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         SĒDES PROTOKOLS 

          Rēzeknē 

 

2017.gada 16.martā                                                                                                                Nr.7 

 

Sēde sasaukta plkst.10.00 

Sēde atklāta plkst.10.00 

 

Sēdi vada Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniece Elvīra Pizāne 

 

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, Tatjana Kubecka, Anita Ludborža (sākot izskatīt darba kārtības 

12.jautājumu), Kaspars Melnis, Jānis Macāns, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris 

Stanka, Rita Žurzdina 

 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 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 vadītājas vietniece Zita Bautre 

 Rēzeknes novada pašvaldības Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas komunālinženieris 

Alberts Kindzulis 

 Rēzeknes novada pašvaldības vecākā vides aizsardzības speciāliste Terēzija Kruste 

 Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja Anna Jaudzema 

 laikraksta “Rēzeknes Vēstis” žurnāliste Aleksandra Elksne 

 

Sēdē nepiedalās  

 Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs – komandējumā Daugavpilī 

 Rēzeknes novada domes deputāti: Vilis Deksnis, Natālija Stafecka, Staņislavs Šķesters  

- pārejoša darbnespēja 

 

Darba kārtībā 

1. Par Rēzeknes novada pašvaldības metodisko norādījumu “Pakalpojumu cenas 

noteikšana Rēzeknes novada pašvaldības kapitālsabiedrībās” apstiprināšanu 
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2. Par dzīvokļa īpašuma Jaunatnes ielā 1–18, Lūznavā, Lūznavas pagastā, ierakstīšanu 

zemesgrāmatā 

3. Par pašvaldības kustamās mantas – nekustamajā īpašumā “Soču mežs”, Gaigalavas 

pagasts, Rēzeknes novads, cirsmas Nr.67 un Nr.68 – izsoles atzīšanu par nenotikušu 

4. Par nekustamā īpašuma “Rasas” ar kadastra Nr.7866 003 0281 atsavināšanu 

Lendžu pagastā 

5. Par nekustamā īpašuma “nosaukums” Griškānu pagastā nodošanu atsavināšanai 

V.Ļ. 

6. Par nekustamā īpašuma “nosaukums” Stoļerovas pagastā nosacītās cenas 

apstiprināšanu 

7. Par vienošanās noslēgšanu ar SIA “IMG Trading” Vērēmu pagastā 

8. Par grozījumu Rēzeknes novada domes 2016.gada 16.jūnija lēmumā “Par 

pakalpojumu maksu apstiprināšanu Čornajas pagastā” 

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

10. Par Sološnieku ezeru zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2017.gadam 

11. Par grozījumiem 2016.gada 17.novembra līgumā Nr.8.18/804 par medību tiesību 

nodošanu mednieku biedrībai “Mūžīgais aicinājums - SSS” Ilzeskalna pagastā 

12. Par medību tiesību nodošanu mednieku biedrībai “Bikavieši” Gaigalavas pagastā 

13. Par medību tiesību nodošanu mednieku klubam “Meža irbe” Pušas pagastā 

14. Par Rēzeknes novada domes 2013.gada 7.marta lēmuma “Par zemes lietošanas 

tiesību izbeigšanu V. M. uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu (..) Feimaņu 

pagastā” atzīšanu par spēku zaudējušu 

15. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu A. P. un D. P. uz zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu (..) 3/16 domājamām daļām Dricānu pagastā 

16. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu F. J. uz zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu (..) Lūznavas pagastā 

17. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7878 004 0155 

sadali Ozolmuižas pagastā 

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

lietošanas veidiem precizēšanu Dricānu pagastā 

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

lietošanas veidiem precizēšanu Sakstagala pagastā 

20. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem 

“nosaukums” un “nosaukums” Griškānu pagastā 

21. Par 2014.gada 20.marta zemes nomas līguma Nr.8-7.1/679 izbeigšanu ar J. L. 

Feimaņu pagastā 

22. Par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar J.P. Maltas pagastā 

23. Par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar V. C.Stružānu pagastā 

24. Par īrētās dzīvojamās telpas apmaiņu pret citu īrējamu dzīvojamo telpu A. K.  

Stružānu pagastā 

25. Par dzīvojamo telpu īres līgumu izbeigšanu 

26. Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu M. D. Lūznavas pagastā 

27. Par sociālo dzīvokļu īres līgumu atjaunošanu 

28. Par aizņēmuma ņemšanu projekta “Caurtekas izbūve uz pašvaldības autoceļa 

“Prezma-Lisovski-Loši”” realizācijai 

29. Par rūpnieciskās zvejas Gaigalavas pagasta Kvāpānu dīķos nomas tiesību izsoli 

 

 

Par izsludinātās Rēzeknes novada domes sēdes darba kārtības apstiprināšanu 
(Ziņo E.Pizāne) 

 



Izskatījusi Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietnieces Elvīras Pizānes 

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

Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, Rita Žurzdina), “pret” - nav, “atturas” – nav, n o l e m j : 

 

apstiprināt izsludināto Rēzeknes novada domes 2017.gada 16.marta sēdes darba kārtību 

(1.–29.jautājums). 

 

 

 

1. § 

Par Rēzeknes novada pašvaldības metodisko norādījumu “Pakalpojumu cenas 

noteikšana Rēzeknes novada pašvaldības kapitālsabiedrībās” apstiprināšanu 
(Ziņo S.Ančikovska) 

 

 Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un 41.panta 

pirmās daļas 2.punktu, ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2017.gada 9.marta 

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

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

Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, Rita Žurzdina), “pret” - nav, “atturas” – 

nav, n o l e m j : 

 

1. apstiprināt Rēzeknes novada pašvaldības metodiskos norādījumus “Pakalpojumu cenas 

noteikšana Rēzeknes novada pašvaldības kapitālsabiedrībās” (metodiskie norādījumi 

pievienoti). 

2. Metodiskie norādījumi stājas spēkā 2017.gada 17.martā. 

 

2. § 

Par dzīvokļa īpašuma Jaunatnes ielā 1–18, Lūznavā, Lūznavas pagastā, ierakstīšanu 

zemesgrāmatā 
(Ziņo I.Ladnā) 

 

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

īpašuma likuma 2.panta otro daļu, 6.panta pirmo daļu, ņemot vērā Finanšu pastāvīgās 

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

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

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

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

 

ierakstīt zemesgrāmatā uz Rēzeknes novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90009112679, 

vārda dzīvokļa īpašumu Jaunatnes ielā 1–18, Lūznavā, Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā, 

kadastra Nr.7868 900 0149, platība 69,9 m
2
, kas sastāv no: 

1. telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 7868 002 0373 001 018; 

2. pie dzīvokļa īpašuma piederošajām: 

2.1. 6690/311510 domājamajām daļām no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

7868 002 0373; 

2.2. 6690/311510 domājamajām daļām no ēkas (būves) ar kadastra apzīmējumu 7868 

002 0373 001. 

 

 

 



 

 

3. § 

Par pašvaldības kustamās mantas – nekustamajā īpašumā “Soču mežs”, Gaigalavas 

pagasts, Rēzeknes novads, cirsmas Nr.67 un Nr.68 – izsoles atzīšanu par nenotikušu 
(Ziņo S.Frančenko) 

 

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

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

ņemot vērā 2017.gada 24.februāra izsoles protokolu, Gaigalavas pagasta pārvaldes 2017.gada 

6.marta iesniegumu Nr.2.2/23, Finanšu pastāvīgās komitejas 2017.gada 9.marta priekšlikumu, 

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

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

Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, Rita Žurzdina), “pret” - nav, “atturas” – nav, 

n o l e m j : 

 

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

Rēzeknes novads, cirsmas Nr.67 un Nr.68 – 2017.gada 24.februāra izsoli par nenotikušu. 

 

4. § 

Par nekustamā īpašuma “Rasas” ar kadastra Nr.7866 003 0281 atsavināšanu  

Lendžu 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 Lendžu pagasta 

pārvaldes 2017.gada 6.marta ierosinājumu un Finanšu pastāvīgās komitejas 2017.gada 

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

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

Macāns, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, Rita Žurzdina), “pret” - 

nav, “atturas” – nav, n o l e m j : 

 

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

kadastra Nr.7866 003 0281, kas sastāv no nedzīvojamas ēkas (katlu māja) 142,2 m² 

kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 7866 003 0280 001 un zemes gabala 0,0234 ha 

platībā ar kadastra apzīmējumu 7866 003 0280, pārdodot to mutiskā izsolē ar 

augšupejošu soli. 

2. Izveidot komisiju izsoles procedūras veikšanai šādā sastāvā: 

komisijas priekšsēdētājs – Voldemārs Deksnis, Lendžu pagasta pārvaldes vadītājs; 

komisijas locekļi:  Kornelija Šarkovska, Lendžu pagasta pārvaldes galvenā 

grāmatvede; 

Silvija Kipļuka, Lendžu pagasta pārvaldes lietvede. 

3. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.7866 003 0281, Lendžu 

pagastā, Rēzeknes novadā, izsoles noteikumus (izsoles noteikumi pievienoti). 

4. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma nosacīto cenu – 1941,77 EUR (viens 

tūkstotis deviņi simti četrdesmit viens euro 77 centi). 

5. Izsoles rezultātus komisijai iesniegt apstiprināšanai Rēzeknes novada domē. 

 

 

 

 

 



 

 

5. § 

Par nekustamā īpašuma “nosaukums” Griškānu pagastā 

nodošanu atsavināšanai V. Ļ. 
(Ziņo I.Ladnā) 

 

Izskatījusi V. Ļ. iesniegumu par neapbūvēta zemesgabala atsavināšanu, 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.marta priekšlikumu, 

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

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

Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, Rita Žurzdina), “pret” - nav, “atturas” – nav, 

n o l e m j : 

 

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

pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.(..), nodošanu atsavināšanai V.Ļ.(lēmums 

pievienots). 

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

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

komisiju šādā sastāvā: 

komisijas priekšsēdētājs – Jānis Aleksāns, Griškānu pagasta pārvaldes vadītājs; 

komisijas locekļi: Aivars Vigups, Griškānu pagasta pārvaldes ceļu speciālists; 

Iveta Rutkovska, Griškānu pagasta pārvaldes galvenā 

grāmatvede. 

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

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

apstiprināšanai Rēzeknes novada domei. 

 

6. § 

Par nekustamā īpašuma “nosaukums” Stoļerovas pagastā nosacītās cenas 

apstiprināšanu 
(Ziņo I.Ladnā) 

 

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

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

daļu, 36.panta trešo daļu, Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada 1.marta noteikumu Nr.6 

“Kārtība, kādā notiek pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas process un atsavināšanas 

rezultātā iegūto līdzekļu izlietošana Rēzeknes novada pašvaldībā” 25.1.apakšpunktu, 

27.punktu, 28.1.apakšpunktu, ņemot vērā Rēzeknes novada domes 2017.gada 19.janvāra 

lēmumu (protokols Nr.2, 8.§), A. A. 2017.gada 17.februāra iesniegumu, nekustamā īpašuma 

novērtēšanas komisijas 2017.gada 15.februāra lēmumu, Finanšu pastāvīgās komitejas 

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

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

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

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

 

1. apstiprināt nekustamā īpašuma „nosaukums”, kas atrodas Stoļerovas pagastā, 

Rēzeknes novadā, kadastra Nr.(..), nosacīto cenu 6486,61 euro (seši tūkstoši četri 

simti astoņdesmit seši euro 61 cents). 

2. Pārdot A. A., personas kods (..), dzīvo: „nosaukums”, (adrese), nekustamo 

īpašumu „nosaukums”, kas atrodas Stoļerovas pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra 



Nr.(..), par brīvu cenu, kas ir vienāda ar nosacīto cenu, t. i., 6486,61 euro (seši 

tūkstoši četri simti astoņdesmit seši euro 61 cents). 

3. Noteikt pirmo iemaksu 1000,00 euro (viens tūkstotis euro 00 centi). 

4. Noteikt pirmās iemaksas samaksas termiņu līdz 2017.gada 16.aprīlim. 

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

samaksas dienas paziņot Juridiskajai un lietvedības nodaļai par pirmās iemaksas 

samaksu. 

6. Uzdot Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniecei Elvīrai Pizānei noslēgt 

nomaksas pirkuma līgumu ar A. A. viena mēneša laikā no pirmās iemaksas 

samaksas dienas. 

7. Noteikt 5 (piecu) gadu nomaksas termiņu no nomaksas pirkuma līguma 

noslēgšanas dienas. 

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

nesamaksātās pirkuma maksas daļas un par pirkuma līgumā noteikto maksājumu 

termiņu kavējumiem nokavējuma procentus 0,1 procenta apmērā no kavētās 

maksājuma summas par katru kavējuma dienu. 

9. Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2017.gada 19.janvāra lēmuma (protokols 

Nr.2, 8.§), 2.punktu, 2017.gada 23.janvārī A. A. iemaksāja Stoļerovas pagasta 

pārvaldes, reģistrācijas Nr.90000048561, norēķinu kontā 

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

piecpadsmit euro 00 centu). 

10. Ieskaitīt atlikušo pirkuma maksas daļu 6271,61 euro (seši tūkstoši divi simti 

septiņdesmit viens euro 61 cents) Stoļerovas pagasta pārvaldes, reģistrācijas 

Nr.90000048561, norēķinu kontā Nr.LV14HABA0551021115889, AS 

“Swedbank”. 

11. Samazināt Stoļerovas pagasta pārvaldei attiecīgajā gadā plānoto transfertu no 

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

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

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

Stoļerovas pagasta pārvaldei radās, veicot nekustamā īpašuma novērtēšanu, ir 

izlietojami Stoļerovas pagasta teritorijā esošo pašvaldības nekustamo īpašumu 

kadastrālajai uzmērīšanai un ierakstīšanai zemesgrāmatā. 

 

7. § 

Par vienošanās noslēgšanu ar SIA “IMG Trading” Vērēmu pagastā 
(Ziņo A.Kindzulis, Debatē K.Melnis, I.Turka, A.Kindzulis) 

 

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

padomes 2017.gada 25.janvāra priekšlikumu, ņemot vērā Teritorijas attīstības, plānošanas, 

tautsaimniecības vides un infrastruktūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2017.gada 9.marta 

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

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

Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, Rita Žurzdina), “pret” - nav, “atturas” – 

nav, n o l e m j : 

 

1. noslēgt vienošanos ar SIA „IMG Trading” par ceļa izbūvi uz zemes vienības ar 

kadastra numuru 78960010168 1000 m garumā un 4 m platumā, kas atbilst 

pašvaldības autoceļa būvnormatīviem, nodrošinot ceļa servitūta nodibināšanu un 

pašvaldības autoceļa 9617 Sondori -Svikļi daļas konfigurācijas maiņu (nodomu 

protokols pievienots). 

2. Uzdot Rēzeknes novada domes priekšsēdētājam M.Švarcam parakstīt nodomu 

protokolu ar SIA „IMG Trading” par ceļa izbūvi un maiņu. 



 

 

 

8. § 

Par grozījumu Rēzeknes novada domes 2016.gada 16.jūnija lēmumā “Par pakalpojumu 

maksu apstiprināšanu Čornajas pagastā” 
(Ziņo S.Ančikovska) 

 

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

Čornajas pagasta pārvaldes 2017.gada 7.marta iesniegumu par grozījumiem Rēzeknes novada 

domes 2016.gada 16.jūnija lēmumā “Par pakalpojumu maksu apstiprināšanu Čornajas pagasta 

pārvaldē” (protokols Nr.14, 11.§), Finanšu pastāvīgās komitejas 2017.gada 9.marta 

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

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

Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, Rita Žurzdina), “pret” - nav, “atturas” – 

nav, n o l e m j : 

 

izdarīt Rēzeknes novada domes 2016.gada 16.jūnija lēmumā “Par pakalpojumu maksu 

apstiprināšanu Čornajas pagasta pārvaldē” (protokols Nr.14, 11.§) šādu grozījumu: 

 

svītrot 1.punkta 8.apakšpunktu. 

 

9. § 

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, 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 Feimaņu ezera rūpnieciskās zvejas limitu sadales komisijas 

2017.gada 9.marta priekšlikumu (protokols Nr.2, 1.§), Sodu reģistra datus, Rēzeknes novada 

pašvaldības Feimaņu pagasta pārvaldes iesniegto informāciju, Rēzeknes novada dome, 

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

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

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

 

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

1. Ē. K. – 1 murdu; 

2. A. O. – 1 murdu. 

 

10. § 

Par Sološnieku ezeru 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 Sološnieku ezera rūpnieciskās zvejas limitu sadales komisijas 

2017.gada 9.marta priekšlikumu (protokols Nr.3, 1.§), Soda reģistra datus, Rēzeknes novada 

pašvaldības Dricānu pagasta pārvaldes iesniegto informāciju, Rēzeknes novada dome, 

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

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

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

 

iedalīt Sološnieku ezera zivju tīklu (murdu) limitus pašpatēriņa zvejai 2017.gadā A. D.– 

1 murdu. 

 

11. § 

Par grozījumiem 2016.gada 17.novembra līgumā Nr.8.18/804 par medību tiesību 

nodošanu mednieku biedrībai “Mūžīgais aicinājums - SSS” Ilzeskalna pagastā 
(Ziņo A.Bringule) 

 

Izskatījusi mednieku biedrības „Mūžīgais aicinājums - SSS” iesniegumu par zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 7858 006 0101 medību tiesību nodošanu mednieku biedrībai 

„Mūžīgais aicinājums - SSS”, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 37.panta sesto daļu, 

41.panta pirmās daļas 3.punktu, ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2017.gada 9.marta 

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

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

Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, Rita Žurzdina), “pret” - nav, “atturas” – 

nav, n o l e m j :  

 

pieņemt lēmumu par grozījumiem 2016.gada 17.novembra līgumā Nr.8.18/804 par 

medību tiesību nodošanu mednieku biedrībai „Mūžīgais aicinājums - SSS” Ilzeskalna pagastā 

(lēmums pievienots). 

 

12. § 

Par medību tiesību nodošanu mednieku biedrībai “Bikavieši” Gaigalavas 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 Gaigalavas pagasta pārvaldes sniegto informāciju par to, ka mednieku biedrībai 

“Bikavieši” nododamās medību platības atbilstoši norādītajiem kadastra apzīmējumiem 

neapsaimnieko neviens cits medību tiesību lietotājs, ņemot vērā mednieku biedrības 

“Bikavieši” 2017.gada 22. un 24.februāra iesniegumu, Gaigalavas pagasta pārvaldes 

2017.gada 28.februara atzinumu un Finanšu pastāvīgās komitejas 2017.gada 9.marta 

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

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

Macāns, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, Rita Žurzdina), “pret” - 

nav, “atturas” – nav, n o l e m j : 

 

1. noslēgt ar mednieku biedrību „Bikavieši” līgumu par medību tiesību nodošanu uz 

laiku no 2017.gada 16.marta līdz 2022.gada 16.martam uz Rēzeknes novada 

pašvaldībai piekritīgajām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem: 78540040087 

– 2,4032 ha, 78540040021-3,4 ha, 78540040064-3,3285 ha, 78540040065-5,4259 

ha, 78540060163-0,7072 ha, 78540060154 – 2,21 ha, 78540060146 – 2,51 ha, 

78540060085 -0,30 ha, 78540060086 – 1,04 ha, ar kopējo platību 21,3248 ha. 

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

tiesību nodošanu (līguma projekts ar mednieku biedrību “Bikavieši” 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. 

 

13. § 

Par medību tiesību nodošanu mednieku klubam “Meža irbe” Pušas 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 noteikumu Nr.421 “Medību noteikumi” ceturto daļu, izvērtējot Maltas 

pagasta pārvaldes struktūrvienības “Pušas pagasta pārvalde” sniegto informāciju par to, ka 

mednieku klubam “Meža irbe” 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 kluba „Meža irbe” 

2017.gada 24.februāra iesniegumu, Maltas pagasta pārvaldes struktūrvienības “Pušas pagasta 

pārvalde” 2017.gada 27.februāra atzinumu un Finanšu pastāvīgās komitejas 2017.gada 

9.marta priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 13 (Aivars Buharins, Vinera 

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

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

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

 

1. noslēgt ar mednieku klubu „Meža irbe” līgumu par medību tiesību nodošanu uz laika 

periodu no 2017.gada 16.marta līdz 2022.gada 16.martam uz Rēzeknes novada 

pašvaldībai piekritīgajām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem: 7880 002 0249 

– 0,15 ha; 7880 002 0251-0,70 ha; 7880 002 0114-2,30 ha; 780 005 0175-2,20 ha; 

7880 002 0281 – 2,00 ha; 7880 002 0135 – 53,00 ha un 7880 002 0284 – 8,40 ha, ar 

kopējo platību 68,75 ha. 

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

tiesību nodošanu (līguma projekts ar mednieku klubu “Meža irbe” 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. 

 

14. § 

Par Rēzeknes novada domes 2013.gada 7.marta lēmuma “Par zemes lietošanas tiesību 

izbeigšanu V. M.uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu (..) Feimaņu pagastā” 

atzīšanu par spēku zaudējušu 
(Ziņo M.Vizule) 

 

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

zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas 2017.gada 21.februāra iesniegumu Nr.2-04.1-L/50 

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

vides un infrastruktūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2017.gada 9.marta priekšlikumu, 

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

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

Macāns, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, Rita Žurzdina), “pret” - 

nav, “atturas” – nav, n o l e m j : 

 



Valsts zemes dienesta Latgales reģionālā nodaļa iesniegumā ir norādījusi, ka tā 

atkārtoti ir izvērtējusi Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datus un 

arhīva rīcībā esošos dokumentus par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu (..), kas atrodas 

Rēzeknes novada Feimaņu pagastā, un konstatējusi, ka 2017.gada 1.februāra vēstulē Nr.2-13-

L/818 “Par kadastra datu kārtošanu” ir sniegta neprecīza informācija par nekustamā īpašuma 

ar kadastra Nr. (..) dokumentiem. Reģionālā nodaļa atkārtoti sniedz informāciju un viedokli 

par nekustamo īpašumu ar kadastra Nr. (..). 

Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 93.pantu, izvērtējot 

Kadastra informācijas sistēmas teksta datus un reģionālās nodaļas arhīva rīcībā esošos 

dokumentus par īpašumu ar kadastra Nr. (..) Feimaņu pagastā, Rēzeknes novadā, reģionālā 

nodaļa ir konstatējusi šādus faktus. 

Saskaņā ar zemes īpašuma lapu Nr.28 nekustamais īpašums Rēzeknes apriņķa Silajāņu 

pagasta Kovališķu s.v. Nr.7 līdz 1940.gada 21.jūlijam piederēja O. M., zemes īpašuma 

kopplatība 6,03 ha. Pēc patreizējā administratīvi teritoriālā iedalījuma bijušais zemes īpašums 

atrodas Rēzeknes novada Feimaņu pagastā. 

Saskaņā ar reģionālās nodaļas rīcībā esošo informāciju un zemesgrāmatas tiešsaistes 

datiem uz bijušo Rēzeknes apriņķa Silajāņu pagasta Kovališķu s.v. Nr.7 īpašumu ir realizējis 

īpašuma tiesības S. M. (miris) 3,0 ha platībā, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu (..). 

1991.gada 18.jūnija iesniegumu zemes īpašuma tiesību atjaunošanai 4.0 ha platībā uz 

bijušo O. M. zemes īpašumu ir iesniegusi V. M. 

Ar Rēzeknes rajona Feimaņu pagasta TDP 19.sasaukuma 12.sesijas 1991.gada 

25.oktobra lēmumu V. M. piešķirta zeme patstāvīgā lietošanā 3.0 ha platībā. 

Ar Rēzeknes rajona Feimaņu pagasta zemes komisijas 1997.gada 24.janvāra lēmumu 

(sēdes protokols Nr.1) V. M. atzītas īpašuma tiesības uz mantojamo zemi 3.0 ha platībā, kas 

ierādīti kā līdzvērtīgi mantojamai zemei Feimaņu pagastā. 

Reģionālās nodaļas rīcībā ir 2001.gada 8.oktobra iesniegums, ar kuru V. M. atsakās no 

savas mantojamās zemes 3.0 ha platībā par labu dēlam V. M. 

Ar 2002.gada 19.marta reģionālās nodaļas zemes lietošanas tiesību pārejas aktu Nr.5-

1.1-76 zemes lietošanas tiesības 3.0 ha platībā, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu (..), 

pārreģistrētas no V. M. uz V. M. vārda. 

Ar Rēzeknes novada domes 2013.gada 7.marta lēmumu (protokols Nr.6, 8.§) “Par 

zemes lietošanas tiesību izbeigšanu V. M. uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 

(..)Feimaņu pagastā” V. M. izbeigtas lietošanas tiesības uz zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu (..), zemes vienība ieskaitīta pašvaldībai piekritīgajās zemēs. 

Saskaņā ar Latgales apgabaltiesas zvērinātas notāres K. L. 2015.gada 8.septembra 

mantojuma apliecību Nr.1778 V. M. ir mirusi 2002.gada 23.februārī un viņa nevarēja 

parakstīt 2002.gada 19.marta zemes lietošanas tiesību pārejas aktu Nr.5-1.1-76. No iepriekš 

minētā ir secināms, ka zemes lietošanas un mantošanas tiesību pāreja V. M. uz zemes vienību 

ar kadastra apzīmējumu (..) nav notikusi saskaņā ar zemes reformas tiesisko regulējumu, taču 

V. M. tiesības uz mantojamo zemi atbilstoši Feimaņu pagasta zemes komisijas dokumentiem 

ir spēkā. 

Ņemot vērā iepriekšminēto: 

1. atzīt par spēku zaudējušu Rēzeknes novada domes 2013.gada 7.marta lēmumu „Par 

zemes lietošanas tiesību izbeigšanu V. M. uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 

(..) Feimaņu pagastā” (protokols Nr.6, 8.§) un ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās 

zemēs. 

2. Lēmumu nosūtīt Feimaņu pagasta pārvaldei, Valsts zemes dienesta Latgales 

reģionālajai nodaļai (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne) un J.L. (adrese). 

 

 

 

 



15. § 

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu A. P. un D. P. uz zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu (..) domājamām daļām  

Dricānu pagastā 
(Ziņo M.Vizule) 

 

Izskatījusi VZD Latgales reģionālās nodaļas vēstuli par informācijas sniegšanu, 

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.marta priekšlikumu, Rēzeknes 

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

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

Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, Rita Žurzdina), “pret” - nav, “atturas” – 

nav, n o l e m j :  

 

pieņemt lēmumu par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu A. P. un D. P. uz zemes vienības 

ar kadastra apzīmējumu (..)  3/16 domājamām daļām Dricānu pagastā (lēmums pievienots). 

 

16. § 

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu F. J. uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 

(..) Lūznavas pagastā 
(Ziņo M.Vizule) 

 

Izskatījusi F. J. iesniegumu par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienību ar 

kadastra apzīmējumu (..), 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.marta 

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

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

Macāns, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, Rita Žurzdina), “pret” - 

nav, “atturas” – nav, n o l e m j : 

 

pieņemt lēmumu par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu F. J. uz zemes vienību ar 

kadastra apzīmējumu (..) Lūznavas pagastā (lēmums pievienots). 

 

17. § 

Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7878 004 0155 

sadali Ozolmuižas pagastā 
(Ziņo M.Vizule) 

 

Izskatot Ozolmuižas pagasta pārvaldes atzinumu - iesniegumu par pašvaldībai piekritīgās 

zemes vienības 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.marta 

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

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

Macāns, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, Rita Žurzdina), “pret” - 

nav, “atturas” – nav, n o l e m j : 

 

pieņemt lēmumu par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7878 

004 0155 sadali Ozolmuižas pagastā (lēmums pievienots). 

 

 



18. § 

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7850 005 0395 platības sadalījuma pa 

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

 

Izskatījusi Dricānu pagasta pārvaldes iesniegumu par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 7850 005 0395 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.marta priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 13 

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

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

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

 

pieņemt lēmumu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7850 005 0395 platības 

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

 

19. § 

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

veidiem precizēšanu Sakstagala pagastā 
(Ziņo M.Vizule) 

 

Izskatījusi J. M. 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. marta priekšlikumu, Rēzeknes 

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

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

Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, Rita Žurzdina), “pret” - nav, “atturas” – 

nav, n o l e m j : 

 

pieņemt lēmumu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu (..)  platības sadalījuma pa 

zemes lietošanas veidiem precizēšanu Sakstagala pagastā (lēmums pievienots). 

 

20. § 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem “nosaukums” 

un “nosaukums” Griškānu pagastā 
(Ziņo M.Vizule) 

 

Izskatījusi SIA „Latgales īpašumi” valdes priekšsēdētājas Olgas Bartaševičas iesniegtu 

zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „ nosaukums” un “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.marta priekšlikumu, Rēzeknes 

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

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

Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, Rita Žurzdina), “pret” - nav, “atturas” – 

nav, n o l e m j : 

 

pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam 

“nosaukums” un “nosaukums” Griškānu pagastā (lēmums pievienots). 

 

 



 

21. § 

Par 2014.gada 20.marta zemes nomas līguma Nr.8-7.1/679 izbeigšanu ar J.L. Feimaņu 

pagastā 
(Ziņo M.Vizule) 

 

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

apzīmējumu 7852 006 0042, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 37.panta sesto daļu, 

41.panta pirmās daļas 3.punktu, ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2017.gada 9.marta 

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

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

Macāns, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, Rita Žurzdina), “pret” - 

nav, “atturas” – nav, n o l e m j :  

 

pieņemt lēmumu par 2014.gada 20.marta zemes nomas līguma Nr.8-7.1/679 izbeigšanu 

ar J. L. Feimaņu pagastā (lēmums pievienots). 

 

22. § 

Par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar J.P. Maltas pagastā 
(Ziņo Z.Bautre) 

 

Izskatījusi J. P. iesniegumu par dzīvojamās telpas izīrēšanu, pamatojoties uz likuma „Par 

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

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

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

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

Macāns, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, Rita Žurzdina), “pret” - 

nav, “atturas” – nav, n o l e m j : 

 

1. pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar J. P. Maltas pagastā 

(lēmums pievienots). 

2. Uzdot SIA ,,Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums” valdes loceklim 

J.Kravalim sagatavot un noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar J.P. 

3. Uzdot Sociālajam dienestam veikt attiecīgus grozījumus pašvaldības reģistrā 

palīdzības saņemšanai dzīvokļu jautājumu risināšanā personu kategorijai – bērni 

bāreņi un bērni, kuri palikuši bez vecāku gādības un audzināti bērnu aprūpes un 

audzināšanas iestādē, audžu ģimenē vai pie aizbildņa, pēc tam, kad ir beigusies viņu 

uzturēšanās tajās, vai arī tad, kad viņi beiguši mācības izglītības iestādē, ja viņiem nav 

iespējams likuma noteiktajā kārtībā iemitināties agrāk aizņemtajā dzīvojamā telpā. 
 

23. § 

Par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar V. C. Stružānu pagastā 
(Ziņo Z.Bautre) 

 

Izskatījusi V. C. 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.marta 

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

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

Macāns, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, Rita Žurzdina), “pret” - 

nav, “atturas” – nav, n o l e m j : 

 



1. pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar V. C. Stružānu 

pagastā (lēmums pievienots). 

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

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

 

24. § 

Par īrētās dzīvojamās telpas apmaiņu pret citu īrējamu dzīvojamo telpu A. K. Stružānu 

pagastā 
(Ziņo Z.Bautre) 

 

Izskatījusi A. K. 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 9.marta priekšlikumu, 

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

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

Macāns, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, 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 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. 

 

25. § 

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

 

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

3.punktu, likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 27.pantu, ņemot vērā Sociālo un veselības 

aizsardzības jautājumu pastāvīgās komitejas 2017.gada 9.marta priekšlikumu, Rēzeknes 

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

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

Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, 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 S. K., 

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

pagastā, Rēzeknes novadā, īri. 

2. Sakarā ar īrnieka nāvi atzīt par izbeigtu dzīvojamās telpas īres līgumu ar P.K., 

personas kods (..), par dzīvokļa Nr. (..), kas atrodas Mediķu ielā (..), Veczosnā, 

Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā, īri. 

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

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

pašvaldības SIA „STRŪŽĀNU SILTUMS” valdes loceklim Renāram Vabalam 

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

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

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

pašvaldības SIA „STRŪŽĀNU SILTUMS” valdes loceklim Renāram Vabalam 

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

 

 

 

 



26. § 

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

 

Izskatījusi M. D. iesniegumu par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu, pamatojoties 

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

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

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

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

Macāns, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, Rita Žurzdina), “pret” - 

nav, “atturas” – nav, n o l e m j : 

 

1. pieņemt lēmumu par sociālā dzīvokļa izīrēšanu M. D. Lūznavas pagastā (lēmums 

pievienots). 

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

loceklim Jānim Kravalim sagatavot un noslēgt sociālā dzīvokļa īres līgumu ar M.D. 

 

27. § 

Par sociālo dzīvokļu īres līgumu atjaunošanu 
(Ziņo Z.Bautre) 

 

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

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

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

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

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

Macāns, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, Rita Žurzdina), “pret” - 

nav, “atturas” – nav, n o l e m j : 

 

1. atjaunot A. L., 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.marta līdz 2017.gada 

15.septembrim. Uzdot pašvaldības SIA “STRŪŽĀNU SILTUMS” valdes loceklim 

Renāram Vabalam atjaunot sociālā dzīvokļa īres līgumu ar A. L. 

2. Atjaunot R. L., 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 17.marta līdz 2017.gada 

16.septembrim. Uzdot pašvaldības SIA “STRŪŽĀNU SILTUMS” valdes loceklim 

Renāram Vabalam atjaunot sociālā dzīvokļa īres līgumu ar R. L. 

 

28. § 

Par aizņēmuma ņemšanu projekta “Caurtekas izbūve uz pašvaldības autoceļa “Prezma-

Lisovski-Loši”” realizācijai 
(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 VP1 “Iekšējo un ārējo novada savienojumu, tehniskās 

infrastruktūras attīstība” rīcības virzienu RV 1.1. “Pieejamas un drošas transporta 

infrastruktūras attīstība” uzdevumu U1.1.1. “Nodrošināt kvalitatīvu ceļu un tiltu, satiksmes 

pārvadu infrastruktūru”, ņemot vērā Silmalas pagasta pārvaldes 2017.gada 7.marta 



ierosinājumu un Finanšu pastāvīgās komitejas 2017.gada 9.marta priekšlikumu, Rēzeknes 

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

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

Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, Rita Žurzdina), “pret” - nav, “atturas” – 

nav, n o l e m j : 

 

1. ņemt aizņēmumu Valsts kasē EUR 110 189,31 (viens simts desmit tūkstoši viens 

simts astoņdesmit deviņi euro trīsdesmit viens cents) apmērā ar Valsts kases 

noteikto procentu likmi projekta „Caurtekas izbūve uz pašvaldības autoceļa 

“Prezma-Lisovski-Loši” realizācijai ar aizņēmuma mērķi - ceļu un to kompleksa 

investīciju projekti. 

2. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar Rēzeknes novada pašvaldības budžeta līdzekļiem. 

3. Noteikt šādus aizņēmuma ņemšanas noteikumus: atmaksas termiņš 10 (desmit) 

gadi, sākot pamatsummas atmaksu ar 2018.gada janvāri. 

4. Lūgt atļauju Pašvaldības aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības 

padomei aizņēmuma saņemšanai. 

 

29. § 

Par rūpnieciskās zvejas Gaigalavas pagasta Kvāpānu dīķos nomas tiesību izsoli 
(Ziņo S.Frančenko) 

 

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

pirmās daļas 17.punktu, uz likuma „Par valsts un pašvaldības finanšu līdzekļu un mantas 

izšķērdēšanas novēršanu” 1.pantu, 3.panta 2.punktu, Zvejniecības likuma 11.panta pirmo 

daļu, Ministru kabineta 2016.gada 13.decembra noteikumiem Nr. 790 “Noteikumi par zvejas 

tiesību izmantošanu privātajos ūdeņos”, ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2017.gada 

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

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

Melnis, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, Rita Žurzdina), “pret” – 1 

(Jānis Macāns), “atturas” – nav, n o l e m j: 

 

1. nodot rūpnieciskās zvejas nomas tiesības – 4 (četras) atļaujas (1 (viena) atļauja – 6 

(seši) tīkli pa 50 m ar acs izmēru ne mazāku kā 50 mm, kopā 300 m) Kvāpānu 

dīķos (K-1, K-2, K-3, K-4, K-5, K-6) uz 2017.gada trim mēnešiem (aprīlis, maijs, 

jūnijs) Gaigalavas pagastā, nosakot piemērojamo izsoles veidu - mutisku izsoli. 

2. Noteikt 1 (vienas) atļaujas izsoles sākuma cenu – EUR 300,00 (trīs simti euro, 00 

centi). 

3. Izveidot komisiju izsoles procedūras veikšanai šāda sastāvā: 

komisijas priekšsēdētāja:  Sandra Frančenko, Rēzeknes novada pašvaldības 

Juridiskās un lietvedības nodaļas juriste; 

komisijas locekļi:  Voldemārs Vabals, Gaigalavas pagasta pārvaldes vadītājs; 

Gunita Ākule, ŪTAC “Bāka” vadītāja; 

Terēzija Kruste, Rēzeknes novada pašvaldības vecāka vides 

speciāliste. 

4. Komisijai izsoles organizēšanai izstrādāt un apstiprināt izsoles noteikumus. 

5. Komisijai nodrošināt informācijas publicēšanu par izsoli, tajā skaitā arī Rēzeknes 

novada pašvaldības mājas lapā. 

6. Izsoles rezultātus komisijai iesniegt apstiprināšanai Rēzeknes novada pašvaldības 

izpilddirektoram. 

 

Sēde slēgta 10:30 

 



Nākamā kārtējā Rēzeknes novada domes sēde tiek sasaukta 2017.gada 6.aprīlī. 

 

Pielikumā: 

1. Rēzeknes novada pašvaldības metodiskie norādījumi “Pakalpojumu cenas noteikšana 

Rēzeknes novada pašvaldības kapitālsabiedrībās” ar pielikumu, kopā uz 3 lapām 

2. Gaigalavas pagasta pārvaldes 2017.gada 6.marta iesniegums Nr.2.2/23  un izsoles 

komisijas protokoli, kopā uz 4 lapām 

3. Lendžu pagasta pārvaldes 2017.gada 6.marta iesniegums un dokumenti pielikumā, 

kopā uz 6 lapām 

4. Rēzeknes novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Rasas”, Skolas iela 1A, Lendži, 

Lendžu pagasts, Rēzeknes novads, izsoles noteikumi ar pielikumiem, kopā uz 12 

lapām 

5. Nodomu protokols par vienošanos ar SIA „IMG Trading” par ceļa izbūvi uz 2 lapām 

6. Rēzeknes novada pašvaldības būvvaldes 2017.gada 22.februāra atzinums ar 

pielikumu, kopā uz 2 lapām 

7. Čornajas pagasta pārvaldes 2017.gada 6.marta iesniegums ar dokumenta kopiju 

pielikumā, kopā uz 3 lapām 

8. Feimaņu ezera rūpnieciskās zvejas limitu sadales komisijas 2017.gada 9.marta 

protokola Nr.2 kopija uz 2 lapām 

9. Sološnieku ezera rūpnieciskās zvejas limitu sadales komisijas 2017.gada 9.marta 

protokola Nr.3 kopija uz 2 lapām 

10. Vienošanās par grozījumiem Līgumā par medību tiesību nodošanu mednieku biedrībai 

“Mūžīgais aicinājums-SSS” Ilzeskalna pagastā projekts uz 1 lapas 

11. Līguma par medību tiesību nodošanu mednieku biedrībai “Bikavieši” Gaigalavas 

pagastā projekts uz 3 lapām 

12. Līguma par medību tiesību nodošanu mednieku biedrībai “Meža irbe” Pušas pagastā 

projekts uz 2 lapām 

13. Personu reģistrs pašvaldības dzīvokļa jautājumu risināšanā personu kategorijai „Bērni 

bāreņi un bērni, kuri palikuši bez vecāku gādības un audzināti bērnu aprūpes un 

audzināšanas iestādē, audžu ģimenē vai pie aizbildņa, pēc tam, kad ir beigusies viņu 

uzturēšanās tajās, vai arī tad, kad viņi beiguši mācības izglītības iestādē, ja viņiem nav 

iespējams likuma noteiktajā kārtībā iemitināties agrāk aizņemtajā dzīvojamā telpā” uz 

1 lapas 

14. Silmalas pagasta pārvaldes 2017.gada 7.marta iesniegums uz 1 lapas 

15. Rēzeknes novada domes lēmumi (administratīvie akti) 5.§, 11.§, 15.§, 16.§, 17.§ - 

19.§ ar pielikumiem, 20.§ - 24.§, 26.§, kopā uz 16 lapām 

 

 

Sēdes vadītāja                                                                                                       Elvīra Pizāne 

2017.gada 16.martā 
 

 

Protokoliste                                                                                                          Ilona Turka 

2017.gada 16.martā 

 

 

 

 


