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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 

Rēzeknes novada Gaigalavas pagastā 

 

2012.gada 21.jūnijā            Nr.12 

 

Sēde sasaukta plkst. 13.00 

Sēdi atklāj plkst. 13.00 

 

Darba kārtībā: 

1. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada 21.jūnija saistošo noteikumu Nr.82 

„Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2009.gada 3.decembra saistošajos 

noteikumos Nr.12 „Par Rēzeknes novada pašvaldības sociālās palīdzības 

pabalstiem”” izdošanu  

2. Par Rēzeknes novada domes 2012.gada 5.aprīļa lēmuma „Par Rēzeknes novada 

pašvaldības 2012.gada 5.aprīļa saistošo noteikumu Nr.77 „Par grozījumiem 

Rēzeknes novada pašvaldības 2010.gada 17.jūnija saistošajos noteikumos Nr.31 

„Par kārtību koku ciršanai ārpus meža zemes Rēzeknes novada teritorijā”” 

izdošanu” un Rēzeknes novada domes 2012.gada 17.maija lēmuma „Par Rēzeknes 

novada pašvaldības 2012.gada 17.maija saistošo noteikumu Nr.80 „Par Rēzeknes 

novada pašvaldības 2012.gada 5.aprīļa saistošo noteikumu Nr.77 „Par grozījumiem 

Rēzeknes novada pašvaldības 2010.gada 17.jūnija saistošajos noteikumos Nr.31 

„Par kārtību koku ciršanai ārpus meža zemes Rēzeknes novada teritorijā” 

atcelšanu” izdošanu” atcelšanu  

3. Par valsts nekustamo īpašumu Rēzeknes novada Bērzgales pagastā un Kaunatas 

pagastā iegūšanu Rēzeknes novada pašvaldības īpašumā 

4. Par nekustamā īpašuma „Fazenda” ar kadastra Nr. 7878 002 0270 nosacītās cenas 

noteikšanu 

5. Par nekustamā īpašuma „Kupsiņi – 1” ar kadastra Nr. 7886 006 0017 nosacītās 

cenas noteikšanu 

6. Par nekustamā īpašuma „Nazarovi” ar kadastra Nr. 7870 007 0118 nosacītās cenas 

noteikšanu 

7. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2012.gada 16.februāra lēmumā „Par 

nekustamā īpašuma „Vilciņi” ar kadastra Nr.6874 004 0115 nosacītās cenas 

noteikšanu”  

8. Par 2007.gada 2.maija pirkuma līguma un līguma par privatizācijas objekta 

ieķīlāšanu grozīšanu ar Kasparu Sarmuli 

9. Par 2007.gada 2.maija pirkuma līguma un līguma par privatizācijas objekta 

ieķīlāšanu grozīšanu ar Ziedoni Sarmuli 

10. Par kustamās mantas – AUDI 100 izsoles atzīšanu par nenotikušu 

11. Par kustamās mantas – AUDI 100 pārdošanu par brīvu cenu 
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12. Par kustamas mantas – automašīnas „VW Sharan Highline” nodošanu bezatlīdzības 

lietošanā Rikavas pagasta pārvaldei 
13. Par piekrišanu zemes iegūšanai Elenas Koverinas īpašumā Ozolaines pagastā  

14. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2011.gada Publiskā gada pārskata 

apstiprināšanu 

15. Par aizņēmuma ņemšanu ERAF projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes 

novada Sakstagala pagasta Uļjanovas ciemā” realizācijai 

16. Par Terentija Muravjova nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu 

17. Par Latvijas Pareizticīgo baznīcas nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu un 

nekustamā īpašuma nodokļa aprēķina anulēšanu 

18. Par sadzīves atkritumu savākšanu, ūdensapgādes un kanālizācijas pakalpojumu 

tarifu apstiprināšanu Griškānu pagastā  

19. Par ēdināšanas izmaksu apstiprināšanu pasākumam „Latgales novada salidojums – 

sacensības jaunsargiem” Feimaņu pamatskolā 2012.gada 2. – 3.jūlijā  

20. Par īres maksas noteikšanu pašvaldības īpašumā esošajiem dzīvokļiem Pleikšņu 

ciemā, Robežu ielā 13a, 13b, 13v, 14, Saules ielā 30 

21. Par Adamovas, Dubuļu, Svātovas ezeru zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 

2012.gadam 

22. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Jāni Kravali 

23. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Jāni Kravali 

24. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Kārli Treiju 

25. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Juri Dikuļi – Dikaļu 

26. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Juri Kolītu 

27. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Ludmilu Kaļininu 

28. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Aldai Plisko uz zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 7852 001 0208 Feimaņu pagastā 

29. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Jānim Lazdiņam uz zemes vienībām ar 

kadastra apzīmējumiem 7880 003 0180, 7880 003 0307, 7880 003 0315 Pušas pagastā 

30. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Anatolijam Samuilovam uz zemes vienību ar 

kadastra apzīmējumu 7870 006 0029 Maltas pagastā 

31. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu zemes lietotājiem Sakstagala pagastā 

32. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Nekustamā īpašuma valsts kadastra 

informācijas sistēmā reģistrētām lietošanā esošām zemes vienībām un ieskaitīšanu 

pašvaldībai piekritīgajās zemēs Sakstagala pagastā  

33. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2011.gada 3.februāra lēmumā „Par zemes 

lietošanas tiesību izbeigšanu LZIR iekļautajām NĪVK IS reģistrētām lietošanā 

esošajām zemes vienībām, kurām līdz 2008.gada 1.septembrim veikta 

priekšapmaksa par izpērkamo zemi un zemes robežu plāns reģistrācijai iesniegts 

pēc 2009.gada 31.augusta, un līdz 2010.gada 31.augustam nav iesniegts iesniegums 

lēmuma pieņemšanai par zemes izpirkšanu īpašumā par samaksu Mākoņkalna 

pagastā”  

34. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7870 001 0120 un 7870 001 0189 

ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās zemēs Maltas pagastā 

35. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Lugovaja” 

Griškānu pagastā 

36. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Vizbulītes” 

Vērēmu pagastā 

37. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu7842 003 0343 

iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Ulitu Kuzminu Audriņu  pagastā 
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38. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7842 001 0188 

iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Patapiju Višņakovu Audriņu 

pagastā 

39. Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7846 003 0198, 

7846 003 0091 un zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7836 003 0036 

iznomāšanu Jāzepam Buļam Čornajas pagastā 

40. Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību daļu ar kadastra apzīmējumiem 7836 003 

0106, 7846 005 0085 iznomāšanu Pēterim Buļam Čornajas pagastā 

41. Par pašvaldībai piekritīgas zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7846 003 

0036 iznomāšanu Kalistratam Čehovičam Čornajas pagastā 

42. Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7846 003 0054, 

7846 004 346 iznomāšanu Aleksandram Cvetkovam Čornajas pagastā 

43. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7850 005 0330 

daļas iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Edvīnu Fedoroviču Dricānu 

pagastā 

44. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7850 005 0458 

iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Māri Kazuševu Dricānu pagastā 

45. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7850 005 0330 

daļas iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Ināru Platonovu Dricānu 

pagastā 

46. Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7858 006 0419, 

7858 006 0494 iznomāšanu Mārim Kotānam Ilzeskalna pagastā 

47. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7858 005 

0256 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Aigaru Ozoliņu Ilzeskalna 

pagastā 

48. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7866 004 1040 

zemes nomas līguma pārslēgšanu ar Alekseju Ivenkovu Lendžu pagastā 

49. Par pašvaldībai piekrītošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7868 002 0155 

un 7868 002 0123 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Annu Avotiņu 

Lūznavas pagastā 

50. Par pašvaldībai piekrītošās apbūvētas zemes vienības 7868 006 0071 iznomāšanu, 

zemes nomas līguma noslēgšanu ar Mariju Beļaku Lūznavas pagastā 

51. Par pašvaldībai piekrītošās zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7868 002 0373 

daļas iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Jadvigu Masaļsku Lūznavas 

pagastā 

52. Par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7868 002 0114 

iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Ernu Zepu Lūznavas pagastā 

53. Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7870 001 0120 

un 7870 001 0189 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Jāni Gribustu 

Maltas pagastā 

54. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7870 001 0254 

iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Ivanu Kudrjavcevu Maltas pagastā 

55. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7870 003 0684 

iznomāšanu Ļubovai Razumejevai Maltas pagastā 

56. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7870 003 0800 

iznomāšanu Aleksandram Smirnovam Maltas pagastā 

57. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7876 001 0175  

iznomāšanu Jānim Brokānam Ozolaines pagastā 

58. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7880 004 0510 

iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Andri Ivanovsku Pušas pagastā 
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59. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7880 006 0172 

iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Jeļenu Gribovsku Pušas pagastā 

60. Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7854 009 0245 

iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Antonu Sondoru Gaigalavas 

pagastā 

61. Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7860 004 0164  

iznomāšanu Andrejam Višņakovam Kantinieku pagastā 

62. Par rezerves zemes fonda zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7868 004 0255 

iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Ingu Andrejevu Lūznavas pagastā 

63. Par rezerves zemes fonda zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7868 002 0326, 

7868 002 0541 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Viktoru Zaharu 

Lūznavas pagastā 

64. Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7880 004 0518 

iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Andri Ivanovski Pušas pagastā 

65. Par rezerves fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7882 007 0158 

iznomāšanu Valērijam Jasinskim Rikavas pagastā 

66. Par 2007.gada 15.jūnija zemes nomas līguma pagarināšanu ar Jāzepu Buli Čornajas 

pagastā 

67. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2012.gada 1.marta lēmumā „Par zemes 

nomas līgumu laušanu uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7870 003 1217 

Maltas pagastā” 

68. Par grozījumiem 2011.gada 2.decembra zemes nomas līgumā Nr.26 ar Modri 

Samušu Mākoņkalna pagastā 

69. Par 2009.gada 20.maija zemes nomas līguma laušanu ar Antoņinu Gedušu Čornajas 

pagastā 

70. Par 2009.gada 22.aprīļa zemes nomas līguma laušanu ar Nodari Karčavu Čornajas 

pagastā 

71. Par 2007.gada 27.novembra zemes nomas līguma Nr.54 laušanu ar Jāni Slaviku 

Dricānu pagastā 

72. Par 2007.gada 22.oktobra zemes nomas līguma Nr. 80 laušanu ar Anatoliju 

Samuilovu uz zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 7870 003 0138; 7870 006 

0029 Maltas pagastā 

73. Par zemes nomas tiesību izbeigšanu Jānim Trūlim Mākoņkalna pagastā 

74. Par Rēzeknes novada domes 2011.gada 20.oktobra lēmuma „Par rezerves fonda 

zemes vienību iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Liānu Percevu 

Dricānu pagastā” atcelšanu 

75. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2012.gada 5.aprīļa lēmumā „Par 

Balinovas ezera zivju tīklu limitu piešķiršanu” 

76. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā 

no Marijas Kozlovas 

77. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā 

no Larisas Kirijenko 

78. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā 

no Arvīda Bondara 

79. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā 

no Artūra Kaupera 

80. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā 

no Annas Pinkas 

81. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā 

no Pētera Karnevska 
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82. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā 

no Spīdolas Geidānes 

83. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā 

no Varvaras Teņkovas 

84. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā 

no Vijas Gabrānes 

85. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā 

no sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Merteks” 

86. Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu ar Baibu Kozuli Lendžu pagastā 

87. Par dzīvojamās telpas īres līguma laušanu ar Irinu Kononoviču Lūznavas pagastā 

88. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Jānim Adijānam Lendžu pagastā  

89. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Mārtiņam Ragozinam Strūžānu pagastā  

90. Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām 

ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta „Ūdenssaimniecības attīstība 

Vērēmu pagasta Iugulovas ciemā” īstenošanai 

91. Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām 

ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta „Ūdenssaimniecības 

infrastruktūras attīstība Rēzeknes novada Verēmu pagasta Sondoru un Škeņevas 

ciemos” īstenošanai 

92. Par finansiālu atbalstu biedrībai Valodu un Kultūras centrs „Pasaule mūsu mājās” 

spēļfilmas „Vīna vosora deļ vysu” uzņemšanai 

93. Par atzinības izteikšanu Maltas 1.vidusskolas direktorei Marijai Podniekai  

94. Par piedalīšanos projektā „Gaigalavas saieta nama telpu vienkāršotā 

rekonstrukcija 2.posms ” un projekta īstenošanai nepieciešamo finansējumu 

 

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, Juris Gailums, Ernests 

Klīdzējs, Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, Voldemārs Silagaiļs, Imants Skudra, Pēteris 

Stanka, Ināra Šindarjova, Valda Tutina, Dainis Viļums 
- Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniece Elvīra Pizāne 

- Rēzeknes novada pašvaldības izpilddirektors Jānis Troška 
- Rēzeknes novada pašvaldības Finanšu, ekonomikas un grāmatvedības nodaļas vadītāja 

Ingrīda Zelča 

- Rēzeknes novada pašvaldības Kultūras nodaļas vadītāja Ināra Pleikšne 
- Rēzeknes novada pašvaldības Informācijas tehnoloģiju pašvaldības kompetences centra 

vadītājs Juris Dombrovskis 
- Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas vadītājas pienākumu 

izpildītāja Anna Jaudzema 

- Rēzeknes novada pašvaldības Būvvaldes vadītāja Liene Līce 
- Rēzeknes novada pašvaldības Saimnieciskā nodrošinājuma un infrastruktūras nodaļas 

vadītājs Andris Koļčs 

Nepiedalās:  

- Rēzeknes novada domes deputāti: 

Viktors Miglāns – pārejoša darbnespēja 

Ivars Igaunis – pamatdarbā 

Pēteris Karacejevs – neierašanās iemesli nav zināmi 
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1. § 

Par Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada 21.jūnija saistošo noteikumu Nr.82 „Par 

grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2009.gada 3.decembra saistošajos noteikumos 

Nr.12 „Par Rēzeknes novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem”” izdošanu 
(Ziľo: V.Silagaiļs) 

 

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

sociālās palīdzības likuma 3.panta trešo daļu, 35.panta trešo, ceturto un piekto daļu, Ministru 

kabineta 2010.gada 30.marta noteikumu Nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas 

personas atzīšanu par trūcīgu” 19.4.punktu, ľemot vērā Sociālo un veselības aizsardzības 

jautājumu pastāvīgās komitejas 2012.gada 14.jūnija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, 

atklāti balsojot, 14 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Juris Gailums, Ernests Klīdzējs, 

Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, Elvīra Pizāne, Voldemārs Silagaiļs, Imants Skudra, Pēteris 

Stanka, Ināra Šindarjova, Monvīds Švarcs, Valda Tutina, Dainis Viļums), pret - nav, atturas - 

nav, n o l e m j: 

 

izdot Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada 21.jūnija saistošos noteikumus Nr.82 „Par 

grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2009.gada 3.decembra saistošajos noteikumos Nr.12 

„Par Rēzeknes novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem”” (saistošie noteikumi 

pievienoti). 

 

2. § 

Par Rēzeknes novada domes 2012.gada 5.aprīļa lēmuma „Par Rēzeknes novada 

pašvaldības 2012.gada 5.aprīļa saistošo noteikumu Nr.77 „Par grozījumiem Rēzeknes 

novada pašvaldības 2010.gada 17.jūnija saistošajos noteikumos Nr.31 „Par kārtību koku 

ciršanai ārpus meža zemes Rēzeknes novada teritorijā”” izdošanu” un Rēzeknes novada 

domes 2012.gada 17.maija lēmuma „Par Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada 17.maija 

saistošo noteikumu Nr.80 „Par Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada 5.aprīļa saistošo 

noteikumu Nr.77 „Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2010.gada 17.jūnija 

saistošajos noteikumos Nr.31 „Par kārtību koku ciršanai ārpus meža zemes Rēzeknes 

novada teritorijā” atcelšanu” izdošanu” atcelšanu 
(Ziľo: M.Švarcs) 

 

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

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2012.gada 11.jūnija vēstuli Nr.17-1e/9073 

„Par saistošajiem noteikumiem” un Finanšu pastāvīgās komitejas 2012.gada 14.jūnija 

priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, atklāti balsojot, 14 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis 

Deksnis, Juris Gailums, Ernests Klīdzējs, Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, Elvīra Pizāne, 

Voldemārs Silagaiļs, Imants Skudra, Pēteris Stanka, Ināra Šindarjova, Monvīds Švarcs, Valda 

Tutina, Dainis Viļums), pret - nav, atturas - nav, n o l e m j: 

 

atcelt Rēzeknes novada domes 2012.gada 5.aprīļa lēmuma „Par Rēzeknes novada 

pašvaldības 2012.gada 5.aprīļa saistošo noteikumu Nr.77 „Par grozījumiem Rēzeknes novada 

pašvaldības 2010.gada 17.jūnija saistošajos noteikumos Nr.31 „Par kārtību koku ciršanai ārpus 

meža zemes Rēzeknes novada teritorijā”” izdošanu” (protokols Nr.7, 5.§) un Rēzeknes novada 

domes 2012.gada 17.maija lēmuma „Par Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada 17.maija 

saistošo noteikumu Nr.80 „Par Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada 5.aprīļa saistošo 

noteikumu Nr.77 „Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2010.gada 17.jūnija 

saistošajos noteikumos Nr.31 „Par kārtību koku ciršanai ārpus meža zemes Rēzeknes novada 

teritorijā” atcelšanu” izdošanu” (protokols Nr.10, 1.§). 
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3. § 

Par valsts nekustamo īpašumu Rēzeknes novada Bērzgales pagastā un Kaunatas pagastā 

iegūšanu Rēzeknes novada pašvaldības īpašumā 
(Ziľo: M.Švarcs) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, 14.panta 

pirmās daļas 2.punktu, 15.panta pirmās daļas 9.punktu un 10. punktu, Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likuma 42.pantu, izvērtējot objektu Rēzeknes novada Bērzgales pagastā turpmākās 

izmantošanas iespējas – sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļu jautājumu risināšanā, kā arī 

sekmēt saimniecisko darbību Rēzeknes novada teritorijā, nodrošinot likuma „Par pašvaldībām” 

15.panta pirmās daļas 9.punktā un 10.punktā noteikto funkciju izpildi, izvērtējot objektu 

Rēzeknes novada Kaunatas pagastā turpmākās izmantošanas iespējas – gādāt par iedzīvotāju 

izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana pamatizglītības un vispārējās vidējās 

izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un 

audzināšanas iestādēs; organizatoriska un finansiāla palīdzība ārpusskolas mācību un 

audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm u.c.), nodrošināt veselības aprūpes 

pieejamību, kā arī veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu, nodrošināt iedzīvotājiem 

sociālo palīdzību (sociālo aprūpi) (sociālā palīdzība maznodrošinātām ģimenēm un sociāli 

mazaizsargātām personām, veco ļaužu nodrošināšana ar vietām pansionātos, bāreľu un bez 

vecāku gādības palikušo bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs, 

bezpajumtnieku nodrošināšana ar naktsmītni u.c.), nodrošinot likuma „Par pašvaldībām” 

15.panta pirmās daļas 4.punktā, 6.punktā un 7.punktā noteikto funkciju izpildi, ľemot vērā 

Bērzgales pagasta pārvaldes 2012.gada 11.jūnija ierosinājumu un Finanšu pastāvīgās komitejas 

2012.gada 14.jūnija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, atklāti balsojot, 14 balsīm par 

(Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Juris Gailums, Ernests Klīdzējs, Zigfrīds Lukaševičs, Jānis 

Macāns, Elvīra Pizāne, Voldemārs Silagaiļs, Imants Skudra, Pēteris Stanka, Ināra Šindarjova, 

Monvīds Švarcs, Valda Tutina, Dainis Viļums), pret - nav, atturas - nav, n o l e m j: 

 

1. Lūgt Latvijas Republikas Ministru kabinetu nodot Rēzeknes novada pašvaldībai 

īpašumā bezatlīdzības nekustamos īpašumus: 

1.1. Dzīvokļa īpašumu (dienesta viesnīcu – dzīvokli), Nr.4, kas atrodas Rītupes ielā 

42, Bērzgalē, Bērzgales pagastā, ľemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 

2012.gada 14.jūnija priekšlikumu, Rēzeknes novadā, ar kadastra Nr.7844 900 

0042 (nav reģistrēts zemesgrāmatā). 

1.2. Dzīvokļa īpašumu (dienesta viesnīcu – dzīvokli), Nr.12, kas atrodas Rītupes ielā 

42, Bērzgalē, Bērzgales pagastā, ľemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 

2012.gada 14.jūnija priekšlikumu, Rēzeknes novadā, ar kadastra Nr.7844 900 

0041 (nav reģistrēts zemesgrāmatā). 

1.3. Objektu „LAMS” (ēdnīcu), kas atrodas Ozolkalna ielā 1, Bērzgalē, Bērzgales 

pagastā, ľemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2012.gada 14.jūnija 

priekšlikumu,  Rēzeknes novadā, ar kadastra Nr.7844 502 0022 un kas sastāv no 

ēkas ar kadastra apzīmējumu 7844 002 0215 013 (nav reģistrēts zemesgrāmatā). 

1.4. Objektu „Galdnieku darbnīca”, kas atrodas Ozolkalna ielā 4, Bērzgalē, Bērzgales 

pagastā, ľemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2012.gada 14.jūnija 

priekšlikumu,  Rēzeknes novadā, ar kadastra Nr.7844 002 0306 un kas sastāv no 

ēkas ar kadastra apzīmējumu 7844 002 0306 001 un zemes vienības 0,13163 ha 

platībā ar kadastra apzīmējumu 7844 002 0306 (ir reģistrēts zemesgrāmatā).. 

1.5. Objektu „Darbnīca”, kas atrodas „Paksīši” Meirānos, Bērzgales pagastā, ľemot 

vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2012.gada 14.jūnija priekšlikumu,  Rēzeknes 

novadā, ar kadastra Nr.7844 002 0305 001 un kas sastāv no ēkas ar kadastra 
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apzīmējumu 7844 002 0305 001 un zemes vienības 0,4412 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 7844 002 0305 (nav reģistrēts zemesgrāmatā). 

1.6. Objektu „Bērzgales muiža”, kas atrodas Rītupes ielā 27, Bērzgalē, Bērzgales 

pagastā, ľemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2012.gada 14.jūnija 

priekšlikumu,  Rēzeknes novadā, ar kadastra Nr.7844 002 0212 un kas sastāv no 

šādām ēkām: dienesta viesnīcas ar kadastra apzīmējumu 7844 002 0212 001, 

šķūľa ar kadastra apzīmējumu 7844 002 0212 008, kopmītnes ar kadastra 

apzīmējumu 7844 002 0212 010, sporta zāles ar kadastra apzīmējumu 7844 002 

0212 012, šķūľa ar kadastra apzīmējumu 7844 002 0212 013 un šādām zemes 

vienībām 6,12 ha platībā: zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7844 002 0212 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7844 003 0119 zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 7844 002 0296 (nav reģistrēts zemesgrāmatā); 

1.7. Objektu „Rēzeknes arodģimnāzijas atpūtas bāze „Priedes””, kas atrodas „Priedes” 

Rogs, Kaunatas pagastā, Rēzeknes novadā, ar kadastra Nr.7862 001 0105 un kas 

sastāv no šādām ēkām un zemes vienībām: atpūtas mājiľa ar kadastra apzīmējumu 

7862 001 0105 001, atpūtas mājiľa ar kadastra apzīmējumu 7862 001 0105 002, 

atpūtas mājiľa ar kadastra apzīmējumu 7862 001 0105 003, atpūtas mājiľa ar 

kadastra apzīmējumu 7862 001 0105 004, atpūtas mājiľa ar kadastra apzīmējumu 

7862 001 0105 005, atpūtas mājiľa ar kadastra apzīmējumu 7862 001 0105 006, 

atpūtas mājiľa ar kadastra apzīmējumu 7862 001 0105 007, atpūtas mājiľa ar 

kadastra apzīmējumu 7862 001 0105 010, vasaras virtuve ar kadastra apzīmējumu 

7862 001 0105 011, vasaras virtuve ar kadastra apzīmējumu 7862 001 0105 012, 

vasaras virtuve ar kadastra apzīmējumu 7862 001 0105 013, artēziskā aka, sūkľu 

stacija 7862 001 0105 014, atpūtas mājiľa ar kadastra apzīmējumu 7862 001 0151 

001, atpūtas mājiľa ar kadastra apzīmējumu 7862 001 0151 002, atpūtas mājiľas 

pamati ar kadastra apzīmējumu 7862 001 0151 003, ateja ar kadastra apzīmējumu 

7862 001 0151 004, zeme 0,41 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7862 001 0151, 

zeme 0,86 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7862 001 0105 (ir reģistrēts 

zemesgrāmatā). 

2. Noteikt, ka nekustamo īpašumu objekti: 

2.1. Rēzeknes novada Bērzgales pagastā ir nepieciešami pašvaldības funkciju – 

palīdzības sniegšanai dzīvokļa jautājumu risināšanā un saimnieciskās darbības 

sekmēšanā Rēzeknes novada teritorijā – nodrošināšanai; 

2.2.  Rēzeknes novada Kaunatas pagastā ir nepieciešami pašvaldības funkciju – gādāt 

par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana 

pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas 

vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs; 

organizatoriska un finansiāla palīdzība ārpusskolas mācību un audzināšanas 

iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm u.c.), nodrošināt veselības aprūpes 

pieejamību, kā arī veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu, nodrošināt 

iedzīvotājiem sociālo palīdzību (sociālo aprūpi) (sociālā palīdzība 

maznodrošinātām ģimenēm un sociāli mazaizsargātām personām, veco ļaužu 

nodrošināšana ar vietām pansionātos, bāreľu un bez vecāku gādības palikušo 

bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs, bezpajumtnieku 

nodrošināšana ar naktsmītni u.c.) – nodrošināšanai. 

3. Segt izdevumus, kas saistīti ar zemesgrāmatā nereģistrēto nekustamo īpašumu objektu 

pārľemšanu un korroborāciju zemesgrāmatā. 

4. Izveidot valsts nekustamo īpašumu Rēzeknes novada Bērzgales pagastā un Kaunatas 

pagastā pārľemšanas komisiju šādā sastāvā: 
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4.1. Komisijas priekšsēdētājs – Rēzeknes novada pašvaldības izpilddirektors Jānis 

Troška 
4.2. Komisijas locekļi: 

4.2.1. Bērzgales pagasta pārvaldes vadītājs Arvīds Dunskis 

4.2.2. Kaunatas pagasta pārvaldes vadītājs Vasīlijs Bašmakovs 

4.2.3. Saimnieciskā nodrošinājuma un infrastruktūras nodaļas vadītājs Andris 

Koļčs 
4.2.4. Juridiskās un lietvedības nodaļas juriste Sandra Frančenko 

 

4. § 

Par nekustamā īpašuma „Fazenda” ar kadastra Nr. 7878 002 0270 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 

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

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

daļas 1.punktu, ľemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2012.gada 14.jūnija priekšlikumu, 

Rēzeknes novada domes 2012.gada 19.aprīļa lēmumu „Par apbūvēta zemes gabala nodošanu 

atsavināšanai Genādijam Vasiļenko Ozolmuižas pagastā” un Genādija Vasiļenko pilnvarotās 

personas Annas Ignatjevas 2012.gada 11.aprīļa iesniegumu, ľemot vērā Rēzeknes novada 

pašvaldības zemes īpašuma „Fazenda” novērtēšanas komisijas 2012.gada 12.jūnija sēdes 

protokolu un Finanšu pastāvīgās komitejas 2012.gada 14.jūnija priekšlikumu, Rēzeknes novada 

dome, atklāti balsojot, 14 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Juris Gailums, Ernests 

Klīdzējs, Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, Elvīra Pizāne, Voldemārs Silagaiļs, Imants Skudra, 

Pēteris Stanka, Ināra Šindarjova, Monvīds Švarcs, Valda Tutina, Dainis Viļums), pret - nav, 

atturas - nav, n o l e m j: 

 

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

kadastra Nr.7878 002 0270 nosacīto cenu Ls 706,95 (septiľi simti seši lati 95 santīmi). 

2. Pārdot Genādijam Vasiļenko, personas kods, dzīvo Rēzeknes novads, apbūvēto 

zemesgabalu „Fazenda” 0,7734 ha platībā ar kadastra Nr.7878 002 0270, kas atrodas 

„Fazenda”, Ozolmuižas pagasts, ľemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2012.gada 

14.jūnija priekšlikumu,  Rēzeknes novads, par brīvu cenu, kas ir vienāda ar nosacīto 

cenu, un proti, Ls 706,95 (septiľi simti seši lati 95 santīmi). 

3. Noteikt maksāšanas līdzekļus – 100 % Latvijas lati.  

4. Noteikt apbūvēta zemesgabala pirkuma samaksas termiľu līdz 2012.gada 21.oktobrim. 

5. Pēc pirkuma summas pilnas samaksas viena mēneša laikā noslēgt apbūvēta 

zemesgabala pirkuma līgumu. 

6. Uzdot Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniecei Elvīrai Pizānei parakstīt 

apbūvēta zemesgabala pirkuma līgumu ar Genādiju Vasiļenko. 

7. Nekustamā īpašuma atsavināšanas rezultātā iegūtos naudas līdzekļus Ls 706,95 

ieskaitīt Rēzeknes novada pašvaldības Ozolmuižas pagasta pārvaldes bankas kontā. 

8. Ozolmuižas pagasta pārvaldei samazināt 2012.gadam plānoto transfertu no novada 

pašvaldības budžeta 80 % (astoľdesmit procentu) apmērā (noapaļojot pilnos skaitļos) 

no nekustamā īpašuma atsavināšanas cenas koriģējot transfertu veicot kārtējos budžeta 

grozījumus. 

9. Noteikt, ka no budžeta transferta samazinājuma iegūtie naudas līdzekļi, izľemot 

izdevumus, kas radušies Rēzeknes novada domei sakarā ar nekustamā īpašuma 
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novērtēšanu, izlietojami Ozolmuižas pagasta teritorijā esošo novada pašvaldības 

nekustamo īpašumu kadastrālajai uzmērīšanai un ierakstīšanai zemesgrāmatā. 

 

5. § 

Par nekustamā īpašuma „Kupsiņi – 1” ar kadastra Nr. 7886 006 0017 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, likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28.panta pirmās 

daļas 1.punktu, ľemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2012.gada 14.jūnija priekšlikumu, 

Rēzeknes novada domes 2012.gada 5.aprīļa lēmumu „Par apbūvēta zemes gabala nodošanu 

atsavināšanai Jāzepam Dzenim Sakstagala pagastā” un Jāzepa Dzeľa 2012.gada 12.marta 

iesniegumu, ľemot vērā Rēzeknes novada pašvaldības zemes īpašuma „Kupsiľi - 1” 

novērtēšanas komisijas 2012.gada 17.maija sēdes protokolu, un Finanšu pastāvīgās komitejas 

2012.gada 14.jūnija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, atklāti balsojot, 14 balsīm par 

(Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Juris Gailums, Ernests Klīdzējs, Zigfrīds Lukaševičs, Jānis 

Macāns, Elvīra Pizāne, Voldemārs Silagaiļs, Imants Skudra, Pēteris Stanka, Ināra Šindarjova, 

Monvīds Švarcs, Valda Tutina, Dainis Viļums), pret - nav, atturas - nav, n o l e m j:  

 

1. Apstiprināt Rēzeknes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Kupsiľi - 1” 

kadastra Nr.7886 006 0017 nosacīto cenu Ls 3 972,50 (trīs tūkstotis deviľi simti 

septiľdesmit divi lati 50 santīmi). 

2. Pārdot Jāzepam Dzenim, personas kods, dzīvo Rēzeknes novads, apbūvēto 

zemesgabalu „Kupsiľi - 1” 9,4 ha platībā ar kadastra Nr.7886 006 0017, kas atrodas 

„Kupsiľi - 1”, Sakstagala pagasts, ľemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2012.gada 

14.jūnija priekšlikumu,  Rēzeknes novads, par brīvu cenu, kas ir vienāda ar nosacīto 

cenu, un proti, Ls 3 972,50 (trīs tūkstotis deviľi simti septiľdesmit divi lati 50 

santīmi). 

3. Noteikt maksāšanas līdzekļus – 100 % Latvijas lati.  

4. Noteikt apbūvēta zemesgabala pirkuma samaksas termiľu līdz 2012.gada 21.oktobrim. 

5. Pēc pirkuma summas pilnas samaksas viena mēneša laikā noslēgt nebūvēta 

zemesgabala pirkuma līgumu. 

6. Uzdot Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniecei Elvīrai Pizānei parakstīt 

apbūvēta zemesgabala pirkuma līgumu ar Jāzepu Dzeni. 

7. Nekustamā īpašuma atsavināšanas rezultātā iegūtos naudas līdzekļus Ls 3 972,50 

ieskaitīt Rēzeknes novada pašvaldības Sakstagala pagasta pārvaldes bankas kontā. 

8. Sakstagala pagasta pārvaldei samazināt 2012.gadam plānoto transfertu no novada 

pašvaldības budžeta 80 % (astoľdesmit procentu) apmērā (noapaļojot pilnos skaitļos) 

no nekustamā īpašuma atsavināšanas cenas koriģējot transfertu veicot kārtējos budžeta 

grozījumus. 

9. Noteikt, ka no budžeta transferta samazinājuma iegūtie naudas līdzekļi, izľemot 

izdevumus, kas radušies Rēzeknes novada domei sakarā ar nekustamā īpašuma 

novērtēšanu, izlietojami Sakstagala pagasta teritorijā esošo novada pašvaldības 

nekustamo īpašumu kadastrālajai uzmērīšanai un ierakstīšanai zemesgrāmatā. 
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6. § 

Par nekustamā īpašuma „Nazarovi” ar kadastra Nr. 7870 007 0118 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 

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

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

daļas 1.punktu, ľemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2012.gada 14.jūnija priekšlikumu,  

Rēzeknes novada domes 2012.gada 19.janvāra lēmumu „Par apbūvēta zemes gabala nodošanu 

atsavināšanai Sergejam Gruznovam Maltas pagastā” un Sergeja Gruznova 2012.gada 9.marta 

iesniegumu, ľemot vērā Rēzeknes novada pašvaldības zemes īpašuma „Nazarovi” novērtēšanas 

komisijas 2012.gada 28.maija sēdes protokolu un Finanšu pastāvīgās komitejas 2012.gada 

14.jūnija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, atklāti balsojot, 14 balsīm par (Aivars Buharins, 

Vilis Deksnis, Juris Gailums, Ernests Klīdzējs, Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, Elvīra Pizāne, 

Voldemārs Silagaiļs, Imants Skudra, Pēteris Stanka, Ināra Šindarjova, Monvīds Švarcs, Valda 

Tutina, Dainis Viļums), pret - nav, atturas - nav, n o l e m j:  

 

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

kadastra Nr.7870 007 0118 nosacīto cenu Ls 1 604,95 (viens tūkstotis seši simti četri 

lati 95 santīmi). 

2. Pārdot Sergejam Gruznovam, personas kods, dzīvo Rēzeknes novads, apbūvēto 

zemesgabalu „Nazarovi” 0,65 ha platībā ar kadastra Nr.7870 007 0118, kas atrodas 

„Nazarovi”, Maltas pagasts, ľemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2012.gada 

14.jūnija priekšlikumu,  Rēzeknes novads, par brīvu cenu, kas ir vienāda ar nosacīto 

cenu, un proti, Ls 1 604,95 (viens tūkstotis seši simti četri lati 95 santīmi). 

3. Noteikt maksāšanas līdzekļus – 100 % Latvijas lati.  

4. Noteikt apbūvēta zemesgabala pirkuma samaksas termiľu līdz 2012.gada 21.oktobrim. 

5. Pēc pirkuma summas pilnas samaksas viena mēneša laikā noslēgt apbūvēta 

zemesgabala pirkuma līgumu. 

6. Uzdot Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniecei Elvīrai Pizānei parakstīt 

apbūvēta zemesgabala pirkuma līgumu ar Sergeju Gruznovu. 

7. Nekustamā īpašuma atsavināšanas rezultātā iegūtos naudas līdzekļus Ls 1 604,95 

ieskaitīt Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta pārvaldes bankas kontā. 

8. Maltas pagasta pārvaldei samazināt 2012.gadam plānoto transfertu no novada 

pašvaldības budžeta 80 % (astoľdesmit procentu) apmērā (noapaļojot pilnos skaitļos) 

no nekustamā īpašuma atsavināšanas cenas koriģējot transfertu veicot kārtējos budžeta 

grozījumus. 

9. Noteikt, ka no budžeta transferta samazinājuma iegūtie naudas līdzekļi, izľemot 

izdevumus, kas radušies Rēzeknes novada domei sakarā ar nekustamā īpašuma 

novērtēšanu, izlietojami Maltas pagasta teritorijā esošo novada pašvaldības nekustamo 

īpašumu kadastrālajai uzmērīšanai un ierakstīšanai zemesgrāmatā. 

 

 

 

 

 

 

7. § 



12 

 

Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2012.gada 16.februāra lēmumā „Par nekustamā 

īpašuma „Vilciņi” ar kadastra Nr.6874 004 0115 nosacītās cenas noteikšanu”  

(Ziľo: M.Švarcs) 

 

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

personas mantas atsavināšanas likuma 37.panta pirmās daļas 4.punktu, ľemot vērā Finanšu 

pastāvīgās komitejas 2012.gada 14.jūnija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, atklāti balsojot, 

14 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Juris Gailums, Ernests Klīdzējs, Zigfrīds 

Lukaševičs, Jānis Macāns, Elvīra Pizāne, Voldemārs Silagaiļs, Imants Skudra, Pēteris Stanka, 

Ināra Šindarjova, Monvīds Švarcs, Valda Tutina, Dainis Viļums), pret - nav, atturas - nav,           

n o l e m j: 

 

1. Sakarā ar Anastasijas Ludbāržes pilnvarotās personas Roberta Skalozuba iesniegumu 

par nekustamā īpašuma „Vilciľi” nosacītās cenas samaksas termiľa pagarināšanu, 

izdarīt grozījumus Rēzeknes novada domes 2012.gada 16.februāra lēmumā „Par 

nekustamā īpašuma „Vilciľi” ar kadastra Nr.6874 004 0115 nosacītās cenas 

noteikšanu” (protokols Nr.4, 13.§) 4.punktā un izteikt to šādā redakcijā: 

„3. Noteikt neapbūvēta zemesgabala pirkuma samaksas termiľu līdz 2012.gada 

21.oktobrim”. 

2. Lēmumu nosūtīt Anastasijas Ludbāržes pilnvarotajai personai Robertam Skalozubam 

(Aspāzijas 3F-1, Beberi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV 2101). 

 

8. § 

Par 2007.gada 2.maija pirkuma līguma un līguma par privatizācijas objekta ieķīlāšanu 

grozīšanu ar Kasparu Sarmuli  
(Ziľo: M.Švarcs) 

 

Izskatījusi Kaspara Sarmuļa iesniegumu par pirkuma maksas samaksas termiľa 

pagarināšanu līdz 2016.gadam par dzīvokli Nr.9 Parka ielā 2, Strūžānu pagasts, Rēzeknes 

novads, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 37.panta piekto daļu, 41.panta pirmās daļas 

3.punktu, un Finanšu pastāvīgās komitejas 2012.gada 14.jūnija priekšlikumu,  Rēzeknes novada 

dome, atklāti balsojot, 14 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Juris Gailums, Ernests 

Klīdzējs, Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, Elvīra Pizāne, Voldemārs Silagaiļs, Imants Skudra, 

Pēteris Stanka, Ināra Šindarjova, Monvīds Švarcs, Valda Tutina, Dainis Viļums), pret - nav, 

atturas - nav, n o l e m j: 

 

pieľemt lēmumu par 2007.gada 2.maija dzīvokļa pirkuma līguma un līguma par 

privatizācijas objekta ieķīlāšanu grozīšanu ar Kasparu Sarmuli (lēmums pievienots). 

 

9. § 

Par 2007.gada 2.maija pirkuma līguma un līguma par privatizācijas objekta ieķīlāšanu 

grozīšanu ar Ziedoni Sarmuli  
(Ziľo: M.Švarcs) 

 

Izskatījusi Ziedoľa Sarmuļa iesniegumu par pirkuma maksas samaksas termiľa 

pagarināšanu līdz 2016.gadam par dzīvokli Nr.9 Parka ielā 4, Strūžānu pagasts, Rēzeknes 

novads, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 37.panta piekto daļu, 41.panta pirmās daļas 

3.punktu, un Finanšu pastāvīgās komitejas 2012.gada 14.jūnija priekšlikumu,  Rēzeknes novada 

dome, atklāti balsojot, 14 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Juris Gailums, Ernests 

Klīdzējs, Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, Elvīra Pizāne, Voldemārs Silagaiļs, Imants Skudra, 
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Pēteris Stanka, Ināra Šindarjova, Monvīds Švarcs, Valda Tutina, Dainis Viļums), pret - nav, 

atturas - nav, n o l e m j: 

 

pieľemt lēmumu par 2007.gada 2.maija dzīvokļa pirkuma līguma un līguma par 

privatizācijas objekta ieķīlāšanu grozīšanu ar Ziedoni Sarmuli (lēmums pievienots). 

 

10. § 

Par kustamās mantas – AUDI 100 izsoles atzīšanu par nenotikušu 

(Ziľo: M.Švarcs) 

 

Pamatojoties likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 41.panta pirmās 

daļas 4.punktu, ľemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2012.gada 14.jūnija priekšlikumu,  

Rēzeknes novada domes 2012.gada 5.aprīļa lēmumu „Par kustamas mantas – automašīnas Audi 

100 pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli” (protokols Nr.7, 23.§), ľemot vērā Finanšu 

pastāvīgās komitejas 2012.gada 14.jūnija priekšlikumu,  Rēzeknes novada domes 2012. gada 

7.jūnija lēmumu „Par kustamās mantas – AUDI 100 izsoles atzīšanu par nenotikušu” (protokols 

Nr.11, 6.§), ľemot vērā Automašīnas Audi 100 izsoles komisijas 2012.gada 12.jūnija protokolu, 

Nagļu pagasta pārvaldes 2012.gada 13.jūnija ierosinājumu un Finanšu pastāvīgās komitejas 

2012.gada 14.jūnija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, atklāti balsojot, 14 balsīm par 

(Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Juris Gailums, Ernests Klīdzējs, Zigfrīds Lukaševičs, Jānis 

Macāns, Elvīra Pizāne, Voldemārs Silagaiļs, Imants Skudra, Pēteris Stanka, Ināra Šindarjova, 

Monvīds Švarcs, Valda Tutina, Dainis Viļums), pret - nav, atturas - nav, n o l e m j: 

 

atzīt automašīnas Audi 100  2012.gada 12.jūnija izsoli par nenotikušu. 

 

11. § 

Par kustamās mantas – AUDI 100 pārdošanu par brīvu cenu 

(Ziľo: M.Švarcs) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās 

daļas 27.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktu, 

4.panta pirmo un otro daļu, 6.panta otro daļu un trešo daļu, 37.panta pirmās daļas 1.punktu un 

otro daļu, ľemot vērā Nagļu pagasta pārvaldes 2012.gada 13.jūnija ierosinājumu un Finanšu 

pastāvīgās komitejas 2012.gada 14.jūnija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, atklāti balsojot, 

14 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Juris Gailums, Ernests Klīdzējs, Zigfrīds 

Lukaševičs, Jānis Macāns, Elvīra Pizāne, Voldemārs Silagaiļs, Imants Skudra, Pēteris Stanka, 

Ināra Šindarjova, Monvīds Švarcs, Valda Tutina, Dainis Viļums), pret - nav, atturas - nav,            

n o l e m j: 

 

1. Pārdot par brīvu cenu – Ls 450,00 (četri simti piecdesmit lati 00 santīmi) - Rēzeknes 

novada pašvaldībai piederošo kustamo mantu automašīnu AUDI 100, reģistrācijas 

Nr.FE 8758, 1993.gads - izlaiduma gads. 

2. Uzdot Nagļu pagasta pārvaldei publicēt sludinājumu par automašīnas pārdošanu 

vietējā laikrakstā un novada pašvaldības mājas lapā.  

3. Uzdot Attīstības plānošanas nodaļas vadītājas pienākumu izopildītājai Annai 

Jaudzemai koordinēt sludinājuma par automašīnas pārdošanu publicēšanu novada 

pašvaldības mājas lapā. 

4. Uzdot Nagļu pagasta pārvaldes vadītājam Viktoram Vasiļevskim pašvaldības vārdā 

noslēgt un parakstīt pirkuma līgumu ar automašīnas pircēju. 

 

 



14 

 

12. § 

Par kustamas mantas – automašīnas „VW Sharan Highline” nodošanu bezatlīdzības 

lietošanā Rikavas pagasta pārvaldei  
(Ziľo: M.Švarcs) 

 

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

valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 5.panta otrās daļas 

3.punktu, 5.panta trešo daļu, izvērtējot transportlīdzekļa iegādes nepieciešamību Rikavas pagasta 

pārvaldei, kā arī ľemot vērā to, ka automašīnas „VW Sharan Hightline” tehniskais stāvoklis ir 

pietiekošs Rikavas pagasta pārvaldes funkciju izpildes nodrošināšanai, izvērtējot pašvaldības 

budžeta līdzekļu lietderīgu izmantošanu un ekonomisko izdevīgumu automašīnas „VW Sharan 

Highline” nodošanai bez atlīdzības no vienas pašvaldības iestādes (Adamovas speciālās 

internātpamatskolas) uz otru pašvaldības iestādi (Rikavas pagasta pārvaldi), ľemot vērā Finanšu 

pastāvīgās komitejas 2012.gada 14.jūnija priekšlikumu,  Rēzeknes novada dome, atklāti balsojot, 

14 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Juris Gailums, Ernests Klīdzējs, Zigfrīds 

Lukaševičs, Jānis Macāns, Elvīra Pizāne, Voldemārs Silagaiļs, Imants Skudra, Pēteris Stanka, 

Ināra Šindarjova, Monvīds Švarcs, Valda Tutina, Dainis Viļums), pret - nav, atturas - nav,          

n o l e m j: 

 

1. Nodot Rikavas pagasta pārvaldei bezatlīdzības lietošanā uz nenoteiktu laiku Rēzeknes 

novada pašvaldībai piederošo kustamo mantu – automašīnu „VW Sharan Highline” 

(valsts reģistrācijas Nr. FK 1043, 1999.gada izlaidums, krāsa – tumši zaļa, šasijas Nr. 

WVWZZZ7MZYV005993, tips – pasažieru automašīna (sēdvietu skaits - 7), kurš 

aprīkots ar 1781 cm
3
 benzīna dzinēju un kura atlikusī vērtība ir Ls 809,76 (astoľi simti 

deviľi lati 76 santīmi).  

2. Rikavas pagasta pārvaldei kustamās mantas – automašīnas „VW Sharan Highline” 

lietošanā nodotais transportlīdzeklis izmantojams dienesta vajadzībām nodrošinot 

pagasta pārvaldes kompetencē esošo funkciju izpildi.  

3. Uzdot Adamovas speciālai internātpamatskolai izslēgt no pārvaldes ar sākotnējo vērtību 

Ls 6430,00 (seši tūkstoši četri simti trīsdesmit lati 00 santīmi) ar kopējo nolietojumu 

Ls 5620,24 (pieci tūkstoši seši simti divdesmit lati 24 santīmi) un atlikušo vērtību Ls 

809,76 (astoľi simti deviľi lati 76 santīmi).  

4. Uzdot Rikavas pagasta pārvaldei uzľemt bilancē kustamo mantu – automašīnu „VW 

Sharan Highline” ar sākotnējo vērtību Ls 6430,00 (seši tūkstoši četri simti trīsdesmit 

lati 00 santīmi) ar kopējo nolietojumu Ls 5620,24 (pieci tūkstoši seši simti divdesmit 

lati 24 santīmi) un atlikušo vērtību Ls 809,76 (astoľi simti deviľi lati 76 santīmi).  

 

13. § 

Par piekrišanu zemes iegūšanai Elenas Koverinas īpašumā Ozolaines pagastā  
(Ziľo: M.Švarcs) 

 

Izskatījusi Elenas Koverinas iesniegumu par piekrišanu nekustamā īpašuma iegūšanai 

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

3.punktu, ľemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2012.gada 14.jūnija priekšlikumu, ľemot 

vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2012.gada 14.jūnija priekšlikumu,  Rēzeknes novada dome, 

atklāti balsojot, 14 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Juris Gailums, Ernests Klīdzējs, 

Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, Elvīra Pizāne, Voldemārs Silagaiļs, Imants Skudra, Pēteris 

Stanka, Ināra Šindarjova, Monvīds Švarcs, Valda Tutina, Dainis Viļums), pret - nav, atturas - 

nav, n o l e m j: 
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pieľemt lēmumu par piekrišanu zemes iegūšanai Elenas Koverinas īpašumā Ozolaines 

pagastā īpašumā (lēmums pievienots). 
 

14. § 

Par Rēzeknes novada pašvaldības 2011.gada Publiskā gada pārskata apstiprināšanu  

(Ziľo: M.Švarcs) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 72.pantu, Ministru kabineta 2010.gada 5.maija 

noteikumu Nr.413 „Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem” 16.punktu, ľemot vērā 

Finanšu pastāvīgās komitejas 2012.gada 14.jūnija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, atklāti 

balsojot, 14 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Juris Gailums, Ernests Klīdzējs, Zigfrīds 

Lukaševičs, Jānis Macāns, Elvīra Pizāne, Voldemārs Silagaiļs, Imants Skudra, Pēteris Stanka, 

Ināra Šindarjova, Monvīds Švarcs, Valda Tutina, Dainis Viļums), pret - nav, atturas - nav,           

n o l e m j: 

 

1. Apstiprināt Rēzeknes novada pašvaldības 2011.gada Publisko gada pārskatu 

(2011.gada Publiskais gada pārskats pievienots). 

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

3. Publicēt laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” paziľojumu par publiskā gada pārskata 

pieľemšanu un iespēju iepazīties ar pilnu tā tekstu Rēzeknes novada pašvaldības 

Finanšu, ekonomikas un grāmatvedības nodaļā un Rēzeknes novada pašvaldības mājas 

lapā. 

 

15. § 

Par aizņēmuma ņemšanu ERAF projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada 

Sakstagala pagasta Uļjanovas ciemā” realizācijai  
(Ziľo: M.Švarcs) 

 

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

budžetu 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 Sakstagala pagasta pārvaldes ierosinājumu un Finanšu pastāvīgās 

komitejas 2012.gada 14.jūnija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, atklāti balsojot, 14 balsīm 

par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Juris Gailums, Ernests Klīdzējs, Zigfrīds Lukaševičs, Jānis 

Macāns, Elvīra Pizāne, Voldemārs Silagaiļs, Imants Skudra, Pēteris Stanka, Ināra Šindarjova, 

Monvīds Švarcs, Valda Tutina, Dainis Viļums), pret - nav, atturas - nav, n o l e m j: 

 

1. Ľemt aizľēmumu Valsts kasē Ls 156 275,00 (viens simts piecdesmit seši tūkstoši divi 

simti septiľdesmit piecu lati 00 santīmi) apmērā ar Valsts kases noteikto procentu 

likmi ERAF projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Sakstagala 

pagasta Uļjanovas ciemā” realizācijai. 

2. Aizľēmuma atmaksu garantēt ar Rēzeknes novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.  

3. Noteikt sekojošus aizľēmuma ľemšanas noteikumus: atmaksas termiľš 25 gadi, sākot 

pamatsummas atmaksu ar 2014.gada janvāra mēnesi un ļaujot līgumslēdzējiem brīvi 

vienoties par kredīta atmaksas grafiku. 

4. Lūgt atļauju Pašvaldības aizľēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei 

aizľēmuma saľemšanai. 
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16. § 

Par Terentija Muravjova nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu  

(Ziľo: M.Švarcs) 

 

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

nodokļiem un nodevām” 25. panta pirmās daļas 3. punktu un Gada pārskata likuma 37.panta 

pirmo daļu, ľemot vērā Sakstagala pagasta pārvaldes atzinumu un Finanšu jautājumu patstāvīgās 

komitejas 2012.gada 14.jūnija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, atklāti balsojot, 14 balsīm 

par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Juris Gailums, Ernests Klīdzējs, Zigfrīds Lukaševičs, Jānis 

Macāns, Elvīra Pizāne, Voldemārs Silagaiļs, Imants Skudra, Pēteris Stanka, Ināra Šindarjova, 

Monvīds Švarcs, Valda Tutina, Dainis Viļums), pret - nav, atturas - nav, n o l e m j: 

 

dzēst Terentija Muravjova, personas kods, nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 736,78 

apmērā (nodokļa parāds – Ls 323,46, nokavējuma nauda – Ls 413,32), sakarā ar to, ka persona ir 

mirusi 2000.gada 13.decembrī, uz zemes vienības būvju nav un mantinieki nav pieteikušies. 

 

17. § 

Par Latvijas Pareizticīgo baznīcas nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu un 

nekustamā īpašuma nodokļa aprēķina anulēšanu  

(Ziľo: M.Švarcs) 

 

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

nekustamā īpašuma nodokli” 1. panta otrās daļas 4.punktu un 10.panta otro daļu, Gada pārskatu 

likuma 37.panta pirmo daļu, ľemot vērā Latvijas Pareizticīgo baznīcas 2012.gada 5.jūnija 

ierosinājumu un Finanšu jautājumu patstāvīgās komitejas 2012.gada 14.jūnija priekšlikumu, 

Rēzeknes novada dome, atklāti balsojot, 14 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Juris 

Gailums, Ernests Klīdzējs, Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, Elvīra Pizāne, Voldemārs 

Silagaiļs, Imants Skudra, Pēteris Stanka, Ināra Šindarjova, Monvīds Švarcs, Valda Tutina, Dainis 

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

 

dzēst Latvijas Pareizticīgo baznīcai, reģistrācijas numurs 90000301046, nekustamā 

īpašuma nodokļa parādu par 2011.gadu Ls 560,76 apmērā (nodokļa parāds - Ls 479,45, 

nokavējuma nauda – Ls 81,31), anulēt nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu par neapstrādāto 

lauksaimniecībā izmantojamo zemi par 2011.gadu Ls 24,08 apmērā un anulēt nekustamā 

īpašuma nodokļa aprēķinu par 2012.gadu Ls 797,59 apmērā, sakarā ar to, ka nekustamā īpašuma 

nodoklis tika aprēķināts neidentificētai personai. 

 

18. § 

Par sadzīves atkritumu savākšanu, ūdensapgādes un kanālizācijas pakalpojumu tarifu 

apstiprināšanu Griškānu pagastā  
(Ziľo: E.Pizāne) 

 

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

Griškānu pagasta pārvaldes 2012.gada 28.maija ierosinājumu un Teritoriālās pastāvīgās 

komitejas 2012.gada 14.jūnija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, atklāti balsojot, 14 balsīm 

par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Juris Gailums, Ernests Klīdzējs, Zigfrīds Lukaševičs, Jānis 

Macāns, Elvīra Pizāne, Voldemārs Silagaiļs, Imants Skudra, Pēteris Stanka, Ināra Šindarjova, 

Monvīds Švarcs, Valda Tutina, Dainis Viļums), pret - nav, atturas - nav, n o l e m j: 

 

1. Cieto sadzīves atkritumu savākšanu un izvešanu Rēzeknes novada Griškānu pagastā 

nodrošina SIA „L&T” Latgales filiāle. 
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2. „Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus Rēzeknes novada Griškānu pagastā 

nodrošina Griškānu pagasta pārvaldes struktūrvienība - komunāla saimniecība. 

3. Sniedzamie pakalpojumi  

3.1. ūdens ieguve, attīrīšana un novadīšana pa centralizēto ūdensapgādes tīklu līdz 

patērētājam;  

3.2. notekūdeľu savākšana un attīrīšana. 

4. Sākot ar 2012.gada 1.jūliju tiek noteikti tarifi sekojošiem pakalpojumiem (izcenojuma 

aprēķins pielikumā): 

4.1. par atkritumu savākšanu un izvešanu – 0,98 Ls/uz 1 cilvēku bez PVN; 

4.2. par ūdensapgādi: 

4.2.1. ja uzstādīts ūdens skaitītājs - 0,69 Ls/m³ bez PVN; 

4.2.2. ja nav ūdensskaitītāja – 3 m³ mēnesī uz katru deklarēto vai faktiski 

dzīvojošo personu; 

4.2.3. no centralizētās ūdens apgādes krāna ārpus daudzdzīvokļu dzīvojamās 

mājas vai individuālās dzīvojamās mājas Janapoles ciemā – par 1 m
3
 

mēnesī katru deklarēto vai faktiski dzīvojošo personu; 

4.3. par kanalizāciju 0,72 Ls/1 m³, bez PVN. 

 

19. § 

Par ēdināšanas izmaksu apstiprināšanu pasākumam „Latgales novada salidojums – 

sacensības jaunsargiem” Feimaņu pamatskolā 2012.gada 2. – 3.jūlijā  

(Ziľo: E.Pizāne) 

 

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

Feimaľu pagasta pārvaldes 2012.gada 11.jūnija ierosinājumu un Teritoriālās pastāvīgās 

komitejas 2012.gada 14.jūnija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, atklāti balsojot, 14 balsīm 

par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Juris Gailums, Ernests Klīdzējs, Zigfrīds Lukaševičs, Jānis 

Macāns, Elvīra Pizāne, Voldemārs Silagaiļs, Imants Skudra, Pēteris Stanka, Ināra Šindarjova, 

Monvīds Švarcs, Valda Tutina, Dainis Viļums), pret - nav, atturas - nav, n o l e m j: 

 

apstiprināt šādas ēdināšanas izmaksas pasākumam „Latgales novada salidojums – 

sacensības jaunsargiem” Feimaľu pamatskolā 2012.gada 2. – 3.jūlijā: 

1) brokastis – Ls 1,00; 

2) pusdienas – Ls 1,80; 

3) vakariľas – Ls 1,20. 

 

20. § 

Par īres maksas noteikšanu pašvaldības īpašumā esošajiem dzīvokļiem Pleikšņu ciemā, 

Robežu ielā 13a, 13b, 13v, 14, Saules ielā 30  

(Ziľo: E.Pizāne) 

 

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

dzīvojamo telpu īri” 11.panta  otro daļu, ľemot vērā Ozolaines pagasta pārvaldes 2012.gada 

13.jūnija ierosinājumu un Teritoriālās pastāvīgās komitejas 2012.gada 14.jūnija priekšlikumu, 

Rēzeknes novada dome, atklāti balsojot, 14 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Juris 

Gailums, Ernests Klīdzējs, Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, Elvīra Pizāne, Voldemārs 

Silagaiļs, Imants Skudra, Pēteris Stanka, Ināra Šindarjova, Monvīds Švarcs, Valda Tutina, Dainis 

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

 

sakarā ar to, ka Rēzeknes novada Ozolaines pagasta dzīvojamo māju pārvaldīšanas un 

apsaimniekošanas tiesības Pleikšľu ciemā, Robežu ielā 13a, 13b, 13v, 14, Saules ielā 30 ir 
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nodotas dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajām personām (Robežu ielā 13a, 13b, 13v, Saules ielā 30 – 

SIA „Latgales namu apsaimniekotājs” un Robežu ielā 14 – Vladimiram Lācim), atbilstoši likuma 

„Par dzīvojamo telpu īri” 11.panta otrajai daļai, kas nosaka, ka dzīvojamās telpas īres maksu 

veido dzīvojamās mājas apsaimniekošanas izdevumu daļa, kas ir proporcionāla attiecīgās izīrētās 

dzīvojamās telpas platībai un peļľa:  

 

1. Noteikt īres maksu pašvaldības īpašumā esošajiem dzīvokļiem Pleikšľu ciemā, Robežu 

ielā 13a, 13b, 13v, 14, Saules ielā 30 – 0,30 Ls/m
2 

(trīsdesmit santīmi par vienu 

kvadrātmetru) mēnesī no 2013.gada 1.janvāra. 

2. Uzdot Rēzeknes novada pašvaldības Ozolaines pagasta pārvaldei rakstiski brīdināt 

pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu īrniekus par īres maksas izmaiľām. 

 

21. § 
Par Adamovas, Dubuļu, Svātovas ezeru zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2012.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, Jūras un iekšējo ūdeľu pārvaldes 2012.gada 4.un 11.jūnija sniegto informāciju, ľemot vērā 

Finanšu pastāvīgās komitejas 2012.gada 14.jūnija priekšlikumu,  Rēzeknes novada pašvaldības 

Kaunatas, Vērēmu, Pušas pagastu pārvalžu iesniegto informāciju, Rēzeknes novada dome, atklāti 

balsojot, 14 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Juris Gailums, Ernests Klīdzējs, Zigfrīds 

Lukaševičs, Jānis Macāns, Elvīra Pizāne, Voldemārs Silagaiļs, Imants Skudra, Pēteris Stanka, 

Ināra Šindarjova, Monvīds Švarcs, Valda Tutina, Dainis Viļums), pret - nav, atturas - nav,             

n o l e m j:  

 

1. Iedalīt Jānim Kravalim 30 metru no Adamovas ezera zivju tīklu limitu pašpatēriľa 

zvejai 2012.gadā; 

2. Iedalīt Jānim Kravalim 30 metru no Adamovas ezera zivju tīklu limitu pašpatēriľa 

zvejai 2012.gadā; 

3. Iedalīt Ludmilai Kaļininai 20 metru no Dubuļu ezera zivju tīklu limitu pašpatēriľa 

zvejai 2012.gadā; 

4. Iedalīt Jurim Dikuļim - Dikaļam 30 metru no Adamovas ezera zivju tīklu limitu 

pašpatēriľa zvejai 2012.gadā; 

5. Iedalīt Jurim Kolītam 30 metru no Svātovas ezera zivju tīklu limitu pašpatēriľa zvejai 

2012.gadā; 

6. Iedalīt Kārlim Treijam 1 (vienu) zivju murdu ar sētu līdz 30 metriem, no Adamovas 

ezera zivju tīklu limitu pašpatēriľa zvejai 2012.gadā. 

 

22. § 
Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Jāni Kravali 

 (Ziľo: M.Švarcs) 

 

Izskatījusi Jāľa Kravaļa, dzim.1953.gadā, iesniegumu par rūpnieciskās zvejas tiesību 

nomas līguma noslēgšanu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 37.panta sesto daļu, 

41.panta pirmās daļas 3.punktu daļu, ľemot vērā Adamovas ezera rūpnieciskās zvejas tīklu 

limitu sadales komisijas 2012.gada 14.jūnija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, atklāti 
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balsojot, 14 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Juris Gailums, Ernests Klīdzējs, Zigfrīds 

Lukaševičs, Jānis Macāns, Elvīra Pizāne, Voldemārs Silagaiļs, Imants Skudra, Pēteris Stanka, 

Ināra Šindarjova, Monvīds Švarcs, Valda Tutina, Dainis Viļums), pret - nav, atturas - nav,                  

n o l e m j: 

 

pieľemt lēmumu par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Jāni Kravali 

(lēmums pievienots). 

 

23. § 
Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Jāni Kravali 

 (Ziľo: M.Švarcs) 

 

Izskatījusi Jāľa Kravaļa, dzim.1979.gadā, iesniegumu par rūpnieciskās zvejas tiesību 

nomas līguma noslēgšanu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 37.panta sesto daļu, 

41.panta pirmās daļas 3.punktu daļu, ľemot vērā Adamovas ezera rūpnieciskās zvejas tīklu 

limitu sadales komisijas 2012.gada 14.jūnija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, atklāti 

balsojot, 14 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Juris Gailums, Ernests Klīdzējs, Zigfrīds 

Lukaševičs, Jānis Macāns, Elvīra Pizāne, Voldemārs Silagaiļs, Imants Skudra, Pēteris Stanka, 

Ināra Šindarjova, Monvīds Švarcs, Valda Tutina, Dainis Viļums), pret - nav, atturas - nav,            

n o l e m j: 

 

pieľemt lēmumu par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Jāni Kravali 

(lēmums pievienots). 

 

24. § 

Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Kārli Treiju 
 (Ziľo: M.Švarcs) 

 

Izskatījusi Kārļa Treija iesniegumu par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma 

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

daļas 3.punktu daļu, ľemot vērā Adamovas ezera rūpnieciskās zvejas tīklu limitu sadales 

komisijas 2012.gada 14.jūnija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, atklāti balsojot, 14 balsīm 

par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Juris Gailums, Ernests Klīdzējs, Zigfrīds Lukaševičs, Jānis 

Macāns, Elvīra Pizāne, Voldemārs Silagaiļs, Imants Skudra, Pēteris Stanka, Ināra Šindarjova, 

Monvīds Švarcs, Valda Tutina, Dainis Viļums), pret - nav, atturas - nav, n o l e m j: 

 

pieľemt lēmumu par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Kārli Treiju 

(lēmums pievienots). 

 

25. § 

Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Juri Dikuļi – Dikaļu 
 (Ziľo: M.Švarcs) 

 

Izskatījusi Jura Dikuļa - Dikaļa iesniegumu par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma 

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

daļas 3.punktu daļu, ľemot vērā Adamovas ezera rūpnieciskās zvejas tīklu limitu sadales 

komisijas 2012.gada 14.jūnija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, atklāti balsojot, 14 balsīm 

par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Juris Gailums, Ernests Klīdzējs, Zigfrīds Lukaševičs, Jānis 

Macāns, Elvīra Pizāne, Voldemārs Silagaiļs, Imants Skudra, Pēteris Stanka, Ināra Šindarjova, 

Monvīds Švarcs, Valda Tutina, Dainis Viļums), pret - nav, atturas - nav, n o l e m j: 
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pieľemt lēmumu par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Juri Dikuļi - 

Dikaļu (lēmums pievienots). 

 

26. § 

Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Juri Kolītu 
 (Ziľo: M.Švarcs) 

 

Izskatījusi Jura Kolīta iesniegumu par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma 

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

daļas 3.punktu daļu, ľemot vērā Svātovas ezera rūpnieciskās zvejas tīklu limitu sadales komisijas 

2012.gada 14.jūnija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, atklāti balsojot, 14 balsīm par (Aivars 

Buharins, Vilis Deksnis, Juris Gailums, Ernests Klīdzējs, Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, 

Elvīra Pizāne, Voldemārs Silagaiļs, Imants Skudra, Pēteris Stanka, Ināra Šindarjova, Monvīds 

Švarcs, Valda Tutina, Dainis Viļums), pret - nav, atturas - nav, n o l e m j: 

 

pieľemt lēmumu par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Juri Kolītu 

(lēmums pievienots). 

 

27. § 

Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Ludmilu Kaļininu 
 (Ziľo: M.Švarcs) 

 

Izskatījusi Ludmilas Kaļininas iesniegumu par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma 

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

daļas 3.punktu daļu, ľemot vērā Dubuļu ezera rūpnieciskās zvejas tīklu limitu sadales komisijas 

2012.gada 14.jūnija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, atklāti balsojot, 14 balsīm par (Aivars 

Buharins, Vilis Deksnis, Juris Gailums, Ernests Klīdzējs, Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, 

Elvīra Pizāne, Voldemārs Silagaiļs, Imants Skudra, Pēteris Stanka, Ināra Šindarjova, Monvīds 

Švarcs, Valda Tutina, Dainis Viļums), pret - nav, atturas - nav, n o l e m j: 

 

pieľemt lēmumu par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu ar Ludmilu 

Kaļininu (lēmums pievienots). 

 

28. § 

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Aldai Plisko uz zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 7852 001 0208 Feimaņu pagastā 
 (Ziľo: I.Skudra) 

 

Izskatījusi Aldas Plisko iesniegumu par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu, 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 2012.gada 14.jūnija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, atklāti balsojot, 14 balsīm 

par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Juris Gailums, Ernests Klīdzējs, Zigfrīds Lukaševičs, Jānis 

Macāns, Elvīra Pizāne, Voldemārs Silagaiļs, Imants Skudra, Pēteris Stanka, Ināra Šindarjova, 

Monvīds Švarcs, Valda Tutina, Dainis Viļums), pret - nav, atturas - nav, n o l e m j: 

 

pieľemt lēmumu par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Aldai Plisko uz zemes vienību ar 

kadastra apzīmējumu 7852 001 0208 Feimaľu pagastā (lēmums pievienots). 
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29. § 

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Jānim Lazdiņam uz zemes vienībām ar kadastra 

apzīmējumiem 7880 003 0180, 7880 003 0307, 7880 003 0315 Pušas pagastā 
 (Ziľo: I.Skudra) 

 

Izskatījusi Jāľa Lazdiľa pilnvarotās personas Daiľa Teilāna iesniegumu par zemes nomas 

līguma noslēgšanu, 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 2012.gada 14.jūnija priekšlikumu, Rēzeknes 

novada dome, atklāti balsojot, 14 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Juris Gailums, 

Ernests Klīdzējs, Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, Elvīra Pizāne, Voldemārs Silagaiļs, Imants 

Skudra, Pēteris Stanka, Ināra Šindarjova, Monvīds Švarcs, Valda Tutina, Dainis Viļums), pret - 

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

 

pieľemt lēmumu par  zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Jānim Lazdiľam uz zemes 

vienībām ar kadastra apzīmējumiem 7880 003 0180, 7880 003 0307, 7880 003 0315 Pušas 

pagastā (lēmums pievienots). 

 

30. § 

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Anatolijam Samuilovam uz zemes vienību ar 

kadastra apzīmējumu 7870 006 0029 Maltas pagastā  

(Ziľo: I.Skudra) 

 

Izskatījusi Anatolija Samuilova iesniegumu par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 

7870 006 0029, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 37.panta sesto daļu, 41.panta pirmās 

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

infrastruktūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2012.gada 14.jūnija priekšlikumu, Rēzeknes 

novada dome, atklāti balsojot, 14 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Juris Gailums, 

Ernests Klīdzējs, Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, Elvīra Pizāne, Voldemārs Silagaiļs, Imants 

Skudra, Pēteris Stanka, Ināra Šindarjova, Monvīds Švarcs, Valda Tutina, Dainis Viļums), pret - 

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

 

pieľemt lēmumu par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Anatolijam Samuilovam uz 

zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7870 006 0029 Maltas pagastā (lēmums pievienots). 

 

31. § 

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu zemes lietotājiem Sakstagala pagastā  

(Ziľo: I.Skudra) 

 

Izskatījusi Sakstagala pagasta pārvaldes iesniegumu, pamatojoties uz likuma „Par 

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

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

2012.gada 14.jūnija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, atklāti balsojot, 14 balsīm par (Aivars 

Buharins, Vilis Deksnis, Juris Gailums, Ernests Klīdzējs, Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, 

Elvīra Pizāne, Voldemārs Silagaiļs, Imants Skudra, Pēteris Stanka, Ināra Šindarjova, Monvīds 

Švarcs, Valda Tutina, Dainis Viļums), pret - nav, atturas - nav, n o l e m j: 

 

pieľemt lēmumu par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu zemes lietotājiem Sakstagala 

pagastā (lēmums pievienots). 
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32. § 

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas 

sistēmā reģistrētām lietošanā esošām zemes vienībām un ieskaitīšanu pašvaldībai 

piekritīgajās zemēs Sakstagala pagastā  

(Ziľo: I.Skudra) 

 

Izskatījusi Sakstagala pagasta pārvaldes iesniegumu, pamatojoties uz likuma „Par 

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

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

2012.gada 14.jūnija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, atklāti balsojot, 14 balsīm par (Aivars 

Buharins, Vilis Deksnis, Juris Gailums, Ernests Klīdzējs, Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, 

Elvīra Pizāne, Voldemārs Silagaiļs, Imants Skudra, Pēteris Stanka, Ināra Šindarjova, Monvīds 

Švarcs, Valda Tutina, Dainis Viļums), pret - nav, atturas - nav, n o l e m j: 

 

pieľemt lēmumu par  zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Nekustamā īpašuma valsts kadastra 

informācijas sistēmā reģistrētām lietošanā esošām zemes vienībām un ieskaitīšanu pašvaldībai 

piekritīgajās zemēs Sakstagala pagastā (lēmums pievienots). 
 

33. § 

Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2011.gada 3.februāra lēmumā „Par zemes 

lietošanas tiesību izbeigšanu LZIR iekļautajām NĪVK IS reģistrētām lietošanā esošajām 

zemes vienībām, kurām līdz 2008.gada 1.septembrim veikta priekšapmaksa par izpērkamo 

zemi un zemes robežu plāns reģistrācijai iesniegts pēc 2009.gada 31.augusta, un līdz 

2010.gada 31.augustam nav iesniegts iesniegums lēmuma pieņemšanai par zemes 

izpirkšanu īpašumā par samaksu Mākoņkalna pagastā”  

(Ziľo: I.Skudra) 

 

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

dienesta Latgales reģionālās nodaļas 2012.gada 3.maija iesniegumu Nr.2-04.1-L/1893 „Par 

informācijas precizēšanu” un ľemot vērā Teritorijas attīstības, plānošanas, tautsaimniecības, 

vides un infrastruktūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2012.gada 14.jūnija priekšlikumu, 

Rēzeknes novada dome, atklāti balsojot, 14 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Juris 

Gailums, Ernests Klīdzējs, Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, Elvīra Pizāne, Voldemārs 

Silagaiļs, Imants Skudra, Pēteris Stanka, Ināra Šindarjova, Monvīds Švarcs, Valda Tutina, Dainis 

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

 

1. Sakarā ar Valsts Zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas iesniegumā norādīto par 

to, ka izvērtējot Rēzeknes biroja rīcībā esošos materiālus tika konstatēts, ka zemes 

vienība ar kadastra apzīmējumu 7872 003 0116 ietilpst īpašuma ar kadastra numuru 

7872 003 0004 sastāvā. Pēterim Šļuburam īpašuma tiesības uz īpašumu ar kadastra 

numuru 7872 003 0004 ir nostiprinātas Rēzeknes zemesgrāmatu nodaļā, izdarīt 

grozījumus Rēzeknes novada domes 2011.gada 3.februāra lēmumā „Par zemes 

lietošanas tiesību izbeigšanu LZIR iekļautajām NĪVK IS reģistrētām lietošanā 

esošajām zemes vienībām, kurām līdz 2008.gada 1.septembrim veikta priekšapmaksa 

par izpērkamo zemi un zemes robežu plāns reģistrācijai iesniegts pēc 2009.gada 

31.augusta, un līdz 2010.gada 31.augustam nav iesniegts iesniegums lēmuma 

pieľemšanai par zemes izpirkšanu īpašumā par samaksu Mākoľkalna pagastā” 

(protokols Nr.4, 83.§), svītrojot lēmuma 1.punkta Nr.p.k.2. 

2. Lēmumu nosūtīt Valsts Zemes dienesta Latgales reģionālajai nodaļai (Atbrīvošanas 

alejā 88, Rēzekne, LV-4601). 
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34. § 

Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7870 001 0120 un 7870 001 0189 ieskaitīšanu 

pašvaldībai piekritīgajās zemēs Maltas pagastā  

(Ziľo: I.Skudra) 

 

Izskatījusi Maltas pagasta pārvaldes iesniegumu, pamatojoties uz likuma „Par 

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

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

2012.gada 14.jūnija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, atklāti balsojot, 14 balsīm par (Aivars 

Buharins, Vilis Deksnis, Juris Gailums, Ernests Klīdzējs, Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, 

Elvīra Pizāne, Voldemārs Silagaiļs, Imants Skudra, Pēteris Stanka, Ināra Šindarjova, Monvīds 

Švarcs, Valda Tutina, Dainis Viļums), pret - nav, atturas - nav, n o l e m j: 

 

pieľemt lēmumu par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7870 001 0120 un 7870 001 

0189 ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās zemēs Maltas pagastā (lēmums pievienots). 

 

35. § 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Lugovaja”  

Griškānu pagastā  

(Ziľo: I.Skudra) 

 

Izskatījusi SIA „Latvijasmernieks.lv” iesniegto zemes ierīcības projektu Vitālija 

Dubiloviča un Olgas Dubilovičas nekustamam īpašumam „Lugovaja”, pamatojoties uz likuma 

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

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

2012.gada 14.jūnija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, atklāti balsojot, 14 balsīm par (Aivars 

Buharins, Vilis Deksnis, Juris Gailums, Ernests Klīdzējs, Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, 

Elvīra Pizāne, Voldemārs Silagaiļs, Imants Skudra, Pēteris Stanka, Ināra Šindarjova, Monvīds 

Švarcs, Valda Tutina, Dainis Viļums), pret - nav, atturas - nav, n o l e m j: 

 

 pieľemt lēmumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam 

„Lugovaja” Griškānu pagastā (lēmums pievienots). 

 

36. § 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Vizbulītes”  

Vērēmu pagastā  

(Ziľo: I.Skudra) 

 

Izskatījusi SIA „Ametrs” iesniegto zemes ierīcības projektu Jura Skredeļa nekustamam 

īpašumam „Vizbulītes”, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 37.panta sesto daļu, 41.panta 

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

infrastruktūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2012.gada 14.jūnija priekšlikumu, Rēzeknes 

novada dome, atklāti balsojot, 14 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Juris Gailums, 

Ernests Klīdzējs, Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, Elvīra Pizāne, Voldemārs Silagaiļs, Imants 

Skudra, Pēteris Stanka, Ināra Šindarjova, Monvīds Švarcs, Valda Tutina, Dainis Viļums), pret - 

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

 

pieľemt lēmumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam 

„Vizbulītes” Vērēmu pagastā (lēmums pievienots). 
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37. § 

Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu7842 003 0343 

iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Ulitu Kuzminu Audriņu  pagastā  

(Ziľo: M.Švarcs) 

 

Izskatījusi Ulitas Kuzminas  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 2012.gada 14.jūnija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, atklāti 

balsojot, 14 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Juris Gailums, Ernests Klīdzējs, Zigfrīds 

Lukaševičs, Jānis Macāns, Elvīra Pizāne, Voldemārs Silagaiļs, Imants Skudra, Pēteris Stanka, 

Ināra Šindarjova, Monvīds Švarcs, Valda Tutina, Dainis Viļums), pret - nav, atturas - nav,            

n o l e m j: 

 

pieľemt lēmumu par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

78420040343 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Ulitu Kuzminu Audriľu  pagastā 

(lēmums pievienots). 

 

38. § 

Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7842 001 0188 

iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Patapiju Višņakovu Audriņu pagastā  

(Ziľo: M.Švarcs) 

 

Izskatījusi Patapija Višľakova 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 2012.gada 14.jūnija priekšlikumu, Rēzeknes novada 

dome, atklāti balsojot, 14 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Juris Gailums, Ernests 

Klīdzējs, Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, Elvīra Pizāne, Voldemārs Silagaiļs, Imants Skudra, 

Pēteris Stanka, Ināra Šindarjova, Monvīds Švarcs, Valda Tutina, Dainis Viļums), pret - nav, 

atturas - nav, n o l e m j: 

 

pieľemt lēmumu par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  

78420010188 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar   Patapiju Višľakovu  Audriľu  

pagastā (lēmums pievienots). 

 

39. § 

Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7846 003 0198, 7846 

003 0091 un zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7836 003 0036 iznomāšanu  

Jāzepam Buļam Čornajas pagastā  

(Ziľo: M.Švarcs) 

 

Izskatījusi Jāzepa Buļa 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 2012.gada 14.jūnija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, atklāti 

balsojot, 14 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Juris Gailums, Ernests Klīdzējs, Zigfrīds 

Lukaševičs, Jānis Macāns, Elvīra Pizāne, Voldemārs Silagaiļs, Imants Skudra, Pēteris Stanka, 

Ināra Šindarjova, Monvīds Švarcs, Valda Tutina, Dainis Viļums), pret - nav, atturas - nav,             

n o l e m j: 

 

pieľemt lēmumu par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7846 

003 0198, 7846 003 0091 un zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7846 003 0036 

iznomāšanu Jāzepam Buļam Čornajas pagastā (lēmums pievienots). 
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40. § 

Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību daļu ar kadastra apzīmējumiem 7836 003 0106, 

7846 005 0085 iznomāšanu Pēterim Buļam Čornajas pagastā  

(Ziľo: M.Švarcs) 

 

Izskatījusi Pētera Buļa 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 2012.gada 14.jūnija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, atklāti 

balsojot, 14 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Juris Gailums, Ernests Klīdzējs, Zigfrīds 

Lukaševičs, Jānis Macāns, Elvīra Pizāne, Voldemārs Silagaiļs, Imants Skudra, Pēteris Stanka, 

Ināra Šindarjova, Monvīds Švarcs, Valda Tutina, Dainis Viļums), pret - nav, atturas - nav,            

n o l e m j: 

 

pieľemt lēmumu par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību daļu ar kadastra apzīmējumiem 

7846 003 0106, 7846 005 0085, iznomāšanu Pēterim Buļam Čornajas pagastā (lēmums 

pievienots). 
 

41. § 

Par pašvaldībai piekritīgas zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7846 003 0036 

iznomāšanu Kalistratam Čehovičam Čornajas pagastā  

(Ziľo: M.Švarcs) 

 

Izskatījusi Kalistrata Čehoviča 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 2012.gada 14.jūnija priekšlikumu, Rēzeknes novada 

dome, atklāti balsojot, 14 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Juris Gailums, Ernests 

Klīdzējs, Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, Elvīra Pizāne, Voldemārs Silagaiļs, Imants Skudra, 

Pēteris Stanka, Ināra Šindarjova, Monvīds Švarcs, Valda Tutina, Dainis Viļums), pret - nav, 

atturas - nav, n o l e m j: 

 

pieľemt lēmumu par pašvaldībai piekritīgas zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 

7846 003 0036 iznomāšanu Kalistratam Čehovičam Čornajas pagastā (lēmums pievienots). 

 

42. § 

Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7846 003 0054, 7846 

004 346 iznomāšanu Aleksandram Cvetkovam Čornajas pagastā  

(Ziľo: M.Švarcs) 

 

Izskatījusi Aleksandram Cvetkova 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 2012.gada 14.jūnija priekšlikumu, Rēzeknes novada 

dome, atklāti balsojot, 14 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Juris Gailums, Ernests 

Klīdzējs, Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, Elvīra Pizāne, Voldemārs Silagaiļs, Imants Skudra, 

Pēteris Stanka, Ināra Šindarjova, Monvīds Švarcs, Valda Tutina, Dainis Viļums), pret - nav, 

atturas - nav, n o l e m j: 

 

pieľemt lēmumu par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7846 

 003 0054, 7846 004 0346  iznomāšanu Aleksandram Cvetkovam Čornajas pagastā (lēmums 

pievienots). 
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43. § 

Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7850 005 0330 daļas 

iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Edvīnu Fedoroviču Dricānu pagastā  

(Ziľo: M.Švarcs) 

 

Izskatījusi Edvīna Fedoroviča iesniegumu par zemes nomu, pamatojoties uz likuma „Par 

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

pastāvīgās komitejas 2012.gada 14.jūnija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, atklāti balsojot, 

14 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Juris Gailums, Ernests Klīdzējs, Zigfrīds 

Lukaševičs, Jānis Macāns, Elvīra Pizāne, Voldemārs Silagaiļs, Imants Skudra, Pēteris Stanka, 

Ināra Šindarjova, Monvīds Švarcs, Valda Tutina, Dainis Viļums), pret - nav, atturas - nav,              

n o l e m j: 

 

pieľemt lēmumu par pašvaldības piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7850 

005 0330 daļas iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Edvīnu Fedoroviču Dricānu 

pagastā (lēmums pievienots). 

 

44. § 

Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7850 005 0458 

iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Māri Kazuševu Dricānu pagastā  

(Ziľo: M.Švarcs) 

 

Izskatījusi Māra Kazuševa iesniegumu par zemes nomu, pamatojoties uz likuma „Par 

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

pastāvīgās komitejas 2012.gada 14.jūnija priekšlikumu,  Rēzeknes novada dome, atklāti balsojot, 

14 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Juris Gailums, Ernests Klīdzējs, Zigfrīds 

Lukaševičs, Jānis Macāns, Elvīra Pizāne, Voldemārs Silagaiļs, Imants Skudra, Pēteris Stanka, 

Ināra Šindarjova, Monvīds Švarcs, Valda Tutina, Dainis Viļums), pret - nav, atturas - nav,            

n o l e m j: 

 

pieľemt lēmumu par pašvaldības piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

7850 005 0458 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Māri Kazuševu Dricānu pagastā 

(lēmums pievienots). 

 

45. § 

Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7850 005 0330 daļas 

iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Ināru Platonovu Dricānu pagastā  

(Ziľo: M.Švarcs) 

 

Izskatījusi Ināras Platonovas iesniegumu par zemes nomu, pamatojoties uz likuma „Par 

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

pastāvīgās komitejas 2012.gada 14.jūnija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, atklāti balsojot, 

14 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Juris Gailums, Ernests Klīdzējs, Zigfrīds 

Lukaševičs, Jānis Macāns, Elvīra Pizāne, Voldemārs Silagaiļs, Imants Skudra, Pēteris Stanka, 

Ināra Šindarjova, Monvīds Švarcs, Valda Tutina, Dainis Viļums), pret - nav, atturas - nav,            

n o l e m j: 

 

pieľemt lēmumu par pašvaldības piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7850 

005 0330 daļas iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Ināru Platonovu  Dricānu 

pagastā (lēmums pievienots). 
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46. § 

Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7858 006 0419,7858 

006 0494 iznomāšanu Mārim Kotānam Ilzeskalna pagastā  

(Ziľo: M.Švarcs) 

 

Izskatījusi Māra Kotāna 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 2012.gada 14.jūnija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, atklāti 

balsojot, 14 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Juris Gailums, Ernests Klīdzējs, Zigfrīds 

Lukaševičs, Jānis Macāns, Elvīra Pizāne, Voldemārs Silagaiļs, Imants Skudra, Pēteris Stanka, 

Ināra Šindarjova, Monvīds Švarcs, Valda Tutina, Dainis Viļums), pret - nav, atturas - nav,          

n o l e m j: 

 

pieľemt lēmumu par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7858 

006 0419,7858 006 0494 iznomāšanu Mārim Kotānam Ilzeskalna pagastā (lēmums pievienots). 

 

47. § 

Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7858 005 0256 

iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Aigaru Ozoliņu Ilzeskalna pagastā  

(Ziľo: M.Švarcs) 

 

Izskatījusi Aigara Ozoliľa 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 2012.gada 14.jūnija priekšlikumu, Rēzeknes novada 

dome, atklāti balsojot, 14 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Juris Gailums, Ernests 

Klīdzējs, Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, Elvīra Pizāne, Voldemārs Silagaiļs, Imants Skudra, 

Pēteris Stanka, Ināra Šindarjova, Monvīds Švarcs, Valda Tutina, Dainis Viļums), pret - nav, 

atturas - nav, n o l e m j: 

 

pieľemt lēmumu par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 

7858 005 0256 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Aigaru Ozoliľu Ilzeskalna 

pagastā (lēmums pievienots). 

 

48. § 

Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7866 004 1040 zemes 

nomas līguma pārslēgšanu ar Alekseju Ivenkovu Lendžu pagastā  

(Ziľo: M.Švarcs) 

 

Izskatot Alekseja Ivenkova iesniegumu par zemes nomas līguma pārslēgšanu ar līguma 

termiľa pagarinājumu, pamatojoties uz  likuma „Par pašvaldībām” 37.panta sesto daļu, 41.panta 

pirmās daļas 3.punktu, ľemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2012.gada 14.jūnija 

priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, atklāti balsojot, 14 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis 

Deksnis, Juris Gailums, Ernests Klīdzējs, Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, Elvīra Pizāne, 

Voldemārs Silagaiļs, Imants Skudra, Pēteris Stanka, Ināra Šindarjova, Monvīds Švarcs, Valda 

Tutina, Dainis Viļums), pret - nav, atturas - nav, n o l e m j: 

 

pieľemt lēmumu par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7866 

004 1040 zemes nomas līguma pārslēgšanu ar Alekseju Ivenkovu Lendžu pagastā (lēmums 

pievienots). 
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49. § 

Par pašvaldībai piekrītošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7868 002 0155 un 

7868 002 0123 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Annu Avotiņu  

Lūznavas pagastā  

(Ziľo: M.Švarcs) 

 

Izskatījusi Annas Avotiľas 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 2012.gada 14.jūnija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, atklāti 

balsojot, 14 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Juris Gailums, Ernests Klīdzējs, Zigfrīds 

Lukaševičs, Jānis Macāns, Elvīra Pizāne, Voldemārs Silagaiļs, Imants Skudra, Pēteris Stanka, 

Ināra Šindarjova, Monvīds Švarcs, Valda Tutina, Dainis Viļums), pret - nav, atturas - nav,            

n o l e m j: 

 

pieľemt lēmumu par pašvaldībai piekrītošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7868 

002 0155 un 7868 002 0123 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Annu Avotiľu 

Lūznavas pagastā (lēmums pievienots). 

 

50. § 

Par pašvaldībai piekrītošās apbūvētas zemes vienības 7868 006 0071 iznomāšanu, zemes 

nomas līguma noslēgšanu ar Mariju Beļaku Lūznavas pagastā  

(Ziľo: M.Švarcs) 

 

Izskatījusi Marijas Beļakas 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 2012.gada 14.jūnija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, atklāti 

balsojot, 14 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Juris Gailums, Ernests Klīdzējs, Zigfrīds 

Lukaševičs, Jānis Macāns, Elvīra Pizāne, Voldemārs Silagaiļs, Imants Skudra, Pēteris Stanka, 

Ināra Šindarjova, Monvīds Švarcs, Valda Tutina, Dainis Viļums), pret - nav, atturas - nav,           

n o l e m j: 

 

pieľemt lēmumu par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības 7868 006 0071 iznomāšanu, 

zemes nomas līguma noslēgšanu ar Mariju Beļaku Lūznavas pagastā (lēmums pievienots). 

 

51. § 

Par pašvaldībai piekrītošās zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7868 002 0373 daļas 

iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Jadvigu Masaļsku Lūznavas pagastā  

(Ziľo: M.Švarcs) 

 

Izskatījusi Jadvigas Masaļskas 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 2012.gada 14.jūnija priekšlikumu, Rēzeknes novada 

dome, atklāti balsojot, 14 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Juris Gailums, Ernests 

Klīdzējs, Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, Elvīra Pizāne, Voldemārs Silagaiļs, Imants Skudra, 

Pēteris Stanka, Ināra Šindarjova, Monvīds Švarcs, Valda Tutina, Dainis Viļums), pret - nav, 

atturas - nav, n o l e m j: 

 

pieľemt lēmumu par pašvaldībai piekrītošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7868 

002 0373 daļas iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Jadvigu Masaļsku Lūznavas 

pagastā (lēmums pievienots). 
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52. § 

Par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7868 002 0114 

iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Ernu Zepu Lūznavas pagastā  

(Ziľo: M.Švarcs) 

 

Izskatījusi Ernas Zepas 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 2012.gada 14.jūnija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, atklāti 

balsojot, 14 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Juris Gailums, Ernests Klīdzējs, Zigfrīds 

Lukaševičs, Jānis Macāns, Elvīra Pizāne, Voldemārs Silagaiļs, Imants Skudra, Pēteris Stanka, 

Ināra Šindarjova, Monvīds Švarcs, Valda Tutina, Dainis Viļums), pret - nav, atturas - nav,          

n o l e m j: 

 

pieľemt lēmumu par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7868 

004 0114 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Ernu Zepu Lūznavas pagastā (lēmums 

pievienots). 

 

53. § 

Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7870 001 0120 un 

7870 001 0189 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Jāni Gribustu  

Maltas pagastā  

(Ziľo: M.Švarcs) 

 

Izskatījusi Jāľa Gribusta 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 2012.gada 14.jūnija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, atklāti 

balsojot, 14 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Juris Gailums, Ernests Klīdzējs, Zigfrīds 

Lukaševičs, Jānis Macāns, Elvīra Pizāne, Voldemārs Silagaiļs, Imants Skudra, Pēteris Stanka, 

Ināra Šindarjova, Monvīds Švarcs, Valda Tutina, Dainis Viļums), pret - nav, atturas - nav,           

n o l e m j: 

 

pieľemt lēmumu par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 

7870 001 0120 un 7870 001 0189 iznomāšanu, zemes  nomas līguma noslēgšanu ar  Jāni 

Gribustu Maltas pagastā (lēmums pievienots). 

 

54. § 

Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7870 001 0254 

iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Ivanu Kudrjavcevu Maltas pagastā  

(Ziľo: M.Švarcs) 

 

Izskatījusi Ivana Kudrjavceva 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 2012.gada 14.jūnija priekšlikumu, Rēzeknes novada 

dome, atklāti balsojot, 14 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Juris Gailums, Ernests 

Klīdzējs, Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, Elvīra Pizāne, Voldemārs Silagaiļs, Imants Skudra, 

Pēteris Stanka, Ināra Šindarjova, Monvīds Švarcs, Valda Tutina, Dainis Viļums), pret - nav, 

atturas - nav, n o l e m j: 

 

pieľemt lēmumu par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7870 

001 0254 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar  Ivanu Kudrjavcevu Maltas pagastā 

(lēmums pievienots). 
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55. § 

Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7870 003 0684 

iznomāšanu Ļubovai Razumejevai Maltas pagastā  

(Ziľo: M.Švarcs) 

 

Izskatījusi Ļubovas Razumejevas 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 2012.gada 14.jūnija priekšlikumu, Rēzeknes novada 

dome, atklāti balsojot, 14 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Juris Gailums, Ernests 

Klīdzējs, Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, Elvīra Pizāne, Voldemārs Silagaiļs, Imants Skudra, 

Pēteris Stanka, Ināra Šindarjova, Monvīds Švarcs, Valda Tutina, Dainis Viļums), pret - nav, 

atturas - nav, n o l e m j: 

 

pieľemt lēmumu par  pašvaldībai piekritīgās zemes vienības  ar kadastra apzīmējumu 7870 

003 0684 iznomāšanu  Ļubovai  Razumejevai Maltas pagastā (lēmums pievienots). 

 

56. § 

Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7870 003 0800 

iznomāšanu Aleksandram Smirnovam Maltas pagastā  

(Ziľo: M.Švarcs) 

 

Izskatījusi Aleksandra Smirnova 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 2012.gada 14.jūnija priekšlikumu, Rēzeknes novada 

dome, atklāti balsojot, 14 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Juris Gailums, Ernests 

Klīdzējs, Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, Elvīra Pizāne, Voldemārs Silagaiļs, Imants Skudra, 

Pēteris Stanka, Ināra Šindarjova, Monvīds Švarcs, Valda Tutina, Dainis Viļums), pret - nav, 

atturas - nav, n o l e m j: 

 

pieľemt lēmumu par  pašvaldībai piekritīgās zemes vienības  ar kadastra apzīmējumu 7870 

003 0800 iznomāšanu  Aleksandram Smirnovam Maltas pagastā. (lēmums pievienots). 

 

57. § 

Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7876 001 0175  

iznomāšanu Jānim Brokānam Ozolaines pagastā  

(Ziľo: M.Švarcs) 

 

Izskatījusi Jāľa Brokāna iesniegumu par zemes nomu, pamatojoties uz likuma „Par 

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

pastāvīgās komitejas 2012.gada 14.jūnija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, atklāti balsojot, 

14 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Juris Gailums, Ernests Klīdzējs, Zigfrīds 

Lukaševičs, Jānis Macāns, Elvīra Pizāne, Voldemārs Silagaiļs, Imants Skudra, Pēteris Stanka, 

Ināra Šindarjova, Monvīds Švarcs, Valda Tutina, Dainis Viļums), pret - nav, atturas - nav,              

n o l e m j: 

 

pieľemt lēmumu par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7876 

001 0175 iznomāšanu Jānim Brokānam Ozolaines pagastā (lēmums pievienots). 
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58. § 

Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7880 004 0510 

iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Andri Ivanovsku Pušas pagastā  

(Ziľo: M.Švarcs) 

 

Izskatījusi Andra Ivanovska 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 2012.gada 14.jūnija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, atklāti 

balsojot, 14 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Juris Gailums, Ernests Klīdzējs, Zigfrīds 

Lukaševičs, Jānis Macāns, Elvīra Pizāne, Voldemārs Silagaiļs, Imants Skudra, Pēteris Stanka, 

Ināra Šindarjova, Monvīds Švarcs, Valda Tutina, Dainis Viļums), pret - nav, atturas - nav,           

n o l e m j: 

 

pieľemt lēmumu par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7880 

004 0510 iznomāšanu  Andrim Ivanovskim Pušas pagastā (lēmums pievienots). 

 

59. § 

Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7880 006 0172 

iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Jeļenu Gribovsku Pušas pagastā  

(Ziľo: M.Švarcs) 

 

Izskatījusi Jeļenas Gribovskas 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 2012.gada 14.jūnija priekšlikumu, Rēzeknes novada 

dome, atklāti balsojot, 14 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Juris Gailums, Ernests 

Klīdzējs, Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, Elvīra Pizāne, Voldemārs Silagaiļs, Imants Skudra, 

Pēteris Stanka, Ināra Šindarjova, Monvīds Švarcs, Valda Tutina, Dainis Viļums), pret - nav, 

atturas - nav, n o l e m j: 

 

pieľemt lēmumu par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7880 

006 0172  iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Jeļenu Gribovsku Pušas pagastā 

(lēmums pievienots). 

 

60. § 

Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7854 009 0245 

iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Antonu Sondoru Gaigalavas pagastā  

(Ziľo: M.Švarcs) 

 

Izskatījusi Antona Sondora 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 2012.gada 14.jūnija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, atklāti 

balsojot, 14 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Juris Gailums, Ernests Klīdzējs, Zigfrīds 

Lukaševičs, Jānis Macāns, Elvīra Pizāne, Voldemārs Silagaiļs, Imants Skudra, Pēteris Stanka, 

Ināra Šindarjova, Monvīds Švarcs, Valda Tutina, Dainis Viļums), pret - nav, atturas - nav,          

n o l e m j: 

 

pieľemt lēmumu par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

78540090245 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Antonu Sondoru (Lēmums 

pielikumā). 
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61. § 

Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7860 004 0164  

iznomāšanu Andrejam Višņakovam Kantinieku pagastā  

(Ziľo: M.Švarcs) 

 

Izskatījusi Andreja Višľakova 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 2012.gada 14.jūnija priekšlikumu, Rēzeknes novada 

dome, atklāti balsojot, 14 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Juris Gailums, Ernests 

Klīdzējs, Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, Elvīra Pizāne, Voldemārs Silagaiļs, Imants Skudra, 

Pēteris Stanka, Ināra Šindarjova, Monvīds Švarcs, Valda Tutina, Dainis Viļums), pret - nav, 

atturas - nav, n o l e m j: 

 

pieľemt lēmumu par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7860 

004 0164   iznomāšanu Andrejam Višľakovam  Kantinieku pagastā (lēmums pievienots). 

 

62. § 

Par rezerves zemes fonda zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7868 004 0255 

iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Ingu Andrejevu Lūznavas pagastā  

(Ziľo: M.Švarcs) 

 

Izskatījusi Ingas Andrejevas 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 2012.gada 14.jūnija priekšlikumu, Rēzeknes novada 

dome, atklāti balsojot, 14 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Juris Gailums, Ernests 

Klīdzējs, Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, Elvīra Pizāne, Voldemārs Silagaiļs, Imants Skudra, 

Pēteris Stanka, Ināra Šindarjova, Monvīds Švarcs, Valda Tutina, Dainis Viļums), pret - nav, 

atturas - nav, n o l e m j: 

 

pieľemt lēmumu par rezerves zemes fonda zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7868 

004 0255 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Ingu Andrejevu (lēmums pievienots). 

 

63. § 

Par rezerves zemes fonda zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7868 002 0326,  

7868 002 0541 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Viktoru Zaharu  

Lūznavas pagastā 
 (Ziľo: M.Švarcs) 

 

Izskatījusi Viktora Zahara 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 2012.gada 14.jūnija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, atklāti 

balsojot, 14 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Juris Gailums, Ernests Klīdzējs, Zigfrīds 

Lukaševičs, Jānis Macāns, Elvīra Pizāne, Voldemārs Silagaiļs, Imants Skudra, Pēteris Stanka, 

Ināra Šindarjova, Monvīds Švarcs, Valda Tutina, Dainis Viļums), pret - nav, atturas - nav,          

n o l e m j: 

 

pieľemt lēmumu par rezerves zemes fonda zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem  7868 

002 0326, 7868 002 0541 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu Viktoru Zaharu  

(lēmums pievienots). 
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64. § 

Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7880 004 0518 

iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Andri Ivanovski Pušas pagastā  

(Ziľo: M.Švarcs) 

 

Izskatījusi Andra Ivanovska 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 2012.gada 14.jūnija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, atklāti 

balsojot, 14 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Juris Gailums, Ernests Klīdzējs, Zigfrīds 

Lukaševičs, Jānis Macāns, Elvīra Pizāne, Voldemārs Silagaiļs, Imants Skudra, Pēteris Stanka, 

Ināra Šindarjova, Monvīds Švarcs, Valda Tutina, Dainis Viļums), pret - nav, atturas - nav,          

n o l e m j: 

 

pieľemt lēmumu par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7880 

004 0518 iznomāšanu  Andrim Ivanovskim Pušas pagastā (lēmums pievienots). . 

 

65. § 

Par rezerves fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7882 007 0158 iznomāšanu 

Valērijam Jasinskim Rikavas pagastā  

(Ziľo: M.Švarcs) 

 

Izskatījusi Valērija Jasinska iesniegumu par rezerves fonda zemes iznomāšanu, 

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

ľemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2012.gada 14.jūnija priekšlikumu, Rēzeknes novada 

dome, atklāti balsojot, 14 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Juris Gailums, Ernests 

Klīdzējs, Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, Elvīra Pizāne, Voldemārs Silagaiļs, Imants Skudra, 

Pēteris Stanka, Ināra Šindarjova, Monvīds Švarcs, Valda Tutina, Dainis Viļums), pret - nav, 

atturas - nav, n o l e m j: 

 

pieľemt lēmumu par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7882 

007 0158 iznomāšanu Valērijam Jasinskim Rikavas pagastā (lēmums pievienots). 

 

66. § 

Par 2007.gada 15.jūnija zemes nomas līguma pagarināšanu ar Jāzepu Buli  

Čornajas pagastā  

(Ziľo: M.Švarcs) 

 

Izskatījusi Jāzepa Buļa 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 2012.gada 14.jūnija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, atklāti 

balsojot, 14 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Juris Gailums, Ernests Klīdzējs, Zigfrīds 

Lukaševičs, Jānis Macāns, Elvīra Pizāne, Voldemārs Silagaiļs, Imants Skudra, Pēteris Stanka, 

Ināra Šindarjova, Monvīds Švarcs, Valda Tutina, Dainis Viļums), pret - nav, atturas - nav,          

n o l e m j: 

 

pieľemt lēmumu par 2007.gada 15.jūnija zemes nomas līguma pagarināšanu uz zemes 

vienības daļu ar kadastra apzīmējumu 7846 003 0036   ar Jāzepu Buli Čornajas pagastā (lēmums 

pievienots). 
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67. § 

Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2012.gada 1.marta lēmumā „Par zemes nomas 

līgumu laušanu uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7870 003 1217 Maltas pagastā” 

(Ziľo: M.Švarcs) 

 

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

Maltas pagasta pārvaldes 2012.gada 13.jūnija iesniegumu un Finanšu pastāvīgās komitejas 

2012.gada 14.jūnija priekšlikumu,  Rēzeknes novada dome, atklāti balsojot, 14 balsīm par 

(Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Juris Gailums, Ernests Klīdzējs, Zigfrīds Lukaševičs, Jānis 

Macāns, Elvīra Pizāne, Voldemārs Silagaiļs, Imants Skudra, Pēteris Stanka, Ināra Šindarjova, 

Monvīds Švarcs, Valda Tutina, Dainis Viļums), pret - nav, atturas - nav, n o l e m j: 

 

1. Sakarā ar Maltas pagasta pārvaldes iesniegumā norādīto, ka par zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 7870 003 1217 nomas tiesību izbeigšanu lēmumā netika 

iekļautas visas personas, izdarīt šādus grozījumus, Rēzeknes novada domes 

2012.gada 1.marta lēmumā „Par zemes nomas līgumu laušanu uz zemes vienību ar 

kadastra apzīmējumu 7870 003 1217” (protokols Nr.5, 64.§):  

1.1. Papildināt lēmuma konstatējošā un lemjošajā daļā  

Nr. 

p. 

k. 

Zemes vienības 

kadastra 

apzīmējums 

Vārds, uzvārds Nomas līguma noslēgšanas gads 

un numurs 

38. 7870 003 1217 Silvija Parasčiľaka 2008.gada 30.decembra Nr.95 

39.  Zenta Daukšta 2007.gada 22.augusta Nr.51 

40.  Valērijs Elenskis 2007.gada 21.marta Nr.20 

41.  Natālija Kondrova 2007.gada 21.marta Nr.21 

42.  JeļenaVilcāne 2007.gada 19. marta Nr.15 

43.  Inga Poplavska 2007.gada 2.jūlija Nr.44 

44.  Lūcija Morozova 2008.gada 11. jūnija Nr.29 

1.2. Svītrot no saraksta Nr.p.k.25 un Nr.p.k.36. 

2. Uzdot Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta pārvaldei noslēgt vienošanos par 

zemes nomas līguma laušanu ar lēmuma 1.punktā minētajām personām. 

3. Uzdot Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta pārvaldei nosūtīt lēmuma kopijas 

1.punktā minētajām personām. 

4. Lēmuma norakstu nosūtīt Maltas pagasta pārvaldei un Valsts zemes dienesta Latgales 

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

68. § 

Par grozījumiem 2011.gada 2.decembra zemes nomas līgumā Nr.26 ar Modri Samušu 

Mākoņkalna pagastā  

(Ziľo: M.Švarcs) 

 

Izskatījusi Mākoľkalna pagasta pārvaldes iesniegumu par zemes nomas līguma grozīšanu 

ar Modri Samušu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 37.panta sesto daļu, 41.panta 

pirmās daļas 3.punktu, ľemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2012.gada 14.jūnija 

priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, atklāti balsojot, 14 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis 

Deksnis, Juris Gailums, Ernests Klīdzējs, Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, Elvīra Pizāne, 

Voldemārs Silagaiļs, Imants Skudra, Pēteris Stanka, Ināra Šindarjova, Monvīds Švarcs, Valda 

Tutina, Dainis Viļums), pret - nav, atturas - nav, n o l e m j: 

 

pieľemt lēmumu par grozījumiem 2011.gada 2.decembra zemes nomas līgumā Nr.26 ar  

Modri Samušu Mākoľkalna pagastā (lēmums pievienots). 
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69. § 

Par 2009.gada 20.maija zemes nomas līguma laušanu ar Antoņinu Gedušu  

Čornajas pagastā  

(Ziľo: M.Švarcs) 

 

Izskatījusi Antoľinas Gedušas 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 2012.gada 14.jūnija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, atklāti 

balsojot, 14 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Juris Gailums, Ernests Klīdzējs, Zigfrīds 

Lukaševičs, Jānis Macāns, Elvīra Pizāne, Voldemārs Silagaiļs, Imants Skudra, Pēteris Stanka, 

Ināra Šindarjova, Monvīds Švarcs, Valda Tutina, Dainis Viļums), pret - nav, atturas - nav,           

n o l e m j: 

 

pieľemt lēmumu par 2009.gada 20.maija zemes nomas līguma laušanu ar Antoľinu 

Gedušu Čornajas pagastā (lēmums pievienots). 

 

70. § 

Par 2009.gada 22.aprīļa zemes nomas līguma laušanu ar Nodari Karčavu  

Čornajas pagastā 
 (Ziľo: M.Švarcs) 

 

Izskatījusi Nodari Karčavas 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 2012.gada 14.jūnija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, atklāti 

balsojot, 14 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Juris Gailums, Ernests Klīdzējs, Zigfrīds 

Lukaševičs, Jānis Macāns, Elvīra Pizāne, Voldemārs Silagaiļs, Imants Skudra, Pēteris Stanka, 

Ināra Šindarjova, Monvīds Švarcs, Valda Tutina, Dainis Viļums), pret - nav, atturas - nav,          

n o l e m j: 

 

pieľemt lēmumu par 2009.gada 22.aprīļa zemes nomas līguma laušanu ar Nodari Karčavu 

Čornajas pagastā (lēmums pievienots). 

 

71. § 

Par 2007.gada 27.novembra zemes nomas līguma Nr.54 laušanu ar Jāni Slaviku  

Dricānu pagastā 
 (Ziľo: M.Švarcs) 

 

Izskatījusi Jāľa Slavika iesniegumu par atteikšanos no zemes nomas, pamatojoties uz 

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

Finanšu pastāvīgās komitejas 2012.gada 14.jūnija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, atklāti 

balsojot, 14 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Juris Gailums, Ernests Klīdzējs, Zigfrīds 

Lukaševičs, Jānis Macāns, Elvīra Pizāne, Voldemārs Silagaiļs, Imants Skudra, Pēteris Stanka, 

Ināra Šindarjova, Monvīds Švarcs, Valda Tutina, Dainis Viļums), pret - nav, atturas - nav,          

n o l e m j: 

 

pieľemt lēmumu par 2007.gada 27.novembra zemes nomas līguma Nr.54 laušanu ar Jāni 

Slaviku Dricānu pagastā (lēmums pievienots). 
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72. § 

Par 2007.gada 22.oktobra zemes nomas līguma Nr. 80 laušanu ar Anatoliju Samuilovu uz 

zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 7870 003 0138; 7870 006 0029  

Maltas pagastā 
 (Ziľo: M.Švarcs) 

 

Izskatījusi Anatolija Samuilova 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 2012.gada 14.jūnija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, atklāti 

balsojot, 14 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Juris Gailums, Ernests Klīdzējs, Zigfrīds 

Lukaševičs, Jānis Macāns, Elvīra Pizāne, Voldemārs Silagaiļs, Imants Skudra, Pēteris Stanka, 

Ināra Šindarjova, Monvīds Švarcs, Valda Tutina, Dainis Viļums), pret - nav, atturas - nav,          

n o l e m j: 

 

pieľemt lēmumu par 2007.gada 22.oktobra zemes nomas līguma Nr.80 laušanu ar 

Anatoliju Samuilovu uz zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 7870 003 0138; 7870 006 

0029  Maltas pagastā (lēmums pievienots). 

73. § 

Par zemes nomas tiesību izbeigšanu Jānim Trūlim Mākoņkalna pagastā 
 (Ziľo: M.Švarcs) 

 

Izskatījusi Mākoľkalna pagasta pārvaldes iesniegumu par zemes nomas tiesību izbeigšanu 

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

daļas 3.punktu, ľemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2012.gada 14.jūnija priekšlikumu, 

Rēzeknes novada dome, atklāti balsojot, 14 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Juris 

Gailums, Ernests Klīdzējs, Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, Elvīra Pizāne, Voldemārs 

Silagaiļs, Imants Skudra, Pēteris Stanka, Ināra Šindarjova, Monvīds Švarcs, Valda Tutina, Dainis 

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

 

pieľemt lēmumu par zemes nomas tiesību izbeigšanu Jānim Trūlim Mākoľkalna pagastā 

(lēmums pievienots). 

 

74. § 

Par Rēzeknes novada domes 2011.gada 20.oktobra lēmuma „Par rezerves fonda zemes 

vienību iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Liānu Percevu  

Dricānu pagastā” atcelšanu 
 (Ziľo: M.Švarcs) 

 

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

Dricānu pagasta pārvaldes 2012.gada 5.jūnija iesniegumu, 2012.gada 19.jūnija iesnieguma 

papildinājumu, NINO programmas datus par nekustamā īpašuma nodokļa parādu un Teritorijas 

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

2012.gada 14.jūnija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, atklāti balsojot, 14 balsīm par 

(Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Juris Gailums, Ernests Klīdzējs, Zigfrīds Lukaševičs, Jānis 

Macāns, Elvīra Pizāne, Voldemārs Silagaiļs, Imants Skudra, Pēteris Stanka, Ināra Šindarjova, 

Monvīds Švarcs, Valda Tutina, Dainis Viļums), pret - nav, atturas - nav, n o l e m j: 

 

pieľemt lēmumu par Rēzeknes novada domes 2011.gada 20.oktobra lēmuma „Par rezerves 

fonda zemes vienību iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Liānu Percevu Dricānu 

pagastā” atcelšanu (lēmums pievienots). 
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75. § 

Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2012.gada 5.aprīļa lēmumā „Par Balinovas ezera 

zivju tīklu limitu piešķiršanu” 
 (Ziľo: M.Švarcs) 

 

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

kabineta noteikumiem Nr.1374 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas 

kārtību iekšējos ūdeľos” 3.8.punkta, ľemot vērā Balinovas ezera zvejas limitu sadales komisijas 

2012.gada 14.jūnija priekšlikumu (protokols Nr.2. 1.punktu) priekšlikumu, Rēzeknes novada 

dome, atklāti balsojot, 14 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Juris Gailums, Ernests 

Klīdzējs, Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, Elvīra Pizāne, Voldemārs Silagaiļs, Imants Skudra, 

Pēteris Stanka, Ināra Šindarjova, Monvīds Švarcs, Valda Tutina, Dainis Viļums), pret - nav, 

atturas - nav, n o l e m j: 

 

1. Izdarīt grozījumu Rēzeknes novada domes 2012.gada 5.aprīļa lēmumā „Par Balinovas 

ezera zivju tīklu limitu piešķiršanu” (protokols Nr.7, 43.§), grozot lēmuma 1.punktu 

un izsakot to šādā redakcijā: 

„1. Iedalīt privāto ūdeľu īpašniekam sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Vējezers” 

reģ. Nr.42403017106, 1 (vienu ) zivju murdu un 50 metri no Balinovas ezera zivju 

tīklu limitu un vienu zivju murdu 2012.gadā”. 

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

adrese: Ilūkstes iela 103 – 149, Rīga, LV 1082. 

 

76. § 

Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no 

Marijas Kozlovas 
 (Ziľo: M.Švarcs) 

 

Izskatījusi Latvijas Republikas Latgales apgabaltiesas Iecirknis Nr.18, Zvērinātas tiesu 

izpildītājas Jūlijas Joffe, prakses vieta, kas atrodas Rīgas iela 64, 304.kab, Daugavpils, LV - 

5401, 2012.gada 6.jūnija pieprasījumu par nodokļa parāda piedziľu, ľemot vērā Finanšu 

pastāvīgās komitejas 2012.gada 14.jūnija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, atklāti balsojot, 

14 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Juris Gailums, Ernests Klīdzējs, Zigfrīds 

Lukaševičs, Jānis Macāns, Elvīra Pizāne, Voldemārs Silagaiļs, Imants Skudra, Pēteris Stanka, 

Ināra Šindarjova, Monvīds Švarcs, Valda Tutina, Dainis Viļums), pret - nav, atturas - nav,          

n o l e m j: 

 

pieľemt lēmumu par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziľu bezstrīda 

kārtība no Marijas Kozlovas (lēmums pievienots). 

 

77. § 

Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no 

Larisas Kirijenko 
 (Ziľo: M.Švarcs) 

 

Izskatījusi Rēzeknes novada pašvaldības 2011.gada 17.maija Nekustamā īpašuma nodokļa 

brīdinājumu par parādu pašvaldības budžetam Nr.4 – 14/905, ľemot vērā Finanšu pastāvīgās 

komitejas 2012.gada 14.jūnija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, atklāti balsojot, 14 balsīm 

par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Juris Gailums, Ernests Klīdzējs, Zigfrīds Lukaševičs, Jānis 

Macāns, Elvīra Pizāne, Voldemārs Silagaiļs, Imants Skudra, Pēteris Stanka, Ināra Šindarjova, 

Monvīds Švarcs, Valda Tutina, Dainis Viļums), pret - nav, atturas - nav, n o l e m j: 
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pieľemt lēmumu par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziľu bezstrīda 

kārtība no Larisas Kirijenko (lēmums pievienots). 

 

78. § 

Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no  

Arvīda Bondara 
 (Ziľo: M.Švarcs) 

 

Izskatījusi Rēzeknes novada pašvaldības 2011.gada 17.maija Nekustamā īpašuma nodokļa 

brīdinājumu par parādu pašvaldības budžetam Nr.4 – 14/910, ľemot vērā Finanšu pastāvīgās 

komitejas 2012.gada 14.jūnija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, atklāti balsojot, 14 balsīm 

par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Juris Gailums, Ernests Klīdzējs, Zigfrīds Lukaševičs, Jānis 

Macāns, Elvīra Pizāne, Voldemārs Silagaiļs, Imants Skudra, Pēteris Stanka, Ināra Šindarjova, 

Monvīds Švarcs, Valda Tutina, Dainis Viļums), pret - nav, atturas - nav, n o l e m j: 

 

pieľemt lēmumu par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziľu bezstrīda 

kārtība no Arvīda Bondara (lēmums pievienots). 

 

79. § 

Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no  

Artūra Kaupera 
 (Ziľo: M.Švarcs) 

 

Izskatījusi Rēzeknes novada pašvaldības 2011.gada 17.maija Nekustamā īpašuma nodokļa 

brīdinājumu par parādu pašvaldības budžetam Nr.4 – 14/911, ľemot vērā Finanšu pastāvīgās 

komitejas 2012.gada 14.jūnija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, atklāti balsojot, 14 balsīm 

par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Juris Gailums, Ernests Klīdzējs, Zigfrīds Lukaševičs, Jānis 

Macāns, Elvīra Pizāne, Voldemārs Silagaiļs, Imants Skudra, Pēteris Stanka, Ināra Šindarjova, 

Monvīds Švarcs, Valda Tutina, Dainis Viļums), pret - nav, atturas - nav, n o l e m j: 

 

pieľemt lēmumu par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziľu bezstrīda 

kārtība no Artūra Kaupera (lēmums pievienots). 

 

80. § 

Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no  

Annas Pinkas 
 (Ziľo: M.Švarcs) 

 

Izskatījusi Rēzeknes novada pašvaldības 2011.gada 17.maija Nekustamā īpašuma nodokļa 

brīdinājumu par parādu pašvaldības budžetam Nr.4 – 14/912, ľemot vērā Finanšu pastāvīgās 

komitejas 2012.gada 14.jūnija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, atklāti balsojot, 14 balsīm 

par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Juris Gailums, Ernests Klīdzējs, Zigfrīds Lukaševičs, Jānis 

Macāns, Elvīra Pizāne, Voldemārs Silagaiļs, Imants Skudra, Pēteris Stanka, Ināra Šindarjova, 

Monvīds Švarcs, Valda Tutina, Dainis Viļums), pret - nav, atturas - nav, n o l e m j: 

 

pieľemt lēmumu par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziľu bezstrīda 

kārtība no Annas Pinkas (lēmums pievienots). 
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81. § 

Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no  

Pētera Karnevska 
 (Ziľo: M.Švarcs) 

 

Izskatījusi Rēzeknes novada pašvaldības 2011.gada 17.maija Nekustamā īpašuma nodokļa 

brīdinājumu par parādu pašvaldības budžetam Nr.4 – 14/915, ľemot vērā Finanšu pastāvīgās 

komitejas 2012.gada 14.jūnija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, atklāti balsojot, 14 balsīm 

par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Juris Gailums, Ernests Klīdzējs, Zigfrīds Lukaševičs, Jānis 

Macāns, Elvīra Pizāne, Voldemārs Silagaiļs, Imants Skudra, Pēteris Stanka, Ināra Šindarjova, 

Monvīds Švarcs, Valda Tutina, Dainis Viļums), pret - nav, atturas - nav, n o l e m j: 

 

pieľemt lēmumu par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziľu bezstrīda 

kārtība no Pētera Karnevska (lēmums pievienots). 

 

82. § 

Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no 

Spīdolas Geidānes 
 (Ziľo: M.Švarcs) 

 

Izskatījusi Rēzeknes novada pašvaldības 2011.gada 17.maija Nekustamā īpašuma nodokļa 

brīdinājumu par parādu pašvaldības budžetam Nr.4 – 14/916, ľemot vērā Finanšu pastāvīgās 

komitejas 2012.gada 14.jūnija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, atklāti balsojot, 14 balsīm 

par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Juris Gailums, Ernests Klīdzējs, Zigfrīds Lukaševičs, Jānis 

Macāns, Elvīra Pizāne, Voldemārs Silagaiļs, Imants Skudra, Pēteris Stanka, Ināra Šindarjova, 

Monvīds Švarcs, Valda Tutina, Dainis Viļums), pret - nav, atturas - nav, n o l e m j: 

 

pieľemt lēmumu par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziľu bezstrīda 

kārtība no Spīdolas Geidānes (lēmums pievienots). 

 

83. § 

Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no 

Varvaras Teņkovas 
 (Ziľo: M.Švarcs) 

 

Izskatījusi Rēzeknes novada pašvaldības 2011.gada 17.maija Nekustamā īpašuma nodokļa 

brīdinājumu par parādu pašvaldības budžetam Nr.4 – 14/917, ľemot vērā Finanšu pastāvīgās 

komitejas 2012.gada 14.jūnija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, atklāti balsojot, 14 balsīm 

par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Juris Gailums, Ernests Klīdzējs, Zigfrīds Lukaševičs, Jānis 

Macāns, Elvīra Pizāne, Voldemārs Silagaiļs, Imants Skudra, Pēteris Stanka, Ināra Šindarjova, 

Monvīds Švarcs, Valda Tutina, Dainis Viļums), pret - nav, atturas - nav, n o l e m j: 

 

pieľemt lēmumu par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziľu bezstrīda 

kārtība no Varvaras Teľkovas (lēmums pievienots). 

 

84. § 

Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no  

Vijas Gabrānes 
 (Ziľo: M.Švarcs) 

 

Izskatījusi Rēzeknes novada pašvaldības 2011.gada 17.maija Nekustamā īpašuma nodokļa 

brīdinājumu par parādu pašvaldības budžetam Nr.4 – 14/917, ľemot vērā Finanšu pastāvīgās 
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komitejas 2012.gada 14.jūnija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, atklāti balsojot, 14 balsīm 

par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Juris Gailums, Ernests Klīdzējs, Zigfrīds Lukaševičs, Jānis 

Macāns, Elvīra Pizāne, Voldemārs Silagaiļs, Imants Skudra, Pēteris Stanka, Ināra Šindarjova, 

Monvīds Švarcs, Valda Tutina, Dainis Viļums), pret - nav, atturas - nav, n o l e m j: 

 

pieľemt lēmumu par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziľu bezstrīda 

kārtība no Vijas Gabrānes (lēmums pievienots). 

 

85. § 

Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no 

sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Merteks” 
 (Ziľo: M.Švarcs) 

 

Izskatījusi Rēzeknes novada pašvaldības 2011.gada 17.maija Nekustamā īpašuma nodokļa 

brīdinājumu par parādu pašvaldības budžetam Nr.4 – 14/908, ľemot vērā Finanšu pastāvīgās 

komitejas 2012.gada 14.jūnija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, atklāti balsojot, 14 balsīm 

par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Juris Gailums, Ernests Klīdzējs, Zigfrīds Lukaševičs, Jānis 

Macāns, Elvīra Pizāne, Voldemārs Silagaiļs, Imants Skudra, Pēteris Stanka, Ināra Šindarjova, 

Monvīds Švarcs, Valda Tutina, Dainis Viļums), pret - nav, atturas - nav, n o l e m j: 

 

pieľemt lēmumu par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziľu bezstrīda 

kārtība no sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Merteks” (lēmums pievienots). 

 

86. § 

Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu ar Baibu Kozuli Lendžu pagastā 
 (Ziľo:E.Pizāne) 

 

Izskatījusi Baibas Kozules 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 Lendžu pagasta pārvaldes 2012.gada 

21.maijā atzinumu un Teritoriālās pastāvīgās komitejas 2012.gada 14.jūnija priekšlikumu, 

Rēzeknes novada dome, atklāti balsojot, 14 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Juris 

Gailums, Ernests Klīdzējs, Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, Elvīra Pizāne, Voldemārs 

Silagaiļs, Imants Skudra, Pēteris Stanka, Ināra Šindarjova, Monvīds Švarcs, Valda Tutina, Dainis 

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

 

1. Sakarā ar to, ka īrniekam ir tiesības jebkurā laikā izbeigt dzīvojamās telpas īres 

līgumu, izbeigt dzīvojamās telpas īres līgumu ar Baibu Kozuli par dzīvokli Nr.24, kas 

atrodas Lendžu pagastā, Rēzeknes novadā.  

2. Uzdot Lendžu pagasta pārvaldes vadītājam Voldemāram Deksnim sagatavot un 

noslēgt vienošanos par dzīvojamo telpu īres līgumu izbeigšanu un parāda nomaksas 

grafiku ar Baibu Kozuli. 

 

87. § 

Par dzīvojamās telpas īres līguma laušanu ar Irinu Kononoviču Lūznavas pagastā  
(Ziľo:E.Pizāne) 

 

Izskatījusi Irinas Kononovičas 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 Lūznavas pagasta pārvaldes 2012.gada 

25.maijā atzinumu un Teritoriālās pastāvīgās komitejas 2012.gada 14.jūnija priekšlikumu, 
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Rēzeknes novada dome, atklāti balsojot, 14 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Juris 

Gailums, Ernests Klīdzējs, Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, Elvīra Pizāne, Voldemārs 

Silagaiļs, Imants Skudra, Pēteris Stanka, Ināra Šindarjova, Monvīds Švarcs, Valda Tutina, Dainis 

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

 

1. Sakarā ar to, ka īrniekam ir tiesības jebkurā laikā izbeigt dzīvojamās telpas īres 

līgumu, izbeigt dzīvojamās telpas īres līgumu ar Irinu Kononoviču par dzīvokli 

Nr.17, kas atrodas Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā. 

2. Uzdot Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Rūķis L” vadītājai Annai Pinkai sagatavot 

un noslēgt vienošanos par dzīvojamo telpu īres līgumu izbeigšanu un parāda nomaksas 

grafiku ar Irinu Kononoviču. 

 

88. § 

Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Jānim Adijānam Lendžu pagastā  
(Ziľo:V.Silagaiļs) 

 

Izskatījusi Jāľa Adijāna 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 2012.gada 14.jūnija 

priekšlikumu, Rēzeknes novada dome atklāti balsojot, 14 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis 

Deksnis, Juris Gailums, Ernests Klīdzējs, Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, Elvīra Pizāne, 

Voldemārs Silagaiļs, Imants Skudra, Pēteris Stanka, Ināra Šindarjova, Monvīds Švarcs, Valda 

Tutina, Dainis Viļums), pret - nav, atturas - nav, n o l e m j: 

 

1. Pieľemt lēmumu par dzīvojamās telpas īrēšanas tiesību atzīšanu Jānim Adijānam, 

pašvaldībai piederošās vai tās nomātās dzīvojamās telpas izīrēšanai. 

2. Pieľemt lēmumu par dzīvojamās telpas izīrēšanu Jānim Adijānam Lendžu pagastā 

(lēmums pievienots). 

3. Uzdot Lendžu pagasta pārvaldes vadītājam Voldemāram Deksnim sagatavot un 

noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar Jāni Adijānu. 

 

89. § 

Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Mārtiņam Ragozinam Strūžānu pagastā  
(Ziľo:V.Silagaiļs) 

 

Izskatījusi Mārtiľa Ragozina 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 2012.gada 14.jūnija 

priekšlikumu,  Rēzeknes novada dome atklāti balsojot, 14 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis 

Deksnis, Juris Gailums, Ernests Klīdzējs, Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, Elvīra Pizāne, 

Voldemārs Silagaiļs, Imants Skudra, Pēteris Stanka, Ināra Šindarjova, Monvīds Švarcs, Valda 

Tutina, Dainis Viļums), pret - nav, atturas - nav, n o l e m j: 

 

1. Pieľemt lēmumu par dzīvojamās telpas īrēšanas tiesību atzīšanu Mārtiņam 

Ragozinam, pašvaldībai piederošās vai tās nomātās dzīvojamās telpas izīrēšanai.  

2. Pieľemt lēmumu par dzīvojamās telpas izīrēšanu Mārtiľam Ragozinam Strūžānu 

pagastā (lēmums pievienots). 

3. Uzdot Strūžānu pagasta pārvaldes vadītājam Voldemāram Silagaiļam sagatavot un 

noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar Mārtiľu Ragozinu. 
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90. § 

Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām ūdenssaimniecības 

attīstības investīciju projekta „Ūdenssaimniecības attīstība  

Vērēmu pagasta Iugulovas ciemā” īstenošanai  
(Ziľo:I.Skudra) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu, 41.panta 

pirmās daļas 4.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 18.decembra noteikumiem Nr.912 

„Ūdensapgādes, notekūdeľu savākšanas un attīrīšanas būvju būvniecības kārtība”, Ministru 

kabineta noteikumiem Nr.606 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un 

pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.1. aktivitāti „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība 

apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000”, ľemot vērā Teritorijas attīstības, plānošanas, 

tautsaimniecības, vides un infrastruktūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2012.gada 14.jūnija 

priekšlikumu, Rēzeknes novada dome atklāti balsojot, 14 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis 

Deksnis, Juris Gailums, Ernests Klīdzējs, Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, Elvīra Pizāne, 

Voldemārs Silagaiļs, Imants Skudra, Pēteris Stanka, Ināra Šindarjova, Monvīds Švarcs, Valda 

Tutina, Dainis Viļums), pret - nav, atturas - nav, n o l e m j: 

 

1. Apstiprināt SIA „Ekoservis Lat” izstrādāto un 2012.gada iesniegto tehniski 

ekonomisko pamatojumu „Ūdenssaimniecības attīstība Vērēmu pagasta Iugulovas 

ciemā”. 

2. Apstiprināt šādu investīciju projekta finanšu plānu: 

Rādītāji LVL 

Finansējums, kopā 164 840,30 

t.sk.  

Attiecināmām izmaksām  

135 115,00 

   Pašvaldības budžets/ kredīts  20 267,25 

   ERAF finansējums 114 847,75 

Neattiecināmām izmaksām (PVN) 29 725,30 

3. Apstiprināt šādus investīciju projekta pasākumus (komponentes): 

Pasā-

kums 

Pasākuma mērķis Veicamie 

uzdevumi 

Raksturojums 

U01 Ūdens ľemšanas vietas 

sakārtošana 

Nepārtrauktas ūdens piegādes 

nodrošināšana, kvalitatīvas 

dzīves vides nodrošināšana 

Artēziskā 

akas izbūve 

Akas urbšana H=80m, 

Q=1 l/sek., 

iegremdējamā artēziskā 

sūkľa uzstādīšana 

2m3/st., ūdensmērītāja 

iebūve, akas galvas 

ierīkošana 

U03 Ūdens kvalitātes uzlabošana, 

kvalitatīvas dzīves vides 

nodrošināšana 

Jaunas UAS 

izbūve 

UAS ēkas celtniecība, 

tehnoloģiskās iekārtas 

Q=2m3/st. uzstādīšana 

ēkā, hidrofora V=1,0m3 

uzstādīšana, tehnoloģijas 

cauruļvadu, ūdensvada, 

kanalizācijas, apkures, 

ventilācijas un 

elektroinstalāciju 

ierīkošana, teritorijas 
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labiekārtošana 

U04-P Ūdens apgādes sistēmas 

paplašināšana, kvalitatīvas 

dzīves vides nodrošināšana 

Jauna 

ūdensvada 

tīkla izbūve 

Ūdensvada izbūve D63 

L=700m, tranšeju 

metode, grants 

K01-1 Kanalizācijas noplūžu 

samazināšana, kanalizācijas 

sistēmas paplašināšana 

 

Jaunu 

kanalizācijas 

tīklu izbūve 

Jauna kanalizācijas tīkla 

izbūve D200, 

L=450m,tranšeju metode, 

grants segums 

K01-2-

P 

Kanalizācijas noplūžu 

samazināšana, kanalizācijas 

sistēmas paplašināšana 

Jaunu 

kanalizācijas 

tīklu izbūve 

Jauna kanalizācijas tīkla 

izbūve D160, L=65m, 

tranšeju metode, grants 

segums 

K02 Kanalizācijas noplūžu 

samazināšana, kanalizācijas 

sistēmas paplašināšana 

Jauna 

kanalizācijas 

spiedvada 

izbūve 

Jauna kanalizācijas 

spiedvada D63 

izbūvēšana L=250m, PE, 

tranšeju metode, zālājs 

K03 Kanalizācijas noplūžu 

samazināšana, kanalizācijas 

sistēmas paplašināšana 

Kanalizācija

s sūkņu 

staciju 

izbūve ar 2 

sūkņiem, 

Q=2m3/st. 

Divu KSS izbūve ar 2 

sūkľiem Q=2m³/st., 

2x1,5kW 

K05 Notekūdeľu attīrīšanas 

kvalitātes uzlabošana 

 

Jaunu NAI 

būvniecība 

Jaunu NAI ar jaudu Q 

=10m³/dnn uzstādīšana, 

ietverot visu aprīkojumu 

pilna tehnoloģiskā 

procesa nodrošināšanai, 

ieskaitot  dūľu 

savācējrezervuāru; 

Elektroinstalācijas darbi, 

labiekārtošanas darbi 

4. Projekta finansēšanā nodrošināt Rēzeknes novada domes ieguldījuma daļu LVL 

20 267,25 (divdesmit tūkstoši divi simti sešdesmit septiľi lati 25 santīmi), kas sastāda 

15 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām un gatavot iesniegumu ERAF 

finansējuma saľemšanai  LVL 114 847,75 (viens simts četrpadsmit  tūkstoši astoľi simti 

četrdesmit septiľi lati 75 santīmi), segt projekta neattiecināmo izmaksu (PVN) daļu 

LVL 29 725,30 (divdesmit deviľi lati septiľi simti divdesmit pieci lati 30 santīmi), kā 

arī nodrošināt projekta finanšu plūsmu tā īstenošanas laikā.    

5. Realizēt tehniski ekonomiskajā pamatojumā izstrādāto tarifu politiku, apstiprinot 

plānotos ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus.  

6. Pievienotās vērtības nodokļa  izmaksas finansēt, izmantojot likuma „Par pievienotās 

vērtības  nodokli ” normu par priekšnodokļa atskaitīšanu. 

7. Organizēt investīciju projekta sagatavošanu un realizāciju, nodrošināt projektam 

nepieciešamās informācijas sniegšanu un cilvēkresursus atbilstoši prasībām, kas tiek 

izvirzītas ERAF finansējuma saľēmējam. 

8. Projekta realizācijai nepieciešamos iepirkumus, t.sk. būvdarbu iepirkumus veic 

Rēzeknes novada pašvaldības Vērēmu pagasta pārvalde. 

9. Uzskatīt par spēku zaudējušu Rēzeknes novada domes 2011.gada 19.maija lēmumu 

„Par projekta „Makašānu Amatu vidusskolas ūdenssaimniecības rekonstrukcija 
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Rēzeknes novada Vērēmu pagasta Iugulovas ciemā” TEP apstiprināšanu un finansējuma 

apjomiem” (protokols Nr.11, 8.§). 
 

91. § 

Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām ūdenssaimniecības 

attīstības investīciju projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Rēzeknes 

novada Verēmu pagasta Sondoru un Škeņevas ciemos” īstenošanai  
(Ziľo:I.Skudra) 

 

Pamatojoties uz  likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu, 41.panta 

pirmās daļas 4.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 18.decembra noteikumiem Nr.912 

„Ūdensapgādes, notekūdeľu savākšanas un attīrīšanas būvju būvniecības kārtība”, Ministru 

kabineta noteikumiem Nr.606. „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un 

pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.1. aktivitāti „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība 

apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000”, ľemot vērā Teritorijas attīstības, plānošanas, 

tautsaimniecības, vides un infrastruktūras jautājumu pastāvīgās 2012.gada 14.jūnija komitejas 

priekšlikumu, Rēzeknes novada dome atklāti balsojot, 14 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis 

Deksnis, Juris Gailums, Ernests Klīdzējs, Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, Elvīra Pizāne, 

Voldemārs Silagaiļs, Imants Skudra, Pēteris Stanka, Ināra Šindarjova, Monvīds Švarcs, Valda 

Tutina, Dainis Viļums), pret - nav, atturas - nav, n o l e m j: 

 

1. Apstiprināt SIA „Eiropas Fondu institūta” izstrādāto un 2011.gada 9.martā iesniegto 

tehniski ekonomisko pamatojumu „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība 

Rēzeknes novada Vērēmu pagasta Sondoru un Škeľevas ciemos”. 

2. Apstiprināt investīciju projekta finanšu plānu, kas atspoguļots tehniski ekonomiskajā 

pamatojumā: 

Rādītāji LVL 

Finansējums, kopā 428 656,29 

t.sk.  

Attiecināmām izmaksām 

351 357,62 

Vērēmu pagasta pārvaldes finansējums 

attiecināmām izmaksām  

 

52 703,64 

ERAF finansējums 298 653,98 

Vērēmu pagasta pārvaldes finansējums 

neattiecināmām izmaksām (PVN) 

77 298,68 

3. Apstiprināt šādus investīciju projekta pasākumus (komponentes): 

Pasākums 
Pasākuma 

raksturojums Pasākuma mērķis  

Pasākuma nepieciešamības 

un izvēles pamatojums 



45 

 

Pasākums 
Pasākuma 

raksturojums Pasākuma mērķis  

Pasākuma nepieciešamības 

un izvēles pamatojums 

U1 Ūdens 

ņemšanas vietas 

sakārtošana 

Abu esošo aku Nr.1 

un Nr. 2 

rekonstrukcija 

Qmax=3,0l/sek. un  

Qmax=5,0l/sek 

urbumu esošie 

debeti 

Nodrošināt 

esošajiem 

ūdenssaimniecības 

pakalpojumu 

lietotājiem 

nepārtrauktu un 

kvalitatīvu 

dzeramā ūdens 

piegādi. 

Projekta teritorijas abi 

esošie urbumi ir sliktā 

tehniskā stāvoklī – 

izrūsējuši un nolietojušies. 

Tie ir izbūvēti attiecīgi 

urbums Nr.1. 1969. gadā un 

urbums Nr.2. 1988. gadā. 

Urbumu apsaiste ir 

novecojusi, cauruļvadi 

izrūsējuši, kopš izbūves 

urbumi nav pat skaloti. 

Analīzes liecina, par 

paaugstinātu dzelzs, 

duļķainības un mangānjonu 

koncentrāciju. 

U2-1 

Ūdensapgādes 

sistēmas 

rekonstrukcija 

un ūdens 

uzskaites 

efektivitātes 

paaugstināšana   

 

 

 

 

Esošo cauruļvadu 

rekonstrukcija 

2701 m un 

ūdensskaitītāju 

uzstādīšana, 

maģistrālo 

cauruļvadu atzaru 

vietās  ielu sarkano 

līniju robežās 12 

gab. 

Nodrošina 

esošajiem 

ūdenssaimniecības 

pakalpojumu 

lietotājiem 

nepārtrauktu 

dzeramā ūdens 

piegādi, kvalitatīvu 

dzeramo ūdeni un 

samazina ūdens 

zudumus, kā arī 

ūdens uzskaites 

efektivitātes 

paaugstināšana 

Kritiskā stāvoklī ir lielākā 

daļa no esošajiem 

ūdensvadiem. 

Ūdensapgādes sistēmas 

cauruļvadu bojājumu dēļ 

pazeminās spiediens, nav 

atbilstošs plūsmas ātrums, 

kā arī ūdens noplūde 

plīsuma vietā, kas rada 

lielus ūdens zudumus. 

Šobrīd ūdens uzskaite abos 

ciemos nav efektīva, ar 

ūdens skaitītājiem 

nodrošināti ir 29 % no 

ūdensapgādes patērētājiem 

 

 

U3 Jaunu 

ūdensapgādes 

tīklu izbūve  

Jaunu cauruļvadu 

izbūve 120 m  

Nodrošinās esošās 

KSS iekārtas un 

jaunās NAI 

iekārtas ar 

centralizētu 

ūdensapgādi 

Esošais ūdensapgādes 

pakalpojumu 

nodrošinājuma līmenis 

88,2%, nodrošinājuma 

līmenis paliks nemainīgs 

U4-1 Ūdens 

rezervju, 

spiediena un 

nepārtrauktības 

nodrošināšana 

Ūdens torľa 

rekonstrukcija ar 

kopējo tilpumu 110 

m
3
 

Nodrošināt 

ekonomiskāku un 

lietderīgāku 

risinājumu 

nepieciešamām 

ūdens rezervēm un 

sistēmas darbības 

nepārtrauktību 

elektroenerģijas 

padeves 

pārrāvumu laikā – 

ŪT ūdens rezerves 

Esošā ūdenstorľa rezervuārs 

ir avārijas stāvoklī, tā 

tvertne veidota no tērauda, 

kura ir izrūsējusi. Jauns 

ūdenstornis tiks izbūvēts 

esošā ŪT vietā, tas tiks 

demontēts. Jaunais ŪT 

nodrošinās normām 

atbilstošas ūdens rezerves 

gan dzeramajam ūdenim, 

gan arī ugunsdzēsības 

vajadzībām. Jaunais ŪT 

pilnībā nodrošinās sistēmas 

darbošanās nepārtrauktību, 

elektropadeves pārrāvumu 
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Pasākums 
Pasākuma 

raksturojums Pasākuma mērķis  

Pasākuma nepieciešamības 

un izvēles pamatojums 

laikā. 

K1-1 Esošo 

pašteces 

kanalizācijas 

tīklu 

rekonstrukcija 

Pašteces 

kanalizācijas tīklu 

rekonstrukcija 50 

m. 

Nodrošināt 

esošajiem 

kanalizācijas 

pakalpojumu 

lietotājiem drošu 

notekūdeľu novadi 

un samazināt 

ūdens zudumus 

Tiek rekonstruēts posms, 

kurā notiek biežas avārijas, 

tas savieno daudzdzīvokļu 

mājas ar esošajām KSS 

iekārtām. Notiek biežas 

avārijas, kas rada grunts 

ūdens piesārľojumu. 

Rekonstruēts tiks, kritiskā 

stāvoklī esošais posms.  

K4-1 Jaunu 

bioloģisko 

notekūdeņu 

attīrīšanas 

iekārtu izbūve 

Jaunu BIO-120 

izbūve, teritorijas 

labiekārtošana, 

jauna žoga izbūve, 

jaunas 

piebrauktuves 

izbūve 

 

Notekūdeľu 

attīrīšanas 

kvalitātes 

nodrošinājums. 

Notekūdeľu 

attīrīšana atbilstoši 

MK noteikumu nr. 

34 ”Noteikumi par 

piesārľojošu vielu 

emisiju ūdenī” 

(22.01.2002) 

prasībām un LR 

MK noteikumu 

nr.362 “Noteikumi 

par notekūdeľu 

dūľu un to 

kompostu 

izmantošanu, 

monitoringu un 

kontroli” 

(02.05.2006) 

prasībām. 

Esošās notekūdeľu 

attīrīšanas iekārtas 

funkcionē, taču ir sliktā 

tehniskā stāvoklī, 

dzelzsbetona rezervuāriem 

un grodu akām novērojams 

sadrupums, cauruļvadi 

izrūsējuši, biodīķi ir 

aizauguši, turklāt attīrīšanas 

iekārtas ir ar nepamatoti 

lielu jaudu, kas rada liekas 

elektroenerģijas izmaksas. 

Kā arī esošās iekārtas 

atrodas ārpus ciema 

teritorijas. Papildus lielas 

elektroapgādes patēriľus 

rada notekūdeľu 

transportēšana uz esošajā 

iekārtām, jo tās atrodas 

kalnā un notekūdeľi no 

galvenās KSS tik 

transportēti pa 2 km garo 

spiedvadu uz esošajām 

iekārtām. Tiek plānots 

izbūvēt jaunās NAI  jaunā 

vietā (blakus esošajai KSS, 

jaunā NAI  ar izplūdi 

dabīgajā ūdenstilpnē un 

tālāk tiks emitēti Škeľevas 

ezerā 

4. Projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Rēzeknes novada Vērēmu 

pagasta Sondoru un Škeľevas ciemos” finansēšanā Rēzeknes novada doma apľemas 

nodrošināt Vērēmu pagasta pārvaldes ieguldījuma daļu LVL 130 002,32 (viens simts 

trīsdesmit tūkstoši divi lati 32 santīmi), t.sk. LVL 52 703,64 (piecdesmit divi tūkstoši 

septiľi trīs lati 64 santīmi) attiecināmām izmaksām un LVL 77 298,68 (septiľdesmit 

septiľi tūkstoši divi simti deviľdesmit astoľi tūkstoši 68 santīmi), kurus ir paredzēts 

izmantot PVN maksājumu segšanai. 

5. Uzdot Vērēmu pagasta pārvaldei sagatavot projekta iesniegumu ERAF finansējuma 

saľemšanai LVL 298 653,98 (divi simti deviľdesmit astoľi tūkstoši seši simti 

piecdesmit trīs lati 98 santīmi). 
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6. Realizēt tehniski ekonomiskajā pamatojumā izstrādāto tarifu politiku, apstiprinot 

plānotos ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus.  

7. Pievienotās vērtības nodokļa izmaksas finansēt, izmantojot likuma „Par pievienotās 

vērtības nodokli” normu par priekšnodokļa atskaitīšanu. 

8. Organizēt investīciju projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Rēzeknes 

novada Vērēmu pagasta Sondoru un Škeľevas ciemos” sagatavošanu un realizāciju, 

nodrošināt projektam nepieciešamās informācijas sniegšanu un cilvēkresursus 

atbilstoši prasībām, kas tiek izvirzītas ERAF finansējuma saľēmējam. 

9. Projekta realizācijai nepieciešamos iepirkumus, t.sk. būvdarbu iepirkumus veic 

Rēzeknes novada pašvaldības Vērēmu pagasta pārvalde. 

10. Uzskatīt par spēku zaudējušu Rēzeknes novada domes 2011.gada 19.maija lēmumu 

„Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām 

ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras 

attīstība Rēzeknes novada Vērēmu pagasta Sondoru un Škeľevas ciemos” īstenošanai” 

(protokols Nr.11, 9.§). 
 

92. § 

Par finansiālu atbalstu biedrībai Valodu un Kultūras centrs „Pasaule mūsu mājās” 

spēļfilmas „Vīna vosora deļ vysu” uzņemšanai 
 (Ziľo:M.Švarcs) 

 

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

Biedrības Valodu un Kultūras centrs „Pasaule mūsu mājās” 2012.gada 21.maija iesniegumu un 

ľemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas un Izglītības, kultūras un sporta pastāvīgās 2012.gada 

14.jūnija komitejas un Finanšu pastāvīgās komitejas 2012.gada 14.jūnija priekšlikumus, Rēzeknes 

novada dome, atklāti balsojot, 14 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Juris Gailums, 

Ernests Klīdzējs, Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, Elvīra Pizāne, Voldemārs Silagaiļs, Imants 

Skudra, Pēteris Stanka, Ināra Šindarjova, Monvīds Švarcs, Valda Tutina, Dainis Viļums), pret - 

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

 

1. Sniegt finansiālu atbalstu video projekta „Vīna vosora deļ vysu” (idejas autors un 

režisors Edgars Blinovs) realizēšanai, piešķirot Ls 1480, 58 (viens tūkstotis četri simti 

astoľdesmit lati 58 santīmi) biedrībai Valodu un Kultūras centrs „Pasaule mūsu mājās” 

reģistrācijas Nr. 40008046606, juridiskā adrese: Atbrīvošanas aleja 174, Rēzekne, un 

pārskaitot uz Latvijas Hipotēku un zemes bankas norēķina kontu 

LV77LHZB4600054213001, no pašvaldības neparedzētajiem līdzekļiem. 

2. Video projekta „Vīna vosora deļ vysu” īstenošanas rezultātā uzľemto mākslas filmu 

vienu reizi demonstrēt Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas ēkā - Atbrīvošanas 

aleja 95, Rēzekne. 
 

93. § 

Par atzinības izteikšanu Maltas 1.vidusskolas direktorei Marijai Podniekai 
(Ziľo: M.Švarcs) 

 

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

Rēzeknes novada domes Apbalvošanas komisijas 2012.gada 20.jūnija priekšlikumu, Rēzeknes 

novada dome, atklāti balsojot, 14 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Juris Gailums, 

Ernests Klīdzējs, Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, Elvīra Pizāne, Voldemārs Silagaiļs, Imants 

Skudra, Pēteris Stanka, Ināra Šindarjova, Monvīds Švarcs, Valda Tutina, Dainis Viļums), pret - 

nav, atturas - nav, n o l e m j: 
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izteikt atzinību Rēzeknes novada pašvaldības Maltas 1.vidusskolas direktorei Marijai 

Podniekai, pasniedzot Rēzeknes novada pašvaldības Atzinības rakstu par mūža ieguldījumu 

kvalitatīvas izglītības nodrošināšanu skolēniem un Rēzeknes novada pedagogu darba kvalitātes 

paaugstināšanā un balvu Latvijas Valsts 1 lata zelta monētu „Zelta ābele”. 
 

94. § 

Par piedalīšanos projektā „Gaigalavas saieta nama telpu vienkāršotā rekonstrukcija 

2.posms ” un projekta īstenošanai nepieciešamo finansējumu 
(Ziľo: I.Skudra) 

 

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

2008.gada 7.jūlija noteikumiem Nr.525 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības 

atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam „Pamatpakalpojumi 

ekonomikai un iedzīvotājiem”, ľemot vērā un Teritorijas attīstības, plānošanas, tautsaimniecības, 

vides un infrastruktūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2012.gada 14.jūnija priekšlikumu, 

Rēzeknes novada dome, atklāti balsojot, 14 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Juris 

Gailums, Ernests Klīdzējs, Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, Elvīra Pizāne, Voldemārs 

Silagaiļs, Imants Skudra, Pēteris Stanka, Ināra Šindarjova, Monvīds Švarcs, Valda Tutina, Dainis 

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

1. Piedalīties ELFLA Latvijas lauku attīstības programmas 2007. – 2013. gadam 

izsludinātajā atklātajā konkursā un iesniegt projekta „Gaigalavas saieta nama telpu 

vienkāršotās rekonstrukcija 2. posms” iesniegumu ELFLA un Lauku attīstības 

programmas (LAP) pasākumam „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” ar 

projekta realizācijas periodu 01.10.2012. - 30.09.2013. Projekta kopējā summa 14 999, 

03 LVL (četrpadsmit tūkstoši lati un 03 santīmi), no kuriem 12 294,29 LVL 

(divpadsmit tūkstoši divi simti deviľdesmit četri lati un 29 santīmi) ir attiecināmās 

izmaksas. 

2. Garantēt projekta „Gaigalavas saieta nama vienkāršotā rekonstrukcija 2.posms” 

realizācijai visu nepieciešamo summu 14 999,03 (četrpadsmit tūkstoši latu un 3 

santīmi) apmērā, kas sastāda 11 064,86 LVL (ELFLA finansējums, ko atgriezīs pēc 

projekta īstenošanas), 2 704,74 LVL (PVN) un 1 229,43 (pašvaldības līdzfinansējums) 

no Gaigalavas pagasta pārvaldes budžeta. 
 
 

Sēde slēgta 17.00 

 

 

Sēdes vadītājs                              M.Švarcs 22.06.2012. 

 

Protokoliste             I.Turka 22.06.2012. 

 

 
 

 

 


