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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 

 

2013.gada 16.maijā            Nr.13 

 

Sēde sasaukta plkst. 10.00 

Sēdi atklāj plkst. 10.00 

 

Darba kārtībā: 

1. Par valstij piekrītošo publisko ūdeņu un zemes zem tiem pārņemšanu pašvaldības 

valdījumā 

2. Par neapbūvēta zemesgabala nodošanu atsavināšanai N.R. Čornajas pagastā 

3. Par neapbūvēta zemesgabala nodošanu atsavināšanai I.Z. Rikavas pagastā 

4. Par nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. atsavināšanu O.T. atsavināšanas 

procedūras izbeigšanu 

5. Par zemes vienību izslēgšanu no Rēzeknes novada pašvaldības Dricānu pagasta 

pārvaldes bilances 

6. Par Černostes ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2013.gadam 

7. Par Idzipoles ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2013.gadam  

8. Par Sološnieku ezeru zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2013.gadam 

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

kadastra apzīmējumu Stoļerovas pagastā 

10. Par J.L. zemes lietošanas tiesību izbeigšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 

Dricānu pagastā 

11. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 

A.R. Dricānu pagastā 

12. Par J.A. zemes lietošanas tiesību izbeigšanu zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumiem Ilzeskalna pagastā 

13. Par grozījumiem Rēzeknes rajona Dricānu pagasta padomes 2009.gada 18.jūnija 

lēmumā „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu”  

14. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu daļas 

iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar A.S. Dricānu pagastā 

15. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu daļas 

iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Ē.T. Dricānu pagastā 

16. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu iznomāšanu, 

zemes nomas līguma noslēgšanu ar V.E. Ilzeskalna pagastā 

17. Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem un iznomāšanu 

un zemes nomas līguma pārslēgšanu ar G.G. Kaunatas pagastā 

18. Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību, ar kadastra apzīmējumiem iznomāšanu, 

zemes nomas līguma noslēgšanu ar A.K. Kaunatas pagastā 
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19. Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem iznomāšanu un 

zemes nomas līguma pārslēgšanu ar V.K. Kaunatas pagastā 

20. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu iznomāšanu un 

zemes nomas līguma pārslēgšanu ar V.R. Kaunatas pagastā 

21. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu iznomāšanu, 

zemes nomas līguma noslēgšanu ar I.S. Kaunatas pagastā 

22. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 

iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar A.I. Mākoņkalna pagastā 

23. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 

iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar M.S. Mākoņkalna pagastā 

24. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu iznomāšanu, 

zemes nomas līguma noslēgšanu ar M.S. Mākoņkalna pagastā 

25. Par pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu iznomāšanu, 

zemes nomas līguma noslēgšanu ar A.B. Ozolaines pagastā 

26. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu daļas 

iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar A.S. Ozolmuižas pagastā 

27. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu iznomāšanu, 

zemes nomas līguma noslēgšanu ar Z.L. Rikavas pagastā 

28. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu iznomāšanu, 

zemes nomas līguma noslēgšanu ar J.Ž. Rikavas pagastā 

29. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 

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

30. Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem un 

iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar M.A. Vērēmu pagastā 

31. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu daļas 

iznomāšanu L.A. Vērēmu pagastā 

32. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu daļas 

iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar I.Ā. Vērēmu pagastā 

33. Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem un daļu 

iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar I.B. Vērēmu pagastā 

34. Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienības ar kadastra apzīmējumu daļas un zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu daļas iznomāšanu A.D. Vērēmu pagastā 

35. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu daļas 

iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar M.K. Vērēmu pagastā 

36. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu daļas 

iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar R.K. Vērēmu pagastā 

37. Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem un daļu 

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

38. Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem un daļu 

iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar I.R. Vērēmu pagastā 

39. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu daļas 

iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu L.U. Vērēmu pagastā 

40. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu daļas 

iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar E.V. Vērēmu pagastā 

41. Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu iznomāšanu, 

zemes nomas līguma noslēgšanu ar I.S. Kaunatas pagastā 

42. Par rezerves zemes fonda zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 

iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar I.T. Mākoņkalna pagastā 

43. Par rezerves fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu iznomāšanu, zemes 

nomas līguma noslēgšanu ar Z.L. Rikavas pagastā 
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44. Par atteikumu iznomāt pašvaldībai piekritīgās zemes vienības un rezerves zemes 

fonda zemes vienības SIA ,,Marketeks” Audriņu pagastā 

45. Par atteikumu iznomāt pašvaldībai piekritīgās zemes vienības SIA „Marketeks” 

Feimaņu pagastā 

46. Par atteikumu iznomāt pašvaldībai piekritīgās zemes vienības A.B. Feimaņu 

pagastā 

47. Par atteikumu iznomāt pašvaldībai piekritīgās un rezerves zemes fonda zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumiem 7866 002 0211, 7866 004 0100, 7866 002 0167, 

7866 005 0075, 7866 005 0087, 7866 002 0161 SIA „Pakalnu Māliņi agro” Lendžu 

pagastā 

48. Par atteikumu iznomāt pašvaldībai piekritīgās zemes vienības un rezerves zemes 

fonda zemes vienības SIA ,,Marketeks” Nautrēnu pagastā 

49. Par atteikumu iznomāt pašvaldībai piekritīgās zemes vienības SIA „STARWOOD 

7” Pušas pagastā 

50. Par atteikumu iznomāt pašvaldībai piekritīgās zemes un rezerves fonda zemes 

vienības SIA „STARWOOD 7” Rikavas pagastā 

51. Par pārrakstīšanās kļūdas labošanu Rēzeknes novada domes 2013.gada 21.marta 

lēmumā „Par 2003.gada 27.oktobra zemes nomas līguma pārslēgšanu ar V.B. 

Ilzeskalna pagastā”  

52. Par grozījumiem 2012.gada 22.maija lauku apvidus zemes nomas līgumā ar P.B. 

Čornajas pagastā 

53. Par grozījumiem 2009.gada 27.februāra zemes nomas līgumā ar G.G. Kaunatas 

pagastā 

54. Par 2012.gada 1.jūnija zemes nomas līguma Nr.8-7.1/874 laušanu ar E.J. Gaigalavas 

pagastā 

55. Par I.A. nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa samaksas kārtības noteikšanu 

56. Par dzīvojamās telpas īrēšanas tiesību atzīšanu J.M. Maltas pagastā 

57. Par dzīvojamās telpas īrēšanas tiesību atzīšanu I.S. Maltas pagastā 

58. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Ņ.M. Strūžānu pagastā 

59. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu V.A. Lendžu pagastā 

60. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu I.L. Lendžu pagastā 

61. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu J.K. Strūžānu pagastā 

62. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu J.Č. Strūžānu pagastā 

63. Par dzīvojamās telpas īres līguma grozīšanu ar J.B. Strūžānu pagastā 

64. Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu ar A.K. Strūžānu pagastā 

65. Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu ar T.S. Strūžānu pagastā 

66. Par atteikumu izīrēt dzīvojamās telpas V.B. Strūžānu pagastā 

67. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu A.K. Griškānu pagastā 

68. Par papildinājumu personu reģistra pašvaldību dzīvokļa jautājumu risināšanā, 

izīrējot pašvaldībai piederošās vai iznomātās dzīvojamās telpas, apstiprināšanu 

(pirmām kārtām) 

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

pašvaldībai piederošās vai iznomātās dzīvojamās telpas, apstiprināšanu (pirmām 

kārtām) 

70. Par papildinājumu personu reģistra pašvaldību dzīvokļa jautājumu risināšanā, 

izīrējot pašvaldībai piederošās vai iznomātās dzīvojamās telpas, apstiprināšanu 

(vispārējā kārtībā) 

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

pašvaldībai piederošās vai iznomātās dzīvojamās telpas, apstiprināšanu vispārējā 

kārtībā 
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72. Par aizņēmuma ņemšanu ERAF projekta „Rēzeknes novada pašvaldības ēku 

infrastruktūras attīstība” īstenošanai 

73. Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības grāmatvedības politikā 

 

Sēdi vada: Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs 

 

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

 

Piedalās:  

 Rēzeknes novada domes deputāti: Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Juris Gailums, Ivars 

Igaunis, Pēteris Karacejevs, Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, Voldemārs Silagaiļs, 

Nadežda Solovjova, Ināra Šindarjova, Valda Tutina, Dainis Viļums 
 Rēzeknes novada pašvaldības izpilddirektors Jānis Troška 

 Rēzeknes novada pašvaldības Finanšu, ekonomikas un grāmatvedības nodaļas vadītāja 

Ingrīda Zelča 

 Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas vadītāja Lilija Žukovska 

 Rēzeknes novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības nodaļas juriste Iveta Ladnā 

 Laikraksta „Rēzeknes Vēstis” žurnāliste Aleksandra Elksne 

 Rēzeknes Augstskolas students Oskars Vasiļjevs 

 

Nepiedalās:  

 Deputāti: Imants Skudra – pārejoša darbnespēja 

Elvīra Pizāne – ikgadējā atvaļinājumā 

Ernests Klīdzējs, Pēteris Stanka – neierašanās iemesls nav zināms  

 

 

1. § 

Par valstij piekrītošo publisko ūdeņu un zemes zem tiem pārņemšanu  

pašvaldības valdījumā 
 (Ziņo: D.Viļums) 

 

Pamatojoties likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 23.punktu, 15.panta pirmās 

daļas 2. 3. un 14.punktu, Civillikuma 876.;pantu, 879.pantu un 882.pantu, ņemot vērā uz Maltas, 

Kaunatas, Čornajas, Bērzgales, Feimaņu, Silmalas un Mākoņkalna pagastu pārvalžu 

ierosinājumus, Teritorijas attīstības, plānošanas, tautsaimniecības, vides un infrastruktūras 

jautājumu pastāvīgās komitejas 2013.gada 9.maija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, atklāti 

balsojot, 13 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Juris Gailums, Ivars Igaunis, Pēteris 

Karacejevs, Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, Voldemārs Silagaiļs, Nadežda Solovjova, Ināra 

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

 

1. Ierosināt pārņemt valstij piekrītošos publiskos ūdeņus, kas atrodas Rēzeknes novada 

pašvaldības administratīvajā teritorijā - Černostes, Idzipoles, Ismeru – Žogotu, 

Meirānu, Tiskādu, Salāja, Viraudas (Mākoņkalna pagasts), Feimaņu, Kaunatas un 

Vertukšņas ezerus un zemi zem tiem, Rēzeknes novada pašvaldības valdījumā.  

2. Attīstības plānošanas nodaļas Vides aizsardzības vecākajai speciālistei Terēzijai 

Krustei sagatavot vēstuli ar pamatojumu un kopā ar lēmumu nosūtīt Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.   
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2. § 

Par neapbūvēta zemesgabala nodošanu atsavināšanai N.R.  

Čornajas pagastā 
 (Ziņo: M.Švarcs) 

 

Izskatījusi N.R. iesniegumu par neapbūvētu zemesgabalu atsavināšanu, pamatojoties uz 

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

Finanšu pastāvīgās komitejas 2013.gada 9.maija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, atklāti 

balsojot, 13 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Juris Gailums, Ivars Igaunis, Pēteris 

Karacejevs, Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, Voldemārs Silagaiļs, Nadežda Solovjova, Ināra 

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

 

1. Pieņemt lēmumu par neapbūvētu zemesgabalu nodošanu atsavināšanai N.R. Čornajas 

pagastā (lēmums pievienots). 

2. Nekustamā īpašuma 0,64 ha platībā ar kadastra Nr., kas atrodas nosacītās cenas 

noteikšanai, izveidot novērtēšanas komisiju šādā sastāvā: 

Komisijas priekšsēdētājs: Oļegs Kvitkovskis, Čornajas pagasta pārvaldes vadītājs, 

Komisijas locekļi: Solvita Kučere, Čornajas pagasta pārvaldes zemes lietu speciāliste, 

                       Iveta Broliša, Čornajas pagasta pārvaldes galvenā grāmatvede. 

3.    Nekustamā īpašuma novērtēšanas komisijai iesniegt Rēzeknes novada domei 

apstiprināšanai nosacīto cenu pēc tās noteikšanas. 

 

3. § 

Par neapbūvēta zemesgabala nodošanu atsavināšanai I.Z.  

Rikavas pagastā 
(Ziņo: M.Švarcs) 

 

Izskatījusi I.Z. iesniegumu par neapbūvētu zemesgabalu atsavināšanu, pamatojoties uz 

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

Finanšu pastāvīgās komitejas 2013.gada 9.maija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, atklāti 

balsojot, 13 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Juris Gailums, Ivars Igaunis, Pēteris 

Karacejevs, Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, Voldemārs Silagaiļs, Nadežda Solovjova, Ināra 

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

 

1. Pieņemt lēmumu par neapbūvētu zemesgabalu nodošanu atsavināšanai I.Z. Rikavas 

pagastā (lēmums pievienots). 

2. Nekustamā īpašuma 4,25 ha platībā ar kadastra Nr., kas atrodas nosacītās cenas 

noteikšanai, izveidot novērtēšanas komisiju šādā sastāvā: 

Komisijas priekšsēdētājs: Andrejs Tārauds, Rikavas pagasta pārvaldes vadītājs, 

Komisijas locekļi: Valentīna Bebriša, Rikavas pagasta pārvaldes lietvede, 

Antoņina Piļajeva, Rikavas pagasta pārvaldes galvenā grāmatvede. 

3. Nekustamā īpašuma novērtēšanas komisijai iesniegt Rēzeknes novada domei 

apstiprināšanai nosacīto cenu pēc tās noteikšanas. 

 

4. § 

Par nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. atsavināšanu  

O.T. atsavināšanas procedūras izbeigšanu 
(Ziņo: M.Švarcs) 

 

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

personas mantas atsavināšanas likuma 44.
1
panta ceturto daļu, Rēzeknes novada domes 
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2011.gada 16.jūnija lēmumu „Par neapbūvētā zemes gabala nodošanu atsavināšanai O.T. 

Silmalas pagastā”, Rēzeknes novada dome 2011.gada 21.jūlija lēmumu „Par nekustamā īpašuma 

ar kadastra Nr.  nosacītās cenas noteikšanu”, ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2013.gada 

9.maija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, atklāti balsojot, 13 balsīm par (Aivars Buharins, 

Vilis Deksnis, Juris Gailums, Ivars Igaunis, Pēteris Karacejevs, Zigfrīds Lukaševičs, Jānis 

Macāns, Voldemārs Silagaiļs, Nadežda Solovjova, Ināra Šindarjova, Monvīds Švarcs, Valda 

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

 

1. Sakarā ar Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas priekšlikumu par nekustamā 

īpašuma ar kadastra Nr., kas atrodas ar kopējo platību 3,94 ha, atsavināšanas 

procedūras izbeigšanu, jo O.T., pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2013.gada 

21.marta lēmumu „par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2011.gada 21.jūlija 

lēmumā „Par nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. nosacītās cenas noteikšanu” 4.punktu 

neveica pirmo iemaksu 30% apmērā līdz 2013.gada 21.aprīlim. Atsavināšanas 

procedūra tika uzsākta uz O.T. pilnvarotās personas J.T. iesnieguma pamata, saskaņā 

ar Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 8.punktu, 

personai, kurai Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 

izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas 

tiesības un ar kuru pašvaldība ir noslēgusi zemes nomas līgumu, ja šī persona vēlas 

nopirkt zemi, kas bijusi tās lietošanā un par ko ir noslēgts zemes nomas līgums, ar 

Rēzeknes novada domes 2011.gada 16.jūnija lēmumu „neapbūvētā zemes gabala 

nodošanu atsavināšanai O.T. Silmalas pagastā” (protokols Nr.13, 10. §) un nosacītā 

cena – 998,75 Ls (deviņi simti deviņdesmit astoņi lati 75 santīmi) - noteikta ar 

Rēzeknes novada domes 2011.gada 21.jūlija lēmumu „Par nekustamā īpašuma ar 

kadastra Nr. nosacītās cenas noteikšanu” (protokols Nr.15, 6.§) - izbeigt nekustamā 

īpašuma ar kadastra Nr., kas atrodas ar kopējo platību 3,94 ha, atsavināšanas 

procedūru. 

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

stāšanās dienas, pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu 

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

 

5. § 

Par zemes vienības izslēgšanu no Rēzeknes novada pašvaldības  

Dricānu pagasta pārvaldes bilances 
(Ziņo: M.Švarcs) 

 

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

grāmatvedības standarta Nr.7 „Pamatlīdzekļi” 66.2.punktu, ņemot vērā Dricānu pagasta 

pārvaldes 2013.gada 29.aprīļa ierosinājumu un Finanšu pastāvīgās komitejas 2013.gada 9.maija 

priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, atklāti balsojot, 13 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis 

Deksnis, Juris Gailums, Ivars Igaunis, Pēteris Karacejevs, Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, 

Voldemārs Silagaiļs, Nadežda Solovjova, Ināra Šindarjova, Monvīds Švarcs, Valda Tutina, 

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

 

izslēgt no Dricānu pagasta pārvaldes bilances šādu nekustamo īpašumu – zemes gabalu: 
Nr.p.

k. 
Kadastra  

numurs 

Platība 

(ha) 

Uzskaites 

vērtība (Ls) 

Uzskaites 

kartiņas Nr. 
Pamatojums, piezīmes 

1. 7850 008 0180 14,95 2048,00 2143 Īpašnieks - SIA „REMA 

KOKAUDZĒTAVAS”, 

2013.gada 29.janvāra līgums Nr. 

8-3/276 
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6. § 

Par Černostes ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2013.gadam 
(Ziņo: M.Švarcs) 

 

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

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

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

izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.6.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta 

noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas 

tiesību izmantošanas kārtību” 3.1.apakšpunktu, 71.punktu, Zvejniecības likuma 16.panta trešo 

daļu, ņemot vērā Černostes ezera rūpnieciskās zvejas limitu sadales komisijas 2013.gada 9.maija 

priekšlikumu (protokols Nr.4, 1.§), Soda reģistra datus, Rēzeknes novada pašvaldības Maltas 

pagasta pārvaldes iesniegto informāciju, Rēzeknes novada dome, atklāti balsojot, 13 balsīm par 

(Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Juris Gailums, Ivars Igaunis, Pēteris Karacejevs, Zigfrīds 

Lukaševičs, Jānis Macāns, Voldemārs Silagaiļs, Nadežda Solovjova, Ināra Šindarjova, Monvīds 

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

 

iedalīt sekojošus Černostes ezera zivju tīklu limitus pašpatēriņa zvejai 2013.gadā: 

1. J.M. – 50 m; 

2. J.A. – 50 m. 
 

7. § 

Par Idzipoles ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2013.gadam 
(Ziņo: M.Švarcs) 

 

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

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

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

izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.6.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta 

noteikumu Nr.918 “Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas 

tiesību izmantošanas kārtību” 3.1.apakšpunktu, 71.punktu, Zvejniecības likuma 16.panta trešo 

daļu, ņemot vērā Idzipoles ezera rūpnieciskās zvejas limitu sadales komisijas 2013.gada 9.maija 

priekšlikumu (protokols Nr.2, 1.§), Soda reģistra datus, Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas 

pagasta pārvaldes iesniegto informāciju, Rēzeknes novada dome, atklāti balsojot, 13 balsīm par 

(Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Juris Gailums, Ivars Igaunis, Pēteris Karacejevs, Zigfrīds 

Lukaševičs, Jānis Macāns, Voldemārs Silagaiļs, Nadežda Solovjova, Ināra Šindarjova, Monvīds 

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

 

iedalīt V.K. 50 m no Idzipoles ezera zivju tīklu limita pašpatēriņa zvejai 2013.gadā. 

 

8. § 

Par Sološnieku ezeru zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2013.gadam 
 (Ziņo: M.Švarcs) 

 

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

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

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

izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.6.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta 

noteikumu Nr.918 “Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas 

tiesību izmantošanas kārtību” 3.1.apakšpunktu, 71.punktu, Zvejniecības likuma 16.panta trešo 

daļu, ņemot vērā Sološnieku ezera rūpnieciskās zvejas limitu sadales komisijas 2013.gada 
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9.maija priekšlikumu (protokols Nr.2, 1.§),  Soda reģistra datus, Rēzeknes novada pašvaldības 

Ilzeskalna pagasta pārvaldes iesniegto informāciju, Rēzeknes novada dome, atklāti balsojot, 13 

balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Juris Gailums, Ivars Igaunis, Pēteris Karacejevs, 

Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, Voldemārs Silagaiļs, Nadežda Solovjova, Ināra Šindarjova, 

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

 

iedalīt J.R. 30 m no Sološnieku ezera zivju tīklu limita pašpatēriņa zvejai 2013.gadā. 

 

9. § 

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

apzīmējumu Stoļerovas pagastā 
 (Ziņo: D.Viļums) 

 

Izskatījusi A.M. 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 

pastāvīgās komitejas 2013.gada 9.maija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, atklāti balsojot, 

13 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Juris Gailums, Ivars Igaunis, Pēteris Karacejevs, 

Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, Voldemārs Silagaiļs, Nadežda Solovjova, 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 Stoļerovas pagastā (lēmums pievienots). 

 

10. § 

Par J.L. zemes lietošanas tiesību izbeigšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 

Dricānu pagastā 
 (Ziņo: D.Viļums) 

 

Izskatījusi J.L. iesniegumu par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu, pamatojoties uz likuma 

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

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

2013.gada 9.maija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, atklāti balsojot, 13 balsīm par (Aivars 

Buharins, Vilis Deksnis, Juris Gailums, Ivars Igaunis, Pēteris Karacejevs, Zigfrīds Lukaševičs, 

Jānis Macāns, Voldemārs Silagaiļs, Nadežda Solovjova, Ināra Šindarjova, Monvīds Švarcs, 

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

 

pieņemt lēmumu par J.L. zemes lietošanas tiesību izbeigšanu zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu Dricānu pagastā (lēmums pievienots). 

 

11. § 

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu  

A.R. Dricānu pagastā 
 (Ziņo: D.Viļums) 

 

Izskatījusi A.R. iesniegumu par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienību ar 

kadastra apzīmējumu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 37.panta sesto daļu, 41.panta 

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

infrastruktūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2013.gada 9.maija priekšlikumu, Rēzeknes 

novada dome, atklāti balsojot, 13 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Juris Gailums, 

Ivars Igaunis, Pēteris Karacejevs, Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, Voldemārs Silagaiļs, 
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Nadežda Solovjova, 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 uz zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu A.R. Dricānu pagastā (lēmums pievienots). 

 

12. § 

Par J.A. zemes lietošanas tiesību izbeigšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumiem 

Ilzeskalna pagastā 
 (Ziņo: D.Viļums) 

 

Izskatījusi J.A. iesniegumu par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu, pamatojoties uz likuma 

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

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

2013.gada 9.maija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, atklāti balsojot, 13 balsīm par (Aivars 

Buharins, Vilis Deksnis, Juris Gailums, Ivars Igaunis, Pēteris Karacejevs, Zigfrīds Lukaševičs, 

Jānis Macāns, Voldemārs Silagaiļs, Nadežda Solovjova, Ināra Šindarjova, Monvīds Švarcs, 

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

 

pieņemt lēmumu par J.A. zemes lietošanas tiesību izbeigšanu zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu Ilzeskalna pagastā (lēmums pievienots). 

 

13. § 

Par grozījumiem Rēzeknes rajona Dricānu pagasta padomes 2009.gada 18.jūnija lēmumā 

„Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu” 
 (Ziņo: D.Viļums) 

 

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

dienesta Latgales reģionālās nodaļas 2013.gada 1.marta vēstuli Nr.10-03/221417-1/1 „Par 

2009.gada 18.jūnija Dricānu pagasta padomes lēmumu (sēdes protokols Nr.07,2.)”, un ņemot 

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

pastāvīgās komitejas 2013.gada 9.maija priekšlikumiem, Rēzeknes novada dome, atklāti 

balsojot, 13 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Juris Gailums, Ivars Igaunis, Pēteris 

Karacejevs, Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, Voldemārs Silagaiļs, Nadežda Solovjova, Ināra 

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

 

1. Sakarā ar Valsts zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas vēstulē norādīto par to, 

ka, 2013.gada 18.februārī Valsts zemes dienesta Latgales reģionālajā nodaļā tika 

iesniegts aktualizācijai Dricānu pagasta padomes 2009.gada 18.jūnija lēmums „Par 

zemes lietošanas tiesību izbeigšanu” (protokols Nr.07, 2.), ar kuru J.L. izbeigtas zemes 

lietošanas tiesības uz zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem uz 3/19 domājamām 

daļām, zeme ieskaitāma pašvaldībai piekritīgajās zemēs. 

 Valsts zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļa izvērtējot arhīva rīcībā esošos 

materiālus konstatēja, ka ar 1997.gada 22.augusta Dricānu pagasta zemes komisijas 

lēmumu Nr.48 J.L. atzītas īpašuma tiesības uz zemi 5,75 ha platībā, un ar 2001.gada 

27.aprīļa lēmumu Nr.5-13.1-367 J.L. atzītas īpašuma tiesības uz mantojamo zemi 3,0  

ha platībā. 

 Ar Valsts zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas 2011.gada 5.janvāra lēmumu 

Nr.14-01/4294 J.L. atjaunotas īpašuma tiesības uz mantojamo zemi 6,81 ha platībā. 
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 Ar Rēzeknes novada domes 2012.gada 2.februāra lēmumu „Par J.L. zemes lietošanas 

tiesību izbeigšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7850 005 0316  Dricānu 

pagastā” (protokols Nr.3, 35.§) personai izbeigtas lietošanas tiesības uz zemes vienību. 

 Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu ir pašvaldībai piekritīgā zeme un ar J.L. 

noslēgts nomas līgums. 

 Līdz ar to secināms, ka lietošanas tiesības izbeigtas uz zemi, kura daļēji ir mantojamā 

zeme (no kopplatības 6,7ha - 1,94ha ir mantojamā), izdarīt grozījumus Rēzeknes 

rajona Dricānu pagasta padomes 2009.gada 18. jūnija lēmumā „Par zemes lietošanas 

tiesību izbeigšanu” (protokols Nr.07, 2.), izslēdzot zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumiem.  

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

aleja 88, Rēzekne, LV-4600) un Dricānu pagasta pārvaldei. 

 

14. § 

Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu daļas iznomāšanu, 

zemes nomas līguma noslēgšanu ar A.S. Dricānu pagastā  

(Ziņo: M.Švarcs) 

 

Izskatījusi A.S. iesniegumu par zemes nomas līgumu noslēgšanu, pamatojoties uz likuma 

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

pastāvīgās komitejas 2013.gada 9.maija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, atklāti balsojot, 

13 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Juris Gailums, Ivars Igaunis, Pēteris Karacejevs, 

Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, Voldemārs Silagaiļs, Nadežda Solovjova, 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 daļas 

iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar A.S. Dricānu pagastā (lēmums pievienots). 

 

15. § 

Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu daļas iznomāšanu, 

zemes nomas līguma noslēgšanu ar Ē.T. Dricānu pagastā 
(Ziņo: M.Švarcs) 

 

Izskatījusi Ē.T. iesniegumu par zemes nomu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

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

2013.gada 9.maija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, atklāti balsojot, 13 balsīm par (Aivars 

Buharins, Vilis Deksnis, Juris Gailums, Ivars Igaunis, Pēteris Karacejevs, Zigfrīds Lukaševičs, 

Jānis Macāns, Voldemārs Silagaiļs, Nadežda Solovjova, 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 daļas 

iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Ē.T. Dricānu pagastā (lēmums pievienots). 

 

16. § 

Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu iznomāšanu, zemes 

nomas līguma noslēgšanu ar V.E. Ilzeskalna pagastā 
 (Ziņo: M.Švarcs) 

 

Izskatījusi V.E. iesniegumu par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu nomu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 37.panta sesto daļu, 41.panta 

pirmās daļas 3.punktu, ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2013.gada 9.maija 
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priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, atklāti balsojot, 13 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis 

Deksnis, Juris Gailums, Ivars Igaunis, Pēteris Karacejevs, Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, 

Voldemārs Silagaiļs, Nadežda Solovjova, 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 

iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar V.E. Ilzeskalna pagastā (lēmums pievienots).   

 

17. § 

Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem un iznomāšanu un 

zemes nomas līguma pārslēgšanu ar G.G. Kaunatas pagastā 
(Ziņo: M.Švarcs) 

 

Izskatījusi G.G. iesniegumu par jauna zemes nomas līgumu pārslēgšanu, pamatojoties uz 

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

Finanšu pastāvīgās komitejas 2013.gada 9.maija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, atklāti 

balsojot, 13 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Juris Gailums, Ivars Igaunis, Pēteris 

Karacejevs, Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, Voldemārs Silagaiļs, Nadežda Solovjova, 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 un 

iznomāšanu un zemes nomas līguma pārslēgšanu ar G.G. Kaunatas pagastā (lēmums pievienots). 

 

18. § 

Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību, ar kadastra apzīmējumiem iznomāšanu, zemes 

nomas līguma noslēgšanu ar A.K. Kaunatas pagastā 
(Ziņo: M.Švarcs) 

 

Izskatījusi A.K. 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 2013.gada 9.maija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, atklāti balsojot, 

13 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Juris Gailums, Ivars Igaunis, Pēteris Karacejevs, 

Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, Voldemārs Silagaiļs, Nadežda Solovjova, 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 

iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar A.K. Kaunatas pagastā (lēmums pievienots). 

 

19. § 

Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem iznomāšanu un zemes 

nomas līguma pārslēgšanu ar V.K. Kaunatas pagastā 
 (Ziņo: M.Švarcs) 

 

Izskatījusi V.K. iesniegumu par jauna zemes nomas līgumu pārslēgšanu, pamatojoties uz 

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

Finanšu pastāvīgās komitejas 2013.gada 9.maija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, atklāti 

balsojot,  13 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Juris Gailums, Ivars Igaunis, Pēteris 

Karacejevs, Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, Voldemārs Silagaiļs, Nadežda Solovjova, 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 

iznomāšanu un zemes nomas līguma pārslēgšanu ar V.K. Kaunatas pagastā (lēmums pievienots). 

 

20. § 

Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu iznomāšanu un zemes 

nomas līguma pārslēgšanu ar V.R. Kaunatas pagastā 
 (Ziņo: M.Švarcs) 

 

Izskatījusi V.R. iesniegumu par jauna zemes nomas līgumu pārslēgšanu, pamatojoties uz 

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

Finanšu pastāvīgās komitejas 2013.gada 9.maija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, atklāti 

balsojot, 13 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Juris Gailums, Ivars Igaunis, Pēteris 

Karacejevs, Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, Voldemārs Silagaiļs, Nadežda Solovjova, 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 

iznomāšanu un zemes nomas līguma pārslēgšanu ar V.R. Kaunatas pagastā (lēmums pievienots). 

 

21. § 

Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu iznomāšanu, zemes 

nomas līguma noslēgšanu ar I.S. Kaunatas pagastā 
 (Ziņo: M.Švarcs) 

 

Izskatījusi I.S. 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 2013.gada 9.maija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, atklāti balsojot, 

13 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Juris Gailums, Ivars Igaunis, Pēteris Karacejevs, 

Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, Voldemārs Silagaiļs, Nadežda Solovjova, 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  

iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar I.S. Kaunatas pagastā (lēmums pievienots). 

 

22. § 

Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu iznomāšanu, 

zemes nomas līguma noslēgšanu ar A.I. Mākoņkalna pagastā  
 (Ziņo: M.Švarcs) 

 

Izskatījusi A.I. 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 2013.gada 9.maija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, atklāti balsojot, 

13 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Juris Gailums, Ivars Igaunis, Pēteris Karacejevs, 

Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, Voldemārs Silagaiļs, Nadežda Solovjova, Ināra Šindarjova, 

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

 

pieņemt lēmumu par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 

iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar A.I. Mākoņkalna pagastā (lēmums pievienots). 
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23. § 

Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu iznomāšanu, 

zemes nomas līguma noslēgšanu ar M.S. Mākoņkalna pagastā  
(Ziņo: M.Švarcs) 

  

Izskatījusi M.S. 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 2013.gada 9.maija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, atklāti balsojot, 

13 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Juris Gailums, Ivars Igaunis, Pēteris Karacejevs, 

Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, Voldemārs Silagaiļs, Nadežda Solovjova, Ināra Šindarjova, 

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

 

pieņemt lēmumu par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 

iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar M.S. Mākoņkalna pagastā (lēmums pievienots). 

 

24. § 

Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu iznomāšanu, zemes 

nomas līguma noslēgšanu ar M.S. Mākoņkalna pagastā 
 (Ziņo: M.Švarcs) 

 

Izskatījusi M.S. 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 2013.gada 9.maija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, atklāti balsojot, 

13 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Juris Gailums, Ivars Igaunis, Pēteris Karacejevs, 

Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, Voldemārs Silagaiļs, Nadežda Solovjova, 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 

iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar M.S. Mākoņkalna pagastā (lēmums pievienots). 

 

25. § 

Par pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu iznomāšanu, zemes 

nomas līguma noslēgšanu ar A.B. Ozolaines pagastā 
 (Ziņo: M.Švarcs) 

 

Izskatījusi A.B., 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 2013.gada 9.maija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, atklāti balsojot, 

13 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Juris Gailums, Ivars Igaunis, Pēteris Karacejevs, 

Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, Voldemārs Silagaiļs, Nadežda Solovjova, 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 

znomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar A.B. Ozolaines pagastā (lēmums pievienots). 
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26. § 

Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu daļas iznomāšanu, 

zemes nomas līguma noslēgšanu ar A.S. Ozolmuižas pagastā  

(Ziņo: M.Švarcs) 

 

Izskatījusi A.S. 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 2013.gada 9.maija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, atklāti balsojot, 

13 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Juris Gailums, Ivars Igaunis, Pēteris Karacejevs, 

Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, Voldemārs Silagaiļs, Nadežda Solovjova, 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 daļas 

iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar A.S. Ozolmuižas pagastā (lēmums pievienots). 

 

27. § 

Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu iznomāšanu, zemes 

nomas līguma noslēgšanu ar Z.L. Rikavas pagastā 
 (Ziņo: M.Švarcs) 

 

Izskatījusi Z.L. 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 2013.gada 9.maija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, atklāti 

balsojot, 13 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Juris Gailums, Ivars Igaunis, Pēteris 

Karacejevs, Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, Voldemārs Silagaiļs, Nadežda Solovjova, 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 

iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar Z.L. Rikavas pagastā (lēmums pievienots). 

 

28. § 

Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu iznomāšanu, zemes 

nomas līguma noslēgšanu ar J.Ž. Rikavas pagastā  

(Ziņo: M.Švarcs) 

 

Izskatījusi J.Ž. 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 2013.gada 9.maija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, atklāti 

balsojot, 13 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Juris Gailums, Ivars Igaunis, Pēteris 

Karacejevs, Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, Voldemārs Silagaiļs, Nadežda Solovjova, 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 

iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar J.Ž. Rikavas pagastā (lēmums pievienots). 

 

29. § 

Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu iznomāšanu, 

zemes nomas līguma noslēgšanu ar V.V. Silmalas pagastā 
 (Ziņo: M.Švarcs) 

 

Izskatījusi V.V. 2013.gada 7.maija iesniegumu par zemes nomu, pamatojoties uz likuma 

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



15 

 

pastāvīgās komitejas 2013.gada 9.maija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, atklāti balsojot, 

13 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Juris Gailums, Ivars Igaunis, Pēteris Karacejevs, 

Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, Voldemārs Silagaiļs, Nadežda Solovjova, Ināra Šindarjova, 

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

 

 pieņemt lēmumu par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra 

apzīmējumu iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar V.V. Silmalas pagastā (lēmums 

pievienots). 

 

30. § 

Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem un iznomāšanu, zemes 

nomas līguma noslēgšanu ar M.A. Vērēmu pagastā 
 (Ziņo: M.Švarcs) 

 

Izskatījusi M.A. 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 2013.gada 9.maija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, atklāti 

balsojot, 13 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Juris Gailums, Ivars Igaunis, Pēteris 

Karacejevs, Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, Voldemārs Silagaiļs, Nadežda Solovjova, 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 un iznomāšanu, 

zemes nomas līguma noslēgšanu ar M.A. Vērēmu pagastā (lēmums pievienots). 

 

31. § 

Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu daļas iznomāšanu  

L.A. Vērēmu pagastā 
 (Ziņo: M.Švarcs) 

 

Izskatot L.A. 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 2013.gada 9.maija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, atklāti 

balsojot, 13 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Juris Gailums, Ivars Igaunis, Pēteris 

Karacejevs, Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, Voldemārs Silagaiļs, Nadežda Solovjova, 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 daļas 

iznomāšanu L.A. Vērēmu pagastā (lēmums pievienots). 

 

32. § 

Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu daļas iznomāšanu, 

zemes nomas līguma noslēgšanu ar I.Ā. Vērēmu pagastā 
 (Ziņo: M.Švarcs) 

 

Izskatot I.Ā. iesniegumu par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas iznomāšanu, 

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

ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2013.gada 9.maija priekšlikumu, Rēzeknes novada 

dome, atklāti balsojot, 13 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Juris Gailums, Ivars 

Igaunis, Pēteris Karacejevs, Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, Voldemārs Silagaiļs, Nadežda 

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

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

iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar I.Ā. Vērēmu pagastā (lēmums pievienots). 

 

33. § 

Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem un daļu iznomāšanu, 

zemes nomas līguma noslēgšanu ar I.B. Vērēmu pagastā 
 (Ziņo: M.Švarcs) 

 

Izskatījusi I.B. iesniegumu par pašvaldībai piekritīgās zemes iznomāšanu, pamatojoties uz 

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

vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2013.gada 9.maija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, 

atklāti balsojot, 13 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Juris Gailums, Ivars Igaunis, 

Pēteris Karacejevs, Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, Voldemārs Silagaiļs, Nadežda Solovjova, 

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 un 

daļu iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar I.B. Vērēmu pagastā (lēmums pievienots). 

 

34. § 

Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienības ar kadastra apzīmējumu daļas un zemes vienības 

ar kadastra apzīmējumu daļas iznomāšanu A.D. Vērēmu pagastā 
 (Ziņo: M.Švarcs) 

  

Izskatot A.D.  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 2013.gada 9.maija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, atklāti 

balsojot, 13 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Juris Gailums, Ivars Igaunis, Pēteris 

Karacejevs, Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, Voldemārs Silagaiļs, Nadežda Solovjova, Ināra 

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

 

pieņemt lēmumu par pašvaldībai piekritīgo zemes vienības ar kadastra apzīmējumu daļas 

un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu daļas iznomāšanu A.D. Vērēmu pagastā (lēmums 

pievienots). 

 

35. § 

Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu daļas iznomāšanu, 

zemes nomas līguma noslēgšanu ar M.K. Vērēmu pagastā 
 (Ziņo: M.Švarcs) 

 

Izskatījusi M.K. 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 2013.gada 9.maija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, atklāti 

balsojot, 13 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Juris Gailums, Ivars Igaunis, Pēteris 

Karacejevs, Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, Voldemārs Silagaiļs, Nadežda Solovjova, 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 daļas 

iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar M.K. Vērēmu pagastā (lēmums pievienots). 
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36. § 

Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu daļas iznomāšanu, 

zemes nomas līguma noslēgšanu ar R.K. Vērēmu pagastā 
 (Ziņo: M.Švarcs) 

 

Izskatījusi R.K. 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 2013.gada 9.maija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, atklāti 

balsojot, 13 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Juris Gailums, Ivars Igaunis, Pēteris 

Karacejevs, Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, Voldemārs Silagaiļs, Nadežda Solovjova, 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 daļas 

iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar R.K. Vērēmu pagastā (lēmums pievienots). 

 

37. § 

Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem un daļu iznomāšanu, 

zemes nomas līguma noslēgšanu ar P.K. Vērēmu pagastā 
 (Ziņo: M.Švarcs) 

 

Izskatījusi P.K. 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 2013.gada 9.maija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, atklāti 

balsojot, 13 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Juris Gailums, Ivars Igaunis, Pēteris 

Karacejevs, Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, Voldemārs Silagaiļs, Nadežda Solovjova, 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 un 

daļu iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar P.K. Vērēmu pagastā (lēmums pievienots). 

 

38. § 

Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem un daļu iznomāšanu, 

zemes nomas līguma noslēgšanu ar I.R. Vērēmu pagastā 
 (Ziņo: M.Švarcs) 

 

Izskatījusi I.R.  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 2013.gada 9.maija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, atklāti 

balsojot, 13 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Juris Gailums, Ivars Igaunis, Pēteris 

Karacejevs, Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, Voldemārs Silagaiļs, Nadežda Solovjova, 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 un 

daļu iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar I.R. Vērēmu pagastā (lēmums pievienots). 
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39. § 

Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu daļas iznomāšanu, 

zemes nomas līguma noslēgšanu L.U. Vērēmu pagastā 
 (Ziņo: M.Švarcs) 

 

Izskatījusi L.U. 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 2013.gada 9.maija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, atklāti 

balsojot, 13 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Juris Gailums, Ivars Igaunis, Pēteris 

Karacejevs, Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, Voldemārs Silagaiļs, Nadežda Solovjova, 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 daļas 

iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu L.U. Vērēmu pagastā (lēmums pievienots). 

 

40. § 

Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu daļas iznomāšanu, 

zemes nomas līguma noslēgšanu ar E.V. Vērēmu pagastā 
 (Ziņo: M.Švarcs) 

 

Izskatījusi E.V. 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 2013.gada 9.maija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, atklāti 

balsojot, 13 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Juris Gailums, Ivars Igaunis, Pēteris 

Karacejevs, Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, Voldemārs Silagaiļs, Nadežda Solovjova, 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 daļas 

iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar E.V. Vērēmu pagastā (lēmums pievienots).  

 

41. § 

Par rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu iznomāšanu, zemes 

nomas līguma noslēgšanu ar I.S. Kaunatas pagastā 
 (Ziņo: M.Švarcs) 

 

Izskatījusi I.S. 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 2013.gada 9.maija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, atklāti balsojot, 

13 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Juris Gailums, Ivars Igaunis, Pēteris Karacejevs, 

Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, Voldemārs Silagaiļs, Nadežda Solovjova, 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 

iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar I.S. Kaunatas pagastā (lēmums pievienots). 
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42. § 

Par rezerves zemes fonda zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu iznomāšanu, 

zemes nomas līguma noslēgšanu ar I.T. Mākoņkalna pagastā 
 (Ziņo: M.Švarcs) 

 

Izskatījusi I.T. 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 2013.gada 9.maija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, atklāti balsojot, 

13 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Juris Gailums, Ivars Igaunis, Pēteris Karacejevs, 

Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, Voldemārs Silagaiļs, Nadežda Solovjova, 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 daļas ar kadastra apzīmējumu 

iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar I.T. Mākoņkalna pagastā (lēmums pievienots). 

 

43. § 

Par rezerves fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu iznomāšanu, zemes nomas 

līguma noslēgšanu ar Z.L. Rikavas pagastā 
 (Ziņo: M.Švarcs) 

 

Izskatījusi Z.L. 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 2013.gada 9.maija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, atklāti 

balsojot, 13 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Juris Gailums, Ivars Igaunis, Pēteris 

Karacejevs, Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, Voldemārs Silagaiļs, Nadežda Solovjova, Ināra 

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

 

pieņemt lēmumu par rezerves fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu iznomāšanu, 

zemes nomas līguma noslēgšanu ar Z.L. Rikavas pagastā (lēmums pievienots). 

 

44. § 

Par atteikumu iznomāt pašvaldībai piekritīgās zemes vienības un rezerves zemes fonda 

zemes vienības SIA ,,Marketeks” Audriņu pagastā 
(Ziņo: M.Švarcs) 

 

Izskatījusi SIA ,,Marketeks” 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 2013.gada 9.maija priekšlikumu, Rēzeknes novada 

dome, atklāti balsojot, 13 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Juris Gailums, Ivars 

Igaunis, Pēteris Karacejevs, Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, Voldemārs Silagaiļs, Nadežda 

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

nav, n o l e m j: 

 

pieņemt lēmumu par atteikumu iznomāt pašvaldībai piekritīgās zemes vienības un rezerves 

zemes fonda zemes vienības SIA ,,Marketeks” Audriņu pagastā (lēmums pievienots). 
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45. § 

Par atteikumu iznomāt pašvaldībai piekritīgās zemes vienības SIA „Marketeks”  

Feimaņu pagastā 
 (Ziņo: M.Švarcs) 

 

Izskatījusi SIA „Marketeks” 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 2013.gada 9.maija priekšlikumu, Rēzeknes novada 

dome, atklāti balsojot, 13 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Juris Gailums, Ivars 

Igaunis, Pēteris Karacejevs, Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, Voldemārs Silagaiļs, Nadežda 

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

nav, n o l e m j: 

 

pieņemt lēmumu par atteikumu iznomāt pašvaldībai piekritīgās zemes vienības  

SIA „Marketeks” Feimaņu pagastā (lēmums pievienots). 

 

46. § 

Par atteikumu iznomāt pašvaldībai piekritīgās zemes vienības  

A.B. Feimaņu pagastā 
 (Ziņo: M.Švarcs) 

 

Izskatījusi A.B. 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 2013.gada 9.maija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, atklāti balsojot, 

13 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Juris Gailums, Ivars Igaunis, Pēteris Karacejevs, 

Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, Voldemārs Silagaiļs, Nadežda Solovjova, Ināra Šindarjova, 

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

 

pieņemt lēmumu par atteikumu iznomāt pašvaldībai piekritīgās zemes vienības A.B. 

Feimaņu pagastā (lēmums pievienots). 

 

47. § 

Par atteikumu iznomāt pašvaldībai piekritīgās un rezerves zemes fonda zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumiem 7866 002 0211, 7866 004 0100, 7866 002 0167, 7866 005 0075, 7866 

005 0087, 7866 002 0161 SIA „Pakalnu Māliņi agro” Lendžu pagastā 
 (Ziņo: M.Švarcs) 

 

Izskatījusi SIA „Pakalnu Māliņi agro” 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 2013.gada 9.maija priekšlikumu, Rēzeknes novada 

dome, atklāti balsojot, 13 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Juris Gailums, Ivars 

Igaunis, Pēteris Karacejevs, Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, Voldemārs Silagaiļs, Nadežda 

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

nav, n o l e m j: 

 

pieņemt lēmumu par atteikumu iznomāt pašvaldībai piekritīgās un rezerves zemes fonda 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 7866 002 0211, 7866 004 0100, 7866 002 0167, 7866 

005 0075, 7866 005 0087, 7866 002 0161 SIA „Pakalnu Māliņi agro” Lendžu pagastā 

(lēmums pievienots). 
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48. § 

Par atteikumu iznomāt pašvaldībai piekritīgās zemes vienības un rezerves zemes 

fonda zemes vienības SIA ,,Marketeks” Nautrēnu pagastā 
 (Ziņo: M.Švarcs) 

 

Izskatījusi SIA ,,Marketeks” 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 2013.gada 9.maija priekšlikumu, Rēzeknes novada 

dome, atklāti balsojot, 13 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Juris Gailums, Ivars 

Igaunis, Pēteris Karacejevs, Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, Voldemārs Silagaiļs, Nadežda 

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

nav, n o l e m j: 

 

pieņemt lēmumu par atteikumu iznomāt pašvaldībai piekritīgās zemes vienības un rezerves 

zemes fonda zemes vienības SIA ,,Marketeks” Nautrēnu pagastā (lēmums pievienots). 

 

49. § 

Par atteikumu iznomāt pašvaldībai piekritīgās zemes vienības SIA „STARWOOD 7”  

Pušas pagastā 
 (Ziņo: M.Švarcs) 

 

Izskatījusi SIA „STARWOOD 7” 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 2013.gada 9.maija priekšlikumu, Rēzeknes novada 

dome, atklāti balsojot, 13 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Juris Gailums, Ivars 

Igaunis, Pēteris Karacejevs, Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, Voldemārs Silagaiļs, Nadežda 

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

nav, n o l e m j: 

 

pieņemt lēmumu par atteikumu iznomāt pašvaldībai piekritīgās zemes vienības  

SIA „STARWOOD 7” Pušas pagastā (lēmums pielikumā). 

 

50. § 

Par atteikumu iznomāt pašvaldībai piekritīgās zemes un rezerves fonda zemes vienības  

SIA „STARWOOD 7” Rikavas pagastā 
 (Ziņo: M.Švarcs) 

 

Izskatījusi SIA „STARWOOD 7” 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 2013.gada 9.maija priekšlikumu, Rēzeknes novada 

dome, atklāti balsojot, 13 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Juris Gailums, Ivars 

Igaunis, Pēteris Karacejevs, Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, Voldemārs Silagaiļs, Nadežda 

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

nav, n o l e m j: 

 

pieņemt lēmumu par atteikumu iznomāt pašvaldībai piekritīgās zemes un rezerves fonda 

zemes vienības SIA „STARWOOD 7” Rikavas pagastā (lēmums pievienots). 
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51. § 

Par pārrakstīšanās kļūdas labošanu Rēzeknes novada domes 2013.gada 21.marta lēmumā 

„Par 2003.gada 27.oktobra zemes nomas līguma pārslēgšanu ar V.B. Ilzeskalna pagastā” 

(Ziņo: M.Švarcs) 

 

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

Administratīvā procesa likuma 72.panta pirmo daļu, Ilzeskalna pagasta pārvaldes 2013.gada 

26.aprīļa iesniegumu par pārrakstīšanās kļūdas labošanu, ņemot vērā Finanšu pastāvīgās 

komitejas 2013.gada 9.maija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, atklāti balsojot, 13 balsīm 

par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Juris Gailums, Ivars Igaunis, Pēteris Karacejevs, Zigfrīds 

Lukaševičs, Jānis Macāns, Voldemārs Silagaiļs, Nadežda Solovjova, Ināra Šindarjova, Monvīds 

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

1. Sakarā ar Ilzeskalna pagasta pārvaldes iesniegumā norādīto par to, ka ir radusies kļūda 

pašvaldībai piekritīgās zemes vienības kadastra apzīmējumā un saskaņā ar 

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

laikā administratīvā akta tekstā var izlabot acīmredzamas pārrakstīšanās vai 

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

domes 2013.gada 21.marta lēmumā „Par 2003.gada 27.oktobra zemes nomas līguma 

pārslēgšanu ar V.B. Ilzeskalna pagastā” (protokols Nr.7, 52.§.) kadastra apzīmējumu 

no „uz”. 

2. Uzlikt par pienākumu Rēzeknes novada pašvaldības Ilzeskalna  pagasta pārvaldei 

grozīt ar V.B. 2013.gada 27.februāra zemes nomas līgumu Nr.58 no lēmuma spēkā 

stāšanās dienas. 

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

stāšanās dienas, pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu 

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

 

52. § 

Par grozījumiem 2012.gada 22.maija lauku apvidus zemes nomas līgumā ar  

P.B. Čornajas pagastā 
(Ziņo: M.Švarcs) 

 

Izskatījusi P.B. iesniegumu par zemes nomas līguma grozīšanu, pamatojoties uz likuma 

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

pastāvīgās komitejas 2013.gada 9.maija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, atklāti balsojot, 

13 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Juris Gailums, Ivars Igaunis, Pēteris Karacejevs, 

Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, Voldemārs Silagaiļs, Nadežda Solovjova, Ināra Šindarjova, 

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

 

pieņemt lēmumu par grozījumiem 2012.gada 22.maija lauku apvidus zemes nomas līgumā 

ar P.B. Čornajas pagastā (lēmums pievienots). 

 

53. § 

Par grozījumiem 2009.gada 27.februāra zemes nomas līgumā ar G.G. Kaunatas pagastā 

(Ziņo: M.Švarcs) 

 

Izskatījusi G.G. iesniegumu par grozījumu veikšanu zemes nomas līgumā, sakarā ar zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu atsavināšanu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

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

2013. gada 9.maija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, atklāti balsojot, 13 balsīm par (Aivars 
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Buharins, Vilis Deksnis, Juris Gailums, Ivars Igaunis, Pēteris Karacejevs, Zigfrīds Lukaševičs, 

Jānis Macāns, Voldemārs Silagaiļs, Nadežda Solovjova, Ināra Šindarjova, Monvīds Švarcs, 

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

 

pieņemt lēmumu par grozījumiem 2009.gada 27.februāra zemes nomas līgumā ar G.G. 

Kaunatas pagastā (lēmums pievienots). 

 

54. § 

Par 2012.gada 1.jūnija zemes nomas līguma Nr.8-7.1/874 laušanu ar  

E.J. Gaigalavas pagastā 
 (Ziņo: M.Švarcs) 

 

Izskatījusi E.J. iesniegumu par Zemes nomas līguma laušanu uz  zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 37.panta sesto daļu, 41.panta 

pirmās daļas 3.punktu, ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2013.gada 9.maija 

priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, atklāti balsojot, 13 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis 

Deksnis, Juris Gailums, Ivars Igaunis, Pēteris Karacejevs, Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, 

Voldemārs Silagaiļs, Nadežda Solovjova, Ināra Šindarjova, Monvīds Švarcs, Valda Tutina, 

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

 

pieņemt lēmumu par 2012.gada 1.jūnija zemes nomas līguma Nr.8-7.1/874 laušanu ar E.J. 

Gaigalavas pagastā (lēmums pievienots). 

 

55. § 

Par I.A. nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa samaksas kārtības noteikšanu 
 (Ziņo: M.Švarcs) 

 

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

Finanšu pastāvīgās komitejas 2013.gada 9.maija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, atklāti 

balsojot, 13 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Juris Gailums, Ivars Igaunis, Pēteris 

Karacejevs, Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, Voldemārs Silagaiļs, Nadežda Solovjova, Ināra 

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

 

1. Sakarā ar I.A. iesniegumu par nekustamā īpašuma nodokļu parāda samaksas kārtību, 

vienoties ar I.A. par nekustamā īpašuma nodokļu parāda 930,29 Ls (deviņi simti 

trīsdesmit lati, 29 santīmi) samaksas kārtību, paredzot parāda atmaksas termiņu pa 

daļām un nosakot atmaksas termiņu līdz 2014.gada 31.maijam (vienošanās projekts 

pievienots). 

2. Uzdot Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniecei Elvīrai Pizānei parakstīt 

vienošanos par nekustamā īpašuma nodokļu parāda samaksas kārtību ar I.A. 

 

56. § 

Par dzīvojamās telpas īrēšanas tiesību atzīšanu J.M. Maltas pagastā 
 (Ziņo: V.Silagaiļs) 

 

Izskatījusi J.M. iesniegumu par dzīvojamās telpas izīrēšanu, pamatojoties uz likuma „Par 

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

veselības aizsardzības jautājumu pastāvīgās komitejas 2013.gada 9.maija priekšlikumu, 

Rēzeknes novada dome, atklāti balsojot, 13 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Juris 

Gailums, Ivars Igaunis, Pēteris Karacejevs, Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, Voldemārs 
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Silagaiļs, Nadežda Solovjova, 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 J.M., pašvaldībai 

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

 

57. § 

Par dzīvojamās telpas īrēšanas tiesību atzīšanu I.S. Maltas pagastā 
(Ziņo: V.Silagaiļs) 

 

Izskatījusi I.S. iesniegumu par dzīvojamās telpas izīrēšanu, pamatojoties uz likuma „Par 

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

veselības aizsardzības jautājumu  pastāvīgās komitejas 2013.gada 9.maija priekšlikumu, 

Rēzeknes novada dome, atklāti balsojot, 13 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Juris 

Gailums, Ivars Igaunis, Pēteris Karacejevs, Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, Voldemārs 

Silagaiļs, Nadežda Solovjova, 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 I.S., pašvaldībai 

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

 

58. § 

Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Ņ.M. Stružānu pagastā 
(Ziņo: V.Silagaiļs) 

 

Izskatījusi Ņ.M. iesniegumu par dzīvojamās telpas izīrēšanu, pamatojoties uz likuma „Par 

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

veselības aizsardzības jautājumu pastāvīgās komitejas 2013.gada 9.maija priekšlikumu, 

Rēzeknes novada dome, atklāti balsojot, 13 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Juris 

Gailums, Ivars Igaunis, Pēteris Karacejevs, Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, Voldemārs 

Silagaiļs, Nadežda Solovjova, Ināra Šindarjova, Monvīds Švarcs, Valda Tutina, Dainis Viļums), 

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

 

1. Pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas izīrēšanu Ņ.M. Stružānu pagastā (lēmums 

pievienots). 

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

noslēgt sociālā dzīvokļa īres līgumu ar Ņ.M. 

 

59. § 

Par dzīvojamās telpas izīrēšanu V.A. Lendžu pagastā 
(Ziņo: V.Silagaiļs) 

 

Izskatījusi V.A. iesniegumu par dzīvojamās telpas izīrēšanu, pamatojoties uz likuma „Par 

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

veselības aizsardzības jautājumu pastāvīgās komitejas 2013.gada 9.maija priekšlikumu, 

Rēzeknes novada dome, atklāti balsojot, 13 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Juris 

Gailums, Ivars Igaunis, Pēteris Karacejevs, Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, Voldemārs 

Silagaiļs, Nadežda Solovjova, Ināra Šindarjova, Monvīds Švarcs, Valda Tutina, Dainis Viļums), 

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

 



25 

 

1. Pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas īrēšanas tiesību atzīšanu V.A., pašvaldībai 

piederošās vai tās nomātās dzīvojamās telpas izīrēšanai un par dzīvojamās telpas 

izīrēšanu V.A. Lendžu pagastā (lēmums pievienots). 

2. Uzdot Lendžu pagasta pārvaldes vadītājam Voldemāram Deksnim sagatavot un 

noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar V.A.. 

 

60. § 

Par dzīvojamās telpas izīrēšanu I.L. Lendžu pagastā 
(Ziņo: V.Silagaiļs) 

 

Izskatījusi I.L. iesniegumu par dzīvojamās telpas izīrēšanu, pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4.punktu, ņemot vērā Sociālo un veselības aizsardzības 

jautājumu  pastāvīgās komitejas 2013.gada 9.maija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, atklāti 

balsojot, 13 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Juris Gailums, Ivars Igaunis, Pēteris 

Karacejevs, Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, Voldemārs Silagaiļs, Nadežda Solovjova, Ināra 

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

1. Pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas izīrēšanu I.L. Lendžu pagastā (lēmums 

pievienots). 

2. Uzdot Lendžu pagasta pārvaldes vadītājam Voldemāram Deksnim sagatavot un 

noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar I.L. 

 

61. § 

Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu J.K. Stružānu 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 un veselības aizsardzības jautājumu pastāvīgās komitejas 2013.gada 9.maija 

priekšlikumu Rēzeknes novada dome, atklāti balsojot, 13 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis 

Deksnis, Juris Gailums, Ivars Igaunis, Pēteris Karacejevs, Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, 

Voldemārs Silagaiļs, Nadežda Solovjova, Ināra Šindarjova, Monvīds Švarcs, Valda Tutina, 

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

 

1. Atjaunot J.K., personas kods, sociālā dzīvokļa īres līgumu par dzīvokļa īri, kas atrodas, 

noslēdzot sociālā dzīvokļa īres līgumu uz noteiktu laiku no 2013.gada 1.maija līdz 

2013.gada 31.oktobrim. 

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

dzīvokļa īres līgumu ar J.K. 

62. § 

Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu J.Č. Stružānu pagastā 
(Ziņo: V.Silagaiļs) 

 

Izskatījusi J.Č. iesniegumu par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu,  pamatojoties 

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

dzīvojamo telpu īri” 5.pantu un 6.pantu, ņemot vērā Stružānu pagasta pārvaldes 2013.gada 

28.februāra atzinumu un Sociālo un veselības aizsardzības jautājumu pastāvīgās komitejas 

2013.gada 9.maija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, atklāti balsojot, 13 balsīm par (Aivars 

Buharins, Vilis Deksnis, Juris Gailums, Ivars Igaunis, Pēteris Karacejevs, Zigfrīds Lukaševičs, 

Jānis Macāns, Voldemārs Silagaiļs, Nadežda Solovjova, Ināra Šindarjova, Monvīds Švarcs, 

Valda Tutina, Dainis Viļums), pret - nav, atturas - nav, n o l e m j: 
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1. Sakarā ar to, ka īrniekam ir tiesības pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu, pagarināt 

dzīvojamās telpas īres līgumu ar J.Č., personas kods, par dzīvokļa, kas atrodas, īri.  

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

noslēgt vienošanos par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu ar J.Č. par 

dzīvokļa, kas atrodas, īri uz nenoteiktu laiku. 

 

63. § 

Par dzīvojamās telpas īres līguma grozīšanu ar J.B. Stružānu pagastā 
 (Ziņo: V.Silagaiļs) 

 

Izskatījusi J.B. iesniegumu par dzīvojamās telpas īres līguma grozīšanu uz V.B. vārda, 

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

likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 14.panta piekto daļu, ņemot vērā Stružānu pagasta pārvaldes 

2013.gada 24.aprīļa atzinumu un Sociālo un veselības aizsardzības jautājumu pastāvīgās 

komitejas 2013.gada 9.maijā priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, atklāti balsojot, 13 balsīm 

par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Juris Gailums, Ivars Igaunis, Pēteris Karacejevs, Zigfrīds 

Lukaševičs, Jānis Macāns, Voldemārs Silagaiļs, Nadežda Solovjova, Ināra Šindarjova, Monvīds 

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

 

1. Sakarā ar to, ka īrniekam ir tiesības prasīt dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu 

iepriekšējā īrnieka vietā, grozīt dzīvojamās telpas īres līgumu ar J.B., personas kods, par 

dzīvokļa, kas atrodas, īri uz V.B., personas kods, vārda.  

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

vienošanos par dzīvojamās telpas īres līguma grozīšanu ar J.B. 

 

64. § 

Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu ar A.K. Stružānu pagastā 
(Ziņo: V.Silagaiļs) 

 

Izskatījusi SIA „Strūžānu siltums” iesniegumu par dzīvojamās telpas īres līguma 

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

daļas 3.punktu, likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 6.pantu, ņemot vērā Sociālo un veselības 

aizsardzības jautājumu pastāvīgās komitejas 2013.gada 9.maija priekšlikumu, Rēzeknes novada 

dome, atklāti balsojot, 13 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Juris Gailums, Ivars 

Igaunis, Pēteris Karacejevs, Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, Voldemārs Silagaiļs, Nadežda 

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

nav, n o l e m j: 

 

1. Sakarā ar to, ka īrnieks nepilda pienākumus, kas noteikti īres līgumā, izbeigt dzīvojamās 

telpas īres līgumu ar A.K., personas kods, par dzīvokļa, kas atrodas īri. 

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

vienošanos par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu ar A.K. par dzīvokļa, kas 

atrodas, īri. 

 

65. § 

Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu ar T.S. Stružānu pagastā 
 (Ziņo: V.Silagaiļs) 

 

Izskatījusi T.S. iesniegumu par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu, pamatojoties uz 

likuma „Par pašvaldībām” 37.panta sesto daļu, 41.panta pirmās daļas 3.punktu, likuma „Par 
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dzīvojamo telpu īri” 27.pantu, ņemot vērā Strūžānu pagasta pārvaldes 2013.gada 9.maija 

atzinumu un Sociālo un veselības aizsardzības jautājumu pastāvīgās komitejas 2013.gada 9.maija 

priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, atklāti balsojot, 13 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis 

Deksnis, Juris Gailums, Ivars Igaunis, Pēteris Karacejevs, Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, 

Voldemārs Silagaiļs, Nadežda Solovjova, Ināra Šindarjova, Monvīds Švarcs, Valda Tutina, 

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

 

1. Sakarā ar to, ka īrniekam ir tiesības jebkurā laikā izbeigt dzīvojamās telpas īres līgumu, 

izbeigt dzīvojamās telpas īres līgumu ar T.S., personas kods, par dzīvokļa, kas atrodas, 

īri.  

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

vienošanos par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu ar T.S. par dzīvokļa, kas 

atrodas, īri. 

 

66. § 

Par atteikumu izīrēt dzīvojamās telpas V.B. Stružānu pagastā 
(Ziņo: V.Silagaiļs) 

 

Izskatījusi V.B. 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 2013.gada 9.maija priekšlikumu, Rēzeknes 

novada dome, atklāti balsojot, 13 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Juris Gailums, 

Ivars Igaunis, Pēteris Karacejevs, Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, Voldemārs Silagaiļs, 

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

atturas - nav, n o l e m j: 

 

pieņemt lēmumu par atteikumu izīrēt dzīvojamās telpas V.B., Stružānu pagastā (lēmums 

pievienots). 

 

67. § 

Par dzīvojamās telpas izīrēšanu A.K. Griškānu pagastā 
(Ziņo: V.Silagaiļs) 

 

Izskatījusi A.K. iesniegumu par dzīvojamās telpas izīrēšanu, pamatojoties uz likuma „Par 

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

veselības aizsardzības jautājumu pastāvīgās komitejas 2013.gada 9.maija priekšlikumu, 

Rēzeknes novada dome, atklāti balsojot, 13 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Juris 

Gailums, Ivars Igaunis, Pēteris Karacejevs, Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, Voldemārs 

Silagaiļs, Nadežda Solovjova, Ināra Šindarjova, Monvīds Švarcs, Valda Tutina, Dainis Viļums), 

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

 

1. Atlikt A.K. iesnieguma par dzīvojamās telpas izīrēšanu izskatīšanu. 

2. Uzdot Rēzeknes novada pašvaldības Sociālajam dienestam sagatavot izskatīšanai A.K. 

iesniegumu par dzīvojamās telpas izīrēšanu, kā arī sagatavot priekšlikumus par 

līdzvērtīgu situāciju risināšanu izskatīšanai Sociālo un veselības aizsardzības jautājumu 

pastāvīgās komitejas sēdē. 
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68. § 

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 un veselības aizsardzības jautājumu patstāvīgās komitejas 

2013.gada 9.maija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, atklāti balsojot, 13 balsīm par (Aivars 

Buharins, Vilis Deksnis, Juris Gailums, Ivars Igaunis, Pēteris Karacejevs, Zigfrīds Lukaševičs, 

Jānis Macāns, Voldemārs Silagaiļs, Nadežda Solovjova, Ināra Šindarjova, Monvīds Švarcs, 

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

 

apstiprināt papildinājumus personu reģistrāciju pašvaldības reģistrā palīdzības saņemšanai 

dzīvokļu jautājumu risināšanā, izīrējot pašvaldībai piederošās vai iznomātās dzīvojamās telpas  

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 I.S., personas kods, deklarētā dzīvesvieta:, ar kārtas Nr.29. 

 

69. § 

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 un veselības aizsardzības jautājumu patstāvīgās komitejas 

2013.gada 9.maija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, atklāti balsojot, 13 balsīm par (Aivars 

Buharins, Vilis Deksnis, Juris Gailums, Ivars Igaunis, Pēteris Karacejevs, Zigfrīds Lukaševičs, 

Jānis Macāns, Voldemārs Silagaiļs, Nadežda Solovjova, 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). 
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70. § 

Par papildinājumu personu reģistra pašvaldību dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot 

pašvaldībai piederošās vai iznomātās dzīvojamās telpas, apstiprināšanu (vispārējā kārtībā) 
 (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”  

3.10.
1
 2.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 un veselības aizsardzības jautājumu pastāvīgās komitejas 2013.gada 9.maija 

priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, atklāti balsojot, 13 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis 

Deksnis, Juris Gailums, Ivars Igaunis, Pēteris Karacejevs, Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, 

Voldemārs Silagaiļs, Nadežda Solovjova, Ināra Šindarjova, Monvīds Švarcs, Valda Tutina, 

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

 

apstiprināt papildinājumus personu reģistrāciju pašvaldības reģistrā palīdzības saņemšanai 

dzīvokļu jautājumu risināšanā, izīrējot pašvaldībai piederošās vai iznomātās dzīvojamās telpas 

vispārējā kārtībā personu kategorijā: „Atsevišķi dzīvojošai personai vai ģimenei, kurā visi 

ģimenes locekļi ir sasnieguši pensijas vecumu vai ir nestrādājoši invalīdi un kuriem nav 

likumīgo apgādnieku” iekļaujot: V.A., personas kods, deklarētā dzīvesvieta:, ar kārtas Nr.19. 

 

71. § 

Par grozījumu personu reģistra pašvaldību dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot 

pašvaldībai piederošās vai iznomātās dzīvojamās telpas, apstiprināšanu vispārējā kārtībā  
(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”  

3.10.
1
 2.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 un veselības aizsardzības jautājumu patstāvīgās komitejas 2013.gada 9.maija 

priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, atklāti balsojot, 13 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis 

Deksnis, Juris Gailums, Ivars Igaunis, Pēteris Karacejevs, Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, 

Voldemārs Silagaiļs, Nadežda Solovjova, 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 

vispārējā kārtībā šādai personu kategorijai - „Atsevišķi dzīvojošai personai vai ģimenei, kurā 

visi ģimenes locekļi ir sasnieguši pensijas vecumu vai ir nestrādājoši invalīdi un kuriem nav 

likumīgo apgādnieku” (pielikums Nr.1 pievienots). 

72. § 

Par aizņēmuma ņemšanu ERAF projekta „Rēzeknes novada pašvaldības ēku 

infrastruktūras attīstība” īstenošanai 
(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 2013.gada 9.maija priekšlikumu, 

Rēzeknes novada dome, atklāti balsojot, 13 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Juris 
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Gailums, Ivars Igaunis, Pēteris Karacejevs, Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, Voldemārs 

Silagaiļs, Nadežda Solovjova, Ināra Šindarjova, Monvīds Švarcs, Valda Tutina, Dainis Viļums), 

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

 

1. Ņemt aizņēmumu Valsts kasē Ls 392 125 (trīs simti deviņdesmit divi tūkstoši viens 

simts divdesmit pieci lati) apmērā ar Valsts kases noteikto procentu likmi  ERAF 

projekta „Rēzeknes novada pašvaldības ēku infrastruktūras attīstība”. Aizņēmuma 

atmaksu garantēt ar Rēzeknes novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.  

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

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

vienoties par kredīta atmaksas grafiku. 

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

aizņēmuma saņemšanai. 
 

73. § 

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

 

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

grāmatvedību” 15.pantu pirmo daļu, Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumu Nr.585 

„Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju” 41.punktu, ņemot vērā Finanšu 

pastāvīgās komitejas 2013.gada 9.maija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, atklāti balsojot, 

13 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Juris Gailums, Ivars Igaunis, Pēteris Karacejevs, 

Zigfrīds Lukaševičs, Jānis Macāns, Voldemārs Silagaiļs, Nadežda Solovjova, Ināra Šindarjova, 

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

 

izdarīt šādus grozījumus Rēzeknes novada pašvaldības grāmatvedības politikā, kas 

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

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

 

1. Mainīt sadaļu - Dokumentu apgrozības shēma. 

2. Mainīt sadaļu - Ilgtermiņa ieguldījumu, apgrozāmo līdzekļu, prasību un saistību, 

ieņēmumu un izdevumu, transportlīdzekļu izmantošanas izdevumu uzskaites kārtība. 

3. Mainīt sadaļu - Grāmatvedības kontu plāns. 

4. Mainīt sadaļu - Grāmatvedības uzskaites kārtība, grāmatvedības kontu plāna 

lietošanas noteikumi. 

5. Papildināt sadaļu – Instrukcija inventarizācijas komisijas darbam, ar 8.punktu šādā 

redakcijā: 

„8. Ilgtermiņa ieguldījumu un krājumu vērtības samazinājuma novērtēšana 

 

Budžeta iestādes inventarizācijas komisija, katra pārskata perioda (finanšu gada, ja 

normatīvajos aktos par pārskatu sagatavošanu nav noteikts citādi) beigās novērtē, vai nepastāv 

pazīmes, kas norāda uz ilgtermiņa ieguldījumu (izņemot mežaudzes un kadastrālajā vērtībā 

atzītus ilgtermiņa ieguldījumus) un krājumu vērtības būtisku samazinājumu. Inventarizācijas 

komisija izvērtē šādas pazīmes: 

8.1. ievērojami samazinājies vai nepastāv pieprasījums pēc pakalpojuma, kuru sniedz 

budžeta iestāde, lietojot attiecīgo ilgtermiņa ieguldījumu vai krājumu; 

8.2. pieņemts valdības vai pašvaldības lēmums, kas rada būtiskas negatīvas izmaiņas 

budžeta iestādes darbībā;  

8.3. ilgtermiņa ieguldījums vai krājums ir novecojis vai fiziski bojāts; 

8.4. ilgtermiņa ieguldījuma vai krājuma paredzētajā lietojumā notikušas būtiskas 
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ilgtermiņa izmaiņas, kas negatīvi ietekmē budžeta iestādes darbību; 

8.5. pieņemts lēmums apturēt ilgtermiņa ieguldījuma vai krājuma izveidošanu pirms tā 

pabeigšanas vai nodošanas lietošanā (ekspluatācijā).” 

 

6. Papildināt - grāmatvedības kārtošanas dokumentu paraugus ar veidlapu paraugiem: 

6.1. Komandējuma pieprasījums 

6.2. Rīkojums par komandējumu 

6.3. Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu inventarizācijas kopsavilkums kontu 

griezumā 

6.4. Materiālu un inventāra inventarizācijas kopsavilkums kontu griezumā 

6.5. Preču un materiālo vērtību inventarizācijas aktu kopsavilkums (analītiskajā 

uzskaitē) 

6.6. Mazvērtīgā inventāra inventarizācijas rezultātu kopsavilkums 

6.7. Pamatlīdzekļu inventarizācijas rezultātu kopsavilkums (uzskaites vērtībā) 

 

 

Sēde slēgta 14.00 

 

 

Sēdes vadītājs                           M.Švarcs   16.05.2013. 

 

Protokoliste                  I.Turka      16.05.2013. 


