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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 2.augustā            Nr.16 

 

Sēde sasaukta plkst. 12.00 

Sēdi atklāj plkst. 12.00 

 

Darba kārtībā: 

1. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada 2.augusta saistošo noteikumu Nr.85 

„Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada 19.janvāra saistošajos 

noteikumos Nr.67 „Par nekustamā īpašuma nodokli Rēzeknes novada pašvaldībā 

2012.gadā”” izdošanu 

2. Par nekustamā īpašuma „Pelašķi” ar kadastra Nr.7850 007 0084 nosacītās cenas 

noteikšanu 

3. Par dzīvokļa īpašuma Miera iela 2-43, Strūžāni, Strūžānu pagasts ar kadastra 

Nr.7894 900 0056 nosacītās cenas noteikšanu 

4. Par apbūvēta zemesgabala nodošanu atsavināšanai Genādijam Baikovam 

Sakstagala pagastā 

5. Par piekrišanu zemes iegūšanai Leonīda Ņemceva īpašumā 

6. Par Marijas Razgales atstātā mantojuma - nekustamā īpašuma nodokļa parāda un 

nokavējuma naudas daļas dzēšanu 

7. Par līguma par medību platības izmantošanu noslēgšanu ar mednieku biedrību 

„Feimanieši” Feimaņu pagastā 

8. Par Vaclava Mačuļska zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienību ar 

kadastra apzīmējumu 7880 004 0211 Pušas pagastā 

9. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Sergejam Seņkovam uz zemes vienību ar 

kadastra apzīmējumu 7888 002 0018 Silmalas pagastā 

10. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Nekustamā īpašuma valsts kadastra 

informācijas sistēmā reģistrētām nekustamā īpašuma tiesiskā valdījumā esošām 

zemes vienībām un ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās zemēs Ilzeskalna pagastā  

11. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Nekustamā īpašuma valsts kadastra 

informācijas sistēmā reģistrētām nekustamā īpašuma tiesiskā valdījumā esošām 

zemes vienībām un ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās zemēs Vērēmu pagastā 

12. Par pārrakstīšanās kļūdas labošanu Rēzeknes novada domes 2012.gada 21.jūnija 

lēmumā „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu zemes lietotājiem Sakstagala 

pagastā” 

13. Par pārrakstīšanās kļūdas labošanu Rēzeknes novada domes 2012.gada 21.jūnija 

lēmumā „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Nekustamā īpašuma valsts 

kadastra informācijas sistēmā reģistrētām lietošanā esošām zemes vienībām un 

ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās zemēs Sakstagala  pagastā 
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14. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2012.gada 21.jūnija lēmumā „Par zemes 

lietošanas tiesību izbeigšanu zemes lietotājiem Sakstagala pagastā” 

15. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7860  006 0199  ieskaitīšanu 

pašvaldībai  piekritīgajās zemēs Kantinieku pagastā 

16. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7882 001 0106 ieskaitīšanu pašvaldībai 

piekritīgajās zemēs Rikavas pagastā 

17. Par pašvaldības nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 7894 002 0229 sadali 

Strūžānu pagastā  

18. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78420050562 

iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Juri Seiļi Audriņu pagastā  

19. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas no zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 7854 005 0257 iznomāšanu Kristīnei Liepiņai Gaigalavas pagastā 

20. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7860 006 0199 - 

daļas iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Nikolaju Kurašovu 

Kantinieku pagastā 

21. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7866 004 1200 

zemes nomas līguma pārslēgšanu ar Aleksandru Agafonovu Lendžu pagastā 

22. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7866 004 1128 

zemes nomas līguma pārslēgšanu ar Valēriju Artamonovu Lendžu pagastā 

23. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7866 004 1024 

zemes nomas līguma pārslēgšanu ar Liliju Jelinsku Lendžu pagastā 

24. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7866 004 1191 

zemes nomas līguma pārslēgšanu ar Anatoliju Gelihu Lendžu pagastā 

25. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7870 003 1038 

iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Pjotru Sivecu Maltas pagastā 

26. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7870 003 

1369 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Ilgu Ragozinu Maltas pagastā 

27. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7870 003 0138 

iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Annu Samuilovu Maltas pagastā 

28. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7872 002 0119 

iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Artūru Tjušu Mākoņkalna pagastā 

29. Par pašvaldībai piekritīgās apbūvētās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 

006 0017 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Dimitriju Železkinu 

Silmalas pagastā 

30. Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7850 007 0024 

iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Egitu Keidāni Dricānu pagastā 

31. Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7860 006 0293 

iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Nikolaju Kurašovu Kantinieku 

pagastā  

32. Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 7882 003 0033, 

7882 001 0126 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Ņinu Dreimani 

Rikavas pagastā 

33. Par rezerves fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7882 003 0561 

iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Valēriju Jasinski Rikavas pagastā 

34. Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 015 0261 

iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Svetlanu Ioninu Silmalas pagastā 

35. Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 007 0208 

iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Alekseju Ksendzovu Silmalas 

pagastā 
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36. Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 012 0071 

iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Nadeždu Pozdņakovu Silmalas 

pagastā 

37. Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 006 0018 

iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Dimitriju Železkinu Silmalas 

pagastā 

38. Par rezerves zemes fonda zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 78880030080, 

78880030305, 78880070430, 78880150163, 78880150336, 78880140290 iznomāšanu, 

zemes nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Staivara” 

Silmalas pagastā 

39. Par grozījumiem 2012.gada 13.janvāra zemes nomas līgumā Nr. 29 ar Modri 

Samušu Mākoņkalna pagastā 

40. Par   2007.gada 3.septembra zemes nomas līguma izbeigšanu ar Ustiniju Adejanovu  

Rikavas pagastā 

41. Par 2009.gada 26.marta zemes nomas līguma grozīšanu ar Anatoliju Kamkovski 

Strūžānu   pagastā 

42. Par Rēzeknes novada domes 2012.gada 5.jūlijā lēmumu „Par rezerves zemes fonda 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7876 006 0577 iznomāšanu, zemes nomas 

līguma noslēgšanu ar Leonīdu Počkajevu Ozolaines pagastā” atzīšanu par spēku 

zaudējušu 

43. Par smilts – grants un smilts atradnes „Aizvējš” izstrādes atļaujas izsniegšanu 

sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Karjers EU” Rēzeknes novada Čornajas 

pagastā 

44. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā 

no Anatolija Pušņakova 

45. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā 

no Ilmāra Zvīdra 

46. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā 

no Jeļenas Vaičules 

47. Par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar Arkādiju Černovu Strūžānu 

pagastā 

48. Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu ar Fedosju Novikovu Dricānu pagastā 

49. Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu ar Valentīnu Černovu Strūžānu 

pagastā 

50. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Zitai Andrejevai Dricānu pagastā  

51. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2012.gada 21.jūnija lēmumā „Par 

dzīvojamās telpas izīrēšanu Mārtiņam Ragozinam Strūžānu pagastā” 

52. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu ar Irinu Hodovcevu Strūžānu pagastā 

53. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu ar Anitu Laganovsku Strūžānu 

pagastā 

54. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu ar Larisu Kukuškinu Strūžānu 

pagastā 

55. Par papildinājumu personu reģistra pašvaldību dzīvokļa jautājumu risināšanā, 

izīrējot pašvaldībai piederošās vai iznomātās dzīvojamās telpas, apstiprināšanu 

(vispārējā kārtībā) 

56. Par grozījumu personu reģistra pašvaldību dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot 

pašvaldībai piederošās vai iznomātās dzīvojamās telpas apstiprināšanu vispārējā 

kārtībā 

57. Par aizņēmuma ņemšanu ERAF projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes 

novada Kantinieku pagasta Liužas ciemā” realizācijai 
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58. Par pašvaldības budžeta līdzekļu iedalīšanu pamatkapitāla palielināšanai SIA 

„Viļānu slimnīcai” 

59. Par izdoto 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”” precizēšanu 

 

 

Sēdi vada: Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniece Elvīra Pizāne 

 

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

 

Piedalās:  

- Rēzeknes novada domes deputāti: Vilis Deksnis, Juris Gailums, Pēteris Karacejevs, 

Ernests Klīdzējs, Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, Imants Skudra, Pēteris Stanka, Ināra 

Šindarjova, Valda Tutina, Dainis Viļums 
- Rēzeknes novada pašvaldības izpilddirektors Jānis Troška 

- laikraksta „Rēzeknes Vēstis” ţurnāliste Aleksandra Elksne 

 

Nepiedalās:  

- Rēzeknes novada domes deputāti: 

Viktors Miglāns – pārejoša darbnespēja 

Ivars Igaunis - bērēs 

Aivars Buharins – pamatdarbā 

           Monvīds Švarcs, Voldemārs Silagaiļs – ikgadējā atvaļinājumā 

 

 

1. § 

Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada 2.augusta saistošo noteikumu Nr.85 „Par 

grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada 19.janvāra saistošajos  

noteikumos Nr.67 „Par nekustamā īpašuma nodokli Rēzeknes novada  

pašvaldībā 2012.gadā”” izdošanu 
(Ziņo: E.Pizāne) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 46.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma 

nodokli” 1.panta otrās daļas 9.¹ punktu un 2.¹ daļu, 3.panta 1.
4
 daļu, 9.panta otro daļu, Pārejas 

noteikumu 41.punktu, ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2012.gada 26.jūlija 

priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, atklāti balsojot, 12 balsīm par (Vilis Deksnis, Juris 

Gailums, Pēteris Karacejevs, Ernests Klīdzējs, Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, Elvīra Pizāne, 

Imants Skudra, Pēteris Stanka, Ināra Šindarjova, Valda Tutina, Dainis Viļums), pret - nav, 

atturas - nav, n o l e m j: 

 

izdot Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada 2.augusta saistošos noteikumus Nr.85 „Par 

grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada 19.janvāra saistošajos noteikumos Nr.67 

„Par nekustamā īpašuma nodokli Rēzeknes novada pašvaldībā 2012.gadā”” (saistošie noteikumi 

pievienoti). 
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2. § 

Par nekustamā īpašuma „Pelašķi” ar kadastra Nr.7850 007 0084  

nosacītās cenas noteikšanu  

(Ziņo: E.Pizāne) 

 

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 3.maija lēmumu „Par apbūvēta zemes gabala 

nodošanu atsavināšanai Broņislavai Griškovai Dricānu pagastā” un Broņislavas Griškovas 

pilnvarotās personas Birutas Babres 2012.gada 17.aprīļa iesniegumu, ņemot vērā Rēzeknes 

novada pašvaldības zemes īpašuma „Pelašķi” novērtēšanas komisijas 2012.gada 18.jūlija sēdes 

protokolu un Finanšu pastāvīgās komitejas 2012.gada 26.jūlija priekšlikumu, Rēzeknes novada 

dome, atklāti balsojot, 12 balsīm par (Vilis Deksnis, Juris Gailums, Pēteris Karacejevs, Ernests 

Klīdzējs, Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, Elvīra Pizāne, Imants Skudra, Pēteris Stanka, Ināra 

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

 

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

kadastra Nr.7850 007 0084 nosacīto cenu Ls 3 704,10 (trīs tūkstoši septiņi simti četri 

lati 10 santīmi). 

2. Pārdot Broņislavai Griškovai, personas kods, dzīvo Rēzeknes novads, apbūvēto 

zemesgabalu „Pelašķi” 9,39 ha platībā ar kadastra Nr.7850 007 0084, kas atrodas 

„Pelašķi”, Zakari, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads, par brīvu cenu, kas ir vienāda ar 

nosacīto cenu, un proti, Ls  3 704,10 (trīs tūkstoši septiņi simti četri lati 10 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 Broņislavu Griškovu. 

7. Nekustamā īpašuma atsavināšanas rezultātā iegūtos naudas līdzekļus Ls 3 704,10 

ieskaitīt Rēzeknes novada pašvaldības Dricānu pagasta pārvaldes bankas kontā. 

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

pašvaldības budţeta 80 % (astoņdesmit procentu) apmērā (noapaļojot pilnos skaitļos) 

no nekustamā īpašuma atsavināšanas cenas koriģējot transfertu veicot kārtējos budţeta 

grozījumus. 

9. Noteikt, ka no budţeta transferta samazinājuma iegūtie naudas līdzekļi, izņemot 

izdevumus, kas radušies Rēzeknes novada domei sakarā ar nekustamā īpašuma 

novērtēšanu, izlietojami Dricānu pagasta teritorijā esošo novada pašvaldības 

nekustamo īpašumu kadastrālajai uzmērīšanai un ierakstīšanai zemesgrāmatā. 

 

3. § 

Par dzīvokļa īpašuma Miera iela 2-43, Strūžāni, Strūžānu pagasts ar  

kadastra Nr.7894 900 0056 nosacītās cenas noteikšanu 
 (Ziņo: E.Pizāne) 

 

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 

4.punktu, 5.panta ceturto un piekto daļu, 8.panta trešo daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, 
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44.panta pirmo un otro daļu, likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28.panta pirmās 

daļas 1.punktu, Rēzeknes novada domes 2012.gada 3.maija lēmumu „Par dzīvokļa Miera ielā 2-

43, Strūţāni, Strūţānu pagastā, nodošanu atsavināšanai Svetlanai Karlašovai” un Svetlanas 

Karlašovas pilnvarotās personas Ingas Zaldākas 2012.gada 13.aprīļa iesniegumu, ņemot vērā 

Rēzeknes novada pašvaldības dzīvokļa īpašuma Miera iela 2-43 novērtēšanas komisijas 

2012.gada 19.jūlija sēdes protokolu un Finanšu pastāvīgās komitejas 2012.gada 26.jūlija 

priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, atklāti balsojot, 12 balsīm par (Vilis Deksnis, Juris 

Gailums, Pēteris Karacejevs, Ernests Klīdzējs, Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, Elvīra Pizāne, 

Imants Skudra, Pēteris Stanka, Ināra Šindarjova, Valda Tutina, Dainis Viļums), pret - nav, 

atturas - nav, n o l e m j: 

 

1. Apstiprināt Rēzeknes novada pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Miera iela 2-43 

kadastra Nr.7894 900 0056 nosacīto cenu Ls 1 522,63 (viens tūkstotis pieci simti 

divdesmit divi lati 63 santīmi). 

2. Pārdot Svetlanai Karlašovai, personas kods, dzīvo Rēzeknes novads, dzīvokli 58,8 

kvm platībā ar kadastra Nr.7894 900 0056, kas atrodas Miera iela 2-43, Strūţāni, 

Strūţānu pagasts, Rēzeknes novads, par brīvu cenu, kas ir vienāda ar nosacīto cenu, un 

proti, Ls 1 522,63 (viens tūkstotis pieci simti divdesmit divi lati 63 santīmi). 

3. Noteikt maksāšanas līdzekļus – 100 % Latvijas lati.  

4. Noteikt dzīvokļa īpašuma pirkuma samaksas termiņu līdz 2012.gada 2.decembrim. 

5. Pēc pirkuma summas pilnas samaksas viena mēneša laikā noslēgt dzīvokļa īpašuma 

pirkuma līgumu. 

6. Uzdot Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniecei Elvīrai Pizānei parakstīt 

dzīvokļa īpašuma pirkuma līgumu ar Svetlanu Karlašovu. 

7. Nekustamā īpašuma atsavināšanas rezultātā iegūtos naudas līdzekļus Ls 1 522,63 

ieskaitīt Rēzeknes novada pašvaldības Strūţānu pagasta pārvaldes bankas kontā. 

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

pašvaldības budţeta 80 % (astoņdesmit procentu) apmērā (noapaļojot pilnos skaitļos) 

no nekustamā īpašuma atsavināšanas cenas koriģējot transfertu veicot kārtējos budţeta 

grozījumus. 

9. Noteikt, ka no budţeta transferta samazinājuma iegūtie naudas līdzekļi, izņemot 

izdevumus, kas radušies Rēzeknes novada domei sakarā ar nekustamā īpašuma 

novērtēšanu, izlietojami Strūţānu pagasta teritorijā esošo novada pašvaldības 

nekustamo īpašumu kadastrālajai uzmērīšanai un ierakstīšanai zemesgrāmatā. 

 

4. § 

Par apbūvēta zemesgabala nodošanu atsavināšanai Genādijam Baikovam  

Sakstagala pagastā 
 (Ziņo: E.Pizāne) 

 

Izskatījusi Genādija Baikova pilnvarotās personas Jurija Laškova 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 26.jūlija 

priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, atklāti balsojot, 12 balsīm par (Vilis Deksnis, Juris 

Gailums, Pēteris Karacejevs, Ernests Klīdzējs, Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, Elvīra Pizāne, 

Imants Skudra, Pēteris Stanka, Ināra Šindarjova, Valda Tutina, Dainis Viļums), pret - nav, 

atturas - nav, n o l e m j: 

 

1. Pieņemt lēmumu par apbūvēta zemesgabala nodošanu atsavināšanai Genādijam 

Baikovam Sakstagala pagastā (lēmums pievienots). 
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2. Zemesgabala „Piloti”, 5,35 ha platībā ar kadastra Nr.7886 004 0234, kas atrodas 

„Piloti”, Sakstagala pagasts, Rēzeknes novads, 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 „Piloti”, novērtēšanas komisijai iesniegt Rēzeknes novada domei 

apstiprināšanai nosacīto cenu pēc tās noteikšanas. 

 

5. § 

Par piekrišanu zemes iegūšanai Leonīda Ņemceva īpašumā 
 (Ziņo: E.Pizāne) 

 

Izskatījusi Leonīda Ņemceva iesniegumu par piekrišanu nekustamā īpašuma iegūšanai 

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

3.punktu, ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2012.gada 26.jūlija priekšlikumu, Rēzeknes 

novada dome, atklāti balsojot, 12 balsīm par (Vilis Deksnis, Juris Gailums, Pēteris Karacejevs, 

Ernests Klīdzējs, Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, Elvīra Pizāne, Imants Skudra, Pēteris 

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

 

pieņemt lēmumu par piekrišanu zemes iegūšanai Leonīda Ņemceva īpašumā (lēmums 

pievienots). 

 

6. § 

Par Marijas Razgales atstātā mantojuma - nekustamā īpašuma nodokļa parāda un 

nokavējuma naudas daļas dzēšanu 
(Ziņo: E.Pizāne) 

 

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

nekustamā īpašuma nodokli” 7.panta trešās daļas 3.punktu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 

25.panta trešo daļu, Gada pārskata likuma 37.panta pirmo daļu, ņemot vērā Finanšu jautājumu 

patstāvīgās komitejas 2012.gada 26.jūlija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, atklāti balsojot, 

12 balsīm par (Vilis Deksnis, Juris Gailums, Pēteris Karacejevs, Ernests Klīdzējs, Zigfrīds 

Lukaševičs, Jānis Macāns, Elvīra Pizāne, Imants Skudra, Pēteris Stanka, Ināra Šindarjova, Valda 

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

 

dzēst Marijas Razgales personas kods, pēdējā dzīvesvieta: Rēzeknes novads, mirusi 

19.06.2008., atstātā mantojuma - nekustamā īpašuma nodokļa parāda daļu par nepamatoti 

aprēķināto nekustamā īpašuma nodokli 2009.(7-12) un 2010.taksācijas gadiem Ls 55,25 apmērā 

(nodokļa parāds – Ls 38,79, nokavējuma naudas – Ls 16,46), sakarā ar to, ka zemes vienību ar 

kadastra apzīmējumiem 6876-005-0115 un 6876-005-0116 lietošanas tiesības Marijai Razgalei 

tika izbeigtas 2009.gadā ar Nautrēnu pagasta padomes 2009.gada 30.jūnija lēmumu „Par zemes 

lietošanas tiesību izbeigšanu Marijai Razgalei”. 

 

7. § 

Par līguma par medību platības izmantošanu noslēgšanu ar mednieku biedrību 

„Feimanieši” Feimaņu pagastā 
(Ziņo: E.Pizāne) 

 

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

mednieku biedrības „Feimanieši” 2012.gada 10.jūlija iesniegumu, Feimaņu pagasta pārvaldes 
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2012.gada 16.jūlija atzinumu un Finanšu pastāvīgās komitejas 2012.gada 26.jūlija priekšlikumu, 

Rēzeknes novada dome, atklāti balsojot, 12 balsīm par (Vilis Deksnis, Juris Gailums, Pēteris 

Karacejevs, Ernests Klīdzējs, Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, Elvīra Pizāne, Imants Skudra, 

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

n o l e m j:  

 

 Noslēgt ar mednieku biedrību „Feimanieši” līgumu par medību platību izmantošanu 

uz laika periodu no 2012.gada 2.augusta un ir spēkā līdz 2017.gada 1.augustam uz 

Rēzeknes novada pašvaldībai piekritīgās zemes 90,19 ha platībā kadastra 

apzīmējumiem 7852 002 0105, 7852 003 0322, 7852 003 0457, 7852 003 0460, 7852 

003 0461, 7852 005 0528, 7852 006 0453, 7852 007 0025, 7852 007 0028, 7852 007 

0041, 7852 007 0220, 7852 007 0316, 7852 007 0321, 7852 007 0403, 7852 007 0416, 

7852 007 0417, 7852 007 0418, 7852 003 0310, 7852 007 0110, 7852 007 0115, 7852 

003 0184, 7852 003 0416, 7852 003 0417, 7852 005 0049, 7852 005 0229, 7852 006 

0183, 7852 006 0341, 7852 005 0404 (līguma projekts pievienots). 

 Uzdot domes priekšsēdētāja vietniecei Elvīrai Pizānei parakstīt Līgumu par medību 

platību izmantošanu. 

 

8. § 

Par Vaclava Mačuļska zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 7880 004 0211 Pušas pagastā 
(Ziņo: I.Skudra) 

 

Izskatījusi Pušas pagasta pārvaldes iesniegumu par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu, 

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 

patstāvīgās komitejas 2012.gada 26.jūlija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, atklāti balsojot, 

12 balsīm par (Vilis Deksnis, Juris Gailums, Pēteris Karacejevs, Ernests Klīdzējs, Zigfrīds 

Lukaševičs, Jānis Macāns, Elvīra Pizāne, Imants Skudra, Pēteris Stanka, Ināra Šindarjova, Valda 

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

 

pieņemt lēmumu par Vaclava Mačuļska zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumu 7880 004 0211 Pušas pagastā (lēmums pievienots). 

 

9. § 

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Sergejam Seņkovam uz zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 7888 002 0018 Silmalas pagastā  
(Ziņo: I.Skudra) 

 

Izskatījusi Sergeja Seņkova iesniegumu par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu, 

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 

patstāvīgās komitejas 2012.gada 26.jūlija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, atklāti balsojot, 

12 balsīm par (Vilis Deksnis, Juris Gailums, Pēteris Karacejevs, Ernests Klīdzējs, Zigfrīds 

Lukaševičs, Jānis Macāns, Elvīra Pizāne, Imants Skudra, Pēteris Stanka, Ināra Šindarjova, Valda 

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

 

pieņemt lēmumu par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Sergejam Seņkovam uz zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumu 7888 002 0018 Silmalas pagastā (lēmums pievienots). 
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10. § 

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas 

sistēmā reģistrētām nekustamā īpašuma tiesiskā valdījumā esošām zemes vienībām un 

ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās zemēs Ilzeskalna 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 patstāvīgās komitejas 2012.gada 26.jūlija priekšlikumu, 

Rēzeknes novada dome, atklāti balsojot, 12 balsīm par (Vilis Deksnis, Juris Gailums, Pēteris 

Karacejevs, Ernests Klīdzējs, Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, Elvīra Pizāne, Imants Skudra, 

Pēteris Stanka, Ināra Šindarjova, 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 Ilzeskalna pagastā (lēmums pievienots). 

 

11. § 

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas 

sistēmā reģistrētām nekustamā īpašuma tiesiskā valdījumā esošām zemes vienībām un 

ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās zemēs Vērēmu 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 patstāvīgās komitejas 2012.gada 26.jūlija priekšlikumu, 

Rēzeknes novada dome, atklāti balsojot, 12 balsīm par (Vilis Deksnis, Juris Gailums, Pēteris 

Karacejevs, Ernests Klīdzējs, Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, Elvīra Pizāne, Imants Skudra, 

Pēteris Stanka, Ināra Šindarjova, 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 Vērēmu pagastā (lēmums pievienots). 

 

12. § 

Par pārrakstīšanās kļūdas labošanu Rēzeknes novada domes 2012.gada 21.jūnija lēmumā 

„Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu zemes lietotājiem Sakstagala pagastā”  

(Ziņo: I.Skudra) 

 

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

dienesta Latgales reģionālās nodaļas 2012.gada 12.jūlija iesniegumu Nr.10-03/149244-1 „Par 

informācijas precizēšanu”, ņemot vērā Teritorijas attīstības, plānošanas, tautsaimniecības, vides 

un infrastruktūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2012.gada 26.jūlija priekšlikumu, Rēzeknes 

novada dome, atklāti balsojot, 12 balsīm par (Vilis Deksnis, Juris Gailums, Pēteris Karacejevs, 

Ernests Klīdzējs, Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, Elvīra Pizāne, Imants Skudra, Pēteris 

Stanka, Ināra Šindarjova, Valda Tutina, Dainis Viļums), pret - nav, atturas - nav, n o l e m j:  
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1. Sakarā ar Valsts zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas iesniegumā norādīto par 

informācijas precizēšanu par to, kurai personai izbeigtas zemes lietošanas tiesības uz 

zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7886 001 0237 – 0.3 ha, 7886 002 0432 – 

1.0 ha, 7886 001 0095 – 0.4 ha,  7886 003 0136 – 6.7 ha  platībā, un saskaņā ar 

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

laikā administratīvā akta tekstā var izlabot acīmredzamas pārrakstīšanās vai 

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

domes 2012.gada 21.jūnija lēmuma „Par  zemes lietošanas tiesību izbeigšanu zemes 

lietotājiem Sakstagala pagastā” (protokols Nr.12, 31.§) lemjošā daļā Nr.p.k.8. personas 

vārdu un uzvārdu no „Faina Petrova” uz „Pēteris Petrovs”. 

2. Lēmuma norakstu nosūtīt Sakstagala pagasta pārvaldei un Valsts zemes dienesta 

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

 

13. § 

Par pārrakstīšanās kļūdas labošanu „Rēzeknes novada domes 2012.gada 21.jūnija lēmumā 

„Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas 

sistēmā reģistrētām lietošanā esošām zemes vienībām un ieskaitīšanu pašvaldībai 

piekritīgajās zemēs Sakstagala  pagastā 
(Ziņo: I.Skudra) 

 

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

dienesta Latgales reģionālās nodaļas 2012.gada 6.jūlija iesniegumu Nr.10-03/149271 „Par 

pasūtījumu P-149271 Sakstagala pagastā”, ņemot vērā Teritorijas attīstības, plānošanas, 

tautsaimniecības, vides un infrastruktūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2012.gada 26.jūlija 

priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, atklāti balsojot, 12 balsīm par (Vilis Deksnis, Juris 

Gailums, Pēteris Karacejevs, Ernests Klīdzējs, Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, Elvīra Pizāne, 

Imants Skudra, Pēteris Stanka, Ināra Šindarjova, 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 lēmumā kļūdaini norādīti kadastra apzīmējumi, un saskaņā ar Administratīvā 

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

administratīvā akta tekstā var izlabot acīmredzamas pārrakstīšanās vai matemātiskā 

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

2012.gada 21.jūnija lēmuma „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Nekustamā 

īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētām lietošanā esošām zemes 

vienībām un ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās zemēs Sakstagala pagastā” 

(protokols Nr.12, 32.§) lemjošā daļā Nr.p.k. 22. zemes vienības kadastra apzīmējumu 

no „7886 002 0228” uz „7886 002 0298” un Nr.p.k.47. zemes vienības kadastra 

apzīmējumu no „7886 002 0412” uz „7886 002 0142”. 

2. Lēmuma norakstu nosūtīt Sakstagala pagasta pārvaldei un Valsts zemes dienesta 

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

 

14. § 

Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2012.gada 21.jūnija lēmumā „Par zemes 

lietošanas tiesību izbeigšanu zemes lietotājiem Sakstagala pagastā”  
(Ziņo: I.Skudra) 

 

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

dienesta Latgales reģionālās nodaļas 2012.gada 12.jūlija iesniegumu Nr.10-03/149244-1  „Par 

informācijas  precizēšanu”, ņemot vērā Teritorijas attīstības, plānošanas, tautsaimniecības, vides 
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un infrastruktūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2012.gada 26.jūlija priekšlikumu, Rēzeknes 

novada dome, atklāti balsojot, 12 balsīm par (Vilis Deksnis, Juris Gailums, Pēteris Karacejevs, 

Ernests Klīdzējs, Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, Elvīra Pizāne, Imants Skudra, Pēteris 

Stanka, Ināra Šindarjova, 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, 

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

vienībai ar kadastra apzīmējumu 7886 003 0398 - 0.6 ha platībā,  tika  izbeigtas  zemes   

lietošanas  tiesības  un  ieskaitīta  pašvaldības piekritīgajās zemēs ar 2009.gada  

29.jūlija  Sakstagala  pagasta  padomes  lēmumu  Nr.7, 11, zemes  vienībai  ar  

kadastra  apzīmējumu  7886 001 0064 – 2.8 ha  platībā,  tika  izbeigtas  zemes  

lietošanas  tiesības  un  ieskaitīta  pašvaldībai  piekritīgajās  zemēs  2010.gada 

16.decembrī ar  Rēzeknes  novada domes  lēmumu Nr.27, zemes vienībai  ar  kadastra  

apzīmējumu  7886 002 0156 – 0.4 ha  platībā  tika  izbeigtas   zemes  lietošanas  

tiesības  un  ieskaitīta  pašvaldībai  piekritīgajās  zemēs 2008. gada  17.septembrī  ar  

Sakstagala  pagasta  padomes  lēmumu  Nr. 11, izdarīt  grozījumus  Rēzeknes  

novada  domes  2012. gada  21.jūnija  lēmumā  „Par  zemes lietošanas tiesību 

izbeigšanu zemes lietotājiem Sakstagala pagastā” (protokols Nr.12, 31.§), svītrojot 

lēmuma Nr.p.k.2.,3.,6. punktus. 

2. Lēmuma norakstu nosūtīt Valsts zemes dienesta Latgales reģionālajai nodaļai 

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

 

15. § 

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7860  006 0199  ieskaitīšanu pašvaldībai  

piekritīgajās zemēs Kantinieku pagastā  

(Ziņo: I.Skudra) 

 

Izskatījusi Kantinieku pagasta pārvaldes iesniegumu par zemes vienības ieskaitīšanu 

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

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

vides un infrastruktūras jautājumu patstāvīgās komitejas 2012.gada 26.jūlija priekšlikumu, 

Rēzeknes novada dome, atklāti balsojot, 12 balsīm par (Vilis Deksnis, Juris Gailums, Pēteris 

Karacejevs, Ernests Klīdzējs, Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, Elvīra Pizāne, Imants Skudra, 

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

n o l e m j:  

 

pieņemt lēmumu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7860 006 0199  ieskaitīšanu 

pašvaldībai  piekritīgajās zemēs Kantinieku pagastā (lēmums pievienots). 
 

16. § 

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7882 001 0106 ieskaitīšanu pašvaldībai 

piekritīgajās zemēs Rikavas pagastā  
(Ziņo: I.Skudra) 

 

Izskatījusi Rikavas pagasta pārvaldes 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 patstāvīgās komitejas 

2012.gada 26.jūlija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, atklāti balsojot, 12 balsīm par (Vilis 

Deksnis, Juris Gailums, Pēteris Karacejevs, Ernests Klīdzējs, Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, 

Elvīra Pizāne, Imants Skudra, Pēteris Stanka, Ināra Šindarjova, Valda Tutina, Dainis Viļums), 

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



12 

 

 

pieņemt lēmumu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7882 001 0106 ieskaitīšanu 

pašvaldībai piekritīgajās zemēs Rikavas pagastā (lēmums pievienots). 

 

17. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 7894 002 0229 sadali  

Strūžānu pagastā 
 (Ziņo: I.Skudra) 

 

Izskatījusi Ināras Elksnes pilnvarotās personas Jura Plešanova iesniegumu par pašvaldībai 

nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 7894 002 0229  divos zemes lietojumos, 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 patstāvīgās 

komitejas 2012.gada 26.jūlija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, atklāti balsojot, 12 balsīm 

par (Vilis Deksnis, Juris Gailums, Pēteris Karacejevs, Ernests Klīdzējs, Zigfrīds Lukaševičs, 

Jānis Macāns, Elvīra Pizāne, Imants Skudra, Pēteris Stanka, Ināra Šindarjova, Valda Tutina, 

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

 

pieņemt lēmumu par pašvaldības nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 7894 002 0229 

sadali Strūţānu pagastā (lēmums pievienots). 

 

18. § 

Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7842 005 0562 

iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Juri Seiļi Audriņu pagastā 
 (Ziņo: E.Pizāne) 

 

Izskatījusi Jura Seiļa 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 26.jūlija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, atklāti 

balsojot, 12 balsīm par (Vilis Deksnis, Juris Gailums, Pēteris Karacejevs, Ernests Klīdzējs, 

Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, Elvīra Pizāne, Imants Skudra, Pēteris Stanka, Ināra 

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

 

pieņemt lēmumu par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7842 

005 0562 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Juri Seiļi Audriņu pagastā (lēmums 

pievienots). 

 

19. § 

Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas no zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 7854 005 0257 iznomāšanu Kristīnei Liepiņai Gaigalavas pagastā  
(Ziņo: E.Pizāne) 

 

Izskatījusi Kristīnes Liepiņas 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 26.jūlija priekšlikumu, Rēzeknes novada 

dome, atklāti balsojot, 12 balsīm par (Vilis Deksnis, Juris Gailums, Pēteris Karacejevs, Ernests 

Klīdzējs, Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, Elvīra Pizāne, Imants Skudra, Pēteris Stanka, Ināra 

Šindarjova, 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 

7854 005 0257 iznomāšanu Kristīnei Liepiņai Gaigalavas pagastā (lēmums pievienots). 
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20. § 

Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7860 006 0199 daļas 

iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Nikolaju Kurašovu Kantinieku pagastā 
(Ziņo: E.Pizāne) 

 

Izskatījusi  Nikolaja Kurašova 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 26.jūlija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, atklāti balsojot, 

12 balsīm par (Vilis Deksnis, Juris Gailums, Pēteris Karacejevs, Ernests Klīdzējs, Zigfrīds 

Lukaševičs, Jānis Macāns, Elvīra Pizāne, Imants Skudra, Pēteris Stanka, Ināra Šindarjova, Valda 

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

 

pieņemt lēmumu par pašvaldībai piekritīgās  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7860 

006 0199 daļas iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Nikolaju Kurašovu Kantinieku  

pagastā (lēmums pievienots). 

 

21. § 

Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7866 004 1200 zemes 

nomas līguma pārslēgšanu ar Aleksandru Agafonovu Lendžu pagastā 
(Ziņo: E.Pizāne) 

 

Izskatot Aleksandras Agafonovas iesniegumu par zemes nomas līguma pārslēgšanu ar 

līguma termiņa pagarinājumu, pamatojoties uz  likuma „Par pašvaldībām” 37.panta sesto daļu, 

41.panta pirmās daļas 3.punktu, ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2012.gada 26.jūlija 

priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, atklāti balsojot, 12 balsīm par (Vilis Deksnis, Juris 

Gailums, Pēteris Karacejevs, Ernests Klīdzējs, Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, Elvīra Pizāne, 

Imants Skudra, Pēteris Stanka, Ināra Šindarjova, 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 

004 1200 zemes nomas līguma pārslēgšanu ar Aleksandru Agafonavu Lendţu pagastā (lēmums 

pievienots). 

 

22. § 

Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7866 004 1128 zemes 

nomas līguma pārslēgšanu ar Valēriju Artamonovu Lendžu pagastā  

(Ziņo: E.Pizāne) 

 

Izskatot Valērija Artamonova iesniegumu par zemes nomas līguma pārslēgšanu ar līguma 

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

pirmās daļas 3.punktu, ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2012.gada 26.jūlija 

priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, atklāti balsojot, 12 balsīm par (Vilis Deksnis, Juris 

Gailums, Pēteris Karacejevs, Ernests Klīdzējs, Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, Elvīra Pizāne, 

Imants Skudra, Pēteris Stanka, Ināra Šindarjova, 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 

004 1128 zemes nomas līguma pārslēgšanu ar Valēriju Artamonovu Lendţu pagastā (lēmums 

pievienots). 
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23. § 

Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7866 004 1024 zemes 

nomas līguma pārslēgšanu ar Liliju Jelinsku Lendžu pagastā 
 (Ziņo: E.Pizāne) 

 

Izskatot Lilijas Jelinskas iesniegumu par zemes nomas līguma pārslēgšanu ar līguma 

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

pirmās daļas 3.punktu, ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2012.gada 26.jūlija 

priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, atklāti balsojot, 12 balsīm par (Vilis Deksnis, Juris 

Gailums, Pēteris Karacejevs, Ernests Klīdzējs, Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, Elvīra Pizāne, 

Imants Skudra, Pēteris Stanka, Ināra Šindarjova, 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 

004 1024 zemes nomas līguma pārslēgšanu ar Liliju Jelinsku Lendţu pagastā (lēmums 

pievienots). 

 

24. § 

Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7866 004 1191 zemes 

nomas līguma pārslēgšanu ar Anatoliju Gelihu Lendžu pagastā 
(Ziņo: E.Pizāne) 

 

Izskatot Anatolija Geliha iesniegumu par zemes nomas līguma pārslēgšanu ar līguma 

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

pirmās daļas 3.punktu, ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2012.gada 26.jūlija 

priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, atklāti balsojot, 12 balsīm par (Vilis Deksnis, Juris 

Gailums, Pēteris Karacejevs, Ernests Klīdzējs, Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, Elvīra Pizāne, 

Imants Skudra, Pēteris Stanka, Ināra Šindarjova, 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 

004 1191 zemes nomas līguma pārslēgšanu ar Anatoliju Gelihu Lendţu pagastā (lēmums 

pievienots). 

25. § 

Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7870 003 1038 

iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Pjotru Sivecu Maltas pagastā 
(Ziņo: E.Pizāne) 

 

Izskatījusi Pjotra Siveca 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 26.jūlija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, atklāti 

balsojot, 12 balsīm par (Vilis Deksnis, Juris Gailums, Pēteris Karacejevs, Ernests Klīdzējs, 

Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, Elvīra Pizāne, Imants Skudra, Pēteris Stanka, Ināra 

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

 

pieņemt lēmumu par pašvaldībai piekritīgās  zemes vienības  ar kadastra apzīmējumu 7870 

003 1038 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Pjotru Sivecu Maltas pagastā  

(lēmums pievienots). 
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26. § 

Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7870 003 1369 

iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Ilgu Ragozinu Maltas pagastā 
(Ziņo: E.Pizāne) 

 

Izskatījusi Ilgas Ragozinas iesniegumu par pašvaldībai piekritīgās zemes daļas nomu, 

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

ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2012.gada 26.jūlija priekšlikumu, Rēzeknes novada 

dome, atklāti balsojot, 12 balsīm par (Vilis Deksnis, Juris Gailums, Pēteris Karacejevs, Ernests 

Klīdzējs, Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, Elvīra Pizāne, Imants Skudra, Pēteris Stanka, Ināra 

Šindarjova, 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 

7870 003 1369 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Ilgu Ragozinu Maltas pagastā 

(lēmums pievienots). 

 

27. § 

Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7870 003 0138 

iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Annu Samuilovu Maltas pagastā 
(Ziņo: E.Pizāne) 

 

Izskatījusi Annas Samuilovas 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 26.jūlija priekšlikumu, Rēzeknes novada 

dome, atklāti balsojot, 12 balsīm par (Vilis Deksnis, Juris Gailums, Pēteris Karacejevs, Ernests 

Klīdzējs, Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, Elvīra Pizāne, Imants Skudra, Pēteris Stanka, Ināra 

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

 

pieņemt lēmumu par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra Nr. 7870 003 0138 

iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Annu Samuilovu Maltas pagastā (lēmums 

pievienots). 

 

28. § 

Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7872 002 0119 

iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Artūru Tjušu Mākoņkalna pagastā 
(Ziņo: E.Pizāne) 

 

Izskatījusi Artūra Tjuša 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 26.jūlija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, atklāti 

balsojot, 12 balsīm par (Vilis Deksnis, Juris Gailums, Pēteris Karacejevs, Ernests Klīdzējs, 

Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, Elvīra Pizāne, Imants Skudra, Pēteris Stanka, Ināra 

Šindarjova, 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 0119 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Artūru Tjušu Mākoņkalna pagastā 

(lēmums pievienots). 
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29. § 

Par pašvaldībai piekritīgās apbūvētās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 006 

0017 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Dimitriju Železkinu Silmalas pagastā 
(Ziņo: E.Pizāne) 

 

Izskatījusi Dimitrija Ţelezkina 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 26.jūlija priekšlikumu, Rēzeknes novada 

dome, atklāti balsojot, 12 balsīm par (Vilis Deksnis, Juris Gailums, Pēteris Karacejevs, Ernests 

Klīdzējs, Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, Elvīra Pizāne, Imants Skudra, Pēteris Stanka, Ināra 

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

 

 pieņemt lēmumu par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  

78880060017  iznomāšanu,  zemes nomas līguma noslēgšanu ar Dimitriju Železkinu Silmalas 

pagastā (lēmums pievienots). 

 

30. § 

Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7850 007 0024 

iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Egitu Keidāni Dricānu pagastā 
 (Ziņo: E.Pizāne) 

 

Izskatījusi Egitas Keidānes 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 26.jūlija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, atklāti 

balsojot, 12 balsīm par (Vilis Deksnis, Juris Gailums, Pēteris Karacejevs, Ernests Klīdzējs, 

Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, Elvīra Pizāne, Imants Skudra, Pēteris Stanka, Ināra 

Šindarjova, 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 7850 

007 0024  iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Egitu Keidāni Dricānu pagastā 

(lēmums pievienots). 

 

31. § 

Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7860 006 0293 

iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Nikolaju Kurašovu Kantinieku pagastā 
(Ziņo: E.Pizāne) 

 

Izskatījusi Nikolaja Kurašova 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 26.jūlija priekšlikumu, Rēzeknes novada 

dome, atklāti balsojot, 12 balsīm par (Vilis Deksnis, Juris Gailums, Pēteris Karacejevs, Ernests 

Klīdzējs, Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, Elvīra Pizāne, Imants Skudra, Pēteris Stanka, Ināra 

Šindarjova, 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 7860 

006 0293 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar  Nikolaju Kurašovu  Kantinieku 

pagastā (lēmums pievienots). 
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32. § 

Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 7882 003 0033, 7882 

001 0126 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Ņinu Dreimani Rikavas pagastā 

(Ziņo: E.Pizāne) 

 

Izskatījusi Ņinas Dreimanes iesniegumu par rezerves fonda zemes iznomāšanu, 

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

ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2012.gada 26.jūlija priekšlikumu, Rēzeknes novada 

dome, atklāti balsojot, 12 balsīm par (Vilis Deksnis, Juris Gailums, Pēteris Karacejevs, Ernests 

Klīdzējs, Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, Elvīra Pizāne, Imants Skudra, Pēteris Stanka, Ināra 

Šindarjova, 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 7882 

003 0033, 7882 001 0126 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Ņinu Dreimani 

Rikavas pagastā (lēmums pievienots). 

 

33. § 

Par rezerves fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7882 003 0561 iznomāšanu, 

zemes nomas līguma noslēgšanu ar Valēriju Jasinski Rikavas pagastā  

(Ziņo: E.Pizāne) 

 

Izskatījusi Valērija Jasinska iesniegumu par rezerves fonda zemes iznomāšanu, 

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

ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2012.gada 26.jūlija priekšlikumu, Rēzeknes novada 

dome, atklāti balsojot, 12 balsīm par (Vilis Deksnis, Juris Gailums, Pēteris Karacejevs, Ernests 

Klīdzējs, Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, Elvīra Pizāne, Imants Skudra, Pēteris Stanka, Ināra 

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

 

pieņemt lēmumu par rezerves fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7882 003 

0561 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar  Valēriju Jasinski Rikavas pagastā 

(lēmums pievienots). 

 

34. § 

Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 015 0261 

iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Svetlanu Ioninu Silmalas pagastā  
(Ziņo: E.Pizāne) 

 

Izskatījusi Svetlanas Ioninas 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 26.jūlija priekšlikumu, Rēzeknes novada 

dome, atklāti balsojot, 12 balsīm par (Vilis Deksnis, Juris Gailums, Pēteris Karacejevs, Ernests 

Klīdzējs, Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, Elvīra Pizāne, Imants Skudra, Pēteris Stanka, Ināra 

Šindarjova, 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  

78880150261 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Svetlanu Ioninu Silmalas 

pagastā (lēmums pievienots). 
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35. § 

Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 007 0208 

iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Alekseju Ksendzovu Silmalas pagastā 

(Ziņo: E.Pizāne) 

 

Izskatījusi Alekseja Ksendzova 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 26.jūlija priekšlikumu, Rēzeknes novada 

dome, atklāti balsojot, 12 balsīm par (Vilis Deksnis, Juris Gailums, Pēteris Karacejevs, Ernests 

Klīdzējs, Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, Elvīra Pizāne, Imants Skudra, Pēteris Stanka, Ināra 

Šindarjova, 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 

78880070208 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Alekseju Ksendzovu Silmalas 

pagastā (lēmums pievienots). 
 

36. § 

Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 012 0071 

iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Nadeždu Pozdņakovu Silmalas pagastā 

(Ziņo: E.Pizāne) 

 

Izskatījusi Nadeţdas Pozdņakovas 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 26.jūlija priekšlikumu, Rēzeknes novada 

dome, atklāti balsojot, 12 balsīm par (Vilis Deksnis, Juris Gailums, Pēteris Karacejevs, Ernests 

Klīdzējs, Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, Elvīra Pizāne, Imants Skudra, Pēteris Stanka, Ināra 

Šindarjova, 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  7888 

012 0071 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Nadeždu Pozdņakovu Silmalas 

pagastā (lēmums pievienots). 
 

37. § 

Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 006 0018 

iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Dimitriju Železkinu Silmalas pagastā  

(Ziņo: E.Pizāne) 

 

Izskatījusi Dimitrija Ţelezkina 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 26.jūlija priekšlikumu, Rēzeknes novada 

dome, atklāti balsojot, 12 balsīm par (Vilis Deksnis, Juris Gailums, Pēteris Karacejevs, Ernests 

Klīdzējs, Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, Elvīra Pizāne, Imants Skudra, Pēteris Stanka, Ināra 

Šindarjova, 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   

78880060018 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Dimitriju Železkinu Silmalas 

pagastā (lēmums pievienots). 
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38. § 

Par rezerves zemes fonda zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7888 003 0080,  

7888 003 0305, 7888 007 0430, 7888 015 0163, 7888 015 0336, 7888 014 0290 iznomāšanu, 

zemes nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Staivara”  

Silmalas pagastā  
(Ziņo: E.Pizāne) 

 

Izskatījusi sabiedrības ar ierobeţotu atbildību „Staivara” 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 26.jūlija 

priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, atklāti balsojot, 12 balsīm par (Vilis Deksnis, Juris 

Gailums, Pēteris Karacejevs, Ernests Klīdzējs, Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, Elvīra Pizāne, 

Imants Skudra, Pēteris Stanka, Ināra Šindarjova, 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 7888 

003 0080, 7888 003 0305, 7888 007 0430, 7888 015 0163, 7888 015 0336, 7888 014 0290 

iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību 

„Staivara” Silmalas pagastā (lēmums pievienots). 

 

39. § 

Par grozījumiem 2012.gada 13.janvāra zemes nomas līgumā Nr. 29 ar Modri Samušu 

Mākoņkalna pagastā 
(Ziņo: E.Pizāne) 

 

Izskatījusi Mākoņkalna 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, ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2012.gada 26.jūlija 

priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, atklāti balsojot, 12 balsīm par (Vilis Deksnis, Juris 

Gailums, Pēteris Karacejevs, Ernests Klīdzējs, Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, Elvīra Pizāne, 

Imants Skudra, Pēteris Stanka, Ināra Šindarjova, Valda Tutina, Dainis Viļums), pret - nav, 

atturas - nav, n o l e m j: 

 

pieņemt lēmumu par grozījumiem 2012.gada 13.janvāra zemes nomas līgumā Nr.29 ar  

Modri Samušu Mākoņkalna pagastā (lēmums pievienots). 

40. § 

Par   2007.gada 3.septembra zemes nomas līguma izbeigšanu ar Ustiniju Adejanovu  

Rikavas pagastā 
(Ziņo: E.Pizāne) 

 

Izskatījusi Ustinijas Adejanovas iesniegumu par zemes nomas līguma laušanu uz zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumu 7882 005 0148, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

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

2012.gada 26.jūlija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, atklāti balsojot, 12 balsīm par (Vilis 

Deksnis, Juris Gailums, Pēteris Karacejevs, Ernests Klīdzējs, Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, 

Elvīra Pizāne, Imants Skudra, Pēteris Stanka, Ināra Šindarjova, Valda Tutina, Dainis Viļums), 

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

 

pieņemt lēmumu par   2007.gada 3.septembra zemes nomas līguma izbeigšanu ar Ustiniju 

Adejanovu  Rikavas pagastā  (lēmums pievienots). 

 



20 

 

41. § 

Par 2009.gada 26.marta zemes nomas līguma grozīšanu ar Anatoliju Kamkovski  

Strūžānu pagastā 
(Ziņo: E.Pizāne) 

 

Izskatījusi Anatolija Kamkovska iesniegumu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

7894 002 0095 10,29 ha platībā izņemšanu no zemes nomas līguma, pamatojoties uz likuma „Par 

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

pastāvīgās komitejas 2012.gada 26.jūlija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, atklāti balsojot, 

12 balsīm par (Vilis Deksnis, Juris Gailums, Pēteris Karacejevs, Ernests Klīdzējs, Zigfrīds 

Lukaševičs, Jānis Macāns, Elvīra Pizāne, Imants Skudra, Pēteris Stanka, Ināra Šindarjova, Valda 

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

 

pieņemt lēmumu par 2009.gada 26.marta zemes nomas līguma grozīšanu ar Anatoliju 

Kamkovski Strūţānu pagastā  (lēmums pievienots). 

 

42. § 

Par Rēzeknes novada domes 2012.gada 5.jūlijā lēmumu „Par rezerves zemes fonda  

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7876 006 0577 iznomāšanu, zemes nomas līguma 

noslēgšanu ar Leonīdu Počkajevu Ozolaines pagastā”  atzīšanu par spēku zaudējušu   
(Ziņo: E.Pizāne) 

 

Izskatījusi Leonīda Počkajeva iesniegumu par 2012.gada 11.maija iesnieguma atsaukšanu 

un atteikšanos no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7876 006 0577, pamatojoties uz 

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

Finanšu pastāvīgās komitejas 2012.gada 26.jūlija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, atklāti 

balsojot, 12 balsīm par (Vilis Deksnis, Juris Gailums, Pēteris Karacejevs, Ernests Klīdzējs, 

Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, Elvīra Pizāne, Imants Skudra, Pēteris Stanka, Ināra 

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

 

pieņemt lēmumu par Rēzeknes novada domes 2012.gada 5.jūlijā lēmumu „Par rezerves 

zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7876 006 0577 iznomāšanu, zemes nomas 

līguma noslēgšanu ar Leonīdu Počkajevu Ozolaines pagastā” atzīšanu par spēku zaudējušu 

(lēmums pievienots). 

 

43. § 

Par smilts – grants un smilts atradnes „Aizvējš” izstrādes atļaujas izsniegšanu  

sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Karjers EU” Rēzeknes novada Čornajas pagastā  
(Ziņo: I.Skudra) 

 

Izskatījusi sabiedrības ar ierobeţotu atbildību „Karjers EU ” iesniegumu par smilts – grants 

un smilts atradnes „Aizvējš” izstrādes atļaujas izsniegšanu, 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 patstāvīgās komitejas 

2012.gada 26.jūlija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, atklāti balsojot, 12 balsīm par (Vilis 

Deksnis, Juris Gailums, Pēteris Karacejevs, Ernests Klīdzējs, Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, 

Elvīra Pizāne, Imants Skudra, Pēteris Stanka, Ināra Šindarjova, Valda Tutina, Dainis Viļums), 

pret - nav, atturas - nav, n o l e m j: 
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pieņemt lēmumu par smilts – grants un smilts atradnes „Aizvējš” izstrādes atļaujas 

izsniegšanu sabiedrībai ar ierobeţotu atbildību „Karjers EU” Čornajas pagastā (lēmums 

pievienots). 

 

44. § 

Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no 

Anatolija Pušņakova 
(Ziņo: E.Pizāne) 

 

Izskatījusi Latvijas Republikas Latgales apgabaltiesas Iecirknis Nr.29, Zvērinātas tiesu 

izpildītājas Gaida Rutkovska, prakses vieta, kas atrodas Atbrīvošanas aleja 93a, Rēzekne, LV - 

4601, 2012.gada 23.jūlija pieprasījumu par nodokļa parāda piedziņu, ņemot vērā Finanšu 

pastāvīgās komitejas 2012.gada 26.jūlija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, atklāti balsojot, 

12 balsīm par (Vilis Deksnis, Juris Gailums, Pēteris Karacejevs, Ernests Klīdzējs, Zigfrīds 

Lukaševičs, Jānis Macāns, Elvīra Pizāne, Imants Skudra, Pēteris Stanka, Ināra Šindarjova, Valda 

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

 

pieņemt lēmumu par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda 

kārtība no Anatolija Pušņakova (lēmums pievienots). 

 
45. § 

Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no 

 Ilmāra Zvīdra  

(Ziņo: E.Pizāne) 

 

Izskatījusi Latvijas Republikas Latgales apgabaltiesas Iecirknis Nr.18, Zvērinātas tiesu 

izpildītājas Jūlijas Joffe, prakses vieta, kas atrodas Rīgas ielā 64, Daugavpils, LV - 5401, 

2012.gada 16.jūnija pieprasījumu par nodokļa parāda piedziņu, ņemot vērā Finanšu pastāvīgās 

komitejas 2012.gada 26.jūlija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, atklāti balsojot, 12 balsīm 

par (Vilis Deksnis, Juris Gailums, Pēteris Karacejevs, Ernests Klīdzējs, Zigfrīds Lukaševičs, 

Jānis Macāns, Elvīra Pizāne, Imants Skudra, Pēteris Stanka, Ināra Šindarjova, Valda Tutina, 

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

 

pieņemt lēmumu par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda 

kārtība no Ilmāra Zvīdra (lēmums pievienots). 

 

46. § 

Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no 

Jeļenas Vaičules 

(Ziņo: E.Pizāne) 

 

Izskatījusi Latvijas Republikas Latgales apgabaltiesas Iecirknis Nr. 29, Zvērinātas tiesu 

izpildītājas Gaida Rutkovska, prakses vieta, kas atrodas Atbrīvošanas aleja 93a, Rēzekne, LV - 

4601, 2012.gada 23.jūlija pieprasījumu par nodokļa parāda piedziņu, ņemot vērā Finanšu 

pastāvīgās komitejas 2012.gada 26.jūlija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, atklāti balsojot, 

12 balsīm par (Vilis Deksnis, Juris Gailums, Pēteris Karacejevs, Ernests Klīdzējs, Zigfrīds 

Lukaševičs, Jānis Macāns, Elvīra Pizāne, Imants Skudra, Pēteris Stanka, Ināra Šindarjova, Valda 

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

 

pieņemt lēmumu par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda 

kārtība no Jelenas Vaičules (lēmums pievienots). 
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47. § 

Par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar Arkādiju Černovu Strūžānu pagastā  

(Ziņo: E.Pizāne) 

 

Izskatījusi Arkādija Černovas 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” 6.panta pirmo daļu, ņemot vērā Strūţānu pagasta pārvaldes 

2012.gada 23.jūlija atzinumu un Teritoriālās pastāvīgās komitejas 2012.gada 26.jūlija 

priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, atklāti balsojot, 12 balsīm par (Vilis Deksnis, Juris 

Gailums, Pēteris Karacejevs, Ernests Klīdzējs, Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, Elvīra Pizāne, 

Imants Skudra, Pēteris Stanka, Ināra Šindarjova, Valda Tutina, Dainis Viļums), pret - nav, 

atturas - nav, n o l e m j: 

 

1. Noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar Arkādiju Černovu, personas kods, kas 

atrodas Rēzeknes novads, uz nenoteiktu laiku. 

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

dzīvojamās telpas īres līgumu ar Arkādiju Černovu. 

 

48. § 

Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu ar Fedosju Novikovu Dricānu pagastā 

(Ziņo: E.Pizāne) 

 

Izskatījusi Fedosjas Novikovas 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, ņemot vērā Dricānu pagasta pārvaldes 2012.gada 

17.jūlija atzinumu un Teritoriālās pastāvīgās komitejas 2012.gada 26.jūlija priekšlikumu, 

Rēzeknes novada dome, atklāti balsojot, 12 balsīm par (Vilis Deksnis, Juris Gailums, Pēteris 

Karacejevs, Ernests Klīdzējs, Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, Elvīra Pizāne, Imants Skudra, 

Pēteris Stanka, Ināra Šindarjova, 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 Fedosju Novikovu, personas kods, 

par dzīvokļa Nr. daļas, kas atrodas Rēzeknes novadā, īri.  

2. Uzdot Dricānu pagasta pārvaldes vadītājai Skaidrītei Melnei sagatavot un noslēgt 

vienošanos par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu ar Fedosju Novikovu. 

 

49. § 

Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu ar Valentīnu Černovu Strūžānu pagastā  

(Ziņo: E.Pizāne) 

 

Izskatījusi Valentīnas Černovas 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, ņemot vērā Teritoriālās pastāvīgās komitejas 

2012.gada 26.jūlija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, atklāti balsojot, 12 balsīm par (Vilis 

Deksnis, Juris Gailums, Pēteris Karacejevs, Ernests Klīdzējs, Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, 

Elvīra Pizāne, Imants Skudra, Pēteris Stanka, Ināra Šindarjova, Valda Tutina, Dainis Viļums), 

pret - nav, atturas - nav, n o l e m j: 
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1. Sakarā ar to, ka īrniekam ir tiesības jebkurā laikā izbeigt dzīvojamās telpas īres 

līgumu, izbeigt dzīvojamās telpas īres līgumu ar Valentīnu Černovu par dzīvokli, kas 

atrodas Rēzeknes novadā.  

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

noslēgt vienošanos par dzīvojamo telpu īres līguma izbeigšanu ar Valentīnu Černovu. 

 

50. § 

Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Zitai Andrejevai Dricānu pagastā 

(Ziņo: E.Pizāne) 

 

Izskatījusi Zitas Andrejevas iesniegumu par dzīvojamās telpas izīrēšanu, pamatojoties uz 

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

Sociālo un veselības aizsardzības jautājumu pastāvīgās komitejas 2012.gada 26.jūlija 

priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, atklāti balsojot, 12 balsīm par (Vilis Deksnis, Juris 

Gailums, Pēteris Karacejevs, Ernests Klīdzējs, Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, Elvīra Pizāne, 

Imants Skudra, Pēteris Stanka, Ināra Šindarjova, Valda Tutina, Dainis Viļums), pret - nav, 

atturas - nav, n o l e m j: 

 

1. Pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas īrēšanas tiesību atzīšanu Zitai Andrejevai, 

pašvaldībai piederošās vai tās nomātās dzīvojamās telpas izīrēšanai un par dzīvojamās 

telpas izīrēšanu Zitai Andrejevai Dricānu pagastā (lēmums pievienots). 

2. Uzdot Dricānu pagasta pārvaldes vadītājai Skaidrītei Melnei sagatavot un noslēgt 

dzīvojamās telpas īres līgumu ar Zitu Andrejevu. 

 

51. § 

 Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2012.gada 21.jūnija lēmumā „Par dzīvojamās 

telpas izīrēšanu Mārtiņam Ragozinam Strūžānu pagastā” 

(Ziņo: E.Pizāne) 

 

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

Mārtiņa Ragozina 2012.gada 23.jūlija iesniegumu ar lūgumu izīrēt citu dzīvojamo platību, 

Rēzeknes novada domes 2012.gada 21.jūnija lēmumā „Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Mārtiņam 

Ragozinam Strūţānu pagastā” un Sociālo un veselības aizsardzības jautājumu patstāvīgās 

komitejas 2012.gada 26.jūlija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, atklāti balsojot, 12 balsīm 

par (Vilis Deksnis, Juris Gailums, Pēteris Karacejevs, Ernests Klīdzējs, Zigfrīds Lukaševičs, 

Jānis Macāns, Elvīra Pizāne, Imants Skudra, Pēteris Stanka, Ināra Šindarjova, Valda Tutina, 

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

 

1. Izdarīt šādus grozījumus Rēzeknes novada domes 2012.gada 21.jūnija lēmumā „Par 

dzīvojamās telpas izīrēšanu Mārtiņam Ragozinam Strūţānu pagastā” (protokols Nr.12, 

89.§): 

1.1. Lēmumā konstatējošā daļā vārdus „Parka ielā 3 dzīvoklis 8” aizstāt ar vārdiem 

„Miera ielā 6 dzīvoklis 14” un kadastra numuru „7894 002 0137 – 008” aizstāt ar 

kadastra numuru „7894 002 0122 – 014”. 

1.2. Izteikt lēmuma 2.punktu šādā redakcijā: 

„2. Izīrēt Mārtiņam Ragozinam, personas kods, dzīvokli Nr., Rēzeknes novads, 

noslēdzot dzīvojamās telpas īres līgumu no 2012.gada 21.jūnija līdz 

2013.gada 20.jūnijam.” 

2. Lēmuma norakstu nosūtīt Mārtiņam Ragozinam Miera iela 1 dz. 24, Strūţāni, 

Strūţānu pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4643. 
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52. § 

Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu ar Irinu Hodovcevu Strūžānu pagastā  

(Ziņo: E.Pizāne) 

 

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

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

Sociālo un veselības aizsardzības jautājumu pastāvīgās komitejas 2012.gada 26.jūlija 

priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, atklāti balsojot, 12 balsīm par (Vilis Deksnis, Juris 

Gailums, Pēteris Karacejevs, Ernests Klīdzējs, Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, Elvīra Pizāne, 

Imants Skudra, Pēteris Stanka, Ināra Šindarjova, Valda Tutina, Dainis Viļums), pret - nav, 

atturas - nav, n o l e m j: 

 

1. Atjaunot ar Irinu Hodovcevu, personas kods, sociālā dzīvokļa īres līgumu par 

dzīvokļa Nr. īri, kas atrodas Rēzeknes novadā, noslēdzot sociālā dzīvokļa īres līgumu 

uz noteiktu laiku no 2012.gada 2.augusta līdz 2013.gada 1.februārim. 

2. Uzdot SIA „Strūţānu siltums” valdes loceklim Voldemāram Silagaiļam atjaunot 

sociālā dzīvokļa īres līgumu ar Irinu Hodovcevu. 

 

53. § 

Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu ar Anitu Laganovsku Strūžānu pagastā 
(Ziņo: E.Pizāne) 

 

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

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

Sociālo un veselības aizsardzības jautājumu pastāvīgās komitejas 2012.gada 26.jūlija 

priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, atklāti balsojot, 12 balsīm par (Vilis Deksnis, Juris 

Gailums, Pēteris Karacejevs, Ernests Klīdzējs, Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, Elvīra Pizāne, 

Imants Skudra, Pēteris Stanka, Ināra Šindarjova, Valda Tutina, Dainis Viļums), pret - nav, 

atturas - nav, n o l e m j: 

 

1. Atjaunot ar Anitu Laganovsku, personas kods, sociālā dzīvokļa īres līgumu par 

dzīvokļa Nr. īri, kas atrodas Rēzeknes novadā, noslēdzot sociālā dzīvokļa īres līgumu 

uz noteiktu laiku no 2012.gada 5.augusta līdz 2013.gada 4.februārim. 

2. Uzdot SIA „Strūţānu siltums” valdes loceklim Voldemāram Silagaiļam atjaunot 

sociālā dzīvokļa īres līgumu ar Anitu Laganovsku.                                    

 

54. § 

Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu ar Larisu Kukuškinu Strūžānu pagastā 

(Ziņo: E.Pizāne) 

 

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

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

Sociālo un veselības aizsardzības jautājumu pastāvīgās komitejas 2012.gada 26.jūlija 

priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, atklāti balsojot, 12 balsīm par (Vilis Deksnis, Juris 

Gailums, Pēteris Karacejevs, Ernests Klīdzējs, Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, Elvīra Pizāne, 

Imants Skudra, Pēteris Stanka, Ināra Šindarjova, Valda Tutina, Dainis Viļums), pret - nav, 

atturas - nav, n o l e m j:  

 

1. Atjaunot ar Larisu Kukuškinu, personas kods, sociālā dzīvokļa īres līgumu par 

dzīvokļa Nr. īri, kas atrodas Rēzeknes novadā, noslēdzot sociālā dzīvokļa īres līgumu 

uz noteiktu laiku no 2012.gada 26.augusta līdz 2013.gada 25.februārim. 
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2. Uzdot SIA „Strūţānu siltums” valdes loceklim Voldemāram Silagaiļam atjaunot 

sociālā dzīvokļa īres līgumu ar Larisu Kukuškinu.                                    

 

55. § 

Par papildinājumu personu reģistra pašvaldību dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot 

pašvaldībai piederošās vai iznomātās dzīvojamās telpas, apstiprināšanu (vispārējā kārtībā) 
 (Ziņo: E.Pizāne) 

 

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

novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.7 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 

3.10.
1 

1.punktu, 4.9.punktu un likuma „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” 3.panta 

pirmo daļu, 5.pantu, 6.panta trešo daļu, 7.panta pirmo daļu, 8.panta pirmo daļu, ņemot vērā 

Sociālo jautājumu un veselības aizsardzības patstāvīgās komitejas 2012.gada 26.jūlija 

priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, atklāti balsojot, 12 balsīm par (Vilis Deksnis, Juris 

Gailums, Pēteris Karacejevs, Ernests Klīdzējs, Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, Elvīra Pizāne, 

Imants Skudra, Pēteris Stanka, Ināra Šindarjova, Valda Tutina, Dainis Viļums), pret - nav, 

atturas - nav, n o l e m j:  

 

apstiprināt papildinājumus personu reģistrāciju pašvaldības reģistrā palīdzības saņemšanai 

dzīvokļu jautājumu risināšanā, izīrējot pašvaldībai piederošās vai iznomātās dzīvojamās telpas 

vispārējā kārtībā personu kategorijā: „maznodrošināta persona, ar kuru kopā dzīvo un kuras 

apgādībā ir vismaz viens nepilngadīgs bērns” iekļaujot Zitu Andrejevu, personas kods,  

deklarētā dzīvesvieta: Rēzeknes novads ar kārtas Nr. 14. 

 

56. § 

Par grozījumu personu reģistra pašvaldību dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot 

pašvaldībai piederošās vai iznomātās dzīvojamās telpas apstiprināšanu vispārējā kārtībā 
 (Ziņo: E.Pizāne) 

 

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

novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.7 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”  

3.10.
1
1.punktu, 4.9. punktu un likuma „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” 3.panta 

pirmo daļu, 5.pantu, 6.panta trešo daļu, 7.panta pirmo daļu, 8.panta pirmo daļu, ņemot vērā 

Sociālo jautājumu un veselības aizsardzības patstāvīgās komitejas 2012.gada 26.jūlija 

priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, atklāti balsojot, 12 balsīm par (Vilis Deksnis, Juris 

Gailums, Pēteris Karacejevs, Ernests Klīdzējs, Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, Elvīra Pizāne, 

Imants Skudra, Pēteris Stanka, Ināra Šindarjova, Valda Tutina, Dainis Viļums), pret - nav, 

atturas - nav, n o l e m j:  

 

apstiprināt grozījumus personu reģistrāciju pašvaldības reģistrā palīdzības saņemšanai 

dzīvokļu jautājumu risināšanā, izīrējot pašvaldībai piederošās vai iznomātās dzīvojamās telpas 

vispārējā kārtībā šādai personu kategorijai - „Maznodrošināta persona, ar kuru kopā dzīvo  

un kuras apgādībā ir vismaz viens nepilngadīgs bērns” (pielikums Nr.1 pievienots). 

 

57. § 

Par aizņēmuma ņemšanu ERAF projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada 

Kantinieku pagasta Liužas ciemā” realizācijai 
(Ziņo: E.Pizāne) 

 

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

budţetu un finanšu vadību 41.panta piekto daļu, Ministru kabineta 2008.gada 25.marta 
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noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” 

15.1.apakšpunktu, ņemot vērā Kantinieku pagasta pārvaldes ierosinājumu un Finanšu pastāvīgās 

komitejas 2012.gada 26.jūlija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, atklāti balsojot, 12 balsīm 

par (Vilis Deksnis, Juris Gailums, Pēteris Karacejevs, Ernests Klīdzējs, Zigfrīds Lukaševičs, 

Jānis Macāns, Elvīra Pizāne, Imants Skudra, Pēteris Stanka, Ināra Šindarjova, Valda Tutina, 

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

 

1. Ņemt aizņēmumu Valsts kasē Ls 181 675,00 (viens simts astoņdesmit tūkstoši seši 

simti septiņdesmit pieci lati 00 santīmi) apmērā ar Valsts kases noteikto procentu likmi 

ERAF projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Kantinieku pagasta 

Liuţas ciemā” realizācijai. 

2. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar Rēzeknes novada pašvaldības budţeta līdzekļiem.  

3. Noteikt sekojošus aizņēmuma ņemšanas noteikumus: atmaksas termiņš 10 gadi, sākot 

pamatsummas atmaksu ar 2013.gada janvāris mēnesi un ļaujot līgumslēdzējiem brīvi 

vienoties par kredīta atmaksas grafiku. 

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

aizņēmuma saņemšanai. 

 

58. § 

Par pašvaldības budžeta līdzekļu iedalīšanu pamatkapitāla palielināšanai  

SIA „Viļānu slimnīcai” 
(Ziņo: E.Pizāne) 

 

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

SIA „Viļānu slimnīca” 2012.gada 11.jūlija ierosinājumu un Finanšu pastāvīgās komitejas 

2012.gada 26.jūlija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, atklāti balsojot, 12 balsīm par (Vilis 

Deksnis, Juris Gailums, Pēteris Karacejevs, Ernests Klīdzējs, Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, 

Elvīra Pizāne, Imants Skudra, Pēteris Stanka, Ināra Šindarjova, Valda Tutina, Dainis Viļums), 

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

 

1. Iedalīt Rēzeknes novada pašvaldības budţeta līdzekļus Ls 16 320,00 (sešpadsmit 

tūkstoši trīs simti divdesmit lati 00 santīmi) apmērā pamatkapitāla palielināšanai SIA 

„Viļānu slimnīcai” no budţeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, veicot skaidras 

naudas pārskaitījumu uz SIA „Viļānu slimnīca” kontu. 

2. Uzdot Finanšu, ekonomikas un grāmatvedības nodaļai veikt darbības pašvaldības 

budţeta grozījumu izdarīšanai. 

 

59. § 

Par izdoto 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”” precizēšanu 
(Ziņo: E.Pizāne) 

 

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, ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijas 2012.gada 18.jūlija atzinumu Nr.17-1e/10514 „Par saistošajiem 

noteikumiem” un Sociālo un veselības aizsardzības jautājumu pastāvīgās komitejas 2012.gada 

26.jūlija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, atklāti balsojot, 12 balsīm par (Vilis Deksnis, 
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Juris Gailums, Pēteris Karacejevs, Ernests Klīdzējs, Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, Elvīra 

Pizāne, Imants Skudra, Pēteris Stanka, Ināra Šindarjova, Valda Tutina, Dainis Viļums), pret - 

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

 

precizēt izdotos 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”” 

(precizētie saistošie noteikumi pievienoti). 

 

Sēde slēgta 14.00 

 

Sēdes vadītāja                 E.Pizāne   02.08.2012. 

 

Protokoliste                  I.Turka      02.08.2012. 

 
 

 

 


