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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 

Rēzeknē 

 

2012.gada 19.jūlijā            Nr.15 

 

Sēde sasaukta plkst. 10.00 

Sēdi atklāj plkst. 10.00 

 

Darba kārtībā: 

1. Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada 19.jūlija saistošo noteikumu Nr.83 „Par 

grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada 5.aprīļa saistošajos 

noteikumos Nr.73 „Par nekustamo īpašumu uzturēšanu Rēzeknes novadā”” 

izdošanu 

2. Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada 19.jūlija saistošo noteikumu Nr.84 „Par 

grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2010.gada 15.aprīļa saistošajos 

noteikumos Nr.24 „Par sanitārās tīrības uzturēšanu un īpašumam piegulošās 

publiskā lietošanā esošas teritorijas kopšanu Rēzeknes novadā”” izdošanu 

3. Par Rēzeknes novada himnas apstiprināšanu 

4. Par pašvaldību kopīgās iestādes „Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde” 

RSEZ komercdarbības atbalsta fonda 2012.gada speciālā budžeta ieņēmumu un 

izdevumu tāmes grozījumu apstiprināšanu 

5. Par Rēzeknes novada pašvaldības pārstāvja deleģēšanu Rēzeknes speciālās 

ekonomiskās zonas komercsabiedrību gada balvas vērtēšanas komisijā 

6. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2012.gada 5.jūlija lēmumā „Par Rēzeknes 

novada Kaunatas bāriņtiesas priekšsēdētājas vietnieces ievēlēšanu”  

7. Par Rēzeknes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2033.gada 1.redakcijas 

apstiprināšanu 

8. Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības dokumentu aprites kārtībā 

9. Par Rēzeknes novada pašvaldības nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.7850 008 

0065 Dricānu pagastā, Rēzeknes novadā, izsoles noteikumu un nosacītās cenas 

apstiprināšanu 

10. Par nekustamā īpašuma „Rāceņi” ar kadastra Nr.7878 002 0209 nosacītās cenas 

noteikšanu 

11. Par apbūvēta zemesgabala nodošanu atsavināšanai Pēterim Beitānam Maltas 

pagastā 

12. Par pirmpirkuma tiesību izmantošanas atteikumu uz nekustamo īpašumu 

„Mauriņu mājas” Griškānu pagastā 

13. Par Aloiza Elkšņa nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu 

14. Par transportlīdzekļu nomas maksas un citu pakalpojumu maksas apstiprināšanu 

Feimaņu pagastā 

mailto:info@rdc.lv
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15. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Nekustamā īpašuma valsts kadastra 

informācijas sistēmā reģistrētām nekustamā īpašuma tiesiskā valdījumā esošām 

zemes vienībām un ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās zemēs Audriņu pagastā  

16. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Nekustamā īpašuma valsts kadastra 

informācijas sistēmā reģistrētām nekustamā īpašuma tiesiskā valdījumā esošām 

zemes vienībām un ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās zemēs Bērzgales  pagastā  

17. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Nekustamā īpašuma valsts kadastra 

informācijas sistēmā reģistrētām nekustamā īpašuma tiesiskā valdījumā esošām 

zemes vienībām un ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās zemēs Feimaņu  pagastā  

18. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Nekustamā īpašuma valsts kadastra 

informācijas sistēmā reģistrētām nekustamā īpašuma tiesiskā valdījumā esošām 

zemes vienībām un ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās zemēs Gaigalavas  pagastā  

19. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Nekustamā īpašuma valsts kadastra 

informācijas sistēmā reģistrētām nekustamā īpašuma tiesiskā valdījumā esošām 

zemes vienībām un ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās zemēs Lendžu  pagastā  

20. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Nekustamā īpašuma valsts kadastra 

informācijas sistēmā reģistrētām nekustamā īpašuma tiesiskā valdījumā esošām 

zemes vienībām un ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās zemēs Ozolaines  pagastā  

21. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Nekustamā īpašuma valsts kadastra 

informācijas sistēmā reģistrētām nekustamā īpašuma tiesiskā valdījumā esošām 

zemes vienībām un ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās zemēs Ozolmuižas pagastā 

22. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Nekustamā īpašuma valsts kadastra 

informācijas sistēmā reģistrētām nekustamā īpašuma tiesiskā valdījumā esošām 

zemes vienībām un ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās zemēs Pušas  pagastā  

23. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Nekustamā īpašuma valsts kadastra 

informācijas sistēmā reģistrētām nekustamā īpašuma tiesiskā valdījumā esošām 

zemes vienībām un ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās zemēs Rikavas pagastā  

24. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Nekustamā īpašuma valsts kadastra 

informācijas sistēmā reģistrētām nekustamā īpašuma tiesiskā valdījumā esošām 

zemes vienībām un ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās zemēs Sakstagala pagastā  

25. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7896 005 0552 statusa noteikšanu 

Vērēmu  pagastā  

26. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7882 007 0350 ieskaitīšanu pašvaldībai 

piekritīgajās zemēs Rikavas pagastā 

27. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2012.gada 17.maija lēmumā „Par zemes 

lietošanas tiesību izbeigšanu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas 

sistēmā reģistrētām lietošanā esošām zemes vienībām un zemes vienību ieskaitīšanu 

pašvaldībai piekritīgajās zemēs Strūžānu pagastā” 

28. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Abajevi” 

Čornajas pagastā 

29. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78420030331 

iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Nikolaju Černobrovu Audriņu 

pagastā 

30. Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 78420030276, 

78420040340 un 78420050322 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar 

Andreju Višņakovu Audriņu pagastā 

31. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7846 008 0111 

iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Valentīnu Cvetkovu Čornajas 

pagastā 
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32. Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7846 004 

0444,7846 007 0324, 7846 008 0069,7846 008 0139 iznomāšanu, zemes nomas līguma 

noslēgšanu ar Silviju Karčavu Čornajas pagastā 

33. Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7850 003 

0025 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7850 003 0279 iznomāšanu, zemes 

nomas līguma noslēgšanu ar Viktoru Čačku Dricānu pagastā 

34. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7852 005 0022 

iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Vasīliju Kolesnikovu Feimaņu 

pagastā 

35. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7860 006 0308 

iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Genādiju Ragozinu Kantinieku 

pagastā 

36. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7866 001 0144 

zemes nomas līguma pārslēgšanu un pagarināšanu ar Valentīnu Apeini Lendžu 

pagastā 

37. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7872 002 0155 

iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Modri Samušu Mākoņkalna 

pagastā 

38. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7870 009 0124 

iznomāšanu, zemes nomas līguma Ernai Zepai Maltas pagastā 

39. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7876 001 1386  

iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Nikolaju Metiku Ozolaines pagastā 

40. Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 78420030277 

un 78420030377 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Andreju 

Višņakovu  Audriņu  pagastā 

41. Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7846 009 0184 

iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Jāzepu Uškānu Čornajas pagastā 

42. Par rezerves zemes fonda zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7850 008 0078, 

7850 004 0132, 7850 005 0206, 7850 008 0202, 7850 008 0124, 7850 008 0218 

iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar  Irēnu Strodi Dricānu pagastā 

43. Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7862 002 0291, 

7862 005 0470 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Janīnu Dunsku 

Kaunatas pagastā  

44. Par grozījumiem 2007.gada 24.oktobra zemes nomas līgumā ar Anatoliju Šalajevu 

Čornajas pagastā 

45. Par grozījumiem 2007.gada 8.oktobra zemes nomas līgumā ar Ingu Rūžu Dricānu 

pagastā 

46. Par grozījumiem Pētera Gamazinova 2009.gada 20.februāra zemes nomas līgumā 

Feimaņu pagastā 

47. Par grozījumiem 2009.gada 27.jūnija lauku apvidus zemes nomas līgumā Nr. 69 ar 

Zinaidu Boļšis Rikavas pagastā 

48. Par dzīvojamās telpas īres līguma pārslēgšanu ar Jevģēniju Fedoroviču Strūžānu 

pagastā 

49. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Valentīnai Černovai Strūžānu pagastā  

50. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Lienei Korsakai Nautrēnu pagastā  

51. Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada 17.maija lēmumā „Par 

tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām 

ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta īstenošanai (Kruķu ciems) Silmalas 

pagastā” 
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52. Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada 17.maija lēmumā „Par 

tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām 

ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta īstenošanai (Štikānu ciems) 

Silmalas pagastā” 

53. Par atbalstu projektam „Pašvaldību meža „Vēris” kopšanas darbi un aprīkojuma 

iegāde” Ilzeskalna pagastā 

54. Par finansiālu atbalstu biedrībai „Latvijas Politiski represēto apvienība” dalībai 

politiski represēto personu salidojumam Ikšķilē 

55. Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma un papildatvaļinājuma daļas piešķiršanu 

Rēzeknes novada domes priekšsēdētājam 

 

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, Ivars 

Igaunis, Ernests Klīdzējs, Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, Voldemārs Silagaiļs, 

Imants Skudra, Ināra Šindarjova, Valda Tutina, Dainis Viļums 

- Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniece Elvīra Pizāne 
- Rēzeknes novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības nodaļas juriste Iveta Ladnā 

- Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas vecākā zemes lietu 

speciāliste jautājumos Marta Vizule 

- laikraksta „Rēzeknes Vēstis” žurnāliste Aleksandra Elksne 

 

Nepiedalās:  

- Rēzeknes novada domes deputāti: 

Viktors Miglāns – pārejoša darbnespēja 

Pēteris Stanka, Pēteris Karacejevs – komandējumā Jelgavā 

 

 

 

1. § 

Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada 19.jūlija saistošo noteikumu Nr.83 „Par 

grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada 5.aprīļa saistošajos noteikumos 

Nr.73 „Par nekustamo īpašumu uzturēšanu Rēzeknes novadā”” izdošanu 
(Ziņo: I.Skudra) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 5.punktu, ņemot vērā 

Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2012.gada 22.maija 

atzinumu Nr.17-1e/8120 „Par saistošajiem noteikumiem” un Teritorijas attīstības, plānošanas, 

tautsaimniecības, vides un infrastruktūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2012.gada 12.jūlija 

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

Deksnis, Juris Gailums, Ivars Igaunis, Ernests Klīdzējs, Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, 

Elvīra Pizāne, Voldemārs Silagaiļs, Imants Skudra, Ināra Šindarjova, Monvīds Švarcs, Valda 

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

 

izdot Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada 19.jūlija saistošos noteikumus Nr.83 „Par 

grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada 5.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.73 „Par 

nekustamo īpašumu uzturēšanu Rēzeknes novadā”” (saistošie noteikumi pievienoti). 
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2. § 

Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada 19.jūlija saistošo noteikumu Nr.84 „Par 

grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2010.gada 15.aprīļa saistošajos noteikumos 

Nr.24 „Par sanitārās tīrības uzturēšanu un īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošas 

teritorijas kopšanu Rēzeknes novadā”” izdošanu  

(Ziņo: I.Skudra) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 6.punktu, Administratīvo 

pārkāpumu kodeksa 26.panta trešo dalu, ņemot vērā Teritorijas attīstības, plānošanas, 

tautsaimniecības, vides un infrastruktūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2012.gada 12.jūlija 

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

Deksnis, Juris Gailums, Ivars Igaunis, Ernests Klīdzējs, Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, 

Elvīra Pizāne, Voldemārs Silagaiļs, Imants Skudra, Ināra Šindarjova, Monvīds Švarcs, Valda 

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

 

izdot Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada 19.jūlija saistošos noteikumus Nr.84 „Par 

grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2010.gada 15.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.24 

„Par sanitārās tīrības uzturēšanu un īpašumam pieguļošās publiskā lietošanā esošas teritorijas 

kopšanu Rēzeknes novadā”” (saistošie noteikumi pievienoti). 

 

3. § 

Par Rēzeknes novada himnas apstiprināšanu 
 (Ziņo: I.Šindarjova) 

 

Saskaņā ar likuma ,,Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4.punktu ņemot vērā 

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu pastāvīgās komitejas 2012.gada 12.jūlija priekšlikumu, 

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

Gailums, Ivars Igaunis, Ernests Klīdzējs, Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, Elvīra Pizāne, 

Voldemārs Silagaiļs, Imants Skudra, Ināra Šindarjova, Monvīds Švarcs, Valda Tutina, Dainis 

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

 

apstiprināt Rēzeknes novada himnu – „Himna dzimtam novadam”, mūzikas un vārdu 

autors Normunds Zušs (himnas teksts un notis pievienoti). 

 

4. § 

Par pašvaldību kopīgās iestādes „Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde” RSEZ 

komercdarbības atbalsta fonda 2012.gada speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu  

tāmes grozījumu apstiprināšanu 
 (Ziņo: M.Švarcs) 

 

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

pilsētas domes un Rēzeknes novada domes pašvaldību kopīgās iestādes „Rēzeknes speciālās 

ekonomiskās zonas pārvalde” Nolikuma 5.4.1.6.punktu, ņemot vērā Finanšu pastāvīgās 

komitejas 2012.gada 12.jūlija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, atklāti balsojot, 14 balsīm 

par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Juris Gailums, Ivars Igaunis, Ernests Klīdzējs, Zigfrīds 

Lukaševičs, Jānis Macāns, Elvīra Pizāne, Voldemārs Silagaiļs, Imants Skudra, Ināra Šindarjova, 

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

 

apstiprināt pašvaldību kopīgās iestādes „Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde” 

RSEZ komercdarbības atbalsta fonda 2012.gada speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu tāmes 

grozījumus atbilstoši pielikumam (pielikums pievienots). 
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5. § 

Par Rēzeknes novada pašvaldības pārstāvja deleģēšanu Rēzeknes speciālās ekonomiskās 

zonas komercsabiedrību gada balvas vērtēšanas komisijā 
 (Ziņo: I.Skudra) 

 

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

pašvaldību kopīgās iestādes „Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde” 2012.gada 

2.jūlija vēstuli „Par komisijas kandidātu deleģēšanu darbam Rēzeknes speciālās ekonomiskās 

zonas komercsabiedrību gada balvas vērtēšanas komisijā” un Teritorijas attīstības, plānošanas, 

tautsaimniecības, vides un infrastruktūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2012.gada 12.jūlija 

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

Deksnis, Juris Gailums, Ivars Igaunis, Ernests Klīdzējs, Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, 

Elvīra Pizāne, Voldemārs Silagaiļs, Imants Skudra, Ināra Šindarjova, Monvīds Švarcs, Valda 

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

 

deleģēt kā Rēzeknes novada pašvaldības pārstāvi darbam Rēzeknes speciālās ekonomiskās 

zonas komercsabiedrību gada balvas vērtēšanas komisijā – Rēzeknes novada domes 

priekšsēdētāja vietnieci Elvīru Pizāni. 

 

6. § 

Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2012.gada 5.jūlija lēmumā „Par Rēzeknes 

novada Kaunatas bāriņtiesas priekšsēdētājas vietnieces ievēlēšanu” 
(Ziņo: E.Pizāne) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 26.punktu, Bāriņtiesu 

likuma 3.panta otro daļu, 10.pantu, Darba likuma 154.pantu un 156.pantu, ņemot vērā 2009.gada 

20.augusta lēmumu „Par Rēzeknes novada bāriņtiesu izveidošanu” (protokols Nr.7, 58.§), 

2009.gada 17.septembra lēmumu „Par Rēzeknes novada bāriņtiesu priekšsēdētāju un locekļu 

ievēlēšanu” (protokols Nr.10, 4.§), Rēzeknes novada Kaunatas bāriņtiesas priekšsēdētāja Allas 

Smirnovas 2012.gada 16.jūlija iesniegumu „Par Kaunatas bāriņtiesas darbinieka sastāva 

izmaiņām un darbības teritorijām” un Teritoriālās pastāvīgās komitejas 2012.gada 12.jūlija 

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

Deksnis, Juris Gailums, Ivars Igaunis, Ernests Klīdzējs, Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, 

Elvīra Pizāne, Voldemārs Silagaiļs, Imants Skudra, Ināra Šindarjova, Monvīds Švarcs, Valda 

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

 

izdarīt grozījumus Rēzeknes novada domes 2012.gada 5.jūlija lēmumā „Par Rēzeknes 

novada Kaunatas bāriņtiesas priekšsēdētājas vietnieces ievēlēšanu” (protokols Nr.14, 1.§) un 

izteikt to šādā redakcijā: 

 „1. Ar 2012.gada 13.augustu par Rēzeknes novada Kaunatas bāriņtiesas priekšsēdētājas 

vietnieci ievēlēt Jeļenu Vabali uz Rēzeknes novada Kaunatas bāriņtiesas 

priekšsēdētājas vietnieces Jeļenas Kručānes grūtniecības un dzemdību un bērna 

kopšanas atvaļinājuma laiku. 

2. Apstiprināt Kaunatas bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniecei Jeļenai Vabalei mēneša 

amatalgu Ls 250,00 (divi simti piecdesmit lati 00 santīmi) apmērā. 

3. Apstiprināt Kaunatas bāriņtiesas loceklei Inai Muravskai mēneša amatalgu Ls 300,00 

(trīs simti lati 00 santīmi) apmērā.” 
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7. § 

Par Rēzeknes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2033.gada 1.redakcijas 

apstiprināšanu 
(Ziņo: I.Skudra) 

 

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

attīstības plānošanas likuma 20.pantu, 21.pantu un, 24.pantu un Pārejas noteikumu 7.punktu, 

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

patstāvīgās komitejas 2012.gada 12.jūlija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, atklāti balsojot, 

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

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

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

 

 Apstiprināt Rēzeknes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2033 1.redakciju. 

 Noteikt, ka Rēzeknes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2033 1.redakcijas 

sabiedriskā apspriešana tiek organizēta vienlaikus ar Rēzeknes novada teritorijas 

plānojuma 2013. – 2024.gadam un Vides pārskata 1.redakcijas sabiedrisko 

apspriešanu. 

 

8. § 

Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības dokumentu aprites kārtībā 
(Ziņo: M.Švarcs) 

 

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

novada domes 2009.gada 1.oktobra lēmumu „Par procedūras uzsākšanu vienotas elektroniskās 

dokumentu aprites sistēmas ieviešanā lietvedības darba organizēšanai Rēzeknes novadā” 

(protokols Nr.11, 8.§), ņemot vērā Rēzeknes novada domes 2009.gada 3.decembra lēmumu „Par 

dokumentu aprites kārtības Rēzeknes novada pašvaldībā apstiprināšanu” (protokols Nr.16, 5.§), 

Rēzeknes novada domes 2012.gada 5.aprīļa lēmumu „Par dokumentu aprites kārtības Rēzeknes 

novada pašvaldībā apstiprināšanu jaunā redakcijā” (protokols Nr.7, 9.§) un Teritoriālās 

pastāvīgās komitejas un Finanšu pastāvīgās 2012.gada 12.jūlija priekšlikumus, Rēzeknes novada 

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

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

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

atturas - nav, n o l e m j: 

 

izdarīt grozījumus Rēzeknes novada pašvaldības dokumentu aprites kārtībā, kas 

apstiprināta ar 2012.gada 5.aprīļa lēmumu „Par dokumentu aprites kārtības Rēzeknes novada 

pašvaldībā apstiprināšanu jaunā redakcijā” (protokols Nr.7, 9.§) 4.2.7.punktā un izteikt to šādā 

redakcijā: 

 

 „4.2.7.  attiecīgajai pagasta pārvaldei - korespondenci par pašvaldības nomas objektu – telpu 

- nodošanu nomā, par vienošanās slēgšanu LEADER programmas ietvaros par 

pašvaldības nekustamo īpašumu objektu – zemes vai telpu - nodošanu teritorijas 

labiekārtošanai vai pamatlīdzekļu novietošanai vai uzglabāšanai, par nosaukumu 

apstiprināšanu viensētām un apbūvei paredzētajām zemes vienībām, par numuru 

piešķiršanu ēkām un telpu grupām, par adreses piešķiršanu vai maiņu, par adreses 

statusa maiņu adrešu reģistrā, par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu, par 

pašvaldības mantas (zemes) atsavināšanas par nosacīto cenu jautājumiem, par 

grozījumiem apbūvētu pašvaldības zemesgabalu nomas līgumos.” 
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9. § 

Par Rēzeknes novada pašvaldības nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.7850 008 0065 

Dricānu pagastā, Rēzeknes novadā, izsoles noteikumu un nosacītās cenas apstiprināšanu  
(Ziņo: M.Švarcs) 

 

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

daļas 17.punktu un 27.punktu, Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās 

daļas 1.punktu, 8.panta trešo daļu, 10.pantu, ņemot vērā Rēzeknes novada domes 2012.gada 

17.maija lēmumu „Par nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.7850 008 0065 atsavināšanu Dricānu 

pagastā” (protokols Nr.10,3.§), pašvaldības nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.7850 008 0065, 

Dricānu pagastā, Rēzeknes novadā, izsoles komisijas 2012.gada 22.maija ierosinājumu un 

Finanšu pastāvīgās komitejas 2012.gada 12.jūlija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, atklāti 

balsojot, 14 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Juris Gailums, Ivars Igaunis, Ernests 

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

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

n o l e m j:  

 

 Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.7850 008 0065, Dricānu 

pagastā, Rēzeknes novadā, izsoles noteikumus (izsoles noteikumi pievienots). 

 Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma nosacīto cenu – Ls 4122,00 (četri tūkstoši 

viens simts divdesmit divi lati 00 santīmi). 

 Ar Rēzeknes novada domes 2012.gada 17.maija lēmumu „Par nekustamā īpašuma ar 

kadastra Nr.7850 008 0065 atsavināšanu Dricānu pagastā” izveidotajai komisijai 

iesniegt Rēzeknes novada domei apstiprināšanai izsoles rezultātus. 

 Uzdot Dricānu pagasta pārvaldei līdz izsoles dienai veikt nekustamā īpašuma ar 

kadastra Nr.7850 008 0065 pārreģistrāciju zemesgrāmatā uz Rēzeknes novada 

pašvaldības vārda. 

 

10. § 

Par nekustamā īpašuma „Rāceņi” ar kadastra Nr.7878 002 0209 nosacītās cenas 

noteikšanu 

(Ziņo: 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, Rēzeknes novada domes 2012.gada 7.jūnija lēmumu „Par apbūvēta zemes gabala 

nodošanu atsavināšanai Tatjanai Stūrei Ozolmuižas pagastā” un Tatjanas Stūres pilnvarotās 

personas Annas Vavilovas 2012.gada 23.maija iesniegumu, ņemot vērā Rēzeknes novada 

pašvaldības zemes īpašuma „Rāceņi” novērtēšanas komisijas 2012.gada 10.jūlija sēdes 

protokolu, Finanšu pastāvīgās komitejas 2012.gada 12.jūlija priekšlikumu, Rēzeknes novada 

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

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

Silagaiļs, Imants Skudra, 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 „Rāceņi” 

kadastra Nr.7878 002 0209 nosacīto cenu Ls 591,19 (pieci simti deviņdesmit viens lats 

19 santīmi). 
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2. Pārdot Tatjanai Stūrei, personas kods, dzīvo Jūrmala, apbūvēto zemesgabalu 

„Rāceņi” 0,67 ha platībā ar kadastra Nr.7878 002 0209, kas atrodas „Rāceņi”, 

Jaunsaimnieki, Ozolmuižas pagasts, Rēzeknes novads, par brīvu cenu, kas ir vienāda 

ar nosacīto cenu, un proti, Ls 591,19 (pieci simti deviņdesmit viens lats 19 santīmi). 

3. Noteikt maksāšanas līdzekļus – 100 % Latvijas lati.  

4. Noteikt apbūvēta zemesgabala pirkuma samaksas termiņu līdz 2012.gada 

19.novembrim. 

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 Tatjanu Stūri. 

7. Nekustamā īpašuma atsavināšanas rezultātā iegūtos naudas līdzekļus Ls 591,19 

ieskaitīt Rēzeknes novada pašvaldības Ozolmuižas pagasta pārvaldes bankas kontā. 

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

pašvaldības budžeta 80 % (astoņdesmit 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, izņemot 

izdevumus, kas radušies Rēzeknes novada domei sakarā ar nekustamā īpašuma 

novērtēšanu, izlietojami Ozolmuižas pagasta teritorijā esošo novada pašvaldības 

nekustamo īpašumu kadastrālajai uzmērīšanai un ierakstīšanai zemesgrāmatā. 

 

11. § 

Par apbūvēta zemesgabala nodošanu atsavināšanai Pēterim Beitānam Maltas pagastā  

(Ziņo: M.Švarcs) 

 

Izskatījusi Pētera Beitāna iesniegumu par apbūvēta zemesgabala atsavināšanu, 

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

ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2012.gada 12.jūlija priekšlikumu,  Rēzeknes novada 

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

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

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

atturas - nav, n o l e m j: 

 

1. Pieņemt lēmumu par apbūvēta zemesgabala nodošanu atsavināšanai Pēterim 

Beitānam Maltas pagastā (lēmums pievienots). 

2. Zemesgabala 1.maija ielā 92B, Maltā, Maltas pagastā, Rēzeknes novadā 0,0908 ha 

platībā ar kadastra Nr.7870 003 0604, kas atrodas 1.maija ielā 92B, Maltā, Maltas 

pagastā, Rēzeknes novadā nosacītās cenas noteikšanai, izveidot novērtēšanas komisiju 

šādā sastāvā: 

     Elvīra Pizāne, Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniece 

     Iveta Ladnā, Juridiskās un lietvedības nodaļas juriste 

     Marta Vizule, Attīstības plānošanas nodaļas vecākā zemes lietu speciāliste 

3. Zemesgabala 1.maija ielā 92B, Maltā, Maltas pagastā, Rēzeknes novadā, novērtēšanas 

komisijai iesniegt Rēzeknes novada domei apstiprināšanai nosacīto cenu pēc tās 

noteikšanas. 
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12. § 

Par pirmpirkuma tiesību izmantošanas atteikumu uz nekustamo īpašumu  

„Mauriņu mājas” Griškānu pagastā 
(Ziņo: M.Švarcs) 

 

Izskatījusi 2012.gada 3.jūlijā saņemto pirkuma līgumu par Lilliai Raisianai piederošā 

nekustamā īpašuma atsavināšanu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 37.panta piekto 

daļu, 41.panta pirmās daļas 3.punktu, 78.panta pirmo daļu, ņemot vērā Finanšu pastāvīgās 

komitejas 2012.gada 12.jūlija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, atklāti balsojot, 14 balsīm 

par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Juris Gailums, Ivars Igaunis, Ernests Klīdzējs, Zigfrīds 

Lukaševičs, Jānis Macāns, Elvīra Pizāne, Voldemārs Silagaiļs, Imants Skudra, Ināra Šindarjova, 

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

 

pieņemt lēmumu par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu 

„Mauriņu mājas” Griškānu pagastā (lēmums pievienots). 

 

13. § 

Par Aloiza Elkšņa nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu 
(Ziņo: 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, ņemot vērā Dricānu pagasta pārvaldes atzinumu un Finanšu jautājumu patstāvīgās 

komitejas 2012.gada 12.jūlija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, atklāti balsojot, 14 balsīm 

par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Juris Gailums, Ivars Igaunis, Ernests Klīdzējs, Zigfrīds 

Lukaševičs, Jānis Macāns, Elvīra Pizāne, Voldemārs Silagaiļs, Imants Skudra, Ināra Šindarjova, 

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

 

dzēst Aloiza Elkšņa, personas kods, nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 218,42 apmērā 

(nodokļa parāds – Ls 110,91, nokavējuma nauda – Ls 107,51), sakarā ar to, ka persona ir mirusi 

1997.gada 27.decembrī, uz zemes vienības būvju nav un mantinieki nav pieteikušies. 

 

14. § 

Par transportlīdzekļu nomas maksas un citu pakalpojumu maksas apstiprināšanu 

Feimaņu pagastā  
(Ziņo: M.Švarcs) 

 

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4.punktu, ņemot vērā 

Finanšu pastāvīgās komitejas 2012.gada 28.jūnija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, atklāti 

balsojot, 14 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Juris Gailums, Ivars Igaunis, Ernests 

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

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

n o l e m j: 

 

1. Ar 2012.gada 1.jūliju l apstiprināt tarifus šādiem pakalpojumiem Feimaņu pagastā: 

1.1. par transporta līdzekļu nomu: 
1.1.1. autobuss SETRA S12UL – 0.75 Ls/km, maksa par dīkstāvi – 3.40 Ls/stundā; 

1.1.2. mikroautobuss Ford Tranzit – 0.35 Ls/km, maksa par dīkstāvi – 3.25 Ls/stundā; 

1.1.3. automašīna Mitsubishi Outlander - 0.45 Ls/km, maksa par dīkstāvi – 2.45 

Ls/stundā; 

1.1.4. traktors JUMZ – 15.25 Ls/h, maksa par dīkstāvi – 2.75 Ls/stundā;  

1.1.5. traktors Kioty DK901C -18.60 Ls/h, maksa par dīkstāvi – 2.95 Ls/stundā;  
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1.1.6. traktors Kioty DK901C ar piekabi -20.00 Ls/h, maksa par dīkstāvi – 3.15 

Ls/stundā.  

1.2. par kultūras nama diskotēkas apmeklējumu – 0.80 Ls. 

 

15. § 

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas 

sistēmā reģistrētām nekustamā īpašuma tiesiskā valdījumā esošām zemes vienībām un 

ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās zemēs Audriņu pagastā  
(Ziņo: I.Skudra) 

 

Izskatījusi Valsts zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas informāciju par 

neizpirktajām zemes vienībām, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 37.panta sesto daļu, 

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

vides un infrastruktūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2012.gada 12.jūlija priekšlikumu, 

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

Gailums, Ivars Igaunis, Ernests Klīdzējs, Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, Elvīra Pizāne, 

Voldemārs Silagaiļs, Imants Skudra, Ināra Šindarjova, Monvīds Švarcs, Valda Tutina, Dainis 

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

 

pieņemt lēmumu par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Nekustamā īpašuma valsts 

kadastra informācijas sistēmā reģistrētām nekustamā īpašuma tiesiskā valdījumā esošām zemes 

vienībām un ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās zemēs Audriņu pagastā (lēmums pievienots). 
 

16. § 

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas 

sistēmā reģistrētām nekustamā īpašuma tiesiskā valdījumā esošām zemes vienībām un 

ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās zemēs Bērzgales  pagastā  
(Ziņo: I.Skudra) 

 

Izskatījusi Valsts zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas informāciju par 

neizpirktajām zemes vienībām, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 37.panta sesto daļu, 

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

vides un infrastruktūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2012.gada 12.jūlija priekšlikumu, 

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

Gailums, Ivars Igaunis, Ernests Klīdzējs, Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, Elvīra Pizāne, 

Voldemārs Silagaiļs, Imants Skudra, Ināra Šindarjova, Monvīds Švarcs, Valda Tutina, Dainis 

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

 

pieņemt lēmumu par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Nekustamā īpašuma valsts 

kadastra informācijas sistēmā reģistrētām nekustamā īpašuma tiesiskā valdījumā esošām zemes 

vienībām un ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās zemēs Bērzgales pagastā (lēmums pievienots). 

 

17. § 

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas 

sistēmā reģistrētām nekustamā īpašuma tiesiskā valdījumā esošām zemes vienībām un 

ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās zemēs Feimaņu  pagastā 
(Ziņo: I.Skudra) 

 

Izskatījusi Valsts zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas informāciju par 

neizpirktajām zemes vienībām, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 37.panta sesto daļu, 

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

vides un infrastruktūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2012.gada 12.jūlija priekšlikumu, 
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Rēzeknes novada dome, atklāti balsojot, 14 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Juris 

Gailums, Ivars Igaunis, Ernests Klīdzējs, Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, Elvīra Pizāne, 

Voldemārs Silagaiļs, Imants Skudra, Ināra Šindarjova, Monvīds Švarcs, Valda Tutina, Dainis 

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

 

pieņemt lēmumu par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Nekustamā īpašuma valsts 

kadastra informācijas sistēmā reģistrētām nekustamā īpašuma tiesiskā valdījumā esošām zemes 

vienībām un ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās zemēs Feimaņu  pagastā (lēmums pievienots). 

 

18. § 

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas 

sistēmā reģistrētām nekustamā īpašuma tiesiskā valdījumā esošām zemes vienībām un 

ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās zemēs Gaigalavas  pagastā 
 (Ziņo: I.Skudra) 

 

Izskatījusi Valsts zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas informāciju par 

neizpirktajām zemes vienībām, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 37.panta sesto daļu, 

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

vides un infrastruktūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2012.gada 12.jūlija priekšlikumu, 

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

Gailums, Ivars Igaunis, Ernests Klīdzējs, Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, Elvīra Pizāne, 

Voldemārs Silagaiļs, Imants Skudra, Ināra Šindarjova, Monvīds Švarcs, Valda Tutina, Dainis 

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

 

pieņemt lēmumu par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Nekustamā īpašuma valsts 

kadastra informācijas sistēmā reģistrētām nekustamā īpašuma tiesiskā valdījumā esošām zemes 

vienībām un ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās zemēs Gaigalavas pagastā (lēmums 

pievienots). 

 

19. § 

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas 

sistēmā reģistrētām nekustamā īpašuma tiesiskā valdījumā esošām zemes vienībām un 

ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās zemēs Lendžu  pagastā  
(Ziņo: I.Skudra) 

 

Izskatījusi Valsts zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas informāciju par 

neizpirktajām zemes vienībām, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 37.panta sesto daļu, 

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

vides un infrastruktūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2012.gada 12.jūlija priekšlikumu, 

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

Gailums, Ivars Igaunis, Ernests Klīdzējs, Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, Elvīra Pizāne, 

Voldemārs Silagaiļs, Imants Skudra, Ināra Šindarjova, Monvīds Švarcs, Valda Tutina, Dainis 

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

 

pieņemt lēmumu par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Nekustamā īpašuma valsts 

kadastra informācijas sistēmā reģistrētām nekustamā īpašuma tiesiskā valdījumā esošām zemes 

vienībām un ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās zemēs Lendžu pagastā (lēmums pievienots). 

 

 

 

 



13 

 

20. § 

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas 

sistēmā reģistrētām nekustamā īpašuma tiesiskā valdījumā esošām zemes vienībām un 

ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās zemēs Ozolaines  pagastā  
(Ziņo: I.Skudra) 

 

Izskatījusi Valsts zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas informāciju par 

neizpirktajām zemes vienībām, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 37.panta sesto daļu, 

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

vides un infrastruktūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2012.gada 12.jūlija priekšlikumu, 

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

Gailums, Ivars Igaunis, Ernests Klīdzējs, Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, Elvīra Pizāne, 

Voldemārs Silagaiļs, Imants Skudra, Ināra Šindarjova, Monvīds Švarcs, Valda Tutina, Dainis 

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

 

pieņemt lēmumu par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Nekustamā īpašuma valsts 

kadastra informācijas sistēmā reģistrētām nekustamā īpašuma tiesiskā valdījumā esošām zemes 

vienībām un ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās zemēs Ozolaines  pagastā (lēmums 

pievienots). 

 

21. § 

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas 

sistēmā reģistrētām nekustamā īpašuma tiesiskā valdījumā esošām zemes vienībām un 

ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās zemēs Ozolmuižas pagastā 
(Ziņo: I.Skudra) 

 

Izskatījusi Valsts zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas informāciju par 

neizpirktajām zemes vienībām, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 37.panta sesto daļu, 

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

vides un infrastruktūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2012.gada 12.jūlija priekšlikumu, 

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

Gailums, Ivars Igaunis, Ernests Klīdzējs, Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, Elvīra Pizāne, 

Voldemārs Silagaiļs, Imants Skudra, Ināra Šindarjova, Monvīds Švarcs, Valda Tutina, Dainis 

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

 

pieņemt lēmumu par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Nekustamā īpašuma valsts 

kadastra informācijas sistēmā reģistrētām nekustamā īpašuma tiesiskā valdījumā esošām zemes 

vienībām un ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās zemēs Ozolmuižas pagastā (lēmums 

pievienots). 

 

22. § 

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas 

sistēmā reģistrētām nekustamā īpašuma tiesiskā valdījumā esošām zemes vienībām un 

ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās zemēs Pušas pagastā  

(Ziņo: I.Skudra) 

 

Izskatījusi Valsts zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas informāciju par 

neizpirktajām zemes vienībām, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 37.panta sesto daļu, 

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

vides un infrastruktūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2012.gada 12.jūlija priekšlikumu, 

Rēzeknes novada dome, atklāti balsojot, 14 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Juris 
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Gailums, Ivars Igaunis, Ernests Klīdzējs, Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, Elvīra Pizāne, 

Voldemārs Silagaiļs, Imants Skudra, Ināra Šindarjova, Monvīds Švarcs, Valda Tutina, Dainis 

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

 

pieņemt lēmumu par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Nekustamā īpašuma valsts 

kadastra informācijas sistēmā reģistrētām nekustamā īpašuma tiesiskā valdījumā esošām zemes 

vienībām un ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās zemēs Pušas pagastā (lēmums pievienots). 

 

23. § 

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas 

sistēmā reģistrētām nekustamā īpašuma tiesiskā valdījumā esošām zemes vienībām un 

ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās zemēs Rikavas pagastā 
 (Ziņo: I.Skudra) 

 

Izskatījusi Valsts zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas informāciju par neizpirktajām 

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

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

infrastruktūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2012.gada 12.jūlija priekšlikumu, Rēzeknes 

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

Ivars Igaunis, Ernests Klīdzējs, Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, Elvīra Pizāne, Voldemārs 

Silagaiļs, Imants Skudra, Ināra Šindarjova, Monvīds Švarcs, Valda Tutina, Dainis Viļums), pret - 

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

 

pieņemt lēmumu par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Nekustamā īpašuma valsts 

kadastra informācijas sistēmā reģistrētām nekustamā īpašuma tiesiskā valdījumā esošām zemes 

vienībām un ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās zemēs Rikavas pagastā (lēmums pievienots). 

 

24. § 

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas 

sistēmā reģistrētām nekustamā īpašuma tiesiskā valdījumā esošām zemes vienībām un 

ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās zemēs Sakstagala pagastā 
(Ziņo: I.Skudra) 

 

Izskatījusi Valsts zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas informāciju par neizpirktajām 

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

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

infrastruktūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2012.gada 12.jūlija priekšlikumu, Rēzeknes 

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

Ivars Igaunis, Ernests Klīdzējs, Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, Elvīra Pizāne, Voldemārs 

Silagaiļs, Imants Skudra, Ināra Šindarjova, Monvīds Švarcs, Valda Tutina, Dainis Viļums), pret - 

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

 

pieņemt lēmumu par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Nekustamā īpašuma valsts 

kadastra informācijas sistēmā reģistrētām nekustamā īpašuma tiesiskā valdījumā esošām zemes 

vienībām un ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās zemēs Sakstagala pagastā (lēmums 

pievienots). 
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25. § 

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7896 005 0552 statusa noteikšanu  

Vērēmu  pagastā 
(Ziņo: I.Skudra) 

 

Izskatījusi Valsts zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas iesniegumu un pamatojoties 

uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās  daļas 27.punktu, 41.panta pirmās daļas 3.punktu, 

Rēzeknes novada dome, ņemot vērā Teritorijas attīstības, plānošanas, tautsaimniecības, vides un 

infrastruktūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2012.gada 12.jūlija priekšlikumu, atklāti balsojot, 

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

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

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

 

pieņemt lēmumu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7896 005 0552 statusa 

noteikšanu Vērēmu  pagastā (lēmums pievienots). 

26. § 

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7882 007 0350 ieskaitīšanu pašvaldībai 

piekritīgajās zemēs Rikavas pagastā 
 (Ziņo: I.Skudra) 

 

Izskatījusi Valsts zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas iesniegumu, pamatojoties uz 

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

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

komitejas 2012.gada 12.jūlija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, atklāti balsojot, 14 balsīm 

par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Juris Gailums, Ivars Igaunis, Ernests Klīdzējs, Zigfrīds 

Lukaševičs, Jānis Macāns, Elvīra Pizāne, Voldemārs Silagaiļs, Imants Skudra, Ināra Šindarjova, 

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

  

pieņemt lēmumu  par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7882 007 0350 ieskaitīšanu 

pašvaldībai piekritīgajās zemēs Rikavas pagastā (lēmums pievienots). 

 

27. § 

Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2012.gada 17.maija lēmumā „Par zemes 

lietošanas tiesību izbeigšanu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā 

reģistrētām lietošanā esošām zemes vienībām un zemes vienību ieskaitīšanu pašvaldībai 

piekritīgajās zemēs Strūžānu pagastā” 
 (Ziņo: I.Skudra) 

 

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

dienesta Latgales reģionālās nodaļas 2012.gada 1.jūnija vēstuli Nr.10-03/137469 „Par zemes 

vienību platībām Strūžānu pagastā” un ņemot vērā Teritorijas attīstības, plānošanas, 

tautsaimniecības, vides un infrastruktūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2012.gada 12.jūlija 

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

Deksnis, Juris Gailums, Ivars Igaunis, Ernests Klīdzējs, Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, 

Elvīra Pizāne, Voldemārs Silagaiļs, Imants Skudra, 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, ka 

izvērtējot Rēzeknes biroja rīcībā esošo informāciju tika konstatēts, ka uz zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumu 7894 002 0147 Jānim Jurgelim ar 1996.gada 23. jūlija 
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Rēzeknes rajona Strūžānu pagasta zemes komisijas lēmumu (protokols Nr.20) „Par 

īpašuma tiesību atjaunošanu” tika atzītas īpašuma tiesības uz zemi 8,2 ha platībā 

Rēzeknes rajona Strūžānu pagastā, izdarīt grozījumus Rēzeknes novada domes 

2012.gada 17.maija lēmumā „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Nekustamā 

īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētām lietošanā esošām zemes 

vienībām un zemes vienību ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās zemēs Strūžānu 

pagastā” (protokols Nr.10, 27.§), svītrojot lēmuma konstatējošā daļā zemes vienības 

kadastra apzīmējumu „7894 002 0147” un lemjošajā daļā „Nr.p.k.14”. 

2. Lēmuma norakstu nosūtīt Valsts zemes dienesta Latgales reģionālajai nodaļai 

(Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601). 

 

28. § 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Abajevi”  

Čornajas pagastā 
 (Ziņo: I.Skudra) 

 

Izskatījusi SIA „Ametrs” iesniegto zemes ierīcības projektu Marinas Abajevas un Nataļjas 

Čuvanovas nekustamam īpašumam „Abajevi”, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

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

tautsaimniecības, vides un infrastruktūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2012.gada 12.jūlija 

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

Deksnis, Juris Gailums, Ivars Igaunis, Ernests Klīdzējs, Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, 

Elvīra Pizāne, Voldemārs Silagaiļs, Imants Skudra, Ināra Šindarjova, Monvīds Švarcs, Valda 

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

 

pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam 

„Abajevi” Čornajas pagastā (lēmums pievienots). 

 

29. § 

Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78420030331 

iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Nikolaju Černobrovu Audriņu pagastā 
(Ziņo: M.Švarcs) 

 

Izskatījusi Nikolaja Černobrova iesniegumu par zemes nomas līguma noslēgšanu, 

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

ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2012.gada 12.jūlija priekšlikumu, Rēzeknes novada 

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

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

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

atturas - nav, n o l e m j: 

 

pieņemt lēmumu par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

78420030331 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Nikolaju Černobrovu Audriņu 

pagastā (lēmums pievienots). 
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30. § 

Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 78420030276, 

78420040340 un 78420050322 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Andreju 

Višņakovu Audriņu  pagastā 
 (Ziņo: M.Švarcs) 

 

Izskatījusi Andreja Višņakova iesniegumu par zemes nomas līguma noslēgšanu, 

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

ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2012.gada 12.jūlija priekšlikumu, Rēzeknes novada 

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

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

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

atturas - nav, n o l e m j: 

 

pieņemt lēmumu par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7842 

003 0276, 7842 004 0340 un 7842 005 0322 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar 

Andreju Višņakovu Audriņu pagastā (lēmums pievienots). 

 

31. § 

Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7846 008 0111 

iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Valentīnu Cvetkovu Čornajas pagastā 
 (Ziņo: M.Švarcs) 

 

Izskatījusi Valentīnas Cvetkovas iesniegumu par zemes nomas līguma noslēgšanu, 

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

ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2012.gada 12.jūlija priekšlikumu, Rēzeknes novada 

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

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

Silagaiļs, Imants Skudra, Ināra Šindarjova, Monvīds Švarcs, Valda Tutina, Dainis Viļums), pret - 

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

 

pieņemt lēmumu par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7846 

008 0111 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Valentīnu Cvetkovu Čornajas pagast 

(lēmums pievienots). 

 

32. § 

Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7846 004 0444,7846 

007 0324, 7846 008 0069,7846 008 0139 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar 

Silviju Karčavu Čornajas pagastā 
 (Ziņo: M.Švarcs) 

 

Izskatījusi Silvijas Karčavas iesniegumu par zemes nomas līguma noslēgšanu, 

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

ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2012.gada 12.jūlija priekšlikumu, Rēzeknes novada 

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

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

Silagaiļs, Imants Skudra, Ināra Šindarjova, Monvīds Švarcs, Valda Tutina, Dainis Viļums), pret - 

nav, atturas - nav, n o l e m j: 
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pieņemt lēmumu par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7846 

004 0444,7846 007 0324, 7846 008 0069,7846 008 0139 iznomāšanu, zemes nomas līguma 

noslēgšanu ar Silviju Karčavu Čornajas pagastā (lēmums pievienots). 

 

33. § 

Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7850 003 0025 un 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7850 003 0279 iznomāšanu zemes nomas līguma 

noslēgšanu ar Viktoru Čačku Dricānu pagastā  

(Ziņo: M.Švarcs) 

 

Izskatījusi Viktora Čačkas iesniegumu par zemes nomu, pamatojoties uz likuma „Par 

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

pastāvīgās komitejas 2012.gada 12.jūlija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, atklāti balsojot, 

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

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

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

 

pieņemt lēmumu par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 

7850 003 0025 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7850 003 0279 iznomāšanu, zemes 

nomas līguma noslēgšanu ar Viktoru Čačku Dricānu pagastā (lēmums pievienots). 

 

34. § 

Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7852 005 0022 

iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Vasīliju Kolesnikovu Feimaņu pagastā  
(Ziņo: M.Švarcs) 

 

Izskatījusi Vasīlija Kolesnikova iesniegumu par zemes nomas līguma noslēgšanu, 

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

ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2012.gada 12.jūlija priekšlikumu, Rēzeknes novada 

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

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

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

atturas - nav, n o l e m j: 

 

pieņemt lēmumu par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7852 

005 0022 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Vasīliju Kolesnikovu Feimaņu 

pagastā (lēmums pievienots). 

 

35. § 

Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7860 006 0308 

iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Genādiju Ragozinu Kantinieku pagastā 

(Ziņo: M.Švarcs) 

 

Izskatījusi Genādija Ragozina iesniegumu par pašvaldībai piekritīgas  zemes nomu, 

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

ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2012.gada 12.jūlija priekšlikumu, Rēzeknes novada 

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

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

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

atturas - nav, n o l e m j: 
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 pieņemt lēmumu par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7860 

006 0308 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Genādiju Ragozinu Kantinieku 

pagastā (lēmums pievienots). 
 

36. § 

Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7866 001 0144 zemes 

nomas līguma pārslēgšanu un pagarināšanu ar Valentīnu Apeini Lendžu pagastā 

(Ziņo: M.Švarcs) 

 

Izskatot Valentīna Apeiņa iesniegumu par zemes nomas līguma pārslēgšanu un 

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

daļas 3.punktu, ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2012.gada 12.jūlija priekšlikumu, 

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

Gailums, Ivars Igaunis, Ernests Klīdzējs, Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, Elvīra Pizāne, 

Voldemārs Silagaiļs, Imants Skudra, Ināra Šindarjova, Monvīds Švarcs, Valda Tutina, Dainis 

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

 

pieņemt lēmumu par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7866 

001 0144 zemes nomas līguma pārslēgšanu un pagarināšanu ar Valentīnu Apeini Lendžu 

pagastā (lēmums pievienots). 
 

37. § 

Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7872 002 0155 

iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Modri Samušu Mākoņkalna pagastā 

(Ziņo: M.Švarcs) 

 

Izskatījusi Modra Samuša iesniegumu par zemes nomas līguma noslēgšanu, pamatojoties 

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

Finanšu pastāvīgās komitejas 2012.gada 12.jūlija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, atklāti 

balsojot, 14 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Juris Gailums, Ivars Igaunis, Ernests 

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

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

n o l e m j: 

 

 pieņemt lēmumu par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7872 

002 0155 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Modri Samušu Mākoņkalna pagastā 

(lēmums pievienots) 

 

38. § 

Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7870 009 0124 

iznomāšanu, zemes nomas līguma  Ernai Zepai  Maltas pagastā  

(Ziņo: M.Švarcs) 

 

Izskatījusi Ernas Zepas iesniegumu par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu, pamatojoties 

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

Finanšu pastāvīgās komitejas 2012.gada 12.jūlija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, atklāti 

balsojot, 14 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Juris Gailums, Ivars Igaunis, Ernests 

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

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

n o l e m j: 
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pieņemt lēmumu par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7870 

009 0124 iznomāšanu, zemes nomas līguma Ernai Zepai Maltas pagastā (lēmums pievienots). 

 

39. § 

Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7876 001 1386 

iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Nikolaju Metiku Ozolaines pagastā 
(Ziņo: M.Švarcs) 

 

Izskatījusi Nikolaja Metika iesniegumu  par zemes nomas līguma noslēgšanu, pamatojoties 

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

Finanšu pastāvīgās komitejas 2012.gada 12.jūlija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, atklāti 

balsojot, 14 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Juris Gailums, Ivars Igaunis, Ernests 

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

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

n o l e m j: 

 

 pieņemt lēmumu par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7876 

001 1386 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Nikolaju Metiku Ozolaines pagastā 

(lēmums pievienots). 

 

40. § 

Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 7842 003 0277 un 7842 

003 0377 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Andreju Višņakovu   

Audriņu  pagastā 
(Ziņo: M.Švarcs) 

 

Izskatījusi Andreja Višņakova iesniegumu par zemes nomas līguma noslēgšanu, 

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

ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2012.gada 12.jūlija priekšlikumu, Rēzeknes novada 

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

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

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

atturas - nav, n o l e m j: 

 

pieņemt lēmumu par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 7842 

003 0277 un 7842 003 0377 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Andreju Višņakovu  

Audriņu  pagastā (lēmums pievienots) 

 

41. § 

Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7846 009 0184 

iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Jāzepu Uškānu Čornajas pagastā 
(Ziņo: M.Švarcs) 

 

Izskatījusi Jāzepa Uškāna iesniegumu par zemes nomas līguma noslēgšanu, pamatojoties 

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

Finanšu pastāvīgās komitejas 2012.gada 12.jūlija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, atklāti 

balsojot, 14 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Juris Gailums, Ivars Igaunis, Ernests 

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

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

n o l e m j: 
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pieņemt lēmumu par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7846 

009 0184 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Jāzepu Uškānu Čornajas pagastā 

(lēmums pievienots) 

 

42. § 

Par rezerves zemes fonda zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7850 008 0078,  

7850 004 0132, 7850 005 0206, 7850 008 0202, 7850 008 0124, 7850 008 0218 iznomāšanu,  

zemes nomas līguma noslēgšanu ar  Irēnu Strodi Dricānu pagastā   
(Ziņo: M.Švarcs) 

 

Izskatījusi Irēnas Strodes iesniegumu par zemes nomu, pamatojoties uz likuma „Par 

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

pastāvīgās komitejas 2012.gada 12.jūlija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, atklāti balsojot, 

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

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

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

 

pieņemt lēmumu par rezerves zemes fonda zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7850 

008 0078, 7850 004 0132, 7850 005 0206, 7850 008 0202, 7850 008 0124, 7850 008 0218 

iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Irēnu Strodi Dricānu pagastā (lēmums 

pievienots). 

 

43. § 

Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7862 002 0291,  

7862 005 0470 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu  

ar Janīnu Dunsku Kaunatas pagastā  
(Ziņo: M.Švarcs) 

 

Izskatījusi Janīnas Dunskas iesniegumu par zemes nomas līguma noslēgšanu, pamatojoties 

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

Finanšu pastāvīgās komitejas 2012.gada 12.jūlija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, atklāti 

balsojot, 14 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Juris Gailums, Ivars Igaunis, Ernests 

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

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

n o l e m j: 

 

pieņemt lēmumu par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7862 

002 0291, 7862 005 0470 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Janīnu Dunsku 

Kaunatas pagastā (lēmums pievienots). 

 

44. § 

Par grozījumiem 2007.gada 24.oktobra zemes nomas līgumā ar Anatoliju Šalajevu 

Čornajas pagastā 
(Ziņo: M.Švarcs) 

 

Izskatījusi Anatolija Šalajeva pilnvarotās personas Alda Lazdiņa iesniegumu par zemes 

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

41.panta pirmās daļas 3.punktu, ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2012.gada 12.jūlija 

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

Deksnis, Juris Gailums, Ivars Igaunis, Ernests Klīdzējs, Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, 
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Elvīra Pizāne, Voldemārs Silagaiļs, Imants Skudra, Ināra Šindarjova, Monvīds Švarcs, Valda 

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

 

pieņemt lēmumu par grozījumiem 2007.gada 24.oktobra zemes nomas līgumā ar Anatoliju 

Šalajevu Čornajas pagastā (lēmums pievienots). 

 
45. § 

Par grozījumiem 2007.gada 8.oktobra zemes nomas līgumā ar Ingu Rūžu  

Dricānu pagastā  

(Ziņo: M.Švarcs) 

 

Izskatījusi Ingas Rūžas iesniegumu par zemes nomas līguma grozīšanu, platības 

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

daļas 3.punktu, ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2012.gada 12.jūlija priekšlikumu, 

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

Gailums, Ivars Igaunis, Ernests Klīdzējs, Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, Elvīra Pizāne, 

Voldemārs Silagaiļs, Imants Skudra, Ināra Šindarjova, Monvīds Švarcs, Valda Tutina, Dainis 

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

 

pieņemt lēmumu par grozījumiem 2007.gada 8.oktobra zemes nomas līgumā ar Ingu Rūžu 

Dricānu pagastā (lēmums pievienots). 

 

46. § 

Par grozījumiem Pētera Gamazinova 2009.gada 20.februāra zemes nomas līgumā  

Feimaņu pagastā 

(Ziņo: M.Švarcs) 

 

Izskatījusi Pētera Gamazinova iesniegumu par zemes nomas līguma laušanu, pamatojoties 

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

Finanšu pastāvīgās komitejas 2012.gada 12.jūlija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, atklāti 

balsojot, 14 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Juris Gailums, Ivars Igaunis, Ernests 

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

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

n o l e m j: 

 

pieņemt lēmumu par grozījumiem Pētera Gamazinova 2009.gada 20.februāra zemes 

nomas līgumā Feimaņu pagastā (lēmums pievienots). 

 

47. § 

Par grozījumiem 2009.gada 27.jūnija lauku apvidus zemes nomas līgumā Nr. 69 ar  

Zinaidu Boļšis Rikavas pagastā  

(Ziņo: M.Švarcs) 

 

Izskatot Zinaidas Boļšis iesniegumu par zemes nomas līguma grozīšanu, pamatojoties uz  

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

Finanšu pastāvīgās komitejas 2012.gada 12.jūlija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, atklāti 

balsojot, 14 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Juris Gailums, Ivars Igaunis, Ernests 

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

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

n o l e m j: 
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pieņemt lēmumu par grozījumiem 2009.gada 27.jūnija lauku apvidus zemes nomas 

līgumā Nr. 69 ar Zinaidu Boļšis Rikavas pagastā (lēmums pievienots). 

 

48. § 

Par dzīvojamās telpas īres līguma pārslēgšanu ar Jevģēniju Fedoroviču  

Strūžānu pagastā 

(Ziņo: E.Pizāne) 

 

Izskatījusi Jevģēņija Fedoroviča iesniegumu par dzīvojamās telpas īres līguma 

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

„Par dzīvojamo telpu īri” 6.panta pirmo daļu, ņemot vērā Teritoriālās pastāvīgās komitejas 

2012.gada 12.jūlija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, atklāti balsojot, 14 balsīm par (Aivars 

Buharins, Vilis Deksnis, Juris Gailums, Ivars Igaunis, Ernests Klīdzējs, Zigfrīds Lukaševičs, 

Jānis Macāns, Elvīra Pizāne, Voldemārs Silagaiļs, Imants Skudra, Ināra Šindarjova, Monvīds 

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

 

1. Pārslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar Jevģēniju Fedoroviču, personas kods:, kas 

atrodas Rēzeknes novads, uz nenoteiktu laiku. 

2. Uzdot SIA „Strūžānu siltums” valdes loceklim Voldemāram Silagaiļam noslēgt 

dzīvojamās telpas īres līgumu ar Jevģēniju Fedoroviču. 

 

49. § 

Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Valentīnai Černovai Strūžānu pagastā  

(Ziņo: V.Silagailis) 

 

Izskatījusi Valentīnas Černovas iesniegumu par dzīvojamās telpas izīrēšanu, pamatojoties 

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

Sociālo jautājumu un veselības aizsardzības pastāvīgās komitejas 2012.gada 12.jūlija 

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

Deksnis, Juris Gailums, Ivars Igaunis, Ernests Klīdzējs, Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, 

Elvīra Pizāne, Voldemārs Silagaiļs, Imants Skudra, Ināra Šindarjova, Monvīds Švarcs, Valda 

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

 

1. Pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas īrēšanas tiesību atzīšanu Valentīnai Černovai, 

pašvaldībai piederošās vai tās nomātās dzīvojamās telpas izīrēšanai un par dzīvojamās 

telpas izīrēšanu Valentīnai Černovai Strūžānu pagastā (lēmums pievienots). 

2. Uzdot SIA „Strūžānu siltums” valdes loceklim Voldemāram Silagaiļam sagatavot un 

noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar Valentīnu Černovu. 

 

50. § 

Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Lienei Korsakai Strūžānu pagastā 

(Ziņo: V.Silagailis) 

 

Izskatījusi Lienes Korsakas iesniegumu par dzīvojamās telpas izīrēšanu, pamatojoties uz 

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

Sociālo jautājumu un veselības aizsardzības pastāvīgās komitejas 2012.gada 12.jūlija 

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

Deksnis, Juris Gailums, Ivars Igaunis, Ernests Klīdzējs, Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, 

Elvīra Pizāne, Voldemārs Silagaiļs, Imants Skudra, Ināra Šindarjova, Monvīds Švarcs, Valda 

Tutina, Dainis Viļums), pret - nav, atturas - nav, n o l e m j: 
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1. Pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas īrēšanas tiesību atzīšanu Lienei Korsakai, 

pašvaldībai piederošās vai tās nomātās dzīvojamās telpas izīrēšanai un par dzīvojamās 

telpas izīrēšanu Lienei Korsakai  Strūžānu pagastā (lēmums pievienots). 

2. Uzdot SIA „Strūžānu siltums” valdes loceklim Voldemāram Silagaiļam sagatavot un 

noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar Lieni Korsaku. 

 

51. § 

 Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada 17.maija lēmumā „Par tehniski 

ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām ūdenssaimniecības attīstības 

investīciju projekta īstenošanai (Kruķu ciems) Silmalas pagastā” 

(Ziņo: I.Skudra) 

 

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

Silmalas pagasta pārvaldes 2012.gada 3.jūlija ierosinājumu un Teritorijas attīstības, plānošanas, 

tautsaimniecības, vides un infrastruktūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2012.gada 12.jūlija 

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

Deksnis, Juris Gailums, Ivars Igaunis, Ernests Klīdzējs, Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, 

Elvīra Pizāne, Voldemārs Silagaiļs, Imants Skudra, Ināra Šindarjova, Monvīds Švarcs, Valda 

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

 

izdarīt šādus grozījumus Rēzeknes novada domes 2012.gada 17.maija lēmumā „Par 

tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām ūdenssaimniecības attīstības 

investīciju projekta īstenošanai (Kruķu ciems) Silmalas pagastā” (protokols Nr. 10, 86.§), 

turpmāk tekstā - Lēmumā: 

1. Izteikt Lēmuma 2.punktu šādā redakcijā: 

„2. Apstiprināt šādu investīciju projekta finanšu plānu: 

Rādītāji LVL 

Finansējums, kopā 381 315.30 

t.sk.  

Attiecināmām izmaksām 

315 136.61 

   Pašvaldības finansējums 47 270.49 

   ERAF finansējums 267 866.12 

Neattiecināmām izmaksām (PVN) 66 178.69 

2. Izteikt Lēmuma 4.punktu šādā redakcijā: 

„4. Projekta finansēšanā nodrošināt Rēzeknes novada domes ieguldījuma daļu Ls 47 270.49 

(četrdesmit septiņi tūkstoši divi simti septiņdesmit lati 49 santīmi), kas sastāda 15 % no 

projekta kopējām attiecināmajām izmaksām un gatavot iesniegumu ERAF finansējuma 

saņemšanai Ls 267 866.12 (divi simti sešdesmit septiņi tūkstoši astoņi simti sešdesmit 

seši lati 12 santīmi).” 

 

52. § 

Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada 17.maija lēmumā „Par tehniski 

ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām ūdenssaimniecības attīstības 

investīciju projekta īstenošanai (Štikānu ciems) Silmalas pagastā” 
(Ziņo: I.Skudra) 

 

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

Silmalas pagasta pārvaldes 2012.gada 3.jūlija ierosinājumu un Teritorijas attīstības, plānošanas, 
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tautsaimniecības, vides un infrastruktūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2012.gada 12.jūlija 

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

Deksnis, Juris Gailums, Ivars Igaunis, Ernests Klīdzējs, Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, 

Elvīra Pizāne, Voldemārs Silagaiļs, Imants Skudra, Ināra Šindarjova, Monvīds Švarcs, Valda 

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

 

izdarīt šādus grozījumus Rēzeknes novada domes 2012.gada 17.maija lēmumā „Par 

tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām ūdenssaimniecības attīstības 

investīciju projekta īstenošanai (Štikānu ciems) Silmalas pagastā” (protokols Nr. 10, 87.§), 

turpmāk tekstā - Lēmumā: 

1. Izteikt Lēmuma 2.punktu šādā redakcijā: 

„2. Apstiprināt šādu investīciju projekta finanšu plānu: 

Rādītāji LVL 

Finansējums, kopā 412 624.75 

t.sk.  

Attiecināmām izmaksām 

341 012.19 

   Pašvaldības finansējums 51 151.83 

   ERAF finansējums 289 860.36 

Neattiecināmām izmaksām (PVN) 71 12.56 

2. Izteikt Lēmuma 4.punktu šādā redakcijā: 

„4. Projekta finansēšanā nodrošināt Rēzeknes novada domes ieguldījuma daļu Ls 51 151.83  

(piecdesmit viens tūkstotis viens simts piecdesmit viens lats 83 santīmi), kas sastāda 15 

% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām un gatavot iesniegumu ERAF finansējuma 

saņemšanai Ls 289 860.36  (divi simti astoņdesmit deviņi tūkstoši astoņi simti sešdesmit 

lati 36 santīmi).” 

 

53. § 

Par atbalstu projektam „Pašvaldību meža „Vēris” kopšanas darbi un  

aprīkojuma iegāde” Ilzeskalna pagastā 
(Ziņo: M.Švarcs) 

 

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

Ilzeskalna pagasta pārvaldes 2012.gada 16.jūlija iesniegumu, Rēzeknes novada dome, atklāti 

balsojot, 14 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Juris Gailums, Ivars Igaunis, Ernests 

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

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

n o l e m j 

 

1. Atbalstīt Ilzeskalna pagasta pārvaldes dalību ar projektu konkursā ar projektu 

„Pašvaldību meža „Vēris” kopšanas darbi un aprīkojuma iegāde”.  

2. Apstiprināt projekta finansējumu Ls 3380,50 apmērā, t.sk. attiecināmās izmaksas Ls 

3147,00 (ES atbalsts - Ls 1888,20; pašvaldības līdzfinansējums – Ls 1492,30). 

3. Noteikt Ilzeskalna pagasta pārvaldes vadītāju Genovefu Gailumu kā atbildīgo par 

Ilzeskalna pagasta pārvaldes projekta realizāciju. 
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54. § 

Par finansiālu atbalstu biedrībai „Latvijas Politiski represēto apvienība” dalībai politiski 

represēto personu salidojumam Ikšķilē 
(Ziņo: M.Švarcs) 

 

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

„Latvijas Politiski represēto apvienība” 2012.gada 5.jūlija iesniegumu, ņemot vērā Finanšu 

pastāvīgās komitejas 2012.gada 12.jūlija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, atklāti balsojot, 

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

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

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

 

sniegt finansiālu atbalstu biedrībai „Latvijas Politiski represēto apvienība”, reģistrācijas 

Nr.40008002052, juridiskā adrese: Antonijas ielā 6, Rīgā, dalībai politiski represēto personu 

salidojumā Ikšķilē 2012.gada 18.augustā no Rēzeknes novada pašvaldības budžeta līdzekļiem 

neparedzētajiem gadījumiem, piešķirot Ls 50,00 (piecdesmit lati 00 santīmi) un pārskaitot uz 

A/S SEB bankas Rīdzenes filiāles norēķina kontu LV06UNLA0002400700839. 

 

55. § 

Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma un papildatvaļinājuma daļas piešķiršanu 

Rēzeknes novada domes priekšsēdētājam 
(Ziņo: M.Švarcs) 

 

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

149.panta pirmo un otro daļu, Rēzeknes novada pašvaldības nolikuma „Par atlīdzību Rēzeknes 

novada pašvaldībā” 86.1.punktu, ņemot vērā Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja Monvīda 

Švarca 2012.gada 12.jūlija iesniegumu par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma un 

papildatvaļinājuma daļas piešķiršanu, Rēzeknes novada dome, atklāti balsojot, 14 balsīm par 

(Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Juris Gailums, Ivars Igaunis, Ernests Klīdzējs, Zigfrīds 

Lukaševičs, Jānis Macāns, Elvīra Pizāne, Voldemārs Silagaiļs, Imants Skudra, Ināra Šindarjova, 

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

 

1. Piešķirt Rēzeknes novada domes priekšsēdētājam Monvīdam Švarcam ikgadējā 

apmaksātā atvaļinājuma daļu - divas kalendāra nedēļas - un papildatvaļinājuma daļu – 

piecas darba dienas - no 2012.gada 25.jūlija līdz 2012.gada 14.augustam (ieskaitot) par 

darba gadu no 2011.gada 1.jūlija līdz 2012.gada 30.jūnijam. 

2. Domes priekšsēdētāja pienākumus Monvīda Švarca atvaļinājuma laikā veikt domes 

priekšsēdētāja vietniecei Elvīrai Pizānei, saskaņā ar Rēzeknes novada pašvaldības 

nolikuma 15.1.apakšpunktu. Pienākumu izpildes laikā Elvīrai Pizānei ir tiesības 

parakstīt Rēzeknes novada pašvaldības dokumentus, tai skaitā bankas dokumentus. 
 

Sēde slēgta 14.00 

 

Sēdes vadītājs                 M.Švarcs  19.07.2012. 

 

Protokoliste                  I.Turka      19.07.2012. 


