
1 

 

   

   

   
  

RĒZEKNES NOVADA DOME 
REĢ. NR.90009112679 

Atbrīvošanas aleja 95,  Rēzekne,  LV – 4601, 

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

E–pasts: info@rdc.lv 

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

 

SĒDES PROTOKOLS 

Rēzeknē 

 

2014.gada 20.februārī                                    Nr.4 

 

Sēde sasaukta plkst. 10.00 

 

Sēdi atklāj plkst. 10.00 

 

Sēdi vada: Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs  

 

Protokolē: Rēzeknes novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības nodaļas vadītāja Ilona Turka  

 

Piedalās:  

- Rēzeknes novada domes deputāti: Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, Igors 

Kolosovs, Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Guntis Rasims, Juris Runčs, 

Imants Skudra, Natālija Stafecka, Pēteris Stanka, Anita Ţogota, Rita Ţurzdina 

- Rēzeknes novada pašvaldības izpilddirektors Jānis Troška 

- Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītāja Lilija Ţukovska 

 Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja Anna Jaudzema 

 Rēzeknes novada pašvaldības Finanšu, ekonomikas un grāmatvedības nodaļas vadītāja 

Ingrīda Zelča 

 Rēzeknes novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības nodaļas juriste Iveta Ladnā 

 Rēzeknes novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības nodaļas juriste Sandra Frančenko 

 laikraksta „Rēzeknes Vēstis” ţurnāliste Aleksandra Elksne 

 

Nepiedalās:  

- Rēzeknes novada domes deputāti: Elvīra Pizāne – ikgadējā atvaļinājumā,  

papildatvaļinājumā 

                                                                    Pēteris Karacejevs - pamatdarbā 

 

Darba kārtībā: 

1. Par deleģēšanas līguma noslēgšanu par augstas detalizācijas topogrāfiskās 

informācijas datubāzes izveidošanu, uzturēšanu un izmantošanu 

2. Par lēmumu pieņemšanas tiesību nodošanu Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības 

plānošanas nodaļas zemes lietu speciālistam 

3. Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības grāmatvedības politikā 

4. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2014.gada 24.janvāra lēmuma „Par 

Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas amatu saraksta un mēnešalgu 

apstiprināšanu” 1.pielikumā 

5. Par pabalsta piešķiršanu bijušajai Čornajas pagasta padomes priekšsēdētājai I.J. 
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6. Par pabalsta piešķiršanu bijušajam Pušas pagasta padomes priekšsēdētājam J.M. 

7. Par pabalsta piešķiršanu bijušajam Lūznavas pagasta padomes priekšsēdētājam 

N.Z. 

8. Par apbūvētu zemesgabalu nodošanu atsavināšanai J.L. Nautrēnu pagastā 

9. Par dzīvokļa īpašuma, kas atrodas „2” – 10, Feimaņi, Feimaņu pagastā, nodošanu 

atsavināšanai N.D. 

10. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2013.gada 1.augusta lēmumā „Par 

nekustamā īpašuma „Nadežda” ar kadastra Nr.7846 003 0282 nosacītās cenas 

noteikšanu” 

11. Par neapbūvēta zemesgabala „Vilciņi”, Nautrēnu pagasts, Rēzeknes novads  

atsavināšanas procedūras izbeigšanu 

12. Par zemes vienību izslēgšanu no Rēzeknes novada pašvaldības Griškānu pagasta 

pārvaldes bilances 

13. Par zemes vienību izslēgšanu no Rēzeknes novada pašvaldības Ozolaines pagasta 

pārvaldes bilances 

14. Par bezcerīgo parādu par telpu nomu norakstīšanu Rēzeknes novada pašvaldībai 

15. Par Rēzeknes novada domes 2013.gada 19.decembra lēmuma „Par ūdens, 

kanalizācijas un atkritumu izvešanas pakalpojumu tarifu apstiprināšanu Audriņu 

pagastā” 5.punkta un lēmuma „Par cieto atkritumu pakalpojumu tarifu 

apstiprināšanu Feimaņu pagastā” atzīšanu par spēku zaudējušu  

16. Par Salāja ezera zivju tīklu limitu sadali komerciālajai zvejai 2014.gadam 

17. Par Gailumu ezera zivju tīklu limitu piešķiršanu  

18. Par Feimaņu ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2014.gadam 

19. Par Sološnieku ezeru zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2014.gadam 

20. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2014.gada 16.janvāra lēmumā „Par 

Salāja ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2014.gadam” 

21. Par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā SIA „LAUKU 

PAKALPOJUMI” Salāja ezerā 

22. Par zemes platības piesaisti ēku ierakstīšanai Zemesgrāmatā uz zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 7876 001 0604 Ozolaines pagastā 

23. Par mantojamās zemes platības un robežu precizēšanu A.L. Silmalas pagastā 

24. Par pārrakstīšanās kļūdas labošanu Rēzeknes novada domes 2010.gada 3.jūnija 

lēmuma „Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7894 002 0159, 7894 002 0352, 

7894 002 0193 platību un robežu precizēšanu Strūžānu pagastā” grafiskajā 

pielikumā 

25. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7842 003 0310 piekritību pašvaldībai 

Audriņu pagastā  

26. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7858 006 0086, 7858 006 0267 un 7858 

006 0386 piekritību pašvaldībai Ilzeskalna pagastā 

27. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7862 005 0227 ieskaitīšanu pašvaldībai 

piekritīgajās zemēs Kaunatas pagastā 

28. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7876 006 0488 piekritību pašvaldībai 

Ozolaines  pagastā 

29. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 004 0320 statusa noteikšanu 

Silmalas pagastā 

30. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7858 001 0023 platības sadalījuma pa 

zemes lietošanas veidiem precizēšanu Ilzeskalna pagastā 

31. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7854 006 0041 sadali Gaigalavas 

pagastā 
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32. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7892 003 0104 sadali Stoļerovas 

pagastā 

33. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7844 003 0047 

iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar T.K. Bērzgales pagastā 

34. Par pašvaldībai piederošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7844 002 0449 

daļas iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar L.K. Bērzgales pagastā 

35. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7846 008 

0045 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar J.B. Čornajas pagastā 

36. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7846 004 0221 

iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar J.B. Čornajas pagastā 

37. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7846 001 

0038 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar J.B. Čornajas pagastā 

38. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7846 007 

0149 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar J.C. Čornajas pagastā 

39. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7846 003 0273 

iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar A.C. Čornajas pagastā 

40. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7846 004 

0152 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar M.G. Čornajas pagastā 

41. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7846 004 0427 

domājamās daļas iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar N.L. un J.L. 

Čornajas pagastā 

42. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7846 003 

0207 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar G.M. Čornajas pagastā 

43. Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību daļu ar kadastra apzīmējumiem 7846 001 

0113, 7846 001 0112, 7846 004 0035, 7846 004 0033 iznomāšanu, zemes nomas 

līguma noslēgšanu ar T.P. Čornajas pagastā 

44. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7846 003 0214 

iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar S.R. Čornajas pagastā 

45. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7846 003 

0170 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu 

atbildību „M Systems” Čornajas pagastā 

46. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7852 004 0071 

iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar O.B. Feimaņu pagastā 

47. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7854 009 0129 

iznomāšanu, nomas līguma noslēgšanu ar V.V. Gaigalavas pagastā 

48. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7856 001 0586 

iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar V.V. Griškānu pagastā 

49. Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7860 006 0317, 

7860 006 0367, 7860 006 0363 daļas un 7860 006 0066 daļas iznomāšanu, zemes 

nomas līguma noslēgšanu ar N.K. Kantinieku pagastā 

50. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7860 006 0116 

iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar S.P. Kantinieku pagastā 

51. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7860 004 0092 

daļas iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar A.V. Kantinieku pagastā 

52. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7862 012 0106 

iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar I.M. Kaunatas pagastā 

53. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7870 004 

0116 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar O.B. Maltas pagastā 

54. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7870 003 1057 

iznomāšanu, zemes noma līguma noslēgšanu ar I.Č. Maltas pagastā 
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55. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7870 007 0108 

iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar  G.Z. Maltas pagastā 

56. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības  ar kadastra apzīmējumu 7872 009 0084  

iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar N.G. Mākoņkalna pagastā 

57. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7876 001 2650 

daļas iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar D.F. Ozolaines pagastā 

58. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7880 001 0080  

iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar I.Z. Pušas pagastā 

59. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7886 002 0224 

iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar P.K. Sakstagala pagastā 

60. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7886 001 0080 

iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar R.M. Sakstagala pagastā 

61. Par pašvaldībai piekrītošas apbūvētas zemes vienības daļas kadastra apzīmējums 

7888 012 0132 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar K.D. Silmalas 

pagastā 

62. Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7846 003 0242 

iznomāšanu S.R. Čornajas pagastā 

63. Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7852 001 0004  

iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar A.R. Feimaņu pagastā 

64. Par rezerves fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7858 006 462 

iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar S.I. Ilzeskalna pagastā 

65. Par rezerves zemes fonda zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7860 005 0023; 

7860 006 0149 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar M.Č. Kantinieku 

pagastā  

66. Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7860 006 0370 

iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar N.K. Kantinieku pagastā  

67. Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7862 005 0085 

iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar J.K. Kaunatas pagastā 

68. Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7866 002 0189 

iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar D.G. Lendžu pagastā 

69. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7862 005 0193 

iznomāšanu, zemes nomas līguma pārslēgšanu ar A.B. Kaunatas pagastā 

70. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 7862 002 

0092 iznomāšanu, zemes nomas līguma pārslēgšanu ar A.B. Kaunatas pagastā 

71. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 7862 005 

0136 iznomāšanu, zemes nomas līguma pārslēgšanu ar L.Č. Kaunatas pagastā 

72. Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7862 002 0144, 

7862 002 0235, 7862 005 0071, 7862 006 0335 iznomāšanu, zemes nomas līguma 

pārslēgšanu ar I.K. Kaunatas pagastā 

73. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības, ar  kadastra apzīmējumiem 7862 013 

0047  iznomāšanu, zemes nomas līguma pārslēgšanu ar B.L.  Kaunatas pagastā 

74. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 7862 001 

0234, 7862 001 0389 iznomāšanu, zemes nomas līguma pārslēgšanu ar V.M. 

Kaunatas pagastā 

75. Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7862 005 0386, 

7862 7862 005 0133 iznomāšanu, zemes nomas līguma pārslēgšanu ar A.S. 

Kaunatas pagastā 

76. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 7862 005 

0392 iznomāšanu, zemes nomas līguma pārslēgšanu ar S.V. Kaunatas pagastā 
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77. Par 2008.gada 26.novembra zemes nomas līguma pagarināšanu ar A.M. Čornajas 

pagastā 

78. Par zemes nomas līguma Nr.18 pagarināšanu zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 7862 012 0196 ar T.G. Kaunatas pagastā  

79. Par grozījumiem A.P. zemes nomas līgumā Feimaņu pagastā 

80. Par grozījumiem 2011. gada 7.septembra zemes nomas līgumā Nr.3 ar R.B. 

Ilzeskalna pagastā 

81. Par grozījumiem 2008.gada 1.decembra zemes nomas līgumā Nr.58 ar A.D. 

Sakstagala pagastā 

82. Par 2010.gada 2.februāra zemes nomas tipveida līguma Nr.82 grozīšanu ar N.Š. 

Silmalas pagastā 

83. Par 2009.gada 20.maija zemes nomas līguma laušanu zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 7846 010 0134 ar G.D. Čornajas pagastā  

84. Par 2009.gada 21.janvāra zemes nomas līguma laušanu zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 7846 008 0109 ar O.M. Čornajas pagastā  

85. Par 2009.gada 20.marta Lauku apvidus zemes nomas līguma laušanu ar J.C. 

Ozolaines pagastā 

86. Par 2009.gada 07.marta Lauku apvidus zemes nomas līguma laušanu ar A.S. 

Ozolaines pagastā 

87. Par 2009.gada 26.maija zemes nomas līguma laušanu ar I.E. Strūžānu pagastā 

88. Par T.R. nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa samaksas kārtības noteikšanu 

89. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtība 

no A.E. 

90. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtība 

no Ļ.G. 

91. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtība 

no J.J. 

92. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtība 

no A.K. 

93. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtība 

no O. Š.K. 

94. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtība 

zemnieku saimniecības „Pakalnu Māliņi” 

95. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtība 

zemnieku saimniecības „Pakalnu Māliņi” 

96. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Ē.Z. Strūžānu pagastā 

97. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu J.T. Strūžānu pagastā 

98. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu ar J.B. Strūžānu pagastā 

99. Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu ar I.Dž. Strūžānu pagastā 

100. Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu ar A.Š. Dricānu pagastā 

101. Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu ar U.S. Strūžānu pagastā 

102.  Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu ar J.T. Strūžānu pagastā  

103.  Par Rēzeknes novada domes 2014.gada 16.janvāra lēmuma „Par dzīvojamās telpas 

īrēšanu M.M. Strūžānu pagastā” atcelšanu 

104. Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu Ē.C. Strūžānu pagastā 

105. Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu I.G. Strūžānu pagastā 

106. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu L.K. Strūžānu pagastā 

107. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu Ļ.K. Strūžānu pagastā 

108. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu A.K. Strūžānu pagastā 

109. Par atteikumu piešķirt sociālo dzīvokli Z.G. Strūžānu pagastā 
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110. Par aizņēmuma ņemšanu ERAF – projekta „Rēzeknes novada Lendžu pagasta 

Lendžu ciema ūdenssaimniecības attīstība, II kārta” realizācijai 

111. Par aizņēmuma ņemšanu autobusa iegādei Rēzeknes novada pašvaldības Dricānu 

pagasta pārvaldes vajadzībām 

112. Par atbalstu projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju 

samazināšanai Verēmu pamatskolā” īstenošanu 

113. Par Rēzeknes novada bērnu - jauniešu sporta skolas projekta „Rēzeknes novada 

bērnu un jauniešu sporta skolas basketbola formu un aprīkojuma iegāde” 

pārņemšanu, piedalīšanos projektā un projekta īstenošanai nepieciešamo 

finansējuma apmēru 

114. Par biedrības „Skudreņis” projekta „Jo krāsaināk, jo labāk!” pārņemšanu, 

piedalīšanos projektā un projekta īstenošanai nepieciešamo finansējuma apmēru 

115. Par biedra naudas maksu „Latvijas Pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienība” 

116. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu „VEREM” RSEZ SIA 

117. Par amatu savienošanu Rēzeknes novada pašvaldības būvvaldes vadītājai Ingai 

Aleksandrovičai  

118. Par Rēzeknes novada pašvaldības Komunālo jautājumu komisijas nolikuma 

apstiprināšanu 

119. Par priekšlikumu par vēlēšanu iecirkņu Nr.730, Nr.735, Nr.739, Nr.747 un Nr.748 

adrešu precizēšanu 

120. Par atbalstu projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju 

samazināšanai PII „Jāņtārpiņš”” īstenošanu 

121. Par projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai 

Adamovas speciālajā internātpamatskolā” īstenošanu 

122. Par atbalstu apakšprojekta „Multifunkcionālu jaunatnes iniciatīvu centrs 

Rogovkā” realizācijai un par līdzfinansējuma piešķiršanu 

 

 

1. § 

Par deleģēšanas līguma noslēgšanu par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas 

datubāzes izveidošanu, uzturēšanu un izmantošanu  
(Ziľo: M.Švarcs) 

 

Saskaľā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, dome var izskatīt 

jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziľā, turklāt tikai dome var pieľemt lēmumus 

citos likumā paredzētajos gadījumos. 

Atbilstoši Ģeotelpiskās informācijas likuma 6.pantam, vietējās pašvaldības atbilstoši savām 

funkcijām, uzdevumiem un kompetencei, kā arī Latvijas Republikai saistošām starptautiskajām 

tiesību normām ikgadējā budţeta ietvaros: 1) organizē savu funkciju izpildei nepieciešamās 

ģeotelpiskās informācijas iegūšanu un uzturēšanu, nosaka šo funkciju finansēšanas un 

izmantošanas kārtību un nodrošina sadarbību ar citām iestādēm ģeotelpiskās informācijas aprites 

jomā, piemēram, ar valsts aģentūru “Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra” un Valsts 

zemes dienestu; 2) nodrošina savai darbībai nepieciešamās ģeotelpiskās informācijas un 

pakalpojumu savlaicīgu atjaunināšanu un uzturēšanu; 3) nodrošina padotajās institūcijās un 

iestādēs šā likuma prasību ievērošanu ģeotelpiskās informācijas aprites jomā. 

Bez tam, saskaľā ar Ģeotelpiskās informācijas likuma 13.panta sesto daļu, vietējā 

pašvaldība, lai nodrošinātu savu funkciju un uzdevumu izpildi par savu administratīvo teritoriju, 

izveido un uztur augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzi atbilstoši Ministru 

kabineta noteiktajai augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas specifikācijai, veic 

iesniegtās informācijas pārbaudi un nodrošina datubāzes sadarbspēju ar centrālo datubāzi 

Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. Pašvaldības dome nosaka augstas detalizācijas 
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topogrāfiskās informācijas iesniegšanas un pieľemšanas kārtību. Savukārt, atbilstoši 

Ģeotelpiskās informācijas likuma 13.panta septītajai daļai, vietējai pašvaldībai ir tiesības deleģēt 

šā panta sestajā daļā minēto uzdevumu, slēdzot deleģējuma līgumu Valsts pārvaldes iekārtas 

likumā noteiktajā kārtībā.  

Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 15.panta ceturtajai daļai no katras autonomās 

funkcijas izrietošu pārvaldes uzdevumu pašvaldība var deleģēt privātpersonai vai citai publiskai 

personai. Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas kārtību, veidus un ierobeţojumus nosaka Valsts 

pārvaldes iekārtas likums. Saskaľā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo un otro 

daļu privātpersonai pārvaldes uzdevumu, cita starpā, var deleģēt ar līgumu, ja tas paredzēts ārējā 

normatīvajā aktā, ievērojot Valsts pārvaldes iekārtas likuma 41.panta otrās un trešās daļas 

noteikumus. Pārvaldes uzdevumu var deleģēt vienīgi tad, ja pilnvarotā persona attiecīgo 

uzdevumu var veikt efektīvāk, kā pašvaldība.  

Saskaľā ar rupju līgumu noteikumu pārkāpumu, Rēzeknes novada dome 2013.gada 

19.decembrī pieľēma lēmumu „Par deleģējuma līguma izbeigšanu ar SIA „Mērniecības Datu 

Centru” (protokols Nr.30, 12.§), ar kuru uzteica pirms termiľa ar SIA „Mērniecības Datu 

Centru” 2010.gada 14.jūlijā noslēgto Deleģējuma līgumu „Par Rēzeknes novada augstas 

detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzes izveidošanu, uzturēšanu un izmantošanu 

pašvaldības vajadzībām” un noteica, ka ar 2014.gada 19.februāri tiks izbeigs ar SIA 

„Mērniecības Datu Centru” noslēgto Deleģējuma līgumu „Par Rēzeknes novada augstas 

detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzes izveidošanu, uzturēšanu un izmantošanu 

pašvaldības vajadzībām”. Lai izpildītu Ģeotelpiskās informācijas likuma normu prasības, 

ievērojot atklātības principu un lai izskatītu iespēju deleģēt augstas detalizācijas topogrāfiskās 

informācijas sistēmas uzturēšanas uzdevumu, Rēzeknes novada domes 2013.gada 19.decembra 

lēmums tika publicēts pašvaldības mājas lapā www.rezeknesnovads.lv. 

Pēc iepriekšminētā Rēzeknes novada domes lēmuma publikācijas, Rēzeknes novada 

pašvaldība 2014.gada 9.janvārī saľēma SIA „Ģeotelpiskie risinājumi”, reģistrācijas Nr. 

43603041044, juridiskā adrese Pils iela 14, Tukums, Tukuma novads, LV-3101, piedāvājumu 

uzturēt vienotas ģeotelpiskās informācijas datubāzes.  

SIA „Ģeotelpiskie risinājumi" augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzes 

uzturēšanas tirgū darbojas no 2010.gada sākuma. Līdz 2012.gada vidum SIA „Ģeotelpiskie 

risinājumi” ir noslēgusi deleģēšanas līgumus un uztur augstas detalizācijas topogrāfiskās 

informācijas datubāzi Aknīstes, Auces, Baltinavas, Brocēnu, Ciblas, Kārsavas, Rundāles, 

Rugāju, Tērvetes, Vecumnieku, Viesītes un Viļānu novados. 2013.gada nogalē un 2014.gada 

sākumā SIA „Ģeotelpiskie risinājumi” ir pārľēmusi arī Kokneses un Pļaviľu novadu augstas 

detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzes.  

Saskaľā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 45.panta otro daļu, par pastarpinātās pārvaldes 

iestādes uzdevumu deleģēšanu lemj attiecīgās atvasinātās publiskās personas orgāns, kas informē 

tiešās pārvaldes iestādi, kurai attiecīgā atvasinātā publiskā persona ir padota. Ja deleģēšanas 

termiľš pārsniedz gadu, deleģēšanas līgumu pirms tā noslēgšanas saskaľo ar šo tiešās pārvaldes 

iestādi. 

2013.gada 16.janvārī Rēzeknes novada pašvaldība ir nosūtījusi saskaľošanai Vides 

aizsardzības un pašvaldību lietu ministrijai Deleģēšanas līguma par Rēzeknes novada 

pašvaldības augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzes izveidošanu un uzturēšanu 

projektu. 

Izskatot SIA „Ģeotelpiskie risinājumi” piedāvājumu secināms, ka tai ir pietiekoša 

kvalifikācija, pieredze, reputācija un resursi veikt attiecīgos pārvaldes uzdevumus, pamatojoties 

uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta ceturto daļu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 

„Ģeotelpiskās informācijas likuma” 6.pantu, 13.panta sesto un septīto daļu un „Valsts pārvaldes 

iekārtas likuma” 40.panta pirmo un otro daļu, 45.panta otro daļu, ľemot vērā ľemot vērā Finanšu 

pastāvīgās komitejas 2014.gada 13.februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot, 15 
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balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, 

Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Guntis Rasims, Juris Runčs, Imants Skudra, Natālija Stafecka, 

Pēteris Stanka, Monvīds Švarcs, Anita Ţogota, Rita Ţurzdina), pret - nav, atturas - nav,               

n o l e m j: 

 

1. Deleģēt SIA „Ģeotelpiskie risinājumi” uzdevumu uzkrāt un uzturēt augstas detalizācijas 

topogrāfiskās informācijas datu bāzi Rēzeknes novada administratīvajā teritorijā atbilstoši 

Ministru kabineta noteiktajai augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas 

specifikācijai. 

2.  Ar 2014.gada 20.februāri noslēgt ar SIA „Ģeotelpiskie risinājumi”, reģ. 

Nr.43603041044, juridiskā adrese Pils iela 14, Tukums, Tukuma novads, LV-3101, 

deleģēšanas līgumu par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzes 

izveidošanu, uzturēšanu un izmantošanu (deleģēšanas līguma projekts pievienots). 

3. Apstiprināt SIA „Ģeotelpiskie risinājumi” sniegto maksas pakalpojumu izcenojumus datu 

sagatavošanai, izsniegšanai, pārbaudei un ievadei topogrāfiskās informācijas datubāzē 

topogrāfiskās informācijas apritei Rēzeknes novadā (pielikums „Maksas pakalpojumi” 

pievienots). 

4. Uzdot Rēzeknes novada domes priekšsēdētājam Monvīdam Švarcam noslēgt Deleģēšanas 

līgumu par Rēzeknes novada pašvaldības augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas 

datubāzes izveidošanu un uzturēšanu. 

5. Uzdot Juridiskās un lietvedības nodaļas lietvedības sekretārei Kristīnei Fedorenkovai 

nosūtīt parakstītā Deleģēšanas līguma kopiju Vides aizsardzības un pašvaldību lietu 

ministrijai. 

 

2. § 

Par lēmumu pieņemšanas tiesību nodošanu Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības 

plānošanas nodaļas zemes lietu speciālistam 
(Ziľo: M.Švarcs) 

 

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

kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes 

nomu”, Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada 4.jūlija saistošo noteikumu Nr.1 „Rēzeknes 

novada pašvaldības nolikums” 56.punktu, ľemot vērā Teritorijas attīstības, plānošanas, 

tautsaimniecības, vides un infrastruktūras jautājumu pastāvīgās komitejas un Finanšu pastāvīgās 

komitejas 2014.gada 13.februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot, 15 balsīm par 

(Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Jānis 

Macāns, Kaspars Melnis, Guntis Rasims, Juris Runčs, Imants Skudra, Natālija Stafecka, Pēteris 

Stanka, Monvīds Švarcs, Anita Ţogota, Rita Ţurzdina), pret - nav, atturas - nav, n o l e m j: 

 

1. Nodot ar Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par 

publiskas personas zemes nomu” II.nodaļā „Apbūvēta publiskas personas zemesgabala 

nomas līguma noslēgšanas kārtība un nomas maksas aprēķināšanas kārtība” un II.nodaļā 

„Neapbūvēta valsts un pašvaldības zemesgabala nomas līguma noslēgšanas kārtība un 

nomas maksas aprēķināšanas kārtība” noteiktās pašvaldības lēmumu pieľemšanas 

tiesības un noteikt, ka lēmumus par: 

1.1. apbūvētu un neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanu un zemes nomas līguma 

noslēgšanu; 

1.2. zemes nomas līgumu pagarināšanu; 

1.3. zemes nomas līgumu grozīšanu; 

1.4. zemes nomas līgumu izbeigšanu, izľemot gadījumus, ja zemes nomas līgumu 

izbeigšanu ierosina Iznomātājs (Pašvaldība) un nomas pirmtiesību gadījumos; 
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pieľem Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas zemes lietu 

speciālists, ievērojot publiskas personas zemesgabalu nomu regulējošo normatīvo aktu 

noteikumus. 

2. Noteikt, ka šī lēmuma 1.punktā pieľemtie lēmumu apstrīdami Rēzeknes novada 

pašvaldības Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijā. 

3. Šis lēmums stājas spēkā ar 2014.gada 20.februāri. 

 

3. § 

Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības grāmatvedības politikā 
(Ziľo: M.Švarcs) 

 

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

grāmatvedību” 5.pantu, ľemot vērā Rēzeknes novada domes 2009.gada 29.decembra lēmumu 

„Par Rēzeknes novada pašvaldības grāmatvedības politikas apstiprināšanu”, ľemot vērā Finanšu 

pastāvīgās komitejas 2014.gada 13.februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot, 15 

balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, 

Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Guntis Rasims, Juris Runčs, Imants Skudra, Natālija Stafecka, 

Pēteris Stanka, Monvīds Švarcs, Anita Ţogota, Rita Ţurzdina), pret - nav, atturas - nav,                   

n o l e m j: 
 

izdarīt šādus grozījumus Rēzeknes novada pašvaldības grāmatvedības politikā, kas 

apstiprināta ar Rēzeknes novada domes 2009.gada 29.decembra lēmumu „Par Rēzeknes novada 

pašvaldības grāmatvedības politikas apstiprināšanu” (protokols Nr.18, 2.§): 

1. Nolikumā par grāmatvedības organizāciju un kārtošanu 2.sadaļas 2.1. punktā aizstājot 

vārdu „Latu” ar vārdu „euro”. 

2. Kases operāciju uzskaites noteikumu 2.sadaļas 2.9.punktā aizstājot skaitli 3000 ar 

skaitli 5000 un vārdu „lati” ar vārdu „euro”. 

 

4. § 

Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2014.gada 24.janvāra lēmuma „Par Rēzeknes 

novada pašvaldības administrācijas amatu saraksta un mēnešalgu apstiprināšanu” 

1.pielikumā 
(Ziľo: M.Švarcs) 

 

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

pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3.panta piektās daļas 

7.
2
punktu, Rēzeknes novada domes 2014.gada 24.janvāra lēmumu „Par Rēzeknes novada 

pašvaldības administrācijas amatu saraksta un mēnešalgu apstiprināšanu” (protokols Nr.2, 4.§), 

ľemot vērā Teritorijas attīstības, plānošanas, tautsaimniecības, vides un infrastruktūras jautājumu 

pastāvīgās komitejas un Finanšu pastāvīgās komitejas 2014.gada 13.februāra priekšlikumu, 

Rēzeknes novada dome, balsojot, 15 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Vinera 

Dimpere, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Guntis Rasims, Juris 

Runčs, Imants Skudra, Natālija Stafecka, Pēteris Stanka, Monvīds Švarcs, Anita Ţogota, Rita 

Ţurzdina), pret - nav, atturas - nav, n o l e m j: 

 

izdarīt grozījumu Rēzeknes novada domes 2014.gada 24.janvāra lēmuma „Par Rēzeknes 

novada pašvaldības administrācijas amatu saraksta un mēnešalgu apstiprināšanu” (protokols 

Nr.2, 4.§) 1.pielikumā – Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas amatu un mēnešalgu 

saraksts - sadaļā „Būvvalde” un ar 2014.gada 24.janvāri papildināt amatu sarakstu ar jaunu 

amata vienību „Arhitekts”: 
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Amata 

nosaukums 

Likme Mēnešalga 

(EUR) 

Piemaksa 

(EUR) 

Atlīdzība kopā 

mēnesī (EUR) 

Atlīdzība kopā 

gadā (EUR) 

BŪVVALDE 

Arhitekts 0,3 1000 0 300 3 600 

 

5. § 

Par pabalsta piešķiršanu bijušajai Čornajas pagasta padomes priekšsēdētājai I.J. 
(Ziľo: M.Švarcs) 

 

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

„Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likums”, 15.
1 

panta trešo daļu un 

septīto daļu, Ministru kabineta 2013.gada 27.augusta noteikumiem Nr.665 „Noteikumi par 

minimālo mēneša darba algu un minimālo stundas tarifa likmi”, ľemot vērā I.J. 2013.gada 

13.februāra iesniegumu, Rēzeknes novada domes 2010.gada 6.maija lēmumu „Par pabalsta 

piešķiršanu bijušajai Čornajas pagasta padomes priekšsēdētājai I.J.” (protokols Nr.9, 3.§) un 

Finanšu pastāvīgās komitejas 2014.gada 13.februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, 

balsojot, 15 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, Igors Kolosovs, 

Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Guntis Rasims, Juris Runčs, Imants Skudra, 

Natālija Stafecka, Pēteris Stanka, Monvīds Švarcs, Anita Ţogota, Rita Ţurzdina), pret - nav, 

atturas - nav, n o l e m j: 

 

ľemot vērā, ka valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērs no 2014.gada 

1.janvāra ir 320,00 euro, bijušajai Čornajas pagasta padomes priekšsēdētājai I.J. no 2014.gada 

1.janvāra piešķirtā ikmēneša pabalsta – daļu, kas pārsniedz vecuma pensijas apmēru – noteikt 

365,59 euro (trīs simti sešdesmit pieci euro 59 centi). 

 

6. § 

Par pabalsta piešķiršanu bijušajam Pušas pagasta padomes priekšsēdētājam J.M. 
(Ziľo: M.Švarcs) 

 

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

„Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likums”, 15.
1
 panta pirmo, trešo 

un septīto daļu, Ministru kabineta 2013.gada 27.augusta noteikumiem Nr.665 „Noteikumi par 

minimālo mēneša darba algu un minimālo stundas tarifa likmi”, ľemot vērā Jāzepa Mazaļevska 

2013.gada 10.februāra iesniegumu, Rēzeknes novada domes 2010.gada 4.februāra lēmumu „Par 

pabalsta piešķiršanu bijušajam Pušas pagasta padomes priekšsēdētājam J.M.” (protokols Nr.3, 

10.§) un Finanšu pastāvīgās komitejas 2014.gada 13.februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada 

dome, balsojot, 15 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, Igors Kolosovs, 

Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Guntis Rasims, Juris Runčs, Imants Skudra, 

Natālija Stafecka, Pēteris Stanka, Monvīds Švarcs, Anita Ţogota, Rita Ţurzdina), pret - nav, 

atturas - nav, n o l e m j: 

 

ľemot vērā, ka valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērs no 2014.gada 

1.janvāra ir 320,00 euro, bijušajam Pušas pagasta padomes priekšsēdētājam J.M. no 2014.gada 

1.janvāra piešķirtā ikmēneša pabalsta – daļu, kas pārsniedz vecuma pensijas apmēru – noteikt 

276,13 euro (divi simti septiľdesmit seši euro 13 centi). 

 

7. § 

Par pabalsta piešķiršanu bijušajam Lūznavas pagasta padomes priekšsēdētājam N.Z. 
(Ziľo: M.Švarcs) 
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma 

„Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likums”, 15.
1
 panta trešo daļu un 

septīto daļu, Ministru kabineta 2013.gada 27.augusta noteikumiem Nr.665 „Noteikumi par 

minimālo mēneša darba algu un minimālo stundas tarifa likmi”, ľemot vērā Nikifora Zimova 

2013.gada 11.februāra iesniegumu, Rēzeknes novada domes 2010.gada 1.aprīļa lēmumu „Par 

pabalsta piešķiršanu bijušajam Lūznavas pagasta padomes priekšsēdētājam N.Z.” (protokols 

Nr.7, 3.§) un Finanšu pastāvīgās komitejas 2014.gada 13.februāra priekšlikumu, Rēzeknes 

novada dome, balsojot, 15 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, Igors 

Kolosovs, Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Guntis Rasims, Juris Runčs, Imants 

Skudra, Natālija Stafecka, Pēteris Stanka, Monvīds Švarcs, Anita Ţogota, Rita Ţurzdina), pret - 

nav, atturas - nav, n o l e m j: 

 

ľemot vērā, ka valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērs no 2014.gada 

1.janvāra ir 320,00 euro, bijušajam Lūznavas pagasta padomes priekšsēdētājam N.Z. no 

2014.gada 1.janvāra piešķirtā ikmēneša pabalsta – daļu, kas pārsniedz vecuma pensijas apmēru – 

noteikt 258,16 euro (divi simti piecdesmit astoľi euro 16 centi). 

 

8. § 

Par apbūvētu zemesgabalu nodošanu atsavināšanai J.L. Nautrēnu pagastā 
(Ziľo: M.Švarcs) 

 

Izskatījusi J.L. pilnvarotās personas V.K. atsavināšanas ierosinājumu, pamatojoties uz 

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

Finanšu pastāvīgās komitejas 2014.gada 13.februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, 

balsojot, 15 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, Igors Kolosovs, 

Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Guntis Rasims, Juris Runčs, Imants Skudra, 

Natālija Stafecka, Pēteris Stanka, Monvīds Švarcs, Anita Ţogota, Rita Ţurzdina), pret - nav, 

atturas - nav, n o l e m j: 

 

1. Pieľemt lēmumu par apbūvēta nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai J.L. 

Nautrēnu pagastā (lēmums pievienots). 

2. Nekustamā īpašuma „Gaiļi”, 3,3 ha platībā ar kadastra Nr.6874 004 0019, kas atrodas 

„Gaiļi”, Vilkadūbīši, Nautrēnu pagasts, Rēzeknes novads, nosacītās cenas noteikšanai, 

izveidot novērtēšanas komisiju šādā sastāvā: 

       Komisijas priekšsēdētājs: Aivars Šķesters, Nautrēnu pagasta pārvaldes vadītājs 

       Komisijas locekļi: Sarmīte Boļše, Nautrēnu pagasta pārvaldes galvenā grāmatvede 

                                    Elita Velikāne, Nautrēnu pagasta pārvaldes lietvede 

3. Nekustamā īpašuma „Gaiļi”, novērtēšanas komisijai iesniegt Rēzeknes novada domei 

apstiprināšanai nosacīto cenu pēc tās noteikšanas. 

 

9. § 

Par dzīvokļa īpašuma, kas atrodas „2” – 10, Feimaņi, Feimaņu pagastā, nodošanu 

atsavināšanai N.D. 
(Ziľo: M.Švarcs) 

 

Izskatījusi N.D. iesniegumu par dzīvokļa atsavināšanu, pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām” 37.panta sesto daļu, 41.panta pirmās daļas 3.punktu, ľemot vērā Finanšu 

pastāvīgās komitejas 2014.gada 13.februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot, 15 

balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, 

Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Guntis Rasims, Juris Runčs, Imants Skudra, Natālija Stafecka, 
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Pēteris Stanka, Monvīds Švarcs, Anita Ţogota, Rita Ţurzdina), pret - nav, atturas - nav, n o l e m 

j: 

 

1. Pieľemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma nodošanu atsavināšanai N.D. Feimaľu pagastā 

(lēmums pievienots). 

2. Dzīvokļa īpašums 63,7 kvm platībā ar kadastra Nr.7852 900 0030, kas atrodas „2” – 

10, Feimaľi, Feimaľu pagasts, Rēzeknes novads, nosacītās cenas noteikšanai, izveidot 

novērtēšanas komisiju šādā sastāvā: 

Komisijas priekšsēdētāja Anita Verčinska, Feimaľu pagasta pārvaldes vadītāja 

Komisijas locekļi: Aksana Baboviča, Feimaľu pagasta pārvaldes galvenā grāmatvede 

                                Arnolds Taranda, Feimaľu pagasta pārvaldes zemes lietu speciālists 

3. Dzīvokļa īpašuma Nr.10, kas atrodas „2”, Feimaľi, Feiamľu pagasts, novērtēšanas 

komisijai iesniegt Rēzeknes novada domei apstiprināšanai nosacīto cenu pēc tās 

noteikšanas. 

 

10. § 

Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2013.gada 1.augusta lēmumā „Par nekustamā 

īpašuma „Nadežda” ar kadastra Nr.7846 003 0282 nosacītās cenas noteikšanu” 
(Ziľo: M.Švarcs) 

 

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

personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktu, 4.panta ceturtās daļas 

8.punktu, 5.panta ceturto un piekto daļu, 8.panta trešo daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, 

44.panta pirmo un otro 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.punktu un likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28.panta pirmās daļas 1.punktu, 

Rēzeknes novada domes 2013.gada 16.maija lēmumu „Par neapbūvēta zemes gabala nodošanu 

atsavināšanai Nadeţdai Rubulei Čornajas pagastā”, ľemot vērā Rēzeknes novada domes 

2013.gada 1.augusta lēmumu „Par nekustamā īpašuma „Nadeţda” ar kadastra Nr.7846 003 0282 

nosacītās cenas noteikšanu” un Finanšu pastāvīgās komitejas 2014.gada 13.februāra 

priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot, 15 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, 

Vinera Dimpere, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Guntis 

Rasims, Juris Runčs, Imants Skudra, Natālija Stafecka, Pēteris Stanka, Monvīds Švarcs, Anita 

Ţogota, Rita Ţurzdina), pret - nav, atturas - nav, n o l e m j: 

 

1. Izdarīt grozījumus lēmuma 1.punktā un izteikt to šādā redakcijā: 

„1. Apstiprināt Rēzeknes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Nadeţda” 

kadastra Nr.7846 003 0282 nosacīto cenu EUR 1 227,37 (viens tūkstotis divi simti 

divdesmit septiľu euro 37 centi)”. 

2. Izdarīt grozījumus lēmuma 6.punktā un izteikt to šādā redakcijā: 

„6. Noteikt nomaksas termiľu – 14 (četrpadsmit) mēneši no nomaksas pirkuma līguma 

noslēgšanas dienas, veicot atlikušās pirkuma maksas 70 % apmērā samaksu. 

3. Papildināt lēmumu ar 14.punktu šādā redakcijā: 

„14. Uzdot Rēzeknes novada domes priekšsēdētājam Monvīdam Švarcam parakstīt 

Vienošanos par grozījumiem 2013.gada 7.oktobra Neapbūvēta zemesgabala 

nomaksas pirkuma līgumā Nr.8-3/2414”. 
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11. § 

Par neapbūvēta zemesgabala „Vilciņi”, Nautrēnu pagasts, Rēzeknes novads, atsavināšanas 

procedūras izbeigšanu 
(Ziľo: M.Švarcs) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 3.punktu, Publiskās 

personas mantas atsavināšanas likuma 44.
1
panta ceturto daļu, Rēzeknes novada domes 

2011.gada 15.decembra lēmumu „Par nekustamā īpašuma - zemes nodošanu atsavināšanai A.L. 

Nautrēnu pagastā, Rēzeknes novada dome 2012.gada 2.februāra lēmumu „Par nekustamā 

īpašuma „Vilciľi” ar kadastra Nr.6874 004 0115 nosacītās cenas noteikšanu”, ľemot vērā 

Finanšu pastāvīgās komitejas 2014.gada 13.februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, 

balsojot, 15 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, Igors Kolosovs, 

Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Guntis Rasims, Juris Runčs, Imants Skudra, 

Natālija Stafecka, Pēteris Stanka, Monvīds Švarcs, Anita Ţogota, Rita Ţurzdina), pret - nav, 

atturas - nav, n o l e m j: 

 

1. Sakarā ar to, ka netika izpildīta Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada 15.februāra 

vēstulē „par nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.6874 004 0115 nosacītās cenas 

samaksas kārtību” un atsavināšanas procedūra tika uzsākta uz A.L. pilnvarotās 

personas R.S. iesnieguma pamata, saskaľā ar Publiskās personas mantas atsavināšanas 

likuma 4.panta ceturtās daļas 8.punktu, personai, kurai Valsts un pašvaldību īpašuma 

privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktajā 

kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības un ar kuru pašvaldība ir noslēgusi zemes 

nomas līgumu, ja šī persona vēlas nopirkt zemi, kas bijusi tās lietošanā un par ko ir 

noslēgts zemes nomas līgums, ar Rēzeknes novada domes 2011.gada 1.decembra 

lēmumu „Par nekustamā īpašuma „Vilciľi” nodošanu atsavināšanai A.L.” Nautrēnu 

pagastā” (protokols Nr.25, 21.§) un nosacītā cena – EUR 5 661,25 (pieci tūkstoši seši 

simti sešdesmit viens euro 25 centi) - noteikta ar Rēzeknes novada domes 2012.gada 

16.februāra lēmumu „Par nekustamā īpašuma „Vilciľi” ar kadastra Nr.6874 004 0115 

nosacītās cenas noteikšanu” (protokols Nr.4, 13.§) - izbeigt nekustamā īpašuma 

„Vilciľi” ar kadastra Nr.6874 004 0115 , kas atrodas „Vilciľi”, Nautrēnu pagasts, 

Rēzeknes novads, ar kopējo platību 9,3ha, atsavināšanas procedūru. 

2. Sakarā ar nekustamā īpašuma atsavināšanas procedūras izbeigšanu, A.L. pilnvarotai 

personai R.S. neveikt nekustamā īpašuma - zemes ar kadastra Nr.6874 004 0115, kas 

atrodas „Vilciľi”, Nautrēnu pagasts, Rēzeknes novads, novērtēšanas izdevumu 

samaksu. 

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā 

stāšanās dienas, pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu 

namā (Atbrīvošanas alejā 88, Rēzekne, LV-4601). 

 

12. § 

Par zemes vienību izslēgšanu no Rēzeknes novada pašvaldības Griškānu pagasta pārvaldes 

bilances 
(Ziľo: M.Švarcs) 

 

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

grāmatvedības standarta Nr.7 „Pamatlīdzekļi” 66.2.punktu, ľemot vērā Griškānu pagasta 

pārvaldes 2014.gada 5.februāra ierosinājumu un Finanšu pastāvīgās komitejas 2014.gada 

13.februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot, 15 balsīm par (Aivars Buharins, 

Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars 
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Melnis, Guntis Rasims, Juris Runčs, Imants Skudra, Natālija Stafecka, Pēteris Stanka, Monvīds 

Švarcs, Anita Ţogota, Rita Ţurzdina), pret - nav, atturas - nav, n o l e m j: 

 

izslēgt no Griškānu pagasta pārvaldes bilances šādus nekustamos īpašumus – zemes - ar 

kadastra apzīmējumiem: 

Nr.p.

k. 

Kadastra 

numurs 

Platība 

(ha) 

Uzskaites vērtība 

 LVL / EUR 

Kartītes 

numurs 
Pamatojums 

1. 7856 001 0437 0,041 369 / 525,04 1048 īpašniece N.C. 
2. 7856 002 0112 0,7095 148 / 210,59 440 īpašniece I. S. 
3. 7856 003 0164 1,32 

(t.sk.0,40 
meţa 

platība) 

1007 / 1432,83 

      58,43 / 83,14  
(meţa vērtība) 

1199 

 

1223 

īpašnieks A. S. 

 

4. 7856 001 0853 0,5884 139 / 197,78 1192 P. Č. tiesisks valdījums 
5. 7856 001 1072 2,09 416 / 591,91 1193 P. Č.tiesisks valdījums 

           Kopā: 4,7489 2137,43 / 3041,29   

 

13. § 

Par zemes vienību izslēgšanu no Rēzeknes novada pašvaldības Ozolaines pagasta 

pārvaldes bilances 
(Ziľo: M.Švarcs) 

 

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

grāmatvedības standarta Nr.7 „Pamatlīdzekļi” 66.2.punktu, ľemot vērā Ozolaines pagasta 

pārvaldes 2014.gada 10.februāra ierosinājumu un Finanšu pastāvīgās komitejas 2014.gada 

13.februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot, 15 balsīm par (Aivars Buharins, 

Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars 

Melnis, Guntis Rasims, Juris Runčs, Imants Skudra, Natālija Stafecka, Pēteris Stanka, Monvīds 

Švarcs, Anita Ţogota, Rita Ţurzdina), pret - nav, atturas - nav, n o l e m j: 

 

izslēgt no Ozolaines pagasta pārvaldes bilances šādu nekustamo īpašumu – zemes gabalu - 

ar kadastra apzīmējumu 

Nr.p.k Kadastra  

numurs 

Platība 

(ha) 

Uzskaites 

vērtība 

LVL / EUR 

Uzskaites 

kartiľas 

Nr. 

Pamatojums, piezīmes 

1. 7876 001 0152 0,044 308,00 / 

438,24 

547  Zemes vienība A. P.tiesiskajā 

valdījumā 

 

14. § 

Par bezcerīgo parādu par telpu nomu norakstīšanu Rēzeknes novada pašvaldībai 
(Ziľo: M.Švarcs) 

 

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

kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumu Nr.1486 „Kārtība kādā budţeta iestādes kārto 

grāmatvedības uzskaiti” 100.punktu, ľemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2014.gada 

13.februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot, 15 balsīm par (Aivars Buharins, 

Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars 

Melnis, Guntis Rasims, Juris Runčs, Imants Skudra, Natālija Stafecka, Pēteris Stanka, Monvīds 

Švarcs, Anita Ţogota, Rita Ţurzdina), pret - nav, atturas - nav, n o l e m j: 
 



15 

 

norakstīt bezcerīgo debitoru parādu par telpu nomu EUR 341,49 (trīs simti četrdesmit viens 

euro 49 centi (Ls 240,00)) apmērā, kurš izveidojies Rēzeknes rajona padomes laikā 2007.gadā, 

sakarā ar to, ka ir pagājis parāda piedziľas termiľš – 5 gadi. 

 

15. § 

Par Rēzeknes novada domes 2013.gada 19.decembra lēmuma „Par ūdens, kanalizācijas un 

atkritumu izvešanas pakalpojumu tarifu apstiprināšanu Audriņu pagastā” 5.punkta un  

lēmuma „Par cieto atkritumu pakalpojumu tarifu apstiprināšanu Feimaņu pagastā” 

atzīšanu par spēku zaudējušu 
(Ziľo: A.Buharins) 

 

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

kabineta noteikumiem Nr.1013 „Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā 

norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu” 17.4.punktu, kas 

nosaka, ka par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu un asenizāciju aprēķinu veic - atbilstoši 

atsevišķo īpašumu skaitam, Rēzeknes novada domes 2013.gada 21.novembra lēmuma „Par 

sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifa apstiprināšanu” (protokols Nr.28, 31.§), ľemot vērā 

Teritoriālās pastāvīgās komitejas 2014.gada 13.februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, 

balsojot, 15 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, Igors Kolosovs, 

Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Guntis Rasims, Juris Runčs, Imants Skudra, 

Natālija Stafecka, Pēteris Stanka, Monvīds Švarcs, Anita Ţogota, Rita Ţurzdina), pret - nav, 

atturas - nav, n o l e m j: 

 

1. Atzīt par spēku zaudējušu Rēzeknes novada domes 2013.gada 19.decembra lēmuma 

„Par ūdens, kanalizācijas un atkritumu izvešanas pakalpojumu tarifu apstiprināšanu 

Audriľu pagastā” (protokols Nr.30. 18.§) 5.punktu. 

2. Atzīt par spēku zaudējušu Rēzeknes novada domes 2013.gada 19.decembra lēmumu 

„Par cieto atkritumu pakalpojumu tarifu apstiprināšanu Feimaľu pagastā” (protokols 

Nr.30. 19.§). 

 

16. § 

Par Salāja ezera zivju tīklu limitu sadali komerciālajai zvejai 2014.gadam 
(Ziľo: M.Švarcs) 

 

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 2009.gada 

30.novembra noteikumu Nr.1374 “Noteikumi par rūpnieciskās zvejas tiesību limitiem un to 

izmantošanas kārtību iekšējos ūdeľos” 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, ľemot 

vērā Salāja ezera rūpnieciskās zvejas limitu sadales komisijas 2014.gada 13.janvāra priekšlikumu 

(protokols Nr.2, 1.§), Soda reģistra datus, Rēzeknes novada pašvaldības Mākoľkalna pagasta 

pārvaldes iesniegto informāciju, Rēzeknes novada dome, balsojot, 15 balsīm par (Aivars 

Buharins, Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, 

Kaspars Melnis, Guntis Rasims, Juris Runčs, Imants Skudra, Natālija Stafecka, Pēteris Stanka, 

Monvīds Švarcs, Anita Ţogota, Rita Ţurzdina), pret - nav, atturas - nav, n o l e m j: 

 

iedalīt SIA „LAUKU PAKALPOJUMI” 200 metri no Salāja ezera zivju tīklu limita 

2014.gadam komerciālajai zvejai. 
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17. § 

Par Gailumu ezera zivju tīklu limitu piešķiršanu 
(Ziľo: M.Švarcs) 

 

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

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

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

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

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

kārtību” 89.punktu un 2.pielikumu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 

30.novembra noteikumu Nr.1374 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to 

izmantošanas kārtību iekšējos ūdeľos” 3.8.apakšpunktam, Civillikuma I, II, III pielikumu, ľemot 

vērā Gailumu ezera rūpnieciskās zvejas limitu sadales komisijas 2014.gada 13.februāra atzinumu 

(protokols Nr.1, 1.§), Sodu reģistra informāciju, Rēzeknes novada dome,  n o l e m j:  

 

1. Iedalīt privāto ūdeľu īpašniecei M.R. 30 metri Gailumu ezera zivju tīklu limitu 

2014.gadā. 

2.  Privāto ūdeľu īpašniekam maksu par zvejas rīku limitiem veikt pirms zvejas licences 

saľemšanas Valsts vides dienests Rēzeknes reģionālā vides pārvaldē saskaľā ar 

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

un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 

2.pielikumā noteikto maksas apmēru. 

3. Lēmuma norakstu nosūtīt M. R., adrese: Rēzekne un Valsts vides dienesta Rēzeknes 

reģionālajai vides pārvaldei, Zemnieku iela 5, Rēzeknē, LV-4601. 

 

18. § 

Par Feimaņu ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2014.gadam 
(Ziľo: M.Švarcs) 

 

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

likuma 7.panta sesto daļu, 11.panta otro daļu, 11.panta 5.
2
daļu, Ministru kabineta 2009.gada 

30.novembra noteikumu Nr.1374 “Noteikumi par rūpnieciskās zvejas tiesību limitiem un to 

izmantošanas kārtību iekšējos ūdeľos” 7.6.punktu, 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, ľemot vērā Feimaľu ezera rūpnieciskās zvejas limitu sadales komisijas 2014.gada 

13.februāra priekšlikumu (protokols Nr.1, 1.§), Sodu reģistra datus, Rēzeknes novada 

pašvaldības Feimaľu pagasta pārvaldes iesniegto informāciju, Rēzeknes novada dome, balsojot, 

15 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, Igors Kolosovs, Tatjana 

Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Guntis Rasims, Juris Runčs, Imants Skudra, Natālija 

Stafecka, Pēteris Stanka, Monvīds Švarcs, Anita Ţogota, Rita Ţurzdina), pret - nav, atturas - nav 

n o l e m j: 

 

iedalīt E. P. 1 (vienu) zivju murdu ar sētu, līdz 30 metriem, no Feimaľu ezera zivju tīklu 

limitu pašpatēriľa zvejai 2014.gadā.  

 

19. § 

Par Sološnieku ezeru zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2014.gadam 
(Ziľo: M.Švarcs) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Zvejniecības 
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likuma 7.panta sesto daļu, 11.panta otro daļu, 11.panta 5.
2
daļu, Ministru kabineta 2009.gada 

30.novembra noteikumu Nr.1374 “Noteikumi par rūpnieciskās zvejas tiesību limitiem un to 

izmantošanas kārtību iekšējos ūdeľos” 7.6.punktu, 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, ľemot vērā Sološnieku ezera rūpnieciskās zvejas limitu sadales komisijas 2014.gada 

13.februāra priekšlikumu (protokols Nr.1, 1.§), Soda reģistra datus, Rēzeknes novada pašvaldību 

Ilzeskalna pagasta pārvaldes iesniegto informāciju, Rēzeknes novada dome, balsojot, 15 balsīm 

par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Jānis 

Macāns, Kaspars Melnis, Guntis Rasims, Juris Runčs, Imants Skudra, Natālija Stafecka, Pēteris 

Stanka, Monvīds Švarcs, Anita Ţogota, Rita Ţurzdina), pret - nav, atturas - nav, n o l e m j: 

 

iedalīt P. T. 30 metri no Sološnieku ezera zivju tīklu limitu pašpatēriľa zvejai 2014.gadā.  

 

20. § 

Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2014.gada 16.janvāra lēmumā „Par Salāja ezera 

zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2014.gadam”  
(Ziľo: M.Švarcs) 

 

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

likuma 7.panta sesto daļu, 11.panta otro daļu, 11.panta 5.
2
daļu, Ministru kabineta 2009.gada 

30.novembra noteikumu Nr.1374 “Noteikumi par rūpnieciskās zvejas tiesību limitiem un to 

izmantošanas kārtību iekšējos ūdeľos” 7.6.punktu, 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, Aleksandra Stepiľa  2014.gada 10.februāra iesniegumu, ľemot vērā Rēzeknes novada 

domes 2014.gada 16.janvāra lēmumu „Par Salāja ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriľa 

zvejai 2014.gadam”, Salāja ezera rūpnieciskās zvejas limitu sadales komisijas 2014.gada 

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

Mākoľkalna pagasta pārvaldes iesniegto informāciju, Rēzeknes novada dome, balsojot, 15 

balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, 

Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Guntis Rasims, Juris Runčs, Imants Skudra, Natālija Stafecka, 

Pēteris Stanka, Monvīds Švarcs, Anita Ţogota, Rita Ţurzdina), pret - nav, atturas - nav,                  

n o l e m j: 

 

izdarīt grozījumu Rēzeknes novada domes 2014.gada 16.janvāra lēmuma „Par Salāja ezera 

zivju tīklu limitu sadali pašpatēriľa zvejai 2014.gadam” (protokols Nr.1, 17.§), 3.punktā un 

izteikt to šādā redakcijā: 

 „3. I.S.- 50 m.” 

 

21. § 

Par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā SIA „LAUKU PAKALPOJUMI” 

Salāja ezerā 
(Ziľo: M.Švarcs) 

 

Izskatījusi SIA „LAUKU PAKALPOJUMI” iesniegumu par atļaujas izsniegšanu 

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

41.panta pirmās daļas 3.punktu, ľemot vērā Salāja ezera rūpnieciskās zvejas limitu sadales 

komisijas 2014.gada 13.februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot, 15 balsīm par 

(Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Jānis 
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Macāns, Kaspars Melnis, Guntis Rasims, Juris Runčs, Imants Skudra, Natālija Stafecka, Pēteris 

Stanka, Monvīds Švarcs, Anita Ţogota, Rita Ţurzdina), pret - nav, atturas - nav, n o l e m j: 

 

pieľemt lēmumu par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā SIA „LAUKU 

PAKALPOJUMI” Salāja ezerā Mākoľkalna pagastā (lēmums pievienots). 

 

22. § 

Par zemes platības piesaisti ēku ierakstīšanai Zemesgrāmatā uz zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 7876 001 0604 Ozolaines pagastā 
(Ziľo: I.Skudra) 

 

Izskatījusi M.K. iesniegumu par ēku piesaisti zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7876 

001 0604, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 37.panta sesto daļu, 41.panta pirmās daļas 

3.punktu, ľemot vērā Teritorijas attīstības, plānošanas, tautsaimniecības, vides un infrastruktūras 

jautājumu pastāvīgās komitejas 2014.gada 13.februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, 

balsojot, 15 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, Igors Kolosovs, 

Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Guntis Rasims, Juris Runčs, Imants Skudra, 

Natālija Stafecka, Pēteris Stanka, Monvīds Švarcs, Anita Ţogota, Rita Ţurzdina), pret - nav, 

atturas - nav, n o l e m j: 

 

 pieľemt lēmumu par zemes platības piesaisti ēku ierakstīšanai Zemesgrāmatā uz zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 7876 001 0604 Ozolaines pagastā (lēmums pievienots). 

 

23. § 

Par mantojamās zemes platības un robežu precizēšanu A.L. Silmalas pagastā 
(Ziľo: I.Skudra) 

 

Izskatījusi Silmalas pagasta pārvaldes iesniegumu, pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām” 37.panta sesto daļu, 41.panta pirmās daļas 3.punktu, ľemot vērā Teritorijas 

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

2014.gada 13.februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot, 15 balsīm par (Aivars 

Buharins, Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, 

Kaspars Melnis, Guntis Rasims, Juris Runčs, Imants Skudra, Natālija Stafecka, Pēteris Stanka, 

Monvīds Švarcs, Anita Ţogota, Rita Ţurzdina), pret - nav, atturas - nav, n o l e m j: 

 

pieľemt lēmumu par mantojamās zemes platības un robeţu precizēšanu A.L. Silmalas 

pagastā (lēmums pievienots). 
 

24. § 

Par pārrakstīšanās kļūdas labošanu Rēzeknes novada domes 2010.gada 3.jūnija lēmuma 

„Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7894 002 0159, 7894 002 0352, 7894 002 0193 

platību un robežu precizēšanu Strūžānu pagastā” grafiskajā pielikumā 
(Ziľo: I.Skudra) 

 

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

procesa likuma 72.panta pirmo daļu, Valsts zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas 

2014.gada 31.janvāra iesniegumu Nr.9-03/328658-1/1 „Par pašvaldības lēmuma precizēšanu”, 

ľemot vērā Teritorijas attīstības, plānošanas, tautsaimniecības, vides un infrastruktūras jautājumu 

pastāvīgās komitejas 2014.gada 13.februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot, 15 

balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, 

Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Guntis Rasims, Juris Runčs, Imants Skudra, Natālija Stafecka, 
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Pēteris Stanka, Monvīds Švarcs, Anita Ţogota, Rita Ţurzdina), pret - nav, atturas - nav,                  

n o l e m j: 

 

1. Pamatojoties uz Valsts zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas iesniegumā 

norādīto, ka lēmumā „Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7894 002 0159, 7894 

002 0352, 7894 002 0193 platību un robeţu precizēšanu Strūţānu pagastā” nolemts 

precizēt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7894 002 0193 platību un robeţas uz 

5,37 ha, grafiskajā pielikumā norādīta minētās zemes vienības platība ir 5,45 ha. 

Tādējādi konstatēts, ka ir radusies pārrakstīšanas kļūda un saskaľā ar Administratīvā 

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

administratīvā akta tekstā var izlabot acīmredzamas pārrakstīšanās vai matemātiskā 

aprēķina kļūdas, ja tas nemaina lēmuma būtību, labot Rēzeknes novada domes 

2010.gada 3.jūnija lēmuma „Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7894 002 

0159, 7894 002 0352, 7894 002 0193 platību un robeţu precizēšanu Strūţānu pagastā” 

(protokols Nr.12, 62.§) grafiskajā pielikumā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

7894 002 0193 platību no „5,45 ha” uz „5,37 ha”. 

2. Lēmumu nosūtīt Strūţānu pagasta pārvaldei un Valsts zemes dienesta Latgales 

reģionālajai nodaļai (Atbrīvošanas alejā 88, Rēzekne, LV-4601). 

 

25. § 

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7842 003 0310 piekritību pašvaldībai                 

Audriņu pagastā  
(Ziľo: I.Skudra) 

 

Izskatījusi Valsts zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas par zemes vienību piekritību 

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

daļas 3.punktu, ľemot vērā Teritorijas attīstības, plānošanas, tautsaimniecības, vides un 

infrastruktūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2014.gada 13.februāra priekšlikumu, Rēzeknes 

novada dome, balsojot, 15 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, Igors 

Kolosovs, Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Guntis Rasims, Juris Runčs, Imants 

Skudra, Natālija Stafecka, Pēteris Stanka, Monvīds Švarcs, Anita Ţogota, Rita Ţurzdina), pret - 

nav, atturas - nav, n o l e m j: 

 

pieľemt lēmumu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7842 003 0310 piekritību 

pašvaldībai Audriľu pagastā (lēmums pievienots). 

 

26. § 

Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7858 006 0086, 7858 006 0267 un  

7858 006 0386 piekritību pašvaldībai Ilzeskalna pagastā 
(Ziľo: I.Skudra) 

 

Izskatījusi Ilzeskalna pagasta pārvaldes iesniegumu par zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumiem 7858 006 0086, 7858 006 0267 un 7858 006 0386 piekritību pašvaldībai, 

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

ľemot vērā Teritorijas attīstības, plānošanas, tautsaimniecības, vides un infrastruktūras jautājumu 

pastāvīgās komitejas 2014.gada 13.februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot, 15 

balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, 

Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Guntis Rasims, Juris Runčs, Imants Skudra, Natālija Stafecka, 

Pēteris Stanka, Monvīds Švarcs, Anita Ţogota, Rita Ţurzdina), pret - nav, atturas - nav,                   

n o l e m j: 
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pieľemt lēmumu par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7858 006 0086, 7858 006 

0267 un 7858 006 0386 piekritību pašvaldībai Ilzeskalna pagastā (lēmums pievienots). 
 

27. § 

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7862 005 0227 ieskaitīšanu pašvaldībai 

piekritīgajās zemēs Kaunatas pagastā 
(Ziľo: I.Skudra) 

 

Izskatījusi Kaunatas pagasta pārvaldes iesniegumu par zemes vienības ieskaitīšanu 

pašvaldībai piekritīgajās zemēs, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 37.panta sesto daļu, 

41.panta pirmās daļas 3.punktu, ľemot vērā Teritorijas attīstības, plānošanas, tautsaimniecības, 

vides un infrastruktūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2014.gada 13.februāra priekšlikumu, 

Rēzeknes novada dome, balsojot, 15 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Vinera 

Dimpere, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Guntis Rasims, Juris 

Runčs, Imants Skudra, Natālija Stafecka, Pēteris Stanka, Monvīds Švarcs, Anita Ţogota, Rita 

Ţurzdina), pret - nav, atturas - nav, n o l e m j: 
 

pieľemt lēmumu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7862 005 0227 ieskaitīšanu 

pašvaldībai piekritīgajās zemēs Kaunatas pagastā (lēmums pievienots). 
 

28. § 

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7876 006 0488 piekritību pašvaldībai 

Ozolaines pagastā 
(Ziľo: I.Skudra) 

 

Izskatījusi Valsts zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas iesniegumu par zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumu 7876 006 0488, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

37.panta sesto daļu, 41.panta pirmās daļas 3.punktu, ľemot vērā Teritorijas attīstības, plānošanas, 

tautsaimniecības, vides un infrastruktūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2014.gada 13.februāra 

priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot, 15 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, 

Vinera Dimpere, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Guntis 

Rasims, Juris Runčs, Imants Skudra, Natālija Stafecka, Pēteris Stanka, Monvīds Švarcs, Anita 

Ţogota, Rita Ţurzdina), pret - nav, atturas - nav, n o l e m j: 
 

pieľemt lēmumu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 7876 006 0488 piekritību 

pašvaldībai Ozolaines pagastā (lēmums pievienots). 
 

29. § 

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 004 0320 statusa noteikšanu Silmalas 

pagastā 
(Ziľo: I.Skudra) 

 

Izskatot Valsts zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas iesniegumu par zemes vienības 

ar kadastra apzīmējumu 7888 004 0320 statusa noteikšanu, pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām” 37.panta sesto daļu, 41.panta pirmās daļas 3.punktu, ľemot vērā Teritorijas 

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

2014.gada 13.februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot, 15 balsīm par (Aivars 

Buharins, Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, 

Kaspars Melnis, Guntis Rasims, Juris Runčs, Imants Skudra, Natālija Stafecka, Pēteris Stanka, 

Monvīds Švarcs, Anita Ţogota, Rita Ţurzdina), pret - nav, atturas - nav, n o l e m j: 
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pieľemt lēmumu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 004 0320 statusa 

noteikšanu Silmalas pagastā (lēmums pievienots). 

 

30. § 

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7858 001 0023 platības sadalījuma pa zemes 

lietošanas veidiem precizēšanu Ilzeskalna pagastā 
(Ziľo: I.Skudra) 

 

Izskatījusi Ilzeskalna pagasta pārvaldes iesniegumu par zemes vienības lietošanas veidu 

eksplikācijas maiľu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 37.panta sesto daļu, 41.panta 

pirmās daļas 3.punktu, ľemot vērā Teritorijas attīstības, plānošanas, tautsaimniecības, vides un 

infrastruktūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2014.gada 13.februāra priekšlikumu, Rēzeknes 

novada dome, balsojot, 15 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, Igors 

Kolosovs, Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Guntis Rasims, Juris Runčs, Imants 

Skudra, Natālija Stafecka, Pēteris Stanka, Monvīds Švarcs, Anita Ţogota, Rita Ţurzdina), pret - 

nav, atturas - nav, n o l e m j: 
 

pieľemt lēmumu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7858 001 0023 platības 

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

 

31. § 

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7854 006 0041 sadali Gaigalavas pagastā 
(Ziľo: I.Skudra) 

 

Izskatījusi Gaigalavas pagasta pārvaldes iesniegumu par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 7854 006 0041 sadali, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 37.panta sesto 

daļu, 41.panta pirmās daļas 3.punktu, ľemot vērā Teritorijas attīstības, plānošanas, 

tautsaimniecības, vides un infrastruktūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2014.gada 13.februāra 

priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot, 15 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, 

Vinera Dimpere, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Guntis 

Rasims, Juris Runčs, Imants Skudra, Natālija Stafecka, Pēteris Stanka, Monvīds Švarcs, Anita 

Ţogota, Rita Ţurzdina), pret - nav, atturas - nav, n o l e m j: 

 
pieľemt lēmumu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7854 006 0041 sadali 

Gaigalavas pagastā (lēmums pievienots). 

 

32. § 

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7892 003 0104 sadali Stoļerovas pagastā 
(Ziľo: I.Skudra) 

 

Izskatījusi J.S. iesniegumu par mantotās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7892 003 

0104 sadali, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 37.panta sesto daļu, 41.panta pirmās 

daļas 3.punktu, ľemot vērā Teritorijas attīstības, plānošanas, tautsaimniecības, vides un 

infrastruktūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2014.gada 13.februāra priekšlikumu, Rēzeknes 

novada dome, balsojot, 15 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, Igors 

Kolosovs, Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Guntis Rasims, Juris Runčs, Imants 

Skudra, Natālija Stafecka, Pēteris Stanka, Monvīds Švarcs, Anita Ţogota, Rita Ţurzdina), pret - 

nav, atturas - nav, n o l e m j: 

 

pieľemt lēmumu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7892 003 0104 sadali 

Stoļerovas pagastā (lēmums pievienots). 
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33. § 

Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7844 003 0047 

iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar T.K. Bērzgales pagastā 
(Ziľo: M.Švarcs) 

 

Izskatījusi T.K. iesniegumu par zemes nomas līguma noslēgšanu, pamatojoties uz likuma 

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

pastāvīgās komitejas 2014.gada 13.februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot, 15 

balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, 

Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Guntis Rasims, Juris Runčs, Imants Skudra, Natālija Stafecka, 

Pēteris Stanka, Monvīds Švarcs, Anita Ţogota, Rita Ţurzdina), pret - nav, atturas - nav,                            

n o l e m j: 

 

pieľemt lēmumu par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7844 

003 0047 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar T.K. Bērzgales pagastā (lēmums 

pievienots). 

 

34. § 

Par pašvaldībai piederošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7844 002 0449 daļas 

iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar L.K. Bērzgales pagastā 
(Ziľo: M.Švarcs) 

 

Izskatījusi L. K. iesniegumu par zemes nomas līguma noslēgšanu, pamatojoties uz likuma 

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

pastāvīgās komitejas 2014.gada 13.februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot, 15 

balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, 

Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Guntis Rasims, Juris Runčs, Imants Skudra, Natālija Stafecka, 

Pēteris Stanka, Monvīds Švarcs, Anita Ţogota, Rita Ţurzdina), pret - nav, atturas - nav,                            

n o l e m j: 

 

pieľemt lēmumu par pašvaldībai piederošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7844 

002 0449 daļas iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar L.K. Bērzgales pagastā 

(lēmums pievienots). 

 

35. § 

Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7846 008 0045 

iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar J.B. Čornajas pagastā 
(Ziľo: M.Švarcs) 

 

Izskatījusi J.B. iesniegumu par zemes nomas līguma noslēgšanu, pamatojoties uz likuma 

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

pastāvīgās komitejas 2014.gada 13.februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot, 15 

balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, 

Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Guntis Rasims, Juris Runčs, Imants Skudra, Natālija Stafecka, 

Pēteris Stanka, Monvīds Švarcs, Anita Ţogota, Rita Ţurzdina), pret - nav, atturas - nav,                            

n o l e m j: 

 

pieľemt lēmumu par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 

7846 008 0045 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar J.B. Čornajas pagastā (lēmums 

pievienots). 
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36. § 

Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7846 004 0221 

iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar J.B. Čornajas pagastā 
(Ziľo: M.Švarcs) 

 

Izskatījusi J.B. iesniegumu par zemes nomas līguma noslēgšanu, pamatojoties uz likuma 

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

pastāvīgās komitejas 2014.gada 13.februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot, 15 

balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, 

Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Guntis Rasims, Juris Runčs, Imants Skudra, Natālija Stafecka, 

Pēteris Stanka, Monvīds Švarcs, Anita Ţogota, Rita Ţurzdina), pret - nav, atturas - nav,                             

n o l e m j: 

 

pieľemt lēmumu par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7846 

004 0221 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar J.B. Čornajas pagastā (lēmums 

pievienots). 

 

37. § 

Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7846 001 0038 

iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar J.B. Čornajas pagastā 
(Ziľo: M.Švarcs) 

 

Izskatījusi J.B. iesniegumu par zemes nomas līguma noslēgšanu, pamatojoties uz likuma 

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

pastāvīgās komitejas 2014.gada 13.februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot, 15 

balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, 

Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Guntis Rasims, Juris Runčs, Imants Skudra, Natālija Stafecka, 

Pēteris Stanka, Monvīds Švarcs, Anita Ţogota, Rita Ţurzdina), pret - nav, atturas - nav,                            

n o l e m j: 

 

pieľemt lēmumu par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 

7846 001 0038 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar J.B. Čornajas pagastā (lēmums 

pievienots). 

 

38. § 

Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7846 007 0149 

iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar J.C. Čornajas pagastā 
(Ziľo: M.Švarcs) 

 

Izskatījusi J.C. iesniegumu par zemes nomas līguma noslēgšanu, pamatojoties uz likuma 

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

pastāvīgās komitejas 2014.gada 13.februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot, 15 

balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, 

Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Guntis Rasims, Juris Runčs, Imants Skudra, Natālija Stafecka, 

Pēteris Stanka, Monvīds Švarcs, Anita Ţogota, Rita Ţurzdina), pret - nav, atturas - nav,                           

n o l e m j: 

 

pieľemt lēmumu par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 

7846 007 0149 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar J.C. Čornajas pagastā (lēmums 

pievienots). 
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39. § 

Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7846 003 0273 

iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar A.C. Čornajas pagastā 
(Ziľo: M.Švarcs) 

 

Izskatījusi A.C. iesniegumu par zemes nomas līguma noslēgšanu, pamatojoties uz likuma 

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

pastāvīgās komitejas 2014.gada 13.februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot, 15 

balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, 

Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Guntis Rasims, Juris Runčs, Imants Skudra, Natālija Stafecka, 

Pēteris Stanka, Monvīds Švarcs, Anita Ţogota, Rita Ţurzdina), pret - nav, atturas - nav,                             

n o l e m j: 

 

pieľemt lēmumu par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7846 

003 0273 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar A.C. Čornajas pagastā (lēmums 

pievienots). 

 

40. § 

Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7846 004 0152 

iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar M.G. Čornajas pagastā 
(Ziľo: M.Švarcs) 

 

Izskatījusi M.G. iesniegumu par zemes nomas līguma noslēgšanu, pamatojoties uz likuma 

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

pastāvīgās komitejas 2014.gada 13.februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot, 15 

balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, 

Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Guntis Rasims, Juris Runčs, Imants Skudra, Natālija Stafecka, 

Pēteris Stanka, Monvīds Švarcs, Anita Ţogota, Rita Ţurzdina), pret - nav, atturas - nav,                          

n o l e m j: 

 

pieľemt lēmumu par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 

7846 004 0152 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar M.G. Čornajas pagastā (lēmums 

pievienots). 

 

41. § 

Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības (1/2 domājamās daļas) ar kadastra apzīmējumu 

7846 004 0427 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar N.L. un J.L. Čornajas 

pagastā 
(Ziľo: M.Švarcs) 

 

Izskatījusi N.L. un J.L. iesniegumu par zemes nomas līguma noslēgšanu, pamatojoties uz 

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

Finanšu pastāvīgās komitejas 2014.gada 13.februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, 

balsojot, 15 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, Igors Kolosovs, 

Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Guntis Rasims, Juris Runčs, Imants Skudra, 

Natālija Stafecka, Pēteris Stanka, Monvīds Švarcs, Anita Ţogota, Rita Ţurzdina), pret - nav, 

atturas - nav, n o l e m j: 

 

pieľemt lēmumu par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības (1/2 domājamās daļas) ar 

kadastra apzīmējumu 7846 004 0427 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar N.L. un 

J.L. Čornajas pagastā (lēmums pievienots). 
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42. § 

Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7846 003 0207 

iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar G.M. Čornajas pagastā 
(Ziľo: M.Švarcs) 

 

Izskatījusi G. M. iesniegumu par zemes nomas līguma noslēgšanu, pamatojoties uz likuma 

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

pastāvīgās komitejas 2014.gada 13.februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot, 15 

balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, 

Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Guntis Rasims, Juris Runčs, Imants Skudra, Natālija Stafecka, 

Pēteris Stanka, Monvīds Švarcs, Anita Ţogota, Rita Ţurzdina), pret - nav, atturas - nav,                              

n o l e m j: 

 

pieľemt lēmumu par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 

7846 003 0207 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar G.M. Čornajas pagastā (lēmums 

pievienots). 

 

43. § 

Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību daļu ar kadastra apzīmējumiem 7846 001 0113, 

7846 001 0112, 7846 004 0035, 7846 004 0033 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu 

ar T.P. Čornajas pagastā 
(Ziľo: M.Švarcs) 

 

Izskatījusi T. P. iesniegumu par zemes nomas līguma noslēgšanu, pamatojoties uz likuma 

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

pastāvīgās komitejas 2014.gada 13.februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot, 15 

balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, 

Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Guntis Rasims, Juris Runčs, Imants Skudra, Natālija Stafecka, 

Pēteris Stanka, Monvīds Švarcs, Anita Ţogota, Rita Ţurzdina), pret - nav, atturas - nav,                           

n o l e m j: 

 

pieľemt lēmumu par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību daļu ar kadastra apzīmējumiem 

7846 001 0113, 7846 001 0112, 7846 004 0035, 7846 004 0033 iznomāšanu, zemes nomas 

līguma noslēgšanu ar T.P. Čornajas pagastā (lēmums pievienots). 

 

44. § 

Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7846 003 0214 

iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar S.R. Čornajas pagastā 
(Ziľo: M.Švarcs) 

 

Izskatījusi S. R. iesniegumu par zemes nomas līguma noslēgšanu, pamatojoties uz likuma 

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

pastāvīgās komitejas 2014.gada 13.februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot, 15 

balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, 

Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Guntis Rasims, Juris Runčs, Imants Skudra, Natālija Stafecka, 

Pēteris Stanka, Monvīds Švarcs, Anita Ţogota, Rita Ţurzdina), pret - nav, atturas - nav,                             

n o l e m j: 

 

pieľemt lēmumu par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7846 

003 0214 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar S.R. Čornajas pagastā (lēmums 

pievienots). 
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45. § 

Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7846 003 0170 

iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību                 

„M Systems” Čornajas pagastā 
(Ziľo: M.Švarcs) 

 

Izskatījusi SIA „M Systems”, reģistrācijas Nr.52403027341, valdes priekšsēdētāja 

A.M.iesniegumu par zemes nomas līguma noslēgšanu, pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām” 37.panta sesto daļu, 41.panta pirmās daļas 3.punktu, ľemot vērā Finanšu 

pastāvīgās komitejas 2014.gada 13.februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot, 15 

balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, 

Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Guntis Rasims, Juris Runčs, Imants Skudra, Natālija Stafecka, 

Pēteris Stanka, Monvīds Švarcs, Anita Ţogota, Rita Ţurzdina), pret - nav, atturas - nav,                   

n o l e m j: 

 

pieľemt lēmumu par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 

7846 003 0170 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu 

atbildību „M Systems” Čornajas pagastā (lēmums pievienots). 

 

46. § 

Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7852 004 0071 

iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar O.B. Feimaņu pagastā 
(Ziľo: M.Švarcs) 

 

Izskatījusi O. B. iesniegumu par zemes nomu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

37.panta sesto daļu, 41.panta pirmās daļas 3.punktu, ľemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 

2014.gada 13.februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot, 15 balsīm par (Aivars 

Buharins, Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, 

Kaspars Melnis, Guntis Rasims, Juris Runčs, Imants Skudra, Natālija Stafecka, Pēteris Stanka, 

Monvīds Švarcs, Anita Ţogota, Rita Ţurzdina), pret - nav, atturas - nav, n o l e m j: 

 

pieľemt lēmumu par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7852 

004 0071 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar O.B. Feimaľu pagastā (lēmums 

pievienots). 

 

47. § 

Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7854 009 0129 

iznomāšanu, nomas līguma noslēgšanu ar V.V. Gaigalavas pagastā 
(Ziľo: M.Švarcs) 

 

Izskatījusi V. V. iesniegumu par zemes nomas līguma noslēgšanu, pamatojoties uz likuma 

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

pastāvīgās komitejas 2014.gada 13.februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot, 15 

balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, 

Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Guntis Rasims, Juris Runčs, Imants Skudra, Natālija Stafecka, 

Pēteris Stanka, Monvīds Švarcs, Anita Ţogota, Rita Ţurzdina), pret - nav, atturas - nav,                           

n o l e m j: 

 

pieľemt lēmumu par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7854 

009 0129 iznomāšanu, nomas līguma noslēgšanu ar V.V. Gaigalavas pagastā (lēmums 

pievienots). 
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48. § 

Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7856 001 0586 

iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar V.V. Griškānu pagastā 
(Ziľo: M.Švarcs) 

 

Izskatījusi V.V. iesniegumu par pašvaldībai piekritīgās zemes iznomāšanu, pamatojoties uz 

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

Finanšu pastāvīgās komitejas 2014.gada 13.februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, 

balsojot, 15 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, Igors Kolosovs, 

Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Guntis Rasims, Juris Runčs, Imants Skudra, 

Natālija Stafecka, Pēteris Stanka, Monvīds Švarcs, Anita Ţogota, Rita Ţurzdina), pret - nav, 

atturas - nav, n o l e m j: 

 

pieľemt lēmumu par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7856 

001 0586 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar V.V. Griškānu pagastā (lēmums 

pievienots). 

 

49. § 

Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7860 006 0317, 7860 

006 0367, 7860 006 0363 – daļas un 7860 006 0066 - daļas  iznomāšanu, zemes nomas 

līguma noslēgšanu ar N.K. Kantinieku pagastā 
(Ziľo: M.Švarcs) 

 

Izskatījusi N. K. iesniegumu par zemes nomu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

37.panta sesto daļu, 41.panta pirmās daļas 3.punktu, ľemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 

2014.gada 13.februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot, 15 balsīm par (Aivars 

Buharins, Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, 

Kaspars Melnis, Guntis Rasims, Juris Runčs, Imants Skudra, Natālija Stafecka, Pēteris Stanka, 

Monvīds Švarcs, Anita Ţogota, Rita Ţurzdina), pret - nav, atturas - nav, n o l e m j: 

 

pieľemt lēmumu par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7860 

006 0317, 7860 006 0367, 7860 006 0363 – daļas un 7860 006 0066 - daļas iznomāšanu, zemes 

nomas līguma noslēgšanu ar N.K. Kantinieku pagastā (lēmums pievienots). 

 

50. § 

Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7860 006 0116 

iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar S.P. Kantinieku pagastā 
(Ziľo: M.Švarcs) 

 

Izskatījusi S. P. iesniegumu par pašvaldībai piekritīgas zemes nomu, pamatojoties uz 

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

Finanšu pastāvīgās komitejas 2014.gada 13.februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, 

balsojot, 15 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, Igors Kolosovs, 

Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Guntis Rasims, Juris Runčs, Imants Skudra, 

Natālija Stafecka, Pēteris Stanka, Monvīds Švarcs, Anita Ţogota, Rita Ţurzdina), pret - nav, 

atturas - nav, n o l e m j: 

 

pieľemt lēmumu par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7860 

006 0116 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar S.P. Kantinieku pagastā (lēmums 

pievienots). 
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51. § 

Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7860 004 0092 daļas 

iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar A.V. Kantinieku  pagastā 
(Ziľo: M.Švarcs) 

 

Izskatījusi A.V. iesniegumu par zemes nomu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

37.panta sesto daļu, 41.panta pirmās daļas 3.punktu, ľemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 

2014.gada 13.februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot, 15 balsīm par (Aivars 

Buharins, Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, 

Kaspars Melnis, Guntis Rasims, Juris Runčs, Imants Skudra, Natālija Stafecka, Pēteris Stanka, 

Monvīds Švarcs, Anita Ţogota, Rita Ţurzdina), pret - nav, atturas – nav, n o l e m j: 

 

pieľemt lēmumu par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7860 

004 0092 daļas iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar A.V. Kantinieku pagastā 

(lēmums pievienots). 

 

52. § 

Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7862 012 0106 

iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar I.M. Kaunatas pagastā 
(Ziľo: M.Švarcs) 

 

Izskatījusi I. M. iesniegumu par zemes nomas līguma noslēgšanu, pamatojoties uz likuma 

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

pastāvīgās komitejas 2014.gada 13.februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot, 15 

balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, 

Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Guntis Rasims, Juris Runčs, Imants Skudra, Natālija Stafecka, 

Pēteris Stanka, Monvīds Švarcs, Anita Ţogota, Rita Ţurzdina), pret - nav, atturas - nav,                            

n o l e m j: 

 

pieľemt lēmumu par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7862 

012 0106 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar I.M. Kaunatas pagastā (lēmums 

pievienots). 

 

53. § 

Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7870 004 

0116 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar O.B. Maltas  pagastā 
(Ziľo: M.Švarcs) 

 

Izskatījusi O. B. iesniegumu par zemes nomas līguma noslēgšanu, pamatojoties uz likuma 

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

pastāvīgās komitejas 2014.gada 13.februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot, 15 

balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, 

Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Guntis Rasims, Juris Runčs, Imants Skudra, Natālija Stafecka, 

Pēteris Stanka, Monvīds Švarcs, Anita Ţogota, Rita Ţurzdina), pret - nav, atturas - nav,                        

n o l e m j: 

 

pieľemt lēmumu par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 

7870 004 0116 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar O.B. Maltas pagastā (lēmums 

pievienots). 
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54. § 

Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7870 003 1057 

iznomāšanu, zemes noma līguma noslēgšanu ar I.Č. Maltas pagastā 
(Ziľo: M.Švarcs) 

 

Izskatījusi I. Č. iesniegumu par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu, pamatojoties uz 

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

Finanšu pastāvīgās komitejas 2014.gada 13.februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, 

balsojot, 15 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, Igors Kolosovs, 

Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Guntis Rasims, Juris Runčs, Imants Skudra, 

Natālija Stafecka, Pēteris Stanka, Monvīds Švarcs, Anita Ţogota, Rita Ţurzdina), pret - nav, 

atturas - nav, n o l e m j: 

 

pieľemt lēmumu par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7870 

003 1057 iznomāšanu, zemes noma līguma noslēgšanu ar I.Č. Maltas pagastā (lēmums 

pievienots). 

 

55. § 

Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7870 007 0108 

iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar G.Z. Maltas pagastā 
(Ziľo: M.Švarcs) 

 

Izskatījusi G. Z. iesniegumu par zemes nomas līguma noslēgšanu, pamatojoties uz likuma 

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

pastāvīgās komitejas 2014.gada 13.februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot, 15 

balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, 

Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Guntis Rasims, Juris Runčs, Imants Skudra, Natālija Stafecka, 

Pēteris Stanka, Monvīds Švarcs, Anita Ţogota, Rita Ţurzdina), pret - nav, atturas - nav,                      

n o l e m j: 

 

pieľemt lēmumu par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7870 

007 0108 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar G.Z. Maltas pagastā (lēmums 

pievienots). 

 

56. § 

Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7872 009 0084  

iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar N.G. Mākoņkalna pagastā 
(Ziľo: M.Švarcs) 

 

Izskatījusi N. G. iesniegumu par zemes nomas līguma noslēgšanu, pamatojoties uz likuma 

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

pastāvīgās komitejas 2014.gada 13.februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot, 15 

balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, 

Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Guntis Rasims, Juris Runčs, Imants Skudra, Natālija Stafecka, 

Pēteris Stanka, Monvīds Švarcs, Anita Ţogota, Rita Ţurzdina), pret - nav, atturas - nav,                             

n o l e m j: 

 

pieľemt lēmumu par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7872 

009 0084 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar N.G. (lēmums pievienots). 

 

57. § 
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Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7876 001 2650 daļas 

iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar D.F. Ozolaines pagastā 
(Ziľo: M.Švarcs) 

 

Izskatījusi D.F. iesniegumu par zemes nomu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

37.panta sesto daļu, 41.panta pirmās daļas 3.punktu, ľemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 

2014.gada 13.februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot, 15 balsīm par (Aivars 

Buharins, Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, 

Kaspars Melnis, Guntis Rasims, Juris Runčs, Imants Skudra, Natālija Stafecka, Pēteris Stanka, 

Monvīds Švarcs, Anita Ţogota, Rita Ţurzdina), pret - nav, atturas - nav, n o l e m j: 

 

pieľemt lēmumu par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7876 

001 2650 daļas iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar D.F. Ozolaines pagastā 

(lēmums pievienots). 

 

58. § 

Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7880 001 0080 

iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar I.Z. Pušas pagastā 
(Ziľo: M.Švarcs) 

 

Izskatījusi I. Z. iesniegumu par zemes nomas līguma noslēgšanu, pamatojoties uz likuma 

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

pastāvīgās komitejas 2014.gada 13.februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot, 15 

balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, 

Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Guntis Rasims, Juris Runčs, Imants Skudra, Natālija Stafecka, 

Pēteris Stanka, Monvīds Švarcs, Anita Ţogota, Rita Ţurzdina), pret - nav, atturas - nav,                           

n o l e m j: 

 

pieľemt lēmumu par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7880 

001 0080 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar I.Z. Pušas pagastā (lēmums 

pievienots). 

 

59. § 

Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7886 002 0224 

iznomāšanu, zemes  nomas līguma noslēgšanu ar P.K. Sakstagala  pagastā 
(Ziľo: M.Švarcs) 

 

Izskatījusi P. K. iesniegumu par  pašvaldībai piekritīgās zemes iznomāšanu un zemes 

nomas līguma noslēgšanu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 37.panta sesto daļu, 

41.panta pirmās daļas 3.punktu, ľemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2014.gada 13.februāra 

priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot, 15 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, 

Vinera Dimpere, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Guntis 

Rasims, Juris Runčs, Imants Skudra, Natālija Stafecka, Pēteris Stanka, Monvīds Švarcs, Anita 

Ţogota, Rita Ţurzdina), pret - nav, atturas - nav, n o l e m j: 

 

pieľemt lēmumu par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7886 

002 0224, iznomāšanu un zemes nomas līguma noslēgšanu ar P.K. Sakstagala pagastā (lēmums 

pievienots). 
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60. § 

Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7886 001 0080 

iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar R.M. Sakstagala  pagastā 
(Ziľo: M.Švarcs) 

 

Izskatījusi R. M. iesniegumu par pašvaldībai piekritīgās zemes iznomāšanu un zemes 

nomas līguma noslēgšanu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 37.panta sesto daļu, 

41.panta pirmās daļas 3.punktu, ľemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2014.gada 13.februāra 

priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot, 15 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, 

Vinera Dimpere, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Guntis 

Rasims, Juris Runčs, Imants Skudra, Natālija Stafecka, Pēteris Stanka, Monvīds Švarcs, Anita 

Ţogota, Rita Ţurzdina), pret - nav, atturas - nav, n o l e m j: 

 

pieľemt lēmumu ar pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7886 

001 0080 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar R.M. Sakstagala pagastā (lēmums 

pievienots). 

 

61. § 

Par pašvaldībai piekrītošas apbūvētas zemes vienības daļas kadastra apzīmējums 7888 012 

0132 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar K.D. Silmalas pagastā 
(Ziľo: M.Švarcs) 

 

Izskatījusi K. D. iesniegumu par zemes nomas līguma noslēgšanu, pamatojoties uz likuma 

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

pastāvīgās komitejas 2014.gada 13.februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot, 15 

balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, 

Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Guntis Rasims, Juris Runčs, Imants Skudra, Natālija Stafecka, 

Pēteris Stanka, Monvīds Švarcs, Anita Ţogota, Rita Ţurzdina), pret - nav, atturas - nav,                              

n o l e m j: 

 

pieľemt lēmumu par pašvaldībai piekrītošas apbūvētas zemes vienības daļas ar kadastra 

apzīmējumu 7888 012 0132 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar K.D. Silmalas 

pagastā (lēmums pievienots). 

 

62. § 

Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7846 003 0242 

iznomāšanu S.R. Čornajas pagastā 
(Ziľo: M.Švarcs) 

 

Izskatījusi S. R. iesniegumu par zemes nomas līguma noslēgšanu, pamatojoties uz likuma 

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

pastāvīgās komitejas 2014.gada 13.februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot, 15 

balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, 

Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Guntis Rasims, Juris Runčs, Imants Skudra, Natālija Stafecka, 

Pēteris Stanka, Monvīds Švarcs, Anita Ţogota, Rita Ţurzdina), pret - nav, atturas - nav,                         

n o l e m j: 

 

pieľemt lēmumu par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7846 

003 0242 iznomāšanu un zemes nomas līguma noslēgšanu ar S.R. Čornajas pagastā (lēmums 

pievienots). 
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63. § 

Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7852 001 0004 

iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar A.R. Feimaņu pagastā 
(Ziľo: M.Švarcs) 

 

Izskatījusi A. R. iesniegumu par zemes nomu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

37.panta sesto daļu, 41.panta pirmās daļas 3.punktu, ľemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 

2014.gada 13.februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot, 15 balsīm par (Aivars 

Buharins, Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, 

Kaspars Melnis, Guntis Rasims, Juris Runčs, Imants Skudra, Natālija Stafecka, Pēteris Stanka, 

Monvīds Švarcs, Anita Ţogota, Rita Ţurzdina), pret - nav, atturas - nav, n o l e m j: 

 

pieľemt lēmumu par rezerves zemes fonda zemes vienība iznomāšanu A. R. Feimaľu 

pagastā (lēmums pievienots). 

 

64. § 

Par rezerves fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7858 006 462 iznomāšanu, 

zemes nomas līguma noslēgšanu ar S.I. Ilzeskalna pagastā 
(Ziľo: M.Švarcs) 

 

Izskatījusi S. I. iesniegumu par rezerves fonda zemes nomu, pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām” 37.panta sesto daļu, 41.panta pirmās daļas 3.punktu, ľemot vērā Finanšu 

pastāvīgās komitejas 2014.gada 13.februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot, 15 

balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, 

Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Guntis Rasims, Juris Runčs, Imants Skudra, Natālija Stafecka, 

Pēteris Stanka, Monvīds Švarcs, Anita Ţogota, Rita Ţurzdina), pret - nav, atturas - nav,                          

n o l e m j: 

 

pieľemt lēmumu par rezerves fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7858 006 462 

iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar S.I. Ilzeskalna pagastā (lēmums pievienots). 

 

65. § 

Par rezerves zemes fonda zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7860 005 0023; 7860 

006 0149 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar M.Č. Kantinieku pagastā  
(Ziľo: M.Švarcs) 

 

Izskatījusi M. Č.iesniegumu par zemes nomas līguma noslēgšanu, pamatojoties uz likuma 

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

pastāvīgās komitejas 2014.gada 13.februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot, 15 

balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, 

Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Guntis Rasims, Juris Runčs, Imants Skudra, Natālija Stafecka, 

Pēteris Stanka, Monvīds Švarcs, Anita Ţogota, Rita Ţurzdina), pret - nav, atturas - nav,                            

n o l e m j: 

 

pieľemt lēmumu par rezerves zemes fonda zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7860 

005 0023; 7860 006 0149 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar M.Č. Kantinieku 

pagastā (lēmums pievienots). 
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66. § 

Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7860 006 0370 

iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar N.K. Kantinieku pagastā  
(Ziľo: M.Švarcs) 

 

Izskatījusi N. K. iesniegumu par zemes nomas līguma noslēgšanu, pamatojoties uz likuma 

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

pastāvīgās komitejas 2014.gada 13.februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot, 15 

balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, 

Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Guntis Rasims, Juris Runčs, Imants Skudra, Natālija Stafecka, 

Pēteris Stanka, Monvīds Švarcs, Anita Ţogota, Rita Ţurzdina), pret - nav, atturas - nav, n o l e m 

j: 

 

pieľemt lēmumu par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7860 

006 0370 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar N.K. Kantinieku pagastā (lēmums 

pievienots). 

 

67. § 

Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7862 005 0085 

iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar J.K. Kaunatas pagastā 
(Ziľo: M.Švarcs) 

 

Izskatījusi J. K. iesniegumu par zemes nomas līguma noslēgšanu, pamatojoties uz likuma 

”Par pašvaldībām”37.panta sesto daļu, 41.panta pirmās daļas 3.punktu, ľemot vērā Finanšu 

pastāvīgās komitejas 2014.gada 13.februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot, 15 

balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, 

Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Guntis Rasims, Juris Runčs, Imants Skudra, Natālija Stafecka, 

Pēteris Stanka, Monvīds Švarcs, Anita Ţogota, Rita Ţurzdina), pret - nav, atturas - nav,                             

n o l e m j: 

 

pieľemt lēmumu par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7862 

005 0085 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar J.K. Kaunatas pagastā (lēmums 

pievienots). 

 

68. § 

Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7866 002 0189 

iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar D.G. Lendžu pagastā 
(Ziľo: M.Švarcs) 

 

Izskatījusi D.G. iesniegumu par zemes nomas līguma noslēgšanu, pamatojoties uz  likuma 

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

pastāvīgās komitejas 2014.gada 13.februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot, 15 

balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, 

Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Guntis Rasims, Juris Runčs, Imants Skudra, Natālija Stafecka, 

Pēteris Stanka, Monvīds Švarcs, Anita Ţogota, Rita Ţurzdina), pret - nav, atturas - nav,                           

n o l e m j: 

 

pieľemt lēmumu par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7866 

002 0189 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar D.G. Lendţu pagastā (lēmums 

pievienots). 

 



34 

 

69. § 

Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7862 005 0193 

iznomāšanu, zemes nomas līguma pārslēgšanu ar A.B. Kaunatas pagastā 
(Ziľo: M.Švarcs) 

 

Izskatot A. B. iesniegumu par zemes nomas līgumu pārslēgšanu, pamatojoties uz likuma 

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

pastāvīgās komitejas 2014.gada 13.februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot, 15 

balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, 

Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Guntis Rasims, Juris Runčs, Imants Skudra, Natālija Stafecka, 

Pēteris Stanka, Monvīds Švarcs, Anita Ţogota, Rita Ţurzdina), pret - nav, atturas - nav,                            

n o l e m j: 

 

pieľemt lēmumu par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu7862 

005 0193 iznomāšanu, zemes nomas līguma pārslēgšanu ar A.B. Kaunatas pagastā (lēmums 

pievienots). 

 

70. § 

Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 7862 002 0092 

iznomāšanu, zemes nomas līguma pārslēgšanu ar A.B. Kaunatas pagastā 
(Ziľo: M.Švarcs) 

 

Izskatot A. B. iesniegumu par zemes nomas līgumu pārslēgšanu, pamatojoties uz likuma 

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

pastāvīgās komitejas 2014.gada 13.februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot, 15 

balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, 

Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Guntis Rasims, Juris Runčs, Imants Skudra, Natālija Stafecka, 

Pēteris Stanka, Monvīds Švarcs, Anita Ţogota, Rita Ţurzdina), pret - nav, atturas - nav,                             

n o l e m j: 

 

pieľemt lēmumu par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar  kadastra apzīmējumu 7862 

002 0092 iznomāšanu, zemes nomas līguma pārslēgšanu ar A.B. Kaunatas pagastā (lēmums 

pievienots). 

 

71. § 

Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 7862 005 0136 

iznomāšanu, zemes nomas līguma pārslēgšanu ar L.Č. Kaunatas pagastā 
(Ziľo: M.Švarcs) 

 

Izskatot L. Č. iesniegumu par zemes nomas līgumu pārslēgšanu, pamatojoties uz likuma 

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

pastāvīgās komitejas 2014.gada 13.februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot, 15 

balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, 

Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Guntis Rasims, Juris Runčs, Imants Skudra, Natālija Stafecka, 

Pēteris Stanka, Monvīds Švarcs, Anita Ţogota, Rita Ţurzdina), pret - nav, atturas - nav,                           

n o l e m j: 

 

pieľemt lēmumu par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7862 

005 0136 iznomāšanu, zemes nomas līguma pārslēgšanu ar L.Č. Kaunatas pagastā (lēmums 

pievienots). 
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72. § 

Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7862 002 0144, 7862 

002 0235, 7862 005 0071, 7862 006 0335 iznomāšanu, zemes nomas līguma pārslēgšanu ar 

I.K. Kaunatas pagastā 
(Ziľo: M.Švarcs) 

 

Izskatot I. K. iesniegumu par zemes nomas līgumu pārslēgšanu, pamatojoties uz likuma 

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

pastāvīgās komitejas 2014.gada 13.februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot, 15 

balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, 

Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Guntis Rasims, Juris Runčs, Imants Skudra, Natālija Stafecka, 

Pēteris Stanka, Monvīds Švarcs, Anita Ţogota, Rita Ţurzdina), pret - nav, atturas - nav,                               

n o l e m j: 

 

pieľemt lēmumu par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7862 

002 0144, 7862 002 0235, 7862 005 0071, 7862 006 0335 iznomāšanu, zemes nomas līguma 

pārslēgšanu ar I.K. Kaunatas pagastā (lēmums pievienots). 

 

73. § 

Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības, ar kadastra apzīmējumiem 7862 013 0047 

iznomāšanu, zemes nomas līguma pārslēgšanu ar B.L. Kaunatas pagastā 
(Ziľo: M.Švarcs) 

 

Izskatot B. L. iesniegumu par zemes nomas līgumu pārslēgšanu, pamatojoties uz likuma 

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

pastāvīgās komitejas 2014.gada 13.februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot, 15 

balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, 

Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Guntis Rasims, Juris Runčs, Imants Skudra, Natālija Stafecka, 

Pēteris Stanka, Monvīds Švarcs, Anita Ţogota, Rita Ţurzdina), pret - nav, atturas - nav,                           

n o l e m j: 

 

pieľemt lēmumu par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7862 

013 0047, iznomāšanu un zemes nomas līguma pārslēgšanu ar B.L. Kaunatas pagastā (lēmums 

pievienots). 

 

74. § 

Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 7862 001 0234, 7862 

001 0389 iznomāšanu, zemes nomas līguma pārslēgšanu ar V.M. Kaunatas pagastā 
(Ziľo: M.Švarcs) 

 

Izskatot V. M. iesniegumu par zemes nomas līgumu pārslēgšanu, pamatojoties uz likuma 

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

pastāvīgās komitejas 2014.gada 13.februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot, 15 

balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, 

Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Guntis Rasims, Juris Runčs, Imants Skudra, Natālija Stafecka, 

Pēteris Stanka, Monvīds Švarcs, Anita Ţogota, Rita Ţurzdina), pret - nav, atturas - nav,                                

n o l e m j: 

 

pieľemt lēmumu par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7862 

001 0234, 7862 001 0389 iznomāšanu un zemes nomas līguma pārslēgšanu ar V.M. Kaunatas 

pagastā (lēmums pievienots). 
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75. § 

Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7862 005 0386, 7862 

7862 005 0133 iznomāšanu, zemes nomas līguma pārslēgšanu ar A.S. Kaunatas pagastā 
(Ziľo: M.Švarcs) 

 

Izskatot A. S. iesniegumu par zemes nomas līgumu pārslēgšanu, pamatojoties uz likuma 

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

pastāvīgās komitejas 2014.gada 13.februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot, 15 

balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, 

Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Guntis Rasims, Juris Runčs, Imants Skudra, Natālija Stafecka, 

Pēteris Stanka, Monvīds Švarcs, Anita Ţogota, Rita Ţurzdina), pret - nav, atturas - nav,                            

n o l e m j: 

 

pieľemt lēmumu par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7862 

005 0386, 7862 005 0133 iznomāšanu un zemes nomas līguma pārslēgšanu ar A.S. Kaunatas 

pagastā (lēmums pievienots). 

 

76. § 

Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības, ar kadastra apzīmējumiem 7862 005 0392 

iznomāšanu, zemes nomas līguma pārslēgšanu ar S.V. Kaunatas pagastā 
(Ziľo: M.Švarcs) 

 

Izskatot S. V. iesniegumu par jauna zemes nomas līgumu pārslēgšanu, pamatojoties uz 

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

Finanšu pastāvīgās komitejas 2014.gada 13.februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, 

balsojot, 15 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, Igors Kolosovs, 

Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Guntis Rasims, Juris Runčs, Imants Skudra, 

Natālija Stafecka, Pēteris Stanka, Monvīds Švarcs, Anita Ţogota, Rita Ţurzdina), pret - nav, 

atturas - nav, n o l e m j: 

 

pieľemt lēmumu par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7862 

005 0392, iznomāšanu un zemes nomas līguma pārslēgšanu ar S.V. Kaunatas pagastā (lēmums 

pievienots). 

 

77. § 

Par 2008.gada 26.novembra zemes nomas līguma pagarināšanu ar A.M. Čornajas pagastā 
(Ziľo: M.Švarcs) 

 

Izskatījusi A. M. iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu, pamatojoties uz 

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

Finanšu pastāvīgās komitejas 2014.gada 13.februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, 

balsojot, 15 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, Igors Kolosovs, 

Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Guntis Rasims, Juris Runčs, Imants Skudra, 

Natālija Stafecka, Pēteris Stanka, Monvīds Švarcs, Anita Ţogota, Rita Ţurzdina), pret - nav, 

atturas - nav, n o l e m j: 

 

pieľemt lēmumu par 2008.gada 26.novembra zemes nomas līguma pagarināšanu ar A.M. 

Čornajas pagastā (lēmums pievienots). 

 

 

 



37 

 

78. § 

Par zemes nomas līguma Nr.18 pagarināšanu ar T.G. uz zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 7862 012 0196 Kaunatas pagastā 
(Ziľo: M.Švarcs) 

 

Izskatot T. G. iesniegumu par zemes nomas līgumu pārslēgšanu, pamatojoties uz likuma 

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

pastāvīgās komitejas 2014.gada 13.februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot, 15 

balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, 

Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Guntis Rasims, Juris Runčs, Imants Skudra, Natālija Stafecka, 

Pēteris Stanka, Monvīds Švarcs, Anita Ţogota, Rita Ţurzdina), pret - nav, atturas - nav,                             

n o l e m j: 

 

pieľemt lēmumu par zemes nomas līguma Nr.18 pagarināšanu ar T.G. uz zemes vienību ar 

kadastra apzīmējumu 7862 012 0196 Kaunatas pagastā  (lēmums pievienots). 

 

79. § 

Par grozījumiem A.P. zemes nomas līgumā Feimaņu pagastā 
(Ziľo: M.Švarcs) 

 

Izskatījusi Feimaľu pagasta pārvaldes iesniegumu par zemes nomas līguma precizēšanu, 

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

ľemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2014.gada 13.februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada 

dome, balsojot, 15 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, Igors Kolosovs, 

Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Guntis Rasims, Juris Runčs, Imants Skudra, 

Natālija Stafecka, Pēteris Stanka, Monvīds Švarcs, Anita Ţogota, Rita Ţurzdina), pret - nav, 

atturas - nav, n o l e m j: 

 

pieľemt lēmumu par grozījumiem A.P. zemes nomas līgumā Feimaľu pagastā (lēmums 

pievienots). 

 

80. § 

Par grozījumiem 2011.gada 7.septembra zemes nomas līgumā Nr.3 ar R.B. Ilzeskalna 

pagastā 
(Ziľo: M.Švarcs) 

 

Izskatījusi R. B. iesniegumu par zemes nomas līguma grozīšanu, pamatojoties uz likuma 

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

pastāvīgās komitejas 2014.gada 13.februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot, 15 

balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, 

Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Guntis Rasims, Juris Runčs, Imants Skudra, Natālija Stafecka, 

Pēteris Stanka, Monvīds Švarcs, Anita Ţogota, Rita Ţurzdina), pret - nav, atturas - nav, n o l e m 

j: 

 

pieľemt lēmumu par grozījumiem 2011.gada 7.septembra zemes nomas līgumā Nr.3 ar 

R.B. Ilzeskalna pagastā (lēmums pievienots). 

 

 

 

 

 



38 

 

81. § 

Par grozījumiem 2008. gada 1.decembra zemes nomas līgumā Nr.58 ar A.D. Sakstagala 

pagastā 
(Ziľo: M.Švarcs) 

 

Izskatījusi A. D.iesniegumu, par grozījumiem zemes nomas līgumā, pamatojoties uz 

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

Finanšu pastāvīgās komitejas 2014.gada 13.februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, 

balsojot, 15 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, Igors Kolosovs, 

Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Guntis Rasims, Juris Runčs, Imants Skudra, 

Natālija Stafecka, Pēteris Stanka, Monvīds Švarcs, Anita Ţogota, Rita Ţurzdina), pret - nav, 

atturas - nav, n o l e m j: 

 

pieľemt lēmumu par grozījumiem 2008.gada 1.decembra zemes nomas līguma Nr.58 ar 

A.D. Sakstagala  pagastā (lēmums pievienots). 

 

82. § 

Par 2010.gada 2.februāra zemes nomas tipveida līguma Nr.82 grozīšanu ar N.Š. Silmalas 

pagastā 
(Ziľo: M.Švarcs) 

 

Izskatījusi Silmalas pagasta pārvaldes iesniegumu par zemes nomas līguma grozīšanu,  

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

ľemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2014.gada 13.februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada 

dome, balsojot, 15 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, Igors Kolosovs, 

Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Guntis Rasims, Juris Runčs, Imants Skudra, 

Natālija Stafecka, Pēteris Stanka, Monvīds Švarcs, Anita Ţogota, Rita Ţurzdina), pret - nav, 

atturas - nav, n o l e m j: 

 

pieľemt lēmumu par 2010.gada 2.februāra zemes nomas tipveida līguma Nr.82 grozīšanu 

ar N.Š. Silmalas pagastā (lēmums pievienots). 

 

83. § 

Par 2009.gada 20.maija zemes nomas līguma laušanu ar G.D. Čornajas pagastā zemes 

vienībai ar kadastra  apzīmējumu 7846 010 0134 
(Ziľo: M.Švarcs) 

 

Izskatījusi G. D. iesniegumu par zemes nomas līguma laušanu, pamatojoties uz likuma 

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

pastāvīgās komitejas 2014.gada 13.februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot, 15 

balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, 

Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Guntis Rasims, Juris Runčs, Imants Skudra, Natālija Stafecka, 

Pēteris Stanka, Monvīds Švarcs, Anita Ţogota, Rita Ţurzdina), pret - nav, atturas - nav,                          

n o l e m j: 

 

pieľemt lēmumu par 2009.gada 20.maija zemes nomas līguma laušanu ar G.D. Čornajas 

pagastā zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7846 010 0134 (lēmums pievienots). 
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84. § 

Par 2009.gada 21.janvāra zemes nomas līguma laušanu ar O.M. Čornajas pagastā zemes 

vienībai ar kadastra apzīmējumu 7846 008 0109 
(Ziľo: M.Švarcs) 

 

Izskatījusi O.M. iesniegumu par zemes nomas līguma laušanu, pamatojoties uz likuma 

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

pastāvīgās komitejas 2014.gada 13.februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot, 15 

balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, 

Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Guntis Rasims, Juris Runčs, Imants Skudra, Natālija Stafecka, 

Pēteris Stanka, Monvīds Švarcs, Anita Ţogota, Rita Ţurzdina), pret - nav, atturas - nav,                              

n o l e m j: 

 

pieľemt lēmumu par 2009.gada 21.janvāra zemes nomas līguma laušanu ar O.M. Čornajas 

pagastā zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7846 008 0109 (lēmums pievienots). 

 

85. § 

Par 2009.gada 20.marta Lauku apvidus zemes nomas līguma laušanu ar J.C. Ozolaines 

pagastā 
(Ziľo: M.Švarcs) 

 

Izskatījusi J. C. iesniegumu par Lauku apvidus zemes nomas līguma laušanu uz zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumiem 7876 001 0628, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

37.panta sesto daļu, 41.panta pirmās daļas 3.punktu, ľemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 

2014.gada 13.februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot, 15 balsīm par (Aivars 

Buharins, Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, 

Kaspars Melnis, Guntis Rasims, Juris Runčs, Imants Skudra, Natālija Stafecka, Pēteris Stanka, 

Monvīds Švarcs, Anita Ţogota, Rita Ţurzdina), pret - nav, atturas - nav,  n o l e m j: 

 

pieľemt lēmumu par 2009.gada 20.marta Lauku apvidus zemes nomas līguma laušanu ar 

J.C. Ozolaines pagastā (lēmums pievienots). 

 

86. § 

Par 2011.gada 7.marta Lauku apvidus zemes nomas līguma laušanu ar A.S. Ozolaines 

pagastā 
(Ziľo: M.Švarcs) 

 

Izskatījusi A. S. iesniegumu par Lauku apvidus zemes nomas līguma laušanu uz zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumiem 7876 006 0516, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

37.panta sesto daļu, 41.panta pirmās daļas 3.punktu, ľemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 

2014.gada 13.februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot, 15 balsīm par (Aivars 

Buharins, Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, 

Kaspars Melnis, Guntis Rasims, Juris Runčs, Imants Skudra, Natālija Stafecka, Pēteris Stanka, 

Monvīds Švarcs, Anita Ţogota, Rita Ţurzdina), pret - nav, atturas - nav, n o l e m j: 

 

pieľemt lēmumu par 2011.gada 7.marta Lauku apvidus zemes nomas līguma laušanu ar 

A.S. Ozolaines pagastā (lēmums pievienots). 
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87. § 

Par 2009.gada 26.maija zemes nomas līguma laušanu ar I.E. Strūžānu pagastā 
(Ziľo: M.Švarcs) 

 

Izskatījusi I. E. iesniegumu par atteikšanos no zemes ar kadastra apzīmējumu 7894 002 

0230, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 37.panta sesto daļu, 41.panta pirmās daļas 

3.punktu, ľemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2014.gada 13.februāra priekšlikumu, 

Rēzeknes novada dome, balsojot, 15 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Vinera 

Dimpere, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Guntis Rasims, Juris 

Runčs, Imants Skudra, Natālija Stafecka, Pēteris Stanka, Monvīds Švarcs, Anita Ţogota, Rita 

Ţurzdina), pret - nav, atturas - nav, n o l e m j: 

 

pieľemt lēmumu par 2009.gada 26.maija Lauku apvidus zemes nomas līguma laušanu ar 

I.E. (lēmums pievienots). 

 

88. § 

Par T.R. nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa samaksas kārtības noteikšanu 
(Ziľo: M.Švarcs) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļu 4.punktu, ľemot vērā 

Finanšu pastāvīgās komitejas 2014.gada 13.februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, 

balsojot, 15 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, Igors Kolosovs, 

Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Guntis Rasims, Juris Runčs, Imants Skudra, 

Natālija Stafecka, Pēteris Stanka, Monvīds Švarcs, Anita Ţogota, Rita Ţurzdina), pret - nav, 

atturas - nav, n o l e m j: 

 

1. Sakarā T.R. iesniegumu par nekustamā īpašuma nodokļu parāda samaksas kārtību, 

vienoties ar T. R. par nekustamā īpašuma nodokļu parāda EUR 355,16 (trīs simti 

piecdesmit pieci euro, 16 centi) samaksas kārtību, paredzot parāda atmaksas termiľu pa 

daļām un nosakot atmaksas termiľu līdz 2015.gada 11.martam (vienošanās projekts 

pievienots) 

2. Uzdot Rēzeknes novada domes priekšsēdētājam Monvīdam Švarcam parakstīt 

vienošanos par nekustamā īpašuma nodokļu parāda samaksas kārtību ar T.R. 

 

89. § 

Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no A.E. 
(Ziľo: M.Švarcs) 

 

Izskatījusi Latvijas Republikas Latgales apgabaltiesas amata vieta Nr.30, Anitas Briškas, 

prakses vieta, kas atrodas Atbrīvošanas aleja 93a, Rēzekne, LV - 4601, 2014.gada 20.janvāra 

pieprasījumu par nekustamā īpašuma nodokļa parādu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

37.panta sesto daļu, 41.panta pirmās daļas 3.punktu, ľemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 

2014.gada 13.februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot, 15 balsīm par (Aivars 

Buharins, Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, 

Kaspars Melnis, Guntis Rasims, Juris Runčs, Imants Skudra, Natālija Stafecka, Pēteris Stanka, 

Monvīds Švarcs, Anita Ţogota, Rita Ţurzdina), pret - nav, atturas - nav, n o l e m j: 

 

pieľemt lēmumu par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziľu bezstrīda 

kārtība no A.E. (lēmums pievienots). 
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90. § 

Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no Ļ.G. 
(Ziľo: M.Švarcs) 

 

Izskatījusi Latvijas Republikas Latgales apgabaltiesas amata vieta Nr.18, Jūlijas Joffe 

atrodas Rīgas iela 64, 304.kab, Daugavpils, LV - 5401, 2014.gada 8.februāra pieprasījumu par 

nodokļa parāda piedziľu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 37.panta sesto daļu, 

41.panta pirmās daļas 3.punktu, ľemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2014.gada 13.februāra 

priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot, 15 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, 

Vinera Dimpere, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Guntis 

Rasims, Juris Runčs, Imants Skudra, Natālija Stafecka, Pēteris Stanka, Monvīds Švarcs, Anita 

Ţogota, Rita Ţurzdina), pret - nav, atturas - nav, n o l e m j: 

 

pieľemt lēmumu par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziľu bezstrīda 

kārtība no Ļ.G. (lēmums pievienots). 

 

91. § 

Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no J.J. 
(Ziľo: M.Švarcs) 

 

Izskatījusi Latvijas Republikas Latgales apgabaltiesas amata vieta Nr.29, Lilijas 

Solovjovas, prakses vieta, kas atrodas Atbrīvošanas aleja 93a, Rēzekne, LV - 4601, 2014.gada 

7.februāra pieprasījumu par nekustamā īpašuma nodokļa parādu, pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām” 37.panta sesto daļu, 41.panta pirmās daļas 3.punktu, ľemot vērā Finanšu 

pastāvīgās komitejas 2014.gada 13.februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot, 15 

balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, 

Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Guntis Rasims, Juris Runčs, Imants Skudra, Natālija Stafecka, 

Pēteris Stanka, Monvīds Švarcs, Anita Ţogota, Rita Ţurzdina), pret - nav, atturas - nav,                 

n o l e m j: 

 

pieľemt lēmumu par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziľu bezstrīda 

kārtība no J.J. (lēmums pievienots). 

 

92. § 

Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no A.K. 
(Ziľo: M.Švarcs) 

 

Izskatījusi Latvijas Republikas Latgales apgabaltiesas amata vieta Nr.16, Anitas Kalniľas, 

prakses vieta, kas atrodas Bērzpils iela 2, Balvi, LV - 4501, 2014.gada 27.janvāra pieprasījumu 

par nekustamā īpašuma nodokļa parādu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 37.panta 

sesto daļu, 41.panta pirmās daļas 3.punktu, ľemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2014.gada 

13.februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot, 15 balsīm par (Aivars Buharins, 

Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars 

Melnis, Guntis Rasims, Juris Runčs, Imants Skudra, Natālija Stafecka, Pēteris Stanka, Monvīds 

Švarcs, Anita Ţogota, Rita Ţurzdina), pret - nav, atturas - nav, n o l e m j: 

 

pieľemt lēmumu par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziľu bezstrīda 

kārtība no A.K. (lēmums pievienots). 
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93. § 

Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no                  

O. Š.K. 
(Ziľo: M.Švarcs) 

 

Izskatījusi Latvijas Republikas Latgales apgabaltiesas amata vieta Nr.18, Jūlijas Joffe 

atrodas Rīgas iela 64, 304.kab, Daugavpils, LV - 5401, 2014.gada 23.janvāra pieprasījumu par 

nodokļa parāda piedziľu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 37.panta sesto daļu, 

41.panta pirmās daļas 3.punktu, ľemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2014.gada 13.februāra 

priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot, 15 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, 

Vinera Dimpere, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Guntis 

Rasims, Juris Runčs, Imants Skudra, Natālija Stafecka, Pēteris Stanka, Monvīds Švarcs, Anita 

Ţogota, Rita Ţurzdina), pret - nav, atturas - nav, n o l e m j: 

 

pieľemt lēmumu par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziľu bezstrīda 

kārtība no O. Š.K. (lēmums pievienots). 

 

94. § 

Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no 

zemnieku saimniecības „Pakalnu Māliņi” 
(Ziľo: M.Švarcs) 

 

Izskatījusi Latvijas Republikas Latgales apgabaltiesas amata vieta Nr.24, Kristīnes 

Melderes, prakses vieta, kas atrodas Rēzeknes iela 33A, Krāslava, LV - 5601, 2014.gada 

3.februāra pieprasījumu par nodokļa parāda piedziľu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

37.panta sesto daļu, 41.panta pirmās daļas 3.punktu, ľemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 

2014.gada 13.februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot, 15 balsīm par (Aivars 

Buharins, Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, 

Kaspars Melnis, Guntis Rasims, Juris Runčs, Imants Skudra, Natālija Stafecka, Pēteris Stanka, 

Monvīds Švarcs, Anita Ţogota, Rita Ţurzdina), pret - nav, atturas - nav, n o l e m j: 

 

pieľemt lēmumu par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziľu bezstrīda 

kārtība no zemnieku saimniecības „Pakalnu Māliņi” (lēmums pievienots). 

 

95. § 

Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no 

zemnieku saimniecības „Pakalnu Māliņi” 
(Ziľo: M.Švarcs) 

 

Izskatījusi Latvijas Republikas Latgales apgabaltiesas amata vieta Nr.16, Anitas Kalniľas, 

prakses vieta, kas atrodas Bērzpils iela 2, Balvi, LV - 4501, 2014.gada 30.janvāra pieprasījumu 

par nodokļa parāda piedziľu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 37.panta sesto daļu, 

41.panta pirmās daļas 3.punktu, ľemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2014.gada 13.februāra 

priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot, 15 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, 

Vinera Dimpere, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Guntis 

Rasims, Juris Runčs, Imants Skudra, Natālija Stafecka, Pēteris Stanka, Monvīds Švarcs, Anita 

Ţogota, Rita Ţurzdina), pret - nav, atturas - nav, n o l e m j: 

 

pieľemt lēmumu par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziľu bezstrīda 

kārtība no zemnieku saimniecības „Pakalnu Māliņi” (lēmums pievienots). 
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96. § 

Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Ē.Z. Strūžānu pagastā 
(Ziľo: R.Ţurzdina) 

 

Izskatījusi Ē. Z. iesniegumu par dzīvojamās telpas izīrēšanu, pamatojoties uz likuma „Par 

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

veselības aizsardzības jautājumu pastāvīgās komitejas 2014.gada 13.februāra priekšlikumu, 

Rēzeknes novada dome, balsojot, 15 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Vinera 

Dimpere, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Guntis Rasims, Juris 

Runčs, Imants Skudra, Natālija Stafecka, Pēteris Stanka, Monvīds Švarcs, Anita Ţogota, Rita 

Ţurzdina), pret - nav, atturas - nav, n o l e m j: 

 

1. Pieľemt lēmumu par dzīvojamās telpas izīrēšanu Ē.Z. Strūţānu pagastā (lēmums 

pievienots). 

2. Uzdot SIA „Strūţānu siltums” valdes loceklim Voldemāram Silagaiļam sagatavot un 

noslēgt dzīvokļa īres līgumu ar Ē.Z. 

 

97. § 

Par dzīvojamās telpas izīrēšanu J.T. Strūžānu pagastā 
(Ziľo: R.Ţurzdina) 

 

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

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

veselības aizsardzības jautājumu pastāvīgās komitejas 2014.gada 13.februāra priekšlikumu, 

Rēzeknes novada dome, balsojot, 15 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Vinera 

Dimpere, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Guntis Rasims, Juris 

Runčs, Imants Skudra, Natālija Stafecka, Pēteris Stanka, Monvīds Švarcs, Anita Ţogota, Rita 

Ţurzdina), pret - nav, atturas - nav, n o l e m j: 

 

1. Pieľemt lēmumu par dzīvojamās telpas izīrēšanu J.T. Strūţānu pagastā (lēmums 

pievienots). 

2. Uzdot SIA „Strūţānu siltums” valdes loceklim Voldemāram Silagaiļam sagatavot un 

noslēgt dzīvokļa īres līgumu ar J. T. 

 

98. § 

Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu J.B. Strūžānu pagastā  
(Ziľo: R.Ţurzdina) 

 

Izskatījusi J.B. iesniegumu par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu, pamatojoties 

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

dzīvojamo telpu īri” 5.pantu un 6.pantu, ľemot vērā Strūţānu pagasta pārvaldes 2014.gada 

11.februāra atzinumu un Sociālo un veselības aizsardzības jautājumu pastāvīgās komitejas 

2014.gada 13.februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot, 15 balsīm par (Aivars 

Buharins, Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, 

Kaspars Melnis, Guntis Rasims, Juris Runčs, Imants Skudra, Natālija Stafecka, Pēteris Stanka, 

Monvīds Švarcs, Anita Ţogota, Rita Ţurzdina), pret - nav, atturas - nav, n o l e m j: 

 

1. Sakarā ar to, ka īrniekam ir tiesības pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu, pagarināt 

dzīvojamās telpas īres līgumu ar J.B., personas kods, par dzīvokļa Nr., kas atrodas 

Rēzeknes novadā, īri.  

2. Uzdot SIA „Strūţānu siltums” valdes loceklim Voldemāram Silagaiļam sagatavot un 
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noslēgt vienošanos par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu ar J.B. par dzīvokļa 

Nr., kas atrodas Rēzeknes novadā, īri uz nenoteiktu laiku. 

 

99. § 

Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu ar I.Dž. Strūžānu pagastā  

(Ziľo: R.Ţurzdina) 

 

Izskatījusi I. Dţ. iesniegumu par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu, pamatojoties uz 

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

dzīvojamo telpu īri” 27.pantu, ľemot vērā Strūţānu pagasta pārvaldes 2014.gada 29.janvāra 

atzinumu un Sociālo un veselības aizsardzības jautājumu pastāvīgās komitejas 2014.gada 

13.februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot, 15 balsīm par (Aivars Buharins, 

Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars 

Melnis, Guntis Rasims, Juris Runčs, Imants Skudra, Natālija Stafecka, Pēteris Stanka, Monvīds 

Švarcs, Anita Ţogota, Rita Ţurzdina), pret - nav, atturas - nav, n o l e m j: 

 

1. Sakarā ar to, ka īrniekam ir tiesības izbeigt dzīvojamās telpas īres līgumu, izbeigt 

dzīvojamās telpas īres līgumu ar I.Dţ., personas kods par dzīvokļa Nr., kas atrodas 

Rēzeknes novadā, īri.  

2. Uzdot SIA „Strūţānu siltums” valdes loceklim Voldemāram Silagailim sagatavot un 

noslēgt vienošanos par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu ar I.Dţ. 

 

100. § 

Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu ar A.Š. Dricānu pagastā  
(Ziľo: R.Ţurzdina) 

 

Izskatījusi A. Š. iesniegumu par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu, pamatojoties uz 

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

dzīvojamo telpu īri” 27.pantu, ľemot vērā Dricānu pagasta pārvaldes 2014.gada 11.februāra 

atzinumu un Sociālo un veselības aizsardzības jautājumu pastāvīgās komitejas 2014.gada 

13.februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot, 15 balsīm par (Aivars Buharins, 

Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars 

Melnis, Guntis Rasims, Juris Runčs, Imants Skudra, Natālija Stafecka, Pēteris Stanka, Monvīds 

Švarcs, Anita Ţogota, Rita Ţurzdina), pret - nav, atturas - nav, n o l e m j: 

 

1. Sakarā ar to, ka īrniekam ir tiesības izbeigt dzīvojamās telpas īres līgumu, izbeigt 

dzīvojamās telpas īres līgumu ar A.Š., personas kods, par dzīvokļa Nr., kas atrodas 

Rēzeknes novadā, īri.  

2. Uzdot Dricānu pagasta pārvaldes vadītājai Skaidrītei Melnei sagatavot un noslēgt 

vienošanos par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu ar A.Š. 

3. Uzdot Dricānu pagasta pārvaldes vadītājai Skaidrītei Melnei sagatavot un noslēgt 

līgumu par īres un komunālo maksājumu parāda atmaksu un maksājuma parāda 

atmaksas grafiku ar A.Š. 

 

101. § 

Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu ar U.S. Strūžānu pagastā  
(Ziľo: R.Ţurzdina) 

 

Izskatījusi U. S. iesniegumu par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu, pamatojoties uz 

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

dzīvojamo telpu īri” 27.pantu, ľemot vērā Strūţānu pagasta pārvaldes 2014.gada 28.janvāra 
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atzinumu un Sociālo un veselības aizsardzības jautājumu pastāvīgās komitejas 2014.gada 

13.februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot, 15 balsīm par (Aivars Buharins, 

Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars 

Melnis, Guntis Rasims, Juris Runčs, Imants Skudra, Natālija Stafecka, Pēteris Stanka, Monvīds 

Švarcs, Anita Ţogota, Rita Ţurzdina), pret - nav, atturas - nav, n o l e m j: 

 

1. Sakarā ar to, ka īrniekam ir tiesības izbeigt dzīvojamās telpas īres līgumu, izbeigt 

dzīvojamās telpas īres līgumu ar U.S., personas kods, par dzīvokļa Nr., kas atrodas 

Rēzeknes novadā, īri.  

2. Uzdot SIA „Strūţānu siltums” valdes loceklim Voldemāram Silagailim sagatavot un 

noslēgt vienošanos par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu ar U.S. 

 

102. § 

Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu ar J.T. Strūžānu pagastā  
(Ziľo: R.Ţurzdina) 

 

Izskatījusi J. T. iesniegumu par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu, pamatojoties uz 

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

dzīvojamo telpu īri” 27.pantu, ľemot vērā Strūţānu pagasta pārvaldes 2014.gada 31.janvāra 

atzinumu un Sociālo un veselības aizsardzības jautājumu pastāvīgās komitejas 2014.gada 

13.februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot, 15 balsīm par (Aivars Buharins, 

Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars 

Melnis, Guntis Rasims, Juris Runčs, Imants Skudra, Natālija Stafecka, Pēteris Stanka, Monvīds 

Švarcs, Anita Ţogota, Rita Ţurzdina), pret - nav, atturas - nav, n o l e m j: 

 

1. Sakarā ar to, ka īrniekam ir tiesības izbeigt dzīvojamās telpas īres līgumu, izbeigt 

dzīvojamās telpas īres līgumu ar J.T., personas kods, par dzīvokļa Nr., kas atrodas 

Rēzeknes novadā, īri.  

2. Uzdot SIA „Strūţānu siltums” valdes loceklim Voldemāram Silagailim sagatavot un 

noslēgt vienošanos par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu ar J.T. 

3.  

103. § 

Par Rēzeknes novada domes 2014.gada 16.janvāra lēmuma „Par dzīvojamās telpas īrēšanu 

M.M. Strūžānu pagastā” atcelšanu 
(Ziľo: R.Ţurzdina) 

 

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

palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 10.panta pirmās daļas 4.punktu, 10.panta otro daļu, 

M.M. 2014.gada 23.janvāra iesniegumu, ľemot vērā Sociālo un veselības aizsardzības jautājumu 

pastāvīgās komitejas 2014.gada 13.februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot, 15 

balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, 

Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Guntis Rasims, Juris Runčs, Imants Skudra, Natālija Stafecka, 

Pēteris Stanka, Monvīds Švarcs, Anita Ţogota, Rita Ţurzdina), pret - nav, atturas - nav,                            

n o l e m j: 

 

atcelt Rēzeknes novada domes 2014.gada 16.janvāra lēmumu „Par dzīvojamās telpas 

īrēšanu M.M. Strūţānu pagastā” (protokols 1, 90. §). 
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104. § 

Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu Ē.C. Strūžānu pagastā 
(Ziľo: R.Ţurzdina) 

 

Izskatījusi Ē. C. pieteikumu par sociālā dzīvokļa piešķiršanu, pamatojoties uz likuma „Par 

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

veselības aizsardzības jautājumu pastāvīgās komitejas 2014.gada 13.februāra priekšlikumu, 

Rēzeknes novada dome, balsojot, 15 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Vinera 

Dimpere, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Guntis Rasims, Juris 

Runčs, Imants Skudra, Natālija Stafecka, Pēteris Stanka, Monvīds Švarcs, Anita Ţogota, Rita 

Ţurzdina), pret - nav, atturas - nav, n o l e m j: 

 

1. Pieľemt lēmumu par sociālā dzīvokļa izīrēšanu Ē.C. Strūţānu pagastā (lēmums 

pievienots). 

2. Uzdot SIA „Strūţānu siltums” valdes loceklim Voldemāram Silagaiļam sagatavot un 

noslēgt sociālā dzīvokļa īres līgumu ar Ē.C. 

 

105. § 

Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu I.G. Strūžānu pagastā 
(Ziľo: R.Ţurzdina) 

 

Izskatījusi I. G. pieteikumu par sociālā dzīvokļa piešķiršanu, pamatojoties uz likuma „Par 

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

veselības aizsardzības jautājumu pastāvīgās komitejas 2014.gada 13.februāra priekšlikumu, 

Rēzeknes novada dome, balsojot, 15 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Vinera 

Dimpere, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Guntis Rasims, Juris 

Runčs, Imants Skudra, Natālija Stafecka, Pēteris Stanka, Monvīds Švarcs, Anita Ţogota, Rita 

Ţurzdina), pret - nav, atturas - nav, n o l e m j: 

 

1. Pieľemt lēmumu par sociālā dzīvokļa izīrēšanu I.G. Strūţānu pagastā (lēmums 

pievienots). 

2. Uzdot SIA „Strūţānu siltums” valdes loceklim Voldemāram Silagaiļam sagatavot un 

noslēgt sociālā dzīvokļa īres līgumu ar I. G. 

 

106. § 

Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu L.K. Strūžānu pagastā 
(Ziľo: R.Ţurzdina) 

 

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

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

Sociālo un veselības aizsardzības jautājumu pastāvīgās komitejas 2014.gada 13.februāra 

priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot, 15 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, 

Vinera Dimpere, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Guntis 

Rasims, Juris Runčs, Imants Skudra, Natālija Stafecka, Pēteris Stanka, Monvīds Švarcs, Anita 

Ţogota, Rita Ţurzdina), pret - nav, atturas - nav, n o l e m j: 

 

1. Atjaunot L.K., personas kods, sociālā dzīvokļa īres līgumu par dzīvokļa Nr. īri, kas 

atrodas Rēzeknes novadā, noslēdzot sociālā dzīvokļa īres līgumu uz noteiktu laiku no 

2014.gada 27.februāra līdz 2014.gada 26.augustam. 

2. Uzdot SIA „Strūţānu siltums” valdes loceklim Voldemāram Silagaiļam atjaunot 

sociālā dzīvokļa īres līgumu ar L. K. 
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107. § 

Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu Ļ.K. Strūžānu pagastā 
(Ziľo: R.Ţurzdina) 

 

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

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

Sociālo un veselības aizsardzības jautājumu pastāvīgās komitejas 2014.gada 13.februāra 

priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot, 15 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, 

Vinera Dimpere, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Guntis 

Rasims, Juris Runčs, Imants Skudra, Natālija Stafecka, Pēteris Stanka, Monvīds Švarcs, Anita 

Ţogota, Rita Ţurzdina), pret - nav, atturas - nav, n o l e m j: 

 

1. Atjaunot Ļ.K., personas kods, sociālā dzīvokļa īres līgumu par dzīvokļa Nr. īri, kas 

atrodas Rēzeknes novadā, noslēdzot sociālā dzīvokļa īres līgumu uz noteiktu laiku no 

2014.gada 1.februāra līdz 2014.gada 31.jūlijam. 

2. Uzdot SIA „Strūţānu siltums” valdes loceklim Voldemāram Silagaiļam atjaunot 

sociālā dzīvokļa īres līgumu ar Ļ. K. 

 

108. § 

Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu A.K. Strūžānu pagastā 
(Ziľo: R.Ţurzdina) 

 

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

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

Sociālo un veselības aizsardzības jautājumu pastāvīgās komitejas 2014.gada 13.februāra 

priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot, 15 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, 

Vinera Dimpere, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Guntis 

Rasims, Juris Runčs, Imants Skudra, Natālija Stafecka, Pēteris Stanka, Monvīds Švarcs, Anita 

Ţogota, Rita Ţurzdina), pret - nav, atturas - nav, n o l e m j: 

 

1. Atjaunot A.K., personas kods, sociālā dzīvokļa īres līgumu par dzīvokļa Nr. īri, kas 

atrodas Rēzeknes novadā, noslēdzot sociālā dzīvokļa īres līgumu uz noteiktu laiku no 

2014.gada 6.janvāra līdz 2014.gada 5.jūlijam. 

2. Uzdot SIA „Strūţānu siltums” valdes loceklim Voldemāram Silagaiļam atjaunot 

sociālā dzīvokļa īres līgumu ar A. K. 

 

109. § 

Par atteikumu izīrēt sociālo dzīvokli Z.G. Strūžānu pagastā 
(Ziľo: R.Ţurzdina) 

 

Izskatījusi Z.G. pieteikumu par sociālā dzīvokļa piešķiršanu, pamatojoties uz likuma „Par 

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

veselības aizsardzības jautājumu pastāvīgās komitejas 2014.gada 13.februāra priekšlikumu, 

Rēzeknes novada dome, balsojot, 15 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Vinera 

Dimpere, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Guntis Rasims, Juris 

Runčs, Imants Skudra, Natālija Stafecka, Pēteris Stanka, Monvīds Švarcs, Anita Ţogota, Rita 

Ţurzdina), pret - nav, atturas - nav, n o l e m j: 

 

pieľemt lēmumu par atteikumu izīrēt sociālo dzīvokli Z.G. Strūţānu pagastā (lēmums 

pievienots). 

 



48 

 

110. § 

Par aizņēmuma ņemšanu ERAF– projekta „Rēzeknes novada Lendžu pagasta Lendžu 

ciema ūdenssaimniecības attīstība, II kārta” realizācijai  
(Ziľo: M.Švarcs) 

 

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

budţetu un finanšu vadību 41.panta piekto daļu, Ministru kabineta 2008.gada 25.marta 

noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizľēmumiem un galvojumiem” 

15.1.apakšpunktu, ľemot vērā Lendţu pagasta pārvaldes ierosinājumu un Finanšu pastāvīgās 

komitejas 2014.gada 13.februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot, 15 balsīm par 

(Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Jānis 

Macāns, Kaspars Melnis, Guntis Rasims, Juris Runčs, Imants Skudra, Natālija Stafecka, Pēteris 

Stanka, Monvīds Švarcs, Anita Ţogota, Rita Ţurzdina), pret - nav, atturas - nav, n o l e m j: 

 

1. Ľemt aizľēmumu Valsts kasē EUR 70 650,05 (septiľdesmit tūkstoši seši simti 

piecdesmit euro 05 centi ) apmērā ar Valsts kases noteikto procentu likmi ERAF 

projekta „Rēzeknes novada Lendţu pagasta Lendţu ciema ūdenssaimniecības 

attīstība” realizācijai. 

2. Aizľēmuma atmaksu garantēt ar Rēzeknes novada pašvaldības budţeta līdzekļiem.  

3. Noteikt sekojošus aizľēmuma ľemšanas noteikumus: atmaksas termiľš 20 gadi, sākot 

pamatsummas atmaksu ar 2017.gada maija mēnesi un ļaujot līgumslēdzējiem brīvi 

vienoties par kredīta atmaksas grafiku. 

4. Lūgt atļauju Pašvaldības aizľēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei 

aizľēmuma saľemšanai. 

 

111. § 

Par aizņēmuma ņemšanu autobusa iegādei Rēzeknes novada pašvaldības Dricānu pagasta 

pārvaldes vajadzībām  
(Ziľo: M.Švarcs) 

 

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

budţetu un finanšu vadību 41.panta piekto daļu, Ministru kabineta 2008.gada 25.marta 

noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizľēmumiem un galvojumiem” 

15.1.apakšpunktu, ľemot vērā Dricānu pagasta pārvaldes ierosinājumu un Finanšu pastāvīgās 

komitejas 2014.gada 13.februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot, 15 balsīm par 

(Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Jānis 

Macāns, Kaspars Melnis, Guntis Rasims, Juris Runčs, Imants Skudra, Natālija Stafecka, Pēteris 

Stanka, Monvīds Švarcs, Anita Ţogota, Rita Ţurzdina), pret - nav, atturas - nav, n o l e m j: 

 

5. Ľemt aizľēmumu Valsts kasē EUR 40 150,00 (četrdesmit tūkstoši simts piecdesmit 

euro 00 centi) apmērā ar Valsts kases noteikto procentu likmi autobusa iegādei 

Rēzeknes novada pašvaldības Dricānu pagasta pārvaldes vajadzībām. 

6. Aizľēmuma atmaksu garantēt ar Rēzeknes novada pašvaldības budţeta līdzekļiem.  

7. Noteikt sekojošus aizľēmuma ľemšanas noteikumus: atmaksas termiľš 5 gadi, sākot 

pamatsummas atmaksu ar 2014.gada jūnija mēnesi un ļaujot līgumslēdzējiem brīvi 

vienoties par kredīta atmaksas grafiku. 

8. Lūgt atļauju Pašvaldības aizľēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei 

aizľēmuma saľemšanai. 
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112. § 

Par atbalstu projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai 

Verēmu pamatskolā” īstenošanu 
(Ziľo: I.Skudra) 

 

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

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

komitejas 2014.gada 13.februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot, 15 balsīm par 

(Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Jānis 

Macāns, Kaspars Melnis, Guntis Rasims, Juris Runčs, Imants Skudra, Natālija Stafecka, Pēteris 

Stanka, Monvīds Švarcs, Anita Ţogota, Rita Ţurzdina), pret - nav, atturas - nav, n o l e m j: 

 

1. Atbalstīt Klimata pārmaiľu finanšu instrumenta (KPFI) projektu konkursa „Kompleksi 

risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai 4. kārta” projekta „Kompleksi 

risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Verēmu pamatskolā” īstenošanu 

ar kopējām projekta izmaksām EUR 393554,11 (trīssimt deviľdesmit trīs tūkstoši 

piecsimt piecdesmit četri euro un vienpadsmit centi), no kuriem attiecināmās izmaksas 

ir EUR 330749,91 (trīssimt trīsdesmit tūkstoši septiľsimt četrdesmit deviľi euro un 

deviľdesmit viens cents) un neattiecināmās izmaksas ir EUR 62804,20 (sešdesmit divi 

tūkstoši astoľsimt četri euro un divdesmit centi). KPFI līdzfinansējums ir euro 

126970,00.  

2. Rēzeknes novada pašvaldībai nodrošināt projekta līdzfinansējumu EUR 203779,91 

apmērā, kā arī segt neattiecināmās izmaksas EUR 62804,20 apmērā no pašvaldības 

2014.gada budţeta. 

3. Rēzeknes novada pašvaldība apliecina, ka projekta iesniegumā norādītajai ēkai, kurā 

plānotas projekta aktivitātes, attīstības un investīciju stratēģija ir saskaľota un ēkai 

vismaz piecus gadus pēc projekta īstenošanas netiks mainīts lietošanas veids un tā 

netiks demontēta. 

 

113. § 

Par Rēzeknes novada bērnu - jauniešu sporta skolas projekta „Rēzeknes novada bērnu un 

jauniešu sporta skolas basketbola formu un aprīkojuma iegāde” pārņemšanu, piedalīšanos 

projektā un projekta īstenošanai nepieciešamo finansējuma  
(Ziľo: I.Skudra) 

 

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

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

komitejas 2014.gada 13.februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot, 15 balsīm par 

(Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Jānis 

Macāns, Kaspars Melnis, Guntis Rasims, Juris Runčs, Imants Skudra, Natālija Stafecka, Pēteris 

Stanka, Monvīds Švarcs, Anita Ţogota, Rita Ţurzdina), pret - nav, atturas - nav, n o l e m j: 

  

1. Pārľemt Rēzeknes novada Bērnu – jauniešu sporta skolas projektu „Rēzeknes novada 

bērnu un jauniešu sporta skolas basketbola formu un aprīkojuma iegāde”, kurš tika 

iesniegts Biedrībā „Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izsludinātajā atklātā projektu 

iesniegumu konkursa VI kārtā (2013.gada oktobrī) Lauku attīstības programmas 413. 

pasākuma „Lauku ekonomikas daţādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo 

attīstību stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros, rīcībā: ATBALSTS SABIEDRISKO 

AKTIVITĀŠU DAŢĀDOŠANAI VIETĒJIEM IEDZĪVOTĀJIEM.  

2. Projekta „Rēzeknes novada bērnu un jauniešu sporta skolas basketbola formu un 

aprīkojuma iegāde” kopējā summa ir 5 535,96 LVL jeb 7 876,96 EUR, no kuriem 4 
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575,17 LVL jeb 6 509,88 EUR ir projekta attiecināmās izmaksas un 90 % jeb 4 117,65 

LVL jeb 5 858,89 EUR apmērā finansē Eiropas Lauksaimniecības fons lauku attīstībai 

(ELFLA). Projekta līdzfinansējums 1 418,31 LVL jeb 2018,07 EUR apmērā tiks 

nodrošināts no Rēzeknes novada pašvaldības budţeta. 

 

114. § 

Par biedrības „Skudreņis” projekta „Jo krāsaināk, jo labāk!” pārņemšanu, piedalīšanos 

projektā un projekta īstenošanai nepieciešamo finansējuma apmēru 
(Ziľo: I.Skudra) 

 

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

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

komitejas 2014.gada 13.februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot, 15 balsīm par 

(Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Jānis 

Macāns, Kaspars Melnis, Guntis Rasims, Juris Runčs, Imants Skudra, Natālija Stafecka, Pēteris 

Stanka, Monvīds Švarcs, Anita Ţogota, Rita Ţurzdina), pret - nav, atturas - nav, n o l e m j: 

 

1. Pārľemt Nagļu pagasta pārvaldei biedrības „Skudreľis” „Jo krāsaināk, jo labāk!”, kurš 

tika iesniegts Biedrībā „Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izsludinātajā atklātā 

projektu iesniegumu konkursa VI kārtā (2013.gada oktobrī) Lauku attīstības 

programmas 413. pasākuma „Lauku ekonomikas daţādošana un dzīves kvalitātes 

veicināšana vietējo attīstību stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros, rīcībā: 
ATBALSTS SABIEDRISKO AKTIVITĀŠU DAŢĀDOŠANAI VIETĒJIEM 

IEDZĪVOTĀJIEM.  

2. Projekta „Jo krāsaināk, jo labāk!” kopējā summa ir 4 965,44 EUR, no 4 103,67EUR ir 

projekta attiecināmās izmaksas un 90 % jeb 3 693,30 EUR apmērā finansē Eiropas 

Lauksaimniecības fons lauku attīstībai (ELFLA). Projekta līdzfinansējums 1 272,14 

EUR apmērā tiks nodorošināts no Rēzeknes novada pašvaldības Nagļu pagasta 

pārvaldes budţeta. 

 

115. § 

Par biedra naudas maksu „Latvijas Pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienība” 
(Ziľo: R.Ţurzdina) 

 

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

Pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienības statūtiem, ľemot vērā Sociālo un veselības 

aizsardzības jautājumu pastāvīgās komitejas 2014.gada 13.februāra priekšlikumu, Rēzeknes 

novada dome, balsojot, 15 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, Igors 

Kolosovs, Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Guntis Rasims, Juris Runčs, Imants 

Skudra, Natālija Stafecka, Pēteris Stanka, Monvīds Švarcs, Anita Ţogota, Rita Ţurzdina), pret - 

nav, atturas - nav, n o l e m j: 

 

iemaksāt Latvijas Pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienībā biedru naudu par 

2014.gadu EUR 72 (septiľdesmit divu euro) apmērā. 

 

116. § 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu „VEREMS” RSEZ SIA  
(Ziľo: M.Švarcs) 

 

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

nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās” 6.panta otro daļu, ľemot 
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vērā „VEREMS” RSEZ SIA 2014.gada 3.februāra iesniegumu „Par nekustamā īpašuma nodokļa 

atvieglojuma piemērošanu” un Finanšu pastāvīgās komitejas 2014.gada 13.februāra 

priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot, 15 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, 

Vinera Dimpere, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Guntis 

Rasims, Juris Runčs, Imants Skudra, Natālija Stafecka, Pēteris Stanka, Monvīds Švarcs, Anita 

Ţogota, Rita Ţurzdina), pret - nav, atturas - nav, n o l e m j: 

 

piemērot papildus nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu par 2014.gadu 20 % apmērā 

no aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas „VEREMS” RSEZ SIA, 

reģ.Nr.40003279335, adrese: Lejas Ančupāni, Vērēmu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4604. 

 

117. § 

Par amatu savienošanu Rēzeknes novada pašvaldības būvvaldes vadītājai  

Ingai Aleksandrovičai  
(Ziľo: M.Švarcs) 

 

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

interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 4.panta otrās daļas, 7.panta sestās daļas 

3) un 4) punktu, 8.
1
panta pirmo un piekto daļu, ľemot vērā Ingas Aleksandrovičas 2014.gada 

17.februāra iesniegumu par atļauju amatu savienošanai un Korupcijas novēršanas un apkarošanas 

biroja 2012.gada 9.janvāra vēstuli „Par skaidrojuma sniegšanu”, Rēzeknes novada dome, 

balsojot, 15 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, Igors Kolosovs, 

Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Guntis Rasims, Juris Runčs, Imants Skudra, 

Natālija Stafecka, Pēteris Stanka, Monvīds Švarcs, Anita Ţogota, Rita Ţurzdina), pret - nav, 

atturas - nav, n o l e m j: 

 

atļaut Ingai Aleksandrovičai savienot Rēzeknes novada būvvaldes vadītājas amatu ar SIA 

„ARKA” valdes locekles un būvinţenieres amatu un veikt saimniecisko darbību ēku 

konstrukciju projektēšanā citā administratīvajā teritorijā ārpus darba laika, sakarā ar to, ka amatu 

savienošana nerada interešu konfliktu. 

 

118. § 

Par Rēzeknes novada pašvaldības Komunālo jautājumu komisijas nolikuma 

apstiprināšanu  
(Ziľo: I.Skudra) 

 

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

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

nolikums” 13.punktu, ľemot vērā Teritorijas attīstības, plānošanas, tautsaimniecības, vides un 

infrastruktūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2014.gada 20.februāra priekšlikumu, Rēzeknes 

novada dome, Rēzeknes novada dome, balsojot, 15 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, 

Vinera Dimpere, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Guntis 

Rasims, Juris Runčs, Imants Skudra, Natālija Stafecka, Pēteris Stanka, Monvīds Švarcs, Anita 

Ţogota, Rita Ţurzdina), pret - nav, atturas - nav, n o l e m j: 

 

apstiprināt Rēzeknes novada pašvaldības Komunālo jautājumu komisijas nolikumu 

(nolikums pievienots). 
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119. § 

Par priekšlikumu par vēlēšanu iecirkņu Nr.730, Nr.735, Nr.739, Nr.747 un Nr.748                   

adrešu precizēšanu 
(Ziľo: M.Švarcs, I.Turka) 

 

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

pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkľu komisiju likuma 1.panta trešo daļu, 

ľemot vērā Juridiskās un lietvedības nodaļas priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot, 15 

balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, 

Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Guntis Rasims, Juris Runčs, Imants Skudra, Natālija Stafecka, 

Pēteris Stanka, Monvīds Švarcs, Anita Ţogota, Rita Ţurzdina), pret - nav, atturas - nav,                

n o l e m j: 

 

1. Lūgt Centrālajai vēlēšanu komisijai atbilstoši Valsts adrešu reģistra informācijas 

sistēmas datiem precizēt šādu vēlēšanu iecirkľu adreses: 

1.1. vēlēšanu iecirknis Nr.730 no Piemiľas iela 9A, Audriľi, Audriľu pagasts, 

Rēzeknes novads, uz „Klubs”, Audriľi, Audriľu pagasts, Rēzeknes novads; 

1.2. vēlēšanu iecirknis Nr.735 no „Feimaľu Kultūras Nams”, Feimaľi, Feimaľu 

pagasts, Rēzeknes novads, uz „Pagasta māja”, Feimaľi, Feimaľu pagasts, 

Rēzeknes novads; 

1.3. vēlēšanu iecirknis Nr.739 no „Kantinieku Pagasta Pārvalde”, Liuţa, Kantinieku 

pagasts, Rēzeknes novads, uz „Administratīvais centrs”, Liuţa, Kantinieku 

pagasts, Rēzeknes novads; 

1.4. vēlēšanu iecirknis Nr.747 no „Ozolaines Pagasta Pārvalde”, Bekši, Ozolaines 

pagasts, Rēzeknes novads, uz „Bekši 7”, Bekši, Ozolaines pagasts, Rēzeknes 

novads; 

1.5. vēlēšanu iecirknis Nr.748 no „Ozolmuiţas Kultūras Nams”, Ozolmuiţa, 

Ozolmuiţas pagasts, Rēzeknes novads, uz „Laimas”, Ozolmuiţa, Ozolmuiţas 

pagasts, Rēzeknes novads. 

2. Lēmumu par priekšlikumu par vēlēšanu iecirkľu Nr.730, Nr.735, Nr.739, Nr.747 un 

Nr.748 adrešu precizēšanu nosūtīt Centrālajai vēlēšanu komisijai. 

 

120. § 

Par atbalstu projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai 

PII „Jāņtārpiņš”” īstenošanu 
 (Ziľo: I.Skudra) 

 

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

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

komitejas 2014.gada 20.februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot, 15 balsīm par 

(Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Jānis 

Macāns, Kaspars Melnis, Guntis Rasims, Juris Runčs, Imants Skudra, Natālija Stafecka, Pēteris 

Stanka, Monvīds Švarcs, Anita Ţogota, Rita Ţurzdina), pret - nav, atturas - nav, n o l e m j: 

1. Atbalstīt Klimata pārmaiľu finanšu instrumenta (KPFI) projektu konkursa „Kompleksi 

risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai 4. kārta” projekta „Kompleksi 

risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai PII „Jāľtārpiľš”” īstenošanu ar 

kopējām projekta izmaksām 84 700,00 EUR (astoľdesmit četri tūkstoši septiľi simti 

eiro un 0 centi), no kurām 70 000,00 EUR (septiľdesmit tūkstoši eiro) ir attiecināmās 

izmaksas, no kurām KPFI līdzfinansējums ir 59 500,00 EUR (piecdesmit deviľi 

tūkstoši pieci simti eiro) un projekta iesniedzēja līdzfinansējums 10 500 EUR (desmit 
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tūkstoši pieci simti eiro) un 14 700,00 EUR (četrpadsmit tūkstoši septiľi simti eiro) ir 

neattiecināmās  izmaksas. 

2. Piešķirt projekta īstenošanai līdzfinansējumu 25 200,00 EUR (divdesmit pieci tūkstoši 

divi simti eiro), no kuriem 10 500,00 EUR (desmit tūkstoši un pieci simti eiro) ir 

attiecināmās izmaksas un 14 700,00 EUR (četrpadsmit tūkstoši septiľi simti eiro) ir 

neattiecināmās izmaksas . 

3. Rēzeknes novada pašvaldības līdzfinansējumu nodrošināt ľemot aizľēmumu Valsts 

kasē 25 200,00 EUR (divdesmit pieci tūkstoši divi simti eiro) apmērā.  

4. Rēzeknes novada pašvaldība apliecina, ka projekta iesniegumā norādītajai ēkai, kurā 

plānotas projekta aktivitātes, attīstības un investīciju stratēģija ir saskaľota un ēkai 

vismaz piecus gadus pēc projekta īstenošanas netiks mainīts lietošanas veids un tā 

netiks demontēta. 

121. § 

Par projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai 

Adamovas speciālajā internātpamatskolā” īstenošanu 
 (Ziľo: I.Skudra) 

 

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

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

komitejas 2014.gada 20.februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot, 15 balsīm par 

(Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Jānis 

Macāns, Kaspars Melnis, Guntis Rasims, Juris Runčs, Imants Skudra, Natālija Stafecka, Pēteris 

Stanka, Monvīds Švarcs, Anita Ţogota, Rita Ţurzdina), pret - nav, atturas - nav, n o l e m j: 

 

1. Atbalstīt Klimata pārmaiľu finanšu instrumenta (KPFI) projektu konkursa „Kompleksi 

risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai 4. kārta” projekta „Kompleksi 

risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Adamovas speciālajā 

internātpamatskolā” īstenošanu ar kopējām projekta izmaksām 45 269,83 EUR 

(četrdesmit pieci tūkstoši divsimt sešdesmit deviľi euro un astoľdesmit trīs centi), no 

kurām attiecināmās izmaksas ir EUR 38 612,83 (trīsdesmit astoľi tūkstoši sešsimt 

divpadsmit euro un astoľdesmit trīs centi) un neattiecināmās izmaksas ir EUR 

6 657,00 (seši tūkstoši sešsimt piecdesmit septiľi euro). KPFI līdzfinansējums ir EUR 

23 939,95.  
2. Rēzeknes novada domei nodrošināt projekta līdzfinansējumu EUR 14 672,88 apmērā, 

kā arī segt neattiecināmās izmaksas EUR 6 657,00 apmērā no pašvaldības 2014.gada 

budţeta.  

3. Rēzeknes novada dome apliecina, ka projekta iesniegumā norādītajai ēkai, kurā 

plānotas projekta aktivitātes, attīstības un investīciju stratēģija ir saskaľota un ēkai 

vismaz piecus gadus pēc projekta īstenošanas netiks mainīts lietošanas veids un tā 

netiks demontēta. 

 

122. § 

Par atbalstu apakšprojekta „Multifunkcionālu jaunatnes iniciatīvu centrs Rogovkā” 

realizācijai un par līdzfinansējuma piešķiršanu 
(Ziľo: A.Ţogota) 

 

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

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu patstāvīgās komitejas 2014.gada 20.februāra 

priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot, 15 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, 

Vinera Dimpere, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Guntis 
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Rasims, Juris Runčs, Imants Skudra, Natālija Stafecka, Pēteris Stanka, Monvīds Švarcs, Anita 

Ţogota, Rita Ţurzdina), pret - nav, atturas - nav, n o l e m j: 

 

1. Atbalstīt Šveices sadarbības programmā „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos 

vai mazattīstītos reģionos” iesniegtā apakšprojekta „Multifunkcionālu jaunatnes 

iniciatīvu centrs Rogovkā” pieteikuma aktualizētā projekta par jauniešu centra izveidi, 

realizāciju. 

2. Projekta apstiprināšanas gadījumā, garantēt līdzfinansējumu EUR 5200,00 (pieci 

tūkstoši divi simti euro, 00 centi) apmērā. 

 

Sēde slēgta 14.00 

 

 

Nākamā kārtējā Rēzeknes novada domes sēde tiek sasaukta 2014.gada 6.martā. 

 

 

Pielikumā: 

1. Deleģēšanas līguma par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzes 

izveidošanu, uzturēšanu un izmantošanu ar SIA „Ģeotelpiskie risinājumi”, reģ. 

Nr.43603041044, juridiskā adrese Pils iela 14, Tukums, Tukuma novads, LV-3101 

projekts 

2. Pielikums SIA „Ģeotelpiskie risinājumi” sniegto maksas pakalpojumu izcenojumus datu 

sagatavošanai, izsniegšanai, pārbaudei un ievadei topogrāfiskās informācijas datubāzē 

topogrāfiskās informācijas apritei Rēzeknes novadā 

3. Salāja ezera rūpnieciskās zvejas limitu sadales komisijas protokola Nr.2 kopija 

4. Gailumu ezera rūpnieciskās zvejas limitu sadales komisijas protokola Nr.1 kopija 

5. Feimaľu ezera rūpnieciskās zvejas limitu sadales komisijas protokola Nr.1 kopija 

6. Sološnieku ezera rūpnieciskās zvejas limitu sadales komisijas protokola Nr.1 kopija 

7. Rēzeknes novada domes lēmumi 9.§, 21.§ - 23.§, 25.§ - 87.§, 89.§ - 97.§, 104.§, 105.§, 

109.§ ar pielikumiem 

8. Vienošanās par nekustamā īpašuma nodokļa parāda atmaksu 88.§  

9. Rēzeknes novada pašvaldības Komunālo jautājumu komisijas nolikums 

 

 

Sēdes vadītājs                      M.Švarcs      

2013.gada 20.februārī 

 

Protokoliste          I.Turka        

2013.gada 20.februārī 

 


