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RĒZEKNES NOVADA DOME 
REĢ.NR.90009112679 

Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV – 4601, 

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

e–pasts: info@rezeknesnovads.lv 

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

          

     SĒDES PROTOKOLS 

          Rēzeknē 

 

2017.gada 7.decembrī                                                                                                            Nr.28 

 

Sēde sasaukta plkst.10.00 

Sēde atklāta plkst.10.00 

 

Sēdi vada Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniece Elvīra Pizāne  

 

Protokolē Rēzeknes novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības nodaļas vadītāja Ilona Turka 

 

Piedalās  

– Rēzeknes novada domes deputāti: Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars 

Buharins, Vilis Deksnis, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars 

Nizins, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Ērika 

Teirumnieka, Frīdis Zenčenko  

– Rēzeknes novada pašvaldības izpilddirektors Jānis Troška 

 Rēzeknes novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības nodaļas juriste Sandra 

Frančenko 

 Rēzeknes novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības nodaļas juriste Iveta Ladnā 

 Rēzeknes novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Silvija 

Ančikovska 

 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 Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja Anna Jaudzema 

 Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas teritorijas plānotāja Līga 

Romančuka  

 Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītājs Guntars Skudra 

 Rēzeknes novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītājas vietniece Zita Bautre 

 Rēzeknes novada pašvaldības vecākā vides aizsardzības speciāliste Terēzija Kruste 

 Laikraksta „Rēzeknes Vēstis” žurnāliste Aleksandra Elksne-Pavlovska 

 

Nepiedalās: Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs – pārejoša darbnespēja 

                     Rēzeknes novada domes deputāts Normunds Zušs – pamatdarbā 

                                                                            

 

Darba kārtībā: 

1. Par Rēzeknes novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam izstrādes uzsākšanu  

mailto:info@rdc.lv
http://www.rezeknesnovads.lv/
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2. Par Verēmu pamatskolas direktores Jevģēnijas Pauras atbrīvošanu no amata  

3. Par automašīnas VW Transporter, valsts reģistrācijas numurs FO 3656, nodošanu 

bez atlīdzības no Rēzeknes novada pašvaldības Čornajas pagasta pārvaldes bilances 

uz Rēzeknes novada pašvaldības Stoļerovas pagasta pārvaldes bilanci  

4. Par “Pagasta ēkas” Silmalas pagastā ar kadastra apzīmējumu 7888 014 0075 001 

telpas nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu  

5. Par “Vecružinas pagasta ēkas” Silmalas pagastā ar kadastra apzīmējumu 7888 004 

0281 001 telpas nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu  

6. Par nekustamā īpašuma Upes ielā 1, Kaunatā, Kaunatas pagastā, Rēzeknes novadā, 

telpu nomas saimnieciskajām vajadzībām izsoles rezultātu apstiprināšanu  

7. Par Rēzeknes novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas – cirsmas Nr.1 un 

Nr.2, kas atrodas nekustamajā īpašumā ar kadastra Nr.78 62011 0065 Kaunatas 

pagastā, pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli  

8. Par Rēzeknes novada pašvaldības nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 7858 005 

0098 atsavināšanu Ilzeskalna pagastā  

9. Par Rēzeknes novada pašvaldības nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 6876 900 

0016 atsavināšanu Nautrēnu pagastā  

10. Par nekustamā īpašuma “Vecružinas ēka” Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā, telpu 

nomas izsoli komercdarbībai  

11. Par nekustamā īpašuma “Vecružinas bibliotēkas ēkas” Silmalas pagastā, Rēzeknes 

novadā, telpu nomas izsoli  

12. Par dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā Čornajas pagastā  

13. Par nekustamā īpašuma “Nosaukums” nodošanu atsavināšanai P. K. Pušas pagastā  

14. Par nekustamā īpašuma „Sūnas” Stoļerovas pagastā nosacītās cenas apstiprināšanu  

15. Par piekrišanu nekustamā īpašuma iegūšanai Allas Ljusväg Hendelsbolag īpašumā 

Silmalas pagastā  

16. Par piekrišanu nekustamā īpašuma iegūšanai slēgtas akciju sabiedrības “LIS 

Construct” īpašumā Ozolaines pagastā  

17. Par samaksas samazināšanu V. J. par īpašumā piešķirto zemi Ozolaines pagastā  

18. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un grafiskā pielikuma precizēšanu Čornajas 

pagastā  

19. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2009.gada 29.decembra lēmuma „Par 

Rēzeknes novada pašvaldībai piekrītošajām apbūvētām un neapbūvētām zemes 

vienībām, valstij piekritīgajām apbūvētajām un neapbūvētajām zemes vienībām un 

zemes izmantošanu zemes reformas pabeigšanai” pielikuma sarakstā Nr.6 Gaigalavas 

pagastā  

20. Par pārrakstīšanās kļūdas labošanu Rēzeknes novada domes 2017.gada 16.novembra 

lēmumā “Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību sadali un robežu precizēšanu 

Stoļerovas pagastā”  

21. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7896 005 0288 un 7896 005 0266 

apvienošanu Vērēmu pagastā  

22. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Nosaukums” 

Bērzgales pagastā  

23. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „ Nosaukums” 

Maltas pagastā  

24. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Nosaukums” 

Nautrēnu pagastā  

25. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Nosaukums” 

Silmalas pagastā  

26. Par 2009.gada 31.augusta zemes nomas līguma Nr.86 izbeigšanu ar A.K. Nautrēnu 

pagastā  
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27. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu  

28. Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu  

29. Par projekta pieteikuma “Pašvaldības nozīmes meliorācijas sistēmu pārbūve 

Ilzeskalna un Vērēmu pagastos” iesniegšanu LAD projektu konkursā un 

līdzfinansējuma nodrošināšanu  

30. Par Balinovas ezera zivju tīklu limitu piešķiršanu 2018.gadam 

31. Par Žierkleiša ezera zivju tīklu limitu piešķiršanu 2018.gadam 

32. Par Adamovas ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2018.gadam 

33. Par Kauguru ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2018.gadam 

34. Par Labvārža ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2018.gadam 

35. Par Micānu ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2018.gadam 

36. Par Salāja ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2018.gadam 

37. Par Černostes ezera zivju tīklu limitu sadali komerciālajai zvejai 2018.gadam 

38. Par Rāznas ezera zivju tīklu limitu rezervēšanu un sadali privāto ūdeņu īpašniekiem 

2018.gadā 

39. Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2011.gada 15.septembra noteikumos 

Nr.5 „Par rūpnieciskās zvejas limitu piešķiršanas kārtību Rēzeknes novada 

pašvaldībā” 

40. Par dotācijas piešķiršanu pašvaldības SIA “Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības 

uzņēmums” objektu sagatavošanai siltumenerģijas pieslēgšanai Lūznavā, Lūznavas 

pagasts, Rēzeknes novads 

 

 

 

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 un 

papildināšanu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 29., 31.pantu un 32.panta pirmo 

daļu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 15 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, 

Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars 

Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, 

Ērika Teirumnieka, Frīdis Zenčenko), “pret” - nav, “atturas” – nav, n o l e m j: 

 

1. apstiprināt izsludināto Rēzeknes novada domes 2017.gada 7.decembra sēdes darba 

kārtību (1.–38.jautājums). 

2. Papildināt Rēzeknes novada domes 2017.gada 7.decembra sēdes darba kārtību ar 2 

jautājumiem “Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2011.gada 

15.septembra noteikumos Nr.5 „Par rūpnieciskās zvejas limitu piešķiršanas 

kārtību Rēzeknes novada pašvaldībā”” un “Par dotācijas piešķiršanu 

pašvaldības SIA “Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums” objektu 

sagatavošanai siltumenerģijas pieslēgšanai Lūznavā, Lūznavas pagasts, 

Rēzeknes novads”. 
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1. § 

Par Rēzeknes novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam izstrādes uzsākšanu 
(Ziņo L.Romančuka) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, Teritorijas 

attīstības plānošanas likuma 12.panta pirmo un trešo daļu, Ministru kabineta 2014.gada 

14.oktobra noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas 

dokumentiem” 66.punktu, kā arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 

izstrādāto metodisko materiālu “Metodiskie ieteikumi attīstības programmu izstrādei reģionālā 

un vietējā līmenī”, ņemot vērā Tautsaimniecības attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas 

2017.gada 23.novembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 15 (Regīna 

Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Anita Ludborža, Zigfrīds 

Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, 

Viktors Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Ērika Teirumnieka, Frīdis Zenčenko), “pret” - nav, 

“atturas” – nav, n o l e m j: 

 

1. Uzsākt Rēzeknes novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam izstrādi (turpmāk 

tekstā - Programma). 

2. Apstiprināt Programmas izstrādes darba uzdevumu (darba uzdevums pievienots). 

3. Par Programmas izstrādes vadītāju apstiprināt Rēzeknes novada pašvaldības 

Attīstības plānošanas nodaļas vadītāju Annu Jaudzemu. 

4. Izveidot Programmas izstrādes vadības grupu šādā sastāvā: 

4.1. Monvīds Švarcs – Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs; 

4.2. Elvīra Pizāne - Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniece; 

4.3. Jānis Troška - Rēzeknes novada pašvaldības izpilddirektors; 

4.4. Staņislavs Šķesters - Rēzeknes novada domes deputāts, Tautsaimniecības 

attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas priekšsēdētājs; 

4.5. Guntis Rasims - Rēzeknes novada domes deputāts, Izglītības, kultūras un sporta 

jautājumu pastāvīgās komitejas priekšsēdētājs; 

4.6. Regīna Baranova - Rēzeknes novada domes deputāte, Sociālo un veselības 

aizsardzības jautājumu pastāvīgās komitejas priekšsēdētāja; 

4.7. Silvija Ančikovska - Rēzeknes novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības 

nodaļas vadītāja; 

4.8. Līga Romančuka - Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas 

teritorijas plānotāja. 

5. Noteikt, ka vadības grupai ir tiesības izveidot darba grupas Programmas izstrādei un 

nepieciešamības gadījumā veikt izmaiņas darba grupu sastāvā. 

6. Uzdot Juridiskajai nodaļai sadarbībā ar Attīstības plānošanas nodaļu organizēt 

iepirkuma procedūru Programmas izstrādei. 

7. Uzdot Attīstības plānošanas nodaļai piecu darba dienu laikā publicēt paziņojumu un 

ievietot lēmumu par Programmas izstrādes uzsākšanu pašvaldības mājas lapā 

www.rezeknesnovads.lv un valsts Teritorijas attīstības plānošanas informācijas 

sistēmā. 

8. Uzdot Attīstības plānošanas nodaļai divu nedēļu laikā nosūtīt lēmumu par 

Programmas izstrādes uzsākšanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijai un Latgales plānošanas reģionam.  

9. Uzdot Attīstības plānošanas nodaļai publicēt paziņojumu par Programmas izstrādes 

uzsākšanu laikrakstā “Rēzeknes Vēstis”. 

10. Noteikt, ka Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja ir 

atbildīga par lēmuma izpildi. 
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11. Noteikt, ka par lēmuma izpildes kontroli atbild Rēzeknes novada pašvaldības 

izpilddirektors. 

 

2. § 

Par Verēmu pamatskolas direktores Jevģēnijas Pauras atbrīvošanu no amata  
(Ziņo G.Skudra) 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, Izglītības 

likuma 17.panta trešās daļas 2.punktu, ņemot vērā Jevģēnijas Pauras iesniegumu, Izglītības, 

kultūras un sporta jautājumu pastāvīgās komitejas 2017.gada 23.novembra priekšlikumu, 

Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 15 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars 

Buharins, Vilis Deksnis, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, 

Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Ērika 

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

 

atbrīvot Verēmu pamatskolas direktori Jevģēniju Pauru no direktores amata pēc pašas 

vēlēšanās ar 2018.gada 15.janvāri. 

 

3. § 

Par automašīnas VW Transporter, valsts reģistrācijas numurs FO 3656, nodošanu bez 

atlīdzības no Rēzeknes novada pašvaldības Čornajas pagasta pārvaldes bilances uz 

Rēzeknes novada pašvaldības Stoļerovas pagasta pārvaldes bilanci  
(Ziņo S.Ančikovska) 

 

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

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

grāmatvedības uzskaiti” 19.punktu, ņemot vērā Rēzeknes novada pašvaldības Čornajas pagasta 

pārvaldes 2017.gada 14.novembra iesniegumu Nr.2.2/165 un Finanšu pastāvīgās komitejas 

2017.gada 23.novembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 15 (Regīna 

Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Anita Ludborža, Zigfrīds 

Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, 

Viktors Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Ērika Teirumnieka, Frīdis Zenčenko), “pret” - nav, 

“atturas” – nav, n o l e m j: 

 

1. Nodot bez atlīdzības no Rēzeknes novada pašvaldības Čornajas pagasta pārvaldes 

bilances uz Rēzeknes novada pašvaldības Stoļerovas pagasta pārvaldes bilanci šādu 

pamatlīdzekli: 
Pamatlīdzekļa 

nosaukums 

Bilances 

vērtība 

(EUR) 

Uzkrātais 

nolietojums 

uz 31.10.2017.  

(EUR) 

Atlikusī 

vērtība uz 

31.10.2017. 

(EUR) 

Ekspluatācijā  

nodošanas  

datums 

Pamatojums 

Automašīna 

VW 

Transporter, 

valsts reģ. 

Nr.FO 3656 

5350,00 5350,00 0,00 08.09.2005. Rēzeknes 

novada 

pašvaldības 

Stoļerovas 

pagasta 

pārvaldes 

2017.gada 

8.novembra 

iesniegums 

Nr.2-2/72 
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2. Uzdot Rēzeknes novada pašvaldības Čornajas pagasta pārvaldei nodrošināt iepriekš 

minētā pamatlīdzekļa nodošanu bez atlīdzības Rēzeknes novada pašvaldības 

Stoļerovas pagasta pārvaldei, sagatavojot un parakstot pieņemšanas - nodošanas aktu 

un grāmatvedības izziņu. 

 

4. § 

Par “Pagasta ēkas” Silmalas pagastā ar kadastra apzīmējumu 7888 014 0075 001 telpas 

nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu  
(Ziņo S.Frančenko) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās 

daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.515 “Noteikumi par valsts 

un pašvaldību manta iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas 

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

34.punktu, Rēzeknes novada domes 2017.gada 19.oktobra lēmumu „Par Rēzeknes novada 

pašvaldības telpu nomas tiesību izsoli Silmalas pagastā”, 2017.gada 9.novembra izsoles 

protokolu, ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2017.gada 23.novembra priekšlikumu, 

Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 15 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars 

Buharins, Vilis Deksnis, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, 

Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Ērika 

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

 

1. Apstiprināt “Pagasta ēka”, Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā, ar kadastra 

apzīmējumu 7888 014 0075 001, telpas 12,0 m² kopplatībā nomas tiesību izsoles 

rezultātus – par uzvarētāju atzīt SIA “Avotiņš R”, reģ. Nr.42403012043, juridiskā 

adrese: Saules iela 4, Gorņica, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, kura izsoles 

objektu ir nosolījusi par augstāko nomas maksas cenu, t.i., 0,30 EUR/m² (nulle euro, 

30 centi) mēnesī (bez PVN). 

2. Uzdot Rēzeknes novada pašvaldības Silmalas pagasta pārvaldes vadītājam Eduardam 

Grišuļonokam viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt ar SIA 

“Avotiņš R” telpu nomas līgumu uz divpadsmit gadiem. 

 

5. § 

Par “Vecružinas pagasta ēkas” Silmalas pagastā ar kadastra apzīmējumu 7888 004 0281 

001 telpas nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu  
(Ziņo S.Frančenko) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās 

daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.515 “Noteikumi par valsts 

un pašvaldību manta iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas 

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

34.punktu, Rēzeknes novada domes 2017.gada 19.oktobra lēmumu „Par Rēzeknes novada 

pašvaldības telpu nomas tiesību izsoli Silmalas pagastā”, 2017.gada 9.novembra izsoles 

protokolu, ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2017.gada 23.novembra priekšlikumu, 

Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 15 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars 

Buharins, Vilis Deksnis, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, 

Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Ērika 

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

 

1. Apstiprināt “Vecružinas pagasta ēka” Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā, ar 

kadastra apzīmējumu 7888 004 0281 001, telpas, 70,5 m² kopplatībā nomas tiesību 
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izsoles rezultātus – par uzvarētāju atzīt SIA “Avotiņš R”, reģ. Nr.42403012043, 

juridiskā adrese: Saules iela 4, Gorņica, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, kura 

izsoles objektu ir nosolījusi par augstāko nomas maksas cenu, t.i., 0,25 EUR/m² 

(nulle euro, 25 centi) mēnesī (bez PVN). 

2. Uzdot Rēzeknes novada pašvaldības Silmalas pagasta pārvaldes vadītājam Eduardam 

Grišuļonokam viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt ar SIA 

“Avotiņš R” telpu nomas līgumu uz divpadsmit gadiem. 

 

6. § 

Par nekustamā īpašuma Upes ielā 1, Kaunatā, Kaunatas pagastā, Rēzeknes novadā, telpu 

nomas saimnieciskajām vajadzībām izsoles rezultātu apstiprināšanu 
(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 15.novembra nekustamā īpašuma Upes ielā 1.,c. Kaunatā, 

Kaunatas pagastā, Rēzeknes novadā, telpu nomas saimnieciskajām vajadzībām izsoles 

protokolu, Finanšu pastāvīgās komitejas 2017.gada 23.novembra priekšlikumu, Rēzeknes 

novada dome, balsojot “par” – 15 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, 

Vilis Deksnis, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, Elvīra 

Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Ērika 

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

 

1. Apstiprināt Rēzeknes novada pašvaldībai piederošo nekustamā īpašuma Upes ielā 1, 

Kaunatā, Kaunatas pagastā, Rēzeknes novadā, nedzīvojamās telpas 72 m
2 

kopplatībā 

ar kadastra apzīmējumu 7862 005 0164 002 saimnieciskajām vajadzībām telpu 

nomas izsoles rezultātus, nosakot par izsoles uzvarētāju I. P., personas kods (..), kurš 

ieguva nomas tiesības uz minēto īpašumu par izsolē nosolīto augstāko cenu, t.i., 0,08 

EUR/m² (nulle euro, 8 centi) mēnesī (bez PVN). 

2. Uzdot Rēzeknes novada Kaunatas pagasta pārvaldes vadītājam Sergejam 

Bašmakovam pašvaldības vārdā noslēgt un parakstīt telpu nomas līgumu ar izsoles 

uzvarētāju I.P. uz 5 (pieciem) gadiem.  

 

7. § 

Par Rēzeknes novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas – cirsmas Nr.1 un Nr.2, 

kas atrodas nekustamajā īpašumā ar kadastra Nr.78 62011 0065 Kaunatas pagastā, 

pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli  
(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 6.novembra kustamās mantas nekustamajā īpašumā 

„Gramiņš”, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads, 1.kvartālā 1.nogabalā cirsmas Nr.1 un 3;4 

nogabalos cirsmas Nr.2 izsoles protokolu, Finanšu pastāvīgās komitejas 2017.gada 

23.novembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 15 (Regīna Baranova, 
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Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, 

Pāvels Melnis, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors 

Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Ērika Teirumnieka, Frīdis Zenčenko), “pret” - nav, “atturas” – 

nav, n o l e m j: 

 

1. Apstiprināt Rēzeknes novada pašvaldībai piederošo kustamo mantu nekustamajā 

īpašumā ar kadastra Nr. 7862 011 0065 „Gramiņš”, Kaunatas pagasts, Rēzeknes 

novads, cirsmu Nr. 1 1. kvartālā meža nogabalā Nr.1 un cirsmu Nr. 2 1. kvartālā 

nogabalos Nr. 3; Nr.4. izsoles rezultātus, par izsoles uzvarētāju nosakot Z.S. 

„LAPEGLES 2”, reģistrācijas Nr.46801000785, kas ieguva kustamo mantu par 

izsolē nosolīto augstāko cenu EUR 8998,98. 

2. Uzdot Rēzeknes novada Kaunatas pagasta pārvaldes vadītājam Sergejam 

Bašmakovam pašvaldības vārdā noslēgt un parakstīt pirkuma līgumu ar izsoles 

uzvarētāju Z.S. „LAPEGLES 2”.  

 

8. § 

Par Rēzeknes novada pašvaldības nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 7858 005 

0098 atsavināšanu Ilzeskalna 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 Ilzeskalna pagasta 

pārvaldes 2017.gada 3.novembra ierosinājumu un Finanšu pastāvīgās komitejas 2017.gada 

23.novembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 15 (Regīna Baranova, 

Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, 

Pāvels Melnis, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors 

Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Ērika Teirumnieka, Frīdis Zenčenko), “pret” - nav, “atturas” – 

nav, n o l e m j: 

 

1. Uzsākt Rēzeknes novada pašvaldības nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 7858 

005 0098, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7858 005 0098, 

platība 1,25 ha, kas atrodas “Klimoni”, Ilzeskalna pagasts, Rēzeknes novads, 

atsavināšanas procedūru, pārdodot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.  

2. Izveidot nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 7858 005 0098 vērtības noteikšanai 

un izsoles procedūras veikšanai komisiju šādā sastāvā:  

     komisijas priekšsēdētāja -  Genovefa Gailuma, Ilzeskalna pagasta pārvaldes 

vadītāja; 

       komisijas locekļi:  Vera Vaščenkova, Ilzeskalna pagasta pārvaldes galvenā 

grāmatvede; 

Anna Kūkoja, Ilzeskalna pagasta pārvaldes zemes lietu 

speciāliste. 

3. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 7858 005 0098 

“Klimoni”, Ilzeskalna pagastā, Rēzeknes novadā, izsoles noteikumus (izsoles 

noteikumi pievienoti). 

4. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma nosacīto cenu – EUR 2700,00 (divi 

tūkstoši septiņi simti euro, 00 centi). 

5. Izsoles rezultātus komisijai iesniegt apstiprināšanai Rēzeknes novada domē. 
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9. § 

Par Rēzeknes novada pašvaldības nekustamā īpašuma ar kadastra numuru  

6876 900 0016 atsavināšanu Nautrēnu 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 Nautrēnu pagasta 

pārvaldes 2017.gada 17.novembra ierosinājumu un Finanšu pastāvīgās komitejas 2017.gada 

23.novembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 15 (Regīna Baranova, 

Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, 

Pāvels Melnis, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors 

Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Ērika Teirumnieka, Frīdis Zenčenko), “pret” - nav, “atturas” – 

nav, n o l e m j: 

 

1. Uzsākt Rēzeknes novada pašvaldības nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 6876 

900 0016, kas sastāv no divistabu dzīvokļa 75,2 m² platībā un 752/2296 kopīpašuma 

domājamām daļām, no būvēm ar kadastra apzīmējumiem 6876 006 0244 001, 6876 

006 0244 002, 6876 006 0244 003, 6876 006 0244 004, kas atrodas pēc adreses 

„Puksti”- 4, Rogovka, Nautrēnu pagasts, Rēzeknes novads, atsavināšanas procedūru, 

pārdodot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.  

2. Izveidot nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 68769000016 vērtības noteikšanai 

un izsoles procedūras veikšanai komisiju šādā sastāvā:  

     komisijas priekšsēdētāja - Līvija Plavinska, Nautrēnu pagasta pārvaldes vadītāja; 

     komisijas locekļi:  Sarmīte Boļše, Nautrēnu pagasta pārvaldes galvenā 

grāmatvede; 

Anna Kūkoja, Nautrēnu pagasta pārvaldes zemes lietu 

speciāliste. 

3. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 6876 900 0016 

Nautrēnu pagastā, Rēzeknes novadā, izsoles noteikumus (izsoles noteikumi 

pievienoti). 

4. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma nosacīto cenu – EUR 1306,34 (viens 

tūkstotis trīs simti seši euro, 34 centi). 

5. Izsoles rezultātus komisijai iesniegt apstiprināšanai Rēzeknes novada domē. 

 

10. § 

Par nekustamā īpašuma “Vecružinas ēka” Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā, telpu 

nomas izsoli komercdarbībai  
(Ziņo S.Frančenko) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 21.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 Finanšu pastāvīgās komitejas 2017.gada 23.novembra priekšlikumu, 

Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 15 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars 

Buharins, Vilis Deksnis, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, 

Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Ērika 

Teirumnieka, Frīdis Zenčenko), “pret” - nav, “atturas” – nav, n o l e m j: 
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1. Nodot nomā Rēzeknes novada pašvaldībai piederošas nekustamā īpašuma 

“Vecružinas ēka” Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā, telpas 32,9 m
2 

kopplatībā ar 

kadastra apzīmējumu 7888 004 0023 001 komercdarbībai, rīkojot nekustamā 

īpašuma nomas tiesību izsoli. 

2. Izveidot komisiju izsoles procedūras veikšanai šādā sastāvā: 

komisijas priekšsēdētājs:  Eduards Grišuļonoks, Silmalas pagasta pārvaldes 

vadītājs; 

     komisijas locekļi:  Regīna Baranova, Silmalas pagasta pārvaldes sekretāre; 

Lolita Ļoļāne, Silmalas pagasta pārvaldes galvenā grāmatvede; 

Jevģēnija Grišuļonoka, Silmalas pagasta pārvaldes ekonomiste. 

3. Apstiprināt nomas maksas nosacīto cenu (izsoles sākumcenu) – 0,36 EUR/m
2
 mēnesī 

(bez PVN). 

4. Apstiprināt publicējamo informāciju par nomā nododamām telpām 32,9 m
2 

platībā
 
ar 

kadastra apzīmējumu 7888 004 0023 001, kuras atrodas ēkā pēc adreses Ezera iela 

30, Vecružina, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads (publicējamā informācija 

pievienota). 

5. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma “Vecružinas ēka” telpu, kuras atrodas 

ēkā pēc adreses Ezera iela 30, Vecružina, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, nomas 

tiesību izsoles noteikumus (izsoles noteikumi pievienoti). 

6. Komisijai organizēt telpas nomas tiesību izsoli saskaņā ar ārējiem normatīvajiem 

aktiem, kas regulē pašvaldības mantas nomas tiesību izsoli un Rēzeknes novada 

domes apstiprināto pašvaldības nekustamā īpašuma “Vecružinas ēka” telpu, kas 

atrodas Ezera ielā 30, Vecružinā, Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā, nomas tiesību 

izsoles norises kārtību. 

7. Komisijai nodrošināt informācijas par nomas objektu publicēšanu pašvaldības mājas 

lapā internetā, pagasta pārvaldes mājas lapā internetā un izvietošanu publiski 

pieejamā vietā, pagasta pārvaldes telpās un informācijas sniegšanas vietās atbilstoši 

ārējiem normatīvajiem aktiem, kas regulē pašvaldības mantas nomas tiesību izsoli.  

8. Komisijai iesniegt apstiprināšanai Rēzeknes novada pašvaldībai telpas nomas tiesību 

izsoles rezultātus vai pieņemt lēmumu par telpas nomas tiesību izsoles atzīšanu par 

nenotikušu. 

 

11. § 

Par nekustamā īpašuma “Vecružinas bibliotēkas ēkas” Silmalas pagastā, Rēzeknes 

novadā, telpu nomas izsoli  
(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 Finanšu pastāvīgās komitejas 2017.gada 23.novembra priekšlikumu, 

Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 15 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars 

Buharins, Vilis Deksnis, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, 

Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Ērika 

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

 

1. Nodot nomā Rēzeknes novada pašvaldībai piederošas nekustamā īpašuma 

“Vecružinas bibliotēkas ēka” Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā, telpas 44.1 m
2 
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kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 7888 004 0279 003 komercdarbībai, rīkojot 

nekustamā īpašuma nomas tiesību izsoli. 

2. Izveidot komisiju izsoles procedūras veikšanai šādā sastāvā: 

     komisijas priekšsēdētājs -  Eduards Grišuļonoks, Silmalas pagasta pārvaldes 

vadītājs; 

    komisijas locekļi:  Regīna Baranova, Silmalas pagasta pārvaldes sekretāre; 

Lolita Ļoļāne, Silmalas pagasta pārvaldes galvenā grāmatvede; 

Jevģēnija Grišuļonoka, Silmalas pagasta pārvaldes ekonomiste. 

3. Apstiprināt nomas maksas nosacīto cenu (izsoles sākumcenu) – 0,17 EUR/m
2
 mēnesī 

(bez PVN). 

4. Apstiprināt publicējamo informāciju par nomā nododamām telpām 44,1 m
2 

platībā
 
ar 

kadastra apzīmējumu 7888 004 0279 003, kuras atrodas Lakstīgalu ielā 7, Vecružinā, 

Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā (publicējamā informācija pievienota). 

5. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma “Vecružinas bibliotēkas ēka” telpu, 

kuras atrodas Lakstīgalu ielā 7, Vecružinā, Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā, 

nomas tiesību izsoles noteikumus (izsoles noteikumi pievienoti). 

6. Komisijai organizēt telpas nomas tiesību izsoli saskaņā ar ārējiem normatīvajiem 

aktiem, kas regulē pašvaldības mantas nomas tiesību izsoli un Rēzeknes novada 

domes apstiprināto pašvaldības nekustamā īpašuma “Vecružinas bibliotēkas ēka” 

telpu, kas atrodas Lakstīgalu ielā 7, Vecružinā, Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā, 

nomas tiesību izsoles norises kārtību. 

7. Komisijai nodrošināt informācijas par nomas objektu publicēšanu pašvaldības mājas 

lapā internetā, pagasta pārvaldes mājas lapā internetā un izvietošanu publiski 

pieejamā vietā, pagasta pārvaldes telpās un informācijas sniegšanas vietās atbilstoši 

ārējiem normatīvajiem aktiem, kas regulē pašvaldības mantas nomas tiesību izsoli.  

8. Komisijai iesniegt apstiprināšanai Rēzeknes novada domei telpas nomas tiesību 

izsoles rezultātus vai pieņemt lēmumu par telpas nomas tiesību izsoles atzīšanu par 

nenotikušu. 

 

12. § 

Par dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā Čornajas pagastā  
(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 23.novembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 15 (Regīna 

Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Anita Ludborža, Zigfrīds 

Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, 

Viktors Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Ērika Teirumnieka, Frīdis Zenčenko), “pret” - nav, 

“atturas” – nav, n o l e m j: 

 

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

vārda šādus dzīvokļu īpašumus: 

1. Krasta ielā 3, dz.3, Ratnieki, Čornajas pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7846 

900 0195, platība 68,10 m2, kas sastāv no: 

1.1. telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 7846 003 0121 001 003; 

1.2. pie dzīvokļa īpašuma piederošajām: 

1.2.1. 681/11560 domājamajām daļām no zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 7846 003 0121; 

1.2.2. 681/11560 domājamajām daļām no ēkas (būves) ar kadastra apzīmējumu 

7846 003 0121 001. 
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2. Krasta ielā 3, dz.13, Ratnieki, Čornajas pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7846 

900 0194, platība 79,70 m
2
, kas sastāv no: 

2.1. telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 7846 003 0121 001 013; 

2.2. pie dzīvokļa īpašuma piederošajām: 

2.2.1. 797/11560 domājamajām daļām no zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 7846 003 0121; 

2.2.2. 797/11560 domājamajām daļām no ēkas (būves) ar kadastra apzīmējumu 

7846 003 0121 001. 

3. Krasta ielā 3, dz.12, Ratnieki, Čornajas pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7846 

900 0196, platība 50,50 m
2
, kas sastāv no: 

3.1.  telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 7846 003 0121 001 012; 

3.2.  pie dzīvokļa īpašuma piederošajām: 

3.2.1. 505/11560 domājamajām daļām no zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 7846 003 0121; 

3.2.2. 505/11560 domājamajām daļām no ēkas (būves) ar kadastra apzīmējumu 

7846 003 0121 001. 

4. Krasta ielā 3, dz.6, Ratnieki, Čornajas pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7846 

900 0193, platība 51,80 m
2
, kas sastāv no: 

4.1.  telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 7846 003 0121 001 006; 

4.2.  pie dzīvokļa īpašuma piederošajām: 

4.2.1. 518/11560 domājamajām daļām no zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 7846 003 0121; 

4.2.2. 518/11560 domājamajām daļām no ēkas (būves) ar kadastra apzīmējumu 

7846 003 0121 001. 

5. Krasta ielā 2, dz.26, Ratnieki, Čornajas pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7846 

900 0197, platība 50,80 m
2
, kas sastāv no: 

5.1.  telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 7846 003 0140 001 026; 

5.2.  pie dzīvokļa īpašuma piederošajām: 

5.2.1. 508/17492 domājamajām daļām no zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 7846 003 0140; 

5.2.2. 508/17492 domājamajām daļām no ēkas (būves) ar kadastra apzīmējumu 

7846 003 0140 001. 

 

13. § 

Par nekustamā īpašuma “Kazuļi 1” nodošanu atsavināšanai P.K.  

Pušas pagastā  
(Ziņo I.Ladnā) 

 

Izskatījusi P. K. atsavināšanas ierosinājumu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 

21.panta pirmās daļas 17. un 27.punktu, 37.panta sesto daļu, 41.panta pirmās daļas 3. un 

4.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.panta otro un trešo daļu, ņemot 

vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2017.gada 23.novembra priekšlikumu, Rēzeknes novada 

dome, balsojot “par” – 15 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis 

Deksnis, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, 

Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Ērika Teirumnieka, 

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

 

1. Pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma “Kazuļi”, kas atrodas Pušas pagastā, 

Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7880 006 0292, kura sastāvā ietilpst zemes vienība ar 

kadastra apzīmējumu 7880 006 0292  1,33 ha platībā un zemes vienība ar kadastra 
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apzīmējumu 7880 006 0293  1,32 ha platībā, nodošanu atsavināšanai P. K. (lēmums 

pievienots). 

2. Izveidot nekustamā īpašuma “Kazuļi 1”, kas atrodas Pušas pagastā, Rēzeknes 

novadā, kadastra Nr.7880 006 0292, nosacītās cenas noteikšanai novērtēšanas 

komisiju šādā sastāvā: 

     komisijas priekšsēdētājs –  Viktors Afanasjevs, Maltas pagasta pārvaldes 

struktūrvienības “Pušas pagasta pārvalde” vadītājs; 

     komisijas locekļi: Viktors Šmaukstelis, Zemes pārvaldības dienesta zemes 

lietu speciālists; 

Veronika Paplavska, Maltas pagasta pārvaldes 

struktūrvienības “Pušas pagasta pārvalde” kasiere - 

lietvede. 

3. Uzdot nekustamā īpašuma “Kazuļi 1”, kas atrodas Pušas pagastā, Rēzeknes novadā, 

kadastra Nr.7880 006 0292, novērtēšanas komisijai iesniegt nosacīto cenu 

apstiprināšanai Rēzeknes novada domei. 

 

14. § 

Par nekustamā īpašuma „Sūnas” 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 5.oktobra 

lēmumu (protokols Nr.24, 11.§), J. V. pilnvarotās personas M. A. 2017.gada 9.novembra 

iesniegumu, nekustamā īpašuma novērtēšanas komisijas 2017.gada 15.novembra lēmumu, 

Finanšu pastāvīgās komitejas 2017.gada 23.novembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, 

balsojot “par” – 15 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, 

Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis 

Rasims, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Ērika Teirumnieka, Frīdis 

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

 

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

novadā, kadastra Nr.7892 003 0190, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 7892 003 0048 kopplatībā 5,0575 ha, nosacīto cenu EUR 12 067,87 

(divpadsmit tūkstoši sešdesmit septiņi euro 87 centi). 

2. Pārdot J. V., personas kods (..), dzīvo: (adrese), nekustamo īpašumu „Sūnas”, kas 

atrodas Stoļerovas pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7892 003 0190, par brīvu 

cenu, kas ir vienāda ar nosacīto cenu, t. i., EUR 12 067,87 (divpadsmit tūkstoši 

sešdesmit septiņi euro 87 centi). 

3. Noteikt pirkuma maksas samaksas termiņu līdz 2018.gada 7.aprīlim. 

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

samaksas dienas paziņot Juridiskajai un lietvedības nodaļai par pirkuma maksas 

samaksu. 

5. Uzdot Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniecei Elvīrai Pizānei noslēgt 

pirkuma līgumu ar J. V. viena mēneša laikā no pirkuma maksas samaksas dienas. 

6. Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2017.gada 5.oktobra lēmuma (protokols 

Nr.24, 11.§) 2.punktu, 2017.gada 19.oktobrī J. V. pilnvarotā persona M. Ar. 

iemaksāja Rēzeknes novada pašvaldības Stoļerovas pagasta pārvaldes, reģistrācijas 
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Nr.90000048561, kods HABALV22, norēķinu kontā 

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

piecpadsmit euro 00 centu). 

7. Ieskaitīt atlikušo pirkuma maksas daļu EUR 11 852,87 (vienpadsmit tūkstoši astoņi 

simti piecdesmit divi euro 87 centi) Rēzeknes novada pašvaldības Stoļerovas pagasta 

pārvaldes, reģistrācijas Nr.90000048561, kods HABALV22, norēķinu kontā 

Nr.LV14HABA0551021115889, AS “Swedbank”. 

8. 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. 

9. 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. 

 

15. § 

Par piekrišanu nekustamā īpašuma iegūšanai Allas Ljusväg Hendelsbolag īpašumā 

Silmalas pagastā  
(Ziņo S.Frančenko, Debatē S.Šķesters, S.Frančenko, R.Baranova) 

 

Izskatījusi A. J. iesniegumu par piekrišanu nekustamā īpašuma iegūšanai Zviedrijas 

Karalistes Uzņēmumu reģistrā reģistrētā uzņēmuma Allas Ljusväg Hendelsbolag īpašumā, 

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

likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28.panta pirmo daļu, 29.pantu, 30.pantu, ņemot 

vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2017.gada 23.novembra priekšlikumu, Rēzeknes novada 

dome, balsojot “par” – 15 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis 

Deksnis, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, 

Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Ērika Teirumnieka, 

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

 

pieņemt lēmumu par piekrišanu nekustamā īpašuma iegūšanai Allas Ljusväg 

Hendelsbolag īpašumā Silmalas pagastā (lēmums pievienots). 

 

16. § 

Par piekrišanu nekustamā īpašuma iegūšanai slēgtas akciju sabiedrības “LIS Construct” 

īpašumā Ozolaines pagastā  
(Ziņo S.Frančenko, Debatē S.Šķesters, S.Frančenko, E.Pizāne, A.Buharins) 

 

Izskatījusi slēgtās akciju sabiedrības “LIS Construct” valdes locekļa Vladimira Šaveja 

pārstāvja K. S. iesniegumu par piekrišanu nekustamā īpašuma iegūšanai slēgtas akciju 

sabiedrības “LIS Construct” īpašumā, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 37.panta sesto 

daļu, 41.panta pirmās daļas 3.punktu, likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28.panta 

pirmo daļu, 29.pantu, 30.pantu, ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2017.gada 

23.novemra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 15 (Regīna Baranova, 

Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, 

Pāvels Melnis, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors 

Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Ērika Teirumnieka, Frīdis Zenčenko), “pret” - nav, “atturas” – 

nav, n o l e m j: 

 

pieņemt lēmumu par piekrišanu nekustamā īpašuma iegūšanai slēgtas akciju sabiedrības 

“LIS Construct” īpašumā Ozolaines pagastā (lēmums pievienots). 
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17. § 

Par samaksas samazināšanu V. J. par īpašumā piešķirto zemi Ozolaines pagastā  
(Ziņo M.Vizule) 

 

Izskatījusi V. J. pilnvarotās personas J. N. 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 

23.novembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 15 (Regīna Baranova, 

Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, 

Pāvels Melnis, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors 

Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Ērika Teirumnieka, Frīdis Zenčenko), “pret” - nav, “atturas” – 

nav, n o l e m j: 

 

pieņemt lēmumu par samaksas samazināšanu V.J. par īpašumā piešķirto zemi Ozolaines 

pagastā (lēmums pievienots). 

 

18. § 

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un grafiskā pielikuma precizēšanu  

Čornajas pagastā  
(Ziņo M.Vizule) 

 

Izskatījusi VZD Latgales reģionālās nodaļas vēstuli par zemes vienībām ar kadastra 

apzīmējumiem 7846 004 0209, 7846 004 0204 un 7846 004 0325 Čornajas pagastā, 

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

ņemot vērā Tautsaimniecības attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas 2017.gada 23.novembra 

priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 15 (Regīna Baranova, Vasīlijs 

Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels 

Melnis, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, 

Staņislavs Šķesters, Ērika Teirumnieka, Frīdis Zenčenko), “pret” - nav, “atturas” – nav, 

n o l e m j: 

 

pieņemt lēmumu par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un grafiskā pielikuma 

precizēšanu Čornajas pagastā (lēmums pievienots). 

 

19. § 

Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2009.gada 29.decembra lēmuma „Par Rēzeknes 

novada pašvaldībai piekrītošajām apbūvētām un neapbūvētām zemes vienībām, valstij 

piekritīgajām apbūvētajām un neapbūvētajām zemes vienībām un zemes izmantošanu 

zemes reformas pabeigšanai” pielikuma sarakstā Nr.6  

Gaigalavas 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, Gaigalavas pagasta pārvaldes 2017.gada 

21.novembra iesniegumu “Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7854 006 0041”, ņemot 

vērā Tautsaimniecības attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas 2017.gada 23.novembra 

priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 15 (Regīna Baranova, Vasīlijs 

Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels 
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Melnis, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, 

Staņislavs Šķesters, Ērika Teirumnieka, Frīdis Zenčenko), “pret” - nav, “atturas” – nav, 

n o l e m j: 

 

ņemot vērā Annas Matisanes atsavināšanas ierosinājumu un izvērtējot Nekustamā 

īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datus, tika konstatēts: 

2009.gada 31.augustā ar personu uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7854 006 

0041 – 6,0 ha platībā tika noslēgts Lauku apvidus zemes nomas līgums, atbilstoši Ministru 

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

noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 2.punktu, Lauku apvidus zemes nomas 

līgumu par visu pastāvīgā lietošanā piešķirto zemi vai par šīs zemes daļu var noslēgt persona, 

kas ieguvusi nomas pirmtiesības saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un 

privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.pantu. 

2009.gada 29.decembrī ar Rēzeknes novada domes lēmumu zemes vienība ar kadastra 

apzīmējumu 7854 006 0041 ir ieskaitīta pašvaldībai piekritīgajās zemēs, bet lēmumā kļūdaini 

norādīts pamatojums ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

Ņemot vērā jaunatklātos apstākļus, izdarīt grozījumus Rēzeknes novada domes 

2009.gada 29.decembra lēmuma „Par Rēzeknes novada pašvaldībai piekrītošajām apbūvētām 

un neapbūvētām zemes vienībām, valstij piekritīgajām apbūvētajām un neapbūvētajām zemes 

vienībām un zemes izmantošanu zemes reformas pabeigšanai” pielikuma sarakstā Nr.6 

Gaigalavas pagastā, nosakot, ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7854 006 0041 

ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, pamatojoties uz likuma „Par valsts un 

pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piekto daļu 

zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā 

ierakstāma: 1) apbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma 

privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta ceturtajai 

daļai noslēdzami zemes nomas līgumi; 2) 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”.  

 

20. § 

Par pārrakstīšanās kļūdas labošanu Rēzeknes novada domes 2017.gada 16.novembra 

lēmumā “Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību sadali un robežu precizēšanu 

Stoļerovas pagastā”  
(Ziņo M.Vizule) 

 

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

Administratīvā procesa likuma 72.panta pirmo daļu, ņemot vērā Tautsaimniecības attīstības 

jautājumu pastāvīgās komitejas 2017.gada 23.novembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, 

balsojot “par” – 15 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, 

Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis 

Rasims, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Ērika Teirumnieka, Frīdis 

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

 

1. Sakarā ar to, ka lēmumā tika konstatēta pārrakstīšanās kļūda nekustamā īpašuma 

kadastra numurā un saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 72.panta pirmo daļu, 

kas nosaka, ka iestāde jebkurā laikā administratīvā tekstā var izlabot acīmredzamas 

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

Rēzeknes novada domes 2017.gada 16.novembra lēmuma “Par pašvaldībai piekritīgo 

zemes vienību sadali un robežu precizēšanu Stoļerovas pagastā” (protokols Nr.27, 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=111962
http://www.likumi.lv/doc.php?id=111962
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25.§) lemjošās daļas 4.punktā kadastra numuru no „7892 002 0054” uz „7892 002 

0254” un 8.punktā kadastra numuru no “7892 002 0029” uz “7892 002 0259”. 

2. Lēmuma norakstu nosūtīt Stoļerovas pagasta pārvaldei un VZD Latgales reģionālajai 

nodaļai. 

 

21. § 

Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7896 005 0288 un 7896 005 0266 

apvienošanu Vērēmu pagastā  
(Ziņo M.Vizule) 

 

Izskatot Vērēmu pagasta pārvaldes iesniegumu par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību 

ar kadastra apzīmējumiem 7896 005 0288 un 7896 005 0266 apvienošanu, pamatojoties uz 

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

Tautsaimniecības attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas 2017.gada 23.novembra 

priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 15 (Regīna Baranova, Vasīlijs 

Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels 

Melnis, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, 

Staņislavs Šķesters, Ērika Teirumnieka, Frīdis Zenčenko), “pret” - nav, “atturas” – nav, 

n o l e m j: 

 

pieņemt lēmumu par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7896 005 0288 un 7896 

005 0266 apvienošanu Vērēmu pagastā (lēmums pievienots). 

 

22. § 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Nosaukums” 

Bērzgales pagastā  
(Ziņo M.Vizule) 

 

Izskatījusi SIA „Ametrs” zemes ierīkotājas Rutas Arnicānes iesniegtu zemes ierīcības 

projektu nekustamajam īpašumam „Nosaukums”, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

37.panta sesto daļu, 41.panta pirmās daļas 3.punktu, ņemot vērā Tautsaimniecības attīstības 

jautājumu pastāvīgās komitejas 2017.gada 23.novembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, 

balsojot “par” – 15 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, 

Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis 

Rasims, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Ērika Teirumnieka, Frīdis 

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

 

pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam 

„Nosaukums” Bērzgales pagastā (lēmums pievienots). 

 

23. § 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Nosaukums” 

Maltas pagastā  
(Ziņo M.Vizule) 

 

Izskatījusi SIA „Ametrs” zemes ierīkotājas Rutas Arnicānes iesniegtu zemes ierīcības 

projektu nekustamajam īpašumam „Nosaukums”, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

37.panta sesto daļu, 41.panta pirmās daļas 3.punktu, ņemot vērā Tautsaimniecības attīstības 

jautājumu pastāvīgās komitejas 2017.gada 23.novembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, 

balsojot “par” – 15 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, 

Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis 
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Rasims, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Ērika Teirumnieka, Frīdis 

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

 

pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam 

„Nosaukums” Maltas pagastā (lēmums pievienots). 

 

24. § 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Nosaukums” 

Nautrēnu pagastā  
(Ziņo M.Vizule) 

 

Izskatījusi SIA „Ametrs” zemes ierīkotājas Rutas Arnicānes iesniegtu zemes ierīcības 

projektu nekustamajam īpašumam „Nosaukums”, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

37.panta sesto daļu, 41.panta pirmās daļas 3.punktu, ņemot vērā Tautsaimniecības attīstības 

jautājumu pastāvīgās komitejas 2017.gada 23.novembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, 

balsojot “par” – 15 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, 

Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis 

Rasims, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Ērika Teirumnieka, Frīdis 

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

 

pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam 

„Nosaukums” Nautrēnu pagastā (lēmums pievienots). 

 

25. § 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Nosaukums”  

Silmalas pagastā  
(Ziņo M.Vizule) 

 

Izskatījusi SIA „Ametrs” zemes ierīkotājas Rutas Arnicānes iesniegtu zemes ierīcības 

projektu nekustamajam īpašumam „Nosaukums”, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

37.panta sesto daļu, 41.panta pirmās daļas 3.punktu, ņemot vērā Tautsaimniecības attīstības 

jautājumu pastāvīgās komitejas 2017.gada 23.novembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, 

balsojot “par” – 15 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, 

Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis 

Rasims, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Ērika Teirumnieka, Frīdis 

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

 

pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam 

„Nosaukums” Silmalas pagastā (lēmums pievienots). 

 

26. § 

Par 2009.gada 31.augusta zemes nomas līguma Nr.86 izbeigšanu ar A. K. Nautrēnu 

pagastā  
(Ziņo A.Bringule) 

 

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

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

23.novembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 15 (Regīna Baranova, 

Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, 

Pāvels Melnis, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors 
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Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Ērika Teirumnieka, Frīdis Zenčenko), “pret” - nav, “atturas” – 

nav, n o l e m j: 

 

pieņemt lēmumu par 2009.gada 31.augusta zemes nomas līguma Nr.86 izbeigšanu ar A. 

K. Nautrēnu pagastā (lēmums pievienots). 

 

27. § 

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 23.novembra 

priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 15 (Regīna Baranova, Vasīlijs 

Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels 

Melnis, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, 

Staņislavs Šķesters, Ērika Teirumnieka, Frīdis Zenčenko), “pret” - nav, “atturas” – nav, 

n o l e m j: 

 

1. Atjaunot L. R., 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.decembra 

līdz 2018.gada 31.maijam. Uzdot pašvaldības SIA “STRŪŽĀNU SILTUMS” valdes 

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

2. Atjaunot U. M., 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.decembra 

līdz 2018.gada 1.jūnijam. Uzdot pašvaldības SIA “STRŪŽĀNU SILTUMS” valdes 

loceklim Renāram Vabalam atjaunot sociālā dzīvokļa īres līgumu ar U.M. 

3. Atjaunot D. 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.decembra 

līdz 2018.gada 15.jūnijam. Uzdot pašvaldības SIA “STRŪŽĀNU SILTUMS” valdes 

loceklim Renāram Vabalam atjaunot sociālā dzīvokļa īres līgumu ar D. L. 

 

28. § 

Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu  
(Ziņo Z.Bautre) 

 

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

sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 5.panta pirmo daļu, 11.panta otro 

daļu, Rēzeknes novada pašvaldības 2009.gada 3.decembra saistošo noteikumu Nr.9 „Par 

sociālo dzīvokļu izīrēšanas kārtību” 2.1.punktu, 1.7.2.punktu, 1.8.punktu, 5.4.punktu, ņemot 

vērā Sociālo un veselības aizsardzības jautājumu pastāvīgās komitejas 2017.gada 23.novembra 

priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 15 (Regīna Baranova, Vasīlijs 

Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels 

Melnis, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, 

Staņislavs Šķesters, Ērika Teirumnieka, Frīdis Zenčenko), “pret” - nav, “atturas” – nav, 

n o l e m j: 
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1. Atzīt A. H., personas kods (..), par tiesīgu īrēt sociālo dzīvokli, noteikt īrētajam 

dzīvoklim Miera ielā (..), Strūžāni, Stružānu pagastā, Rēzeknes novadā, sociālā 

dzīvokļa statusu, noslēdzot sociālā dzīvokļa īres līgumu uz noteiktu laiku no 

2017.gada 7.decembra līdz 2018.gada 29.maijam. Uzdot pašvaldības SIA 

“STRŪŽĀNU SILTUMS” valdes loceklim Renāram Vabalam sagatavot un noslēgt 

sociālā dzīvokļa īres līgumu ar A. H. 

2. Atzīt V. Ū., personas kods (..), par tiesīgu īrēt sociālo dzīvokli, noteikt īrētajam 

dzīvoklim Miera ielā (..), Strūžāni, Stružānu pagastā, Rēzeknes novadā, sociālā 

dzīvokļa statusu, noslēdzot sociālā dzīvokļa īres līgumu uz noteiktu laiku no 

2017.gada 7.decembra līdz 2018.gada 29.maijam. Uzdot pašvaldības SIA 

“STRŪŽĀNU SILTUMS” valdes loceklim Renāram Vabalam sagatavot un noslēgt 

sociālā dzīvokļa īres līgumu ar V. Ū. 

 

29. § 

Par projekta pieteikuma “Pašvaldības nozīmes meliorācijas sistēmu pārbūve Ilzeskalna 

un Vērēmu pagastos” iesniegšanu LAD projektu konkursā un līdzfinansējuma 

nodrošināšanu  
(Ziņo A.Jaudzema) 

 

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

Rēzeknes novada attīstības programmas (2012-2018) Stratēģiskās daļas Investīciju plāna 

rīcības virziena 2.1.ietvaros izstrādāto projekta pieteikumu “Pašvaldības nozīmes meliorācijas 

sistēmu pārbūve Ilzeskalna un Vērēmu pagastos”, ņemot vērā Tautsaimniecības attīstības 

jautājumu pastāvīgās komitejas un Finanšu pastāvīgās komitejas 2017.gada 23.novembra 

priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 15 (Regīna Baranova, Vasīlijs 

Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels 

Melnis, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, 

Staņislavs Šķesters, Ērika Teirumnieka, Frīdis Zenčenko), “pret” - nav, “atturas” – nav, 

n o l e m j: 

 

1. Apstiprināt projekta pieteikuma “Pašvaldības nozīmes meliorācijas sistēmu pārbūve 

Ilzeskalna un Vērēmu pagastos” iesniegšanu Lauku atbalsta dienesta organizētajā 

atbalsta pasākuma "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" apakšpasākumā 4.3. “Atbalsts 

ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā”. 

2. Apstiprināt projekta “Pašvaldības nozīmes meliorācijas sistēmu pārbūve Ilzeskalna 

un Vērēmu pagastos” kopējo budžetu, kas ir 14 909,77 EUR, projekta attiecināmās 

izmaksas ir 14 909,77 EUR (ar PVN 21%), no kuriem ELFLA finansējums – 13 

418,79 EUR (90%), pašvaldības finansējums (10%) – 1 490,98 EUR.  

3. Apstiprināt projekta pašvaldības līdzfinansējuma nodrošinājumu 1 490,98 EUR 

apjomā, t.sk. no Rēzeknes novada pašvaldības Ilzeskalna pagasta pārvaldes budžeta 

757,14 EUR un Vērēmu pagastu pārvaldes budžeta 733,84 EUR.  

4. Saskaņā ar Rēzeknes novada pašvaldības 2017.gada 20.jūlija saistošo noteikumu 

Nr.1 „Rēzeknes novada pašvaldības nolikums” (apstiprināts Rēzeknes novada domes 

2017.gada 20.jūlija sēdē (protokols Nr.17, 1.§) 1.8 punktu un 1.25.punktu un 

Rēzeknes novada pašvaldības Ilzeskalna pagasta pārvaldes nolikuma (apstiprināts 

Rēzeknes novada domes 2016.gada 7.aprīļa sēdē (protokols Nr.8, 8.§) 2.1.punktu un 

Vērēmu pagastu pārvalžu Nolikuma (apstiprināts Rēzeknes novada domes 2016.gada 

7.aprīļa sēdē (protokols Nr.8, 19.§)) 2.1.punktu, Rēzeknes novada Ilzeskalna un 

Vērēmu pagastu pārvaldēm nodrošināt visu ar projekta īstenošanu saistīto saistību 

uzņemšanos.  

30. § 
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Par Balinovas ezera zivju tīklu limitu piešķiršanu 2018.gadam 
(Ziņo T.Kruste) 

 

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

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

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

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

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

kārtību” 89.punktu un 2.pielikumu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2014.gada 

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

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

ņemot vērā Balinovas ezera rūpnieciskās zvejas limitu sadales komisijas 2017.gada 1.decembra 

atzinumu (protokols Nr.1, 1. §), Soda reģistra informāciju, Rēzeknes novada dome, balsojot 

“par” – 15 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Anita 

Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, 

Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Ērika Teirumnieka, Frīdis Zenčenko), 

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

 

1. Iedalīt privāto ūdeņu īpašniekam sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Vējezers”, reģ. 

Nr.42403017106, 75 metri Balinovas ezera zivju tīklu limitu 2018.gadā. 

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

dienesta Rēzeknes reģionālajā vides pārvaldē zvejas licences saņemšanas saskaņā ar 

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

un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 

2.pielikumā noteikto maksas apmēru. 

3. Lēmuma norakstu nosūtīt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Vējezers”, juridiskā 

adrese: “Lieldārziņi”, Baļinova, Čornajas pagasts, Rēzeknes novads, LV 4617. 

 

31. § 

Par Žierkleiša ezera zivju tīklu limitu piešķiršanu 2018.gadam 
(Ziņo T.Kruste, Debatē S.Šķesters, T.Kruste, E.Pizāne) 

 

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

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

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

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

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

kārtību” 89.punktu un 2.pielikumu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2014.gada 

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

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

ņemot vērā Žierkleiša ezera rūpnieciskās zvejas limitu sadales komisijas 2017.gada 1.decembra 

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

pagasta pārvaldes iesniegto informāciju, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 15 (Regīna 

Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Anita Ludborža, Zigfrīds 

Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, 

Viktors Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Ērika Teirumnieka, Frīdis Zenčenko), “pret” - nav, 

“atturas” – nav, n o l e m j: 

 

1. Iedalīt privāto ūdeņu īpašniekam V. R. 30 metri Žierkleiša ezera zivju tīklu limitu 

2018.gadā. 
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2. Privāto ūdeņu īpašniekam maksu par zvejas rīku limitiem veikt pirms Valsts vides 

dienesta Rēzeknes reģionālajā vides pārvaldē zvejas licences saņemšanas saskaņā ar 

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

ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas 

kārtību” 2.pielikumā noteikto maksas apmēru. 

3. Lēmuma norakstu nosūtīt V. R. (adrese) un Valsts vides dienesta Rēzeknes 

reģionālajai vides pārvaldei (Zemnieku iela 5, Rēzekne, LV 4601).  

 

32. § 

Par Adamovas ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2018.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 Adamovas ezera rūpnieciskās zvejas limitu sadales komisijas 

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

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

deputātam Vilim Deksnim  jautājuma izskatīšanā un balsošanā nepiedaloties, balsojot “par” – 

14 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Anita Ludborža, Zigfrīds 

Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, 

Viktors Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Ērika Teirumnieka, Frīdis Zenčenko), “pret” - nav, 

“atturas” – nav, n o l e m j: 

 

iedalīt šādus Adamovas ezera zivju tīklu limitus pašpatēriņa zvejai 2018.gadā: 

1. V. B. – 30 m;  

2. V. S. – 30 m; 

3. A. Š. – 30 m; 

4. V. T. - 30 m;  

5. L. T.- 30 m; 

6. I. K. - 30 m;  

7. G. M. – 30 m; 

8. A. Š.– 30 m; 

9. J. Š. – 30 m; 

10. I.K.– 30 m; 

11. L.S. – 30 m; 

12. J. P. – 30 m; 

13. V.M.– 30 m; 

14. A. R. – 30 m; 

15. A. S. – 30 m; 

16. N. Č. – 30 m; 

17. M. M. – 30 m; 

18. J. M. – 1 murdu; 

19. Z. K. – 30 m; 

20. A. S.– 1 murdu; 

21. M. D. – 1 murdu. 
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33. § 

Par Kauguru ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2018.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 Kauguru ezera rūpnieciskās zvejas limitu sadales komisijas 

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

novada pašvaldības Mākoņkalna pagasta pārvaldes iesniegto informāciju, Rēzeknes novada 

dome, balsojot “par” – 15 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis 

Deksnis, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, 

Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Ērika Teirumnieka, 

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

 

iedalīt šādus Kauguru ezera zivju tīklu limitus pašpatēriņa zvejai 2018.gadā: 

1. V. S. – 30 m; 

2. J. S. – 30 m; 

3. J. S. – 30 m; 

4. J. M. – 30 m; 

5. J. B. – 30 m. 

 

34. § 

Par Labvārža ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2018.gadam 
(Ziņo T.Kruste) 

 

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

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

daļu, Ministru kabineta 2014.gada 

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

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

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

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

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

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

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

deputātam Vilim Deksnim jautājuma izskatīšanā un balsošanā nepiedaloties, balsojot “par” – 

14 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Anita Ludborža, Zigfrīds 

Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, 

Viktors Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Ērika Teirumnieka, Frīdis Zenčenko), “pret” - nav, 

“atturas” – nav, n o l e m j: 

 

iedalīt šādus Labvārža ezera zivju tīklu limitus pašpatēriņa zvejai 2018.gadā: 

1. A. N. – 1 murdu; 

2. A. N.– 1 murdu; 

3. J. D. – 30 m. 
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35. § 

Par Micānu ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2018.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 Micānu ezera rūpnieciskās zvejas limitu sadales komisijas 

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

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

balsojot “par” – 15 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, 

Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis 

Rasims, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Ērika Teirumnieka, Frīdis 

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

 

iedalīt šādus Micānu ezera zivju tīklu limitus pašpatēriņa zvejai 2018.gadā: 

1. V. G. - 30 m; 

2. I. P. - 30 m; 

3. O. A. - 30 m; 

4. A. M.- 30 m;  

5. I. K. - 30 m; 

6. A. T. - 30 m;  

7. Ē. L. - 30 m;  

8. I. D.- 30 m;  

9. A. K.- 30 m;  

10. J. Č. – 30 m; 

11. G. B. – 30 m; 

12. D. S. – 30 m; 

13. S.B. – 30 m. 

 

36. § 

Par Salāja ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2018.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 Salāja ezera rūpnieciskās zvejas limitu sadales komisijas 

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

novada pašvaldības Mākoņkalna pagasta pārvaldes iesniegto informāciju, Rēzeknes novada 

dome, balsojot “par” – 15 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis 

Deksnis, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, 

Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Ērika Teirumnieka, 

Frīdis Zenčenko), “pret” - nav, “atturas” – nav, n o l e m j: 
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iedalīt šādus Salāja ezera zivju tīklu limitus pašpatēriņa zvejai 2018.gadā 

1. A. U. – 1 murdu; 

2. J. D. – 1 murdu. 

 

37. § 

Par Černostes ezera zivju tīklu limitu sadali komerciālajai zvejai 2018.gadam 
(Ziņo T.Kruste) 

 

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

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

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

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

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

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

ņemot vērā Černostes ezera rūpnieciskās zvejas limitu sadales komisijas 2017.gada 1.decembra 

priekšlikumu (protokols Nr.1, 1.§), Soda reģistra datus, Rēzeknes novada pašvaldības Maltas 

iesniegto informāciju, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 15 (Regīna Baranova, Vasīlijs 

Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels 

Melnis, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, 

Staņislavs Šķesters, Ērika Teirumnieka, Frīdis Zenčenko), “pret” - nav, “atturas” – nav, 

n o l e m j: 

 

iedalīt zemnieku saimniecībai „Paradīzes sala” komerciālajai zvejai 2018.gadam 400 

m no kopējā Černostes ezera zivju tīkla limita. 

 

38. § 

Par Rāznas ezera zivju tīklu limitu rezervēšanu un sadali privāto ūdeņu īpašniekiem 

2018.gadā 
(Ziņo T.Kruste, Debatē P.Melnis, S.Šķesters, T.Kruste, V.Bašmakovs) 

 

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

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

noteikumu Nr.453 „Noteikumi par zvejas tiesību izmantošanu privātajos ūdeņos” 11.punktu, 

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

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

kārtību” 89.punktu un 2.pielikumu, Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumu 

Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos 

ūdeņos” 1.pielikumu, Civillikuma I pielikumu, ņemot vērā Rāznas ezera rūpnieciskās zvejas 

limitu sadales komisijas 2017.gada 1.decembra atzinumu (protokols Nr.1, 1.§), Soda reģistra 

datus, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 15 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, 

Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars 

Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, 

Ērika Teirumnieka, Frīdis Zenčenko), “pret” - nav, “atturas” – nav, n o l e m j: 

 

1. Rezervēt privāto ūdeņu īpašniekiem šādu Rāznas ezera zivju tīklu limitu: 

1.1. Ē. M. – 340 m; 

1.2. O. S. – 340 m. 

2. Iedalīt šādu Rāznas ezera zivju tīklu limitu privāto ūdeņu īpašniekiem 2018.gadā: 

2.1. Ē. M. – 340 m; 

2.2. O. S. – 340 m. 
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3. Privāto ūdeņu īpašniekiem maksu par zvejas rīku limitiem veikt pirms Valsts vides 

dienesta Rēzeknes reģionālajā vides pārvaldē zvejas licences saņemšanas saskaņā ar 

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

ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas 

kārtību” 2.pielikumā noteikto maksas apmēru. 

 

39. § 

Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2011.gada 15.septembra noteikumos Nr.5 

„Par rūpnieciskās zvejas limitu piešķiršanas kārtību Rēzeknes novada pašvaldībā” 
(Ziņo T.Kruste, Debatē P.Melnis, S.Šķesters, T.Kruste, V.Bašmakovs, I.Ladnā, I.Turka, A.Buharins, E.Pizāne) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu un 41.panta 

pirmā daļas 2.punktu, Zvejniecības likuma 5.panta ceturto daļu, ņemot vērā Finanšu pastāvīgās 

komitejas 2017.gada 7.decembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 15 

(Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Anita Ludborža, 

Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris 

Stanka, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Ērika Teirumnieka, Frīdis Zenčenko), “pret” - 

nav, “atturas” – nav, n o l e m j: 

 

1. Izdarīt šādus grozījumus Rēzeknes novada pašvaldības 2011.gada 15.septembra 

noteikumos Nr.5 „Par rūpnieciskās zvejas limitu piešķiršanas kārtību Rēzeknes 

novada pašvaldībā”, kas apstiprināti Rēzeknes novada domes 2011.gada 1.septembra 

sēdē (protokols Nr.19, 2.§), turpmāk tekstā – Noteikumi: 

1.1. Papildināt Noteikumus ar 3.3.punktu šādā redakcijā:  

“3.3. Veicot pašpatēriņa zvejas limitu sadali, vienas ģimenes locekļiem drīkst 

iedalīt tikai vienu zvejas rīku – murdu.” 

1.2. Aizstāt Noteikumu 2.2.punktā skaitli un vārdu “30.novembris” ar skaitli un 

vārdu “15.novembris”. 

2. Ar šo lēmumu izdarītie grozījumi Noteikumos stājas spēkā ar 2017.gada 7.decembrī. 

3. Uzdot Vecākajai vides aizsardzības speciālistei nodrošināt Rēzeknes novada 

pašvaldības 2011.gada 15.septembra noteikumu Nr.5 „Par rūpnieciskās zvejas limitu 

piešķiršanas kārtību Rēzeknes novada pašvaldībā”  konsolidēšanu. 

4. Uzdot Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļai nodrošināt 

konsolidēto Rēzeknes novada pašvaldības 2011.gada 15.septembra noteikumu Nr.5 

„Par rūpnieciskās zvejas limitu piešķiršanas kārtību Rēzeknes novada pašvaldībā” 

publicēšanu Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapā. 

 

40. § 

Par dotācijas piešķiršanu pašvaldības SIA “Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības 

uzņēmums” objektu sagatavošanai siltumenerģijas pieslēgšanai Lūznavā, Lūznavas 

pagasts, Rēzeknes novads 
(Ziņo S.Ančikovska) 

 

Pamatojoties uz likuma “ Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu un 21.panta 

pirmās daļas 27.punktu, ņemot vērā pašvaldības SIA “Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības 

uzņēmums” 2017.gada 5.decembra iesniegumu Nr.1-10/944 un Finanšu pastāvīgās komitejas 

2017.gada 7.decembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 15 (Regīna 

Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Anita Ludborža, Zigfrīds 

Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, 

Viktors Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Ērika Teirumnieka, Frīdis Zenčenko), “pret” - nav, 

“atturas” – nav, n o l e m j: 
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no Rēzeknes novada pašvaldības budžeta līdzekļiem piešķirt dotāciju 17 621,94 EUR 

(septiņpadsmit tūkstoši seši simti divdesmit viens euro 94 centi) apmērā  pašvaldības SIA 

“Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums” objektu sagatavošanai siltumenerģijas 

pieslēgšanai Lūznavā, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads. 

 

 

Sēde slēgta 10:45 

 

Nākamā kārtējā Rēzeknes novada domes sēde tiek sasaukta 2017.gada 21.decembrī. 

 

Pielikumā: 

1. Rēzeknes novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam izstrādes darba uzdevums 

uz 3 lapām 

2. Verēmu pamatskolas direktores Jevģēnijas Pauras 2017.gada 10.novembra iesniegums 

uz 1 lapas 

3. Čornajas pagasta pārvaldes 2017.gada 14.novembra iesnieguma Nr.2.2/165 kopija ar 

dokumentu kopijām pielikumā, kopā uz 3 lapām 

4. Pašvaldības telpu “Pagasta ēka”, Silmalas pagastā, izsoles komisijas 2017.gada 

9.novembra izsoles protokola kopija uz 1 lapas 

5. Pašvaldības telpu “Vecružinas pagasta ēka”, Silmalas pagastā, izsoles komisijas 

2017.gada 9.novembra izsoles protokola kopija uz 1 lapas 

6. Pašvaldības telpu Upes ielā 1, Kaunatā, Kaunatas pagastā, izsoles komisijas 2017.gada 

15.novembra izsoles protokola kopija uz 1 lapas 

7. Pašvaldības kustamās mantas nekustamajā īpašumā “Gramiņš”, Kaunatas pagastā, 

izsoles komisijas 2017.gada 6.novembra izsoles protokola kopija uz 1 lapas 

8. Ilzeskalna pagasta pārvaldes 2017.gada 14.novembra iesnieguma Nr.2.2/165 kopija uz 1 

lapas 

9. Rēzeknes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Rēzeknes novada Ilzeskalna pagastā, 

ar kadastra numuru 7858 005 0098, izsoles noteikumi ar pielikumiem, kopā uz 12 

lapām 

10. Nautrēnu pagasta pārvaldes 2017.gada 17.novembra iesnieguma kopija uz 1 lapas 

11. Rēzeknes novada pašvaldības nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.68769000016, 

„Puksti”- 4, Rogovka, Nautrēnu pagasts, Rēzeknes novads, izsoles noteikumi ar 

pielikumiem, kopā uz 12 lapām 

12. Silmalas pagasta pārvaldes 2017.gada 17.novembra iesnieguma Nr.2.2/493 kopija uz 1 

lapas 

13. Publicējamā informācija par nekustamā īpašuma “Vecružinas ēka” Silmalas pagastā, 

Rēzeknes novadā, telpu nomu komercdarbībai uz 1 lapas 

14. Nekustamā īpašuma “Vecružinas  ēka”, Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā, telpu 

nomas izsoles noteikumi ar pielikumiem, kopā uz 14 lapām 

15. Silmalas pagasta pārvaldes 2017.gada 14.novembra iesnieguma Nr.2.2/486 kopija uz 1 

lapas 

16. Publicējamā informācija par nekustamā īpašuma “Vecružinas bibliotēkas ēka” Silmalas 

pagastā, Rēzeknes novadā, telpu nomu komercdarbībai uz 1 lapas 

17. Nekustamā īpašuma “Vecružinas bibliotēkas ēka”, Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā, 

telpu nomas izsoles noteikumi ar pielikumiem, kopā uz 14 lapām 

18. Pielikums 29.§ -  

19. Balinovas ezera rūpnieciskās zvejas limitu sadales komisijas 2017.gada 1.decembra 

protokola Nr.1 kopija uz 2 lapām 
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20. Žierkleiša ezera rūpnieciskās zvejas limitu sadales komisijas 2017.gada 1.decembra 

protokola Nr.1 kopija uz 2 lapām 

21. Adamovas ezera rūpnieciskās zvejas limitu sadales komisijas 2017.gada 1.decembra 

protokola Nr.1 kopija uz 3 lapām 

22. Kauguru ezera rūpnieciskās zvejas limitu sadales komisijas 2017.gada 1.decembra 

protokola Nr.1 kopija uz 2 lapām 

23. Labvārža ezera rūpnieciskās zvejas limitu sadales komisijas 2017.gada 1.decembra 

protokola Nr.1 kopija uz 2 lapām 

24. Micānu ezera rūpnieciskās zvejas limitu sadales komisijas 2017.gada 1.decembra 

protokola Nr.1 kopija uz 2 lapām 

25. Salāja ezera rūpnieciskās zvejas limitu sadales komisijas 2017.gada 1.decembra 

protokola Nr.1 kopija uz 2 lapām 

26. Černostes ezera rūpnieciskās zvejas limitu sadales komisijas 2017.gada 1.decembra 

protokola Nr.1 kopija uz 2 lapām 

27. Rāznas ezera rūpnieciskās zvejas limitu sadales komisijas 2017.gada 1.decembra 

protokola Nr.1 kopija uz 2 lapām 

28. Pašvaldības SIA “Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums” 2017.gada 

5.decembra iesniegums Nr.1-10/944 un pielikums, kopā uz 3 lapām 

29. Rēzeknes novada domes lēmumi (administratīvie akti) 13.§, 15.§ - 18.§, 21.§ - 26.§, 

kopā uz 12 lapām 

 

 

Sēdes vadītāja                                                                                                      Elvīra Pizāne 

2017.gada 7.decembrī 
 

 

 

Protokoliste                                                                                                          Ilona Turka 

2017.gada 7.decembrī 

 


