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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 21.decembrī                                                                                                            Nr.30 

 

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, Ērika Teirumnieka, Frīdis 

Zenčenko  

– Rēzeknes novada pašvaldības izpilddirektors Jānis Troška 

− Rēzeknes novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības nodaļas juriste Sandra Frančenko 

− Rēzeknes novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Silvija 

Ančikovska 

− Rēzeknes novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļas budžeta ekonomists 

Austris Seržants 

− Rēzeknes novada pašvaldības Zemes pārvaldības dienesta vadītājs Juris Zvīdriņš  

− Rēzeknes novada pašvaldības Zemes pārvaldības dienesta nodokļu administratore Indra 

Kroiče 

− Rēzeknes novada pašvaldības Kultūras nodaļas vadītāja Ināra Pleikšne 

− Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītājs Guntars Skudra 

− Rēzeknes novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītāja Silvija Strankale 

− Laikraksta „Rēzeknes Vēstis” žurnāliste Aleksandra Elksne-Pavlovska 

 

Nepiedalās: Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs – pārejoša darbnespēja 

                     Rēzeknes novada domes deputāti: Staņislavs Šķesters, Normunds Zušs – 

pamatdarbā 

                                                                            

Darba kārtībā: 

1. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2017.gada 21.decembra saistošo noteikumu Nr.10 

„Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2010.gada 15.jūlija saistošajos noteikumos 

Nr.35 „Par Rēzeknes novada pašvaldībai piederošās vai piekritīgās zemes nomu un 

nomas maksas aprēķināšanas kārtību”” izdošanu  
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2. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2017.gada 21.decembra saistošo noteikumu Nr.11 

„Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2017.gada 26.janvāra saistošajos 

noteikumos Nr.81 „Par Rēzeknes novada pašvaldības budžetu 2017.gadam”” 

izdošanu  

3. Par izdoto Rēzeknes novada pašvaldības 2017.gada 16.novembra saistošo noteikumu 

Nr.9 „Grozījums Rēzeknes novada pašvaldības 2015.gada 4.jūnija saistošajos 

noteikumos Nr.54 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Rēzeknes novadā”” 

precizēšanu  

4. Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada 1.marta noteikumos Nr.6 

„Kārtība, kādā notiek pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas process un 

atsavināšanas rezultātā iegūto līdzekļu izlietošana Rēzeknes novada pašvaldībā”  

5. Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības grāmatvedības politikā 

6. Par Ivetas Gailes apstiprināšanu Rēzeknes novada pašvaldības Verēmu pamatskolas 

direktora amatā 

7. Par valsts budžeta mērķdotāciju māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai 

un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2017.gadā  

8. Par dzīvokļa, kas atrodas Parka ielā 3-9, Vecružinā, Silmalas pagastā, Rēzeknes 

novadā, nodošanu bez atlīdzības no Rēzeknes novada pašvaldības Silmalas pagasta 

pārvaldes bilances uz Rēzeknes novada pašvaldības Tiskādu bērnu nama bilanci 

9. Par nekustamā īpašuma “Vecružinas katlu mājas ēkas”, kas atrodas Ezermalas ielā 

2, Vecružinā, Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā, telpu nomu saimnieciskai darbībai 

nomas tiesību izsoles atzīšanu par nenotikušu 

10. Par nekustamā īpašuma “Vecružinas bērnu dārza ēkas”, kas atrodas Lakstīgalu ielā 

5, Vecružinā, Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā, telpu nomu saimnieciskai darbībai 

nomas tiesību izsoles atzīšanu par nenotikušu 

11. Par dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā Čornajas pagastā 

12. Par dzīvokļa īpašuma Nākotnes ielā (adrese), Čornajas pagastā, nosacītās cenas 

apstiprināšanu 

13. Par nekustamā īpašuma „Nosaukums” Feimaņu pagastā nosacītās cenas 

apstiprināšanu 

14. Par dzīvokļa īpašuma Jaunatnes ielā (adrese), Lūznavā, Lūznavas pagastā, nosacītās 

cenas apstiprināšanu 

15. Par nekustamā īpašuma “Nosaukums”, Ozolaines pagastā, nodošanu atsavināšanai 

V. B. 

16. Par nekustamā īpašuma “Nosaukums”, Ozolaines pagastā, nodošanu atsavināšanai 

V. S. 

17. Par nekustamā īpašuma “Nosaukums”, Ozolmuižas pagastā, nodošanu atsavināšanai 

Ļ. S. 

18. Par nekustamā īpašuma “Nosaukums”, Silmalas pagastā, nodošanu atsavināšanai 

O.K. 

19. Par samaksas samazināšanu A. K. par īpašumā piešķirto zemi Sakstagala pagastā 

20. 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.14 Maltas 

pagastā 

21. Par A. J. mantojamās zemes robežu un platības precizēšanu Audriņu pagastā 

22. Par V. K. mantojamās zemes robežu un platības precizēšanu Lūznavas pagastā 

23. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem 

“Nosaukums” un “Nosaukums” Griškānu pagastā 
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24. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Nosaukums” 

Kaunatas pagastā 

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

Rikavas pagastā 

26. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem 

“Nosaukums”, “Nosaukums”, “Nosaukums”, “Nosaukums”, “Nosaukums”, 

”Nosaukums” Vērēmu pagastā 

27. Par grozījumiem 2015.gada 17.decembra līgumā Nr.8.18/1015 par papildus medību 

tiesību platību nodošanu mednieku biedrībai „Vanags” Strūžānu pagastā  

28. Par 2009.gada 23.marta zemes nomas līguma Nr.16 izbeigšanu ar V.K. Ozolmuižas 

pagastā 

29. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu  

30. Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu  

31. Par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā IK „Zvejsala” Lubāna ezerā  

32. Par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā SIA „MADARAS Z” Lubāna 

ezerā 

33. Par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā SIA „Kalniņi SA” Rāznas ezerā  

34. Par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā SIA „ELITE LV” Rāznas ezerā  

35. Par Salāja ezera zivju tīklu limitu sadali komerciālajai zvejai 2018.gadam 

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

37. Par Viraudas ezera (Lendžu pagasts) zivju tīklu limitu sadali komerciālajai zvejai 

2018.gadam 

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

2018.gadam 

39. Par Viraudas ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2018.gadam 

40. Par Tiskādu ezera trīsuļodu kāpuru rāmju limitu sadali komerciālajai zvejai 

2018.gadam 

41. Par Lubāna ezera zivju tīklu limitu sadali komerciālajai zvejai 2018.gadam 

42. Par Rāznas ezera zivju tīklu limitu sadali komerciālajai zvejai 2018.gadam 

43. Par Rāznas ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2018.gadam 

44. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu  

45. Par piekrišanu zemes iegūšanai L. Z. īpašumā Audriņu pagastā 

46. Par piekrišanu zemes iegūšanai N. Ž. īpašumā Vērēmu pagastā 

 

 

Par izsludinātās Rēzeknes novada domes sēdes darba kārtības apstiprināšanu un 

papildināšanu 
(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” – 14 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis 

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

Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Ērika Teirumnieka, Frīdis Zenčenko), “pret” 

- nav, “atturas” – nav, n o l e m j: 

 

1. apstiprināt izsludināto Rēzeknes novada domes 2017.gada 21.decembra sēdes darba 

kārtību (1.–43.jautājums). 

2. Papildināt Rēzeknes novada domes 2017.gada 21.decembra sēdes darba kārtību ar 3 

jautājumiem “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu”, 
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“Par piekrišanu zemes iegūšanai L. Z. īpašumā Audriņu pagastā” un “Par 

piekrišanu zemes iegūšanai N. Ž. īpašumā Vērēmu pagastā”. 

 

1. § 

Par Rēzeknes novada pašvaldības 2017.gada 21.decembra saistošo noteikumu Nr.10 

„Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2010.gada 15.jūlija saistošajos noteikumos Nr.35 

„Par Rēzeknes novada pašvaldībai piederošās vai piekritīgās zemes nomu un nomas 

maksas aprēķināšanas kārtību”” izdošanu 
(Ziņo J.Zvīdriņš) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta a) 

apakšpunktu un 43.panta trešo daļu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 

„Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.punktu, ņemot vērā Tautsaimniecības 

attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas un Finanšu pastāvīgās komitejas 2017.gada 

14.decembra priekšlikumus, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 14 (Regīna Baranova, 

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

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

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

 

 Izdot Rēzeknes novada pašvaldības 2017.gada 21.decembra saistošos noteikumus 

Nr.10 „Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2010.gada 15.jūlija saistošajos 

noteikumos Nr.35 „Par Rēzeknes novada pašvaldībai piederošās vai piekritīgās zemes 

nomu un nomas maksas aprēķināšanas kārtību”” (saistošie noteikumi pievienoti). 

 Uzdot Zemes pārvaldības dienesta vadītājam J.Zvīdriņam nodrošināt Rēzeknes novada 

pašvaldības 2010.gada 15.jūlija saistošo noteikumu Nr.35 „Par Rēzeknes novada 

pašvaldībai piederošās vai piekritīgās zemes nomu un nomas maksas aprēķināšanas 

kārtību” konsolidēšanu pēc Rēzeknes novada pašvaldības 2017.gada 21.decembra 

saistošo noteikumu Nr.10 „Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2010.gada 

15.jūlija saistošajos noteikumos Nr.35 „Par Rēzeknes novada pašvaldībai piederošās 

vai piekritīgās zemes nomu un nomas maksas aprēķināšanas kārtību”” spēkā stāšanās. 

 Uzdot Attīstības plānošanas nodaļai nodrošināt konsolidēto Rēzeknes novada 

pašvaldības 2010.gada 15.jūlija saistošo noteikumu Nr.35 „Par Rēzeknes novada 

pašvaldībai piederošās vai piekritīgās zemes nomu un nomas maksas aprēķināšanas 

kārtību” un Rēzeknes novada pašvaldības 2017.gada 21.decembra saistošo noteikumu 

Nr.10 „Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2010.gada 15.jūlija saistošajos 

noteikumos Nr.35 „Par Rēzeknes novada pašvaldībai piederošās vai piekritīgās zemes 

nomu un nomas maksas aprēķināšanas kārtību”” publicēšanu Rēzeknes novada 

pašvaldības mājaslapā. 

 

2. § 

Par Rēzeknes novada pašvaldības 2017.gada 21.decembra saistošo noteikumu Nr.11 

„Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos 

Nr.81 „Par Rēzeknes novada pašvaldības budžetu 2017.gadam”” izdošanu 
(Ziņo A.Seržants) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un 46.pantu, kā 

arī ņemot vērā Teritoriālās pastāvīgās komitejas, Tautsaimniecības attīstības jautājumu 

pastāvīgās komitejas, Sociālo un veselības aizsardzības jautājumu pastāvīgās komitejas, 

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

2017.gada 14.decembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 14 (Regīna 

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



5 

 

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

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

 

izdot Rēzeknes novada pašvaldības 2017.gada 21.decembra saistošos noteikumus Nr.11 

„Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.81 

„Par Rēzeknes novada pašvaldības budžetu 2017.gadam”” (saistošie noteikumi, saistošo 

noteikumu pielikumi un paskaidrojuma raksts pievienoti). 

 

3. § 

Par izdoto Rēzeknes novada pašvaldības 2017.gada 16.novembra saistošo noteikumu Nr.9 

„Grozījums Rēzeknes novada pašvaldības 2015.gada 4.jūnija saistošajos noteikumos Nr.54 

„Par sociālās palīdzības pabalstiem Rēzeknes novadā”” precizēšanu 
(Ziņo S.Strankale) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, Sociālo pakalpojumu un 

sociālās palīdzības likuma Pārejas noteikumu 32.punktu, ņemot vērā Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijas 2017.gada 12.decembra atzinumu Nr.1-18/9569 par saistošajiem 

noteikumiem un Sociālo un veselības aizsardzības pastāvīgās komitejas 2017.gada 14.decembra 

priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 14 (Regīna Baranova, Vasīlijs 

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

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

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

 

precizēt izdotos Rēzeknes novada pašvaldības 2017.gada 16.novembra saistošos 

noteikumus Nr.9 „Grozījums Rēzeknes novada pašvaldības 2015.gada 4.jūnija saistošajos 

noteikumos Nr.54 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Rēzeknes novadā”” (precizēti saistošie 

noteikumi pievienoti). 

 

4. § 

Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada 1.marta noteikumos Nr.6 

„Kārtība, kādā notiek pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas process un 

atsavināšanas rezultātā iegūto līdzekļu izlietošana Rēzeknes novada pašvaldībā” 
(Ziņo I.Turka) 

 

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

pirmās daļas 2.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturto daļu, 

ņemot vērā Teritoriālās pastāvīgās komitejas un Finanšu pastāvīgās komitejas 2017.gada 

14.decembra priekšlikumiem, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 14 (Regīna Baranova, 

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

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

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

 

1. Izdarīt šādus grozījumus Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada 1.marta noteikumos 

Nr.6 „Kārtība, kādā notiek pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas process un 

atsavināšanas rezultātā iegūto līdzekļu izlietošana Rēzeknes novada pašvaldībā”, 

turpmāk tekstā - Noteikumi, kas apstiprināti ar 2012.gada 1.marta lēmumu „Par 

Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada 1.marta noteikumu Nr.6 „Kārtība, kādā 

notiek nekustamā īpašuma atsavināšanas process un atsavināšanas rezultātā iegūto 

līdzekļu izlietošana Rēzeknes novada pašvaldībā” apstiprināšanu” (protokols Nr.5, 

5.§): 

1.1. Aizstāt Noteikumu 5.punktā vārdu “Doclogix” ar vārdiem “”FIBU lietvedība””. 
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1.2. Papildināt Noteikumu 9.punktu ar otro teikumu šādā redakcijā: 

“Informācija un dokumenti, kas ir Rēzeknes novada pašvaldības rīcībā, tiek iegūti 

Kārtības, kādā notiek informācijas apmaiņa starp Rēzeknes novada pašvaldības 

iestādēm, 4.punktā noteiktajā kārtībā.” 

1.3. Aizstāt Noteikumu 10.punktā vārdu “mazāko” ar vārdu “zemāko”. 

1.4. Papildināt Noteikumu 10.punktu ar pēdējo teikumu šādā redakcijā: 

„Izvēloties mērniecības pakalpojumu uzņēmumu, Pārvalde veic tirgus izpēti 

atbilstoši Rēzeknes novada pašvaldības noteikumiem par iepirkumu organizēšanu 

un iepirkumu komisiju darbību pašvaldībā, sagatavojot tirgus izpētes noslēguma 

protokolu.”  

1.5. Papildināt Noteikumu 12.punktu aiz vārda “veikšanai” ar vārdiem 

“Administrācijas Zemes pārvaldības dienesta vai”. 

1.6. Aizstāt Noteikumu 17.punktā vārdu “mazāko” ar vārdu “zemāko”. 

1.7. Papildināt Noteikumu 17.punktu ar pēdējo teikumu šādā redakcijā: 

„Izvēloties sertificētu vērtētāju, Pārvalde veic tirgus izpēti atbilstoši Rēzeknes 

novada pašvaldības noteikumiem par iepirkumu organizēšanu un iepirkumu 

komisiju darbību pašvaldībā, sagatavojot tirgus izpētes noslēguma protokolu.”  

2. Ar šo lēmumu izdarītie grozījumi stājas spēkā ar 2018.gada 1.janvāri. 

3. Uzdot Juridiskās un lietvedības nodaļas vadītājai I.Turkai nodrošināt 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” konsolidēšanu pēc to grozījumu spēkā 

stāšanās. 

4. Uzdot Attīstības plānošanas nodaļai nodrošināt konsolidēto 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” publicēšanu Rēzeknes novada pašvaldības 

mājaslapā. 

 

5. § 

Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības grāmatvedības politikā 
(Ziņo S.Ančikovska) 

 

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

kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumu Nr.585 “Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un 

organizāciju” 41.punktu, ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2017.gada 14.decembra 

priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 14 (Regīna Baranova, Vasīlijs 

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

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

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

 

izdarīt šādus grozījumus Rēzeknes novada pašvaldības grāmatvedības politikā, kas 

apstiprināta ar Rēzeknes novada domes 2010.gada 21.oktobra lēmumu “Par Rēzeknes novada 

pašvaldības grāmatvedības politikas jaunās redakcijas apstiprināšanu” (protokols Nr.23; 2.§) 

(sadaļa un pielikumi pievienoti): 

1. mainīt sadaļu “Rēzeknes novada un tās padotībā esošo iestāžu grāmatvedības 

uzskaites kārtība” uz sadaļu “Grāmatvedības uzskaites kārtība Rēzeknes novada 

pašvaldībā” (ar pielikumiem Nr.1 un Nr.2); 

2. izslēgt sadaļu “Grāmatvedības kontu plāns”. 
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6. § 

Par Ivetas Gailes apstiprināšanu Rēzeknes novada pašvaldības Verēmu pamatskolas 

direktora amatā 
(Ziņo G.Skudra) 

 

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

likuma 14.panta 12.2 punktu un 17.panta 3.daļas 2.punktu, atklāta konkursa uz amatu “Rēzeknes 

novada pašvaldības Verēmu pamatskolas direktors” nolikuma 4.3.6.punktu, ņemot vērā 

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu patstāvīgās komitejas 2017.gada 14.decembra 

priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 14 (Regīna Baranova, Vasīlijs 

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

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

Teirumnieka, Frīdis Zenčenko), “pret” - nav, “atturas” – nav, nolemj: 

 

apstiprināt Ivetu Gaili Rēzeknes novada pašvaldības Verēmu pamatskolas direktora amatā 

pēc saskaņošanas ar Izglītības un zinātnes ministriju. 

 

7. § 

Par valsts budžeta mērķdotāciju māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un 

valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2017.gadā 
(Ziņo I.Pleikšne) 

 

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

valsts budžetu 2017.gadam” 3.panta pirmās daļas 4.punktu, Ministru kabineta 2015.gada 

17.novembra noteikumiem Nr.670 „Kārtība, kādā tiek aprēķināta un sadalīta valsts budžeta 

mērķdotācija māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātajām iemaksām”, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta jautājumu pastāvīgās komitejas 

2017.gada 14.decembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 14 (Regīna 

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

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

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

 

veikt Valsts budžeta mērķdotācijas Rēzeknes novada māksliniecisko kolektīvu vadītāju 

darba samaksai 2017.gadā sadali atbilstoši pielikumam (pielikums Nr.1). 

 

8. § 

Par dzīvokļa, kas atrodas Parka ielā 3-9, Vecružinā, Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā, 

nodošanu bez atlīdzības no Rēzeknes novada pašvaldības Silmalas pagasta pārvaldes 

bilances uz Rēzeknes novada pašvaldības Tiskādu bērnu nama 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 Silmalas pagasta pārvaldes 2017.gada 

1.decembra iesniegumu Nr.2.2/502 un Finanšu pastāvīgās komitejas 2017.gada 14.decembra 

priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 14 (Regīna Baranova, Vasīlijs 
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Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels 

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

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

 

1. Nodot bez atlīdzības no Rēzeknes novada pašvaldības Silmalas pagasta pārvaldes bilances 

uz Rēzeknes novada pašvaldības Tiskādu bērnu nama bilanci šādu pamatlīdzekli: 
Pamatlīdzekļa 

nosaukums 

Bilances 

vērtība 

(EUR) 

Uzkrātais 

nolietojums 

uz 30.11.2017  

(EUR) 

Atlikusī 

vērtība uz 

30.11.2017 

(EUR) 

Ekspluatācijā  

nodošanas 

datums 

Pamatojums 

Dzīvoklis 

Parka ielā 3-9, 

Vecružinā, 

Silmalas pagastā, 

Rēzeknes novadā 

3238,00 1140,10 2097,90 01.12.1987 Rēzeknes novada 

pašvaldības 

Tiskādu bērnu 

nama 2017.gada 

10.novembra 

iesniegums Nr. 

3.2/792 

2. Uzdot Rēzeknes novada pašvaldības Silmalas pagasta pārvaldei nodrošināt iepriekš minētā 

pamatlīdzekļa nodošanu bez atlīdzības Rēzeknes novada pašvaldības Tiskādu bērnu namam, 

sagatavojot un parakstot pieņemšanas - nodošanas aktu un grāmatvedības izziņu. 

 

9. § 

Par nekustamā īpašuma “Vecružinas katlu mājas ēkas”, kas atrodas Ezermalas ielā 2, 

Vecružinā, Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā, telpu nomu saimnieciskai darbībai nomas 

tiesību izsoles atzīšanu par nenotikušu 
(Ziņo S.Frančenko) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.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”, Rēzeknes novada domes 2017.gada 2.novembra lēmumu „Par Rēzeknes novada 

pašvaldības telpu nomas tiesību izsoli Silmalas pagastā” (protokols Nr.26, 3.§, 5.punkts, 

1.1.apakšpunkts), 2017.gada 27.novembra izsoles protokolu, ņemot vērā Finanšu pastāvīgās 

komitejas 2017.gada 14.decembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 14 

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

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

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

n o l e m j: 

 

atzīt “Vecružinas katlu mājas ēkas”, kas atrodas Ezermalas ielā 2, Vecružinā, Silmalas 

pagastā, Rēzeknes novadā, telpu nomas (396,1 kv.m. platībā) izsoli par nenotikušu.  

 

10. § 

Par nekustamā īpašuma “Vecružinas bērnu dārza ēkas”, kas atrodas Lakstīgalu ielā 5, 

Vecružinā, Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā, telpu nomu saimnieciskai darbībai nomas 

tiesību izsoles atzīšanu par nenotikušu 
(Ziņo S.Frančenko) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.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”, Rēzeknes novada domes 2017.gada 2.novembra lēmumu „Par Rēzeknes novada 
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pašvaldības telpu nomas tiesību izsoli Silmalas pagastā” (protokols Nr.26, 3.§, 5.punkts, 

1.2.apakšpunkts), 2017.gada 27.novembra izsoles protokolu, ņemot vērā Finanšu pastāvīgās 

komitejas 2017.gada 14.decembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 14 

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

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

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

n o l e m j: 

 

atzīt “Vecružinas bērnu dārza ēkas”, kas atrodas Lakstīgalu ielā 5, Vecružinā, Silmalas 

pagastā, Rēzeknes novadā, telpu nomas (777,3 kv.m. platībā) izsoli par nenotikušu.  

 

11. § 

Par dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā Čornajas pagastā 
(Ziņo I.Turka) 

 

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 14.decembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 14 (Regīna 

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

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

Ščerbakovs, 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.15, Ratnieki, Čornajas pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7846 

900 0199, platība 81,10 m2, kas sastāv no: 

1.1. telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 7846 003 0121 001 015; 

1.2. pie dzīvokļa īpašuma piederošajām: 

1.2.1. 811/11560 domājamajām daļām no zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 7846 003 0121; 

1.2.2. 811/11560 domājamajām daļām no ēkas (būves) ar kadastra apzīmējumu 

7846 003 0121 001; 

2. Krasta ielā 2, dz.25, Ratnieki, Čornajas pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7846 

900 0198, platība 65,40 m2, kas sastāv no: 

2.1. telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 7846 003 0140 001 025; 

2.2. pie dzīvokļa īpašuma piederošajām: 

2.2.1. 654/17492 domājamajām daļām no zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 7846 003 0140; 

2.2.2. 654/17492 domājamajām daļām no ēkas (būves) ar kadastra apzīmējumu 

7846 003 0140 001.  

 

12. § 

Par dzīvokļa īpašuma Nākotnes ielā (adrese), Čornajas pagastā, nosacītās cenas  

apstiprināšanu 
(Ziņo I.Turka) 

 

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, 
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28.1.apakšpunktu, ņemot vērā Rēzeknes novada domes 2017.gada 2.novembra lēmumu 

(protokols Nr.26, 8.§) “Par dzīvokļa īpašuma Nākotnes iela (adrese), Čornajā, Čornajas pagastā, 

nodošanu atsavināšanai A. M.” un 2017.gada 11.decembra A. M. iesniegumu, ņemot vērā 

Čornajas pagasta pārvaldes dzīvokļa īpašuma Nākotnes ielā (adrese) novērtēšanas komisijas 

2017.gada 11.decembra sēdes protokolu un Finanšu pastāvīgās komisijas 2017.gada 

14.decembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 14 (Regīna Baranova, 

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

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

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

 

1. Apstiprināt dzīvokļa īpašuma Nākotnes ielā (adrese) ar kadastra Nr.(..), kopplatība 

72,9 m2, nosacīto cenu 2 524,80 EUR (divi tūkstoši pieci simti divdesmit četri euro 80 

centi). 

2. Pārdot A. M., personas kods (..), dzīvo Nākotnes ielā (adrese), Čornajā, Čornajas 

pagastā, Rēzeknes novadā, dzīvokļa īpašumu, kas atrodas Nākotnes ielā (adrese), 

Čornajas pagastā, Rēzeknes novadā, platība 72,90 m2, ar kadastra Nr.(..), par brīvu 

cenu, kas ir vienāda ar nosacīto cenu, t.i. 2 524,80 EUR (divi tūkstoši pieci simti 

divdesmit četri euro 80 centi). 

3. Noteikt pirkuma maksas samaksas termiņu līdz 2018.gada 21.aprīlim. 

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

dienas paziņot Juridiskajai un lietvedības nodaļai par pirkuma maksas samaksu. 

5. Uzdot Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniecei Elvīrai Pizānei noslēgt 

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

6. Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2017.gada 2.novembra lēmuma (protokols 

Nr.26, 8.§) 2.punktu, 2017.gada 9.novembrī A. M. iemaksāja Čornajas pagasta 

pārvaldes, reģistrācijas Nr.90000014601, norēķinu kontā: LV33UNLA 

0050019681460, AS “SEB banka”, 215,00 euro (divi simti piecpadsmit euro 00 

centu). 

7. Ieskaitīt atlikušo pirkuma maksas daļu 2 309,80 euro (divi tūkstoši trīs simti deviņi 

euro 80 centi) Čornajas pagasta pārvaldes, reģistrācijas Nr.90000014601, norēķinu 

kontā: LV33UNLA0050019681460, AS “SEB banka”.  

8. Samazināt Čornajas pagasta pārvaldei 2018.gadam 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 

Čornajas pagasta pārvaldei radās, veicot nekustamā īpašuma novērtēšanu, ir 

izlietojami Čornajas pagasta teritorijā esošo pašvaldības nekustamo īpašumu 

kadastrālajai uzmērīšanai un ierakstīšanai zemesgrāmatā. 

 

13. § 

Par nekustamā īpašuma „Nosuakums” Feimaņu pagastā nosacītās cenas  

apstiprināšanu 
(Ziņo I.Turka) 

 

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 21.septembra lēmumu 

(protokols Nr.23, 23.§), S. P. 2017.gada 11.decembra iesniegumu, nekustamā īpašuma 
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novērtēšanas komisijas 2017.gada 1.decembra lēmumu, Finanšu pastāvīgās komitejas 2017.gada 

14.decembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 14 (Regīna Baranova, 

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

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

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

 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Nosaukums”, kas atrodas Feimaņu pagastā, 

Rēzeknes novadā, kadastra Nr.(..), kas sastāv no zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu (..) platībā 2,77 ha, nosacīto cenu EUR 4 346,52 (četri tūkstoši trīs simti 

četrdesmit seši euro 52 centi). 

2. Pārdot S.P., personas kods (..), dzīvo (adrese), nekustamo īpašumu „Nosaukums”, kas 

atrodas Feimaņu pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.(..), par brīvu cenu, kas ir 

vienāda ar nosacīto cenu, t. i., 4 346,52 euro (četri tūkstoši trīs simti četrdesmit seši 

euro 52 centi). 

3. Noteikt pirmo iemaksu 30 procentu apmērā no nekustamā īpašuma nosacītās cenas, t. 

i., 1 303,95 euro (viens tūkstotis trīs simti trīs euro 95 centi). 

4. Noteikt pirmās iemaksas samaksas termiņu līdz 2018.gada 21.janvārim. 

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

dienas paziņot Juridiskajai un lietvedības nodaļai par pirmās iemaksas samaksu. 

6. Uzdot Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniecei Elvīrai Pizānei noslēgt 

nomaksas pirkuma līgumu ar S.P. viena mēneša laikā no pirmās iemaksas samaksas 

dienas. 

7. Noteikt triju gadu nomaksas termiņu no nomaksas pirkuma līguma noslēgšanas dienas. 

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

nesamaksātās pirkuma maksas daļas un par pirkuma līgumā noteikto maksājumu 

termiņu kavējumiem nokavējuma procentus 0,1 procenta apmērā no kavētās 

maksājuma summas par katru kavējuma dienu. 

9. Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2017.gada 21.septembra lēmuma (protokols 

Nr.23, 23.§) 2.punktu, 2017.gada 19.oktobrī S.P. iemaksāja Feimaņu pagasta 

pārvaldes, reģistrācijas Nr.90000014527, norēķinu kontā 

Nr.LV65HABA0551009485447, AS Swedbank”, 215,00 euro (divi simti piecpadsmit 

euro 00 centu). 

10. Ieskaitīt atlikušo pirkuma maksas daļu 2 827,57 euro (divi tūkstoši astoņi simti 

divdesmit septiņi euro 57 centi) Feimaņu pagasta pārvaldes, reģistrācijas 

Nr.90000014527, norēķinu kontā Nr.LV65HABA0551009485447, AS “Swedbank”. 

11. Feimaņu pagasta pārvaldei samazināt 2018.gadam plānoto transfertu no novada 

pašvaldības budžeta 10 % apmērā (desmit procentu) apmērā (noapaļojot pilnos 

skaitļos) no nekustamā īpašuma atsavināšanas cenas, koriģējot transfertu, veicot 

kārtējos budžeta grozījumus.  

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

izdevumus, kas radušies Feimaņu pagasta pārvaldei sakarā ar nekustamā īpašuma 

novērtēšanu, izlietojami Feimaņu pagasta teritorijā esošo novada pašvaldības 

nekustamo īpašumu kadastrālajai uzmērīšanai un ierakstīšanai zemesgrāmatā. 

 

14. § 

Par dzīvokļa īpašuma Jaunatnes ielā (adrese), Lūznavā, Lūznavas pagastā,  

nosacītās cenas apstiprināšanu 
(Ziņo I.Turka) 

 

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

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.panta trešo daļu, 36.panta trešo daļu, 37.panta 
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pirmās daļas 4.punktu, Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada 1.marta noteikumu Nr.6 

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

rezultātā iegūto līdzekļu izlietošana Rēzeknes novada pašvaldībā” 25.1.apakšpunktu, 27.punktu, 

28.1.apakšpunktu, ņemot vērā Rēzeknes novada domes 2017.gada 19.oktobra lēmumu “Par 

dzīvokļa īpašuma Jaunatnes ielā (adrese), Lūznavā, Lūznavas pagastā nodošanu atsavināšanai T. 

Š.” un T. Š. 2017.gada 11.decembra iesniegumu, ņemot vērā Lūznavas pagasta pārvaldes 

dzīvokļa īpašuma “Jaunatnes ielā (adrese), Lūznavā, Lūznavas pagastā” novērtēšanas komisijas 

2017.gada 11.decembra sēdes protokolu, Finanšu pastāvīgās komitejas 2017.gada 14.decembra 

priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 14 (Regīna Baranova, Vasīlijs 

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

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

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

 

1. Apstiprināt dzīvokļa īpašuma Jaunatnes ielā (adrese), Lūznavā, Lūznavas pagastā, 

Rēzeknes novadā, kadastra Nr.(..), platība 35,0 m2, nosacīto cenu EUR 1 771,88 

(viens tūkstotis septiņi simti septiņdesmit viens euro 88 centi). 

2. Pārdot T. Š., personas kods (..), deklarētā dzīvesvieta (..), dzīvokļa īpašumu Jaunatnes 

ielā (adrese), platība 35,0 m2, ar kadastra Nr. (adrese), kas atrodas Lūznavā, Lūznavas 

pagastā, Rēzeknes novadā, par brīvu cenu, kas ir vienāda ar nosacīto cenu, t.i., EUR 

1 771,88 (viens tūkstotis septiņi simti septiņdesmit viens euro 88 centi).   

3. Noteikt pirmo iemaksu 30 procentu apmērā no nekustamā īpašuma nosacītās cenas, t. 

i., 531,56 euro (pieci simti trīsdesmit viens euro 56 centi). 

4. Noteikt pirmās iemaksas samaksas termiņu līdz 2018.gada 21.janvārim. 

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

dienas paziņot Juridiskajai un lietvedības nodaļai par pirmās iemaksas samaksu. 

6. Uzdot Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniecei Elvīrai Pizānei noslēgt 

nomaksas pirkuma līgumu ar T. Š. viena mēneša laikā no pirmās iemaksas samaksas 

dienas. 

7. Noteikt vienu gadu nomaksas termiņu no nomaksas pirkuma līguma noslēgšanas 

dienas. 

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

nesamaksātās pirkuma maksas daļas un par pirkuma līgumā noteikto maksājumu 

termiņu kavējumiem nokavējuma procentus 0,1 procenta apmērā no kavētās 

maksājuma summas par katru kavējuma dienu. 

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

Nr.25, 10.§) 2.punktu, 2017.gada 30.oktobrī T.Š. iemaksāja Lūznavas pagasta 

pārvaldes reģ.Nr.90000025484, norēķinu kontā Nr.LV09HABA0140205069501, AS 

Swedbank”, 215,00 euro (divi simti piecpadsmit euro 00 centu). 

10. Ieskaitīt atlikušo pirkuma maksas daļu 1 025,32 euro (viens tūkstotis divsesmit pieci 

euro 32 centi) Lūznavas pagasta pārvaldes norēķinu kontā 

Nr.LV09HABA0140205069501, AS “Swedbank”. 

11. Lūznavas pagasta pārvaldei samazināt 2018.gadam plānoto transfertu no novada 

pašvaldības budžeta 10 % apmērā (desmit procentu) apmērā (noapaļojot pilnos 

skaitļos) no nekustamā īpašuma atsavināšanas cenas, koriģējot transfertu, veicot 

kārtējos budžeta grozījumus.  

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

izdevumus, kas radušies Lūznavas pagasta pārvaldei sakarā ar nekustamā īpašuma 

novērtēšanu, izlietojami Lūznavas pagasta teritorijā esošo novada pašvaldības 

nekustamo īpašumu kadastrālajai uzmērīšanai un ierakstīšanai zemesgrāmatā. 
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15. § 

Par nekustamā īpašuma “Nosaukums”, Ozolaines pagastā, nodošanu atsavināšanai V.B. 
(Ziņo I.Turka) 

 

Izskatījusi V.B. 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 14.decembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, 

balsojot “par” – 14 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, 

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

Rasims, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Ērika Teirumnieka, Frīdis Zenčenko), “pret” - nav, 

“atturas” – nav, n o l e m j: 

 

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

Pleikšņos, Ozolaines pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr(..), kura sastāvā ietilpst 

zemes vienība ar kadastra apzīmējumu (..) 0,0388 ha platībā, nodošanu atsavināšanai 

V.B. (lēmums pievienots). 

2. Izveidot nekustamā īpašuma “Nosaukums”, kas atrodas “Nosaukums”, Pleikšņos, 

Ozolaines pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.(..), nosacītās cenas noteikšanai 

novērtēšanas komisiju šādā sastāvā: 

     komisijas priekšsēdētāja –  Svetlana Petrova, Ozolaines pagasta pārvaldes galvenā 

grāmatvede;  

     komisijas locekles:  Liene Peļņa, Ozolaines pagasta pārvaldes lietvede; 

 Jana Jakuškina, Zemes pārvaldības dienesta zemes lietu 

speciāliste. 

3. Uzdot nekustamā īpašuma “Nosaukums”, kas atrodas “Nosaukums”, Pleikšņos, 

Ozolaines pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.(..), novērtēšanas komisijai iesniegt 

nosacīto cenu apstiprināšanai Rēzeknes novada domei. 

 

16. § 

Par nekustamā īpašuma “Nosaukums”, Ozolaines pagastā, nodošanu atsavināšanai V.S. 
(Ziņo I.Turka) 

 

Izskatījusi V. S. 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 14.decembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, 

balsojot “par” – 14 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, 

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

Rasims, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Ērika Teirumnieka, Frīdis Zenčenko), “pret” - nav, 

“atturas” – nav, n o l e m j: 

 

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

Pleikšņos, Ozolaines pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.(..), kura sastāvā ietilpst 

zemes vienība ar kadastra apzīmējumu (..) 0,04 ha platībā, nodošanu atsavināšanai 

V.S. (lēmums pievienots). 
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2. Izveidot nekustamā īpašuma “Nosaukums”, kas atrodas “Nosaukums”, Pleikšņos, 

Ozolaines pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.(..), nosacītās cenas noteikšanai 

novērtēšanas komisiju šādā sastāvā: 

     komisijas priekšsēdētāja –  Svetlana Petrova, Ozolaines pagasta pārvaldes galvenā 

grāmatvede; 

     komisijas locekles:  Liene Peļņa, Ozolaines pagasta pārvaldes lietvede; 

Jana Jakuškina, Zemes pārvaldības dienesta zemes lietu 

speciāliste. 

3. Uzdot nekustamā īpašuma “Nosaukums”, kas atrodas “Nosaukums”, Pleikšņos, 

Ozolaines pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.(..), novērtēšanas komisijai iesniegt 

nosacīto cenu apstiprināšanai Rēzeknes novada domei. 

 

17. § 

Par nekustamā īpašuma “Nosaukums”, Ozolmuižas pagastā, nodošanu atsavināšanai Ļ.S. 
(Ziņo I.Turka) 

 

Izskatījusi Ļ. S. iesniegumu par neapbūvēta zemesgabala atsavināšanas ierosinājumu, 

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

ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2017.gada 14.decembra priekšlikumu, Rēzeknes 

novada dome, balsojot “par” – 14 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis 

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

Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Ērika Teirumnieka, Frīdis Zenčenko), “pret” 

- nav, “atturas” – nav, n o l e m j: 

 

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

Lielajos Garančos, Ozolmuižas pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.(..), kura 

sastāvā ietilpst zemes vienība ar kadastra apzīmējumu (..) 0,07 ha platībā, nodošanu 

atsavināšanai Ļ. S. (lēmums pievienots). 

2. Izveidot nekustamā īpašuma “Nosaukums”, kas atrodas “Nosaukums”, Lielajos 

Garančos, Ozolmuižas pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.(..), nosacītās cenas 

noteikšanai novērtēšanas komisiju šādā sastāvā: 

     komisijas priekšsēdētāja –  Rita Baranovska, Ozolmuižas pagasta pārvaldes galvenās 

grāmatvedes p.i.; 

     komisijas locekles:  Olga Ostrovska, Ozolmuižas pagasta pārvaldes kasiere; 

Jana Jakuškina, Zemes pārvaldības dienesta zemes lietu 

speciāliste. 

3. Uzdot nekustamā īpašuma “Nosaukums”, kas atrodas “Nosaukums” Lielajos 

Garančos, Ozolmuižas pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.(..), novērtēšanas 

komisijai iesniegt nosacīto cenu apstiprināšanai Rēzeknes novada domei. 

 

18. § 

Par nekustamā īpašuma “Nosaukums” Silmalas pagastā nodošanu atsavināšanai  

O.K. 
(Ziņo I.Turka) 

 

Izskatījusi O.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 14.decembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, 

balsojot “par” – 14 (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, Ērika Teirumnieka, Frīdis Zenčenko), “pret” - nav, 

“atturas” – nav, n o l e m j: 

 

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

Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, kadastra Nr.(..), kura sastāvā ietilpst zemes 

vienība ar kadastra apzīmējumu (..) 0,51 ha platībā, nodošanu atsavināšanai O. K. 

(lēmums pievienots). 

2. Izveidot nekustamā īpašuma “Nosaukums”, kas atrodas, Nosaukums, Silmalas pagasts, 

Rēzeknes novads, kadastra Nr.(..), nosacītās cenas noteikšanai novērtēšanas komisiju 

šādā sastāvā: 

     komisijas priekšsēdētājs –  Eduards Grišuļonoks, Silmalas pagasta pārvaldes 

priekšsēdētājs; 

     komisijas locekles: Lolita Ļoļāne, Silmalas pagasta pārvaldes galvenā grāmatvede; 

Marina Borisova, Zemes pārvaldības dienesta zemes lietu 

speciāliste. 

3. Uzdot nekustamā īpašuma “Nosaukums”, kas atrodas Nosaukums, Silmalas pagasts, 

Rēzeknes novads, kadastra Nr.(..), novērtēšanas komisijai iesniegt nosacīto cenu 

apstiprināšanai Rēzeknes novada domei. 

 

19. § 

Par samaksas samazināšanu A. K. par īpašumā piešķirto zemi  

Sakstagala pagastā 
(Ziņo J.Zvīdriņš) 

 

Izskatījusi A. K. pilnvarotās personas J. P. 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 14.decembra 

priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 14 (Regīna Baranova, Vasīlijs 

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

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

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

 

pieņemt lēmumu par samaksas samazināšanu A. K. par īpašumā piešķirto zemi Sakstagala 

pagastā (lēmums pievienots). 

 

20. § 

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.14 Maltas pagastā 
(Ziņo J.Zvīdriņš) 

 

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

pārvaldes 2017.gada 12.decembra iesniegumu par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7870 

004 0581, ņemot vērā Tautsaimniecības attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas 2017.gada 

14.decembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 14 (Regīna Baranova, 

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

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

Ērika Teirumnieka, Frīdis Zenčenko), “pret” - nav, “atturas” – nav, n o l e m j: 
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sakarā ar Maltas pagasta pārvaldes iesniegumā norādīto, ka zemes vienība ar kadastra 

apzīmējumu 7870 004 0581 (Rozentovas kapi) ieskaitīta pašvaldībai piekritīgajās zemēs, bet 

lēmumā kļūdaini norādīts pamatojums ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un sakarā ar 

jaunatklātajiem apstākļiem 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.14 Maltas pagastā” nosakot, ka 

zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7870 004 0581 ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības 

vārda, pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to 

nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 1.punktu un 4.1 panta otrās daļas 1.punktu, 

zeme, kuras piederība 1940.gada 21.jūlijā nav konstatēta, zemes reformas laikā piekrīt 

pašvaldībai un ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, ja uz šīs zemes ir pašvaldībai 

piederošas ēkas (būves). 

 

21. § 

Par A. J. mantojamās zemes robežu un platības precizēšanu  

Audriņu pagastā 
(Ziņo J.Zvīdriņš) 

 

Izskatījusi A. J. iesniegumus par mantojamās zemes platībām, pamatojoties uz likuma „Par 

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

attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas 2017.gada 14.decembra priekšlikumu, Rēzeknes 

novada dome, balsojot “par” – 14 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis 

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

Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Ērika Teirumnieka, Frīdis Zenčenko), “pret” 

- nav, “atturas” – nav, n o l e m j: 

 

pieņemt lēmumu par A. J. mantojamās zemes robežu un platības precizēšanu Audriņu 

pagastā (lēmums pievienots). 

 

22. § 

Par V. K. mantojamās zemes robežu un platības precizēšanu  

Lūznavas pagastā 
(Ziņo J.Zvīdriņš) 

 

Izskatījusi V. K. pilnvarotās personas SIA “I.C.Projects” valdes locekļa Venta Vītola 

iesniegumu par mantojamo zemi, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 37.panta sesto daļu, 

41.panta pirmās daļas 3.punktu, ņemot vērā Tautsaimniecības attīstības jautājumu pastāvīgās 

komitejas 2017.gada 14.decembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 14 

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

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

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

n o l e m j: 

 

pieņemt lēmumu par V. K. mantojamās zemes robežu un platības precizēšanu Lūznavas 

pagastā (lēmums pievienots). 

 

23. § 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem “Kadiķi” un 

“Tērce” Griškānu pagastā 
(Ziņo J.Zvīdriņš) 
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Izskatījusi SIA „Ametrs” zemes ierīkotājas Rutas Arnicānes iesniegtu zemes ierīcības 

projektu nekustamajiem īpašumiem “Nosaukums” un “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 14.decembra 

priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 14 (Regīna Baranova, Vasīlijs 

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

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

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

 

pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem 

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

 

24. § 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Nosaukums” 

Kaunatas pagastā 
(Ziņo J.Zvīdriņš) 

 

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

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

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

jautājumu pastāvīgās komitejas 2017.gada 14.decembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, 

balsojot “par” – 14 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, 

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

Rasims, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Ērika Teirumnieka, Frīdis Zenčenko), “pret” - nav, 

“atturas” – nav, n o l e m j: 

 

pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam 

“Nosaukums” Kaunatas pagastā (lēmums pievienots). 

 

25. § 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „ Nosaukums”  

Rikavas pagastā 
(Ziņo J.Zvīdriņš) 

 

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 14.decembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, 

balsojot “par” – 14 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, 

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

Rasims, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Ērika Teirumnieka, Frīdis Zenčenko), “pret” - nav, 

“atturas” – nav, n o l e m j: 

 

pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam 

„Nosaukums” Rikavas pagastā (lēmums pievienots). 

 

26. § 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem “Nosaukums”, 

“Nosaukums”, “Nosaukums”, “Nosaukums”, “Nosaukums”, ” Nosaukums” Vērēmu 

pagastā 
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(Ziņo J.Zvīdriņš) 

 

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

projektu nekustamajiem īpašumiem “Nosaukums”, “Nosaukums”, “Nosaukums”, “Nosaukums”, 

“Nosaukums”, ” 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 14.decembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 14 

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

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

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

n o l e m j: 

 

pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem 

“Nosaukums”, “Nosaukums”, “Nosaukums”, “Nosaukums”, “Nosaukums”, ” Nosaukums” 

Vērēmu pagastā (lēmums pievienots). 

 

27. § 

Par grozījumiem 2015.gada 17.decembra līgumā Nr.8.18/1015 par papildus medību tiesību 

platību nodošanu mednieku biedrībai „Vanags” Strūžānu pagastā 
(Ziņo I.Kroiče) 

 

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 Strūžānu pagasta pārvaldes sniegto informāciju par to, ka mednieku biedrībai 

„Vanags” nododamās medību platības saskaņā ar Līgumā par medību tiesību nodošanu 

norādītajiem kadastra apzīmējumiem, neapsaimnieko neviens cits medību tiesību lietotājs, ņemot 

vērā mednieku biedrības “Vanags” 2017.gada 17.oktobra iesniegumu, Strūžānu pagasta 

pārvaldes 2017.gada 24.novembra atzinumu un Finanšu pastāvīgās komitejas 2017.gada 

14.decembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 14 (Regīna Baranova, 

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

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

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

 

pieņemt lēmumu par grozījumiem 2015.gada 17.decembra līgumā Nr.8.18/1015 par 

papildus medību tiesību platību nodošanu mednieku biedrībai „Vanags” Strūžānu pagastā 

(lēmums pievienots). 

 

28. § 

Par 2009.gada 23.marta zemes nomas līguma Nr.16 izbeigšanu ar V. K. Ozolmuižas 

pagastā 
(Ziņo I.Kroiče) 

 

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

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

14.decembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 14 (Regīna Baranova, 

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

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

Ērika Teirumnieka, Frīdis Zenčenko), “pret” - nav, “atturas” – nav, n o l e m j: 
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pieņemt lēmumu par 2009.gada 23.marta zemes nomas līguma Nr.16 izbeigšanu ar V. K. 

Ozolmuižas pagastā (lēmums pievienots). 

 

29. § 

Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu 
(Ziņo S.Strankale) 

 

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

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

Sociālo un veselības aizsardzības jautājumu pastāvīgās komitejas 2017.gada 14.decembra 

priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 14 (Regīna Baranova, Vasīlijs 

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

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

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

 

atjaunot S. I., personas kods (..), sociālā dzīvokļa īres līgumu par dzīvokļa Nr.(..) īri, kas 

atrodas Lidicas ielā (..), Audriņos, Audriņu pagastā, Rēzeknes novadā, noslēdzot sociālā 

dzīvokļa īres līgumu uz noteiktu laiku no 2018.gada 15.janvāra līdz 2018.gada 14.jūlijam. Uzdot 

Audriņu pagasta pārvaldes vadītājam Eināram Aleksandram Bindemanim atjaunot sociālā 

dzīvokļa īres līgumu ar S. I. 

 

30. § 

Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu 
(Ziņo S.Strankale) 

 

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 14.decembra 

priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 14 (Regīna Baranova, Vasīlijs 

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

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

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

 

 Atzīt A. I., personas kods (..), par tiesīgu īrēt sociālo dzīvokli, noteikt īrētajam 

dzīvoklim Miera ielā (adrese), Strūžānos, Stružānu pagastā, Rēzeknes novadā, sociālā 

dzīvokļa statusu, noslēdzot sociālā dzīvokļa īres līgumu uz noteiktu laiku no 2017. 

gada 21.decembra līdz 2018. gada 20.jūnijam. Uzdot pašvaldības SIA “STRŪŽĀNU 

SILTUMS” valdes loceklim Renāram Vabalam sagatavot un noslēgt sociālā dzīvokļa 

īres līgumu ar A. I. 

 Atzīt P. K., personas kods (..), par tiesīgu īrēt sociālo dzīvokli, noteikt īrētajam 

dzīvoklim Miera ielā (adrese), Strūžānos, Stružānu pagastā, Rēzeknes novadā, sociālā 

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

2017.gada 21.decembra līdz 2018.gada 20.jūnijam. Uzdot pašvaldības SIA 

“STRŪŽĀNU SILTUMS” valdes loceklim Renāram Vabalam sagatavot un noslēgt 

sociālā dzīvokļa īres līgumu ar P. K. 

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

dzīvoklim Miera ielā (adrese), Strūžānos, Stružānu pagastā, Rēzeknes novadā, sociālā 

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

2017.gada 21.decembra līdz 2018.gada 20.jūnijam. Uzdot pašvaldības SIA 
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“STRŪŽĀNU SILTUMS” valdes loceklim Renāram Vabalam sagatavot un noslēgt 

sociālā dzīvokļa īres līgumu ar V. B. 

 Atzīt A. B., personas kods (..), par tiesīgu īrēt sociālo dzīvokli, noteikt īrētajam 

dzīvoklim Miera ielā (adrese), Strūžānos, Stružānu pagastā, Rēzeknes novadā, sociālā 

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

2017.gada 21.decembra līdz 2018.gada 20.jūnijam. Uzdot pašvaldības SIA 

“STRŪŽĀNU SILTUMS” valdes loceklim Renāram Vabalam sagatavot un noslēgt 

sociālā dzīvokļa īres līgumu ar A. B. 

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

dzīvoklim Parka ielā (adrese), Strūžānos, Stružānu pagastā, Rēzeknes novadā, sociālā 

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

2017.gada 21.decembra līdz 2018.gada 20.jūnijam. Uzdot pašvaldības SIA 

“STRŪŽĀNU SILTUMS” valdes loceklim Renāram Vabalam sagatavot un noslēgt 

sociālā dzīvokļa īres līgumu ar V.S. 

 

 

31. § 

Par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā IK „Zvejsala” Lubāna ezerā 
(Ziņo S.Frančenko) 

 

Izskatījusi IK „Zvejsala” iesniegumu par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā, 

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

ņemot vērā Tautsaimniecības attīstības jautājumu patstāvīgās komitejas 2017.gada 14.decembra 

priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 14 (Regīna Baranova, Vasīlijs 

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

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

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

 

pieņemt lēmumu par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā IK „Zvejsala” 

Lubāna ezerā Nagļu pagastā (lēmums pievienots). 

 

32. § 

Par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā SIA „MADARAS Z” Lubāna ezerā 
(Ziņo S.Frančenko) 

 

Izskatījusi SIA „MADARAS Z” iesniegumu par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai 

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

daļas 3.punktu, ņemot vērā Tautsaimniecības attīstības jautājumu patstāvīgās komitejas 

2017.gada 14.decembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, deputātam Pēterim Stankam  

jautājuma izskatīšanā un balsošanā nepiedaloties, balsojot “par” – 13 (Regīna Baranova, Vasīlijs 

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

Melnis, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Viktors Ščerbakovs, Ērika Teirumnieka, 

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

 

pieņemt lēmumu par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā SIA „MADARAS 

Z” Lubāna ezerā Nagļu pagastā (lēmums pievienots). 

 

33. § 

Par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā SIA „Kalniņi SA” Rāznas ezerā 
(Ziņo S.Frančenko) 
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Izskatījusi SIA „Kalniņi” iesniegumu par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā, 

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

ņemot vērā Tautsaimniecības attīstības jautājumu patstāvīgās komitejas 2017.gada 14.decembra 

priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 14 (Regīna Baranova, Vasīlijs 

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

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

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

 

pieņemt lēmumu par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā SIA „Kalniņi SA” 

Rāznas ezerā (lēmums pievienots). 

 

34. § 

Par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā SIA „ELITE LV” Rāznas ezerā 
(Ziņo S.Frančenko) 

 

Izskatījusi SIA „ELITE LV” iesniegumu par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai 

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

daļas 3.punktu, ņemot vērā Tautsaimniecības attīstības jautājumu patstāvīgās komitejas 

2017.gada 14.decembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 14 (Regīna 

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

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

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

 

pieņemt lēmumu par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā SIA „ELITE LV” 

Rāznas ezerā (lēmums pievienots). 

 

35. § 

Par Salāja ezera zivju tīklu limitu sadali komerciālajai zvejai 2018.gadam 
(Ziņo S.Frančenko) 

 

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

likuma 7.panta sesto daļu, 11.panta otro daļu, 11.panta 5.2daļu, Ministru kabineta 2014.gada 

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

kārtību iekšējos ūdeņos” 3.11.apakšpunktu, Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu 

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

izmantošanas kārtību” 62.punktu, 71.punktu un 87.punktu, ņemot vērā Salāja ezera rūpnieciskās 

zvejas limitu sadales komisijas 2017.gada 14.decembra priekšlikumu (protokols Nr.2, 1.§), Soda 

reģistra datus, Rēzeknes novada pašvaldības Mākoņkalna pagasta pārvaldes iesniegto 

informāciju, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 14 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, 

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

Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Ērika Teirumnieka, 

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

 

iedalīt šādus Salāja ezera zivju tīklu limitus komerciālajai zvejai 2018.gadam: 

1. SIA “Lauku pakalpojumi” – 5 murdi; 

2. Z/S “Mežagols” – 150 m. 

 

36. § 

Par Sedzera ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2018.gadam 
(Ziņo S.Frančenko) 
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Zvejniecības 

likuma 7.panta sesto daļu, 11.panta otro daļu, 11.panta 5.2daļu, Ministru kabineta 2014.gada 

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

kārtību iekšējos ūdeņos” 3.11.apakšpunktu, Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu 

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

izmantošanas kārtību” 3.1.apakšpunktu, 71.punktu, Zvejniecības likuma 16.panta trešo daļu, 

ņemot vērā Sedzera ezera rūpnieciskās zvejas limitu sadales komisijas 2017.gada 14.decembra 

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

pagasta pārvaldes iesniegto informāciju, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 14 (Regīna 

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

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

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

 

iedalīt šādus Sedzera ezera zvejas tīklu limitu pašpatēriņa zvejai 2018.gadā: 

1. J. A. – 30 m;  

2. L. M. – 30 m; 

3. R. R. – 30 m. 

 

37. § 

Par Viraudas ezera (Lendžu pagasts) zivju tīklu limitu sadali komerciālajai zvejai 

2018.gadam 
(Ziņo S.Frančenko) 

 

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 

Viraudas ezera rūpnieciskās zvejas limitu sadales komisijas 2017.gada 14.decembra 

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

iesniegto informāciju, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 14 (Regīna Baranova, Vasīlijs 

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

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

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

 

iedalīt zemnieku saimniecībai „Česlovi” komerciālajai zvejai 2018.gadam 230 m no 

kopējā Viraudas ezera (Lendžu pagasts) zivju tīklu limita. 

 

38. § 

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

2018.gadam 
(Ziņo S.Frančenko) 

 

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

likuma 7.panta sesto daļu, 11.panta otro daļu, 11.panta 5.2daļu, , Ministru kabineta 2014.gada 

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

kārtību iekšējos ūdeņos” 3.11.apakšpunktu, Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu 

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

izmantošanas kārtību” 3.1.apakšpunktu, 71.punktu, Zvejniecības likuma 16.panta trešo daļu, 

ņemot vērā Viraudas ezera (Mākoņkalna pagasts) rūpnieciskās zvejas limitu sadales komisijas 
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2017.gada 14.decembra priekšlikumu (protokols Nr.1, 1.§), Soda reģistra datus, Rēzeknes 

novada pašvaldības Mākoņkalna pagasta pārvaldes iesniegto informāciju, Rēzeknes novada 

dome, balsojot “par” – 14 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis 

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

Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Ērika Teirumnieka, Frīdis Zenčenko), “pret” 

- nav, “atturas” – nav, n o l e m j: 

 

iedalīt šādus Viraudas ezera (Mākoņkalna pagasts) zivju tīklu limitus pašpatēriņa zvejai 

2018.gadā: 

1. J. K. – 30 m; 

2. A. K. – 30 m; 

3. I. G. – 30 m; 

4. V. K. – 1 murdu; 

5. V. M. – 1 murdu; 

6. I. B. – 30 m; 

7. A. B. – 30 m; 

8. V. I. – 30 m; 

9. J. I. – 30 m; 

10. G. B. – 30 m; 

11. A. L. – 1 murdu; 

12. A. B. – 30 m. 

 

39. § 

Par Viraudas ezera (Lendžu pagasts) zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 

2018.gadam 
(Ziņo S.Frančenko, Debatē V.Deksnis, S.Frančenko) 

 

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

likuma 7.panta sesto daļu, 11.panta otro daļu, 11.panta 5.2daļu, Ministru kabineta 2014.gada 

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

kārtību iekšējos ūdeņos” 3.11.apakšpunktu, Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu 

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

izmantošanas kārtību” 3.1.apakšpunktu, 71.punktu, Zvejniecības likuma 16.panta trešo daļu, 

ņemot vērā Viraudas ezera (Lendžu pagasts) rūpnieciskās zvejas limitu sadales komisijas 

2017.gada 14.decembra priekšlikumu (protokols Nr.2, 1.§), Soda reģistra datus, Rēzeknes 

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

balsojot “par” – 14 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, 

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

Rasims, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Ērika Teirumnieka, Frīdis Zenčenko), “pret” - nav, 

“atturas” – nav, n o l e m j: 

 

iedalīt šādus Viraudas ezera (Lendžu pagasts) zivju tīklu limitus pašpatēriņa zvejai 

2018.gadā: 

1. K. L. – 1 murdu; 

2. E. K. – 1 murdu; 

3. A. B. – 1 murdu; 

4. M.B. – 1 murdu. 
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40. § 

Par Tiskādu ezera trīsuļodu kāpuru rāmju limitu sadali komerciālajai zvejai 2018.gadam 
(Ziņo S.Frančenko) 

 

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

likuma 7.panta sesto daļu, 11.panta otro daļu, 11.panta 5.2daļu, 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, ņemot vērā Tiskādu ezera rūpnieciskās 

zvejas limitu sadales komisijas 2017.gada 14.decembra priekšlikumu (protokols Nr.1, 1.§), Soda 

reģistra datus, Rēzeknes novada pašvaldības Silmalas pagasta pārvaldes iesniegto informāciju, 

Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 14 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars 

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

Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Ērika Teirumnieka, Frīdis 

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

 

iedalīt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Sivolma” komerciālajai zvejai 2018.gadam 2 

(divas) tonnas trīsuļodu kāpuru limitus Tiskādu ezerā.  

 

41. § 

Par Lubāna ezera zivju tīklu limitu sadali komerciālajai zvejai 2018.gadam 
(Ziņo S.Frančenko) 

 

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

likuma 7.panta sesto daļu, 11.panta 5.2 daļu, 25.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2014.gada 

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

kārtību iekšējos ūdeņos” 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 Lubāna ezera 

rūpnieciskās zvejas limitu sadales komisijas 2017.gada 1.decembra priekšlikumu (protokols 

Nr.1, 1.§, 2.§, 3.§ un 4.§) un Lubāna ezera rūpnieciskās zvejas limitu sadales komisijas 

2017.gada 20.decembra priekšlikumu (protokols Nr.2, 1.§), Soda reģistra datus, Rēzeknes 

novada pašvaldības Gaigalavas un Nagļu pagasta pārvalžu iesniegto informāciju, Rēzeknes 

novada dome, deputātam Pēterim Stankam  jautājuma izskatīšanā un balsošanā nepiedaloties, 

balsojot “par” – 13 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, 

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

Rasims, Viktors Ščerbakovs, Ērika Teirumnieka, Frīdis Zenčenko), “pret” - nav, “atturas” – nav, 

n o l e m j: 

 

1. Noteikt šādu Lubāna ezera rūpnieciskās zvejas limita sadales kārtību: 

1.1. Lubāna ezera zivju tīklu limitu sadali veikt starp Rēzeknes novada pašvaldības 

teritoriālajām vienībām - Nagļu pagastu un Gaigalavas pagastu, ievērojot 

2018.gada zivju tīklu limitu sadales principu, un proti, Nagļu pagastam – 6640 

metri un Gaigalavas pagastam – 2000 metri. 

1.2. Neizmantot tiesības nodalīt atsevišķu zivju tīklu limita daļu pašpatēriņa zvejai, 

ņemot vērā individuālo komersantu un zemnieku saimniecību izteiktos lūgumus 

palielināt esošo zivju tīku limitu un ievērojot Zvejniecības likumā paredzēto 
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individuālo komersantu un zemnieku saimniecību, kas nodarbojas ar komerciālo 

zveju, priekšroku. 

1.3. Neiedalīt pašpatēriņa zvejai zivju tīklu limitus Rēzeknes novada Nagļu un 

Gaigalavas pagastā. 

1.4. Iedalīt šādus Lubāna ezera zivju tīklu limitus komerciālajai zvejai 2018.gadam 

Rēzeknes novada Nagļu pagastā, ņemot vērā individuālo komersantu un zemnieku 

saimniecību iepriekš noslēgto līgumu nosacījumu godprātīgu izpildi, izvērtējot to, 

ka par attiecīgajiem individuālajiem komersantiem un zemnieku saimniecībām 

nav reģistrēti pārkāpumi 2017.gadā: 

1.4.1. zemnieku saimniecībai „Straumes” – 1250 m; 

1.4.2. zemnieku saimniecībai „Dīķmalas” – 500 m; 

1.4.3. zemnieku saimniecībai „Zvejnieki” – 500 m; 

1.4.4. zemnieku saimniecībai „Paeglīši” – 500 m; 

1.4.5. zemnieku saimniecībai „Silamala” – 250 m; 

1.4.6. zemnieku saimniecībai „Ašu sils 1” – 300 m; 

1.4.7. individuālajam komersantam „Klusie ūdeņi” – 300 m; 

1.4.8. zemnieku saimniecībai „Mālnieki” – 300 m; 

1.4.9. zemnieku saimniecībai „Lejas”. – 250 m; 

1.4.10. zemnieku saimniecībai „Atvari” – 675 m; 

1.4.11. individuālajam komersantam „Sniegs” – 340 m; 

1.4.12. sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Priežu sils” – 200 m; 

1.4.13. individuālajam komersantam „Coms” – 275 m; 

1.4.14. sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Madaras Z” – 500 m; 

1.4.15. individuālajam komersantam „Zvejsala” – 500 m. 

1.5. Iedalīt šādus Lubāna ezera zivju tīklu limitus komerciālajai zvejai 2018.gadam 

Rēzeknes novada Gaigalavas pagastā, ņemot vērā individuālo komersantu, 

komersanta un zemnieku saimniecības iepriekš noslēgto līgumu nosacījumu 

godprātīgu izpildi, izvērtējot to, ka par attiecīgajiem individuālajiem 

komersantiem, komersantam un zemnieku saimniecībai nav reģistrēti pārkāpumi 

2017.gadā: 

1.5.1. individuālajam komersantam „Ievas II”- 500 m; 

1.5.2. individuālajam komersantam „Dienvidvējš”- 400 m; 

1.5.3. sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Kalniņi SA”- 400 m; 

1.5.4. zemnieku saimniecībai „Dirvani” – 500 m; 

1.5.5. individuālajam komersantam „Ziemeļvējš” – 200 m. 

1.6. Nomas maksas maksājumu samaksu 2018.gadā rūpnieciskās zvejas tiesību 

nomniekiem veikt divās daļās: 

1.6.1. pirmo daļu – līdz 2018.gada 15.janvārim; 

1.6.2. otro daļu – līdz 2018.gada 15.martam. 

 

42. § 

Par Rāznas ezera zivju tīklu limitu sadali komerciālajai zvejai 2018.gadam 
(Ziņo S.Frančenko) 

 

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

likuma 7.panta sesto daļu, 11.panta 5.2 daļu, 25.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2014.gada 

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

kārtību iekšējos ūdeņos” 4.1., 4.3. un 7.10. apakšpunktu, Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta 

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

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

rūpnieciskās zvejas limitu sadales komisijas 2017.gada 14.decembra priekšlikumu (protokols 
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Nr.2, 1.§, 2.§) un Rāznas ezera rūpnieciskās zvejas limitu sadales komisijas 2017.gada 

20.decembra priekšlikumu (protokols Nr.4, 1.§), Soda reģistra datus, Rēzeknes novada 

pašvaldības Mākoņkalna, Kaunatas, Čornajas un Lūznavas pagastu pārvalžu iesniegto 

informāciju, Rēzeknes novada dome, deputātam Pēterim Stankam  jautājuma izskatīšanā un 

balsošanā nepiedaloties, balsojot “par” – 13 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars 

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

Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Viktors Ščerbakovs, Ērika Teirumnieka, Frīdis Zenčenko), “pret” 

- nav, “atturas” – nav, n o l e m j: 

 

1. Noteikt, ka no kopējā Rāznas ezera zvejas tīklu limita 91 % tiek iedalīti komerczvejai 

un 9 % pašpatēriņa zvejai. 

2. Iedalīt šādus Rāznas ezera zivju tīklu limitus 2018.gadam komerciālajai zvejai: 

2.1. SIA “Holms” – 200 m; 

2.2. IK “Ezerkrasti Plus” – 500 m; 

2.3. SIA “Ladmet” – 300 m un 10 murdi; 

2.4. IK “Rāznas – S” – 700 m un 10 murdi; 

2.5. ZS “Bērzu mājas” – 500 m un 3 murdi; 

2.6. SIA “Lauku pakalpojumi” – 500 m; 

2.7. SIA “Spole 3” – 200 m; 

2.8. IK “Zandars” – 350 m un 5 murdi; 

2.9. SIA “Vējezers” – 300 m; 

2.10. IK “Coms” – 65 murdi; 

2.11. IK “Ziemeļvējš” – 700 m un 40 murdi; 

2.12. IK “Ezersala” – 2000 m; 

2.13. SIA “Madaras Z” – 1000 m un 30 murdi; 

2.14. ZS “Māsas”- 200 m un 10 murdi; 

2.15. ZS “Dirvani” – 700 m un 10 murdi; 

2.16. SIA “Gsk R” – 100 m; 

2.17. ZS “Dzintari” – 250 m; 

2.18. SIA “Kalniņi SA” – 27 murdi; 

2.19. SIA “Elite LV” – 200 m. 

3. Nomas maksas maksājumu samaksu 2018.gadā rūpnieciskās zvejas tiesību 

nomniekiem veikt divās daļās: 

3.1. pirmo daļu – līdz 2018.gada 15.februārim; 

3.2. otro daļu – līdz 2018.gada 15.aprīlim. 

 

43. § 

Par Rāznas ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2018.gadam 
(Ziņo S.Frančenko) 

 

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

likuma 7.panta sesto daļu, 11.panta 5.2daļu, 25.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2014.gada 

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

kārtību iekšējos ūdeņos”4.1.punktu, 4.3.punktu un 7.7.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 

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

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

ezera rūpnieciskās zvejas limitu sadales komisijas 2017.gada 14.decembra atzinumus (protokols 

Nr.3, 1.§, 2.§, 3.§, 4.§, 5.§, 6.§) un Rāznas ezera rūpnieciskās zvejas limitu sadales komisijas 

2017.gada 20.decembra priekšlikumu (protokols Nr.4, 1.§), Sodu reģistra datus, Rēzeknes 

novada pašvaldības Mākoņkalna, Čornajas, Kaunatas, Lūznavas pagastu pārvalžu iesniegto 

informāciju, Rēzeknes novada dome, deputātam Vasīlijam Bašmakovam  jautājuma izskatīšanā 
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un balsošanā nepiedaloties, balsojot “par” – 13 (Regīna Baranova, Aivars Buharins, Vilis 

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

Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Ērika Teirumnieka, Frīdis Zenčenko), “pret” 

- nav, “atturas” – nav, n o l e m j: 

 

1. Pašpatēriņa zvejai limitus Rāznas ezerā iedalīt tām personām, kas atbilst Rēzeknes 

novada pašvaldības 2011.gada 15.septembra noteikumu Nr.5 “Par rūpnieciskās zvejas 

limitu piešķiršanas kārtību Rēzeknes novada pašvaldībā” 3.punkta 3.2.1.un 3.2.2. 

apakšpunktiem. 

2. Iedalīt Rāznas ezera zivju tīklu limitu pašpatēriņa zvejai 2018.gadā šādām 

Mākoņkalna pagasta personām: 

2.1. E. S. – 1 murdu; 

2.2. I. V. – 1 murdu; 

2.3. J. S. -  1murdu; 

2.4. J. B. – 1 murdu; 

2.5. V. G. -  1murdu; 

2.6. A. Š. – 1 murdu; 

2.7. V. B. – 1 murdu; 

2.8. V. S. -  1murdu; 

2.9. J. K. – 1 murdu; 

2.10. M. S. -  1murdu; 

2.11. E. T. – 1 murdu; 

2.12. R. S. -  1murdu; 

2.13. S. B. -  1murdu; 

2.14. I. S. -  1murdu; 

2.15. A. I. – 1 murdu; 

2.16. A. K. – 1 murdu; 

2.17. R. B. – 1murdu; 

2.18. E. V. – 1 murdu; 

2.19. J. V. – 1 murdu; 

2.20. N. Ļ. – 1murdu; 

2.21. A. I.- 1 murdu; 

2.22. O. B. – 1 murdu; 

2.23. V. H. -  1murdu. 

3. Iedalīt Rāznas ezera zivju tīklu limitu pašpatēriņa zvejai 2018.gadā šādām Kaunatas 

pagasta personām: 

3.1. V. B. – 1 murdu; 

3.2. A. L. -  1 murdu; 

3.3. O. O. – 1murdu; 

3.4. J. J. – 1 murdu; 

3.5. P. K. – 1murdu; 

3.6. V. S. – 1murdu; 

3.7. T. R. – 1 murdu; 

3.8. J. M.  - 1 murdu; 

3.9. I. B. – 1 murdu; 

3.10. A. T. – 1 murdu; 

3.11. V. B. – 1 murdu; 

3.12. A. K. – 1 murdu; 

3.13. U. B. – 1 murdu. 
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4. Iedalīt Rāznas ezera zivju tīklu limitu pašpatēriņa zvejai 2018.gadā šādām Čornajas 

pagasta personām: 

4.1. J. A. -  1 murdu; 

4.2. R. A. – 1 murdu; 

4.3. V. J. – 1 murdu; 

4.4. M. A. – 1 murdu; 

4.5. E. M. – 1 murdu; 

4.6. P. V. – 1 murdu; 

4.7. D. N. – 1 murdu; 

4.8. E. L. -  1 murdu; 

4.9. D. L. – 1 murdu; 

4.10. F. N. -  1murdu. 

5. Iedalīt Rāznas ezera zivju tīklu limitu pašpatēriņa zvejai 2018.gadā šādām Lūznavas 

pagasta personām: 

5.1. Ē. R. – 1 murdu. 

 

44. § 

Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu  

(Ziņo I.Turka) 

 

Pamatojoties uz 2017.gada 7.decembrī pieņemtajiem grozījumiem Atkritumu 

apsaimniekošanas likumā, kas nosaka, ka sākot ar 2018.gada 1.janvāri pašvaldība ar lēmumu 

nosaka maksu tikai par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un 

citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, ko veic pirms atkritumu reģenerācijas un kas 

samazina apglabājamo atkritumu apjomu, par uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, 

pārkraušanas un šķirošanas infrastruktūras objektu uzturēšanu atbilstoši līgumam, kuru noslēgusi 

pašvaldība un atkritumu apsaimniekotājs. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija 

(turpmāk – SPRK) apstiprinās tarifu par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonos, 

kurā būs ietverts arī dabas resursu nodoklis par atkritumu apglabāšanu. Likuma grozījumi 

paredz, ka turpmāk mainoties SPRK apstiprinātajam tarifam, vai dabas resursa nodokļa likmei 

par atkritumu apglabāšanu, pašvaldībai vairs nebūs jāgroza lēmums par atkritumu 

apsaimniekošanas maksu. 

Saskaņā ar Dabas resursa nodokļa likuma 3.pielikumā noteikto, tad nodokļa likme par 

sadzīves atkritumu un ražošanas atkritumu, kas nav uzskatāmi par bīstamiem atkritumiem 

atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus 

bīstamus, apglabāšanu no 2018.gada 1.janvāra ir 35,00 EUR par vienu tonnu bez pievienotās 

vērtības nodokļa. 

2017.gada 19.janvārī  Latvijas Republikas Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija 

ar lēmumu Nr.8 „Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „ALAAS” sadzīves atkritumu 

apglabāšanas pakalpojuma tarifu” (protokols Nr.3, 1.p.) nolēma apstiprināt SIA „ALAAS” 

sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu 28,48 EUR/t (bez pievienotās vērtības 

nodokļa), tarifs ir spēkā 2017.gada 22.februāra.  

2016.gada 22.februārī SIA „ALAAS” kārtējā dalībnieku sapulcē tika nolemts ar 

2016.gada 1.martu atbalstīt vienotas maksas par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rēzeknes 

pilsētas, Rēzeknes, Ciblas, Kārsavas un Viļānu novadu administratīvajās teritorijās noteikšanu 

EUR 10,73 apmērā par vienu m³ bez PVN, tai skaitā maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, 

pārvadāšanu, pārkraušanu, uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas sistēmas ieviešanu un 

uzturēšanu – 6,83 EUR/m³ apmērā. 

No 2016.gada 1.marta Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes, Ciblas, Kārsavas un Viļānu novadu 

vienotajā atkritumu apsaimniekošanas zonā ir noteikta kopēja maksa par sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanu - EUR 10,73 par vienu m³ (bez pievienotās vērtības nodokļa), kur maksa par 
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sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, uzglabāšanu, dalītās atkritumu 

savākšanas, šķirošanas un pārkraušanas infrastruktūras objektu uzturēšanu sastāda – 6,83 

EUR/m³.  

 Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.pirmās daļas 27.punktu un 2017.gada 

7.decembra grozījumu Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39.panta pirmās daļas 

1.apakšpunktā, ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2017.gada 21.decembra priekšlikumu, 

Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 14 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars 

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

Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Ērika Teirumnieka, Frīdis 

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

 

1. Noteikt maksu par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu 

un citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, ko veic pirms atkritumu 

reģenerācijas un kas samazina apglabājamo atkritumu apjomu, par uzglabāšanu, 

dalītās atkritumu savākšanas, pārkraušanas un šķirošanas infrastruktūras objektu 

uzturēšanu – 6,83 EUR/m³  bez pievienotās vērtības nodokļa. 

2. Lēmums stājas spēkā 2018.gada 1.janvārī.  

3. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē Rēzeknes novada domes 2016.gada 3.marta 

lēmums (protokols Nr.26, 3.§) „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifa 

apstiprināšanu”. 

 

45. § 

Par piekrišanu zemes iegūšanai L. Z.īpašumā Audriņu pagastā 
(Ziņo S.Frančenko) 

 

Izskatījusi L. Z. iesniegumu par atļauju iegādāties nekustamo īpašumu Audriņu pagastā, 

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

Finanšu pastāvīgās komitejas 2017.gada 21.decembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, 

balsojot “par” – 14 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, 

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

Rasims, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Ērika Teirumnieka, Frīdis Zenčenko), “pret” - nav, 

“atturas” – nav, n o l e m j: 

 

pieņemt lēmumu par piekrišanu zemes iegūšanai L. Z. īpašumā Audriņu pagastā 

(lēmums pievienots). 

 

46. § 

Par piekrišanu zemes iegūšanai N. Ž. īpašumā Vērēmu pagastā 
(Ziņo S.Frančenko) 

 

Izskatījusi N. Ž. iesniegumu par atļauju iegādāties nekustamo īpašumu Vērēmu pagastā, 

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

Finanšu pastāvīgās komitejas 2017.gada 21.decembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, 

balsojot “par” – 14 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, 

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

Rasims, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Ērika Teirumnieka, Frīdis Zenčenko), “pret” - nav, 

“atturas” – nav, n o l e m j: 

 

pieņemt lēmumu par piekrišanu zemes iegūšanai N. Ž. īpašumā Vērēmu pagastā (lēmums 

pievienots). 
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Sēde slēgta 11:00 

 

Nākamā kārtējā Rēzeknes novada domes sēde tiek sasaukta 2018.gada 4.janvārī. 

 

Pielikumi: 

1. Rēzeknes novada pašvaldības 2017.gada 21.decembra saistošie noteikumi Nr.10 

„Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2010.gada 15.jūlija saistošajos noteikumos 

Nr.35 „Par Rēzeknes novada pašvaldībai piederošās vai piekritīgās zemes nomu un 

nomas maksas aprēķināšanas kārtību”” uz 2 lapām 

2. Rēzeknes novada pašvaldības 2017.gada 21.decembra saistošo noteikumu Nr.10 

„Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2010.gada 15.jūlija saistošajos noteikumos 

Nr.35 „Par Rēzeknes novada pašvaldībai piederošās vai piekritīgās zemes nomu un 

nomas maksas aprēķināšanas kārtību”” paskaidrojuma raksts uz 2 lapām 

3. Rēzeknes novada pašvaldības 2017.gada 21.decembra saistošie noteikumi Nr.11 

„Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2017.gada 26.janvāra saistošajos 

noteikumos Nr.81 „Par Rēzeknes novada pašvaldības budžetu 2017.gadam”” ar 

četriem pielikumiem, kopā uz 20 lapām 

4. Rēzeknes novada pašvaldības 2017.gada 21.decembra saistošo noteikumu Nr.11 

„Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2017.gada 26.janvāra saistošajos 

noteikumos Nr.81 „Par Rēzeknes novada pašvaldības budžetu 2017.gadam”” 

paskaidrojuma raksts uz 4 lapām 

5. Precizēti Rēzeknes novada pašvaldības 2017.gada 16.novembra saistošie noteikumi 

Nr.9 „Grozījums Rēzeknes novada pašvaldības 2015.gada 4.jūnija saistošajos 

noteikumos Nr.54 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Rēzeknes novadā”” uz 2 lapām 

6. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2017.gada 12.decembra 

atzinuma Nr.1-18/9569 par saistošajiem noteikumiem kopija uz 1 lapas 

7. Rēzeknes novada pašvaldības grāmatvedības politikas sadaļa “Grāmatvedības 

uzskaites kārtība Rēzeknes novada pašvaldībā” ar pielikumiem Nr.1 un Nr.2 uz 75 

lapām 

8. Pielikums Nr.1 “Par valsts budžeta mērķdotāciju māksliniecisko kolektīvu vadītāju 

darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2017.gadā 

izmaiņām” uz 1 lapas 

9. Silmalas pagasta pārvaldes 2017.gada 1.decembra iesnieguma Nr.2.2/502 kopija ar 

pielikumu, kopā uz 2 lapām 

10. Nekustamā īpašuma “Vecružinas katlu mājas ēkas”, kas atrodas Ezermalas ielā 2, 

Vecružinā, Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā, telpu nomas tiesību izsoles 2017.gada 

27.novembra protokola kopija uz 1 lapas 

11. Nekustamā īpašuma “Vecružinas bērnu dārza ēkas”, kas atrodas Lakstīgalu ielā 5, 

Vecružinā, Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā, telpu nomas tiesību izsoles 2017.gada 

27.novembra protokola kopija uz 1 lapas 

12. Vienošanās “Par grozījumiem 2015.gada 17.decembra līgumā Nr.8.18/1015, par 

papildus medību platību tiesību nodošanu mednieku biedrībai „Vanags” Strūžānu 

pagastā projekts uz 3 lapām 

13. Salāja ezera rūpnieciskās zvejas limitu sadales komisijas 2017.gada 14.decembra 

protokola Nr.2 kopija uz 2 lapām 

14. Sedzera ezera rūpnieciskās zvejas limitu sadales komisijas 2017.gada 14.decembra 

protokola Nr.1 kopija uz 2 lapām 

15. Viraudas ezera (Lendžu pagasts) rūpnieciskās zvejas limitu sadales komisijas 

2017.gada 14.decembra protokola Nr.1 kopija uz 2 lapām  
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16. Viraudas ezera (Lendžu pagasts) rūpnieciskās zvejas limitu sadales komisijas 

2017.gada 14.decembra protokola Nr.2 kopijas uz 2 lapām 

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

2017.gada 14.decembra protokola Nr.1 kopija uz 2 lapām 

18. Tiskādu ezera rūpnieciskās zvejas limitu sadales komisijas 2017.gada 14.decembra 

protokola Nr.1 kopija uz 2 lapām 

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

protokola Nr.1 kopija uz 4 lapām 

20. Rāznas ezera rūpnieciskās zvejas limitu sadales komisijas 2017.gada 14.decembra 

protokola Nr.2 kopija uz 2 lapām 

21. Rāznas ezera rūpnieciskās zvejas limitu sadales komisijas 2017.gada 14.decembra 

protokola Nr.3 kopija uz 3 lapām 

22. Lubāna ezera rūpnieciskās zvejas limitu sadales komisijas 2017.gada 20.decembra 

protokola Nr.2 kopija uz 3 lapām 

23. Rāznas ezera rūpnieciskās zvejas limitu sadales komisijas 2017.gada 20.decembra 

protokola Nr.4 kopija uz 3 lapām 

24. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2017.gada 15.decembra vēstules 

Nr.1-13/9744 par grozījumiem Atkritumu apsaimniekošanas likumā kopija uz 1 lapas 

25. Rēzeknes novada domes lēmumi (administratīvie akti) 15.§ - 18.§, 21.§ - 28.§ ar 

pielikumiem, 31.§ - 34.§, 45.§, 46.§, kopā uz 23 lapām 

 

 

Sēdes vadītāja                                                                                                      Elvīra Pizāne 

2017.gada 21.decembrī 
 

 
 

Protokoliste                                                                                                          Ilona Turka 

2017.gada 21.decembrī 

 

 


