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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 20.septembrī           Nr.19 

 

Sēde sasaukta plkst. 10.00 

Sēdi atklāj plkst. 10.00 

 

Darba kārtībā: 

1. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada 20.septembra saistošo noteikumu Nr.88 

„Par nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes 

termiņu Rēzeknes novadā” izdošanu 

2. Par Rēzeknes novada domes 2012.gada 2.augusta lēmuma „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” atcelšanu  

3. Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības Silmalas pirmsskolas izglītības 

iestādes nolikumā 

4. Par Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam pirmās redakcijas, 

Vides pārskata projekta un Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2033 pirmās redakcijas 

nodošanu sabiedriskai apspriešanai  

5. Par Rēzeknes novada pašvaldības konkursa „Rēzeknes novada uzņēmums” 

vērtēšanas komisijas izveidošanu un komisijas sastāva apstiprināšanu 

6. Par nekustama īpašuma ar kadastra Nr.7850 008 0065, Dricānu pagasts, izsoles 

atzīšanu par nenotikušu 

7. Par nekustama īpašuma kadastra Nr.7850 008 0065, Dricānu pagasts, atkārtotu 

pārdošanu izsolē ar augšupejošu soli 

8. Par kustamas mantas – ūdenstorņu virszemes konstrukcijas pārdošanu mutiskā 

izsolē ar augšupejošu soli 

9. Par piekrišanu zemes iegūšanai SIA „Adamovas krasti” īpašumā Vērēmu pagastā 

10. Par nekustamā īpašuma „1.Maija iela 92B” ar kadastra Nr.7870 003 0604 nosacītās 

cenas noteikšanu 

11. Par aizņēmuma ņemšanu ELRI – 177 Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu 

sadarbības projekta „Tartu, Rēzekne, Pleskava: zaļā pārvaldība ilgtspējīgai pilsētu 

attīstībai un teritoriālajai plānošanai Igaunijas – Latvijas – Krievijas robežpilsētās 

12. Par atļauju nojaukt inženierbūvi Kantinieku pagastā 

13. Par skolēnu ēdināšanas izmaksu apstiprināšanu Rēzeknes novada pašvaldības 

izglītības iestādēs 

14. Par pirmsskolas vecuma bērnu ēdināšanas izmaksu apstiprināšanu Rēzeknes 

novada pašvaldības izglītības iestādēs 
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15. Par kompensācijas izmaksāšanu Sergejam Makarovam 

16. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Nekustamā īpašuma valsts kadastra 

informācijas sistēmā reģistrētai lietošanā esošai zemes vienībai Griškānu 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 Lūznavas 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 Maltas pagastā  

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

kadastra apzīmējumu 7856 001 0734 Griškānu pagastā 

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

kadastra apzīmējumu 7876 001 1155 Ozolaines pagastā 

21. Par starpgabala statusu noteikšanu zemes vienībām un to piekritības noteikšanu 

pašvaldībai Dricānu pagastā 

22. Par pārrakstīšanās kļūdas labošanu Rēzeknes novada domes 2011.gada 3.februāra 

lēmumā „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu zemes lietotājiem Stoļerovas 

pagastā”  

23. Par pašvaldības nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 7894 002 0384 sadali 

Strūžānu pagastā  

24. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Stūrīši” 

Gaigalavas pagastā 

25. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7842 005 0634 

iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Nikolaju Aļošinu Audriņu pagastā  

26. Par pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7846 004 0320 

iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Aleksandru Baranovsku Čornajas 

pagastā 

27. Par pašvaldībai piekritīgas zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7846 005 

0210 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Jerinu Krompāni Čornajas 

pagastā 

28. Par pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7846 010 0030 

iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Anitu Sprukti Čornajas pagastā 

29. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7850 005 0476 

daļas iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Zitu Andrejevu Dricānu 

pagastā 

30. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7850 004 0069 

iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Evaldu Dērvinieku Dricānu 

pagastā 

31. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7850 005 0451 

daļas iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Anitu Igauni Dricānu pagastā 

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

daļas iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Velgu Krusti Dricānu 

pagastā 

33. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7850 005 0328 

daļas iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Natāliju Vadzišu Dricānu 

pagastā 

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

daļas iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Ilonu Vilcāni Dricānu 

pagastā 
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35. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7852 005 0222 

iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Vasīliju Kolesnikovu Feimaņu 

pagastā 

36. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7854 007 0397 

un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7854 007 0308 daļas iznomāšanu 

Aināram Plušam Gaigalavas pagastā 

37. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7854 005 0405 

daļas iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Iju Viļumu Gaigalavas 

pagastā 

38. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7856 001 0734 

iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Lūciju Ančevsku Griškānu pagastā  

39. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7858 005 0300 

daļas iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Marutu Puisāni Ilzeskalna 

pagastā 

40. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7866 001 0139 

iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar zemnieku saimniecību „Zelmeņi” 

Lendžu pagastā 

41. Par pašvaldības īpašumā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7866 002 

0010 daļas iznomāšanu zemnieku saimniecībai „Zelmeņi” un zemes nomas līguma 

noslēgšanu Lendžu pagastā 

42. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7868 001 0202 

iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Anitu Lasenbergu Lūznavas 

pagastā 

43. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7868 005 0101  

iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu  ar Valentīnu Zlotnikovu  Lūznavas 

pagastā 

44. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6876 006 0113 

iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Māri Krišānu Nautrēnu pagastā 

45. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7876 001 1155 

iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Maiju Voveri Ozolaines pagastā 

46. Par zemes nomas tiesību izbeigšanu Zinaidai Matvejevai uz pašvaldībai piekritīgās 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7876 001 2214 un zemes nomas līguma 

noslēgšanu ar  Ināru  Tihomirovu Ozolaines pagastā 

47. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7882 001 0063  

iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar  Ņinu Dreimani Rikavas pagastā 

48. Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 7886 003 0271, 

7886 003 0272 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Jūliju Anču 

Sakstagala pagastā 

49. Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7886 003 0225, 

7886 005 117, 7886 005 0116 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Juri 

Čeiču Sakstagala pagastā 

50. Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7886 005 0252, 

7886 005 0147, 7886 003 0268 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar 

Jevģēniju Morozovu Sakstagala pagastā 

51. Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7886 006 0189, 

7886 006 0191, 7886 006 0190 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Juri 

Lukjanovu Sakstagala pagastā 

52. Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7886 004 0161, 

7886 002 0205 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Vladimiru Smirnovu 

Sakstagala  pagastā 
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53. Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7894 002 0046, 

7894 002 0045 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Jāzepu Gailumu 

Strūžānu pagastā 

54. Par rezerves zemes fonda zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7842 003 0403 

un 7842 003 0205 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Nikolaju 

Černobrovu Audriņu pagastā 

55. Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7846 003 0075 

iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Pēteri Buļi Čornajas pagastā 

56. Par rezerves zemes fonda  zemes  vienības ar kadastra apzīmējumu 7846 005 0077 

daļas iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Jerinu Krompāni Čornajas 

pagastā 

57. Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7854 007 0167 un 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7854 007 0395 daļas iznomāšanu, zemes 

nomas līguma noslēgšanu ar Aināru Plušu Gaigalavas pagastā 

58. Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7868 001 0203 

iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Anitu Lasenbergu Lūznavas 

pagastā 

59. Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7868 001 0188 

iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Aleksandru Safonovu Lūznavas 

pagastā 

60. Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7868 001 0208  

iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Antoņinu Smali Lūznavas pagastā 

61. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7866 004 1104 

zemes nomas līguma pārslēgšanu ar Vladimiru Vinogradovu Lendžu pagastā 

62. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7866 004 1155 

zemes nomas līguma pārslēgšanu ar Anatoliju Vladimirovu Lendžu pagastā 

63. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7866 004 1043 

zemes nomas līguma pārslēgšanu ar Larisu Čeksi Lendžu pagastā 

64. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7866 004 0151 

zemes nomas līguma pārslēgšanu ar Aivaru Žurilu Lendžu pagastā 

65. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7866 004 1003 

zemes nomas līguma pārslēgšanu ar Lūciju Vasiļevsku Lendžu pagastā 

66. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7866 003 0241 

zemes nomas līguma pārslēgšanu ar Andri Adijānu Lendžu pagastā 

67. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7870 003 2004 

zemes nomas līguma pārslēgšanu ar Mariju Šmauksteli Maltas pagastā 

68. Par zemes nomas līguma grozīšanu ar Ludmilu Bobrovu, par zemes vienību ar 

kadastra apzīmējumiem 7854 007 0312 un 78540070182 izslēgšanu no līguma 

Gaigalavas pagastā 

69. Par 2007.gada 10.septembra zemes nomas līguma Nr. 57 nomas tiesību izbeigšanu 

Pēterim Žuravļovam uz zemes vienību  ar kadastra apzīmējumu  7870 006 0104 

Maltas pagastā 

70. Par dzīvojamās telpas īrēšanas tiesību atzīšanu Dairim Podiņam Rikavas pagastā 

71. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu ar Svetlanu Sergejevu Čornajas 

pagastā 

72. Par papildinājumu personu reģistra pašvaldību dzīvokļa jautājumu risināšanā, 

izīrējot pašvaldībai piederošās vai iznomātās dzīvojamās telpas, apstiprināšanu 

(pirmām kārtām) 
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73. Par grozījumu personu reģistra pašvaldību dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot 

pašvaldībai piederošās vai iznomātās dzīvojamās telpas, apstiprināšanu (pirmām 

kārtām)  

74. Par vistu fermas Rēzeknes novadā, Ozolaines pagastā, īpašumā „Pūces 1” (kadastra 

Nr.7876 001 2558), būvniecības ieceri 

75. Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām 

ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta īstenošanai Sakstagala pagasta 

Ciskādu ciemā 

76. Par biedrības „Svētenis” projekta „Apgūsti zvejniecību – rotaļājoties!” atbalstu  

77. Par biedrības „Rāzna plus” projekta PRIEKS IR UZDEJOT”  atbalstu 

78. Par biedrības „Ezerrieksts 2012” projekta „ESAM FORMĀ” atbalstu 

79. Par biedrības „Silmalieši” projekta „Par košāku un labvēlīgāku dzīvi laukos” 

atbalstu 

80. Par biedrības „Silmalieši” projekta „Mūsdienīgas ofisa tehnikas bezmaksas apguves 

un izmantošanas punkta izveide” atbalstu 

81. Par biedrības „Ūdzeņa” projekta „Dejojam savam un citu priekam” atbalstu 

82. Par biedrības „Vienota ģimene” projekta „Rotaļu laukuma „Rakari” izveide 

Vērēmu pagasta bērniem” atbalstu 

83. Par Kaunatas pagasta pārvaldes projekta „BRĪVAIS LAIKS KRĀSAINĀKS” 

atbalstu 

84. Par Strūžānu pagasta pārvaldes projekta „Strūžānu kultūras nama skatuves, zāles 

apgaismojuma nomaiņa un fasādes apgaismojuma ierīkošana” atbalstu 

85. Par Vērēmu pagasta pārvaldes projekta „Baltās mājas” atbalstu 

86. Par Vērēmu pagasta pārvaldes projekta „Sanākam, sadziedam, sadancojam” 

atbalstu 

87. Par Rēzeknes reģiona lauku sieviešu biedrība „Sidrabrasa” projekta „Lai top 

skaista sēta”, atbalstu 

88. Par biedrības „Šodiena - Rītdienai” projekta „Bērnu rotaļu laukuma ierīkošana 

Ratnieku ciemā” atbalstu 

 

Sēdi vada: Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs 

 

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

 

Piedalās:  

- Deputāti: Vilis Deksnis, Juris Gailums, Ivars Igaunis, Pēteris Karacejevs, Ernests 

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

Stanka, Ināra Šindarjova, Valda Tutina, Dainis Viļums 

 Rēzeknes novada pašvaldības izpilddirektors Jānis Troška 

 Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītāja Lilija Žukovska 

 Rēzeknes novada pašvaldības Finanšu ekonomikas un grāmatvedības nodaļas vadītāja 

Ingrīda Zelča 

 Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas projektu vadītāja Līga 

Romančuka 

 Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas zemes lietu speciāliste Anita 

Bringule 

 Laikraksta „Rēzeknes Vēstis” žurnāliste Aleksandra Elksne 
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Nepiedalās:  

- Deputāti: Viktors Miglāns – pārejoša darbnespēja, Elvīra Pizāne, Aivars Buharins – 

ikgadējā atvaļinājumā 

 

1. § 

Par Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada 20.septembra saistošo noteikumu Nr.88  

„Par nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes  

termiņu Rēzeknes novadā” izdošanu 
 (Ziņo: M.Švarcs) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu, 43.panta trešo 

daļu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta otro daļu, ņemot vērā Vides aizsardzības 

un reģionālās attīstības ministrijas 2012.gada 29.augusta vēstuli Nr.17-1e/12236 „Par 

saistošajiem noteikumiem” un Finanšu pastāvīgās komitejas 2012.gada 13.septembra 

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

Gailums, Ivars Igaunis, Pēteris Karacejevs, Ernests Klīdzējs, Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, 

Voldemārs Silagaiļs, Pēteris Stanka, 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 20.septembra saistošos noteikumus Nr.88 

„Par nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņu Rēzeknes 

novadā” (saistošie noteikumi pievienoti).  

 

2. § 

Par Rēzeknes novada domes 2012.gada 2.augusta lēmuma „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” atcelšanu 
 (Ziņo: M.Švarcs) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu, ņemot vērā 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2012.gada 29.augusta vēstuli Nr.17-

1e/12236 „Par saistošajiem noteikumiem” un Finanšu pastāvīgās komitejas 2012.gada 

13.septembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, atklāti balsojot, 14 balsīm par (Vilis 

Deksnis, Juris Gailums, Ivars Igaunis, Pēteris Karacejevs, Ernests Klīdzējs, Zigfrīds Lukaševičs, 

Jānis Macāns, Voldemārs Silagaiļs, Pēteris Stanka, Imants Skudra, Ināra Šindarjova, Monvīds 

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

 

atcelt Rēzeknes novada domes 2012.gada 2.augusta lēmumu „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” (protokols Nr.16, 1.§).  

 

3. § 

Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības Silmalas pirmsskolas  

izglītības iestādes nolikumā 
(Ziņo: I.Šindarjova) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Izglītības 

likuma 22.panta  pirmo  daļu, Rēzeknes novada  pašvaldības  Silmalas pirmsskolas izglītības 
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iestādes nolikuma (apstiprināts  Rēzeknes  novada  domes  2012.gada  15.marta sēdē, protokols 

Nr.6, 1.§)  22.punktu, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta jautājumu pastāvīgās komitejas 

2012.gada  13.septembra  priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, atklāti balsojot, 14 balsīm par 

(Vilis Deksnis, Juris Gailums, Ivars Igaunis, Pēteris Karacejevs, Ernests Klīdzējs, Zigfrīds 

Lukaševičs, Jānis Macāns, Voldemārs Silagaiļs, Pēteris Stanka, Imants Skudra, Ināra Šindarjova, 

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

 

apstiprināt grozījumus Rēzeknes novada pašvaldības Silmalas pirmsskolas izglītības 

iestādes nolikumā (nolikuma grozījumi pievienoti). 

 

4. § 

Par Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam pirmās redakcijas, Vides 

pārskata projekta un Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2033 pirmās redakcijas  

nodošanu sabiedriskai apspriešanai 
 (Ziņo: I.Skudra) 

 

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

attīstības plānošanas likuma 4.panta pirmo, trešo un piekto daļu, 12.panta pirmo daļu, Ministru 

kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības 

plānošanas procesā” 9.punktu un 10.punktu un Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra 

noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi" 36.punktu, 37.punktu 

un 38.punktu, ņemot vērā Teritorijas attīstības, plānošanas, tautsaimniecības, vides un 

infrastruktūras jautājumu patstāvīgās komitejas 2012.gada 13.septembra priekšlikumu, Rēzeknes 

novada dome, atklāti balsojot, 14 balsīm par (Vilis Deksnis, Juris Gailums, Ivars Igaunis, Pēteris 

Karacejevs, Ernests Klīdzējs, Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, Voldemārs Silagaiļs, Pēteris 

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

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

 

1. Nodot Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam pirmo redakciju un 

Vides pārskata projektu sabiedriskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai. 

2. Nodot Rēzeknes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2033 pirmo redakciju 

sabiedriskai apspriešanai. 

3. Noteikt Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam pirmās redakcijas, 

Vides pārskata projekta un Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2033 pirmās redakcijas 

sabiedriskās apspriešanas termiņu no 2012.gada 26.septembra līdz 2012.gada 

8.novembrim. 

4. Uzdot Attīstības plānošanas nodaļas vadītājai Brigitai Arbidānei: 

4.1.sagatavot paziņojumu par sabiedrisko apspriešanu un nosūtīt to ievietošanai 

laikrakstos „Rēzeknes Vēstis” un „Latvijas Vēstnesis”; 

4.2.ievietot paziņojumu par sabiedrisko apspriešanu pašvaldības mājaslapā 

www.rezeknesnovads.lv. 

 

5. § 

Par Rēzeknes novada pašvaldības konkursa „Rēzeknes novada uzņēmums” vērtēšanas 

komisijas izveidošanu un komisijas sastāva apstiprināšanu  
 (Ziņo: I.Skudra) 

 

Pamatojoties uz likumu „par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4.punktu, Rēzeknes 

novada pašvaldības konkursa „Rēzeknes novada uzņēmums” nolikuma 2.4.punktu, ņemot vērā 

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

patstāvīgās komitejas 2012.gada 13.septembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, atklāti 

http://www.rezeknesnovads.lv/
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balsojot, 14 balsīm par (Vilis Deksnis, Juris Gailums, Ivars Igaunis, Pēteris Karacejevs, Ernests 

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

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

nav, n o l e m j: 

 

izveidot un apstiprināt konkursa „Rēzeknes novada uzņēmums” vērtēšanas komisiju šādā 

sastāvā: 

komisijas priekšsēdētājs - Imants Skudra, Teritorijas attīstības, plānošanas, 

tautsaimniecības, vides un infrastruktūras jautājumu 

pastāvīgās komitejas priekšsēdētājs 

komisijas protokoliste – Anna Jaunzema, Attīstības plānošanas nodaļas teritorijas 

plānotāja 

komisijas locekļi – Aivars Bernāns, Uzņēmēju konsultatīvās padomes priekšsēdētājs 

Edmunds Teirumnieks, Rēzeknes Augstskolas rektors 

Ināra Šindarjova, Rēzeknes novada domes deputāte 

Sergejs Bašmakovs, Mākoņkalna pagasta pārvaldes vadītājs 

Līvija Plavinska, Nautrēnu pagasta pārvaldes vadītāja 

 

6. § 

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

Dricānu pagastā, Rēzeknes novadā, izsoles atzīšanu par nenotikušu 
 (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 31.panta 

pirmo daļu, Rēzeknes novada domes 2012.gada 17.maija lēmumu „Par nekustamā īpašuma ar 

kadastra Nr.7850 008 0065 atsavināšanu Dricānu pagastā” (protokols Nr.10,3.§), Rēzeknes 

novada domes 2012.gada 19.jūlija lēmumu „Par nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 7850 008 

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

(protokols Nr.15, 9.§), ņemot vērā Rēzeknes novada pašvaldības nekustamā īpašuma ar kadastra 

Nr.7850 008 0065 izsoles komisijas 2012.gada 5.septembra protokolu un Finanšu pastāvīgās 

komitejas 2012.gada 13.septembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, atklāti balsojot, 14 

balsīm par (Vilis Deksnis, Juris Gailums, Ivars Igaunis, Pēteris Karacejevs, Ernests Klīdzējs, 

Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, Voldemārs Silagaiļs, Pēteris Stanka, Imants Skudra, Ināra 

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

 

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

Dricānu pagastā Rēzeknes novadā 2012.gada 5.septembra izsoli ar augšupejošu soli par 

nenotikušu. 
 

7. § 

Par Rēzeknes novada pašvaldības nekustamā īpašumaar kadastra Nr.7850 008 0065 

Dricānu pagastā, Rēzeknes novadā, atkārtotu atsavināšanu, nosacītās cenas  

un atkārtotas izsoles noteikumu apstiprināšanu 
 (Ziņo: M.Švarcs) 

 

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

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

pirmās daļas 1.punktu, 8.panta trešo daļu, 10.pantu, 15.pantu, 32.panta pirmo daļu, ņemot vērā 

Dricānu pagasta pārvaldes 2012.gada 13.septembra atzinumu un Finanšu pastāvīgās komitejas 

2012.gada 13.septembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, atklāti balsojot, 14 balsīm par 
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(Vilis Deksnis, Juris Gailums, Ivars Igaunis, Pēteris Karacejevs, Ernests Klīdzējs, Zigfrīds 

Lukaševičs, Jānis Macāns, Voldemārs Silagaiļs, Pēteris Stanka, Imants Skudra, Ināra Šindarjova, 

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

 

1. Nodot atkārtotai atsavināšanai Rēzeknes novada pašvaldībai piederošo nekustamo 

īpašumu - ar kadastra Nr.7850 008 0065 Dricānu pagastā, Rēzeknes novadā, nosakot 

atsavināšanas veidu - pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.  

2. Noteikt nekustamā īpašuma - ar kadastra Nr.7850 008 0065 Dricānu pagastā, 

Rēzeknes novadā, nosacīto cenu (izsoles sākumcenu) – Ls 3298,00 (trīs tūkstoši divi 

simti deviņdesmit astoņi lati 00 santīmi).  

3. Apstiprināt nekustamā īpašuma – Dricānu pagasts, Rēzeknes novads, ar kadastra 

Nr.7850 008 0065 izsoles noteikumus (izsoles noteikumi pievienoti).  

4. Ar Rēzeknes novada domes 2012.gada 17.maija lēmumu „Par Rēzeknes novada 

pašvaldības nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.7850 008 0065 un ar kadastra numuru 

7850 006 0072 atsavināšanu Dricānu pagastā” izveidotajai komisijai iesniegt 

Rēzeknes novada domei apstiprināšanai izsoles rezultātus.  

 

8. § 

Par kustamas mantas – ūdenstorņu virszemes konstrukcijas pārdošanu  

mutiskā izsolē ar augšupejošu soli 
 (Ziņo: M.Švarcs) 

 

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

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

1.punktu, 4.panta pirmo un otro daļu, 6.panta otro un trešo daļu, 8.panta ceturto daļu, 9.panta 

trešo daļu, ņemot vērā Dricānu pagasta pārvaldes 2012.gada 30.augusta ierosinājumu un Finanšu 

pastāvīgās komitejas 2012.gada 13.septembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, atklāti 

balsojot, 14 balsīm par (Vilis Deksnis, Juris Gailums, Ivars Igaunis, Pēteris Karacejevs, Ernests 

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

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

nav, n o l e m j: 

 

1. Nodot atsavināšanai Rēzeknes novada pašvaldībai piederošo kustamo mantu – divu 

ūdenstorņu virszemes konstrukcijas, nosakot atsavināšanas veidu - pārdošanu mutiskā 

izsolē ar augšupejošu soli.  

2. Noteikt šādu ūdenstorņu virszemes konstrukcijas nosacīto cenu (izsoles sākumcenu): 

2.1. ūdenstorņa, kas atrodas nekustamā īpašumā „Dricānu vidusskola”, Dricāni, 

Dricānu pagasts, Rēzeknes novads, virszemes konstrukcijai - Ls 530,75 (pieci 

simti trīsdesmit lati 75 santīmi), ūdenstorņa inventāra Nr.12180080, pamatlīdzekļa 

uzskaites kartiņa Nr.513; 

2.2. ūdenstorņa, kas atrodas Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads, virszemes 

konstrukcijai - Ls 750,75 (septiņi simti piecdesmit lati 75 santīmi), ūdenstorņa 

inventāra Nr.12180067, pamatlīdzekļa uzskaites kartiņa Nr.502. 

3. Izveidot komisiju izsoles procedūras veikšanai šādā sastāvā:  

Komisijas priekšsēdētājs: Skaidrīte Melne – Dricānu pagasta pārvaldes vadītāja;  

Komisijas locekļi: Regīna Elksne – Dricānu pagasta pārvaldes grāmatvede;  

Antons Troška – Dricānu pagasta pārvaldes komunālās 

saimniecības pārzinis 

4. Komisijai izsoles organizēšanai izstrādāt un apstiprināt izsoles noteikumus.  
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5. Komisijai nodrošināt informācijas publicēšanu par izsoli atbilstoši normatīvo aktu 

noteikumiem, tajā skaitā, arī Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapā.  

6. Izsoles rezultātus komisijai iesniegt apstiprināšanai Rēzeknes novada domē.  

 

9. § 

Par piekrišanu zemes iegūšanai SIA „Adamovas krasti” īpašumā Vērēmu pagastā 
(Ziņo: M.Švarcs) 

 

Izskatījusi SIA „Adamovas krasti” valdes locekļa Dmitrija Kolosnitsina (Dmitry 

Kolosnitsyn) 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 13.septembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, 

atklāti balsojot, 14 balsīm par (Vilis Deksnis, Juris Gailums, Ivars Igaunis, Pēteris Karacejevs, 

Ernests Klīdzējs, Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, Voldemārs Silagaiļs, Pēteris Stanka, Imants 

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

nav, n o l e m j: 

 

pieņemt lēmumu par piekrišanu zemes iegūšanai SIA „Adamovas krasti” īpašumā 

Vērēmu pagastā (lēmums pievienots). 

 

10. § 

Par nekustamā īpašuma „1.Maija iela 92B” ar kadastra Nr.7870 003 0604  

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 

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

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

daļas 1.punktu, Rēzeknes novada domes 2012.gada 19.jūlija lēmumu „Par neapbūvēta zemes 

gabala nodošanu atsavināšanai Pēterim Beitānam Maltas pagastā” un Pētera Beitāna 2012.gada 

9.jūlija iesniegumu, ņemot vērā Rēzeknes novada pašvaldības zemes īpašuma „1.Maija iela 92B” 

novērtēšanas komisijas 2012.gada 24.augusta sēdes protokolu, Rēzeknes novada dome, atklāti 

balsojot, 14 balsīm par (Vilis Deksnis, Juris Gailums, Ivars Igaunis, Pēteris Karacejevs, Ernests 

Klīdzējs, Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, Voldemārs Silagaiļs, Pēteris Stanka, 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 „1.Maija iela 

92B” kadastra Nr.7870 003 0604 nosacīto cenu Ls 528,75 (pieci simti divdesmit astoņi 

lati 75 santīmi). 

2. Pārdot Pēterim Beitānam, personas kods, dzīvo Rēzeknes novads, apbūvēto 

zemesgabalu „1.Maija iela 92B” 0,0908 ha platībā ar kadastra Nr.7870 003 0604, kas 

atrodas 1.Maija iela 92B, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, par brīvu cenu, kas 

ir vienāda ar nosacīto cenu, un proti, Ls 528,75 (pieci simti divdesmit astoņi lati 75 

santīmi). 

3. Noteikt maksāšanas līdzekļus – 100 % Latvijas lati.  

4. Noteikt apbūvēta zemesgabala pirkuma samaksas termiņu līdz 2013.gada 20.janvārim. 

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

zemesgabala pirkuma līgumu. 
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6. Uzdot Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniecei Elvīrai Pizānei parakstīt 

apbūvēta zemesgabala pirkuma līgumu ar Pēteri Beitānu. 

7. Nekustamā īpašuma atsavināšanas rezultātā iegūtos naudas līdzekļus Ls 528,75 

ieskaitīt Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta pārvaldes bankas kontā. 

8. Maltas 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 Maltas pagasta teritorijā esošo novada pašvaldības nekustamo 

īpašumu kadastrālajai uzmērīšanai un ierakstīšanai zemesgrāmatā. 

 

11. § 

Par aizņēmuma ņemšanu ELRI – 177 Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu 

sadarbības projekta „Tartu, Rēzekne, Pleskava: zaļā pārvaldība ilgtspējīgai pilsētu 

attīstībai un teritoriālajai plānošanai Igaunijas – Latvijas – Krievijas robežpilsētās 
(Ziņo: M.Švarcs) 

 

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

budžetu un finanšu vadību 41.panta piekto daļu, Ministru kabineta 2008.gada 25.marta 

noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” 

15.1.apakšpunktu, ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2012.gada 13.septembra 

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

Gailums, Ivars Igaunis, Pēteris Karacejevs, Ernests Klīdzējs, Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, 

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

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

 

1. Ņemt aizņēmumu Valsts kasē Ls 57683,54 (Piecdesmit septiņi tūkstoši seši simti 

astoņdesmit trīs lati 54 santīmi) apmērā ar Valsts kases noteikto procentu likmi ELRI 

– 177 Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības projekta” Tartu ,Rēzekne, 

Pleskava: zaļā pārvaldība ilgtspējīgai pilsētu attīstībai un teritoriālajai plānošanai 

Igaunijas-Latvijas-Krievijas robežpilsētās”.  

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

3. Noteikt sekojošus aizņēmuma ņemšanas noteikumus: atmaksas termiņš 5 gadi, sākot 

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

vienoties par kredīta atmaksas grafiku. 

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

aizņēmuma saņemšanai. 

 

12. § 

Par atļauju nojaukt inženierbūvi Kantinieku pagastā 
(Ziņo: M.Švarcs) 

 

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

likuma 31.pantu, ņemot vērā Rēzeknes novada pašvaldības Kantinieku pagasta pārvaldes 

2012.gada 31.augusta ierosinājumu „Par ūdenstorņa demontāžu” , Rēzeknes novada pašvaldības 

Būvvaldes 2012.gada 30.augusta apsekošanas aktu un Finanšu pastāvīgās komitejas 2012.gada 

13.septembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, atklāti balsojot, 14 balsīm par (Vilis 

Deksnis, Juris Gailums, Ivars Igaunis, Pēteris Karacejevs, Ernests Klīdzējs, Zigfrīds Lukaševičs, 
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Jānis Macāns, Voldemārs Silagaiļs, Pēteris Stanka, Imants Skudra, Ināra Šindarjova, Monvīds 

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

 

1. Sakarā ar to, ka inženierbūve – ūdenstornis ir avārijas stāvoklī, demontēt ūdenstorni ar 

kadastra Nr.7860 006 0257001, kas atrodas uz zemes vienības ra kadastra numuru 

7860 006 0257 „Ūdenstornis”, c.Liuža, Kantinieku pagastā, Rēzeknes novads. 

2. Uzdot Kantinieku pagasta pārvaldes vadītājam Jānim Pīgoznim veikt projekta izstrādi 

un būves demontāžu organizējot konkursu darbu veikšanai. 

 

13. § 

Par skolēnu ēdināšanas izmaksu apstiprināšanu Rēzeknes novada pašvaldības  

izglītības iestādēs 
(Ziņo: I.Šindarjova) 

 

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

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu pastāvīgās komitejas 2012.gada 13.septembra 

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

Gailums, Ivars Igaunis, Pēteris Karacejevs, Ernests Klīdzējs, Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, 

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

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

 

apstiprināt skolēnu ēdināšanas vidējās izmaksas vienā dienā viena mēneša periodā 

Rēzeknes novada pašvaldības skolās (izmaksas pielikumā). 

 

14. § 

Par pirmsskolas vecuma bērnu ēdināšanas izmaksu apstiprināšanu Rēzeknes novada 

pašvaldības izglītības iestādēs 
(Ziņo: I.Šindarjova) 

 

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

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu pastāvīgās komitejas 2012.gada 13.septembra 

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

Gailums, Ivars Igaunis, Pēteris Karacejevs, Ernests Klīdzējs, Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, 

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

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

apstiprināt pirmsskolas bērnu ēdināšanas vidējās izmaksas vienā dienā viena mēneša 

periodā Rēzeknes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un grupās pie skolām 

(izmaksas pielikumā). 

 

15. § 

Par kompensācijas izmaksāšanu Sergejam Makarovam  

(Ziņo: V.Silagaiļs) 

 

Izskatījusi un apspriedusi Sergeja Makarova iesniegumu par kompensācijas izmaksāšanu 

par atsavināto mantu un Rēzeknes novada pašvaldības politiski represēto personu un nacionālās 

pretošanās kustības dalībnieku iesniegumu izskatīšanas komisijas iesniegtos materiālus, ņemot 

vērā Rēzeknes novada pašvaldības politiski represēto personu un nacionālās pretošanās kustības 

dalībnieku iesniegumu izskatīšanas komisijas 2012.gada 19.septembra aktu Nr.1, pamatojoties 

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

novada dome, atklāti balsojot, 14 balsīm par (Vilis Deksnis, Juris Gailums, Ivars Igaunis, Pēteris 
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Karacejevs, Ernests Klīdzējs, Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, Voldemārs Silagaiļs, Pēteris 

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

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

 

pieņemt lēmumu par kompensācijas izmaksāšanu Sergejam Makarovam (lēmums 

pievienots). 

 

16. § 

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas 

sistēmā reģistrētai lietošanā esošai zemes vienībai Griškānu pagastā 
(Ziņo: I.Skudra) 

 

Izskatījusi Valsts zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas 2011.gada 30.maija iesniegto 

informāciju „Par NĪVK IS reģistrētām lietošanā esošajām zemes vienībām” un 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 13.septembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, atklāti balsojot, 14 

balsīm par (Vilis Deksnis, Juris Gailums, Ivars Igaunis, Pēteris Karacejevs, Ernests Klīdzējs, 

Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, Voldemārs Silagaiļs, Pēteris Stanka, 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 reģistrētai lietošanā esošai zemes vienībai Griškānu 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 Lūznavas 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 13.septembra priekšlikumu, 

Rēzeknes novada dome, atklāti balsojot, 14 balsīm par (Vilis Deksnis, Juris Gailums, Ivars 

Igaunis, Pēteris Karacejevs, Ernests Klīdzējs, Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, Voldemārs 

Silagaiļs, Pēteris Stanka, 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 Lūznavas pagastā (lēmums pievienots). 
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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 Maltas 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 13.septembra priekšlikumu, 

Rēzeknes novada dome, atklāti balsojot, 14 balsīm par (Vilis Deksnis, Juris Gailums, Ivars 

Igaunis, Pēteris Karacejevs, Ernests Klīdzējs, Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, Voldemārs 

Silagaiļs, Pēteris Stanka, 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  Maltas pagastā (lēmums pievienots). 

 

19. § 

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

apzīmējumu 7856 001 0734 Griškānu pagastā 
(Ziņo: I.Skudra) 

 

Izskatījusi Lūcijas Ančevskas iesniegumu par zemes platības piesaisti ēku ierakstīšanai 

Zemesgrāmatā, 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 13.septembra priekšlikumu, Rēzeknes 

novada dome, atklāti balsojot, 14 balsīm par (Vilis Deksnis, Juris Gailums, Ivars Igaunis, Pēteris 

Karacejevs, Ernests Klīdzējs, Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, Voldemārs Silagaiļs, Pēteris 

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

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

 

pieņemt lēmumu par zemes platības piesaisti ēku ierakstīšanai Zemesgrāmatā uz zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 7856 001 0734 Griškānu pagastā (lēmums pievienots). 

 

20. § 

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

apzīmējumu 7876 001 1155 Ozolaines pagastā 
(Ziņo: I.Skudra) 

 

Izskatījusi Maijas Voveres pilnvarotas personas Marijas Kuprukas iesniegumu par zemes 

platības piesaisti ēku ierakstīšanai Zemesgrāmatā, 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 

13.septembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, atklāti balsojot, 14 balsīm par (Vilis 

Deksnis, Juris Gailums, Ivars Igaunis, Pēteris Karacejevs, Ernests Klīdzējs, Zigfrīds Lukaševičs, 

Jānis Macāns, Voldemārs Silagaiļs, Pēteris Stanka, 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 zemes platības piesaisti ēku ierakstīšanai Zemesgrāmatā uz zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 7876 001 1155 Ozolaines pagastā (lēmums pievienots). 

 

21. § 

Par starpgabala statusu noteikšanu zemes vienībām un to piekritības noteikšanu 

pašvaldībai Dricānu pagastā 
(Ziņo: I.Skudra) 

 

Izskatījusi Dricānu 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 13.septembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, atklāti balsojot, 14 balsīm par 

(Vilis Deksnis, Juris Gailums, Ivars Igaunis, Pēteris Karacejevs, Ernests Klīdzējs, Zigfrīds 

Lukaševičs, Jānis Macāns, Voldemārs Silagaiļs, Pēteris Stanka, Imants Skudra, Ināra Šindarjova, 

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

 

pieņemt lēmumu par starpgabala statusu noteikšanu zemes vienībām un to piekritības 

noteikšanu pašvaldībai Dricānu pagastā (lēmums pievienots). 

 

22. § 

Par pārrakstīšanās kļūdas labošanu Rēzeknes novada domes 2011.gada 3.februāra lēmumā 

„Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu zemes lietotājiem Stoļerovas pagastā” 
(Ziņo: I.Skudra) 

 

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

pagasta pārvaldes 2011.gada 11. septembra iesniegumu Nr.2-9/16 par kļūdas labošanu, ņemot 

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

patstāvīgās komitejas 2012.gada 13.septembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, atklāti 

balsojot, 14 balsīm par (Vilis Deksnis, Juris Gailums, Ivars Igaunis, Pēteris Karacejevs, Ernests 

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

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

nav, n o l e m j: 

 

1. Sakarā ar Stoļerovas pagasta pārvaldes iesniegumā norādīto par to, ka lēmumā kļūdaini 

tika norādīts personas kods un uzvārds Ritai Sondarei, 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 2011.gada 3.februāra lēmumā 

„Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu zemes lietotājiem Stoļerovas pagastā” (protokols 

Nr.4, 78.§) personas kodu no „” uz „”, uzvārdu no „Sondore” uz „Sondare". 

2. Lēmuma norakstu nosūtīt Stoļerovas pagasta pārvaldei un Valsts zemes dienesta Latgales 

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

 

23. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 7894 002 0384 sadali  

Strūžānu pagastā 
(Ziņo: I.Skudra) 

 

Izskatījusi Strūžānu pagasta pārvaldes iesniegumu par pašvaldībai nekustamā īpašuma ar 

kadastra numuru 7894 002 0384 sadali divos zemes lietojumos, pamatojoties uz likuma „Par 

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



16 

 

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

2012.gada 13.septembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, atklāti balsojot, 14 balsīm par 

(Vilis Deksnis, Juris Gailums, Ivars Igaunis, Pēteris Karacejevs, Ernests Klīdzējs, Zigfrīds 

Lukaševičs, Jānis Macāns, Voldemārs Silagaiļs, Pēteris Stanka, Imants Skudra, Ināra Šindarjova, 

Monvīds Švarcs, 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 0384 

sadali Strūžānu pagastā (lēmums pievienots). 

 

24. § 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Stūrīši”  

Gaigalavas pagastā 
(Ziņo: I.Skudra) 

 

Izskatījusi SIA „Ametrs” iesniegtu zemes ierīcības projektu Agra Ādamsona un SIA 

„ČIEKURI & KOKS” nekustamam īpašumam „Stūrīši”, 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 13.septembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, atklāti balsojot, 14 balsīm par 

(Vilis Deksnis, Juris Gailums, Ivars Igaunis, Pēteris Karacejevs, Ernests Klīdzējs, Zigfrīds 

Lukaševičs, Jānis Macāns, Voldemārs Silagaiļs, Pēteris Stanka, 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 

„Stūrīši” Gaigalavas pagastā (lēmums pievienots). 

 

25. § 

Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7842 005 0634 

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

 

Izskatījusi Nikolaja Aļošina 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 13.septembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, 

atklāti balsojot, 14 balsīm par (Vilis Deksnis, Juris Gailums, Ivars Igaunis, Pēteris Karacejevs, 

Ernests Klīdzējs, Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, Voldemārs Silagaiļs, Pēteris Stanka, 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 7842 

005 0634 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Nikolaju Aļošinu Audriņu pagastā  

(lēmums pievienots). 

 

26. § 

Par pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7846 004 0320 

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

 

Izskatījusi Aleksandras Baranovskas 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 13.septembra priekšlikumu, Rēzeknes 
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novada dome, atklāti balsojot, 14 balsīm par (Vilis Deksnis, Juris Gailums, Ivars Igaunis, Pēteris 

Karacejevs, Ernests Klīdzējs, Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, Voldemārs Silagaiļs, Pēteris 

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

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

 

pieņemt lēmumu par pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7846 

004 0320 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Aleksandru Baranovsku Čornajas 

pagastā (lēmums pievienots). 

 

27. § 

Par pašvaldībai piekritīgas zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7846 005 0210 

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

 

Izskatījusi Jerinas Krompānes 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 13.septembra priekšlikumu, Rēzeknes 

novada dome, atklāti balsojot, 14 balsīm par (Vilis Deksnis, Juris Gailums, Ivars Igaunis, Pēteris 

Karacejevs, Ernests Klīdzējs, Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, Voldemārs Silagaiļs, Pēteris 

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

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

 

pieņemt lēmumu par pašvaldībai piekritīgas zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 

7846 005 0210 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Jerinu Krompāni Čornajas 

pagastā (lēmums pievienots). 

 

28. § 

Par pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7846 010 0030 

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

 

Izskatījusi Anitas Spruktes iesniegumu par pašvaldībai piekritīgas zemes, zemes nomu, 

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

ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2012.gada 13.septembra priekšlikumu, Rēzeknes 

novada dome, atklāti balsojot, 14 balsīm par (Vilis Deksnis, Juris Gailums, Ivars Igaunis, Pēteris 

Karacejevs, Ernests Klīdzējs, Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, Voldemārs Silagaiļs, Pēteris 

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

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

 

pieņemt lēmumu par pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7846 

010 0030 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Anitu Sprukti Čornajas pagastā 

(lēmums pievienots). 

 

29. § 

Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7850 005 0476 daļas 

iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Zitu Andrejevu Dricānu pagastā 
(Ziņo: M.Švarcs) 

 

Izskatījusi Zitas Andrejevas 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 13.septembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, atklāti 
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balsojot, 14 balsīm par (Vilis Deksnis, Juris Gailums, Ivars Igaunis, Pēteris Karacejevs, Ernests 

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

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

nav, n o l e m j: 

 

pieņemt lēmumu par pašvaldības piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7850 

005 0476 daļas iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Zitu Andrejevu Dricānu 

pagastā (lēmums pievienots). 

 

30. § 

Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7850 004 00069 

iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Evaldu Dērvinieku Dricānu pagastā 
(Ziņo: M.Švarcs) 

 

Izskatījusi Evalda Dērvinieka 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 13.septembra priekšlikumu, Rēzeknes 

novada dome, atklāti balsojot, 14 balsīm par (Vilis Deksnis, Juris Gailums, Ivars Igaunis, Pēteris 

Karacejevs, Ernests Klīdzējs, Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, Voldemārs Silagaiļs, Pēteris 

Stanka, 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 7850 

004 0069  iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar  Evaldu Dērvinieku Dricānu pagastā 

(lēmums pievienots). 

 

31. § 

Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7850 005 0451  daļas  

iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Anitu Igauni  Dricānu pagastā 
(Ziņo: M.Švarcs) 

 

Izskatījusi Anitas Igaunes 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 13.septembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, atklāti 

balsojot, 14 balsīm par (Vilis Deksnis, Juris Gailums, Ivars Igaunis, Pēteris Karacejevs, Ernests 

Klīdzējs, Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, Voldemārs Silagaiļs, Pēteris Stanka, 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 7850 

005 0451 daļas  iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Anitu Igauni Dricānu pagastā 

(lēmums pievienots). 

 

32. § 

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

iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Velgu Krusti Dricānu pagastā 
(Ziņo: M.Švarcs) 

 

Izskatījusi Velgas Krustes 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 13.septembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, 
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atklāti balsojot, 14 balsīm par (Vilis Deksnis, Juris Gailums, Ivars Igaunis, Pēteris Karacejevs, 

Ernests Klīdzējs, Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, Voldemārs Silagaiļs, Pēteris Stanka, 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 7850 

005 0330 daļas  iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Velgu Krusti  Dricānu pagastā 

(lēmums pievienots). 

 

33. § 

Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7850 005 0328 daļas 

iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Natāliju Vadzišu Dricānu pagastā 
(Ziņo: M.Švarcs) 

 

Izskatījusi Natālijas Vadzišas 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 13.septembra priekšlikumu, Rēzeknes 

novada dome, atklāti balsojot, 14 balsīm par (Vilis Deksnis, Juris Gailums, Ivars Igaunis, Pēteris 

Karacejevs, Ernests Klīdzējs, Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, Voldemārs Silagaiļs, Pēteris 

Stanka, 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 7850 

005 0328 daļas iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Natāliju Vadzišu Dricānu 

pagastā (lēmums pievienots). 

 

34. § 

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

iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Ilonu Vilcāni Dricānu pagastā 
(Ziņo: M.Švarcs) 

 

Izskatījusi Ilonas Vilcānes 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 13.septembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, atklāti 

balsojot, 14 balsīm par (Vilis Deksnis, Juris Gailums, Ivars Igaunis, Pēteris Karacejevs, Ernests 

Klīdzējs, Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, Voldemārs Silagaiļs, Pēteris Stanka, 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 7850 

005 0330 daļas iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Ilonu Vilcāni Dricānu pagastā 

(lēmums pievienots). 

 

35. § 

Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7852 005 0222 

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

 

Izskatījusi Vasīlija Kolesnikova 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 13.septembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, atklāti 
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balsojot, 14 balsīm par (Vilis Deksnis, Juris Gailums, Ivars Igaunis, Pēteris Karacejevs, Ernests 

Klīdzējs, Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, Voldemārs Silagaiļs, Pēteris Stanka, 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 0222 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Vasīliju Kolesnikovu Feimaņu 

pagastā (lēmums pievienots). 

 

36. § 

Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7854 007 0397 un 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7854 007 0308 daļas iznomāšanu Aināram Plušam 

Gaigalavas pagastā 
(Ziņo: M.Švarcs) 

 

Izskatījusi Aināra Pluša 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 13.septembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, 

atklāti balsojot, 14 balsīm par (Vilis Deksnis, Juris Gailums, Ivars Igaunis, Pēteris Karacejevs, 

Ernests Klīdzējs, Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, Voldemārs Silagaiļs, Pēteris Stanka, 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 7854 

007 0397 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7854 007 0308 daļas iznomāšanu Aināram 

Plušam Gaigalavas pagastā (lēmums pievienots). 

 

37. § 

Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7854 005 0405 daļas 

iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Iju Viļumu Gaigalavas pagastā 
(Ziņo: M.Švarcs) 

 

Izskatījusi Ijas Viļumas 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 13.septembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, 

atklāti balsojot, 14 balsīm par (Vilis Deksnis, Juris Gailums, Ivars Igaunis, Pēteris Karacejevs, 

Ernests Klīdzējs, Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, Voldemārs Silagaiļs, Pēteris Stanka, 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 7854 

005 0405 daļas iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Iju Viļumu Gaigalavas pagastā 

(lēmums pievienots). 

 

38. § 

Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7856 001 0734 

iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Lūciju Ančevsku Griškānu pagastā 
(Ziņo: M.Švarcs) 

 

Izskatījusi Lūcijas Ančevskas iesniegumu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

37.panta sesto daļu, 41.panta pirmās daļas 3.punktu, ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 
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2012.gada 13.septembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, atklāti balsojot, 14 balsīm par 

(Vilis Deksnis, Juris Gailums, Ivars Igaunis, Pēteris Karacejevs, Ernests Klīdzējs, Zigfrīds 

Lukaševičs, Jānis Macāns, Voldemārs Silagaiļs, Pēteris Stanka, 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 7856 

001 0734 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Lūciju Ančevsku Griškānu pagastā 

(lēmums pievienots). 

 

39. § 

Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7858 005 0300 daļas 

iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Marutu Puisāni Ilzeskalna pagastā 
(Ziņo: M.Švarcs) 

 

Izskatījusi Marutas Puisānes iesniegumu par pašvaldībai piederošās 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 13.septembra priekšlikumu, 

Rēzeknes novada dome, atklāti balsojot, 14 balsīm par (Vilis Deksnis, Juris Gailums, Ivars 

Igaunis, Pēteris Karacejevs, Ernests Klīdzējs, Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, Voldemārs 

Silagaiļs, Pēteris Stanka, 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  7858 

005 0300 daļas iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Marutu Puisāni Ilzeskalna 

pagastā (lēmums pievienots). 

 

40. § 

Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7866 001 0139 

iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar zemnieku saimniecību „Zelmeņi”  

Lendžu pagastā 
(Ziņo: M.Švarcs) 

 

Izskatot zemnieku saimniecības „Zelmeņi” īpašnieka Aivara Bernāna 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 

13.septembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, atklāti balsojot, 14 balsīm par (Vilis 

Deksnis, Juris Gailums, Ivars Igaunis, Pēteris Karacejevs, Ernests Klīdzējs, Zigfrīds Lukaševičs, 

Jānis Macāns, Voldemārs Silagaiļs, Pēteris Stanka, 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 0139 iznomāšanu,  zemes nomas līguma noslēgšanu ar zemnieku saimniecību „Zelmeņi” 

Lendžu pagastā (lēmums pievienots). 
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41. § 

Par pašvaldības īpašumā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7866 002 0010 

daļas iznomāšanu zemnieku saimniecībai „Zelmeņi” un zemes nomas līguma  

noslēgšanu Lendžu pagastā 
(Ziņo: M.Švarcs) 

 

Izskatot zemnieku saimniecības „Zelmeņi” īpašnieka Aivara Bernāna 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 

13.septembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, atklāti balsojot, 14 balsīm par (Vilis 

Deksnis, Juris Gailums, Ivars Igaunis, Pēteris Karacejevs, Ernests Klīdzējs, Zigfrīds Lukaševičs, 

Jānis Macāns, Voldemārs Silagaiļs, Pēteris Stanka, Imants Skudra, Ināra Šindarjova, Monvīds 

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

 

pieņemt lēmumu par pašvaldības īpašumā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  

7866 002 0010 iznomāšanu zemnieku saimniecībai „Zelmeņi” un zemes nomas līguma 

noslēgšanu Lendžu pagastā. 

 

42. § 

Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7868 001 0202 

iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Anitu Lasenbergu Lūznavas pagastā 
(Ziņo: M.Švarcs) 

 

Izskatījusi Anitas Lasenbergas 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 13.septembra priekšlikumu, Rēzeknes 

novada dome, atklāti balsojot, 14 balsīm par (Vilis Deksnis, Juris Gailums, Ivars Igaunis, Pēteris 

Karacejevs, Ernests Klīdzējs, Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, Voldemārs Silagaiļs, Pēteris 

Stanka, 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 7868 

001 0202 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Anitu Lasenbergu Lūznavas pagastā 

(lēmums pievienots). 

 

43. § 

Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7868 005 0101  

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

 

Izskatījusi Valentīnas Zlotnikovas 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 13.septembra priekšlikumu, Rēzeknes 

novada dome, atklāti balsojot, 14 balsīm par (Vilis Deksnis, Juris Gailums, Ivars Igaunis, Pēteris 

Karacejevs, Ernests Klīdzējs, Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, Voldemārs Silagaiļs, Pēteris 

Stanka, 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 7868 

005 0101 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Valentīnu Zlotnikovu Lūznavas 

pagastā (lēmums pievienots). 
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44. § 

Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6876 006 0113 

iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Māri Krišānu Nautrēnu pagastā 
(Ziņo: M.Švarcs) 

 

Izskatījusi Māra Krišāna iesniegumu par pašvaldībai piekritīgas  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 13.septembra priekšlikumu, 

Rēzeknes novada dome, atklāti balsojot, 14 balsīm par (Vilis Deksnis, Juris Gailums, Ivars 

Igaunis, Pēteris Karacejevs, Ernests Klīdzējs, Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, Voldemārs 

Silagaiļs, Pēteris Stanka, 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 6876 

006 0113 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Māri Krišānu Nautrēnu pagastā 

(lēmums pievienots). 

 

45. § 

Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7876 001 1155 

iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Maiju Voveri Ozolaines pagastā  

(Ziņo: M.Švarcs) 

 

Izskatījusi Maijas Voveres pilnvarotas personas Marijas Kuprukas 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 13.septembra priekšlikumu, 

Rēzeknes novada dome, atklāti balsojot, 14 balsīm par (Vilis Deksnis, Juris Gailums, Ivars 

Igaunis, Pēteris Karacejevs, Ernests Klīdzējs, Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, Voldemārs 

Silagaiļs, Pēteris Stanka, 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 1155 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Maiju Voveri Ozolaines pagastā 

(lēmums pievienots). 

 

46. § 

Par zemes nomas tiesību izbeigšanu Zinaidai Matvejevai uz pašvaldībai piekritīgās zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 7876 001 2214 un zemes nomas līguma noslēgšanu ar 

Ināru Tihomirovu Ozolaines pagastā 
(Ziņo: M.Švarcs) 

 

Izskatījusi Ināras Tihomirovas iesniegumu par zemes tiesību izbeigšanu Zinaidai 

Matvejevai uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7876 001 2214 un mantotās daļas 

iznomāšanu Inārai Tihomirovai, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 37.panta sesto daļu, 

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

13.septembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, atklāti balsojot, 14 balsīm par (Vilis 

Deksnis, Juris Gailums, Ivars Igaunis, Pēteris Karacejevs, Ernests Klīdzējs, Zigfrīds Lukaševičs, 

Jānis Macāns, Voldemārs Silagaiļs, Pēteris Stanka, 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 zemes nomas tiesību izbeigšanu Zinaidai Matvejevai uz pašvaldībai 

piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7876 001 2214 un zemes nomas līguma 

noslēgšanu ar Ināru Tihomirovu Ozolaines pagastā (lēmums pievienots). 

 

47. § 

Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7882 001 0063  

iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Ņinu Dreimani Rikavas pagastā 
(Ziņo: M.Švarcs) 

 

Izskatījusi Ņinas Dreimanes iesniegumu par pašvaldībai piekritīgās zemes iznomāšanu, 

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

ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2012.gada 13.septembra priekšlikumu, Rēzeknes 

novada dome, atklāti balsojot, 14 balsīm par (Vilis Deksnis, Juris Gailums, Ivars Igaunis, Pēteris 

Karacejevs, Ernests Klīdzējs, Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, Voldemārs Silagaiļs, Pēteris 

Stanka, 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 7882 

001 0063 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Ņinu Dreimani Rikavas pagastā 

(lēmums pievienots). 

 

48. § 

Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7886 003 0271, 7886 

003 0272 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Jūliju Anču Sakstagala pagastā 
(Ziņo: M.Švarcs) 

 

Izskatījusi Jūlijas Ančas iesniegumu par pašvaldībai piekritīgās zemes iznomāšanu un  

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

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

13.septembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, atklāti balsojot, 14 balsīm par (Vilis 

Deksnis, Juris Gailums, Ivars Igaunis, Pēteris Karacejevs, Ernests Klīdzējs, Zigfrīds Lukaševičs, 

Jānis Macāns, Voldemārs Silagaiļs, Pēteris Stanka, 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 7886 

003 0271, 7886 003 0272 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Jūliju Anču 

Sakstagala pagastā (lēmums pievienots). 

 

49. § 

Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7886 003 0225, 7886 

005 117, 7886 005 0116 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Juri Čeiču 

Sakstagala pagastā 
(Ziņo: M.Švarcs) 

 

Izskatījusi Jura  Čeiča  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 13.septembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, 

atklāti balsojot, 14 balsīm par (Vilis Deksnis, Juris Gailums, Ivars Igaunis, Pēteris Karacejevs, 

Ernests Klīdzējs, Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, Voldemārs Silagaiļs, Pēteris Stanka, 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 7886 

003 0225, 7886 005 0117, 7886 005 0116 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Juri 

Čeiču Sakstagala pagastā (lēmums pievienots). 

 

50. § 

Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7886 005 0252, 7886 

005 0147, 7886 003 0268 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar  

Jevģēniju Morozovu Sakstagala pagastā 
(Ziņo: M.Švarcs) 

 

Izskatījusi Jevģēnija Morozova iesniegumu par pašvaldībai piekritīgās zemes iznomāšanu 

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

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

13.septembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, atklāti balsojot, 14 balsīm par (Vilis 

Deksnis, Juris Gailums, Ivars Igaunis, Pēteris Karacejevs, Ernests Klīdzējs, Zigfrīds Lukaševičs, 

Jānis Macāns, Voldemārs Silagaiļs, Pēteris Stanka, 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 7886 

005 0252, 7886 005 0147, 7886 003 0268 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar 

Jevģēniju Morozovu Sakstagala pagastā (lēmums pievienots). 

 

51. § 

Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7886 006 0189, 7886 

006 0191, 7886 006 0190 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar  

Juri Lukjanovu Sakstagala pagastā 
 (Ziņo: M.Švarcs) 

 

Izskatījusi Jura Lukjanova iesniegumu par pašvaldībai piekritīgās zemes iznomāšanu un 

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

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

13.septembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, atklāti balsojot, 14 balsīm par (Vilis 

Deksnis, Juris Gailums, Ivars Igaunis, Pēteris Karacejevs, Ernests Klīdzējs, Zigfrīds Lukaševičs, 

Jānis Macāns, Voldemārs Silagaiļs, Pēteris Stanka, 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 7886 

006 0189, 7886 006 0191, 7886 006 0190 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Juri 

Lukjanovu Sakstagala pagastā (lēmums pievienots). 

 

52. § 

Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7886 004 0161,  

7886 002 0205 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar  

Vladimiru Smirnovu Sakstagala pagastā 
(Ziņo: M.Švarcs) 

 

Izskatījusi Vladimira Smirnova 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 13.septembra priekšlikumu, Rēzeknes 

novada dome, atklāti balsojot, 14 balsīm par (Vilis Deksnis, Juris Gailums, Ivars Igaunis, Pēteris 
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Karacejevs, Ernests Klīdzējs, Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, Voldemārs Silagaiļs, Pēteris 

Stanka, 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 7886 

004 0161, 7886 002 0205 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Vladimiru 

Smirnovu Sakstagala pagastā (lēmums pievienots). 

 

53. § 

Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7894 002 0046, 7894 

002 0045 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Jāzepu Gailumu  

Strūžānu pagastā 
(Ziņo: M.Švarcs) 

 

Izskatījusi Jāzepa Gailuma 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 13.septembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, 

atklāti balsojot, 14 balsīm par (Vilis Deksnis, Juris Gailums, Ivars Igaunis, Pēteris Karacejevs, 

Ernests Klīdzējs, Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, Voldemārs Silagaiļs, Pēteris Stanka, 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 7894 

002 0046, 7894 002 0045 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Jāzepu Gailumu 

Strūžānu pagastā (lēmums pievienots). 

 

54. § 

Par rezerves zemes fonda zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7842 003 0403 un  

7842 003 0205 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 13.septembra priekšlikumu, Rēzeknes 

novada dome, atklāti balsojot, 14 balsīm par (Vilis Deksnis, Juris Gailums, Ivars Igaunis, Pēteris 

Karacejevs, Ernests Klīdzējs, Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, Voldemārs Silagaiļs, Pēteris 

Stanka, 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 7842 

003 0403 un 7842 003 0205 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Nikolaju 

Černobrovu Audriņu pagastā (lēmums pievienots). 

 

55. § 

Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7846 003 0075 

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

 

Izskatījusi Pētera Buļa iesniegumu par zemes nomas līguma noslēgšanu, pamatojoties uz 

likuma „Par pašvaldībām” 37.panta sesto daļu, 41.panta pirmās daļas 3.punktu, ņemot vērā 
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Finanšu pastāvīgās komitejas 2012.gada 13.septembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, 

atklāti balsojot, 14 balsīm par (Vilis Deksnis, Juris Gailums, Ivars Igaunis, Pēteris Karacejevs, 

Ernests Klīdzējs, Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, Voldemārs Silagaiļs, Pēteris Stanka, 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 7846 

003 0075 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Pēteri Buļi Čornajas pagastā 

(lēmums pievienots). 

 

56. § 

Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7846 005 0077 daļas 

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

 

Izskatījusi Jerinas Krompānes 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 13.septembra priekšlikumu, Rēzeknes 

novada dome, atklāti balsojot, 14 balsīm par (Vilis Deksnis, Juris Gailums, Ivars Igaunis, Pēteris 

Karacejevs, Ernests Klīdzējs, Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, Voldemārs Silagaiļs, Pēteris 

Stanka, 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 7846 

005 0077 daļas  iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Jerinu Krompāni Čornajas 

pagastā (lēmums pievienots). 

 

57. § 

Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7854 007 0167 un zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 7854 007 0395 daļas iznomāšanu, zemes nomas līguma 

noslēgšanu ar Aināru Plušu Gaigalavas pagastā 
(Ziņo: M.Švarcs) 

 

Izskatījusi Aināra Pluša 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 13.septembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, 

atklāti balsojot, 14 balsīm par (Vilis Deksnis, Juris Gailums, Ivars Igaunis, Pēteris Karacejevs, 

Ernests Klīdzējs, Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, Voldemārs Silagaiļs, Pēteris Stanka, 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 7854 

007 0167 un rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7854 007 0395 daļas 

iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Aināru Plušu Gaigalavas pagastā (lēmums 

pievienots). 
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58. § 

Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7868 001 0203 

iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Anitu Lasenbergu Lūznavas pagastā 
(Ziņo: M.Švarcs) 

 

Izskatījusi Anitas Lasenbergas 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 13.septembra priekšlikumu, Rēzeknes 

novada dome, atklāti balsojot, 14 balsīm par (Vilis Deksnis, Juris Gailums, Ivars Igaunis, Pēteris 

Karacejevs, Ernests Klīdzējs, Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, Voldemārs Silagaiļs, Pēteris 

Stanka, 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 7868 

001 0203 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Anitu Lasenbergu Lūznavas pagastā 

(lēmums pievienots). 

 

59. § 

Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7868 001 0188 

iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Aleksandru Safonovu Lūznavas pagastā 
(Ziņo: M.Švarcs) 

 

Izskatījusi Aleksandra Safonova 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 13.septembra priekšlikumu, Rēzeknes 

novada dome, atklāti balsojot, 14 balsīm par (Vilis Deksnis, Juris Gailums, Ivars Igaunis, Pēteris 

Karacejevs, Ernests Klīdzējs, Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, Voldemārs Silagaiļs, Pēteris 

Stanka, 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 7868 

001 0188 iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Aleksandru Safonovu Lūznavas 

pagastā (lēmums pievienots). 

 

60. § 

Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7868 001 0208 

iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Antoņinu Smali Lūznavas pagastā 
(Ziņo: M.Švarcs) 

 

Izskatījusi Antoņinas Smales 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 13.septembra priekšlikumu, Rēzeknes 

novada dome, atklāti balsojot, 14 balsīm par (Vilis Deksnis, Juris Gailums, Ivars Igaunis, Pēteris 

Karacejevs, Ernests Klīdzējs, Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, Voldemārs Silagaiļs, Pēteris 

Stanka, 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 7868 

001 0208  iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Antoņinu Smali Lūznavas pagastā 

(lēmums pievienots). 
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61. § 

Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7866 004 1104 zemes 

nomas līguma pārslēgšanu ar Vladimiru Vinogradovu Lendžu pagastā 
(Ziņo: M.Švarcs) 

 

Izskatot Vladimira Vinogradova 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 

13.septembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, atklāti balsojot, 14 balsīm par (Vilis 

Deksnis, Juris Gailums, Ivars Igaunis, Pēteris Karacejevs, Ernests Klīdzējs, Zigfrīds Lukaševičs, 

Jānis Macāns, Voldemārs Silagaiļs, Pēteris Stanka, 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 

004 1104 zemes nomas līguma pārslēgšanu ar Vladimiru Vinogradovu Lendžu pagastā 

(lēmums pievienots). 

 

62. § 

Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7866 004 1155 zemes 

nomas līguma pārslēgšanu ar Anatoliju Vladimirovu Lendžu pagastā 
(Ziņo: M.Švarcs) 

 

Izskatot Anatolija Vladimirova 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 13.septembra 

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

Gailums, Ivars Igaunis, Pēteris Karacejevs, Ernests Klīdzējs, Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, 

Voldemārs Silagaiļs, Pēteris Stanka, 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 

004 1155 zemes nomas līguma pārslēgšanu ar Anatoliju Vladimirovu Lendžu pagastā (lēmums 

pievienots). 

 

63. § 

Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7866 004 1043 zemes 

nomas līguma pārslēgšanu ar Larisu Čeksi Lendžu pagastā 
(Ziņo: M.Švarcs) 

 

Izskatot Larisas Čekses 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 13.septembra 

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

Gailums, Ivars Igaunis, Pēteris Karacejevs, Ernests Klīdzējs, Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, 

Voldemārs Silagaiļs, Pēteris Stanka, 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 

004 1043 zemes nomas līguma pārslēgšanu ar Larisu Čeksi Lendžu pagastā (lēmums 

pievienots). 
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64. § 

Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7866 004 0151 zemes 

nomas līguma pārslēgšanu ar Aivaru Žurilu Lendžu pagastā 
(Ziņo: M.Švarcs) 

 

Izskatot Aivara Žurilas 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 13.septembra priekšlikumu, 

Rēzeknes novada dome, atklāti balsojot, 14 balsīm par (Vilis Deksnis, Juris Gailums, Ivars 

Igaunis, Pēteris Karacejevs, Ernests Klīdzējs, Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, Voldemārs 

Silagaiļs, Pēteris Stanka, 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 

004 0151 zemes nomas līguma pārslēgšanu ar Aivaru Žurilu Lendžu pagastā (lēmums 

pievienots). 

 

65. § 

Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7866 004 1003 zemes 

nomas līguma pārslēgšanu ar Lūciju Vasiļevsku Lendžu pagastā 
(Ziņo: M.Švarcs) 

 

Izskatot Lūcijas Vasiļevskas 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 13.septembra 

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

Gailums, Ivars Igaunis, Pēteris Karacejevs, Ernests Klīdzējs, Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, 

Voldemārs Silagaiļs, Pēteris Stanka, 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 

004 1003 zemes nomas līguma pārslēgšanu ar Lūciju Vasiļevsku Lendžu pagastā (lēmums 

pievienots). 

 

66. § 

Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7866 003 0241 zemes 

nomas līguma pārslēgšanu ar Andri Adijānu Lendžu pagastā 
(Ziņo: M.Švarcs) 

 

Izskatot Andra Adijāna 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 13.septembra 

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

Gailums, Ivars Igaunis, Pēteris Karacejevs, Ernests Klīdzējs, Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, 

Voldemārs Silagaiļs, Pēteris Stanka, 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 

003 0241 zemes nomas līguma pārslēgšanu ar Andri Adijānu Lendžu pagastā (lēmums 

pievienots). 
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67. § 

Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7870 003 2004 zemes 

nomas līguma pārslēgšanu ar Mariju Šmauksteli Maltas pagastā 
(Ziņo: M.Švarcs) 

 

Izskatot Marijas Šmauksteles 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 13.septembra 

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

Gailums, Ivars Igaunis, Pēteris Karacejevs, Ernests Klīdzējs, Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, 

Voldemārs Silagaiļs, Pēteris Stanka, 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 7870 

003 2004 zemes nomas līguma pārslēgšanu ar Mariju Šmauksteli Maltas pagastā (lēmums 

pievienots). 

 

68. § 

Par zemes nomas līguma grozīšanu ar Ludmilu Bobrovu, par zemes vienību ar 

 kadastra apzīmējumiem 7854 007 0312 un 78540070182 izslēgšanu no līguma  

Gaigalavas pagastā 
(Ziņo: M.Švarcs) 

 

Izskatījusi Ludmilas Bobrovas iesniegumu par atteikšanos no zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumiem 7854 007 0312 un 7854 007 0182 nomu, pamatojoties uz likuma „Par 

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

pastāvīgās komitejas 2012.gada 13.septembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, atklāti 

balsojot, 14 balsīm par (Vilis Deksnis, Juris Gailums, Ivars Igaunis, Pēteris Karacejevs, Ernests 

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

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

nav, n o l e m j: 

 

pieņemt lēmumu par zemes nomas līguma grozīšanu ar Ludmilu Bobrovu, par zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumiem 7854 007 0312 un 7854 007 0182 izslēgšanu no līguma 

Gaigalavas pagastā (lēmums pievienots). 

 

69. § 

Par 2007.gada 10.septembra zemes nomas līguma Nr. 57 nomas tiesību izbeigšanu Pēterim 

Žuravļovam uz zemes vienību  ar kadastra apzīmējumu 7870 006 0104 Maltas pagastā 
(Ziņo: M.Švarcs) 

 

Izskatījusi Ļudmilas Žuravļovas iesniegumu par zemes nomas tiesību izbeigšanu, sakarā ar 

vīra Pētera Žuravļova nāvi, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 37.panta sesto daļu, 

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

13.septembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, atklāti balsojot, 14 balsīm par (Vilis 

Deksnis, Juris Gailums, Ivars Igaunis, Pēteris Karacejevs, Ernests Klīdzējs, Zigfrīds Lukaševičs, 

Jānis Macāns, Voldemārs Silagaiļs, Pēteris Stanka, 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 2007.gada 10.septembra zemes nomas līguma Nr. 57 nomas  tiesību 

izbeigšanu Pēterim Žuravļovam uz zemes vienību  ar kadastra apzīmējumu 7870 006 0104 

Maltas pagastā (lēmums pievienots). 

70. § 

Par dzīvojamās telpas īrēšanas tiesību atzīšanu Dairim Podiņam Rikavas pagastā 
(Ziņo: V.Silagaiļs) 

 

Izskatījusi Daira Podiņa 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 13.septembra 

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

Gailums, Ivars Igaunis, Pēteris Karacejevs, Ernests Klīdzējs, Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, 

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

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

 

pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas īrēšanas tiesību atzīšanu Dairim Podiņam, 

pašvaldībai piederošās vai tās nomātās dzīvojamās telpas izīrēšanai (lēmums pievienots). 

 

71. § 

Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu ar Svetlanu Sergejevu Čornajas pagastā 
(Ziņo: V.Silagaiļs) 

 

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 jautājumu un veselības aizsardzības pastāvīgās komitejas 2012.gada 13.septembra 

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

Gailums, Ivars Igaunis, Pēteris Karacejevs, Ernests Klīdzējs, Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, 

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

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

 

1. Atjaunot ar Svetlanu Sergejevu, 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 17.septembra līdz 2013.gada 16.martam, 

2. Uzdot Čornajas pagasta pārvaldes vadītājam Oļegam Kvitkovskim atjaunot sociālā 

dzīvokļa īres līgumu ar Svetlanu Sergejevu. 

 

72. § 

Par papildinājumu personu reģistra pašvaldību dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot 

pašvaldībai piederošās vai iznomātās dzīvojamās telpas, apstiprināšanu (pirmām kārtām) 
 (Ziņo: V.Silagaiļs) 

 

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

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

3.punktu, 3.1.1.punktu, 3.4.punktu, 3.6.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 13.septembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, atklāti balsojot, 14 balsīm par 

(Vilis Deksnis, Juris Gailums, Ivars Igaunis, Pēteris Karacejevs, Ernests Klīdzējs, Zigfrīds 

Lukaševičs, Jānis Macāns, Voldemārs Silagaiļs, Pēteris Stanka, Imants Skudra, Ināra Šindarjova, 

Monvīds Švarcs, Valda Tutina, Dainis Viļums), pret - nav, atturas - nav, n o l e m j: 
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apstiprināt papildinājumus personu reģistrāciju pašvaldības reģistrā palīdzības saņemšanai 

dzīvokļu jautājumu risināšanā, izīrējot pašvaldībai piederošās vai iznomātās dzīvojamās telpas  

personu kategorijā - „Bērni bāreņi un bērni, kuri palikuši bez vecāku gādības un audzināti bērnu 

aprūpes un audzināšanas iestādē, audžu ģimenē vai pie aizbildņa, - pēc tam, kad beigusies viņu 

uzturēšanās tajās, vai arī tad, kad viņi beiguši mācības izglītības iestādē, ja viņiem nav iespējams 

likuma noteiktajā kārtībā iemitināties agrāk aizņemtajā dzīvojamā telpā”, iekļaujot Dairi 

Podiņu, personas kods, deklarētā dzīvesvieta: Rēzeknes novads, ar kārtas Nr.28. 

 

73. § 

Par grozījumu personu reģistra pašvaldību dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot 

pašvaldībai piederošās vai iznomātās dzīvojamās telpas, apstiprināšanu (pirmām kārtām) 
(Ziņo: V.Silagaiļs) 

 

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

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

3.punktu, 3.1.1.punktu, 3.4.punktu, 3.6.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 13.septembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, atklāti balsojot, 14 balsīm par 

(Vilis Deksnis, Juris Gailums, Ivars Igaunis, Pēteris Karacejevs, Ernests Klīdzējs, Zigfrīds 

Lukaševičs, Jānis Macāns, Voldemārs Silagaiļs, Pēteris Stanka, Imants Skudra, Ināra Šindarjova, 

Monvīds Švarcs, 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   

personu kategorijai - „Bērni bāreņi un bērni, kuri palikuši bez vecāku gādības un audzināti 

bērnu aprūpes un audzināšanas iestādē, audžu ģimenē vai pie aizbildņa,- pēc tam, kad ir 

beigusies viņu uzturēšanās tajās, vai arī tad, kad viņi beiguši mācības izglītības iestādē, ja 

viņiem nav iespējams likuma noteiktajā kārtībā iemitināties agrāk aizņemtajā dzīvojamā 

telpā” (pielikums Nr.1 pievienots). 

 

74. § 

Par vistu fermas Rēzeknes novadā, Ozolaines pagastā, īpašumā „Pūces 1” (kadastra 

Nr.7876 001 2558), būvniecības ieceri 
(Ziņo: I.Skudra) 

 

Pamatojoties uz Būvniecības likuma 12.panta pirmās daļas 3.punktu,  Ministru kabineta 

2007.gada 22.maija noteikumu Nr.331 „Paredzētās būves publiskās apspriešanas kārtība” 

20.punktu, izvērtējot Laura Turka 2012.gada 6.jūnijā ierosināto būvniecības ieceri vistu fermas 

būvniecībai līdz 6000 galvām īpašumā „Pūces 1”, Ozolaines pagastā, Rēzeknes novadā, zemes 

gabalā ar kadastra apzīmējumu 7876 001 2558, ņemot vērā Rēzeknes novada pašvaldības 

būvvaldes 2012.gada 31.augusta gala ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem un 

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

komitejas 2012.gada 13.septembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, atklāti balsojot, 14 

balsīm par (Vilis Deksnis, Juris Gailums, Ivars Igaunis, Pēteris Karacejevs, Ernests Klīdzējs, 

Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, Voldemārs Silagaiļs, Pēteris Stanka, Imants Skudra, Ināra 

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

 

1. Akceptēt Laura Turka ierosināto vistu fermas Rēzeknes novadā, Ozolaines pagastā, 

īpašumā „Pūces 1” (kadastra Nr.7876 001 2558), būvniecības ieceri. 

2. Rēzeknes novada pašvaldības būvvalde ir atbildīga par lēmuma izpildi. 
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75. § 

Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām ūdenssaimniecības 

attīstības investīciju projekta īstenošanai Sakstagala pagasta Ciskādu ciemā 
(Ziņo: I.Skudra) 

 

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

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

komitejas 2012.gada 13.septembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, atklāti balsojot, 14 

balsīm par (Vilis Deksnis, Juris Gailums, Ivars Igaunis, Pēteris Karacejevs, Ernests Klīdzējs, 

Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, Voldemārs Silagaiļs, Pēteris Stanka, Imants Skudra, Ināra 

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

 

1. Apstiprināt SIA „PROFIN” izstrādāto tehniski ekonomisko pamatojumu 

„Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Sakstagala pagasta Ciskādu ciemā”. 

2. Apstiprināt šādu investīciju projekta finanšu plānu: 

Rādītāji LVL % 

Finansējums, kopā 346 262,32  

t.sk.  

Attiecināmām izmaksām 286 167,20 

 

100% 

Pašvaldības finansējums (kredīts) 42 925,08 15% 

ERAF finansējums 243 242,12 85% 

Neattiecināmām izmaksām (PVN) 60 095,12  

Projekta iesniedzēja līdzekļi 60 095,12  

3. Apstiprināt šādus investīciju projekta pasākumus (prioritārās investīciju programmas 

komponentes): 

1 Jauna artēziskā urbuma izbūve 1 komplekts 

2 Dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas izbūve 1 komplekts 

3 Ūdensvadu rekonstrukcija, kopā 1370 m 

4 Vecā urbuma tamponēšana 1 gab. 

5 NAI izbūve 1 komplekts 

6 Kanalizācijas tīklu izbūve centrā 1030 m 

7 Izplūdes vada izbūve 560 m 

4. Projekta finansēšanā nodrošināt Rēzeknes novada pašvaldības Sakstagala pagasta 

pārvaldes ieguldījumu 42 925,08 LVL (četrdesmit divi tūkstoši deviņi simti divdesmit 

pieci lati 08 santīmi), kas sastāda 15 % no projekta kopējām attiecināmām izmaksām, 

Sakstagala pagasta pārvaldes iesniegtā projekta „Ūdenssaimniecības attīstība 

Rēzeknes novada Sakstagala pagasta Ciskādu ciemā” īstenošanai, attiecināmo izmaksu 

segšanai Sakstagala pagasta pārvaldei ņemt aizņēmumu Valsts kasē vai citā 

kredītiestādē nacionālā līdzfinansējuma vajadzībām 42 925,08 LVL (četrdesmit divi 

tūkstoši deviņi simti divdesmit pieci lati 08 santīmi). 

5. Realizēt tehniski ekonomiskajā pamatojumā izstrādāto tarifu politiku, apstiprinot 

plānotos ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus.  



35 

 

6. Pievienotās vērtības nodokļa izmaksas finansēt, izmantojot likuma „Par pievienotās 

vērtības nodokli” normu par priekšnodokļa atskaitīšanu. 

7. Akceptēt Sakstagala pagasta pārvaldes ERAF līdzfinansējuma saņemšanai sagatavoto 

projekta iesniegumu, tajā ietvertos darbus un finansējumu apjomu atbilstoši projekta 

iesniegumā iekļautajam finansējuma plānam (Iesnieguma 2.papilddokuments) un 

projekta budžeta kopsavilkumam (Iesnieguma 3.papilddokuments). 

 

76. § 

Par biedrības „Svētenis” projekta „Apgūsti zvejniecību – rotaļājoties!” atbalstu 
(Ziņo: I.Skudra) 

 

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

Teritorijas attīstības, plānošanas, tautsaimniecības vides un infrastruktūras jautājumu pastāvīgās 

komitejas 2012.gada 13.septembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, atklāti balsojot, 14 

balsīm par (Vilis Deksnis, Juris Gailums, Ivars Igaunis, Pēteris Karacejevs, Ernests Klīdzējs, 

Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, Voldemārs Silagaiļs, Pēteris Stanka, Imants Skudra, Ināra 

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

 

atbalstīt biedrības „Svētenis” projekta „Apgūsti zvejniecību – rotaļājoties!” iesniegšanu 

Eiropas Savienības Eiropas Zivsaimniecības fonda Zivsaimniecības attīstības iespējai atklātā 

projektu iesniegumu konkursa 2.kārtas Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda 

atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.-2013.gadam pasākumā 401 „Teritorijas attīstības stratēģiju 

īstenošana” aktivitātei „Ciematu, kuros veic zivsaimniecības darbības, atjaunošana un attīstība” 

biedrības „Rēzeknes rajona kopienu partnerība” attīstības stratēģijas rīcībā „Atbalsts teritorijas 

labiekārtošanai” un garantēt līdzfinansējumu projekta apstiprināšanas gadījumā Ls 1426,65 

(viens tūkstotis četri simti divdesmit seši lati 65 santīmi) apmērā no Gaigalavas pagasta 

pārvaldes budžeta. 

 

77. § 

Par biedrības „Rāzna plus” projekta „PRIEKS IR UZDEJOT” atbalstu 
(Ziņo: I.Skudra) 

 

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

Teritorijas attīstības, plānošanas, tautsaimniecības vides un infrastruktūras jautājumu pastāvīgās 

komitejas 2012.gada 13.septembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, atklāti balsojot, 14 

balsīm par (Vilis Deksnis, Juris Gailums, Ivars Igaunis, Pēteris Karacejevs, Ernests Klīdzējs, 

Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, Voldemārs Silagaiļs, Pēteris Stanka, Imants Skudra, Ināra 

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

 

atbalstīt biedrības „Rāzna plus” projekta „PRIEKS IR UZDEJOT” iesniegšanu Eiropas 

Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklātā projektu iesniegumu konkursa IV 

kārtas Lauku attīstības programmas 413.pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves 

kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” aktivitātei „Iekārtu, 

tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un 

uzstādīšana, infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu( ieskaitot apmācību un interešu klubu, 

kultūras, vides aizsardzības, sporta un citas brīvā laika pavadīšanas aktivitātes) dažādošanai 

vietējiem iedzīvotājiem” biedrības „Rēzeknes rajona kopienu partnerība” Attīstības stratēģijas 

rīcībā „Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem” un garantēt 

līdzfinansējumu projekta apstiprināšanas gadījumā Ls 500,00 (pieci simti lati 00 santīmi) apmērā 

no Kaunatas pagasta pārvaldes budžeta. 
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78. § 

Par biedrības „Ezerrieksts 2012” projekta „ESAM FORMĀ” atbalstu 
Ziņo: I.Skudra) 

 

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

Teritorijas attīstības, plānošanas, tautsaimniecības vides un infrastruktūras jautājumu pastāvīgās 

komitejas 2012.gada 13.septembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, atklāti balsojot, 14 

balsīm par (Vilis Deksnis, Juris Gailums, Ivars Igaunis, Pēteris Karacejevs, Ernests Klīdzējs, 

Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, Voldemārs Silagaiļs, Pēteris Stanka, Imants Skudra, Ināra 

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

 

atbalstīt biedrības „Ezerrieksts 2012” projekta „ESAM FORMĀ” iesniegšanu Eiropas 

Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklātā projektu iesniegumu konkursa IV 

kārtas Lauku attīstības programmas 413.pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves 

kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” aktivitātei „Iekārtu, 

tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un 

uzstādīšana, infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu( ieskaitot apmācību un interešu klubu, 

kultūras, vides aizsardzības, sporta un citas brīvā laika pavadīšanas aktivitātes) dažādošanai 

vietējiem iedzīvotājiem” biedrības „Rēzeknes rajona kopienu partnerība” Attīstības stratēģijas 

rīcībā „Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem” un garantēt 

līdzfinansējumu projekta apstiprināšanas gadījumā Ls 500,00 (pieci simti lati 00 santīmi) apmērā 

no Kaunatas pagasta pārvaldes budžeta. 

 

79. § 

Par biedrības „Silmalieši” projekta „Par košāku un labvēlīgāku dzīvi laukos” atbalstu 
(Ziņo: I.Skudra) 

 

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

Teritorijas attīstības, plānošanas, tautsaimniecības vides un infrastruktūras jautājumu pastāvīgās 

komitejas 2012.gada 13.septembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, atklāti balsojot, 14 

balsīm par (Vilis Deksnis, Juris Gailums, Ivars Igaunis, Pēteris Karacejevs, Ernests Klīdzējs, 

Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, Voldemārs Silagaiļs, Pēteris Stanka, Imants Skudra, Ināra 

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

 

atbalstīt biedrības „Silmalieši” projekta „Par košāku un labvēlīgāku dzīvi laukos” 

iesniegšanu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklātā projektu 

iesniegumu konkursa IV kārtas Lauku attīstības programmas 413.pasākuma „Lauku ekonomikas 

dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” 

aktivitātei „Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu 

nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (ieskaitot 

apmācību un interešu klubus, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citas brīvā laika pavadīšanas 

aktivitātes) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem” biedrības „Rēzeknes rajona kopienu 

partnerība” Attīstības stratēģijas rīcībā „Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem 

iedzīvotājiem” un garantēt līdzfinansējumu projekta apstiprināšanas gadījumā Ls 442,81 (četri 

simti četrdesmit divi lati 81 santīms) apmērā no Silmalas pagasta pārvaldes budžeta. 
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80. § 

Par biedrības „Silmalieši” projekta „Mūsdienīgas ofisa tehnikas bezmaksas apguves un 

izmantošanas punkta izveide” atbalstu 
(Ziņo: I.Skudra) 

 

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

Teritorijas attīstības, plānošanas, tautsaimniecības vides un infrastruktūras jautājumu pastāvīgās 

komitejas 2012.gada 13.septembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, atklāti balsojot, 14 

balsīm par (Vilis Deksnis, Juris Gailums, Ivars Igaunis, Pēteris Karacejevs, Ernests Klīdzējs, 

Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, Voldemārs Silagaiļs, Pēteris Stanka, Imants Skudra, Ināra 

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

 

atbalstīt biedrības „Silmalieši” projekta „Mūsdienīgas ofisa tehnikas bezmaksas apguves 

un izmantošanas punkta izveide” iesniegšanu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 

(ELFLA) atklātā projektu iesniegumu konkursa IV kārtas Lauku attīstības programmas 

413.pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības 

stratēģiju īstenošanas teritorijā” aktivitātei „Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas 

tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, infrastruktūras izveide 

sabiedrisko aktivitāšu (ieskaitot apmācību un interešu klubus, kultūras, vides aizsardzības, sporta 

un citas brīvā laika pavadīšanas aktivitātes) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem” biedrības 

„Rēzeknes rajona kopienu partnerība” Attīstības stratēģijas rīcībā „Sociālo pakalpojumu 

pieejamības nodrošināšana” un garantēt līdzfinansējumu projekta apstiprināšanas gadījumā Ls 

200,00 (divi simti lati 00 santīmi) apmērā no Silmalas pagasta pārvaldes budžeta. 

 

81. § 

Par biedrības „Ūdzeņa” projekta „Dejojam savam un citu priekam” atbalstu 
(Ziņo: I.Skudra) 

 

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

Teritorijas attīstības, plānošanas, tautsaimniecības vides un infrastruktūras jautājumu pastāvīgās 

komitejas 2012.gada 13.septembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, atklāti balsojot, 14 

balsīm par (Vilis Deksnis, Juris Gailums, Ivars Igaunis, Pēteris Karacejevs, Ernests Klīdzējs, 

Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, Voldemārs Silagaiļs, Pēteris Stanka, Imants Skudra, Ināra 

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

 

atbalstīt biedrības „ŪDZEŅA” projekta „Dejojam savam un citu priekam” iesniegšanu 

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklātā projektu iesniegumu konkursa 

IV kārtas Lauku attīstības programmas 413.pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves 

kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” aktivitātei „Iekārtu, 

tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un 

uzstādīšana, infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (ieskaitot apmācību un interešu klubus, 

kultūras, vides aizsardzības, sporta un citas brīvā laika pavadīšanas aktivitātes) dažādošanai 

vietējiem iedzīvotājiem” biedrības „Rēzeknes rajona kopienu partnerība” Attīstības stratēģijas 

rīcībā „Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem” un garantēt 

līdzfinansējumu projekta apstiprināšanas gadījumā Ls 490,77 (četri simti deviņdesmit lati 77 

santīmi) apmērā no Lendžu pagasta pārvaldes budžeta. 
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82. § 

Par biedrības „Vienota ģimene” projekta „Rotaļu laukuma „Rakari” izveide Vērēmu 

pagasta bērniem” atbalstu 
(Ziņo: I.Skudra) 

 

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

Teritorijas attīstības, plānošanas, tautsaimniecības vides un infrastruktūras jautājumu pastāvīgās 

komitejas 2012.gada 13.septembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, atklāti balsojot, 14 

balsīm par (Vilis Deksnis, Juris Gailums, Ivars Igaunis, Pēteris Karacejevs, Ernests Klīdzējs, 

Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, Voldemārs Silagaiļs, Pēteris Stanka, Imants Skudra, Ināra 

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

 

atbalstīt biedrības „Vienota Ģimene” projekta „Rotaļu  laukuma „Rakari” izveide 

Vērēmu pagasta bērniem” iesniegšanu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 

(ELFLA) atklātā projektu iesniegumu konkursa IV kārtas Lauku attīstības programmas 

413.pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības 

stratēģiju īstenošanas teritorijā” aktivitātei „Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas 

tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, infrastruktūras izveide 

pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai pakalpojuma sniegšanas vietā vietējiem 

iedzīvotājiem”  biedrības „Rēzeknes rajona kopienu partnerība” Attīstības stratēģijas rīcībā 

„Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem” un garantēt 

līdzfinansējumu projekta apstiprināšanas gadījumā Ls 500,00 (pieci simti lati 00 santīmi) apmērā 

no Vērēmu pagasta pārvaldes budžeta. 

 

83. § 

Par Kaunatas pagasta pārvaldes projekta „BRĪVAIS LAIKS KRĀSAINĀKS” atbalstu 
(Ziņo: I.Skudra) 

 

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

Teritorijas attīstības, plānošanas, tautsaimniecības vides un infrastruktūras jautājumu pastāvīgās 

komitejas 2012.gada 13.septembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, atklāti balsojot, 14 

balsīm par (Vilis Deksnis, Juris Gailums, Ivars Igaunis, Pēteris Karacejevs, Ernests Klīdzējs, 

Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, Voldemārs Silagaiļs, Pēteris Stanka, Imants Skudra, Ināra 

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

 

atbalstīt Kaunatas pagasta pārvaldes projekta „BRĪVAIS LAIKS KRĀSAINĀKS” 

iesniegšanu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklātā projektu 

iesniegumu konkursa IV kārtas Lauku attīstības programmas 413.pasākuma „Lauku ekonomikas 

dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” 

aktivitātei „Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu 

nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu( ieskaitot 

apmācību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citas brīvā laika pavadīšanas 

aktivitātes) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem” biedrības „Rēzeknes rajona kopienu 

partnerība” Attīstības stratēģijas rīcībā „Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem 

iedzīvotājiem” un garantēt līdzfinansējumu projekta apstiprināšanas gadījumā Ls 500,00 (pieci 

simti lati 00 santīmi) apmērā no Kaunatas pagasta pārvaldes budžeta. 
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84. § 

Par Strūžānu pagasta pārvaldes projekta „Strūžānu kultūras nama skatuves, zāles 

apgaismojuma nomaiņa un fasādes apgaismojuma ierīkošana” atbalstu 
(Ziņo: I.Skudra) 

 

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

Teritorijas attīstības, plānošanas, tautsaimniecības vides un infrastruktūras jautājumu pastāvīgās 

komitejas 2012.gada 13.septembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, atklāti balsojot, 14 

balsīm par (Vilis Deksnis, Juris Gailums, Ivars Igaunis, Pēteris Karacejevs, Ernests Klīdzējs, 

Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, Voldemārs Silagaiļs, Pēteris Stanka, Imants Skudra, Ināra 

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

 

atbalstīt Strūžānu pagasta pārvaldes projekta „Strūžānu kultūras nama skatuves, zāles 

apgaismojuma nomaiņa un fasādes apgaismojuma ierīkošana” iesniegšanu Eiropas 

Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklātā projektu iesniegumu konkursa IV 

kārtas Lauku attīstības programmas 413.pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves 

kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” aktivitātei „Iekārtu, 

tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un 

uzstādīšana, infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu( ieskaitot apmācību un interešu klubu, 

kultūras, vides aizsardzības, sporta un citas brīvā laika pavadīšanas aktivitātes) dažādošanai 

vietējiem iedzīvotājiem” biedrības „Rēzeknes rajona kopienu partnerība” Attīstības stratēģijas 

rīcībā „Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem” un garantēt 

līdzfinansējumu projekta apstiprināšanas gadījumā Ls 500,00 (pieci simti lati 00 santīmi) apmērā 

no Strūžānu pagasta pārvaldes budžeta. 

 

85. § 

Par Vērēmu pagasta pārvaldes projekta „Baltās mājas” atbalstu 
(Ziņo: I.Skudra) 

 

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

Teritorijas attīstības, plānošanas, tautsaimniecības vides un infrastruktūras jautājumu pastāvīgās 

komitejas 2012.gada 13.septembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, atklāti balsojot, 14 

balsīm par (Vilis Deksnis, Juris Gailums, Ivars Igaunis, Pēteris Karacejevs, Ernests Klīdzējs, 

Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, Voldemārs Silagaiļs, Pēteris Stanka, Imants Skudra, Ināra 

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

 

atbalstīt Vērēmu pagasta pārvaldes projekta „Baltās Mājas” iesniegšanu Eiropas 

Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklātā projektu iesniegumu konkursa IV 

kārtas Lauku attīstības programmas 413.pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves 

kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” aktivitātei „Iekārtu, 

tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un 

uzstādīšana, infrastruktūras izveide pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai 

pakalpojuma sniegšanas vietā vietējiem iedzīvotājiem” biedrības „Rēzeknes rajona kopienu 

partnerība” Attīstības stratēģijas rīcībā „Sociālo pakalpojumu pieejamības nodrošināšana (dienas 

centru izveide, veļas mazgātuve, interneta pieejas punkts utml.)” un garantēt līdzfinansējumu 

projekta apstiprināšanas gadījumā Ls 300,00 (trīs simti lati 00 santīmi) apmērā no Vērēmu 

pagasta pārvaldes budžeta. 
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86. § 

Par Vērēmu pagasta pārvaldes projekta „Sanākam, sadziedam, sadancojam” atbalstu 
(Ziņo: I.Skudra) 

 

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

Teritorijas attīstības, plānošanas, tautsaimniecības vides un infrastruktūras jautājumu pastāvīgās 

komitejas 2012.gada 13.septembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, atklāti balsojot, 14 

balsīm par (Vilis Deksnis, Juris Gailums, Ivars Igaunis, Pēteris Karacejevs, Ernests Klīdzējs, 

Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, Voldemārs Silagaiļs, Pēteris Stanka, Imants Skudra, Ināra 

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

 

atbalstīt Vērēmu pagasta pārvaldes projekta „Sanākam, sadziedam, sadancojam” 

iesniegšanu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklātā projektu 

iesniegumu konkursa IV kārtas Lauku attīstības programmas 413.pasākuma  „Lauku ekonomikas 

dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”  

aktivitātē „Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma 

iegāde un uzstādīšana, infrastruktūras izveide pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un 

sasniedzamībai pakalpojuma sniegšanas vietā vietējiem iedzīvotājiem”  biedrības „Rēzeknes 

rajona kopienu partnerība” Attīstības stratēģijas rīcībā „Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu 

dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem” un garantēt līdzfinansējumu projekta apstiprināšanas 

gadījumā Ls 500,00 (pieci simti lati 00 santīmi) apmērā no Vērēmu pagasta pārvaldes budžeta. 

 

87. § 

Par Rēzeknes reģiona lauku sieviešu biedrība „Sidrabrasa”  

projekta „Lai top skaista sēta”, atbalstu 
(Ziņo: I.Skudra) 

 

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

Teritorijas attīstības, plānošanas, tautsaimniecības vides un infrastruktūras jautājumu pastāvīgās 

komitejas 2012.gada 13.septembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, atklāti balsojot, 14 

balsīm par (Vilis Deksnis, Juris Gailums, Ivars Igaunis, Pēteris Karacejevs, Ernests Klīdzējs, 

Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, Voldemārs Silagaiļs, Pēteris Stanka, Imants Skudra, Ināra 

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

 

atbalstīt Rēzeknes reģiona lauku sieviešu biedrības „Sidrabrasa” projekta „Lai top skaista 

sēta” iesniegšanu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklātā projektu 

iesniegumu konkursa IV kārtas Lauku attīstības programmas 413.pasākuma „Lauku ekonomikas 

dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” 

aktivitātei „Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu 

nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu( ieskaitot 

apmācību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citas brīvā laika pavadīšanas 

aktivitātes) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem” biedrības „Rēzeknes rajona kopienu 

partnerība” Attīstības stratēģijas rīcībā „Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem 

iedzīvotājiem” un garantēt līdzfinansējumu projekta apstiprināšanas gadījumā Ls 500,00 (pieci 

simti lati 00 santīmi) apmērā no Kaunatas pagasta pārvaldes budžeta. 
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88. § 

Par biedrības „Šodiena - Rītdienai” projekta „Bērnu rotaļu laukuma ierīkošana  

Ratnieku ciemā”  atbalstu 
(Ziņo: I.Skudra) 

 

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

Teritorijas attīstības, plānošanas, tautsaimniecības vides un infrastruktūras jautājumu  pastāvīgās 

komitejas 2012.gada 13.septembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, atklāti balsojot, 14 

balsīm par (Vilis Deksnis, Juris Gailums, Ivars Igaunis, Pēteris Karacejevs, Ernests Klīdzējs, 

Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, Voldemārs Silagaiļs, Pēteris Stanka, Imants Skudra, Ināra 

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

 

atbalstīt biedrības „Šodiena-Rītdienai” projekta „Bērnu rotaļu laukuma ierīkošana Ratnieku 

ciemā” iesniegšanu Eiropas  Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklātā projektu 

iesniegumu konkursa IV kārtas Lauku attīstības programmas 413.pasākuma „Lauku ekonomikas 

dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”  

aktivitātē „Iekārtu,  tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu 

nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, infrastruktūras izveide pakalpojumu pieejamībai, 

kvalitātei un  sasniedzamībai pakalpojuma sniegšanas vietā vietējiem iedzīvotājiem” biedrības 

„Rēzeknes rajona kopienu partnerība” Attīstības stratēģijas rīcībā „Atbalsts sabiedrisko 

aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem” un garantēt līdzfinansējumu projekta 

apstiprināšanas gadījumā Ls 2243,63 (divi tūkstoši divi simti četrdesmit trīs lati 63 santīmi) no 

Čornajas pagasta pārvaldes budžeta. 

 

Sēde slēgta 12.00 

 

Sēdes vadītājs                 M.Švarcs   20.09.2012. 

 

Protokoliste                  I.Turka       20.09.2012. 

 

 


