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Sēde sasaukta plkst.10.00 

Sēde atklāta plkst.10.00 

 

Sēdi vada Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs 

 

Sēdi protokolē Rēzeknes novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības nodaļas vadītāja Ilona 

Turka 

 

Sēdē piedalās 

 Rēzeknes novada domes deputāti: Aivars Buharins, Vinera Dimpere, Pēteris Karacejevs, 

Igors Kolosovs, Anita Ludborža, Jānis Macāns, Guntis Rasims, Juris Runčs, 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 Izglītības pārvaldes vadītājs Guntars Skudra 

 Rēzeknes novada pašvaldības Zemes pārvaldības dienesta vecākā zemes lietu speciāliste 

Marta Vizule 

 Rēzeknes novada pašvaldības Zemes pārvaldības dienesta nodokļu administratore Indra 

Kroiče; 

 Rēzeknes novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītāja Silvija Strankale 

 Rēzeknes novada pašvaldības vecākā vides aizsardzības speciāliste Terēzija Kruste 

 Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja Anna Jaudzema 

 Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas sabiedrisko attiecību 

speciāliste Madara Ļaksa 

 laikraksta “Rēzeknes Vēstis” žurnāliste Aleksandra Elksne 

 

Sēdē nepiedalās  

 Rēzeknes novada domes deputāti: Vilis Deksnis, Tatjana Kubecka, Kaspars Melnis, 

Natālija Stafecka, Pēteris Stanka  - pamatdarbā 
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Darba kārtībā 

1. Par izdoto Rēzeknes novada pašvaldības 2016.gada 15.decembra saistošo 

noteikumu Nr.76 „Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un 

atskaitīšanas kārtība Rēzeknes novada pašvaldības izglītības iestādēs” 

precizēšanu  

2. Par vienošanās par sadarbību starp Rēzeknes novada pašvaldību un Latvijas 

Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības Rēzeknes un Viļānu novadu 

organizāciju darbības termiņa pagarināšanu  

3. Par Griškānu pirmsskolas izglītības iestādes nosaukuma maiņu  

4. Par Griškānu pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” nolikuma apstiprināšanu  

5. Par Maltas pirmsskolas izglītības iestādes nosaukuma maiņu  

6. Par Maltas pirmsskolas izglītības iestādes “Dzīpariņš” nolikuma apstiprināšanu  

7. Par piešķirtā pabalsta pārrēķinu bijušajai Čornajas pagasta padomes 

priekšsēdētājai I.J. 

8. Par nekustamā īpašuma „Skola” ar kadastra Nr.7846 003 0300 atsavināšanu 

Čornajas pagastā  

9. Par dzīvokļa īpašuma „ nosaukums”, Pleikšņos, Ozolaines pagastā, nodošanu 

atsavināšanai V. V. 

10. Par nekustamā īpašuma “nosaukums” Rikavas pagastā nodošanu atsavināšanai 

R. I.  

11. Par nekustamā īpašuma “nosaukums” Sakstagala pagastā atsavināšanas 

izbeigšanu  

12. Par pakalpojumu maksas apstiprināšanu Silmalas pagasta pārvaldē  

13. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7876 001 2310 izslēgšanu no 

Ozolaines pagasta pārvaldes bilances  

14. Par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā SIA „Brosteam” Černostes 

ezerā  

15. Par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā SIA „Brosteam” Ismeru - 

Žogotu ezerā  

16. Par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā SIA „Brosteam” Salāja 

ezerā  

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

18. Par Ismeru-Žogotu ezera zivju tīklu limitu sadali komerciālajai zvejai 

2017.gadam  

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

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

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

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

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

24. Par Gailumu ezera zivju tīklu limitu piešķiršanu 2017.gadam  

25. Par Šķeņevas ezera zivju tīklu limitu piešķiršanu 2017.gadam  

26. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7846 004 0447 platības sadalījuma 

pa zemes lietošanas veidiem precizēšanu Čornajas pagastā  

27. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7858 002 0050, 7858 002 0183, 

7858 002 0187, 7858 003 0055 un 7858 005 0348 platības sadalījuma pa zemes 

lietošanas veidiem precizēšanu Ilzeskalna pagastā  

28. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2012.gada 5.jūlija lēmumā „Par zemes 

lietošanas tiesību izbeigšanu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas 

sistēmā reģistrētām lietošanā esošām zemes vienībām un zemes vienību 

ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās zemēs Silmalas pagastā”  

29. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7870 003 

1225 sadali Maltas pagastā  
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30. Par pašvaldības nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 7892 002 0031 sadali 

Stoļerovas pagastā  

31. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam 

„nosaukums” Griškānu pagastā  

32. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam 

„nosaukums” Griškānu pagastā  

33. Par grozījumiem 2014.gada 5.jūnija līgumā Nr.8.18/1134 par medību tiesību 

nodošanu mednieku biedrībai „Čornaja” Čornajas pagastā  

34. Par grozījumiem 2007.gada 23.novembra Lauku apvidus zemes nomas līgumā 

Nr.19 ar A.D. Dricānu pagastā  

35. Par 2009.gada 21.aprīļa Lauku apvidus zemes nomas tipveida līguma Nr.28 

grozījumiem ar V.V. Strūžānu pagastā  

36. Par 2009.gada 29.jūnija zemes nomas līguma Nr.79 izbeigšanu ar K.I. Ilzeskalna 

pagastā  

37. Par 2013.gada 28.novembra Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.112 

izbeigšanu ar J. S. Mākoņkalna pagastā  

38. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu „GERBACH” 

RSEZ SIA  

39. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu „IRBIS 

Technology” RSEZ SIA  

40. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu „NewFuels” RSEZ 

SIA  

41. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu „VEREMS” RSEZ 

SIA  

42. Par nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāda un nokavējuma naudas dzēšanu 

īpašumam „ nosaukums” Ozolmuižas pagastā un īpašumam „ nosaukums” 

Sakstagala pagastā 

43. Par nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāda un nokavējuma naudas dzēšanu 

īpašumam „ nosaukums” Audriņu pagastā 

44. Par J.Č. nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa samaksas kārtības noteikšanu  

45. Par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar E.T. Maltas pagastā  

46. Par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar L. Č. Stružānu pagastā   

47. Par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar V. K. Stružānu pagastā   

48. Par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar A. K. Stružānu pagastā   

49. Par dzīvojamās telpas īres līguma pārslēgšanu ar K. E. Dricānu pagastā   

50. Par atteikumu izīrēt dzīvojamās telpas N. B. Stružānu pagastā   

51. Par dzīvojamo telpu īres līgumu izbeigšanu   

52. Par sociālo dzīvokļu īres līgumu atjaunošanu   

53. Par personas izslēgšanu no Rēzeknes novada pašvaldības vispārējās kārtas 

palīdzības reģistra   

54. Par grozījumu personu reģistra pašvaldību dzīvokļa jautājumu risināšanā, 

izīrējot pašvaldībai piederošās vai iznomātās dzīvojamās telpas apstiprināšanu 

vispārējā kārtībā   

55. Par aizņēmuma atmaksas termiņa pagarinājumu Rēzeknes novada pašvaldības 

aizņēmumam “Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Kantinieku pagasta 

Liužas ciemā” un “Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Stoļerovas 

pagasta Stoļerovas ciemā”  
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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” – 12 (Aivars Buharins, Vinera Dimpere, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, 

Anita Ludborža, Jānis Macāns, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Staņislavs 

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

 

apstiprināt izsludināto Rēzeknes novada domes 2017.gada 16.februāra sēdes darba 

kārtību (1. – 55.jautājumu). 

 

1. § 

Par izdoto Rēzeknes novada pašvaldības 2016.gada 15.decembra saistošo 

noteikumu Nr.76 „Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un 

atskaitīšanas kārtība Rēzeknes novada pašvaldības izglītības iestādēs” precizēšanu 
(Ziņo G.Skudra) 

 

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

izglītības likuma 26.panta pirmo daļu, ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijas 2017.gada 16.janvāra atzinumu Nr.1-18/208 “Par saistošajiem noteikumiem 

Nr.76” un Izglītības, kultūras un sporta jautājumu pastāvīgās komitejas 2017.gada 9.februāra 

priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 12 (Aivars Buharins, Vinera Dimpere, 

Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Anita Ludborža, Jānis Macāns, Elvīra Pizāne, Guntis 

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

“atturas” – nav, n o l e m j : 

 

precizēt izdotos Rēzeknes novada pašvaldības 2016.gada 15.decembra saistošos 

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

kārtība Rēzeknes novada pašvaldības izglītības iestādēs” (precizēti saistošie noteikumi 

pievienoti). 

 

2. § 

Par vienošanās par sadarbību starp Rēzeknes novada pašvaldību un Latvijas 

Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības Rēzeknes un Viļānu novadu 

organizāciju darbības termiņa pagarināšanu 
(Ziņo G.Skudra) 

 

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

Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības Rēzeknes un Viļānu novadu 

organizācijas 2017.gada 8.februāra iesniegumu un Izglītības, kultūras un sporta jautājumu 

pastāvīgās komitejas 2017.gada 9.februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot 

“par” – 12 (Aivars Buharins, Vinera Dimpere, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Anita 

Ludborža, Jānis Macāns, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Staņislavs Šķesters, 

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

 

1. pagarināt vienošanās par sadarbību starp Rēzeknes novada pašvaldību un Latvijas 

izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības Rēzeknes un Viļānu novadu 

organizāciju darbības termiņu līdz 2018.gada 31.decembrim (vienošanās pievienota). 

2. Uzdot domes priekšsēdētājam Monvīdam Švarcam parakstīt Vienošanos par 

sadarbību starp Rēzeknes novada pašvaldību un Latvijas izglītības un zinātnes 

darbinieku arodbiedrības Rēzeknes un Viļānu novadu organizāciju. 
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3. § 

Par Griškānu pirmsskolas izglītības iestādes nosaukuma maiņu 
(Ziņo G.Skudra) 

 

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

Griškānu pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas Svetlanas Klīdzējas iesniegumu un 

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu pastāvīgās komitejas 2017.gada 9.februāra 

priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 12 (Aivars Buharins, Vinera Dimpere, 

Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Anita Ludborža, Jānis Macāns, Elvīra Pizāne, Guntis 

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

“atturas” – nav, n o l e m j : 

 

ar 2017.gada 1.aprīli mainīt Griškānu pirmsskolas izglītības iestādes nosaukumu uz 

„Griškānu pirmsskolas izglītības iestāde „Sprīdītis””. 

 

4. § 

Par Griškānu pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” nolikuma apstiprināšanu  
(Ziņo G.Skudra) 

 

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

likuma 22.panta pirmo daļu, Rēzeknes novada pašvaldības Griškānu pirmsskolas izglītības 

iestādes nolikuma (apstiprināts Rēzeknes novada domes 2012.gada 15.marta sēdē, protokols 

Nr.6, 1.§) 21.punktu, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta jautājumu pastāvīgās komitejas 

2017.gada 9.februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 12 (Aivars 

Buharins, Vinera Dimpere, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Anita Ludborža, Jānis 

Macāns, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Rita 

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

 

apstiprināt Rēzeknes novada pašvaldības Griškānu pirmsskolas izglītības iestādes 

“Sprīdītis” nolikumu (nolikums pievienots). 

 

5. § 

Par Maltas pirmsskolas izglītības iestādes nosaukuma maiņu 
 (Ziņo G.Skudra) 

 

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

Maltas pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas Alīnas Čistjakovas iesniegumu un Izglītības, 

kultūras un sporta jautājumu pastāvīgās komitejas 2017.gada 9.februāra priekšlikumu, 

Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 12 (Aivars Buharins, Vinera Dimpere, Pēteris 

Karacejevs, Igors Kolosovs, Anita Ludborža, Jānis Macāns, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, 

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

nav, n o l e m j : 

 

ar 2017.gada 1.aprīli mainīt Maltas pirmsskolas izglītības iestādes nosaukumu uz „Maltas 

pirmsskolas izglītības iestāde „Dzīpariņš””. 

 

6. § 

Par Maltas pirmsskolas izglītības iestādes “Dzīpariņš” nolikuma apstiprināšanu  
(Ziņo G.Skudra) 

 

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

likuma 22.panta pirmo daļu, Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pirmsskolas izglītības 

iestādes nolikuma (apstiprināts Rēzeknes novada domes 2012.gada 15.marta sēdē, protokols 
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Nr.6, 1.§) 21.punktu, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta jautājumu pastāvīgās komitejas 

2017.gada 9.februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 12 (Aivars 

Buharins, Vinera Dimpere, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Anita Ludborža, Jānis 

Macāns, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Rita 

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

 

apstiprināt Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pirmsskolas izglītības iestādes 

“Dzīpariņš” nolikumu (nolikums pievienots). 

 

7. § 

Par piešķirtā pabalsta pārrēķinu bijušajai Čornajas pagasta padomes  

priekšsēdētājai I.J. 
 (Ziņo S.Ančikovska) 

 

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

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

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

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

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

tarifa likmes aprēķināšanu”” , Rēzeknes novada domes 2014.gada 20.februāra lēmumu “Par 

pabalsta piešķiršanu bijušajai Čornajas pagasta padomes priekšsēdētājai I.J.”, ņemot vērā I. J. 

2017.gada 18.janvāra iesniegumu par pabalsta pārrēķinu, sakarā ar izmaiņām valstī noteiktās 

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

pastāvīgās komitejas 2017.gada 9.februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot 

“par” – 12 (Aivars Buharins, Vinera Dimpere, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Anita 

Ludborža, Jānis Macāns, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Staņislavs Šķesters, 

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

 

veikt Rēzeknes novada domes 2014.gada 20.februāra lēmumā “Par pabalsta piešķiršanu 

bijušajai Čornajas pagasta padomes priekšsēdētājai I. J.” (protokols Nr.4; 5.§) piešķirtā 

pabalsta pārrēķinu, nosakot bijušajai Čornajas pagasta padomes priekšsēdētājai I.J. no 

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

471,01 (četri simti septiņdesmit viens euro 01 cents). 

 

8. § 

Par nekustamā īpašuma „Skola” ar kadastra Nr.7846 003 0300 atsavināšanu 

 Čornajas pagastā 
(Ziņo S.Frančenko) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu un 

27.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta otro daļu, 5.panta pirmo 

un piekto daļu, 8.panta otro un trešo daļu un 9.panta otro daļu, ņemot vērā Čornajas pagasta 

pārvaldes 2017.gada 1.februāra ierosinājumu un Finanšu pastāvīgās komitejas 2017.gada 

9.februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 12 (Aivars Buharins, 

Vinera Dimpere, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Anita Ludborža, Jānis Macāns, Elvīra 

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

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

 

1. nodot atsavināšanai Rēzeknes novada pašvaldības nekustamo īpašumu „Skola” ar 

kadastra Nr.7846 003 0300, kas sastāv no nedzīvojamas ēkas (skolas ēka) 974,5 m² 

kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 7846 003 0052 006 un zemes gabala 0,57 ha 

platībā ar kadastra apzīmējumu 7846 003 0300, pārdodot to mutiskā izsolē ar 

augšupejošu soli. 
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2. Izveidot komisiju izsoles procedūras veikšanai šādā sastāvā: 

komisijas priekšsēdētājs - Oļegs Kvitkovskis, Čornajas pagasta pārvaldes vadītājs; 

komisijas locekļi:  Vija Jeršova, Ratnieku kultūras nama vadītāja; 

Edgars Paškovs, Čornajas pagasta darba aizsardzības 

speciālists. 

3. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 7846 003 0300, 

Čornajas pagastā, Rēzeknes novadā, izsoles noteikumus (izsoles noteikumi 

pievienoti). 

4. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma nosacīto cenu – 4316,96 EUR (četri 

tūkstoši trīs simti sešpadsmit euro 96 centi). 

5. Izsoles rezultātus komisijai iesniegt apstiprināšanai Rēzeknes novada domē. 

 

9. § 

Par dzīvokļa īpašuma „nosaukums”, Pleikšņos, Ozolaines pagastā, nodošanu 

atsavināšanai V. V. 
(Ziņo I.Ladnā) 

 

Izskatījusi V. V. 2015.gada 13.oktobra 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 9.februārī 

priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 12 (Aivars Buharins, Vinera Dimpere, 

Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Anita Ludborža, Jānis Macāns, Elvīra Pizāne, Guntis 

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

“atturas” – nav, n o l e m j : 

 

1. pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma „nosaukums”, Pleikšņos, Ozolaines pagastā, 

Rēzeknes novadā, kadastra Nr.(..), platība 60,4 m
2
, nodošanu atsavināšanai V. V. 

(lēmums pievienots). 

2. Izveidot dzīvokļa īpašuma „nosaukums”, Pleikšņos, Ozolaines pagastā, Rēzeknes 

novadā, kadastra Nr.(..), platība 60,4 m
2
, nosacītās cenas noteikšanai novērtēšanas 

komisiju šādā sastāvā: 

komisijas priekšsēdētāja –  Svetlana Petrova, Ozolaines pagasta pārvaldes galvenā 

grāmatvede; 

komisijas locekļi: Liene Peļņa, Ozolaines pagasta pārvaldes lietvede; 

 Jana Jakuškina, Zemes pārvaldības dienesta zemes lietu 

speciālists. 

3. Uzdot dzīvokļa īpašuma „nosaukums”, Pleikšņos, Ozolaines pagastā, Rēzeknes 

novadā, kadastra Nr.(..), platība 60,4 m
2
, novērtēšanas komisijai iesniegt nosacīto cenu 

apstiprināšanai Rēzeknes novada domei. 

 

10. § 

Par nekustamā īpašuma “nosaukums” Rikavas pagastā nodošanu atsavināšanai 

 R. I. 
(Ziņo I.Ladnā) 

 

Izskatījusi R. I. 2016.gada 17.februāra 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 9.februāra 

priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 12 (Aivars Buharins, Vinera Dimpere, 

Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Anita Ludborža, Jānis Macāns, Elvīra Pizāne, Guntis 



8 

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

“atturas” – nav, n o l e m j : 

 

1. pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma “nosaukums”, kas atrodas Rikavas pagastā, 

Rēzeknes novadā, kadastra Nr. (..), nodošanu atsavināšanai R.I. (lēmums pievienots). 

2. Izveidot nekustamā īpašuma “nosaukums”, kas atrodas Rikavas pagastā, Rēzeknes 

novadā, kadastra Nr. (..), nosacītās cenas noteikšanai novērtēšanas komisiju šādā 

sastāvā: 

komisijas priekšsēdētājs –  Andrejs Tārauds, Rikavas pagasta pārvaldes vadītājs; 

komisijas locekļi: Jānis Zeļčs, Zemes pārvaldības dienesta zemes lietu speciālists; 

Antoņina Piļajeva, Rikavas pagasta pārvaldes galvenā 

grāmatvede. 

3. Uzdot nekustamā īpašuma “nosaukums”, kas atrodas Rikavas pagastā, Rēzeknes 

novadā, kadastra Nr.(..), novērtēšanas komisijai iesniegt nosacīto cenu apstiprināšanai 

Rēzeknes novada domei. 

 

11. § 

Par nekustamā īpašuma “Pabērzi” Sakstagala pagastā atsavināšanas izbeigšanu  
(Ziņo I.Ladnā, Debatē S.Šķesters, I.Ladnā, M.Švarcs) 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, 41.panta 

pirmās daļas 3.punktu un 47.panta pirmo un otro daļu, Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 8.punktu, 5.panta pirmo daļu un 37.panta septīto 

daļu, ņemot vērā Rēzeknes novada domes pašvaldības nekustamā īpašuma „Laimes putns” – 

neapbūvēta zemesgabala – novērtēšanas komisijas 2016.gada 9.decembra sēdes protokolu 

Nr.1, A. J.2017.gada 26.janvāra iesniegumu, Finanšu pastāvīgās komitejas 2017.gada 

9.februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 12 (Aivars Buharins, 

Vinera Dimpere, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Anita Ludborža, Jānis Macāns, Elvīra 

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

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

 

izbeigt nekustamā īpašuma “Pabērzi”, kas atrodas, “Pabērzi”, Sakstagala pagastā, 

Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7886 006 0202, platība 2,95 ha, atsavināšanu A. J., personas - 

kods (..), dzīvo (.). 

 

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

stāšanās dienas, pieteikumu iesniedzot Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. 

 

12. § 

Par pakalpojumu maksas apstiprināšanu Silmalas pagasta pārvaldē 
(Ziņo S.Ančikovska) 

 

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

Silmalas pagasta pārvaldes 2017.gada 7.februāra iesniegumu Nr.2.2/89 un Finanšu pastāvīgās 

komitejas 2017.gada 9.februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 12 

(Aivars Buharins, Vinera Dimpere, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Anita Ludborža, Jānis 

Macāns, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Rita 

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

 

sākot ar 2017.gada 1.aprīli, apstiprināt šādu Silmalas pagasta pārvaldes maksas 

pakalpojuma izcenojumu: 
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Nr.p.k Pakalpojuma 

veids 

Mērvienība Cena bez 

PVN 

(euro) 

PVN 

(euro) 

Cena ar 

PVN 

(euro) 

Piezīmes 

1. Tiskādu 

vidusskolas 

sporta zāles 

noma 

EUR/h 4,88 1,02 5,90 PVN 

maksātājs 

 

13. § 

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7876 001 2310 izslēgšanu no  

Ozolaines pagasta pārvaldes bilances 
(Ziņo S.Ančikovska) 

 

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

Ozolaines pagasta pārvaldes 2017.gada 2.februāra iesniegumu - atzinumu Nr.2.2/8 un Finanšu 

pastāvīgās komitejas 2017.gada 9.februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot 

“par” – 12 (Aivars Buharins, Vinera Dimpere, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Anita 

Ludborža, Jānis Macāns, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Staņislavs Šķesters, 

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

 

izslēgt no Ozolaines pagasta pārvaldes bilances zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 

7876 001 2310 0,026 ha platībā.  

 

14. § 

Par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā SIA „Brosteam”  

Černostes ezerā  
(Ziņo T.Kruste) 

 

Izskatījusi SIA „Brosteam” 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 9.februāra priekšlikumu, Rēzeknes 

novada dome, balsojot “par” – 12 (Aivars Buharins, Vinera Dimpere, Pēteris Karacejevs, 

Igors Kolosovs, Anita Ludborža, Jānis Macāns, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, 

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

n o l e m j : 

 

pieņemt lēmumu par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā SIA „Brosteam” 

Černostes ezerā (lēmums pievienots). 

 

15. § 

Par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā SIA „Brosteam” 

Ismeru - Žogotu ezerā 
(Ziņo T.Kruste) 

 

Izskatījusi SIA „Brosteam” 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 9.februāra priekšlikumu, Rēzeknes 

novada dome, balsojot “par” – 12 (Aivars Buharins, Vinera Dimpere, Pēteris Karacejevs, 

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

n o l e m j : 

 

pieņemt lēmumu par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā SIA „Brosteam” 

Ismeru - Žogotu ezerā (lēmums pievienots). 

 

 

16. § 

Par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā SIA „Brosteam”  

Salāja ezerā 
(Ziņo T.Kruste) 

 

Izskatījusi SIA „Brosteam” 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 9.februāra priekšlikumu, Rēzeknes 

novada dome, balsojot “par” – 12 (Aivars Buharins, Vinera Dimpere, Pēteris Karacejevs, 

Igors Kolosovs, Anita Ludborža, Jānis Macāns, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, 

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

n o l e m j : 

 

pieņemt lēmumu par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā SIA „Brosteam” 

Salāja ezerā (lēmums pievienots). 

 

17. § 

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

 

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

likuma 7.panta sesto daļu, 11.panta 5.
2
 daļu, 25.panta pirmo daļu, Latvijas Republikas 

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

zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.11.apakšpunktu, Ministru 

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

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

87.punktu, ņemot vērā Černostes ezera rūpnieciskās zvejas limitu sadales komisijas 2017.gada 

9.februāra priekšlikumu (protokols Nr.3, 1.§), Soda reģistra datus, Rēzeknes novada 

pašvaldības Maltas pagasta pārvaldes iesniegto informāciju, Rēzeknes novada dome, balsojot 

“par” – 12 (Aivars Buharins, Vinera Dimpere, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Anita 

Ludborža, Jānis Macāns, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Staņislavs Šķesters, 

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

 

iedalīt SIA „Brosteam” komerciālajai zvejai 2017.gadam 200 m no kopējā Černostes 

ezera zivju tīkla limita. 

 

18. § 

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

 

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

likuma 7.panta sesto daļu, 11.panta 5.
2
 daļu, 25.panta pirmo daļu, Latvijas Republikas 

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

zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.11.apakšpunktu, Ministru 

kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 “Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās 
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zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 62.punktu, 71.punktu un 

87.punktu, ņemot vērā Ismeru-Žogotu ezera rūpnieciskās zvejas limitu sadales komisijas 

2017.gada 9.februāra priekšlikumu (protokols Nr.1, 1.§), Soda reģistra datus, Rēzeknes 

novada pašvaldības Čornajas pagasta pārvaldes iesniegto informāciju, Rēzeknes novada 

dome, balsojot “par” – 12 (Aivars Buharins, Vinera Dimpere, Pēteris Karacejevs, Igors 

Kolosovs, Anita Ludborža, Jānis Macāns, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, 

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

n o l e m j : 

 

iedalīt SIA „Brosteam” komerciālajai zvejai 2017.gadam 200 m no kopējā Ismeru -

Žogotu ezera zivju tīkla limita. 

 

19. § 

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

 

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

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

daļu, Ministru kabineta 2014.gada 

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

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

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

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

Salāja ezera rūpnieciskās zvejas limitu sadales komisijas 2017.gada 9.februāra priekšlikumu 

(protokols Nr.3, 1.§), Soda reģistra datus, Rēzeknes novada pašvaldības Mākoņkalna pagasta 

pārvaldes iesniegto informāciju, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 12 (Aivars 

Buharins, Vinera Dimpere, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Anita Ludborža, Jānis 

Macāns, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Rita 

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

 

iedalīt SIA „Brosteam” komerciālajai zvejai 2017.gadam 200 m no kopējā Salāja ezera 

zivju tīkla limita. 

 

20. § 

Par Pārtavas 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 

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

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

sadales komisijas 2017.gada 9.februāra priekšlikumu (protokols Nr.1, 1.§), Soda reģistra 

datus, Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas pagasta pārvaldes iesniegto informāciju, 

Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 12 (Aivars Buharins, Vinera Dimpere, Pēteris 

Karacejevs, Igors Kolosovs, Anita Ludborža, Jānis Macāns, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, 

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

nav, n o l e m j : 

 

iedalīt Pārtavas ezera zivju tīklu limitu pašpatēriņa zvejai 2017.gadā A.R. – 25 metri. 
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21. § 

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 

9.februāra priekšlikumu (protokols Nr.7, 1.§), Sodu reģistra datus, Rēzeknes novada 

pašvaldības Kaunatas pagasta pārvaldes iesniegto informāciju, Rēzeknes novada dome, 

balsojot “par” – 12 (Aivars Buharins, Vinera Dimpere, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, 

Anita Ludborža, Jānis Macāns, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Staņislavs 

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

 

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

1. J. D. – 1 murdu;  

2. M. U. – 1 murdu. 

 

22. § 

Par Sološnieku 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 

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

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

limitu sadales komisijas 2017.gada 9.februāra priekšlikumu (protokols Nr.1, 1.§), Soda 

reģistra datus, Rēzeknes novada pašvaldības Ilzeskalna pagasta pārvaldes iesniegto 

informāciju, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 12 (Aivars Buharins, Vinera Dimpere, 

Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Anita Ludborža, Jānis Macāns, Elvīra Pizāne, Guntis 

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

“atturas” – nav, n o l e m j : 

 

iedalīt Sološnieku ezera zivju tīklu limitu pašpatēriņa zvejai 2017.gadā A. T.– 30 metri. 

 

23. § 

Par Tiskādu 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 

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

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

sadales komisijas 2017.gada 9.februāra priekšlikumu (protokols Nr.3, 1.§), Soda reģistra 
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datus, Rēzeknes novada pašvaldības Silmalas pagasta pārvaldes iesniegto informāciju, 

Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 12 (Aivars Buharins, Vinera Dimpere, Pēteris 

Karacejevs, Igors Kolosovs, Anita Ludborža, Jānis Macāns, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, 

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

nav, n o l e m j : 

 

iedalīt Tiskādu ezera zivju murdu ar sētu līdz 30 metriem no limita pašpatēriņa zvejai 

2017.gadā: 

1. V. O. – 1 murdu; 

2. N. L. – 1 murdu. 

 

24. § 

Par Gailumu ezera zivju tīklu limitu piešķiršanu 2017.gadam 
(Ziņo T.Kruste) 

 

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

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

noteikumu Nr.453 „Noteikumi par zvejas tiesību izmantošanu privātajos ūdeņos” 10.punktu, 

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

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

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

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

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

ņemot vērā Gailumu ezera rūpnieciskās zvejas limitu sadales komisijas 2017.gada 9.februāra 

atzinumu (protokols Nr.1, 1.§), Sodu reģistra informāciju, Rēzeknes novada pašvaldības 

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

12 (Aivars Buharins, Vinera Dimpere, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Anita Ludborža, 

Jānis Macāns, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Staņislavs Šķesters, Monvīds 

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

 

1. iedalīt privāto ūdeņu īpašniecei M. R. 30 metri Gailumu ezera zivju tīklu limita 

2017.gadā. 

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

dienesta Rēzeknes reģionālajā vides pārvaldē zvejas licences saņemšanas saskaņā ar 

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

ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas 

kārtību” 2.pielikumā noteikto maksas apmēru. 

3. Lēmuma norakstu nosūtīt M. R., adrese: (..), un Valsts vides dienesta Rēzeknes 

reģionālajai vides pārvaldei, adrese: Zemnieku iela 5, Rēzeknē, LV 4601.  

 

25. § 

Par Šķeņevas ezera zivju tīklu limitu piešķiršanu 2017.gadam 
(Ziņo T.Kruste) 

 

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

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

noteikumu Nr.453 „Noteikumi par zvejas tiesību izmantošanu privātajos ūdeņos” 10.punktu, 

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

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

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

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

izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.11.apakšpunktu, Civillikuma I, II, III pielikumu, 

ņemot vērā Šķeņevas ezera rūpnieciskās zvejas limitu sadales komisijas 2017.gada 9.februāra 
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atzinumu (protokols Nr.1, 1.§), Sodu reģistra informāciju, Rēzeknes novada pašvaldības 

Vērēmu pagasta pārvaldes iesniegto informāciju, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 12 

(Aivars Buharins, Vinera Dimpere, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Anita Ludborža, Jānis 

Macāns, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Rita 

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

 

1. iedalīt privāto ūdeņu īpašniekam K. L. 30 metri Šķeņevas ezera zivju tīklu limitu 

2017.gadā. 

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

saņemšanas Valsts vides dienesta Rēzeknes reģionālajā vides pārvaldē saskaņā ar 

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

ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas 

kārtību” 2.pielikumā noteikto maksas apmēru. 

3. Lēmuma norakstu nosūtīt K. L., adrese: (..), un Valsts vides dienesta Rēzeknes 

reģionālajai vides pārvaldei, adrese: Zemnieku iela 5, Rēzeknē, LV 4601. 

 

26. § 

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7846 004 0447 platības sadalījuma pa 

zemes lietošanas veidiem precizēšanu Čornajas pagastā  
(Ziņo M. Vizule) 

 

Izskatījusi Čornajas pagasta pārvaldes iesniegumu par zemes vienības lietošanas veidu 

eksplikācijas maiņu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 37.panta sesto daļu, 41.panta 

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

un infrastruktūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2017.gada 9.februāra priekšlikumu, 

Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 12 (Aivars Buharins, Vinera Dimpere, Pēteris 

Karacejevs, Igors Kolosovs, Anita Ludborža, Jānis Macāns, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, 

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

nav, n o l e m j : 

 

pieņemt lēmumu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7846 004 0447 platības 

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

 

27. § 

Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7858 002 0050, 7858 002 0183, 7858 

002 0187, 7858 003 0055 un 7858 005 0348 platības sadalījuma pa zemes lietošanas 

veidiem precizēšanu Ilzeskalna pagastā  
(Ziņo M.Vizule, Debatē S.Šķesters, M.Vizule, M.Švarcs) 

 

Izskatījusi Ilzeskalna pagasta pārvaldes iesniegumu par zemes vienību lietošanas veidu 

eksplikācijas maiņu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 37.panta sesto daļu, 41.panta 

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

un infrastruktūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2017.gada 9.februāra priekšlikumu, 

Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 12 (Aivars Buharins, Vinera Dimpere, Pēteris 

Karacejevs, Igors Kolosovs, Anita Ludborža, Jānis Macāns, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, 

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

nav, n o l e m j : 

 

pieņemt lēmumu par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7858 002 0050, 7858 002 

0183, 7858 002 0187, 7858 003 0055, 7858 005 0348 platības sadalījuma pa zemes lietošanas 

veidiem precizēšanu Ilzeskalna pagastā (lēmums pievienots). 
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28. § 

Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2012.gada 5.jūlija lēmumā „Par zemes 

lietošanas tiesību izbeigšanu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā 

reģistrētām lietošanā esošām zemes vienībām un zemes vienību ieskaitīšanu pašvaldībai 

piekritīgajās zemēs Silmalas pagastā” 
(Ziņo M.Vizule) 

 

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

procesa likuma 65.panta trešo daļu, 66.panta pirmās daļas 1.punktu, 72.panta pirmo daļu, V.L. 

2017.gada 8.februāra iesniegumu un Teritorijas attīstības, plānošanas, tautsaimniecības, vides 

un infrastruktūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2017.gada 9.februāra priekšlikumu, 

Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 12 (Aivars Buharins, Vinera Dimpere, Pēteris 

Karacejevs, Igors Kolosovs, Anita Ludborža, Jānis Macāns, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, 

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

nav, n o l e m j : 

 

1. sakarā ar saņemto V.L. iesniegumu par to, ka izbeigtas zemes lietošanas tiesības uz 

zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7888 007 0148, par kuru noslēgts līgums par 

zemes izpirkšanu ar Hipotēku un Zemes banku, jāveic grozījumi Rēzeknes novada 

domes 2012.gada 5.jūlija lēmumā. Minētais domes lēmums tika pieņemts pamatojoties 

uz VZD Latgales reģionālās nodaļas 2011.gada 30.maija vēstuli “Par Nekustamā 

īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētām lietošanā esošajām zemes 

vienībām”. Ņemot vērā iepriekšminēto, izdarīt grozījumus Rēzeknes novada domes 

2012.gada 5.jūlija lēmumā „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Nekustamā 

īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētām nekustamā īpašuma tiesiskā 

valdījumā esošām zemes vienībām un ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās zemēs 

Silmalas pagastā” (protokols Nr.14, 34.§), svītrojot no lēmuma lemjošās daļas ierakstu 

par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu V.L. uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 

7888 007 0148. 

2. Lēmuma norakstu nosūtīt VZD Latgales reģionālās nodaļai (Atbrīvošanas alejā 88, 

Rēzeknē, LV-4601) un V.L. (adrese). 

 

29. § 

Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7870 003 1225 

sadali Maltas pagastā  
(Ziņo M.Vizule) 

 

Izskatījusi F. Č. un Maltas pagasta pārvaldes iesniegumu par pašvaldībai piekritīgās 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7870 003 1225 sadali, 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 9.februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 12 

(Aivars Buharins, Vinera Dimpere, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Anita Ludborža, Jānis 

Macāns, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Rita 

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

 

pieņemt lēmumu par pašvaldības piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

7870 003 1225 sadali Maltas pagastā (lēmums pievienots). 
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30. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 7892 002 0031 sadali 

Stoļerovas pagastā 
(Ziņo M.Vizule) 

 

Izskatījusi J. V. atsavināšanas ierosinājumu par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 

7892 003 0048 un Stoļerovas pagasta pārvaldes iesniegumu par nekustamā īpašuma ar 

kadastra numuru 7892 002 0031 sadali, 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 

9.februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 12 (Aivars Buharins, 

Vinera Dimpere, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Anita Ludborža, Jānis Macāns, Elvīra 

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

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

 

pieņemt lēmumu par pašvaldības nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 7892 002 0031 

sadali Stoļerovas pagastā (lēmums pievienots). 

 

31. § 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam 

„nosaukums” Griškānu pagastā 
(Ziņo M.Vizule) 

 

Izskatījusi SIA „Latgales īpašumi” valdes priekšsēdētājas Olgas Bartaševičas iesniegtu 

zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „nosaukums”, 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 9.februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 12 

(Aivars Buharins, Vinera Dimpere, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Anita Ludborža, Jānis 

Macāns, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Rita 

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

 

pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam 

„nosaukums” Griškānu pagastā (lēmums pievienots). 

 

32. § 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam 

„nosaukums” Griškānu pagastā 
(Ziņo M.Vizule) 

 

Izskatījusi SIA „Ametrs” Rēzeknes biroja vadītāja Jura Kazāka iesniegtu zemes ierīcības 

projektu nekustamajam īpašumam „ nosaukums”, 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 9.februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 12 (Aivars 

Buharins, Vinera Dimpere, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Anita Ludborža, Jānis 

Macāns, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Rita 

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

 

pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam 

„nosaukums” Griškānu pagastā (lēmums pievienots). 

  



17 

33. § 

Par grozījumiem 2014.gada 5.jūnija līgumā Nr.8.18/1134 par medību tiesību 

nodošanu mednieku biedrībai „Čornaja” Čornajas pagastā  
(Ziņo M.Vizule, Debatē S.Šķesters, M.Vizule) 

 

Izskatījusi mednieku biedrības „Čornaja” iesniegumu par grozījumiem 2014.gada 5.jūnija 

līgumā Nr.8.18/1134 par medību tiesību nodošanu mednieku biedrībai „Čornaja”, 

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

vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2017.gada 9.februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada 

dome, balsojot “par” – 12 (Aivars Buharins, Vinera Dimpere, Pēteris Karacejevs, Igors 

Kolosovs, Anita Ludborža, Jānis Macāns, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, 

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

n o l e m j : 

 

pieņemt lēmumu par grozījumiem 2014.gada 5.jūnija līgumā Nr.8.18/1134 par medību 

tiesību nodošanu mednieku biedrībai „Čornaja” Čornajas pagastā (lēmums pievienots). 

 

34. § 

Par grozījumiem 2007.gada 23.novembra Lauku apvidus zemes nomas līgumā Nr.19 

ar A. D. Dricānu pagastā 
(Ziņo M.Vizule) 

 

Izskatījusi A. D. iesniegumu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7850 007 0038 

– 7,1 ha platībā izslēgšanu no nomas līguma, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

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

2017.gada 9.februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 12 (Aivars 

Buharins, Vinera Dimpere, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Anita Ludborža, Jānis 

Macāns, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Rita 

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

 

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

līgumā Nr.19 ar A. D. Dricānu pagastā (lēmums pievienots). 

 

35. § 

Par 2009.gada 21.aprīļa Lauku apvidus zemes nomas tipveida līguma Nr.28 

grozījumiem ar V. V. Strūžānu pagastā  
(Ziņo M.Vizule) 

 

Izskatot V.V. iesniegumu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 37.panta sesto daļu, 

41.panta pirmās daļas 3.punktu, ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2017.gada 

9.februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 12 (Aivars Buharins, 

Vinera Dimpere, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Anita Ludborža, Jānis Macāns, Elvīra 

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

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

 

pieņemt lēmumu par 2009.gada 21.aprīļa Lauku apvidus zemes nomas tipveida līguma 

Nr.28 grozījumiem ar V.V. Strūžānu pagastā (lēmums pievienots). 
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36. § 

Par 2009.gada 29.jūnija zemes nomas līguma Nr.79 izbeigšanu ar K.I. Ilzeskalna 

pagastā 
(Ziņo M.Vizule) 

 

Izskatījusi K. I. iesniegumu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 37.panta sesto 

daļu, 41.panta pirmās daļas 3.punktu, ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2017.gada 

9.februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 12 (Aivars Buharins, 

Vinera Dimpere, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Anita Ludborža, Jānis Macāns, Elvīra 

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

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

 

pieņemt lēmumu par 2009.gada 29.jūnija zemes nomas līguma Nr.79 izbeigšanu ar K. I. 

Ilzeskalna pagastā (lēmums pievienots). 

 

37. § 

Par 2013.gada 28.novembra Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.112 izbeigšanu 

ar J.S. Mākoņkalna pagastā 
(Ziņo M.Vizule, Debatē S.Šķesters, M.Vizule, M.Švarcs, A.Buharins, J.Macāns) 

 

Izskatījusi J. S. iesniegumu par zemes nomas tiesību izbeigšanu, pamatojoties uz likuma 

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

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

(Aivars Buharins, Vinera Dimpere, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Anita Ludborža, Jānis 

Macāns, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Rita 

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

 

pieņemt lēmumu par 2013.gada 28.novembra Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.112 

izbeigšanu ar J. S. (lēmums pievienots). 

 

38. § 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu  

„GERBACH” RSEZ SIA 
(Ziņo I.Kroiče, Debatē S.Šķesters, M.Švarcs) 

 

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

nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās” 6.panta otro daļu, ņemot 

vērā 2017.gada 25.janvāra „GERBACH” RSEZ SIA iesniegumu „Par nekustamā īpašuma 

nodokļa atvieglojuma piemērošanu” un Finanšu patstāvīgās komitejas 2017.gada 9.februāra 

priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 12 (Aivars Buharins, Vinera Dimpere, 

Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Anita Ludborža, Jānis Macāns, Elvīra Pizāne, Guntis 

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

“atturas” – nav, n o l e m j :  

 

piemērot papildus nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu par 2017.gadu 20% apmērā 

no aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas „GERBACH” RSEZ SIA, 

reģ.Nr.42403033350, adrese: „Skals”, Tēviņi, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, LV-601. 
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39. § 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu  

„IRBIS Technology” RSEZ SIA 
(Ziņo I.Kroiče) 

 

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

nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās” 6.panta otro daļu, ņemot 

vērā 2017.gada 6.februāra „IRBIS Technology” RSEZ SIA iesniegumu „Par nekustamā 

īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu” un Finanšu patstāvīgās komitejas 2017.gada 

9.februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 12 (Aivars Buharins, 

Vinera Dimpere, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Anita Ludborža, Jānis Macāns, Elvīra 

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

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

 

piemērot papildus nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu par 2017.gadu 20% apmērā 

no aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas „IRBIS Technology” RSEZ SIA, 

reģ.Nr.50103759331, adrese: „Ezerkalni”, Meļņova, Verēmu pagasts, Rēzeknes novads, LV-

4604. 

 

40. § 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu  

„NewFuels” RSEZ SIA  
(Ziņo I.Kroiče) 

 

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

nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās” 6.panta otro daļu, ņemot 

vērā 2017.gada 27.janvāra „NewFuels” RSEZ SIA iesniegumu „Par nekustamā īpašuma 

nodokļa atvieglojuma piemērošanu” un Finanšu patstāvīgās komitejas 2017.gada 9.februāra 

priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 12 (Aivars Buharins, Vinera Dimpere, 

Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Anita Ludborža, Jānis Macāns, Elvīra Pizāne, Guntis 

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

“atturas” – nav, n o l e m j : 

 

piemērot papildus nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu par 2017.gadu 20% apmērā 

no aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas „NewFuels” RSEZ SIA, 

reģ.Nr.40103340377, adrese: Atbrīvošanas aleja 169A, Rēzekne, LV-4604. 

 

41. § 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu 

„VEREMS” RSEZ SIA 
(Ziņo I.Kroiče) 

 

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

nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās” 6.panta otro daļu, ņemot 

vērā 2017.gada 18.janvāra un 25.janvāra „VEREMS” RSEZ SIA iesniegumus „Par nekustamā 

īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu” un Finanšu patstāvīgās komitejas 2017.gada 

09.februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 12 (Aivars Buharins, 

Vinera Dimpere, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Anita Ludborža, Jānis Macāns, Elvīra 

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

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

 

piemērot papildus nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu par 2017.gadu 20% apmērā 

no aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas „VEREMS” RSEZ SIA, 
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reģ.Nr.40003279335, adrese: „Lejas Ančupāni”, Verēmu pagasts, Rēzeknes novads, LV-

4629. 

 

42. § 

Par nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāda un nokavējuma naudas dzēšanu 

īpašumam „nosaukums” Ozolmuižas pagastā un īpašumam „nosaukums”  

Sakstagala pagastā 
(Ziņo I.Kroiče) 

 

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

nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 3.punktu, 25.panta trešo un ceturto daļu, 

Civillikuma 705.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 10.panta pirmās daļas, A. K. 

2017.gada 18.janvāra iesniegumu un ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2017.gada 

9.februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 12 (Aivars Buharins, 

Vinera Dimpere, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Anita Ludborža, Jānis Macāns, Elvīra 

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

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

 

pieņemt lēmumu ar nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāda un nokavējuma naudas 

dzēšanu īpašumam „nosaukums” Ozolmuižas pagastā un īpašumam „nosaukums” Sakstagala 

pagastā (lēmums pievienots). 

 

43. § 

Par nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāda un nokavējuma naudas dzēšanu 

īpašumam „nosaukums” Audriņu pagastā 
(Ziņo I.Kroiče) 

 

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

nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta pirmo daļu, J. D. 2017.gada 20.janvāra iesniegumu, 

Audriņu pagasta pārvaldes 2017.gada 7.februāra atzinumu, ņemot vērā Finanšu pastāvīgās 

komitejas 2017.gada 9.februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 12 

(Aivars Buharins, Vinera Dimpere, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Anita Ludborža, Jānis 

Macāns, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Rita 

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

 

pieņemt lēmumu ar nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāda un nokavējuma naudas 

dzēšanu īpašumam „nosaukums” Audriņu pagastā (lēmums pievienots). 

 

44. § 

Par J. Č. nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa samaksas 

 kārtības noteikšanu 
(Ziņo S.Frančenko) 

 

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

nodokļiem un nodevām” 24.panta pirmās daļas 1.punktu, ņemot vērā J. Č. 2017.gada 

6.februāra iesniegumu par nekustamā īpašuma nodokļu parāda samaksas kārtību, Finanšu 

pastāvīgās komitejas 2017.gada 9.februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot 

“par” – 12 (Aivars Buharins, Vinera Dimpere, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Anita 

Ludborža, Jānis Macāns, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Staņislavs Šķesters, 

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

 

1. vienoties ar J. Č. par nekustamā īpašuma nodokļu parāda EUR 252,20 (divi simti 

piecdesmit divi euro, 20 centi) samaksas kārtību, paredzot parāda atmaksas termiņu pa 
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daļām un nosakot atmaksas termiņu līdz 2018.gada 19.janvārim (vienošanās projekts 

pievienots). 

2. Uzdot Rēzeknes novada domes priekšsēdētājam Monvīdam Švarcam parakstīt 

vienošanos par nekustamā īpašuma nodokļu parāda samaksas kārtību ar J. Č. 

 

45. § 

Par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar E. T. Maltas pagastā  
(Ziņo S.Strankale) 

 

Izskatījusi E.T. 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 9.februāra 

priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 12 (Aivars Buharins, Vinera Dimpere, 

Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Anita Ludborža, Jānis Macāns, Elvīra Pizāne, Guntis 

Rasims, Juris Runčs, 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 E. T. Maltas pagastā 

(lēmums pievienots). 

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

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

 

46. § 

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

 

Izskatījusi L. Č. 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 9.februāra 

priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 12 (Aivars Buharins, Vinera Dimpere, 

Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Anita Ludborža, Jānis Macāns, Elvīra Pizāne, Guntis 

Rasims, Juris Runčs, 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 L. Č. Stružānu 

pagastā (lēmums pievienots). 

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

sagatavot un noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar L. Č. 

 

47. § 

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

 

Izskatījusi V. 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 9.februāra 

priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 12 (Aivars Buharins, Vinera Dimpere, 

Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Anita Ludborža, Jānis Macāns, Elvīra Pizāne, Guntis 

Rasims, Juris Runčs, 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.K. Stružānu 

pagastā (lēmums pievienots). 
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2. Uzdot pašvaldības SIA „STRŪŽĀNU SILTUMS” valdes loceklim Renāram Vabalam 

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

 

48. § 

Par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar A. K. 

Stružānu pagastā 
(Ziņo S.Strankale) 

 

Izskatījusi A. 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 9.februāra 

priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 12 (Aivars Buharins, Vinera Dimpere, 

Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Anita Ludborža, Jānis Macāns, Elvīra Pizāne, Guntis 

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

“atturas” – nav, n o l e m j : 

 

1. pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar A. K. Stružānu 

pagastā (lēmums pievienots). 

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

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

 

49. § 

Par dzīvojamās telpas īres līguma pārslēgšanu ar K. E. Dricānu pagastā  
(Ziņo S.Strankale) 

 

Izskatījusi K. E. iesniegumu par dzīvojamās telpas īres līguma pārslēgšanu, pamatojoties 

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

īri” 14.panta ceturto daļu, ņemot vērā Dricānu pagasta pārvaldes 2017.gada 10.janvāra 

atzinumu un Sociālo un veselības aizsardzības jautājumu pastāvīgās komitejas 2017.gada 

9.februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 12 (Aivars Buharins, 

Vinera Dimpere, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Anita Ludborža, Jānis Macāns, Elvīra 

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

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

 

1. tā kā īrnieka dzīvesvietas maiņas gadījumā pilngadīgs ģimenes loceklis, ja tam piekrīt 

pārējie pilngadīgie ģimenes locekļi, ir tiesīgs prasīt dzīvojamās telpas īres līguma 

noslēgšanu ar viņu iepriekšējā īrnieka vietā, nemainot iepriekšējā īres līguma 

nosacījumus, noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar K. E., personas kods (..), par 

dzīvokļa Nr. (..), kas atrodas “..”, Dricānos, Dricānu pagastā, Rēzeknes novadā, īri uz 

nenoteiktu laiku, nosakot īres maksu saskaņā ar apstiprinātajiem īres maksas 

apmēriem. 

2. Uzdot Dricānu pagasta pārvaldes vadītājai Skaidrītei Melnei sagatavot un noslēgt 

dzīvojamās telpas īres līgumu ar K. E. 

 

50. § 

Par atteikumu izīrēt dzīvojamās telpas N. B.Stružānu pagastā  
(Ziņo S.Strankale) 

 

Izskatījusi N. B. iesniegumu par dzīvojamās telpas izīrēšanu, pamatojoties uz likuma „Par 

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

veselības jautājumu aizsardzības pastāvīgās komitejas 2017.gada 9.februāra priekšlikumu, 

Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 12 (Aivars Buharins, Vinera Dimpere, Pēteris 

Karacejevs, Igors Kolosovs, Anita Ludborža, Jānis Macāns, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, 
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Juris Runčs, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Rita Žurzdina), “pret” - nav, “atturas” – 

nav, n o l e m j : 

 

pieņemt lēmumu par atteikumu izīrēt dzīvojamās telpas N. B., pašvaldībai piederošās vai 

tās nomātās dzīvojamās telpas izīrēšanai (lēmums pievienots). 

 

51. § 

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

 

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

dzīvojamo telpu īri” 27.pantu, ņemot vērā Sociālo un veselības aizsardzības jautājumu 

pastāvīgās komitejas 2017.gada 9.februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot 

“par” – 12 (Aivars Buharins, Vinera Dimpere, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Anita 

Ludborža, Jānis Macāns, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, 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 G.Z., 

personas kods (..), par istabas Nr. (..), dzīvoklī Nr. (..), kas atrodas Miera ielā (..), 

Strūžānos, Stružānu pagastā, Rēzeknes novadā, īri.  

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

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

pagastā, Rēzeknes novadā, īri.  

 

52. § 

Par sociālo dzīvokļu īres līgumu atjaunošanu 
(Ziņo S.Strankale) 

 

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

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

Sociālo un veselības aizsardzības jautājumu pastāvīgās komitejas 2017.gada 9.februāra 

priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 12 (Aivars Buharins, Vinera Dimpere, 

Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Anita Ludborža, Jānis Macāns, Elvīra Pizāne, Guntis 

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

“atturas” – nav, n o l e m j : 

 

1. atjaunot D. B., personas kods (..), sociālā dzīvokļa īres līgumu par dzīvokļa Nr. (..) 

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

noslēdzot sociālā dzīvokļa īres līgumu uz noteiktu laiku no 2017.gada 16.februāra 

līdz 2017.gada 15.augustam. Uzdot pašvaldības SIA “STRŪŽĀNU SILTUMS” 

valdes loceklim Renāram Vabalam atjaunot sociālā dzīvokļa īres līgumu ar D.B. 

2. Atjaunot L. K., personas kods (..), sociālā dzīvokļa īres līgumu par dzīvokļa Nr. (..) 

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

noslēdzot sociālā dzīvokļa īres līgumu uz noteiktu laiku no 2017.gada 20.februāra 

līdz 2017.gada 19.augustam. Uzdot pašvaldības SIA “STRŪŽĀNU SILTUMS” 

valdes loceklim Renāram Vabalam atjaunot sociālā dzīvokļa īres līgumu ar L. K.  

3. Atjaunot S. I., 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 16.februāra 

līdz 2017.gada 15.augustam. Uzdot pašvaldības SIA “STRŪŽĀNU SILTUMS” 

valdes loceklim Renāram Vabalam atjaunot sociālā dzīvokļa īres līgumu ar S. I. 
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53. § 

Par personas izslēgšanu no Rēzeknes novada pašvaldības vispārējās 

kārtas palīdzības reģistra 
(Ziņo S.Strankale) 

 

Izskatot datus par personām Sociālās palīdzības administrēšanas lietojumprogrammā, 

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

5.pantu, 9.panta trešo daļu, 10.panta pirmās daļas 2.punktu, otro un trešo daļu, Rēzeknes 

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

jautājumu risināšanā” 4.5., 4.11.2., 4.12. un 4.13.apakšpunktu, likuma “Par pašvaldībām” 

41.panta pirmās daļas 3.punktu un 47.panta otro daļu, Administratīvā procesa likuma 4., 59., 

60., 65.–67.pantu un 79.panta pirmo daļu, ņemot vērā Sociālo un veselības aizsardzības 

jautājumu pastāvīgās komitejas 2017.gada 9.februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, 

balsojot “par” – 12 (Aivars Buharins, Vinera Dimpere, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, 

Anita Ludborža, Jānis Macāns, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Staņislavs 

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

 

izslēgt no Rēzeknes novada pašvaldības vispārējās kārtas palīdzības reģistra personu, 

kurai ir piešķirta dzīvojamā platība, – J. L., personas kods (..). 

 

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

stāšanās dienas, pieteikumu iesniedzot Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. 

 

54. § 

Par grozījumu personu reģistra pašvaldību dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot 

pašvaldībai piederošās vai iznomātās dzīvojamās telpas apstiprināšanu 

 vispārējā kārtībā 
(Ziņo S.Strankale) 

 

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

novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.7 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 

3.10.
2
1.punktu, 4.9.punktu un likuma „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” 3.panta 

pirmo daļu, 5.pantu, 6.panta trešo daļu, 7.panta pirmo daļu, 8.panta pirmo daļu, ņemot vērā 

Sociālo un veselības aizsardzības jautājumu patstāvīgās komitejas 2017.gada 9.februāra 

priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 12 (Aivars Buharins, Vinera Dimpere, 

Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Anita Ludborža, Jānis Macāns, Elvīra Pizāne, Guntis 

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

“atturas” – nav, n o l e m j : 

 

apstiprināt grozījumus personu izslēgšanā no palīdzības reģistra personu kategorijai 

„Ģimenei ar vismaz vienu nepilngadīgu bērnu, kurš līdz 24 gadu vecumam turpina 

mācības vispārējās izglītības iestādē vai pilna laika studiju programmā” (pielikums Nr.1 

pievienots). 

 

55. § 

Par aizņēmuma atmaksas termiņa pagarinājumu Rēzeknes novada pašvaldības 

aizņēmumam “Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Kantinieku pagasta Liužas 

ciemā” un “Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Stoļerovas pagasta  

Stoļerovas ciemā” 

(Ziņo S.Ančikovska) 

 

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

Finanšu pastāvīgās komitejas 2017.gada 9.februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, 
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balsojot “par” – 12 (Aivars Buharins, Vinera Dimpere, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, 

Anita Ludborža, Jānis Macāns, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Staņislavs 

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

 

1. lūgt atļauju Pašvaldības aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības 

padomei aizņēmuma “ Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Kantinieku 

pagasta Liužas ciemā” atmaksas termiņa pagarinājumam uz 10 gadiem - atmaksas 

termiņš 2032.gada 20.septembris. 

2. Lūgt atļauju Pašvaldības aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības 

padomei aizņēmuma “ Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Stoļerovas 

pagasta Stoļerovas ciemā” atmaksas termiņa pagarinājumam uz 10 gadiem - 

atmaksas termiņš 2033.gada 20.jūnijs. 

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

 

 

Sēde slēgta 11:00 

 

 

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

 

Pielikumā: 

1. Precizēti Rēzeknes novada pašvaldības 2016.gada 15.decembra saistošie noteikumi 

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

Rēzeknes novada pašvaldības izglītības iestādēs” ar pielikumu, kopā uz 6 lapām 

2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2017.gada 16.janvāra atzinums 

Nr.1-18/208 “Par saistošajiem noteikumiem Nr.76” uz 2 lapām 

3. Rēzeknes un Viļānu novadu organizācijas 2017.gada 8.februāra iesniegums uz 1 lapas 

4. Vienošanās par sadarbību starp Rēzeknes novada pašvaldību un Latvijas Izglītības un 

zinātnes darbinieku arodbiedrības Rēzeknes un Viļānu novadu organizāciju uz 3 

lapām 

5. Rēzeknes novada pašvaldības Griškānu pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” 

nolikums uz 4 lapām 

6. Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pirmsskolas izglītības iestādes “Dzīpariņš” 

nolikums uz 4 lapām 

7. I.J. 2017.gada 18.janvāra iesniegums ar dokumentu pielikumā, kopā uz 2 lapām 

8. Čornajas pagasta pārvaldes 2017.gada 1.februāra iesniegums un dokumenti pielikumā, 

kopā uz 6 lapām 

9. Rēzeknes novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Skola” izsoles noteikumi ar 

pielikumiem, kopā uz 12 lapām 

10. Silmalas pagasta pārvaldes 2017.gada 7.februāra iesniegums ar maksas pakalpojuma 

izcenojuma aprēķinu pielikumā, kopā uz 2 lapām 

11. Ozolaines pagasta pārvaldes 2017.gada 2.februāra iesniegums uz 1 lapas 

12. Černostes ezera rūpnieciskās zvejas limitu sadales komisijas 2017.gada 9.februāra 

protokola Nr.3 kopija uz 2 lapām 

13. Ismeru -Žogotu ezera rūpnieciskās zvejas limitu sadales komisijas 2017.gada 

9.februāra protokola Nr.1 kopija uz 2 lapām 

14. Salāja ezera rūpnieciskās zvejas limitu sadales komisijas 2017.gada 9.februāra 

protokola Nr.3 kopija uz 2 lapām 

15. Pārtavas ezera rūpnieciskās zvejas limitu sadales komisijas 2017.gada 9.februāra 

protokola Nr.1 kopija uz 2 lapām 

16. Rānas ezera rūpnieciskās zvejas limitu sadales komisijas 2017.gada 9.februāra 

protokola Nr.7 kopija uz 2 lapām 
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17. Sološnieku ezera rūpnieciskās zvejas limitu sadales komisijas 2017.gada 9.februāra 

protokola Nr.1 kopija uz 2 lapām 

18. Tiskādu ezera rūpnieciskās zvejas limitu sadales komisijas 2017.gada 9.februāra 

protokola Nr.3 kopija uz 2 lapām 

19. Gailumu ezera rūpnieciskās zvejas limitu sadales komisijas 2017.gada 9.februāra 

protokola Nr.1 kopija uz 2 lapām 

20. Šķeņevas ezera rūpnieciskās zvejas limitu sadales komisijas 2017.gada 9.februāra 

protokola Nr.1 kopija uz 2 lapām 

21. Vienošanās par Līguma par medību tiesību nodošanu grozījumiem ar mednieku 

biedrību “Čornaja” Čornajas pagastā projekts uz 1 lapas 

22. Vienošanās par nekustamā īpašuma nodokļu parāda atmaksu ar J. Č. projekts uz 2 

lapām 

23. Personu reģistrs pašvaldības dzīvokļa jautājumu risināšanā personu kategorijai 

„Ģimenei ar vismaz vienu nepilngadīgu bērnu, kurš līdz 24 gadu vecumam turpina 

mācības vispārējās izglītības iestādē vai pilna laika studiju programmā” uz 1 lapas 

24. Sakstagala pagasta pārvaldes struktūrvienības “Kantinieku pagasta pārvalde” 

2017.gada 7.februāra iesniegums uz 2 lapām 

25. Stoļerovas pagasta pārvaldes 2017.gada 7.februāra iesniegums uz 1 lapas 

26. Rēzeknes novada domes lēmumi (administratīvie akti) 9.§, 10.§, 14.§-16.§, 26.§ ar 

pielikumiem, 27.§ ar pielikumiem, 29.§ ar pielikumiem, 30.§ - 34.§, 36.§, 37.§, 42.§, 

43.§, 45.§ - 48.§, 50.§, kopā uz 33 lapām 

 

 

Sēdes vadītājs                                                                                                      Monvīds Švarcs 

2017.gada 16.februārī 
 

 

Protokoliste                                                                                                          Ilona Turka 

2017.gada 16.februārī 

 

 

 


