izdarīti Rēzeknes novada domes 2015.gada 7.maija sēdē (protokols Nr.10, 

3.§); ar grozījumiem, kas izdarīti Rēzeknes novada domes 2016.gada 4.februāra sēdē 

(protokols Nr.4, 7.§)):  

1. No Rēzeknes novada pašvaldības Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijas 

sastāva izslēgt komisijas locekli Oskaru Vasiļjevu. 

2. Rēzeknes novada pašvaldības Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijas sastāvā 

apstiprināt komisijas locekli Ivetu Ladno, Juridiskās un lietvedības nodaļas juristi. 

 

4. § 

Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2014.gada 15.maija lēmumā “Par publisku 

izklaides un svētku pasākumu iesniegumu izskatīšanas komisijas izveidi un  

dokumentu apstiprināšanu” 
 (Ziņo I.Turka) 
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Publisku 

izklaides un svētku pasākumu drošības likuma 5.pantu 7.pantu un 8.pantu, ņemot vērā 

Teritoriālās pastāvīgās komitejas 2017.gada 12.janvāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, 

balsojot “par” – 17 (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, Pēteris Karacejevs, 

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

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

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

 

izdarīt šādus grozījumus Rēzeknes novada domes 2014.gada 15.maija lēmuma “Par 

publisku izklaides un svētku pasākumu iesniegumu izskatīšanas komisijas izveidi un 

dokumentu apstiprināšanu” 1.punktā (pieņemts Rēzeknes novada domes 2014.gada 15.maija 

sēdē (protokols Nr.12, 3.§); ar grozījumiem, kas izdarīti Rēzeknes novada domes 2015.gada 

7.maija sēdē (protokols Nr.10, 4.§); ar grozījumiem, kas izdarīti Rēzeknes novada domes 

2016.gada 6.oktobra sēdē (protokols Nr.23, 2.§)):  

1. No publisku izklaides un svētku pasākumu iesniegumu izskatīšanas komisijas 

sastāva izslēgt komisijas priekšsēdētāja vietnieku Oskaru Vasiļjevu. 

2. Publisku izklaides un svētku pasākumu iesniegumu izskatīšanas komisijas sastāvā 

apstiprināt komisijas priekšsēdētāja vietnieci Ivetu Ladno, Juridiskās un lietvedības 

nodaļas juristi. 

 

5. § 

Par Ozolaines bāriņtiesas locekles Ināras Virzas atbrīvošanu no amata un Ozolaines 

bāriņtiesas locekles Santas Jakušānes ievēlēšanu  
(Ziņo I.Ladnā, Debatē M.Švarcs, I.Ladnā) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 26.punktu, Bāriņtiesu 

likuma 9.panta pirmo daļu, 10.panta otro un trešo daļu, 12.panta pirmās daļas 1.punktu un 

15.pantu, ņemot vērā Rēzeknes novada domes 2009.gada 20.augusta lēmumu „Par Rēzeknes 

novada bāriņtiesu izveidošanu” (protokols Nr.7, 58.§), Rēzeknes novada domes 2014.gada 

29.septembra lēmumu „Par Rēzeknes novada bāriņtiesu priekšsēdētāju, priekšsēdētāju 

vietnieku un locekļu ievēlēšanu” (protokols Nr.23, 1.§), Ozolaines bāriņtiesas locekles Ināras 

Virzas 2017.gada 6.janvāra iesniegumu un Ozolmuižas bāriņtiesas locekles Santas Jakušānes 

2017.gada 10.janvāra iesniegumu, Teritoriālās pastāvīgās komitejas 2017.gada 12.janvāra 

priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 17 (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, 

Vinera Dimpere, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Anita Ludborža, Jānis 

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

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

nav, n o l e m j : 

 

1. Atbrīvot Ozolaines bāriņtiesas locekli Ināru Virzu no amata pēc pašas vēlēšanās ar 

2017.gada 19.janvāri. 

2. Uzdot Inārai Virzai līdz 2017.gada 1.junijam veikt mācību programmas apgūšanas 

izdevumu atmaksu Rēzeknes novada pašvaldībai EUR 295,31 (divi simti 

deviņdesmit pieci euro 31 euro cents) apmērā proporcionāli nostrādātajam laikam, 

ņemot vērā darba periodu no 2014.gada 1.oktobra līdz 2017.gada 19.janvārim. 

3. Ievēlēt Santu Jakušāni Rēzeknes novada Ozolaines bāriņtiesas sastāvā uz pieciem 

gadiem par Ozolaines bāriņtiesas (Ozolmuižas pagastā) locekli ar 2017.gada 

20.janvāri. 

 

6. § 

Par nekustamā īpašuma „…” ar kadastra Nr.(…) 

 nosacītās cenas apstiprināšanu  
(Ziņo I.Ladnā) 
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Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17. un 27.punktu, 

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

ceturtās daļas 3.punktu, 8.panta trešo daļu, 36.panta trešo daļu, 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 2017.gada 5.janvāra lēmumu “Par nekustamā īpašuma „ …” Stoļerovas pagastā 

nodošanu atsavināšanai A. M.” (protokols Nr.1,10.§), ņemot vērā nekustamā īpašuma 

novērtēšanas komisijas 2017.gada 6.janvāra lēmumu Nr.2, A. M. 2012.gada 6.novembra 

iesniegumu, Finanšu pastāvīgās komitejas 2017.gada 12.janvāra priekšlikumu, Rēzeknes 

novada dome, balsojot “par” – 17 (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, Pēteris 

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

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

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

n o l e m j : 
 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma “…”, kas atrodas “…”, Skolas iela (…), Stoļerova, 

Stoļerovas pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.(…), nosacīto cenu EUR 2 229,25 

(divi tūkstoši divi simti divdesmit deviņi euro 25 centi). 

2. Pārdot A. M., personas kods (…), dzīvo „ …”, Skolas iela (…), Stoļerova, 

Stoļerovas pagastā, Rēzeknes novadā, nekustamo īpašumu „ …” ar kadastra Nr.(…) 

platība 0,3646 ha par brīvu cenu, kas ir vienāda ar nosacīto cenu, un tas ir, EUR 2 

229,25 (divi tūkstoši divi simti divdesmit deviņi euro 25 centi). 

3. Noteikt pirkuma maksas samaksas termiņu līdz 2017.gada 19.maijam. 

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

samaksas dienas paziņot Juridiskajai un lietvedības nodaļai par pirkuma maksas 

samaksu. 

5. Uzdot Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniecei Elvīrai Pizānei noslēgt 

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

6. Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2017.gada 5.janvāra lēmumu “Par 

nekustamā īpašuma „ …” Stoļerovas pagastā nodošanu atsavināšanai A. M.”, 

(protokols Nr.1,10.§) 2.punktu, 2017.gada 9.janvārī A. M. iemaksāja Stoļerovas 

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

7. Ieskaitīt atlikušo pirkuma maksas daļu EUR 2 014,25 (divi tūkstoši četrpadsmit euro 

25 centi), Stoļerovas pagasta pārvaldes reģistrācijas Nr.90000048561, norēķinu kontā 

Nr.LV14HABA0551021115889, AS “Swedbank”. 

8. Samazināt Stoļerovas pagasta pārvaldei 2017.gadam plānoto transfertu no 

pašvaldības budžeta 10 % (desmit procentu) apmērā, noapaļojot pilnos skaitļos no 

nekustamā īpašuma atsavināšanas cenas koriģējot transfertu, izdarot kārtējos budžeta 

grozījumus.  

9. Noteikt, ka no budžeta transferta samazinājuma iegūtie naudas līdzekļi, izņemot 

izdevumus, kas Stoļerovas pagasta pārvaldei radās veicot  nekustamā īpašuma 

novērtēšanu, izlietojami Stoļerovas pagasta teritorijā esošo pašvaldības nekustamo 

īpašumu kadastrālajai uzmērīšanai un ierakstīšanai zemesgrāmatā. 

 

7. § 

Par nekustamā īpašuma “…” Kantinieku pagastā nodošanu atsavināšanai  

L. Z. 
(Ziņo I.Ladnā, Debatē S.Šķesters, I.Ladnā, M.Švarcs) 

 

Izskatījusi L. Z. 2014.gada 16.maija atsavināšanas ierosinājumu, pamatojoties uz 

likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17. un 27.punktu, 37.panta sesto daļu, 
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41.panta pirmās daļas 3. un 4.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.panta 

otro un trešo daļu, ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2017.gada 12.janvāra 

priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 17 (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, 

Vinera Dimpere, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Anita Ludborža, Jānis 

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

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

nav, n o l e m j : 

 

1. Pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma “…”, kas atrodas c. Mīzāni, Kantinieku 

pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.(…), nodošanu atsavināšanai L. Z. (lēmums 

pievienots). 

2. Izveidot nekustamā īpašuma “…”, kas atrodas c. Mīzāni, Kantinieku pagastā, 

Rēzeknes novadā, kadastra Nr.(…), nosacītās cenas noteikšanai novērtēšanas 

komisiju šādā sastāvā: 

Komisijas priekšsēdētājs -  Olga Muravjova, Sakstagala pagasta pārvaldes vadītāja 

Locekļi:  Marija Vasiļjeva, Sakstagala pagasta pārvaldes 

struktūrvienība „Kantinieku pagasta pārvalde” vadītāja 

Arvīds Baranovskis, Zemes pārvaldības dienesta zemes 

lietu speciālists  

3. Uzdot nekustamā īpašuma „ …”, adrese: (..), Kantinieku pagastā, Rēzeknes novadā, 

LV- 4621, kadastra Nr.(…), novērtēšanas komisijai iesniegt nosacīto cenu 

apstiprināšanai Rēzeknes novada domei. 

 

8. § 

Par nekustamā īpašuma “…” Stoļerovas pagastā nodošanu atsavināšanai  

A. A. 
(Ziņo I.Ladnā, Debatē M.Švarcs) 

 

Izskatījusi A. A. 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 2017.gada 12.janvāra priekšlikumu, Rēzeknes novada 

dome, balsojot “par” – 17 (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, Pēteris 

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

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

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

n o l e m j : 

 

1. Pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma “.”, kas atrodas „ …”, Stoļerovas pagastā, 

Rēzeknes novadā, LV-4642, kadastra Nr.(…), platība 5,31 ha, nodošanu 

atsavināšanai A. A. (lēmums pievienots). 

2. Izveidot nekustamā īpašuma “…”, kas atrodas „ …”, Stoļerovas pagastā, Rēzeknes 

novadā, kadastra Nr. (…), platība 5,31 ha, 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, Rēzeknes novada pašvaldības Zemes 

pārvaldības dienesta zemes lietu speciālists. 

3. Uzdot nekustamā īpašuma “…”, kas atrodas „ …”, Stoļerovas pagastā, Rēzeknes 

novadā, LV-4642, kadastra Nr.(…), platība 5,31 ha, novērtēšanas komisijai iesniegt 

nosacīto cenu apstiprināšanai Rēzeknes novada domei. 
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9. § 

Par piekrišanu zemes iegūšanai RSEZ SIA “NewFuels” īpašumā “Kalēji”  

Vērēmu pagastā  
(Ziņo S.Frančenko, Debatē S.Šķesters, S.Frančenko, A.Jaudzema, M.Švarcs) 

 

Izskatījusi RSEZ SIA “NewFuels” iesniegumu par piekrišanu zemes iegūšanai īpašumā, 

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

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

daļu, 30.panta otro daļu, ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2017.gada 12.janvāra 

priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 17 (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, 

Vinera Dimpere, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Anita Ludborža, Jānis 

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

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

nav, n o l e m j : 

 

pieņemt lēmumu par piekrišanu zemes iegūšanai RSEZ SIA “NewFuels” īpašumā 

“Kalēji” Vērēmu pagastā (lēmums pievienots). 

 

10. § 

Par piekrišanu zemes iegūšanai RSEZ SIA “NewFuels” īpašumā “Granulas”  

Vērēmu pagastā  
(Ziņo S.Frančenko, Debatē M.Švarcs, S.Frančenko) 

 

Izskatījusi RSEZ SIA “NewFuels” iesniegumu par piekrišanu zemes iegūšanai īpašumā, 

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

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

daļu, 30.panta otro daļu, ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2017.gada 12.janvāra 

priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 17 (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, 

Vinera Dimpere, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Anita Ludborža, Jānis 

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

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

nav, n o l e m j : 

 

pieņemt lēmumu par piekrišanu zemes iegūšanai RSEZ SIA “NewFuels” īpašumā 

“Granulas” Vērēmu pagastā (lēmums pievienots). 

 

11. § 

Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2014.gada 6.novembra lēmumā “Par 

piekrišanu zemes iegūšanai R. Z. īpašumā Ozolaines pagastā”  
(Ziņo S.Frančenko) 

 

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

Administratīvā procesa likuma 72.panta pirmo daļu, ņemot vērā R. Z. 2017.gada 5.janvāra 

iesniegumu par pārrakstīšanās kļūdas labošanu un Finanšu pastāvīgās komitejas 2017.gada 

12.janvāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 17 (Aivars Buharins, Vilis 

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

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

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

“atturas” – nav, n o l e m j : 

 

1. Izdarīt grozījumu Rēzeknes novada domes 2014.gada 6.novembra lēmumā “Par 

piekrišanu zemes iegūšanai R. Z. īpašumā Ozolaines pagastā” (pieņemts Rēzeknes 



11 

novada domes 2014.gada 6.novembra sēdē (protokols Nr.26, 14.§), labojot 

pārrakstīšanās kļūdu un lēmuma tekstā aizstājot kadastra numuru “…” ar kadastra 

numuru “…”.  

2. Lēmumu nosūtīt R. Z., Rēzeknē, Kosmonautu ielā (…). 

 

12. § 

Par nekustamā īpašuma nodošanu bez atlīdzības no Adamovas speciālās 

internātpamatskolas bilances uz Vērēmu pagasta pārvaldes bilanci  
(Ziņo S.Ančikovska) 

 

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

kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumu Nr.1486 “Kārtība, kādā budžeta iestāde kārto 

grāmatvedības uzskaiti” 19.punktu, ņemot vērā Ņ. R. 2016.gada 23.februāra, Adamovas 

speciālās internātpamatkolas 2017.gada 6.janvāra iesniegumu un Finanšu pastāvīgās 

komitejas 2017.gada 12.janvāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 17 

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

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

Runčs, Natālija Stafecka, Pēteris Stanka, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Rita Žurzdina), 

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

 

1. Nodot bez atlīdzības no Adamovas speciālās internātpamatskolas bilances uz 

Vērēmu pagasta pārvaldes bilanci šādu nekustamo īpašumu: 

Nekustamā 

īpašuma 

nosaukums 

Kadastra 

numurs 

Platība Adrese Bilances  

vērtība 

Uzkrātais 

nolietojums 

Atlikusī 

vērtība 

“Ziemas 

ķirši 1” 

dzīvoklis 

Nr.1 

7896 005 

0256 

63,4 m² Ziemas 

ķirši 1, 

Adamova, 

Vērēmu 

pagasts 

998,71 998,71 0,00 

2. Adamovas speciālās internātpamatskolas galvenajai grāmatvedei nodrošināt 

iepriekš minētā nekustamā īpašuma nodošanu bez atlīdzības no Adamovas 

speciālās internātpamatskolas bilances uz Vērēmu pagasta pārvaldes bilanci. 

 

13. § 

Par Rēzeknes novada dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumu  

cenrāža apstiprināšanu 
 (Ziņo M.Deksne) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 15.punktu, 21.panta 

pirmās daļas 14.punkta g) apakšpunktu, 41.panta pirmās daļas 4.punktu, ņemot vērā 

Teritoriālās pastāvīgās komitejas 2017.gada 12.janvāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, 

balsojot “par” – 17 (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, Pēteris Karacejevs, 

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

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

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

 

1. Apstiprināt Rēzeknes novada dzimtsarakstu nodaļas sniegto maksas pakalpojumu 

cenrādi pašvaldības autonomo funkciju nodrošināšanai, saskaņā ar pielikumu Nr.1. 

2. Ieņēmumus no maksas pakalpojumiem iemaksāt Rēzeknes novada pašvaldības 

pamata budžeta kontos, veicot bezskaidras naudas norēķinus vai Rēzeknes novada 

pašvaldības kasē, iesniedzot dzimtsarakstu nodaļā apliecinājumu par samaksu. 

3. Noteikt, ka samaksa par pakalpojumu veicama pirms pakalpojuma saņemšanas. 
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4. Noteikt, ka par maksas pakalpojumiem iegūtos līdzekļus var izlietot izdevumiem, 

kas saistīti ar maksas pakalpojumu nodrošināšanu. 

5. Maksas pakalpojumu cenrādis stājas spēkā ar 2017.gada 20.janvāri. 

6. Atzīt par spēku zaudējušu ar 2017.gada 20.janvāri Rēzeknes novada domes 

2013.gada 19.decembra lēmumu „Par Rēzeknes novada dzimtsarakstu nodaļas 

maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu” (protokols Nr.30, 10§). 

 

14. § 

Par automašīnas VW PASSAT, valsts reģistrācijas numurs DK 5893, izslēgšanu no 

Gaigalavas pagasta pārvaldes bilances  
(Ziņo S.Ančikovska, Debatē S.Šķesters, S.Ančikovska) 

 

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

pagasta pārvaldes ierosinājumu un Finanšu pastāvīgās komitejas 2017.gada 12.janvāra 

priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 17 (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, 

Vinera Dimpere, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Anita Ludborža, Jānis 

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

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

nav, n o l e m j : 

 

izslēgt no Gaigalavas pagasta pārvaldes bilances automašīnu VW PASSAT, valsts 

reģistrācijas numurs DK 5893, ar uzskaites vērtību 3130,32 (trīs tūkstoši viens simts 

trīsdesmit euro 32 euro centi) EUR un atlikušo vērtību 0,00 (nulle euro 00 euro centi) EUR, 

kā arī noņemt no uzskaites Ceļu satiksmes drošības direkcijā un nodot metāllūžņos. 

 

15. § 

Par bezcerīgā parāda norakstīšanu A. M. Audriņu pagastā  
(Ziņo S.Ančikovska) 

 

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

1895.pantu, Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumu Nr.1486 “Kārtība, kādā 

budžeta iestāde kārto grāmatvedības uzskaiti” 100.punktu, ņemot vērā Finanšu pastāvīgās 

komitejas 2017.gada 12.janvāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 17 

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

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

Runčs, Natālija Stafecka, Pēteris Stanka, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Rita Žurzdina), 

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

 

dzēst bezcerīgo parādu EUR 122,26 (viens simts divdesmit divi euro 26 centi) apmērā A. 

M., personas kods (…), sakarā ar noilgumu. 

 

16. § 

Par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā SIA „GSK R” Rāznas ezerā  
(Ziņo T.Kruste) 

 

Izskatījusi SIA „GSK R” 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 2017.gada 12.janvāra priekšlikumu, Rēzeknes 

novada dome, balsojot “par” – 17 (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, Pēteris 

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

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

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

 

pieņemt lēmumu par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā SIA „GSK R” 

Rāznas ezerā (lēmums pievienots). 

 

17. § 

Par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā ZS „Dirvani” Rāznas ezerā  
(Ziņo T.Kruste) 

 

Izskatījusi ZS „Dirvani” 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 2017.gada 12.janvāra priekšlikumu, Rēzeknes 

novada dome, balsojot “par” – 17 (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, Pēteris 

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

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

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

n o l e m j : 

 

pieņemt lēmumu par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā ZS „Dirvani” 

Rāznas ezerā (lēmums pievienots). 

 

18. § 

Par Rāznas ezera zivju tīklu limitu sadali komerciālajai 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 5.
2
 daļu, 25.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 

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

izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 4.1., 4.3. un 7.10. apakšpunktu, Ministru kabineta 

2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 “Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas 

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

ņemot vērā Rāznas ezera rūpnieciskās zvejas limitu sadales komisijas 2017.gada 12.janvāra 

priekšlikumu (protokols Nr.5, 2.§), Soda reģistra datus, Rēzeknes novada pašvaldības 

Mākoņkalna, Kaunatas, Čornajas un Lūznavas pagastu pārvalžu iesniegto informāciju, 

Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 17 (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, 

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

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

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

n o l e m j : 

 

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

1.  ZS „Dirvani”– 1000 m; 

2.  SIA „GSK R” – 100 m. 

19. § 

Par Feimaņu 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, 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 
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tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 3.1.apakšpunktu, 71.punktu, 

Zvejniecības likuma 16.panta trešo daļu, ņemot vērā Feimaņu ezera rūpnieciskās zvejas limitu 

sadales komisijas 2017.gada 12.janvāra priekšlikumu (protokols Nr.1, 1.§), Sodu reģistra 

datus, Rēzeknes novada pašvaldības Feimaņu pagasta pārvaldes iesniegto informāciju, 

Rēzeknes novada dome, domes priekšsēdētāja vietniecei Elvīrai Pizānei jautājuma izskatīšanā 

un balsošanā nepiedaloties, balsojot “par” – 16 (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Vinera 

Dimpere, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Anita Ludborža, Jānis 

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

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

n o l e m j : 

 

iedalīt šādus Feimaņu ezera zivju tīklu (murdu) limitu pašpatēriņa zvejai 2017.gadā: 

1. I. K. – 1 murdu; 

2. E. P. – 1 murdu; 

3. J. K. – 1 murdu. 

 

20. § 

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 2017.gada 

12.janvāra priekšlikumu (protokols Nr.5, 1.§), Sodu reģistra datus, Rēzeknes novada 

pašvaldības Čornajas pagasta pārvaldes iesniegto informāciju, Rēzeknes novada dome, 

balsojot “par” – 17 (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, Pēteris Karacejevs, 

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

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

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

 

iedalīt Rāznas ezera zivju tīklu (murdu) limitu pašpatēriņa zvejai 2017.gadā E. M. – 1 

murdu. 

 

21. § 

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

 

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

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

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

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

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

un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 3.1.apakšpunktu, 71.punktu, Zvejniecības likuma 

16.panta trešo daļu, ņemot vērā Sedzera ezera rūpnieciskās zvejas limitu sadales komisijas 

2017.gada 12.janvāra priekšlikumu (protokols Nr.2, 1.§), Soda reģistra datus, Rēzeknes 

novada pašvaldības Lendžu pagasta pārvaldes iesniegto informāciju, Rēzeknes novada dome, 

balsojot “par” – 17 (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, Pēteris Karacejevs, 

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

Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Natālija Stafecka, Pēteris Stanka, Staņislavs Šķesters, 
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Monvīds Švarcs, Rita Žurzdina), “pret” - nav, “atturas” – nav, n o l e m j : 

 

iedalīt Sedzera ezera zivju tīklu (murdu) limitu pašpatēriņa zvejai 2017.gadā A. R. – 1 

murdu. 

 

22. § 

Par Viraudas ezera (Mākoņkalna pagasts) 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 (Mākoņkalna pagasta) rūpnieciskās zvejas 

limitu sadales komisijas 2017.gada 12.janvāra priekšlikumu (protokols Nr.2, 1.§), Soda 

reģistra datus, Rēzeknes novada pašvaldības Mākoņkalna pagasta pārvaldes iesniegto 

informāciju, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 17 (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, 

Vinera Dimpere, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Anita Ludborža, Jānis 

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

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

nav, n o l e m j : 

 

iedalīt Viraudas ezera zivju tīklu limitu pašpatēriņa zvejai 2017.gadā J. K.– 30 m. 

 

23. § 

Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2017.gada 5.janvāra lēmumā „Par Rāznas 

ezera zivju tīklu limitu sadali komerciālajai zvejai 2017.gadam”  
(Ziņo T.Kruste, Debatē M.Švarcs, I.Turka) 

 

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” 4.1., 4.3. un 7.10. apakšpunktu, Ministru kabineta 

2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 “Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas 

tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 3.1.apakšpunktu, 71.punktu, 

Zvejniecības likuma 16.panta trešo daļu, SIA “Madaras Z” un IK “Ziemeļvējš” 2017.gada 

9.janvāra iesniegumu, ņemot vērā Rāznas ezera rūpnieciskās zvejas limitu sadales komisijas 

2017.gada 12.janvāra priekšlikumu (protokols Nr.5, 3.§), Rēzeknes novada dome, deputātam 

Pēterim Stankam jautājuma izskatīšanā un balsošanā nepiedaloties, balsojot “par” – 16 

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

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

Runčs, Natālija Stafecka, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Rita Žurzdina), “pret” - nav, 

“atturas” – nav, n o l e m j : 

 

izdarīt grozījumus Rēzeknes novada domes 2017.gada 5.janvāra lēmumā „Par Rāznas 

ezera zivju tīklu limitu sadali komerciālajai zvejai 2017.gadam”, turpmāk tekstā – lēmums, 

(protokols Nr.1, 21.§), izsakot lēmuma 1. un 2.punktu šādā redakcijā: 

1. SIA “Madaras Z” - 30 murdi un 1000 metri; 

2. IK “Ziemeļvējš “ - 30 murdi un 1000 metri. 
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24. § 

Par samaksas samazināšanu A. I. par īpašumā piešķirto zemi  

Dricānu pagastā 
 (Ziņo M.Vizule, Debatē K.Melnis, M.Švarcs, M.Vizule, S.Šķesters, I.Turka) 

 

Izskatījusi Andra Ieviņa iesniegumu par samaksas samazināšanu par īpašumā piešķirto 

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

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

jautājumu patstāvīgās komitejas un Finanšu pastāvīgās komitejas 2017.gada 12.janvāra 

priekšlikumus, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 17 (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, 

Vinera Dimpere, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Anita Ludborža, Jānis 

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

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

nav, n o l e m j : 

 

pieņemt lēmumu par samaksas samazināšanu A. I. par īpašumā piešķirto zemi Dricānu 

pagastā (lēmums pievienots). 

 

25. § 

Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2011.gada 21.jūlija lēmumā „Par zemes 

lietošanas tiesību izbeigšanu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā 

reģistrētām lietošanā esošām zemes vienībām un ieskaitīšanu rezerves zemes fondā 

Mākoņkalna pagastā” un Rēzeknes novada domes 2012.gada 19.aprīļa lēmumā „Par 

zemes vienību ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās zemēs Mākoņkalna pagastā”  
(Ziņo M.Vizule) 

 

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

zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas 2016.gada 1.decembra vēstuli Nr.2-04.1-L/2998 

„Par kadastra datu kārtošanu”, ņemot vērā Teritorijas attīstības, plānošanas, tautsaimniecības, 

vides un infrastruktūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2017.gada 12.janvāra priekšlikumu, 

Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 17 (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, 

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

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

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

n o l e m j : 

 

1. Izdarīt grozījumus Rēzeknes novada domes 2011.gada 21.jūlija lēmumā „Par zemes 

lietošanas tiesību izbeigšanu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas 

sistēmā reģistrētām lietošanā esošām zemes vienībām un ieskaitīšanu rezerves 

zemes fondā Mākoņkalna pagastā” (protokols Nr.15, 23.§), svītrojot lēmumā zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumu 7872 008 0430. 

2. Izdarīt grozījumus Rēzeknes novada domes 2012.gada 19.aprīļa lēmumā „Par 

zemes vienību ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās zemēs Mākoņkalna pagastā” 

(protokols Nr.8, 26.§), svītrojot lēmumā zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 

7872 008 0220, 7872 008 0205, 7872 008 0206, 7872 008 0207, 7872 008 0208, 

7872 008 0296. 

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

reģionālajai nodaļai (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne). 

 

26. § 

Par Rēzeknes rajona Mākoņkalna pagasta padomes 2009.gada 18.jūnija lēmuma ”Par 

zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes nomas pirmtiesību noteikšanu” atzīšanu 

par spēku zaudējušu  
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(Ziņo M.Vizule) 

 

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

Latgales reģionālās nodaļas 2016.gada 1.decembra vēstuli Nr.2-04.1-L/2998 „Par kadastra 

datu kārtošanu” un ņemot vērā Teritorijas attīstības, plānošanas, tautsaimniecības, vides un 

infrastruktūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2017.gada 12.janvāra priekšlikumu, Rēzeknes 

novada dome, balsojot “par” – 17 (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, Pēteris 

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

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

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

n o l e m j : 

 

1. Sakarā ar Valsts zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas iesniegumā norādīto, 

Rēzeknes birojs, izvērtējot arhīvā esošos dokumentus, konstatēja, ka Rēzeknes rajona 

Mākoņkalna pagasta N. B., P. B., A. M., M. J. un O. G. zemes komisijas lietas par zemes 

īpašuma tiesību atjaunošanu materiālos ir šādi dokumenti:  

 P. B. 1992.gada 21.decembra iesniegums par īpašuma tiesību atjaunošanu uz 

Rēzeknes apriņķa Andrupenes pagasta Skrabu s.v. Nr.(…) zemi; 

 N. B. 1992.gada 22.decembra iesniegums par īpašuma tiesību atjaunošanu uz 

Rēzeknes apriņķa Andrupenes pagasta Skrabu s.v. Nr.(…) zemi; 

 A. M., M. J. un O. G. 1994.gada 6.maija iesniegums par īpašuma tiesību atjaunošanu 

uz Rēzeknes apriņķa Andrupenes pagasta Skrabu s.v. Nr. (…) zemi; 

 Latvijas Republikas Centrālā Valsts vēstures arhīva 1991.gada 18.jūnija izziņa Nr.3-

11/14319-119 “Par nekustamā īpašuma piederību”. 

 Radniecību apliecinošie dokumenti ar bijušo zemes īpašnieku N.B.. 

Saskaņā ar Latvijas Republikas Centrālā Valsts vēstures arhīva 1991.gada 18.jūnija 

izziņu Nr.3-11/14319-119 “Par nekustamā īpašuma piederību” nekustamais īpašums 

Rēzeknes apriņķa Andrupenes pagasta Skrabu s.v. Nr.(…) līdz 1940.gada 21.jūlijam piederēja 

N. B., zemes īpašuma kopplatība 11,03 ha. 

No zemes komisijas lietas materiāliem secināms, ka zemes reformas laikā iesniegumus 

par bijušā N. B. zemes īpašumu ir iesnieguši P. B., N. B., A. M., M. J. un O. G.. Saskaņā ar 

reģionālās nodaļas rīcībā esošo informāciju un zemesgrāmatas tiešsaistes datiem, uz bijušā 

Rēzeknes apriņķa Andrupenes pagasta Skrabu s.v. Nr. (…) īpašuma daļu īpašuma tiesības ir 

realizējuši P. B. 8,0 ha platībā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu (…) ietvaros un A. M. 

1,0 ha platībā zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem (…), (…), (…) ietvaros. 

Ar Mākoņkalna pagasta zemes komisijas 1996.gada 28.jūnija lēmumu Nr. 6 “Atteikt 

piešķirt zemi īpašumā” N. B. atteikts atjaunot īpašuma tiesības uz mantojamo zemi, jo likumā 

noteiktā termiņā līdz 1996.gada 1.jūnijam netika iesniegti zemes īpašuma un mantošanas 

tiesības. 

Ar Rēzeknes rajona Mākoņkalna pagasta zemes komisijas 1996.gada 28.jūnija lēmumu, 

(sēdes protokols Nr.06) M. J. ir atzītas īpašuma tiesības uz mantojamo zemi 1,0 ha platībā un 

O. G. - 1,0 ha platībā. Lēmumam nav pievienoti grafiskie pielikumi. 

Par M. J. mantojamo zemes daļu secināms, ka ar Rēzeknes rajona Mākoņkalna pagasta 

1997.gada 28.jūlija lēmumu Nr.14 apstiprinātajā Mākoņkalna pagasta zemes īpašumu un 

zemes lietojumu pārskata plānā tika iekļauts M. J. zemes lietojums 10,4 platībā. Zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumiem (…), (…), (…), (…), (…), (…). 

Rēzeknes rajona Mākoņkalna pagasta padome ar 2006.gada 30.augusta izziņu Nr.3-

11/330 apliecina, ka M. J. Mākoņkalna pagastā apsaimnieko zemi 10,4 ha kopplatībā, tai 

skaitā zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem (…) -5,8 ha, (…)-0,3 ha, 78720080207-1,5 

ha, (…) -0,5 ha, (…) -1,3 ha, (…) -1,0 ha platībā, maksā nekustamā īpašuma nodokli, strīds 

par zemi nepastāv. Izziņai pievienoti zemes vienību grafiskie pielikumi. 
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Ar Rēzeknes rajona Mākoņkalna pagasta padomes 2009.gada 18.jūnija lēmumu (sēdes 

protokola izraksts Nr.09) “Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes nomas 

pirmtiesību noteikšanu” M. J. ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības uz zemes vienībām ar 

kadastra apzīmējumiem (…) -5,8 ha, (…) -0,3 ha, (…) -1,5 ha, (…) -0,5 ha, (…) -1,3 ha 

platībā. 2009.gada 28.augustā starp Mākoņkalna pagasta padomi un M. J. noslēgts nomas 

līgums par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem (…) -5,8 ha, (…) -0,3 ha, (…) -1,5 ha, 

(…) -0,5 ha, (…) -1,3 ha nomu. 

Par O. G. mantojamo zemes daļu secināms, ka ar Rēzeknes rajona Mākoņkalna pagasta 

1997.gada 28.jūlija lēmumu Nr.14 apstiprinātajā Mākoņkalna pagasta zemes īpašumu un 

zemes lietojumu pārskata plānā ir iekļauts O. G. zemes lietojums 2,3ha platībā. Zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumiem (…) un (…). 

Rēzeknes rajona Mākoņkalna pagasta padome ar 2006.gada 30.augusta izziņu Nr.3-

11/332 apliecina, ka O. G. Mākoņkalna pagastā apsaimnieko zemi 2,3 ha kopplatībā, tai skaitā 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem (…) -1,0 ha un (…) -1,3 ha platībā, maksā 

nekustamā īpašuma nodokli, strīds par zemi nepastāv. Izziņai pievienoti zemes vienību 

grafiskie pielikumi. 

Ar Rēzeknes rajona Mākoņkalna pagasta padomes 2009.gada 18.jūnija lēmumu (sēdes 

protokola izraksts Nr.09) “Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes nomas 

pirmtiesību noteikšanu” O. G. izbeigtas lietošanas tiesības uz zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu (…) - 1,3 ha platībā. 2009.gada 11.augustā starp Mākoņkalna pagasta padomi un 

O. G. noslēgts nomas līgums Nr.24 par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu (…) nomu 1,3 

ha platībā. 

Pamatojoties uz O. G. iesniegumu, 2016.gada 1.decembrī Rēzeknes novada dome 

pieņēma lēmumu par nomas tiesību izbeigšanu ar minēto personu par zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu (…) nomu. 

Balstoties uz iepriekš minēto, atzīt par spēku zaudējušu: 

1.1. Rēzeknes rajona Mākoņkalna pagasta padomes 2009.gada 19.jūnija lēmuma ”Par 

zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes nomas pirmtiesību noteikšanu” 

(protokols Nr.18, 2.7.§ 4.punktu un 12.punktu) par zemes lietošanas tiesību 

izbeigšanu O. G. uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu (…) un zemes lietošanas 

tiesību izbeigšanu M. J. uz zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem (…), (…), 

(…), (…), (…). 

1.2. Mākoņkalna pagasta padomes 2009.gada 28.augustā noslēgto zemes nomas līgumu 

ar M. J. par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem (…), (…), (…), (…), (…) 

nomu. 

2. Lēmuma norakstu izsūtīt Mākoņkalna pagasta pārvaldei un VZD Latgales reģionālās 

nodaļai (Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV-4601). 

 

 

27. § 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „…” Ozolaines 

pagastā  
(Ziņo M.Vizule) 

 

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

īpašumam „ …”, 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 2017.gada 12.janvāra priekšlikumu, 

Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 17 (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, 

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

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

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

 

pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „ 

…” Ozolaines pagastā (lēmums pievienots). 

 

28. § 

Par pārrakstīšanās kļūdas labošanu Rēzeknes novada domes 2016.gada 20.oktobra 

lēmumā “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam  

„ …” Sakstagala pagastā” 
 (Ziņo M.Vizule) 

 

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

Administratīvā procesa likuma 72.panta pirmo daļu, Teritorijas attīstības, plānošanas, 

tautsaimniecības, vides un infrastruktūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2017.gada 

12.janvāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 17 (Aivars Buharins, Vilis 

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

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

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

“atturas” – nav, n o l e m j : 

 

1. Sakarā ar to, ka lēmumā tika konstatēta pārrakstīšanās kļūda zemes vienības kadastra 

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

nosaka, ka iestāde jebkurā laikā administratīvā tekstā var izlabot acīmredzamas 

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

Rēzeknes novada domes 2016.gada 20.oktobra lēmuma “Par zemes ierīcības projekta 

apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „ …” Sakstagala pagastā” (protokols Nr.24, 

30.§) lemjošās daļas 2.punktā kadastra apzīmējumu no „ … platībā 0,33 ha” uz „ … 

platībā 0,33 ha”.   
2. Lēmuma norakstu nosūtīt SIA „Latvijasmernieks.lv”, A. M. (adrese) un VZD Latgales 

reģionālajai nodaļai. 

 

29. § 

Par medību tiesību nodošanu mednieku biedrībai “MK Rikava” Dricānu 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 Dricānu pagasta pārvaldes sniegto informāciju par to, ka mednieku biedrībai “MK 

Rikava” nododamās medību platības atbilstoši norādītajiem kadastra apzīmējumiem 

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

Rikava” 2016.gada 21.decembra iesniegumu, Dricānu pagasta pārvaldes 2017.gada 9.janvāra 

atzinumu un Finanšu pastāvīgās komitejas 2017.gada 12.janvāra priekšlikumu, Rēzeknes 

novada dome, balsojot “par” – 17 (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, Pēteris 

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

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

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

n o l e m j : 

 

1. Noslēgt ar mednieku biedrību „MK Rikava” līgumu par medību tiesību nodošanu uz 

laiku no 2017.gada 9.janvāra līdz 2022.gada 8.janvārim uz Rēzeknes novada 

pašvaldībai piekritīgajām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 7850 004 0060 – 
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0,50 ha, 7850 004 0032 – 3,86 ha un 7850 004 0144 – 0,5ha platībā, ar kopējo platību 

- 4,86 ha Dricānu pagasta teritorijā.  

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

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

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. 

 

30. § 

Par medību tiesību nodošanu mednieku biedrībai „DRAUGS 1” Mākoņkalna 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 Kaunatas pagasta pārvaldes sniegto informāciju par to, ka mednieku biedrībai 

„DRAUGS 1” nododamās medību platības saskaņā ar Līgumā par medību tiesību nodošanu 

norādītājiem kadastra apzīmējumiem atbilstoši grafiskajam pielikumiem neapsaimnieko 

neviens cits medību tiesību lietotājs, ņemot vērā mednieku biedrības “DRAUGS 1” 2016.gada 

2.decembra un 6.decembra iesniegumus, Kaunatas pagasta pārvaldes 2017.gada 4.janvāra 

atzinumu un Finanšu pastāvīgās komitejas 2017.gada 12.janvāra priekšlikumu, Rēzeknes 

novada dome, balsojot “par” – 17 (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, Pēteris 

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

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

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

n o l e m j : 

 

1. Noslēgt ar mednieku biedrību „DRAUGS 1” līgumu par medību tiesību nodošanu uz 

laika periodu no 2017.gada 19. janvāra līdz 2022.gada 18. janvārim uz Rēzeknes 

novada pašvaldībai piekritīgajām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem: (…) - 

1,0 ha, (…) - 0,65 ha, (…) - 0,1 ha, (…) - 0,15 ha, (…) - 2,0 ha, (…) - 0,40 ha, (…) - 

0,14 ha, (…) - 0,15ha, (…) - 0,7 ha platībā no pašvaldībai piekritīgajām zemēm ar 

kopējo platību – 5,29 ha Mākoņkalna pagastā. 

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

tiesību nodošanu (līguma projekts ar mednieku kluba „ DRAUGS 1” 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. 

 

31. § 

Par medību tiesību nodošanu mednieku biedrībai „DRAUGS 1” Lūznavas 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 Lūznavas pagasta pārvaldes sniegto informāciju par to, ka mednieku biedrībai 

“DRAUGS 1” nododamās medību platības atbilstoši norādītajiem kadastra apzīmējumiem 

neapsaimnieko neviens cits medību tiesību lietotājs, ņemot vērā mednieku biedrības 

“DRAUGS 1” 2016.gada 6.decembra iesniegumu, Lūznavas pagasta pārvaldes 2017.gada 



21 

4.janvāra atzinumu un Finanšu pastāvīgās komitejas 2017.gada 12.janvāra priekšlikumu, 

Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 17 (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, 

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

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

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

n o l e m j : 

 

1. Noslēgt ar mednieku biedrību “DRAUGS 1” līgumu par medību tiesību nodošanu uz 

laiku no 2017.gada 19.janvāra līdz 2022.gada 18.janvārim par Rēzeknes novada 

pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļu ar kadastra apzīmējumu 7868 006 0073 – 

1,78 ha platībā Lūznavas pagastā.  

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

tiesību nodošanu (līguma projekts ar mednieku biedrību “DRAUGS 1” pievienots). 

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. 

 

32. § 

Par grozījumiem 2009.gada 29.jūnija zemes nomas līgumā ar V. S. Kantinieku pagastā  
(Ziņo M.Vizule) 

 

Izskatījusi Sakstagala pagasta pārvaldes iesniegumu par nomas līgumu, pamatojoties uz 

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

Finanšu pastāvīgās komitejas 2017.gada 12.janvāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, 

balsojot “par” – 17 (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, Pēteris Karacejevs, 

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

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

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

 

pieņemt lēmumu par grozījumiem 2009.gada 29.jūnija zemes nomas līgumā ar V. S. 

Kantinieku pagastā (lēmums pievienots). 

 

33. § 

Par 2007.gada 23.novembra Lauku apvidus zemes nomas tipveida līguma Nr.13 

grozījumiem ar J. K. Silmalas pagastā  
(Ziņo A.Bringule) 

 

Izskatījusi J. K. 2016.gada 22.decembra iesniegumu, pamatojoties uz likuma „Par 

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

pastāvīgās komitejas 2017.gada 12.janvāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot 

“par” – 17 (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, Pēteris Karacejevs, Igors 

Kolosovs, Tatjana Kubecka, Anita Ludborža, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Elvīra Pizāne, 

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

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

 

pieņemt lēmumu par 2007.gada 23.novembra Lauku apvidus zemes nomas tipveida 

līguma Nr.13 grozījumiem ar J. K. Silmalas pagastā (lēmums pievienots). 

 

34. § 

Par zemes nomas tiesību izbeigšanu A. V. un pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu (…)  iznomāšanu J. V. 

Rikavas pagastā  
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(Ziņo A.Bringule, Debatē S.Šķesters, A.Bringule) 

 

Izskatījusi A. V. 2016.gada 9.decembra iesniegumu par 2009.gada 27.jūnija lauku 

apvidus zemes nomas līguma Nr.65 izbeigšanu un J. V. iesniegumu par zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu (…) iznomāšanu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 37.panta 

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

2017.gada 12.janvāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 17 (Aivars 

Buharins, Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Tatjana 

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

Runčs, Natālija Stafecka, Pēteris Stanka, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Rita Žurzdina), 

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

 

pieņemt lēmumu par zemes nomas tiesību izbeigšanu A. V. un pašvaldībai piekritīgās 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu (…) iznomāšanu J. V. Rikavas pagastā (lēmums 

pievienots). 

 

35. § 

Par 2009.gada 29.jūnija lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.46 izbeigšanu ar  

A.B. Ozolaines pagastā  
(Ziņo A.Bringule) 

 

Izskatījusi A. B. 2016.gada 27.decembra iesniegumu par 2009.gada 29.jūnija lauku 

apvidus zemes nomas līguma Nr.46 izbeigšanu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

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

2017.gada 12.janvāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, deputātam Aivaram Buharinam 

jautājuma izskatīšanā un balsošanā nepiedaloties, balsojot “par” – 16 (Vilis Deksnis, Vinera 

Dimpere, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Anita Ludborža, Jānis 

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

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

nav, n o l e m j : 

 

pieņemt lēmumu par 2009.gada 29.jūnija lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.46 

izbeigšanu ar A. B.Ozolaines pagastā (lēmums pievienots) 

 

36. § 

Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma 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 2017.gada 12.janvāra 

priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 17 (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, 

Vinera Dimpere, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Anita Ludborža, Jānis 

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

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

nav, n o l e m j : 

 

1. Par nokavētā nekustamā īpašuma, kas atrodas Griškānu pagastā, nodokļa 

maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no K. P. (lēmums pievienots). 
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2. Par nokavētā nekustamā īpašuma, kas atrodas Griškānu pagastā, nodokļa 

maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no N. K. (lēmums pievienots). 

3. Par nokavētā nekustamā īpašuma, kas atrodas Kantinieku pagastā, nodokļa 

maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no S. A. (lēmums pievienots). 

4. Par nokavētā nekustamā īpašuma, kas atrodas Maltas pagastā, nodokļa maksājuma 

piedziņu bezstrīda kārtībā no N. H. (lēmums pievienots). 

 

37. § 

Par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar D. K. Lūznavas pagastā  
(Ziņo S.Strankale) 

 

Izskatījusi D. K. 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 2017.gada 12.janvāra 

priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 17 (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, 

Vinera Dimpere, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Anita Ludborža, Jānis 

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

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

nav, n o l e m j : 

 

1. Pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar D. K. Lūznavas 

pagastā (lēmums pievienots). 

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

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

K.. 

 

38. § 

Par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar J. L. Lūznavas pagastā  
(Ziņo S.Strankale) 

 

Izskatījusi J. L. 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 2017.gada 12.janvāra 

priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 17 (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, 

Vinera Dimpere, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Anita Ludborža, Jānis 

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

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

nav, n o l e m j : 

 

1. Pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar J. L. Lūznavas 

pagastā (lēmums pievienots). 

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

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

 

39. § 

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

 

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

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

Sociālo un veselības aizsardzības jautājumu pastāvīgās komitejas 2017.gada 12.janvāra 

priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 17 (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, 

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

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

nav, n o l e m j : 

 

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

pagastā (lēmums pievienots). 

2. Uzdot Nautrēnu pagasta pārvaldes vadītājai Līvijai Plavinskai sagatavot un noslēgt 

dzīvojamās telpas īres līgumu ar I. P.. 

 

40. § 

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

 

Izskatījusi V. 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 2017.gada 12.janvāra 

priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 17 (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, 

Vinera Dimpere, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Anita Ludborža, Jānis 

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

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

nav, n o l e m j : 

 

1. Pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar V. S. Stružānu 

pagastā (lēmums pievienots). 

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

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

 

41. § 

Par īrētās dzīvojamās telpas apmaiņu pret citu īrējamu dzīvojamo telpu  

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

 

Izskatījusi I. 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 2017.gada 12.janvāra priekšlikumu, 

Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 17 (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, 

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

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

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

n o l e m j : 

 

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

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

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

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

 

42. § 

Par dzīvojamās telpas īres līguma 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 pašvaldības SIA “Maltas 

dzīvokļu komunālās saimniecības uzņēmuma” un Stružānu pagasta pārvaldes atzinumus un 
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Sociālo un veselības aizsardzības jautājumu pastāvīgās komitejas 2017.gada 12.janvāra 

priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 17 (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, 

Vinera Dimpere, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Anita Ludborža, Jānis 

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

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

nav, n o l e m j : 

 

1. Sakarā ar īrnieka nāvi atzīt par izbeigtu dzīvojamās telpas īres līgumu ar J. O., 

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

Stružānu pagastā, Rēzeknes novadā, īri.  

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

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

pagastā, Rēzeknes novadā, īri.  

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

kas atrodas Stacijas ielā (..), Malta, Maltas pagastā, Rēzeknes novadā, īri. Uzdot 

pašvaldības SIA “Maltas dzīvokļu komunālās saimniecības uzņēmuma” valdes 

loceklim Jānim Kravalim sagatavot un noslēgt vienošanos par dzīvojamās telpas īres 

līguma izbeigšanu ar J. L.. 

 

43. § 

Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu V. P. Stružānu pagastā  
(Ziņo S.Strankale) 

 

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

sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 11.panta otro daļu, ņemot vērā 

Sociālo un veselības aizsardzības jautājumu pastāvīgās komitejas 2017.gada 12.janvāra 

priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 17 (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, 

Vinera Dimpere, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Anita Ludborža, Jānis 

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

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

nav, n o l e m j : 

 

1. Atjaunot V. P., personas kods (..), sociālā dzīvokļa īres līgumu par dzīvokļa Nr. (..) 

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

noslēdzot sociālā dzīvokļa īres līgumu uz noteiktu laiku no 2017.gada 19.janvāra līdz 

2017.gada 18.jūlijam. 

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

atjaunot sociālā dzīvokļa īres līgumu ar V. P.. 

 

44. § 

Par aizņēmuma ņemšanu Rēzeknes novada pašvaldībai piederošās dzīvojamās mājas 

Dricānos pārbūvei par feldšeru punkta ēku  
(Ziņo S.Ančikovska) 

 

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

budžetu un finanšu vadību” 41.panta piekto daļu, Ministru kabineta 2008.gada 25.marta 

noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” 

15.1.apakšpunktu, Rēzeknes novada attīstības programmas (2012.-2018.) Stratēģiskās daļas 

vidējā termiņa prioritātes VP2 ir „Daudzveidīgi sabiedriskie pakalpojumi un pakalpojumu 

infrastruktūras attīstība”, rīcības virzienu 2.3. „Sociālo un veselības pakalpojumu pieejamas 

infrastruktūras attīstība”, ņemot vērā Dricānu pagasta pārvaldes un Finanšu pastāvīgās 

komitejas 2017.gada 12.janvāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 17 

(Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Tatjana 
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Kubecka, Anita Ludborža, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris 

Runčs, Natālija Stafecka, Pēteris Stanka, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Rita Žurzdina), 

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

 

1. Ņemt aizņēmumu Valsts Kasē EUR 84 029 (astoņdesmit četri tūkstoši divdesmit 

deviņi euro 00 centi) apmērā ar Valsts Kases noteikto procentu likmi Rēzeknes 

novada pašvaldībai piederošās dzīvojamās mājas Dricānos pārbūvei par feldšeru 

punkta ēku ar aizņēmuma mērķi – prioritārā investīciju projekta īstenošanai. 

2. Aizņēmuma atmaksu garantēt no Rēzeknes novada pašvaldības budžeta līdzekļiem. 

3. Noteikt šādus aizņēmuma ņemšanas noteikumus: atmaksas termiņš 20 gadi, sākot 

pamatsummas atmaksu ar 2017.gada septembri. 

4. Lūgt atļauju Pašvaldības aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības 

padomei aizņēmuma saņemšanai 

 

45. § 

Par Rēzeknes novada pašvaldības dalību projektā “Pieejamības nodrošināšana 

Bērzgales feldšeru vecmāšu punkta telpām”  
(Ziņo B.Arbidāne, Debatē K.Melnis) 

 

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

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

infrastruktūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2017.gada 12.janvāra priekšlikumus, Rēzeknes 

novada dome, balsojot “par” – 17 (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, Pēteris 

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

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

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

n o l e m j : 

 

Rēzeknes novada pašvaldība piedalās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–

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

attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2.“Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” biedrības 

“Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izsludinātā projektu konkursa 2.kārtā un iesniedz rīcībā 

Nr.2.3.“Sociālo un veselības pakalpojumu attīstība” projektu “Pieejamības nodrošināšana 

Bērzgales feldšeru vecmāšu punkta telpām” ar projekta kopējām attiecināmajām izmaksām 

3520,00 EUR (trīs tūkstoši pieci simti divdesmit euro, 00 centi) apmērā, garantējot 

līdzfinansējumu projekta apstiprināšanas gadījumā 10 % apmērā kā sabiedriskā labuma 

projektam jeb 352,00 EUR (trīs simti piecdesmit divi euro, 00 centi) no Rēzeknes novada 

pašvaldības Bērzgales pagasta pārvaldes budžeta līdzekļiem.  

 

46. § 

Par Rēzeknes novada pašvaldības dalību projektā “Stāvlaukuma un gājēju celiņa 

ierīkošana pie Meirānu ezera pludmales”  
(Ziņo B.Arbidāne, Debatē K.Melnis, S.Šķesters, B.Arbidāne, M.Švarcs) 

 

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

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

infrastruktūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2017.gada 12.janvāra priekšlikumus, Rēzeknes 

novada dome, balsojot “par” – 17 (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, Pēteris 

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

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

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

n o l e m j : 
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Rēzeknes novada pašvaldība piedalās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–

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

attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2.“Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” biedrības 

“Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izsludinātā projektu konkursa 2.kārtā un iesniedz rīcībā 

Nr.2.1.“saglabāts un popularizēts kultūrvēstures, dabas mantojums, uzlabota sabiedriskā 

infrastruktūra” projektu “Stāvlaukuma un gājēju celiņa ierīkošana pie Meirānu ezera 

pludmales” ar projekta kopējām attiecināmajām izmaksām 9 000,00 EUR (deviņi tūkstoši 

euro, 00 centi) apmērā, garantējot līdzfinansējumu projekta apstiprināšanas gadījumā 10 % 

apmērā kā sabiedriskā labuma projektam jeb 900,00 EUR (deviņi simti euro, 00 centi) no 

Rēzeknes novada pašvaldības Bērzgales pagasta pārvaldes budžeta līdzekļiem.  

 

47. § 

Par Rēzeknes novada pašvaldības dalību projektā „Krēslu iegāde Nautrēnu pagasta 

sporta hallei - kultūras namam”  
(Ziņo B.Arbidāne, Debatē K.Melnis, B.Arbidāne, M.Švarcs) 

 

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

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

infrastruktūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2017.gada 12.janvāra priekšlikumus, Rēzeknes 

novada dome, balsojot “par” – 16 (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, Pēteris 

Karacejevs, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Anita Ludborža, Jānis Macāns, Elvīra Pizāne, 

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

Švarcs, Rita Žurzdina), “pret” - nav, “atturas” – 1 (Kaspars Melnis), n o l e m j :  

 

Rēzeknes novada pašvaldība piedalās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–

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

attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2.“Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” biedrības 

“Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izsludinātā projektu konkursa 2.kārtā un iesniedz rīcībā 

Nr.2.2.“Iedzīvotāju iniciatīvu attīstība, mūžizglītība” projektu “Krēslu iegāde Nautrēnu 

pagasta sporta hallei-kultūras namam” ar projekta kopējām attiecināmajām izmaksām 

6000,00 EUR (seši tūkstoši euro, 00 centi) apmērā, garantējot līdzfinansējumu projekta 

apstiprināšanas gadījumā 10 % apmērā kā sabiedriskā labuma projektam jeb 600,00 EUR 

(seši simti euro, 00 centi) no Rēzeknes novada pašvaldības Nautrēnu pagasta pārvaldes 

budžeta līdzekļiem.  

 

48. § 

Par biedrības “Griškānu pagasta sieviešu klubs “Smaids”” projekta “Tautas tērpu 

iegāde Griškānu pagasta dejot un dziedāt gribētājiem” atbalstu  
(Ziņo S.Ančikovska) 

 

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

novada attīstības programmas vidējā termiņa prioritātes VP4 “Dabas resursu un 

kultūrmantojuma saglabāšana un attīstība” rīcības virzienu 4.2. “Novada kultūrmantojuma 

tradīciju saglabāšana un popularizēšana” uzdevumu 4.2.3. “Sekmēt sadarbību ar izglītības 

iestādēm, nodrošinot kultūras mantojuma pēctecību”, ņemot vērā biedrības “Griškānu pagasta 

sieviešu klubs “Smaids”” 2017.gada 9.janvāra iesniegumu, Griškānu pagasta pārvaldes 

2017.gada 10.janvāra atzinumu Nr.3.1./9, Teritorijas attīstības, plānošanas, tautsaimniecības, 

vides un infrastruktūras jautājumu un Finanšu pastāvīgās komitejas 2017.gada 12.janvāra 

priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 17 (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, 

Vinera Dimpere, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Anita Ludborža, Jānis 

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

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

nav, n o l e m j : 
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atbalstīt biedrības “Griškānu pagasta sieviešu klubs “Smaids”” piedalīšanos projektā 

“Tautas tērpu iegāde Griškānu pagasta dejot un dziedāt gribētājiem” un tās iesniegšanu 

biedrības “ Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izsludinātajā atklātajā projektu konkursa II 

kārtā Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2.“Darbības 

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

potenciāla attīstības iniciatīvas” rīcībā R2.2.“Iedzīvotāju iniciatīvu attīstība, mūžizglītība” ar 

projekta kopējām attiecināmajām izmaksām 4984,72 EUR (četri tūkstoši deviņi simti 

astoņdesmit četri euro 72 centi) apmērā un garantēt līdzfinansējumu projekta apstiprināšanas 

gadījumā 10% apmērā kā saimnieciskā labuma projektam 498,47 EUR (četri simti 

deviņdesmit astoņi euro 47 centi) no Rēzeknes novada pašvaldības Griškānu pagasta 

pārvaldes budžeta izdevumiem 2017.gadā. 

 

 

Sēde slēgta 11:00 

 

 

Nākamā kārtējā Rēzeknes novada domes sēde tiek sasaukta 2017.gada 2.februārī. 

 

 

Pielikumā: 

1. Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības Audriņu pamatskolas nolikumā uz 1 lapas 

2. Ozolaines bāriņtiesas locekles Ināras Virzas 2017.gada 6.janvāra iesniegums par 

atbrīvošanu no Ozolaines bāriņtiesas locekles amata uz 1 lapas 

3. Santas Jakušānes 2017.gada 10.janvāra iesniegums par ievēlēšanu Ozolaines 

bāriņtiesas locekles amatā uz 1 lapas 

4. Adamovas speciālās internātpamatskolas 2017.gada 6.janvāra iesniegums un 

dokumenta kopija pielikumā, kopā uz 2 lapām 

5. Pielikums Nr.1 Rēzeknes novada dzimtsarakstu nodaļas sniegto maksas pakalpojumu 

cenrādis uz 1 lapas 

6. Dricānu pagasta pārvaldes 2017.gada 10.janvāra iesniegums uz 1 lapas 

7. Gaigalavas pagasta pārvaldes 2017.gada 10.janvāra iesniegums un dokumenti 

pielikumā, kopā uz 6 lapām 

8. Audriņu pagasta pārvaldes 2016.gada 12.decembra iesniegums uz 1 lapas 

9. Rāznas ezera rūpnieciskās zvejas limitu sadales komisijas 2017.gada 12.janvāra 

protokola Nr.5 kopija uz 3 lapām 

10. Feimaņu ezera rūpnieciskās zvejas limitu sadales komisijas 2017.gada 12.janvāra 

protokola Nr.1 kopija uz 2 lapām 

11. Sedzera ezera rūpnieciskās zvejas limitu sadales komisijas 2017.gada 12.janvāra 

protokola Nr.2 kopija uz 2 lapām 

12. Viraudas ezera (Mākoņkalna pagasts) rūpnieciskās zvejas limitu sadales komisijas 

2017.gada 12.janvāra protokola Nr.2 kopija uz 2 lapām 

13. Līguma ar mednieku biedrību “MK Rikava” par medību tiesību nodošanu projekts uz 

3 lapām 

14. Līguma ar mednieku biedrību “DRAUGS 1” Mākoņkalna pagastā par medību tiesību 

nodošanu projekts uz 3 lapām 

15. Līguma ar mednieku biedrību “DRAUGS 1” Lūznavas pagastā par medību tiesību 

nodošanu projekts uz 3 lapām 

16. Dricānu pagasta pārvaldes 2017.gada 10.janvāra iesniegums ar Vienošanos pielikumā, 

kopā uz 2 lapām 

17. Tāmes - Pieejamības nodrošināšana Bērzgales feldšeru vecmāšu punkta telpām – 

kopija uz 2 lapām 
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18. Tāmes - Stāvlaukuma un gājēju celiņa ierīkošana pie Meirānu ezera pludmales – 

kopija uz 1 lapas 

19. Griškānu pagasta pārvaldes 2017.gada 10.janvāra atzinuma kopija ar dokumentu 

kopijām pielikumā, kopā uz 4 lapām 

20. Rēzeknes novada domes lēmumi (administratīvie akti) 7.§ - 10.§, 16.§, 17.§, 24.§, 

27.§, 32.§ - 35.§, 36.§ 1.punkts - 36.§ 4.punkts, kopā uz 21 lapas 

 

 

Sēdes vadītājs                                                                                                      Monvīds Švarcs 

2017.gada 19.janvārī 
 

 

Protokoliste                                                                                                          Ilona Turka 

2017.gada 19.janvārī 

 

 


