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          Rēzeknē 
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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, Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, Pēteris 

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

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

Rita Žurzdina 

 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 Zemes pārvaldības dienesta vecākā zemes lietu speciāliste 

Marta Vizule  

 Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja Anna Jaudzema 

 Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas projektu vadītāja Brigita 

Arbidāne 

 Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas projektu vadītāja Sanita 

Puncule 

 Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas projektu vadītāja Brigita 

Arbidāne 

 Rēzeknes novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītājas vietniece Zita Bautre 

 Rēzeknes novada pašvaldības Būvvaldes būvtehniķis Kristaps Kaļva 

 laikraksta “Rēzeknes Vēstis” žurnāliste Aleksandra Elksne 

 praktikants A. Ū. 

 

Sēdē nepiedalās  

 Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs  – komandējumā 

 

Darba kārtībā 

1. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2016.gada Publiskā pārskata apstiprināšanu  

mailto:info@rdc.lv
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2. Par grozījumu Rēzeknes novada pašvaldības 2014.gada 4.septembra  noteikumos 

Nr.13 “Kārtība, kādā  Rēzeknes novada vidusskolās tiek organizēta “B” kategorijas 

autovadītāju teorētiskā un praktiskā apmācība, kā arī  autovadītāja  apliecības  

iegūšana”  

3. Par vietējā ģeodēziskā tīkla pilnveidošanu Rēzeknes novada teritorijā  

4. Par grozījumu Rēzeknes novada domes 2017.gada 18.maija lēmuma “Par pagastu 

pārvalžu autobusu kustību maršrutu un reisu skaita apstiprināšanu 2017.gada 

pašvaldību vēlēšanām” 13.punktā  

5. Nekustamā īpašuma “Lūznavas muižas apbūve” Mācību darbnīcas (celtnieku), 

Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā, telpu nomas saimnieciskajai darbībai 

mutiskās izsoles rezultātu apstiprināšana  

6. Par nekustamā īpašuma “Nosaukums” Sakstagala pagastā nodošanu atsavināšanai 

A. D.  

7. Par lielo masku tērpu nomas maksas apstiprināšanu  

8. Par samaksas samazināšanu A.I. par īpašumā piešķirto zemi  Silmalas pagastā  

9. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu J. T. uz zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu (..)  un zemes nomas līguma noslēgšanu Silmalas pagastā  

10. Par Nekustamā īpašuma sastāva maiņu Kadastra informācijas sistēmas datos 

Ozolaines pagastā 

11. Par medību tiesību nodošanu R. R. Nagļu pagastā 

12. Par 2009.gada 1.janvāra  Lauku apvidus zemes nomas   līguma Nr.81 izbeigšanu ar 

L. Š. Silmalas pagastā 

13. Par pārrakstīšanās kļūdas labošanu „Rēzeknes novada domes 2013.gada 7.marta 

lēmumā „Par 2009.gada 15.jūnija zemes nomas līguma laušanu Nr.104 ar K.L. 

Audriņu pagastā” 

14. Par pašvaldības piekrišanu nodot nomā trešajai personai zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu (..) un zemes vienību ar kadastra apzīmējumu (..) un 2009. gada 

31.augusta Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.11 termiņa pagarināšanu ar S. 

G. 

15. Par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar A. C. Lūznavas pagastā 

16. Par dzīvojamās telpas īres līguma pārslēgšanu 

17. Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu L.R. Stružānu pagastā 

18. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu  

19. Par Rēzeknes novada pašvaldības dalību projektā “Pašvaldības ceļu infrastruktūras 

uzlabošana Rēzeknes novadā, 1.kārta” 

20. Par biedrības “Rāznas nacionālā parka biedrība” projekta „Vides pielāgošana 

Mākoņkalna pagasta ēkā” pārņemšanu  

21. Projekta “Social Inclusion of Elderly People” (Veco cilvēku sociālā iekļaušana) 

pieteikuma apstiprināšanu  

22. Par projekta "REACH-TOUCH-FEEL” (Sasniegt - sataustīt – sajust) pieteikuma 

iesniegšanu un apstiprināšanu  

23. Par projekta “Transformations from Slum to Chic” (Transformācija no graustiem 

uz šiku) pieteikuma apstiprināšanu  

24. Par projekta “Eradicate H.Sosnowskyi” (Iznīcināt latvāņus) pieteikuma 

apstiprināšanu  

25. Par projekta “Sports for social inclusion of at-risk teenagers” (Sports kā riska 

grupas pusaudžu iekļaušana sabiedrībā) pieteikuma apstiprināšanu  

26. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes  2014.gada 2.oktobra lēmumā „Par zemes 

lietošanas  tiesību izbeigšanu A.K. uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu (..) 

Pušas pagastā”  

  

 



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” – 16 (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, Pēteris Karacejevs, Igors 

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

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

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

 

apstiprināt izsludināto Rēzeknes novada domes 2017.gada 1.jūnija sēdes darba kārtību (1.–

26.jautājums). 

 

 

1. § 

Par Rēzeknes novada pašvaldības 2016.gada Publiskā pārskata apstiprināšanu  
(Ziņo S.Ančikovska) 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un 72.pantu, 

Ministru kabineta 2010.gada 5.maija noteikumu Nr.413 “Noteikumi par gada publiskajiem 

pārskatiem” 16.punktu un ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2017.gada 25.maija 

priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 16 (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, 

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

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

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

 

1. apstiprināt Rēzeknes novada pašvaldības 2016.gada Publisko pārskatu (pārskats 

pievienots elektroniski); 

2. 2016.gada Publisko pārskatu iesniegt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijā;  

3. Publicēt laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” paziņojumu par Rēzeknes novada pašvaldības 

2016.gada Publiskā pārskata apstiprināšanu un iespēju iepazīties ar pilnu tā tekstu 

Rēzeknes novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļā vai Rēzeknes novada 

pašvaldības mājas lapā. 

 

2. § 

Par grozījumu Rēzeknes novada pašvaldības 2014.gada 4.septembra noteikumos Nr.13 

“Kārtība, kādā Rēzeknes novada vidusskolās tiek organizēta “B” kategorijas autovadītāju 

teorētiskā un praktiskā apmācība, kā arī autovadītāja apliecības iegūšana”  
(Ziņo V.Deksnis, Debatē S.Šķesters, V.Deksnis) 

 

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

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu  pastāvīgās  komitejas 2017.gada  25.maija priekšlikumu, 

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

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

Macāns, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Natālija Stafecka, Pēteris Stanka, Staņislavs 

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

 

1. izdarīt šādu  grozījumu   Rēzeknes  novada  pašvaldības  2014.gada  4.septembra  

noteikumos Nr. 13  “Kārtība, kādā  Rēzeknes novada vidusskolās  tiek  organizēta  

“B”  kategorijas autovadītāju  teorētiskā  un praktiskā apmācība, kā  arī  autovadītāja  

apliecības  iegūšana” (apstiprināti  Rēzeknes novada  domes  2014.gada  4.septembra  



sēdē (protokols Nr. 21, 3. §; grozījumi  03.09.2015., protokols Nr. 19, 2. §), turpmāk – 

noteikumi: 

1.1. Papildināt  noteikumus  ar  24.punktu  šādā  redakcijā:   

“24. Līgumus  ar  vecākiem  izglītības  iestādes  vadītājs  slēdz  katru  gadu  līdz  

15.septembrim, apmācības tiek  uzsāktas  ne  agrāk  kā  ar  15.oktobri. 

Izglītības  iestādes  vadītājs  nodrošina  vecāku  parakstu  līgumā savā  vai  

vadītāja  pilnvarotas  personas  klātbūtnē.” 

2. Noteikumu  grozījums  stājas spēkā 2017.gada 5.jūnijā. 

3. Uzdot Izglītības pārvaldes vadītājam G.Skudram līdz 2017.gada 8.jūnijam nodrošināt 

noteikumu konsolidēšanu, ņemot vērā šī lēmuma 1.punktu. 

4. Uzdot Attīstības plānošanas nodaļai nodrošināt konsolidēto noteikumu publicēšanu 

Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapā. 

 

3. § 

Par vietējā ģeodēziskā tīkla pilnveidošanu Rēzeknes novada teritorijā  
(Ziņo K.Kaļva, Debatē S.Šķesters, K.Kaļva) 

 

Atbilstoši Ministru kabineta 2012.gada 24.jūlija noteikumu Nr.497 “Vietējā ģeodēziskā 

tīkla noteikumi” 5.punktam vietējā tīkla uzturēšanu savā administratīvajā teritorijā nodrošina 

vietējā pašvaldība, kā arī 64.punkts nosaka, ka vietējā pašvaldība pirmreizējo vietējā tīkla 

apzināšanu un izvērtēšanu, kuras ietvaros pārbauda ģeodēzisko punktu atbilstību šo noteikumu 4. 

punktā minētajām prasībām, nodrošina ne vēlāk kā līdz 2013.gada 31.decembrim. Rēzeknes 

novada pašvaldība vietējo ģeodēzisko punktu apsekošanu un pārskata sagatavošanu veikusi laika 

posmā no 2014.gada marta līdz 2014.gada septembrim. 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 24.jūlija noteikumu Nr.497 “Vietējā ģeodēziskā 

tīkla noteikumi” 17.punktu, ja ģeodēziskie punkti neatbilst šo noteikumu 4.punktā minētajām 

prasībām (4. punkts - vietējo tīklu veido, piesaistot to valsts ģeodēziskajam tīklam ar 3 - 6 cm 

precizitāti: ģeodēzisko punktu augstumus nosaka ar standartnovirzi līdz 1 cm, koordinātās – 2 

cm) vietējā pašvaldība, pamatojoties uz vietējā tīkla apsekošanas pārskatu, pieņem lēmumu par 

vienu no diviem pilnveidošanas variantiem: 1. vietējā tīkla pilnveidošana ar vietējā tīkla 

mērījumiem, 2. pakāpeniska vietējā tīkla pilnveidošana un ģeodēzisko datu atjaunošana kārtējo 

mērniecības datu un ar būvniecību saistīto projektu ietvaros. 

 Ministru kabineta 2012.gada 24.jūlija noteikumu Nr.497 “Vietējā ģeodēziskā tīkla 

noteikumi” 28.punkts nosaka, ka, ņemot vērā vietējā tīkla apsekošanas pārskatu, izstrādā tā 

pilnveidošanas aprakstu. 

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

kabineta 2012.gada 24.jūlija noteikumu Nr.497 “Vietējā ģeodēziskā tīkla noteikumi” 5, 17., 

28.punktiem, ņemot vērā Teritorijas attīstības, plānošanas, tautsaimniecības, vides un 

infrastruktūras jautājumu patstāvīgās komitejas 2017.gada 25.maija priekšlikumu, Rēzeknes 

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

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

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

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

 

1. pakāpeniski pilnveidot vietējo ģeodēzisko tīklu un atjaunot ģeodēziskos datus kārtējo 

mērniecības datu un ar būvniecību saistīto projektu ietvaros Rēzeknes novada teritorijā 

atbilstoši Ministru kabineta 2012.gada 24.jūlija noteikumu Nr.497 “Vietējā ģeodēziskā 

tīkla noteikumi” 17.2.punktam.  

2. Izstrādāt Rēzeknes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo vietējās 

nozīmes ģeodēzisko punktu pilnveidošanas aprakstu līdz 2018.gada 14.decembrim, 

izpildot Ministru kabineta 2012.gada 24.jūlija noteikumu Nr.497 “Vietējā ģeodēziskā 

tīkla noteikumi” 28.punktā minētās prasības. 



4. § 

Par grozījumu Rēzeknes novada domes 2017.gada 18.maija lēmuma “Par pagastu pārvalžu 

autobusu kustību maršrutu un reisu skaita apstiprināšanu 2017.gada pašvaldību 

vēlēšanām” 13.punktā  
(Ziņo E.Pizāne) 

 

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

Teritoriālās pastāvīgās komitejas 2017.gada 25.maija priekšlikumus, Rēzeknes novada dome, 

balsojot “par” – 16 (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, Pēteris Karacejevs, Igors 

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

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

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

 

izdarīt grozījumu Rēzeknes novada domes 2017.gada 18.maija lēmuma “Par pagastu 

pārvalžu autobusu kustību  maršrutu un reisu skaita apstiprināšanu 2017.gada pašvaldību 

vēlēšanām”  13.punktā un izteikt to šādā redakcijā: 

“13. Apstiprināt Griškānu pagasta autobusa Mersedes Benz Sprinter, reģ.Nr. HN 7947, 

autovadītājs Pāvels Streikišs, kustības maršruta un reisu skaitu – 2 (divi) maršruti un 4 

(četri) reisi 2017.gada 3.jūnija pašvaldību vēlēšanām:” 

 

5. § 

Nekustamā īpašuma “Lūznavas muižas apbūve” Mācību darbnīcas (celtnieku), Lūznavas 

pagastā, Rēzeknes novadā, telpu nomas saimnieciskajai darbībai mutiskās izsoles  

rezultātu apstiprināšana  
(Ziņo S.Frančenko) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 27.panta pirmās 

daļas 27.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldības finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 

novēršanu” 6.
1
pantu, Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.515 „Noteikumi par 

valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un 

nomas līguma tipveida nosacījumiem” 7.punktu, 11.punktu, 12.punktu, 14.punktu, 22.punktu un 

34.punktu, ņemot vērā 2017.gada 22.maija nekustamā īpašuma telpu noma saimnieciskās 

darbības veikšanai izsoles protokolu,  Finanšu pastāvīgās komitejas 2017.gada 25.maija 

priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 16 (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, 

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

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

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

 

1. apstiprināt Rēzeknes novada pašvaldībai piederošo nekustamā īpašuma “Lūznavas 

muižas apbūve” Mācību darbnīcas (celtnieku), Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā, 

570,9 m
2 

kopplatībā,
 
ar kadastra apzīmējumu 7868 002 0097 002, telpu nomas 

saimnieciskajai darbībai mutiskās izsoles rezultātus, nosakot par izsoles uzvarētāju 

SIA „KEM”, reģ.Nr.42403029410, kurš ieguva nomas tiesības uz minēto īpašumu kā 

izsoles vienīgais dalībnieks par izsoles objekta sākumcenu cenu EUR 0,04 (nulle euro 

4 centi) par 1 m
2
; 

2. Uzdot Rēzeknes novada pašvaldības Lūznavas pagasta pārvaldes vadītājam 

Vladimiram Špeļam pašvaldības vārdā noslēgt un parakstīt Telpu nomas līgumu ar 

izsoles uzvarētāju SIA „KEM” uz 10 gadiem. 

 

 

 

 

 



6. § 

Par nekustamā īpašuma “Nosaukums” Sakstagala pagastā nodošanu atsavināšanai A. D. 
(Ziņo S.Frančenko) 

 

Izskatījusi A. D. 2016.gada 12.maija 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 4.panta ceturtās daļas 

1.punktu daļu, ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2017.gada 25.maija priekšlikumu, 

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

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

Macāns, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Natālija Stafecka, Pēteris Stanka, Staņislavs 

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

 

1. pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma “Nosaukums”, kas atrodas Sakstagala pagastā, 

Rēzeknes novadā, kadastra Nr.(..), nodošanu atsavināšanai A. D. (lēmums pievienots). 

2. Izveidot nekustamā īpašuma “Nosaukums”, kas atrodas Sakstagala pagastā, Rēzeknes 

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

komisijas priekšsēdētāja – Olga Muravjova, Sakstagala pagasta pārvaldes vadītāja; 

komisijas locekļi: Arvīds Baranovskis, Zemes pārvaldības dienesta zemes lietu 

speciālists; 

 Inese Belova, Sakstagala pagasta pārvaldes galvenā grāmatvede. 

3. Uzdot nekustamā īpašuma “Nosaukums”, kas atrodas Sakstagala pagastā, Rēzeknes 

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

Rēzeknes novada domei. 

 

7. § 

Par lielo masku tērpu nomas maksas apstiprināšanu  
(Ziņo E.Pizāne) 

 

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

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

nolikums” 12.1.3.punktu, ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2017.gada 25.maija 

priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 16 (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, 

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

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

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

 

apstiprināt Ozolaines Tautas nama lielo masku tērpu iznomāšanu un maksas apstiprināšanu 

10.00 EUR (desmit euro 00 centi) apmērā par vienu tērpu. 

 

8. § 

Par samaksas samazināšanu A. I. par īpašumā piešķirto zemi   

Silmalas pagastā  
(Ziņo M.Vizule) 

 

Izskatījusi A. I. aizbildnes J.L. iesniegumu par samaksas samazināšanu par īpašumā 

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

daļas 3.punktu, ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2017.gada      25.maija priekšlikumu, 

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

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

Macāns, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Natālija Stafecka, Pēteris Stanka, Staņislavs 

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

 



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

pagastā (lēmums pievienots). 

 

9. § 

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu J. T. uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu (..)  

un zemes nomas līguma noslēgšanu Silmalas pagastā  
(Ziņo M.Vizule) 

 

Izskatījusi VZD Latgales reģionālās nodaļas vēstuli par 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 25.maija priekšlikumu, Rēzeknes 

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

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

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

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

 

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

apzīmējumu (..)  un zemes nomas līguma noslēgšanu Silmalas pagastā (lēmums pievienots). 

 

10. § 

Par Nekustamā īpašuma sastāva maiņu Kadastra informācijas sistēmas datos  

Ozolaines pagastā  
(Ziņo M.Vizule) 

 

Izskatījusi J. R. iesniegumu par mantojamās zemes robežām un Ozolaines pagasta pārvaldes 

atzinumu, 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 25.maija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, 

balsojot “par” – 16 (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, Pēteris Karacejevs, Igors 

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

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

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

 

pieņemt lēmumu par Nekustamā īpašuma sastāva maiņu Kadastra informācijas sistēmas 

datos Ozolaines pagastā  (lēmums pievienots). 

 

11. § 

Par medību tiesību nodošanu R.R.Nagļu 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 Nagļu pagasta pārvaldes sniegto informāciju par to, ka medniekam R. R. nododamo 

medību platību atbilstoši norādītajam kadastra apzīmējumam neapsaimnieko neviens cits medību 

tiesību lietotājs, ņemot vērā R. R. 2017.gada 13.marta iesniegumu, Nagļu pagasta pārvaldes 

2017.gada 23.maija atzinumu un Finanšu pastāvīgās komitejas 2017.gada 25.maija priekšlikumu, 

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

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

Macāns, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Natālija Stafecka, Pēteris Stanka, Staņislavs 

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

 



1. noslēgt ar R. R. līgumu par medību tiesību nodošanu uz laiku no 2017.gada 1.jūnija 

līdz 2022.gada 1.jūnijam uz Rēzeknes novada pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar 

kadastra apzīmējumu 7874 002 0116 – 246,85 ha. Kopējā nododamā medību tiesību 

platība – 246,85 ha. 

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

tiesību nodošanu (līguma projekts ar R.R. 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. 

 

12. § 

Par 2009.gada 1.janvāra  Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.81 izbeigšanu ar L. Š. 

Silmalas pagastā  
(Ziņo A.Bringule) 

 

Izskatījusi L. Š. 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 25.aprīļa priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 

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

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

Juris Runčs, Natālija Stafecka, Pēteris Stanka, Staņislavs Šķesters, Rita Žurzdina), “pret” - nav, 

“atturas” – nav, n o l e m j : 

 

pieņemt lēmumu par 2009.gada 1.janvāra Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.81 

izbeigšanu ar L. Š. (lēmums pievienots). 

 

13. § 

Par pārrakstīšanās kļūdas labošanu „Rēzeknes novada domes 2013.gada 7.marta lēmumā 

„Par 2009.gada 15.jūnija zemes nomas līguma laušanu Nr.104 ar K. L. Audriņu pagastā”  
(Ziņo A.Bringule) 

 

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

procesa likuma 72.panta pirmo daļu, Audriņu pagasta pārvaldes 2017. gada 23.maija iesniegumu 

par pārrakstīšanās kļūdas labošanu, ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2017.gada 25.maija 

priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 16 (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, 

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

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

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

 

1. sakarā ar Audriņu pagasta pārvaldes iesniegumā norādīto par to, ka ir radusies kļūda 

pašvaldībai piekritīgās zemes vienības kadastra apzīmējumā 7842 004 0326, saskaņā 

ar Administratīvā procesa likuma 72.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka iestāde jebkurā 

laikā administratīvā akta tekstā var izlabot acīmredzamas pārrakstīšanās vai 

matemātiskā aprēķina kļūdas, ja tas nemaina lēmuma būtību, labot „Rēzeknes novada 

domes 2013.gada 7.marta lēmumā „Par 2009.gada 15.jūnija zemes nomas līguma 

laušanu Nr.104 ar K. L. Audriņu pagastā” (protokols Nr. 6.37. §) kadastra apzīmējumu 

no „7842 004 0326 uz 7842 004 0426”. 

2. Lēmumu nosūtīt Audriņu pagasta pārvaldei. 

 

 

 



14. § 

Par pašvaldības piekrišanu nodot nomā trešajai personai zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 7854  005 0128 un zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7854 005 0512 un 

2009.gada 31.augusta Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.11 termiņa pagarināšanu ar 

S. G. 
(Ziņo A.Bringule, Debatē S.Šķesters, A.Bringule) 

 

Izskatot S. G. iesniegumu par to, ka 2009.gada 31.augustā noslēgtā Lauku apvidus zemes 

nomas līguma Nr.11 5.punkta 5.2.1.apakšpunkts paredz ka, Nomnieks ir tiesīgs nodot zemes 

lietošanas tiesības trešajai personai tikai ar Iznomātāja rakstisku piekrišanu, S. G. lūdz atļaut 

nodot lietošanā zemes vienību ar kadastra apzīmējumu (..)- 5,40 ha platībā un zemes vienību ar 

kadastra apzīmējumu (..) – 2,00 ha platībā uz laika periodu 5 gadi U.S., personas kods (..), adrese 

(..), sakarā ar to, ka minētā persona plāno realizēt ES finansēto Lauku atbalsta dienesta 

izsludināto projektu “Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības”. 

Iesniegums iereģistrēts ar reģ.Nr.5.4.2/2693. 

Uzņēmējdarbības veicināšanai Rēzeknes novadā un sakarā ar to, ka nomas tiesības 

Nomnieks vēlas nodot saimnieciskās darbības veicējam, ar kuru to saista radniecība un tā ir 

viena kopējā mājsaimniecība, pašvaldība var piekrist nodot nomā trešajai personai zemes vienību 

ar kadastra apzīmējumu (..) un zemes vienību ar kadastra apzīmējumu (..), ievērojot, ka tiks 

izpildītas 2009.gada 31.augustā noslēgtā Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.11 saistības. 

2009.gada 31.augustā noslēgtā Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.11 ar S. G.  līguma 

termiņš izbeidzas 2019.gada 31.augustā. Ievērojot, ka apakšnomas līgums ir slēdzams uz laiku - 

5 gadi, esošā līguma termiņš ir pagarināms uz 10 gadiem, t.i., no 2017.gada 1.jūnija līdz 

2027.gada 1.jūnijam. 

Vadoties no iepriekšminētā, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 

daļas 27.punktu, 41.panta pirmās daļas 4.punktu, 47.panta pirmo un otro daļu, Administratīvā 

procesa likuma 4.pantu, 5.pantu, 15.panta otro un sesto daļu, 65.panta trešo daļu, 66.panta 

pirmās daļas 1.punktu, ņemot vērā Gaigalavas pagasta pārvaldes sniegto atzinumu un Finanšu 

pastāvīgās komitejas 2017.gada 25.maija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 

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

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

Juris Runčs, Natālija Stafecka, Pēteris Stanka, Staņislavs Šķesters, Rita Žurzdina), “pret” - nav, 

“atturas” – nav, n o l e m j : 

 

1. piekrist, ka S. G. nodod nomā zemes vienību ar kadastra apzīmējumu (..)- 5,40 ha 

platībā un zemes vienību ar kadastra apzīmējumu (..)– 2,00 ha platībā S. G., personas 

kods (..), dzīvo (..), projekta “Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās 

lauksaimniecības” realizēšanai. 

2. Uzdot S. G. ar U.S. noslēdzamajā līgumā par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 

(..),(..) nomu iekļaut 2009.gada 31.augustā noslēgtā Lauku apvidus zemes nomas 

līguma Nr.11 noteikumus, lai nodrošinātu šī līguma saistību izpildi no U. S. puses. 

3. Uzdot S. G. līgumu ar U. S. noslēgt mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas un 

iesniegt Gaigalavas pagasta pārvaldē tā reģistrācijai elektroniskajā lietvedības 

dokumentu reģistrācijas sistēmā. 

4. Uzdot Gaigalavas pagasta pārvaldei mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas 

noslēgt Vienošanos ar S. G. par 2009.gada 31.augusta Lauku apvidus zemes nomas 

līguma Nr.11 termiņa pagarināšanu un Vienošanos reģistrēt elektroniskajā lietvedības 

dokumentu reģistrācijas sistēmā. 

 

15. § 

Par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar A. C. Lūznavas pagastā  
(Ziņo Z.Bautre) 

 



Izskatījusi A. 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 25.maija 

priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 16 (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, 

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

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

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

 

1. pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar A. C.Lūznavas 

pagastā (lēmums pievienots). 

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

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

 

16. § 

Par dzīvojamās telpas īres līguma pārslēgšanu  
(Ziņo Z.Bautre, Debatē S.Šķesters, J.Troška, R.Žurzdina) 

 

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

3.punktu, likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 14.panta ceturto daļu, ņemot vērā pagastu pārvaldes 

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

25.maija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 16 (Aivars Buharins, Vilis 

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

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

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

n o l e m j : 

 

1. sakarā ar iepriekšēja īrnieka nāvi 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. G., personas kods (..), par dzīvokļa Nr.36, kas 

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

nenoteiktu laiku, nosakot īres maksu saskaņā ar apstiprinātajiem īres maksas 

apmēriem.  

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

un noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar K.G. 

 

17. § 

Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu L. R. Stružānu pagastā  
(Ziņo Z.Bautre) 

 

Izskatījusi L. R. iesniegumu par sociālā dzīvokļa 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 25.maija priekšlikumu, 

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

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

Macāns, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Natālija Stafecka, Pēteris Stanka, Staņislavs 

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

 

1. pieņemt lēmumu par sociālā dzīvokļa izīrēšanu L. R. Stružānu pagastā (lēmums 

pievienots). 

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

izbeigt līdzšinējo dzīvojamās telpas īres līgumu, sagatavot un noslēgt sociālā dzīvokļa 

īres līgumu ar L. R. 



 

18. § 

Par sociālā dzīvokļa īres līguma 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 25.maija 

priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 16 (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, 

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

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

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

 

1. atjaunot J.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 7.aprīļa līdz 2017. gada 6. 

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

Vabalam atjaunot sociālā dzīvokļa īres līgumu ar J.L. 

2. Atjaunot A. B., 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 1. jūnija līdz 

2017. gada 30. novembrim. Uzdot pašvaldības SIA “STRŪŽĀNU SILTUMS” valdes 

loceklim Renāram Vabalam atjaunot sociālā dzīvokļa īres līgumu ar A.B. 

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

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

sociālā dzīvokļa īres līgumu uz noteiktu laiku no 2017. gada 19. jūlija līdz 2018. gada 

18. janvārim. Uzdot pašvaldības SIA “STRŪŽĀNU SILTUMS” valdes loceklim 

Renāram Vabalam atjaunot sociālā dzīvokļa īres līgumu ar V. P. 

4. Atjaunot Ļ.Š., personas kods (..), sociālā dzīvokļa īres līgumu par dzīvokļa Nr.(..) īri, 

kas atrodas Nākotnes ielā (..), Čornajā, Čornajas pagastā, Rēzeknes novadā, noslēdzot 

sociālā dzīvokļa īres līgumu uz noteiktu laiku no 2017.gada 4.jūnija līdz 2017.gada 

3.decembrim. Uzdot Čornajas pagasta pārvaldes vadītājam Oļegam Kvitkovskim 

atjaunot sociālā dzīvokļa īres līgumu ar Ļ. Š. 

 

19. § 

Par Rēzeknes novada pašvaldības dalību projektā “Pašvaldības ceļu infrastruktūras 

uzlabošana Rēzeknes novadā, 1.kārta”  
(Ziņo B.Arbidāne, Debatē S.Šķesters, B.Arbidāne) 

 

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

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

infrastruktūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2017.gada 25.maija priekšlikumu, Rēzeknes 

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

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

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

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

 

Rēzeknes novada pašvaldība piedalās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–

2020.gadam pasākuma "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos" atklātā 

projektu iesniegumu konkursā un iesniedz projektu “Pašvaldības ceļu infrastruktūras 

uzlabošana Rēzeknes novadā, 1.kārta” ar projekta kopējām izmaksām 778 169,83 (septiņi 

simti septiņdesmit astoņi tūkstoši simtu sešdesmit deviņi euro, 83 centi), tai skaitā attiecināmās 

izmaksas 733 789,63 EUR (septiņi simti trīsdesmit trīs tūkstoši septiņi simti astoņdesmit deviņi 



euro, 63 centi) apmērā, garantējot projekta līdzfinansējumu 10 % apmērā jeb 73 378,96 EUR 

(septiņdesmit trīs tūkstoši trīs simti septiņdesmit astoņi euro, 96 centi) un projekta 

priekšfinansējumu no Rēzeknes novada pašvaldības budžeta un Valsts kases aizņēmuma 

līdzekļiem. 

 

20. § 

Par biedrības “Rāznas nacionālā parka biedrība” projekta „Vides pielāgošana 

Mākoņkalna pagasta ēkā” pārņemšanu  
(Ziņo B.Arbidāne, Debatē S.Šķesters, B.Arbidāne, V.Deksnis, E.Pizāne, J.Troška, J.Macāns) 

 

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

pagasta pārvaldes 15.05.2017. vēstuli Nr.2.4/6, ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas un 

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

komitejas 2017.gada 25.maija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 16 (Aivars 

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

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

Natālija Stafecka, Pēteris Stanka, Staņislavs Šķesters, Rita Žurzdina), “pret” - nav, “atturas” – 

nav, n o l e m j : 

 

Rēzeknes novada pašvaldība piedalās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–

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

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

“Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izsludinātā projektu konkursa 2.kārtā un pārņem biedrības 

“Rāznas nacionālā parka biedrība” rīcībā Nr. 2.3 Sociālo un veselības pakalpojumu attīstība 

iesniegto projektu “Vides pielāgošana Mākoņkalna pagasta ēkā” ar projekta kopējām 

attiecināmajām izmaksām 9240,00 EUR (deviņi tūkstoši divi simti četrdesmit euro, 00 centi) 

apmērā, garantējot līdzfinansējumu projekta apstiprināšanas gadījumā 10 % apmērā kā 

sabiedriskā labuma projektam jeb 924,00 EUR (deviņi simti divdesmit četri euro, 00 centi) no 

Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas pagasta pārvaldes budžeta līdzekļiem.  

 

21. § 

Projekta “Social Inclusion of Elderly People” (Veco cilvēku sociālā iekļaušana) pieteikuma 

apstiprināšanu  
(Ziņo S.Puncule) 

 

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

atbilstību Rēzeknes novada Attīstības programmas 2012.–2018.gadam 2.prioritātei, 2.3.rīcības 

virzienam, 2.3.2.uzdevumam, Teritorijas attīstības, plānošanas, tautsaimniecības vides un 

infrastruktūras jautājumu pastāvīgās komitejas, Sociālo un veselības aizsardzības jautājumu 

pastāvīgās komitejas un Finanšu pastāvīgās komitejas 2017.gada 25.maija priekšlikumu, 

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

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

Macāns, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Natālija Stafecka, Pēteris Stanka, Staņislavs 

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

 

1. apstiprināt projekta “Social Inclusion of Elderly People” (Veco cilvēku sociālā 

iekļaušana), saīsinājumā “Aging in Comfort” (“Novecošana komfortā”), pieteikumu, 

kas paredz sadarbībā ar Latvijas un Lietuvas pašvaldībām veicināt veco cilvēku 

sociālo iekļaušanu, uzlabojot mājas aprūpi, kuru nodrošina mobilās brigādes Latvijā 

un Lietuvā. Projekta  ieviešanas laiks - 18 mēneši.  

2. ES programmas “Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–

2020.gadam” finansējums Rēzeknes novada pašvaldībai ir 65 609,58 EUR, bet 9 841, 



44 EUR ir pašvaldības līdzfinansējuma daļa. Projekta kopējais finansējums ir 

75451,02 EUR. 

 

22. § 

Par projekta "REACH-TOUCH-FEEL” (Sasniegt - sataustīt – sajust) pieteikuma 

iesniegšanu un apstiprināšanu  
(Ziņo S.Puncule) 

 

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

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

komitejas un Finanšu pastāvīgās komitejas 2016. gada  28. jūlija priekšlikumu atbilstību 

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

virzieniem, 3.2.1., 4.3.4.uzdevumiem, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 16 (Aivars 

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

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

Natālija Stafecka, Pēteris Stanka, Staņislavs Šķesters, Rita Žurzdina), “pret” - nav, “atturas” – 

nav, n o l e m j : 

 

1. apstiprināt projekta pieteikumu "REACH-TOUCH-FEEL” (Sasniegt – sataustīt – 

sajust), saīsinājumā “RE-TO-FE”, kas paredz sadarbībā ar Latvijas un Lietuvas 

pašvaldībām veidot tūrisma un aktīvās atpūtas pakalpojumus Latvijas un Lietuvas 

pašvaldību teritorijās. Projekta ieviešanas laiks - 24  mēneši. 

2. Rēzeknes novada pašvaldības daļa projektā ir 149 536 EUR, no kuriem 22 430 EUR ir 

Rēzeknes novada pašvaldības līdzfinansējuma daļa, bet 127 106 EUR ir ES 

programmas „Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020. 

gadam” finansējums.   

 

23. § 

Par projekta “Transformations from Slum to Chic” (Transformācija no graustiem uz šiku) 

pieteikuma apstiprināšanu  
(Ziņo S.Puncule, Debatē S.Šķesters, S.Puncule) 

 

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

atbilstību Rēzeknes novada Attīstības programmas 2012.–2018.gadam 2.prioritātei, 2.1.rīcības 

virzienam, 2.1.4. un 2.1.5.uzdevumiem, Teritorijas attīstības, plānošanas, tautsaimniecības vides 

un infrastruktūras jautājumu pastāvīgās komitejas un Finanšu pastāvīgās komitejas 2017.gada 

25. maija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 16 (Aivars Buharins, Vilis 

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

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

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

n o l e m j : 

 

1. apstiprināt projekta “Transformations from Slum to Chic” (Transformācija no 

graustiem uz šiku), saīsinājumā TRANS-FORM, pieteikumu, kas paredz sadarbībā ar 

Latvijas un Lietuvas pašvaldībām atjaunot degradētās teritorijas Latvijā un Lietuvā. 

Projekta ieviešanas laiks - 24  mēneši.  

2. Rēzeknes novada pašvaldības daļa projektā ir 75 760 EUR, no kuriem 11 364 EUR ir 

Rēzeknes novada pašvaldības līdzfinansējuma daļa, bet 64 396 EUR ir ES 

programmas “Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014.–2020.gadam” 

finansējums. 

 

24. § 

Par projekta “Eradicate H.Sosnowskyi” (Iznīcināt latvāņus) pieteikuma apstiprināšanu  



(Ziņo S.Puncule, Debatē S.Šķesters, S.Puncule, T.Kubecka, E.Pizāne, P.Karacejevs, P.Stanka) 

 

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

atbilstību Rēzeknes novada Attīstības programmas 2012.–2018.gadam 4.prioritātei, 4.3.rīcības 

virzienam, 4.3.1. uzdevumam, Teritorijas attīstības, plānošanas, tautsaimniecības vides un 

infrastruktūras jautājumu pastāvīgās komitejas un Finanšu pastāvīgās komitejas 2017.gada 

25.maija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 16 (Aivars Buharins, Vilis 

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

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

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

n o l e m j : 

 

1. apstiprināt projekta “Eradicate H.Sosnowskyi” (Iznīcināt latvāņus) pieteikumu, kas 

paredz sadarbībā ar Latvijas un Lietuvas pašvaldībām veikt pasākumus, kas sekmēs 

latvāņu audžu samazināšanu iesaistīto pašvaldību teritorijās. Projekta ieviešanas laiks - 

24  mēneši.  

2. Rēzeknes novada pašvaldības daļa projektā ir 33 091 EUR, no kuriem 4 963 EUR ir 

Rēzeknes novada pašvaldības līdzfinansējuma daļa, bet 28 128 EUR ir ES 

programmas “Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014.–2020. 

gadam” finansējums. 

 

25. § 

Par projekta “Sports for social inclusion of at-risk teenagers” (Sports kā riska grupas 

pusaudžu iekļaušana sabiedrībā) pieteikuma apstiprināšanu  
(Ziņo S.Puncule) 

 

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

atbilstību Rēzeknes novada Attīstības programmas 2012.–2018.gadam 3. un 4.prioritātēm, 3.2., 

4.3.rīcības virzieniem, 3.2.1., 4.3.4.uzdevumiem, Teritorijas attīstības, plānošanas, 

tautsaimniecības vides un infrastruktūras jautājumu pastāvīgās komitejas, Sociālo un veselības 

aizsardzības jautājumu pastāvīgās komitejas un Finanšu pastāvīgās komitejas 2017.gada 

25.maija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 16 (Aivars Buharins, Vilis 

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

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

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

n o l e m j : 

 

1. apstiprināt projekta “Sports for social inclusion of at-risk teenagers” (Sports kā riska 

grupas pusaudžu iekļaušana sabiedrībā), saīsinājumā Risk Free (Brīvs no riska), 

pieteikumu, kas paredz sadarbībā ar Latvijas un Lietuvas pašvaldībām veicināt 

pusaudžu iesaisti sporta aktivitātēs Latvijā un Lietuvā, attīstot sporta bāzes iesaistīto 

pašvaldību teritorijās. Projekta ieviešanas laiks - 24  mēneši.  

2. Rēzeknes novada pašvaldības daļa projektā ir 43 449 EUR, no kuriem 6 517 EUR ir 

Rēzeknes novada pašvaldības līdzfinansējuma daļa, bet 36 932 EUR ir ES 

programmas “Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014.–2020.gadam” 

finansējums. 

 

26. § 

Par grozījumiem Rēzeknes novada domes  2014.gada 2.oktobra lēmumā „Par zemes 

lietošanas  tiesību izbeigšanu A.K. uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu (..) Pušas 

pagastā”  
(Ziņo M.Vizule) 

 



Pamatojoties likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 41.panta pirmās 

daļas 4.punktu, 47.panta pirmo un otro daļu, Administratīvā procesa likuma 4.pantu, 5.pantu, 

15.panta otro un sesto daļu, 65.panta trešo daļu, 66.panta pirmās daļas 1.punktu, 67.pantu, 

72.panta pirmo daļu un 79.pantu, A. K. pilnvarotās personas J. Ž. 2017.gada 25.maija 

iesniegumu par noslēgto zemes nomas līgumu un Teritorijas attīstības, plānošanas, 

tautsaimniecības, vides un infrastruktūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2017.gada 25.maija 

priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 16 (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, 

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

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

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

 

1. A. K. pilnvarotā persona J. Ž. iesniegumā lūdz pārskatīt 2014.gadā 3.novembrī noslēgto 

zemes nomas līgumu, kas neļauj izpirkt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu (..). 

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 85.panta otrās daļas 4.punktu adresātam 

labvēlīgu tiesisku administratīvo aktu var atcelt tad, ja mainījušies lietas faktiskie vai 

tiesiskie apstākļi, kuriem pastāvot administratīvā akta izdošanas brīdī iestāde varētu 

šādu administratīvo aktu neizdot, un administratīvā akta palikšana spēkā skar būtiskas 

sabiedrības intereses.  

Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 65.panta ceturtajai daļai, ja piemērojamā 

tiesību norma ļauj iestādei izlemt, vai administratīvo aktu izdot vai neizdot, bet 

izdošanas gadījumā nenosaka konkrētu tā saturu (brīvais administratīvais akts), iestāde 

vispirms apsver izdošanas lietderību. Ja iestāde secina, ka administratīvais akts ir 

izdodams, tā izdod šo aktu, ievērojot piemērojamā tiesību normā noteiktos ietvarus, un 

šajos ietvaros, pamatodamās uz lietderības apsvērumiem, nosaka administratīvā akta 

saturu.  

Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju un Nekustamā īpašuma valsts kadastra 

informācijas sistēmas datus, izdarīt grozījumus Rēzeknes novada domes 2014.gada 

2.oktobra lēmumā „Par zemes lietošanas  tiesību izbeigšanu A. K. uz zemes vienību 

ar kadastra apzīmējumu (..) Pušas pagastā”  (protokols Nr.24, 16.§) konstatējošā, 

pamatojuma un lemjošā daļā: 
papildināt lēmuma konstatējošo, pamatojuma un lemjošo daļu ar vārdiem „Saskaņā ar 

likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu 

zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 2.punktu zemes reformas laikā pašvaldībām 

piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma neapbūvēta lauku 

apvidu zeme, par kuru Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 

sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 2.1 daļā noteiktajā termiņā ir 

noslēgti zemes nomas līgumi.” 

2.  Uzdot Rēzeknes novada pašvaldības Pušas pagasta pārvaldei mēneša laikā noslēgt lauku 

apvidus zemes nomas līgumu atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta 

noteikumiem Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma 

noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” uz 10 gadiem, iznomājot 

A.K.lietošanā bijušo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu (..), paredzot nomas līgumā 

nosacījumu, ka noslēgtais līgums ir spēkā kopš 2014.gada 3.novembra. 

3.  Izslēgt lēmuma teksta daļā „likumu „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un 

to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 2.punkts nosaka, ka pašvaldībām 

piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatas ierakstāmā zeme, kura 

1940.gada 21.jūlijā piederēja fiziskajām un juridiskajām personām, ja šīs personas par 

zemi saņēmušas kompensāciju, nav pieprasījušas atjaunot īpašuma tiesības uz zemi vai 

arī zemes īpašuma tiesību atjaunošana likumos nav paredzēta, ja vietējās pašvaldības 

teritorijas plānojumā attiecīgi neapbūvēti zemes gabali paredzēti jaunu pašvaldības ēku 

(būvju) celtniecībai vai pašvaldību funkciju īstenošanai”. 

4. Atzīt par spēku zaudējušu 2014.gada 3.novembrī noslēgto zemes nomas līgumu Nr.6.8/49 



ar  A. Kolesnikovu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu (..) iznomāšanu. 

5. Lēmumu nosūtīt VZD Latgales reģionālajai nodaļai (Atbrīvošanas alejā 88, Rēzekne, LV-

4601), Pušas pagasta pārvaldei un J. Ž. (adrese). 

 

 

Sēde slēgta 11:00 

 

 

Pielikumā: 

1. Griškānu pagasta pārvaldes 2017.gada 22.maija iesniegums Nr. 3.1/131 uz 1 lapas 

2. Nekustamā īpašuma “Lūznavas muižas apbūve” Mācību darbnīcas (celtnieku), Lūznavas 

pagastā, Rēzeknes novadā, telpu nomas saimnieciskajai darbībai 2017.gada 22.maija 

izsoles protokola izraksta kopija uz 1 lapas 

3. Ozolaines pagasta pārvaldes 2017.gada 22.maija iesniegums Nr. 2.2/54 uz 1 lapas 

4. Līguma par medību tiesību nodošanu R.R. Nagļu pagastā projekts uz 1 lapas 

5. Rēzeknes novada domes lēmumi (administratīvie akti) 6.§, 8.§ - 10.§ ar pielikumiem,  

12.§, 15.§, 17.§, kopā uz 10 lapām 

 

 

Sēdes vadītāja                                                                                                      Elvīra Pizāne 

2017.gada 1.jūnijā 
 

 

 

Protokoliste                                                                                                          Ilona Turka 

2017.gada 1.jūnijā 

 


