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17.§ 
Par nekustamā īpašuma “Kvāpānu dīķi” ar kadastra apzīmējumu 7854 001 0011 daļas 

nomas tiesību mutisku izsoli Gaigalavas pagastā  
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 27.panta 
pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldības finanšu līdzekļu un mantas 
izšķērdēšanas novēršanu” 6.1pantu, 2007.gada 30.oktobra Ministru kabineta noteikumus 
Nr.735 „Par publiskās personas zemes nomu”, Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija 
noteikumu Nr.515 „Noteikumi par publiskas personas mantas iznomāšanas kārtību, nomas 
maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 7.punktu, 11.punktu, 
12.punktu, 14.punktu, 22.punktu un 47.punktu, ņemot vērā Gaigalavas pagasta pārvaldes 
2018.gada 21.februāra ierosinājumu un Finanšu pastāvīgās komitejas 2018.gada 22.februāra 
priekšlikumu, Rēzeknes novada dome n o l e m j: 
 

1. nodot nomā Rēzeknes novada pašvaldībai piederošo nekustamā īpašuma “Kvāpānu 
dīķi” ar kadastra apzīmējumu 78540010011 daļu 345,77 ha platībā, kas sastāv no 
četriem dīķiem: Zivju dīķis Nr.1 - 98,82 ha, Zivju dīķis Nr.2 – 78,61 ha, Zivju dīķis 
Nr.5 - 97,28 ha; Zivju dīķis Nr.6 – 71,06 ha Gaigalavas pagastā, Rēzeknes novadā 
(turpmāk tekstā – Objekts), saimnieciskai darbībai, rīkojot nekustamā īpašuma 
nomas tiesību mutisku izsoli. 

2. Izveidot komisiju izsoles procedūras veikšanai šādā sastāvā: 
komisijas priekšsēdētājs - Voldemārs Vabals, Gaigalavas pagasta pārvaldes 

vadītājs; 
         komisijas locekļi:  Sandra Frančenko, Rēzeknes novada pašvaldības Juridiskās 

un lietvedības nodaļas juriste; 
 Terēzija Kruste, Rēzeknes novada pašvaldības vecākā vides 

speciāliste; 
Vija Dundeniece, Gaigalavas pagasta pārvaldes galvenā 
grāmatvede; 
Jānis Zeļčs, Rēzeknes novada pašvaldības Zemes pārvaldības 
dienesta zemes lietu speciālists Gaigalavas pagastā; 

 Valentīna Puste, Gaigalavas pagasta pārvaldes lietvede. 
3. Apstiprināt nomas maksas nosacīto cenu (izsoles sākumcenu) – 2029,92 EUR gadā 

(bez PVN). 
4. Apstiprināt publicējamo informāciju par nomā nododamo Objektu (publicējamā 

informācija pievienota). 
5. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma “Kvāpānu dīķi” ar kadastra 

apzīmējumu 7854 001 0011 daļas, kas atrodas Gaigalavas pagastā, Rēzeknes 
novadā, nomas tiesību izsoles noteikumus (izsoles noteikumi pievienoti). 



6. Komisijai organizēt Objekta nomas tiesību izsoli saskaņā ar ārējiem normatīvajiem 
aktiem, kas regulē pašvaldības īpašuma nomas tiesību izsoli un Rēzeknes novada 
domes apstiprinātājiem Objekta nomas tiesību izsoles noteikumiem. 

7. Komisijai nodrošināt informācijas par nomas Objektu publicēšanu pašvaldības 
mājas lapā internetā un tās izvietošanu publiski pieejamā vietā, pagasta pārvaldes 
telpās un informācijas sniegšanas vietās atbilstoši ārējiem normatīvajiem aktiem, 
kas regulē pašvaldības īpašuma nomas tiesību izsoli.  

8. Komisijai iesniegt apstiprināšanai Rēzeknes novada pašvaldībai Objekta nomas 
tiesību izsoles rezultātus vai Objekta nomas tiesību izsoles atzīšanu par nenotikušu. 

 
Sēdes vadītājs (personiskais paraksts) Monvīds Švarcs 
 
IZRAKSTS PAREIZS 
Rēzeknes novada pašvaldības 
Juridiskās un lietvedības nodaļas vadītāja Ilona Turka 
Rēzeknē, 01.03.2018. 


