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RĒZEKNES NOVADA DOME 
REĢ. NR.90009112679 

Atbrīvošanas aleja 95A,  Rēzekne,  LV – 4601, 

Tel. 646 22238; 646 22231,  Fax. 646 25935, 

E–pasts: info@rezeknesnovads.lv 

Informācija internetā:  http://www.rezeknesnovads.lv 

SĒDES PROTOKOLS 

Rēzeknē 

2015.gada 17.septembrī                                                                                                                                          

Nr.20 

 

Sēde sasaukta plkst. 10:00 

 

Sēdi atklāj plkst. 10:00 

 

Sēdi vada Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniece Elvīra Pizāne  

 

Sēdi protokolē  Rēzeknes novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības nodaļas vadītāja Ilona 

Turka 

 

Piedalās:  

- Rēzeknes novada domes deputāti: Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, Pēteris Karacejevs, 

Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Aleksandra Ostrovska, Guntis 

Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, Staņislavs Šķesters, Anita Žogota 

- Rēzeknes novada pašvaldības izpilddirektors Jānis Troška 

- Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītāja Lilija Žukovska 

- Rēzeknes novada pašvaldības Finanšu, ekonomikas un grāmatvedības nodaļas vadītāja 

Ingrīda Zelča 

- Rēzeknes novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības nodaļas juriste Sandra 

Frančenko 

- Rēzeknes novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības nodaļas jurists Oskars 

Vasiļjevs 

- Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja Anna Jaudzema 

- Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas vecākā zemes lietu 

speciāliste Marta Vizule  

- Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas vecākā vides speciāliste 

Terēzija Kruste 

- Rēzeknes novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītāja Silvija Strankale 

 

Nepiedalās: 

Rēzeknes novada domes deputāti: Monvīds Švarcs – komndējumā Rīgā 

                                                       Rita Žurzdina – ikgadējā atvaļinājumā 

                                                       Aivars Buharins, Igors Kolosovs - pamatdarbā 

 

Darba kārtībā: 

1. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2015.gada 17.septembra saistošo noteikumu 

Nr.59 „Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2015.gada 29.janvāra 

saistošajos noteikumos Nr.49 „Par Rēzeknes novada pašvaldības pamatbudžeta 

un speciālā budžeta konsolidēto kopsavilkumu 2015.gadam”” izdošanu  

mailto:info@rezeknesnovads.lv
http://www.rezeknesnovads.lv/
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2. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2015.gada 17.septembra noteikumu Nr.17 

„Par ūdenstilpju iznomāšanas un nomas tiesību izsoles kārtību Rēzeknes novada 

pašvaldībā” apstiprināšanu 

3. Par grozījumu Kaunatas bāriņtiesas nolikumā 

4. Par grozījumiem Maltas speciālās internātpamatskolas nolikumā 

5. Par Maltas speciālās internātpamatskolas direktora Ivana Bebriša atbrīvošanu 

no amata  

6. Par administratīvo telpu, kas atrodas pašvaldības nekustamajā īpašumā 

„Gaigalavas mežniecība”, Meža ielā 2, Gaigalavā, Gaigalavas pagastā, būvē ar 

kadastra apzīmējumu 7854 005 0204 001, nomas tiesību izsoli 

7. Par kustamās mantas - automašīnas AUDI 100 – izsoles atzīšanu par nenotikušu 

un nodošanu atkārtotai atsavināšanai Bērzgales pagastā 

8. Par kustamās mantas - automašīnas VOLVO S80 – izsoles atzīšanu par 

nenotikušu un nodošanu atkārtotai atsavināšanai Bērzgales pagastā 

9. Par kustamās mantas – autobusa PAZ 672 – izsoles atzīšanu par nenotikušu un 

nodošanu atkārtotai atsavināšanai Ilzeskalna pagastā 

10. Par kustamās mantas – kravas furgona MERCEDES BENZ 310 - izsoles atzīšanu 

par nenotikušu un nodošanu atkārtotai atsavināšanai Lendžu pagastā 

11. Par dzīvokļa īpašuma „Burzova 2”-1, Burzovā, Vērēmu pagastā, nosacītās cenas 

apstiprināšanu 

12. Par apbūvēta zemesgabala nodošanu atsavināšanai V. G. Lūznavas pagastā  

13. Par piekrišanu zemes iegūšanai SIA „IRBIS Technology” īpašumā Vērēmu 

pagastā  

14. Par pakalpojumu tarifu apstiprināšanu Tiskādu speciālajā internātpamatskolā 

15. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6876 006 0113 izslēgšanu no 

Nautrēnu pagasta pārvaldes bilances 

16. Par samaksas samazināšanu M. M. par īpašumā piešķirto zemi Nautrēnu pagastā 

17. Par nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.( ) sadali Audriņu pagastā 

18. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu D. G. nekustamajam īpašumam ( ) 

Audriņu pagastā 

19. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu J. G. nekustamajam īpašumam ( ) 

Griškānu pagastā 

20. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu D. A. nekustamajam īpašumam ( ) 

Ozolaines pagastā 

21. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu V. J. nekustamajam īpašumam ( ) 

Vērēmu pagastā 

22. Par nokavētā nekustamā īpašuma, kas atrodas ( ), Ilzeskalna pagastā nodokļa 

maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no N. M. 

23. Par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar A. D. Silmalas pagastā 

24. Par dzīvojamās telpas īres līguma pārslēgšanu ar S. G. Stružānu pagastā 

25. Par dzīvojamās telpas īres līguma pārslēgšanu ar L. S. Stružānu pagastā 

26. Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu ar I. T. Stružānu pagastā 

27. Par pašvaldības SIA “Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums” 

pilnvarojumu 

28. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2015.gada 20.augusta lēmumā „Par 

aizņēmuma ņemšanu Ilzeskalna pagasta pārvaldes ēkas siltināšanai un jumta 

pārbūvei” 

29. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7844 001 0143 ieskaitīšanu 

pašvaldībai piekritīgajās zemēs Bērzgales pagastā 

30. Par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu apstiprināšanu Vērēmu pagasta 

Iugulovas ciemā 
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1. § 

Par Rēzeknes novada pašvaldības 2015.gada 17.septembra saistošo noteikumu Nr.59 

„Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2015.gada 29.janvāra saistošajos 

noteikumos Nr.49 „Par Rēzeknes novada pašvaldības pamatbudžeta un speciālā budžeta 

konsolidēto kopsavilkumu 2015.gadam”” izdošanu 
(Ziņo: I.Zelča) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un 46.pantu, 

kā arī ņemot vērā Teritoriālās pastāvīgās komitejas, Teritorijas attīstības, plānošanas, 

tautsaimniecības, vides un infrastruktūras jautājumu pastāvīgās komitejas, Sociālo un 

veselības aizsardzības jautājumu patstāvīgās komitejas, Izglītības, kultūras un sporta 

jautājumu pastāvīgās komitejas un Finanšu pastāvīgās komitejas 2015.gada 10.septembra 

priekšlikumus, Rēzeknes novada dome, balsojot 13 balsīm par (Vilis Deksnis, Vinera 

Dimpere, Pēteris Karacejevs, Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Aleksandra 

Ostrovska, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, Staņislavs Šķesters, 

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

 

izdot Rēzeknes novada pašvaldības 2015.gada 17.septembra saistošos noteikumus Nr.59 

„Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2015.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos 

Nr.49 „Par Rēzeknes novada pašvaldības pamatbudžeta un speciālā budžeta konsolidēto 

kopsavilkumu 2015.gadam””  (saistošie noteikumi un pielikumi saistošajiem noteikumiem 

pievienoti). 

 

2. § 

Par Rēzeknes novada pašvaldības 2015.gada 17.septembra noteikumu Nr.17 

„Par ūdenstilpju iznomāšanas un nomas tiesību izsoles kārtību Rēzeknes novada 

pašvaldībā” apstiprināšanu 
(Ziņo: T.Kruste, Debatēs piedalās S.Šķesters) 

 

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

kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumiem Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un 

rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību", ņemot vērā 

Teritorijas attīstības, plānošanas, tautsaimniecības, vides un infrastruktūras jautājumu 

pastāvīgās komitejas 2015.gada 10.septembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot 

13 balsīm par (Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, Pēteris Karacejevs, Tatjana Kubecka, Jānis 

Macāns, Kaspars Melnis, Aleksandra Ostrovska, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, 

Pēteris Stanka, Staņislavs Šķesters, Anita Žogota), pret - nav, atturas - nav, n o l e m j: 

 

1. Apstiprināt Rēzeknes novada pašvaldības 2015.gada 17.septembra noteikumus 

Nr.17 „Par ūdenstilpju iznomāšanas un nomas tiesību izsoles kārtību Rēzeknes 

novada pašvaldībā” (noteikumi pievienoti). 

2. Noteikumi stājas spēkā ar 2015.gada 1.oktobri.  

 

3. § 

Par grozījumu Kaunatas bāriņtiesas nolikumā 
(Ziņo: E.Pizāne) 

 

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

kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumu Nr.1037 „Bāriņtiesas darbības noteikumi” 2., 3. 

un 11.punktu, Rēzeknes novada domes 2009.gada 15.oktobra lēmumu „Par Rēzeknes novada 

bāriņtiesu nolikumiem” (protokols Nr.12, 8.§), ņemot vērā Rēzeknes novada pašvaldības 

Kaunatas bāriņtiesas 2015.gada 9.septembra iesniegumu Nr.1-14/228, Teritoriālās pastāvīgās 
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komitejas 2015.gada 10.septembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot 13 balsīm 

par (Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, Pēteris Karacejevs, Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, 

Kaspars Melnis, Aleksandra Ostrovska, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris 

Stanka, Staņislavs Šķesters, Anita Žogota), pret - nav, atturas - nav, n o l e m j: 

 

izdarīt šādu grozījumu Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas bāriņtiesas nolikumā 

(apstiprināts ar Rēzeknes novada domes 2009.gada 15.oktobra lēmumu „Par Rēzeknes novada 

bāriņtiesu nolikumiem” (protokols Nr.12, 8.§)) (turpmāk – nolikums): 

 

izteikt nolikuma 20.5.punktu šādā redakcijā: 

„20.5. Mākoņkalna pagasta pārvaldes telpās, Skolas ielā 3, c.Lipuški, Mākoņkalna 

pagastā: 

pirmdienās no plkst. 8.00 līdz 9.00; 

otrdienās no plkst. 8.00 līdz 9.00; 

trešdienās no plkst. 8.00 līdz 9.00; 

ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 9.00.” 

 

4. § 

Par grozījumiem Maltas speciālās internātpamatskolas nolikumā 
(Ziņo: V.Deksnis) 

 

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

likuma 22.panta pirmo daļu, Rēzeknes novada pašvaldības Maltas speciālās 

internātpamatskolas nolikuma (apstiprināts Rēzeknes novada domes 2010.gada 21.oktobra 

sēdē, protokols Nr.23, 6.§; ar grozījumiem Rēzeknes novada domes 2011.gada 1.septembra 

sēdē, protokols Nr.18, 9.§, un 2013.gada 14.augusta sēdē, protokols Nr.20, 3.§) 68.punktu, 

ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta jautājumu pastāvīgās komitejas 2015.gada 

10.septembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot 13 balsīm par (Vilis Deksnis, 

Vinera Dimpere, Pēteris Karacejevs, Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, 

Aleksandra Ostrovska, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, Staņislavs 

Šķesters, Anita Žogota), pret - nav, atturas - nav, n o l e m j: 

 

apstiprināt grozījumus Rēzeknes novada pašvaldības Maltas speciālās 

internātpamatskolas nolikumā (nolikuma grozījumi pievienoti). 

 

5. § 

Par Maltas speciālās internātpamatskolas direktora Ivana Bebriša 

atbrīvošanu no amata 
(Ziņo: L.Žukovska) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu un Izglītības 

likuma 17.panta trešās daļas 2.punktu, ņemot vērā Ivana Bebriša 2015.gada 8.septembra 

iesniegumu un Izglītības, kultūras un sporta jautājumu pastāvīgās komitejas 2015.gada 

10.septembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot 13 balsīm par (Vilis Deksnis, 

Vinera Dimpere, Pēteris Karacejevs, Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, 

Aleksandra Ostrovska, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, Staņislavs 

Šķesters, Anita Žogota), pret - nav, atturas - nav, n o l e m j: 

 

atbrīvot Ivanu Bebrišu no Maltas speciālās internātpamatskolas direktora amata pēc 

paša vēlēšanās ar 2015.gada 2.novembri. 
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6. § 

Par administratīvo telpu, kas atrodas pašvaldības nekustamajā īpašumā „Gaigalavas 

mežniecība”, Meža ielā 2, Gaigalavā, Gaigalavas pagastā, būvē ar kadastra apzīmējumu 

7854 005 0204 001, nomas tiesību izsoli 
(Ziņo: S.Frančenko) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 27.panta 

pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldības finanšu līdzekļu un mantas 

izšķērdēšanas novēršanu” 6.
1
pantu, Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.515 

„Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas 

metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 7.punktu, 11.punktu, 12.punktu, 

14.punktu, 22.punktu un 34.punktu, ņemot vērā Gaigalavas pagasta pārvaldes vadītāja 

Voldemāra Vabala 2015.gada 8.septembra lēmumu Nr.1.5/16 „Par administratīvo telpu būvē 

ar kadastra apzīmējumu 78540050204001, kas atrodas pašvaldības nekustamajā īpašumā 

„Gaigalavas mežniecība”, Meža ielā 2, Gaigalava, Gaigalavas pagastā, iznomāšanu” un 

Finanšu pastāvīgās komitejas 2015.gada 10.septembra priekšlikumu, balsojot 13 balsīm par 

(Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, Pēteris Karacejevs, Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars 

Melnis, Aleksandra Ostrovska, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, 

Staņislavs Šķesters, Anita Žogota), pret - nav, atturas - nav, n o l e m j: 

 

1. Nodot nomā Rēzeknes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – 

administratīvās telpas (telpu grupā Nr.001 platībā 55,3 m
2
 un koplietošanas telpas 

telpu grupā nr.901  7,07m
2 

), kas atrodas pašvaldības nekustamajā īpašumā 

„Gaigalavas mežniecība”, būvē ar kadastra apzīmējumu 7854 005 0204 001, pēc 

adreses: Meža ielā 2, Gaigalava, Gaigalavas pagasts, Rēzeknes novads, nosakot 

piemērojamo izsoles veidu - mutisku izsoli. 

2. Izveidot komisiju izsoles procedūras veikšanai šādā sastāvā: 

Komisijas priekšsēdētājs: Voldemārs Vabals, Gaigalavas pagasta pārvaldes 

vadītājs 

Komisijas locekļi: Vija Dundeniece, Gaigalavas pagasta pārvaldes  galvenā 

grāmatvede 

Valentīna Deksne, Gaigalavas pagasta Kultūras nama vadītāja 

3. Apstiprināt nomas maksas nosacīto cenu (izsoles sākumcenu) – 0,21 EUR/m
2
  

mēnesī (bez PVN). 

4. Apstiprināt publicējamo informāciju par nomā nododamo administratīvo telpu, kas 

atrodas pašvaldības nekustamajā īpašumā „Gaigalavas mežniecība”, būvē ar 

kadastra apzīmējumu 7854 005 0204 001, pēc adreses: Meža iela 2, Gaigalava, 

Gaigalavas pagasts, Rēzeknes novads (publicējamā informācija pievienota).  

5. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma – administratīvo telpu, kas atrodas 

pašvaldības nekustamajā īpašumā „Gaigalavas mežniecība”, būvē ar kadastra 

apzīmējumu 7854 005 0204 001, pēc adreses: Meža iela 2, Gaigalava, Gaigalavas 

pagasts, Rēzeknes novads, nomas tiesību izsoles norises kārtība (izsoles norises 

kārtība pievienota).  

6. Izsoles komisijai organizēt telpas nomas tiesību izsoli saskaņā ar ārējiem 

normatīvajiem aktiem, kas regulē pašvaldības mantas nomas tiesību izsoli, un 

Rēzeknes novada domes apstiprināto pašvaldības nekustamā īpašuma – 

administratīvo telpu, kas atrodas pašvaldības nekustamajā īpašumā „Gaigalavas 

mežniecība”, būvē ar kadastra apzīmējumu 7854 005 0204 001, pēc adreses: Meža 

iela 2, Gaigalava, Gaigalavas pagasts, Rēzeknes novads, nomas tiesību izsoles 

norises kārtību.  

7. Izsoles komisijai nodrošināt informācijas par nomas objektu publicēšanu 

pašvaldības mājas lapā internetā un izvietošanu publiski pieejamā vietā pašvaldības 
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domes ēkā, pagasta pārvaldes telpās un informācijas sniegšanas vietās atbilstoši 

ārējiem normatīvajiem aktiem, kas regulē pašvaldības mantas nomas tiesību izsoli.  

8. Uzdot Gaigalavas pagasta pārvaldes vadītājam Voldemāram Vabalam pieņemt 

lēmumu par izsoles rezultātu apstiprināšanu vai pieņemt lēmumu par izsoles 

atzīšanu par nenotikušu. 

9. Uzdot Gaigalavas pagasta pārvaldes vadītājam Voldemāram Vabalam noslēgt 

telpas nomas līgumu ar izsoles dalībnieku – uzvarētāju pašvaldības nekustamā 

īpašuma – administratīvo telpu, kas atrodas „Gaigalavas mežniecība”, būvē ar 

kadastra apzīmējumu 7854 005 0204 001, pēc adreses: Meža iela 2, Gaigalava, 

Gaigalavas pagasts, Rēzeknes novads, nomas tiesību izsoles norises kārtības 

noteiktajā termiņā un kārtībā. 

 

7. § 

Par kustamās mantas - automašīnas AUDI 100 – izsoles atzīšanu par nenotikušu un 

nodošanu atkārtotai atsavināšanai Bērzgales pagastā  

(Ziņo: S.Frančenko) 

 

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

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

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

trešo daļu un 31.panta 1.daļu, Rēzeknes novada domes 2015.gada 16.jūlija lēmumu „Par 

kustamās mantas - automašīnas VOLVO S80, reģistrācijas Nr.GB2986 un automašīnas AUDI 

100, reģistrācijas Nr.4989 - pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli”( protokols Nr.16, 

8.§), ņemot vērā Izsoles komisijas 2015.gada 28.augusta protokolu Nr.2 un Finanšu 

pastāvīgās komitejas 2015.gada 10.septembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot 

13 balsīm par (Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, Pēteris Karacejevs, Tatjana Kubecka, Jānis 

Macāns, Kaspars Melnis, Aleksandra Ostrovska, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, 

Pēteris Stanka, Staņislavs Šķesters, Anita Žogota), pret - nav, atturas - nav, n o l e m j: 

 

1. Atzīt Rēzeknes novada pašvaldības kustamās mantas - automašīnas AUDI 100, 

reģistrācijas Nr.4989, 2015.gada 28.augusta izsoli ar augšupejošu soli par 

nenotikušu. 

2. Nodot atkārtotai atsavināšanai - pārdošanai mutiskā izsolē ar augšupejošu soli 

Rēzeknes novada pašvaldībai piederošo kustamo mantu - automašīnu AUDI 100 

(reģistrācijas Nr.4989, pamatlīdzekļa uzskaites kartiņas Nr.232). Automašīna 

atrodas Ozolkalna ielā 4, Bērzgalē, Bērzgales pagastā, Rēzekne novadā, LV-4612. 

3. Noteikt automašīnas AUDI 100 cenu (izsoles sākumcenu) - EUR 80,00. 

4. Izveidot komisiju izsoles procedūras veikšanai šādā sastāvā: 

Komisijas priekšsēdētājs: Arvīds Dunskis, Bērzgales pagasta pārvaldes vadītājs 

Komisijas locekļi: Inese Adijāne, Bērzgales pagasta pārvaldes galvenā grāmatvede 

Janīna Adijāne, Bērzgales pagasta pārvaldes lietvede 

5. Komisijai izsoles organizēšanai izstrādāt un apstiprināt izsoles noteikumus. 

6. Komisijai izsoles formācijas publicēšanu par izsoli atbilstoši normatīvo aktu 

noteikumiem, tajā skaitā arī Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapā. 

7. Izsoles rezultātus komisijai iesniegt apstiprināšanai Rēzeknes novada domē. 

8. § 

Par kustamās mantas - automašīnas VOLVO S80 – izsoles atzīšanu par nenotikušu un 

nodošanu atkārtotai atsavināšanai Bērzgales pagastā  

(Ziņo: S.Frančenko) 

 

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

pirmās daļas 27.punktu, Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 
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1.punktu, 4.panta pirmo un otro daļu, 6.panta otro un trešo daļu, 8.panta ceturto daļu, 9.panta 

trešo daļu un 31.panta 1.daļu, Rēzeknes novada domes 2015.gada 16.jūlija lēmumu „Par 

kustamās mantas - automašīnas VOLVO S80,  reģistrācijas Nr.GB2986 un automašīnas 

AUDI 100, reģistrācijas Nr.4989 - pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli” (protokols 

Nr.16, 8.§), ņemot vērā Izsoles komisijas 2015.gada 28.augusta protokolu Nr.1 un Finanšu 

pastāvīgās komitejas 2015.gada 10.septembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot 

13 balsīm par (Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, Pēteris Karacejevs, Tatjana Kubecka, Jānis 

Macāns, Kaspars Melnis, Aleksandra Ostrovska, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, 

Pēteris Stanka, Staņislavs Šķesters, Anita Žogota), pret - nav, atturas - nav, n o l e m j: 

 

1. Atzīt Rēzeknes novada pašvaldības kustamās mantas - automašīnas VOLVO S80, 

reģistrācijas Nr.GB2986 2015.gada 28.augusta izsoli ar augšupejošu soli par 

nenotikušu. 

2. Nodot atkārtotai atsavināšanai - pārdošanai mutiskā izsolē ar augšupejošu soli 

Rēzeknes novada pašvaldībai piederošo kustamo mantu - automašīnu VOLVO S80, 

(reģistrācijas Nr.GB2986, pamatlīdzekļa uzskaites kartiņas Nr.256). Automašīna 

atrodas Ozolkalna ielā 4, Bērzgalē, Bērzgales pagastā, Rēzekne novadā, LV-4612. 

3. Noteikt automašīnas VOLVO S80 cenu (izsoles sākumcenu) – EUR 918,00 (deviņi 

simti astoņpadsmit euro, 00 centi). 

4. Izveidot komisiju izsoles procedūras veikšanai šādā sastāvā: 

Komisijas priekšsēdētājs: Arvīds Dunskis, Bērzgales pagasta pārvaldes vadītājs 

Komisijas locekļi: Inese Adijāne, Bērzgales pagasta pārvaldes galvenā grāmatvede 

Janīna Adijāne, Bērzgales pagasta pārvaldes lietvede 

5. Komisijai izsoles organizēšanai izstrādāt un apstiprināt izsoles noteikumus. 

6. Komisijai nodrošināt informācijas publicēšanu par izsoli atbilstoši normatīvo aktu 

noteikumiem, tajā skaitā arī Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapā. 

7. Izsoles rezultātus komisijai iesniegt apstiprināšanai Rēzeknes novada domē. 

 

9. § 

Par kustamās mantas – autobusa PAZ 672 – izsoles atzīšanu par nenotikušu un 

nodošanu atkārtotai atsavināšanai Ilzeskalna pagastā 
 (Ziņo: S.Frančenko) 

 

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

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

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

trešo daļu un 31.panta pirmo daļu, Rēzeknes novada domes 2015.gada 7.maija lēmumu „Par 

pārrakstīšanās kļūdas labošanu 2015.gada 2.aprīļa lēmumā “Par kustamas mantas – autobusa 

PAZ 672 izsoles atzīšanu par nenotikušu un nodošanu atkārtotai atsavināšanai Ilzeskalna 

pagastā”” (protokols Nr.10, 6.§), izsoles noteikumu 4.3.2.punktu, ņemot vērā izsoles 

komisijas 2015.gada 24.marta protokolu un Finanšu pastāvīgās komitejas 2015.gada 

10.septembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot 13 balsīm par (Vilis Deksnis, 

Vinera Dimpere, Pēteris Karacejevs, Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, 

Aleksandra Ostrovska, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, Staņislavs 

Šķesters, Anita Žogota), pret - nav, atturas - nav, n o l e m j: 

 

1. Atzīt Rēzeknes novada pašvaldības kustāmas mantas  -  autobusa PAZ 672 – 

2015.gada 16.jūlija izsoli ar augšupejošu soli par nenotikušu. 

2. Nodot atkārtotai atsavināšanai: pārdošanai mutiskā izsolē ar lejupejošu soli 

Rēzeknes novada pašvaldībai piederošo kustamo mantu – autobusa PAZ 672, 

pamatlīdzekļu uzskaites kartītes Nr.117.  
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3. Noteikt autobusa PAZ 672 nosacīto cenu (izsoles sākumcenu) – EUR 1039,00 

(viens tūkstotis trīsdesmit deviņi   eiro 00 centi). 

4. Izveidot komisiju atkārtotas izsoles procedūras veikšanai šādā sastāvā: 

Komisijas priekšsēdētāja: Genovefa Gailuma, Ilzeskalna pagasta pārvaldes 

vadītāja 

Komisijas locekļi: Alita Ničiporčika, Ilzeskalna pagasta pārvaldes grāmatvede - 

kasiere 

Juris Gailums, Ilzeskalna pagasta pārvaldes saimniecības 

pārzinis 

5. Komisijai atkārtotas izsoles organizēšanai izstrādāt un apstiprināt izsoles 

noteikumus. 

6. Izsoles komisijai nodrošināt informācijas publicēšanu par atkārtotu izsoli atbilstoši 

normatīvo aktu prasībām, tajā skaitā arī Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapā. 

7. Atkārtotas izsoles rezultātus komisijai iesniegt apstiprināšanai Rēzeknes novada 

domē. 

 

10. § 

Par kustamās mantas – kravas furgona MERCEDES BENZ 310 - izsoles atzīšanu par 

nenotikušu un nodošanu atkārtotai atsavināšanai Lendžu pagastā  

(Ziņo: S.Frančenko) 

 

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

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

3.panta pirmās daļas 1.punktu, 4.panta pirmo un otro daļu, 6.panta otro un trešo daļu, 8.panta 

ceturto daļu, 9.panta trešo daļu un 31.panta pirmo daļu, Rēzeknes novada domes 2015.gada 

6.augusta lēmumu „Par kustamās mantas – kravas furgona MERCEDES BENZ 310 – 

pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli Lendžu pagastā” (protokols Nr.17, 13.§), izsoles 

noteikumu 5.3.2.apakšpunktu, 5.4.punktu, ņemot vērā izsoles komisijas 2015.gada 28.augusta 

protokolu un Finanšu pastāvīgās komitejas 2015.gada 10.septembrī priekšlikumu, Rēzeknes 

novada dome, balsojot 13 balsīm par (Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, Pēteris Karacejevs, 

Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Aleksandra Ostrovska, Elvīra Pizāne, Guntis 

Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, Staņislavs Šķesters, Anita Žogota), pret - nav, atturas - 

nav, n o l e m j: 

 

1. Atzīt Rēzeknes novada pašvaldības kustamās mantas – kravas  furgona 

MERCEDES BENZ 310 – 2015.gada 28.augusta izsoli ar augšupejošu soli par 

nenotikušu. 

2. Nodot atkārtotai atsavināšanai: pārdošanai mutiskā izsolē ar lejupejošu soli 

Rēzeknes novada pašvaldībai piederošo kustamo mantu – kravas  furgonu 

MERCEDES BENZ 310,  valsts reģistrācijas Nr. EP9224, pamatlīdzekļa uzskaites 

kartiņas Nr.136. 

3. Noteikt nosacīto cenu (izsoles sākumcenu) EUR 270,00 (divi simti septiņdesmit 

euro 00 centi) kravas  furgonam MERCEDES BENZ 310 (valsts reģistrācijas Nr. 

EP9224, pamatlīdzekļa uzskaites kartiņas Nr.136), furgons atrodas: Lendži, Lendžu 

pagasts, Rēzeknes novads, LV-4625. 

4. Izveidot komisiju atkārtotas izsoles procedūras veikšanai šādā sastāvā:  

Komisijas priekšsēdētājs: Voldemārs Deksnis, Lendžu pagasta pārvaldes vadītājs  

Komisijas locekļi: Kornelija Šarkovska, Lendžu pagasta pārvaldes grāmatvede  

    Silvija Kipļuka, Lendžu pagasta pārvaldes lietvede 

5. Komisijai atkārtotas izsoles organizēšanai izstrādāt un apstiprināt izsoles 

noteikumus. 
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6. Izsoles komisijai nodrošināt informācijas publicēšanu par atkārtotu izsoli atbilstoši 

normatīvo aktu noteikumiem, tajā skaitā arī Rēzeknes novada pašvaldības mājas 

lapā. 

7. Atkārtotas izsoles rezultātus komisijai iesniegt apstiprināšanai Rēzeknes novada 

domē. 

 

11. § 

Par dzīvokļa īpašuma „Burzova 2”-1, Burzovā, Vērēmu pagastā, 

nosacītās cenas apstiprināšanu 
(Ziņo: O.Vasiļjevs) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17. un 27.punktu, 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktu, 4.panta 

ceturtās daļas 5.punktu, 8.panta trešo daļu un 37.panta pirmās daļas 4.punktu, Rēzeknes 

novada pašvaldības 2012.gada 1.marta noteikumu Nr.6 „Kārtība, kādā notiek pašvaldības 

nekustamā īpašuma atsavināšanas process un atsavināšanas rezultātā iegūto līdzekļu 

izlietošana Rēzeknes novada pašvaldībā” 25.punktu, Rēzeknes novada domes 2015.gada 

6.augusta lēmumu „Par dzīvokļa īpašuma nodošanu atsavināšanai N.N. Vērēmu pagastā” 

(protokols Nr.17, 16.§), ņemot vērā dzīvokļa īpašuma „Burzova 2”-1, Burzovā, Vērēmu 

pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7896 900 0164, novērtēšanas komisijas 2015.gada 

31.augusta lēmumu, N. N. 2015.gada 4.septembra iesniegumu un Finanšu pastāvīgās 

komitejas 2015.gada 10.septembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot 13 balsīm 

par (Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, Pēteris Karacejevs, Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, 

Kaspars Melnis, Aleksandra Ostrovska, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris 

Stanka, Staņislavs Šķesters, Anita Žogota), pret - nav, atturas - nav, n o l e m j: 

 

1. Apstiprināt dzīvokļa īpašuma „Burzova 2”-1, Burzovā, Vērēmu pagastā, Rēzeknes 

novadā, kadastra Nr.7896 900 0164, platība 42,9 m
2
, nosacīto cenu 1131,27 euro 

(viens tūkstotis viens simts trīsdesmit viens euro 27 centi). 

2. Pārdot N. N., personas kods ( ), dzīvo ( ) Vērēmu pagastā, Rēzeknes novadā, 

dzīvokļa īpašumu Burzova 2”-1, Burzovā, Vērēmu pagastā, Rēzeknes novadā, 

kadastra Nr.7896 900 0164, platība 42,9 m
2
, par brīvu cenu, kas ir vienāda ar 

nosacīto cenu, t. i., 1131,27 euro (viens tūkstotis viens simts trīsdesmit viens euro 

27 centi). 

3. Noteikt maksāšanas līdzekļus euro. 

4. Noteikt pirkuma maksas samaksas termiņu līdz 2016.gada 17.janvārim. 

5. Noslēgt dzīvokļa īpašuma pirkuma līgumu viena mēneša laikā no pilnas pirkuma 

maksas samaksas. 

6. Uzdot Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniecei Elvīrai Pizānei parakstīt 

dzīvokļa īpašuma pirkuma līgumu ar N.N. 

7. Ieskaitīt dzīvokļa īpašuma atsavināšanas rezultātā iegūtos naudas līdzekļus  

916,27 euro (deviņi simti sešpadsmit euro 27 centi) Vērēmu pagasta pārvaldes, 

reģistrācijas Nr.90000014495, norēķinu kontā Nr.LV82NDEA0000083037090, 

Nordea Bank AB Latvijas filiāle. 

8. Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2015.gada 6.augusta lēmuma „Par 

dzīvokļa īpašuma nodošanu atsavināšanai N. N. Vērēmu pagastā” (protokols Nr.17, 

16.§) 2.punktu, N.N. 2015.gada 19.augustā iemaksāja Vērēmu pagasta pārvaldei 

priekšapmaksu 215,00 euro apmērā, kas tika ņemta vērā, aprēķinot nosacīto cenu. 

9. Samazināt Vērēmu pagasta pārvaldei 2015.gadā plānoto transfertu no pašvaldības 

budžeta 10 % apmērā, noapaļojot pilnos skaitļos, no dzīvokļa īpašuma 

atsavināšanas cenas, koriģējot transfertu, veicot kārtējos budžeta grozījumus. 
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10. Noteikt, ka no budžeta transferta samazināšanas iegūtie naudas līdzekļi, izņemot 

izdevumus, kas Vērēmu pagasta pārvaldei radās sakarā ar dzīvokļa īpašuma 

novērtēšanu, ir izlietojami Vērēmu pagasta teritorijā esošo pašvaldības nekustamo 

īpašumu kadastrālajai uzmērīšanai un ierakstīšanai zemesgrāmatā. 

 

12. § 

Par apbūvēta zemesgabala nodošanu atsavināšanai 

V. G. Lūznavas pagastā 
(Ziņo: O.Vasiļjevs) 

 

Izskatījusi V. G. pilnvarotās personas A. B. apbūvēta zemesgabala atsavināšanas 

ierosinājumu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, 

37.panta sesto daļu un 41.panta pirmās daļas 3.punktu, Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likuma 8.panta otro un trešo daļu, ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 

2015.gada 10.septembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot 13 balsīm par (Vilis 

Deksnis, Vinera Dimpere, Pēteris Karacejevs, Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars 

Melnis, Aleksandra Ostrovska, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, 

Staņislavs Šķesters, Anita Žogota), pret - nav, atturas - nav, n o l e m j: 

 

1. Pieņemt lēmumu par apbūvēta zemesgabala „Stārķi”, kas atrodas Varšavas ielā 11, 

Vertukšnē, Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7868 001 0060, 

platība 0,4129 ha, nodošanu atsavināšanai V. G. (lēmums pievienots). 

2. Izveidot apbūvēta zemesgabala „Stārķi”, kas atrodas Varšavas ielā 11, Vertukšnē, 

Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7868 001 0060, platība 0,4129 ha, 

nosacītās cenas noteikšanai novērtēšanas komisiju šādā sastāvā: 

komisijas priekšsēdētājs – Vladimirs Špeļs, Lūznavas pagasta pārvaldes vadītājs 

komisijas locekles:  Ingrīda Černiševa, Lūznavas pagasta pārvaldes zemes lietu 

speciāliste 

 Jautrīte Mežule, Lūznavas pagasta pārvaldes lietvede 

3. Uzdot apbūvēta zemesgabala „Stārķi”, kas atrodas Varšavas ielā 11, Vertukšnē, 

Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7868 001 0060, platība 0,4129 ha, 

novērtēšanas komisijai iesniegt nosacīto cenu apstiprināšanai Rēzeknes novada 

domes sēdē pēc tās noteikšanas. 

 

13. § 

Par piekrišanu zemes iegūšanai SIA „IRBIS Technology” īpašumā Vērēmu pagastā 
(Ziņo: S.Frančenko) 

 

Izskatījusi sabiedrības ar ierobežotu atbildību „IRBIS Technology” iesniegumu par 

piekrišanu zemes iegūšanai īpašumā, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 37.panta 

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

2015.gada 10.septembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot 13 balsīm par (Vilis 

Deksnis, Vinera Dimpere, Pēteris Karacejevs, Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars 

Melnis, Aleksandra Ostrovska, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, 

Staņislavs Šķesters, Anita Žogota), pret - nav, atturas - nav, n o l e m j: 

 

pieņemt lēmumu par piekrišanu zemes iegūšanai sabiedrības ar ierobežotu atbildību 

„IRBIS Technology” īpašumā Vērēmu pagastā (lēmums pievienots). 

 

14. § 

Par pakalpojumu tarifu apstiprināšanu Tiskādu speciālajā internātpamatskolā 

(Ziņo: S.Frančenko, Debatēs piedalās: V.Deksnis, A.Žogota) 
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Pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4.punktu un 

2015.gada 8.septembra Tiskādu speciālās internātpamatskolas ierosinājumu par pakalpojumu 

tarifu apstiprināšanu un ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2015.gada 10.septembra 

priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot 13 balsīm par (Vilis Deksnis, Vinera 

Dimpere, Pēteris Karacejevs, Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Aleksandra 

Ostrovska, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, Staņislavs Šķesters, 

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

 

sākot ar 2015.gada 1.oktobri Tiskādu speciālajā internātpamatskolā noteikt sekojošus 

pakalpojumu izcenojumus: 

1. Autotransporta izmantošana 

1.1.Vieglais autotransports par 1km - 0,55 EUR (bez PVN) 

1.2. Autobuss MAN par 1km - 1,10 EUR (bez PVN) 

1.2.1. Stāvēšana par 1h - 1,50 EUR (bez PVN) 

1.3. Kravas GAZEL par 1km - 0,80 EUR (bez PVN) 

2. Telpu noma 

2.1. Aktu zāle par 1h - 10,00 EUR (bez PVN) 

2.2. Mācību telpa par 1h - 3,00 EUR (bez PVN) 

2.3. Trenažieru zāle par 1h - 2,00 EUR (bez PVN) 

2.4. Bibliotēka ar IKT par 1h - 2,00 EUR (bez PVN) 

2.5. Datorklases noma par 1h - 1,00 EUR (bez PVN) 

3. Nakšņošana dienesta viesnīcā diennakts/1 personai - 2,50 EUR (bez PVN) 

4. Internāta istabiņu izmantošana diennakts/1 personai - 1,50 EUR (bez PVN) 

5. Ārstnieciskā kompleksa izmantošana 

5.1. Infrasarkanā kabīne 1persona/h - 3,00 EUR (bez PVN); 2 personas – 4,00 EUR 

(bez PVN) 

5.2. Hidromasāža 1persona/30 min - 3,00 EUR (bez PVN); 

5.3. Pērļu vanna 1persona/30 min - 2,00 EUR (bez PVN); 

5.4. Pirts izmantošana EUR/h – 7,00 EUR (bez PVN); 

5.5. Dušas izmantošana EUR/personai – 1,50 EUR (bez PVN); 

5.6. Baseina izmantošana; 

5.6.1. Baseins bez saunas EUR/personai – 1,50 EUR (bez PVN); 

5.6.2. Baseins ar saunu EUR/personai – 3,00 EUR (bez PVN); 

 

15. § 

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6876 006 0113 izslēgšanu no Nautrēnu 

pagasta pārvaldes bilances  

(Ziņo: I.Zelča) 

 

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

grāmatvedības standarta Nr.7 „Pamatlīdzekļi” 66.1.punktu, ņemot vērā Nautrēnu pagasta 

pārvaldes 2015.gada 7.septembra ierosinājumu un Finanšu pastāvīgās komitejas 2015.gada 

10.septembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot 13 balsīm par (Vilis Deksnis, 

Vinera Dimpere, Pēteris Karacejevs, Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, 

Aleksandra Ostrovska, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, Staņislavs 

Šķesters, Anita Žogota), pret - nav, atturas - nav, n o l e m j: 

 

izslēgt no Nautrēnu pagasta pārvaldes bilances nekustamo īpašumu „Rugaine”, kadastra 

Nr.6876 006 0113, kas sastāv no šādas zemes vienības: 
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Nr.p.k. 
Kadastra 

apzīmējums 

Platība 

(ha) 

Uzskaite

s vērtība 

(EUR) 

Uzskaites 

kartiņas 

numurs 

Pamatojums, piezīmes 

1. 6876 006 0113 0,649 528,50 983 

2015.gada 4.augusta 

pirkuma līgums 

Nr.8.3.1/668 

 

16. § 

Par samaksas samazināšanu M. M. par īpašumā piešķirto zemi  

Nautrēnu pagastā 
(Ziņo: M.Vizule) 

 

Izskatījusi M. M. pilnvarotās personas P. K. iesniegumu par samaksas samazināšanu par 

īpašumā piešķirto zemi, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 37.panta sesto daļu, 

41.panta pirmās daļas 3.punktu, ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2015.gada 

10.septembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot 13 balsīm par (Vilis Deksnis, 

Vinera Dimpere, Pēteris Karacejevs, Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, 

Aleksandra Ostrovska, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, Staņislavs 

Šķesters, Anita Žogota), pret - nav, atturas - nav, n o l e m j: 

 

pieņemt lēmumu par samaksas samazināšanu M. M. par īpašumā piešķirto zemi 

(lēmums pievienots). 

 

17. § 

Par nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.7842 003 0444 sadali Audriņu pagastā 
 (Ziņo: M.Vizule) 

 

Izskatījusi Audriņu pagasta pārvaldes iesniegumu par nekustamā īpašuma  ar kadastra 

numuru 7842 003 0444 sadali, 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 2015.gada 

10.septembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot 13 balsīm par (Vilis Deksnis, 

Vinera Dimpere, Pēteris Karacejevs, Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, 

Aleksandra Ostrovska, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, Staņislavs 

Šķesters, Anita Žogota), pret - nav, atturas - nav, n o l e m j: 

 

pieņemt lēmumu par pašvaldības nekustamā īpašuma  ar kadastra numuru 7842 003 

0444 sadali Audriņu pagastā (lēmums pievienots). 

 

18. § 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu D. G. nekustamajam īpašumam ( ) 

Audriņu pagastā 
(Ziņo: M.Vizule) 

 

Izskatījusi SIA „Latvijasmernieks.lv” biroja vadītāja Vladislava Novika iesniegtu zemes 

ierīcības projektu D.G. nekustamajam īpašumam ( ), 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 2015.gada 10.septembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot 13 balsīm 

par (Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, Pēteris Karacejevs, Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, 

Kaspars Melnis, Aleksandra Ostrovska, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris 

Stanka, Staņislavs Šķesters, Anita Žogota), pret - nav, atturas - nav, n o l e m j: 

http://rezeknesnovads.lv/teritorijas-attistibas-planosanas-tautsaimniecibas-vides-un-infrastrukturas-jautajumu-pastaviga-komiteja/
http://rezeknesnovads.lv/teritorijas-attistibas-planosanas-tautsaimniecibas-vides-un-infrastrukturas-jautajumu-pastaviga-komiteja/
http://rezeknesnovads.lv/teritorijas-attistibas-planosanas-tautsaimniecibas-vides-un-infrastrukturas-jautajumu-pastaviga-komiteja/
http://rezeknesnovads.lv/teritorijas-attistibas-planosanas-tautsaimniecibas-vides-un-infrastrukturas-jautajumu-pastaviga-komiteja/
http://rezeknesnovads.lv/teritorijas-attistibas-planosanas-tautsaimniecibas-vides-un-infrastrukturas-jautajumu-pastaviga-komiteja/


13 

 

pieņemt lēmumu par  zemes ierīcības projekta apstiprināšanu D. G.nekustamajam 

īpašumam ( ) Audriņu pagastā (lēmums pievienots). 

 

19. § 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu J. G. nekustamajam īpašumam ( ) 

Griškānu pagastā 
(Ziņo: M.Vizule) 

 

Izskatījusi SIA „Ametrs” Rēzeknes biroja vadītāja Jura Kazāka iesniegtu zemes 

ierīcības projektu J. G. nekustamajam īpašumam ( ), 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 2015.gada 10.septembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot 13 balsīm 

par (Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, Pēteris Karacejevs, Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, 

Kaspars Melnis, Aleksandra Ostrovska, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris 

Stanka, Staņislavs Šķesters, Anita Žogota), pret - nav, atturas - nav, n o l e m j: 

 

pieņemt lēmumu par  zemes ierīcības projekta apstiprināšanu  J. G. nekustamajam 

īpašumam ( ) Griškānu pagastā (lēmums pievienots). 

 

20. § 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu D. A. nekustamajam īpašumam ( ) 

Ozolaines pagastā  

(Ziņo: M.Vizule) 
 

Izskatījusi SIA „Latvijasmernieks.lv” biroja vadītāja Vladislava Novika iesniegtu zemes 

ierīcības projektu D. A. nekustamajam īpašumam ( ), 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 2015.gada 10.septembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot 13 balsīm 

par (Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, Pēteris Karacejevs, Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, 

Kaspars Melnis, Aleksandra Ostrovska, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris 

Stanka, Staņislavs Šķesters, Anita Žogota), pret - nav, atturas - nav, n o l e m j: 

 

pieņemt lēmumu par  zemes ierīcības projekta apstiprināšanu D. A. nekustamajam 

īpašumam ( ) Ozolaines pagastā (lēmums pievienots). 

 

21. § 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu V. J. nekustamajam īpašumam ( ) 

Vērēmu pagastā  

(Ziņo: M.Vizule) 

 

Izskatījusi SIA „Ametrs” Rēzeknes biroja vadītāja Jura Kazāka iesniegtu zemes 

ierīcības projektu V. J. nekustamajam īpašumam ( ), 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 2015.gada 10.septembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot 13 balsīm 

par (Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, Pēteris Karacejevs, Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, 

Kaspars Melnis, Aleksandra Ostrovska, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris 

Stanka, Staņislavs Šķesters, Anita Žogota), pret - nav, atturas - nav, n o l e m j: 

 

http://rezeknesnovads.lv/teritorijas-attistibas-planosanas-tautsaimniecibas-vides-un-infrastrukturas-jautajumu-pastaviga-komiteja/
http://rezeknesnovads.lv/teritorijas-attistibas-planosanas-tautsaimniecibas-vides-un-infrastrukturas-jautajumu-pastaviga-komiteja/
http://rezeknesnovads.lv/teritorijas-attistibas-planosanas-tautsaimniecibas-vides-un-infrastrukturas-jautajumu-pastaviga-komiteja/
http://rezeknesnovads.lv/teritorijas-attistibas-planosanas-tautsaimniecibas-vides-un-infrastrukturas-jautajumu-pastaviga-komiteja/
http://rezeknesnovads.lv/teritorijas-attistibas-planosanas-tautsaimniecibas-vides-un-infrastrukturas-jautajumu-pastaviga-komiteja/
http://rezeknesnovads.lv/teritorijas-attistibas-planosanas-tautsaimniecibas-vides-un-infrastrukturas-jautajumu-pastaviga-komiteja/
http://rezeknesnovads.lv/teritorijas-attistibas-planosanas-tautsaimniecibas-vides-un-infrastrukturas-jautajumu-pastaviga-komiteja/
http://rezeknesnovads.lv/teritorijas-attistibas-planosanas-tautsaimniecibas-vides-un-infrastrukturas-jautajumu-pastaviga-komiteja/
http://rezeknesnovads.lv/teritorijas-attistibas-planosanas-tautsaimniecibas-vides-un-infrastrukturas-jautajumu-pastaviga-komiteja/
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pieņemt lēmumu par  zemes ierīcības projekta apstiprināšanu V. J. nekustamajam 

īpašumam ( ) Vērēmu pagastā (lēmums pievienots). 

 

22. § 

Par nokavētā nekustamā īpašuma, kas atrodas ( ) Ilzeskalna pagastā, nodokļa 

maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no N.M. 
(Ziņo: S.Frančenko) 

 

Izskatījusi Latvijas Republikas Latgales apgabaltiesas amata vieta Nr. 29, Lilijas 

Solovjovas, prakses vieta, kas atrodas Atbrīvošanas aleja 93a, Rēzekne, LV - 4601, 2015.gada 

4.septembra pieprasījumu par nekustamā īpašuma nodokļa parādu, pamatojoties uz likuma 

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

pastāvīgās komitejas 2015.gada 10.septembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot 

13 balsīm par (Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, Pēteris Karacejevs, Tatjana Kubecka, Jānis 

Macāns, Kaspars Melnis, Aleksandra Ostrovska, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, 

Pēteris Stanka, Staņislavs Šķesters, Anita Žogota), pret - nav, atturas - nav, n o l e m j: 

 

pieņemt lēmumu par nokavētā nekustamā īpašuma, kas atrodas ( ) Ilzeskalna pagastā, 

nodokļa maksājuma piedziņu bezstrīda kārtībā no N. M. (lēmums pievienots). 

 

23. § 

Par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar A. D. Silmalas pagastā 
 (Ziņo: S.Strankale) 

 

Izskatījusi A. D. 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 2015.gada 10.septembra 

priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot 13 balsīm par (Vilis Deksnis, Vinera 

Dimpere, Pēteris Karacejevs, Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Aleksandra 

Ostrovska, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, Staņislavs Šķesters, 

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

 

1. Pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar A. D. Silmalas 

pagastā (lēmums pievienots). 

2. Uzdot Silmalas pagasta pārvaldes vadītājam Eduardam Grišuļonokam sagatavot un 

noslēgt dzīvokļa īres līgumu ar A. D. 

 

24. § 

Par dzīvojamās telpas īres līguma pārslēgšanu ar S. G. Stružānu pagastā 
 (Ziņo: S.Strankale) 

 

Izskatījusi J. G. iesniegumu par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu, pamatojoties 

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

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

2015.gada 4.septembra atzinumu un Sociālo un veselības aizsardzības jautājumu pastāvīgās 

komitejas 2015.gada 10.septembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot 13 balsīm 

par (Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, Pēteris Karacejevs, Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, 

Kaspars Melnis, Aleksandra Ostrovska, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris 

Stanka, Staņislavs Šķesters, Anita Žogota), pret - nav, atturas - nav, n o l e m j: 

 

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

iepriekšējā īres līguma nosacījumus, noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar S. G., 

personas kods ( ), par dzīvokļa Nr.9, kas atrodas ( ) Strūžāni, Stružānu pagasts, 
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Rēzeknes novads, īri uz nenoteiktu laiku, paredzot īres maksu saskaņā ar 

apstiprinātajiem īres maksas apmēriem. 

2. Uzdot SIA „Strūžānu siltums” valdes loceklim Renāram Vabalam sagatavot un 

noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar S. G. 
 

25. § 

Par dzīvojamās telpas īres līguma pārslēgšanu ar L. S. Stružānu pagastā 
 (Ziņo: S.Strankale) 

 

Izskatījusi M. S. iesniegumu par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu, 

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

3.punktu, likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 14.panta ceturto daļu, ņemot vērā Stružānu 

pagasta pārvaldes 2015.gada 28.augusta atzinumu un Sociālo un veselības aizsardzības 

jautājumu pastāvīgās komitejas 2015.gada 10.septembra priekšlikumu, Rēzeknes novada 

dome, balsojot 13 balsīm par (Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, Pēteris Karacejevs, Tatjana 

Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Aleksandra Ostrovska, Elvīra Pizāne, Guntis 

Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, Staņislavs Šķesters, Anita Žogota), pret - nav, atturas - 

nav, n o l e m j: 

 

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

iepriekšējā īrnieka M. S. dzīvesvietas maiņu, nemainot iepriekšējā īres līguma 

nosacījumus, noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar L.S., personas kods ( ), par 

dzīvokļa Nr. ( ), kas atrodas ( ) Strūžāni, Stružānu pagasts, Rēzeknes novads, īri uz 

nenoteiktu laiku, paredzot īres maksu saskaņā ar apstiprinātajiem īres maksas 

apmēriem. 

2. Uzdot SIA „Strūžānu siltums” valdes loceklim Renāram Vabalam sagatavot un 

noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar L. S. 

 

26. § 

Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu ar I. T. Stružānu pagastā 
 (Ziņo: S.Strankale, debatēs piedalās: S.Šķesters) 

 

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

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

„Par dzīvojamo telpu īri” 27.pantu, ņemot vērā Stružānu pagasta pārvaldes 2015.gada 

4.septembra atzinumu un Sociālo un veselības aizsardzības jautājumu pastāvīgās komitejas 

2015.gada 10.septembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot 13 balsīm par (Vilis 

Deksnis, Vinera Dimpere, Pēteris Karacejevs, Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars 

Melnis, Aleksandra Ostrovska, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, 

Staņislavs Šķesters, Anita Žogota), pret - nav, atturas - nav, n o l e m j: 

 

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

dzīvojamās telpas īres līgumu ar I. T., personas kods ( ), par dzīvokļa Nr. ( ), kas 

atrodas ( ) Stružāni, Stružānu pagastā, Rēzeknes novadā, īri.  

2. Uzdot SIA „Strūžānu siltums” valdes loceklim Renāram Vabalam sagatavot un 

noslēgt vienošanos par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu ar I. T. 

 

27. § 

Par pašvaldības SIA “Maltas dzīvokļu-komunālās 

saimniecības uzņēmums” pilnvarojumu 
(Ziņo: J.Troška, O.Vasiļjevs) 
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Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 41.panta 

pirmās daļas 4.punktu, Dzīvokļa īpašuma likuma 8.pantu un 15.panta pirmo un otro daļu, 

ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2015.gada 10.septembra priekšlikumu, Rēzeknes 

novada dome, balsojot 13 balsīm par (Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, Pēteris Karacejevs, 

Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Aleksandra Ostrovska, Elvīra Pizāne, Guntis 

Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, Staņislavs Šķesters, Anita Žogota), pret - nav, atturas – 

nav, n o l e m j: 

 

uzdot pašvaldības SIA “Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums”, 

reģistrācijas Nr.42403000932, juridiskā adrese Parka ielā 10, Maltā, Maltas pagastā, Rēzeknes 

novadā, bez atlīdzības Rēzeknes novada pašvaldības interesēs pārstāvēt Rēzeknes novada 

pašvaldības dzīvokļus Lūznavas pagastā un Maltas pagastā dzīvokļu īpašnieku kopībās 

saskaņā ar šādiem sarakstiem: 

 

1. Dzīvokļu Lūznavas pagastā saraksti Nr.1– Nr.9 (saraksti pievienoti); 

2. Dzīvokļu Maltas pagastā saraksts Nr.1 (saraksts pievienots). 

 

28. § 

Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2015.gada 20.augusta lēmumā „Par 

aizņēmuma ņemšanu Ilzeskalna pagasta pārvaldes ēkas siltināšanai un jumta pārbūvei” 
(Ziņo: I.Zelča) 

 

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.punktu, 

ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2015.gada 9.jūlija, 23.jūlija un 17.septembra 

priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot 13 balsīm par (Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, 

Pēteris Karacejevs, Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Aleksandra Ostrovska, 

Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, Staņislavs Šķesters, Anita Žogota), 

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

 

izdarīt šādus grozījumus Rēzeknes novada domes 2015.gada 20.augusta lēmumā „Par 

aizņēmuma ņemšanu Ilzeskalna pagasta pārvaldes ēkas siltināšanai un jumta pārbūvei” 

(protokols Nr.18, 41.§) (turpmāk – lēmums): 

 

1. Izteikt lēmuma nosaukumu šādā redakcijā: 

„Par aizņēmuma ņemšanu prioritāram projektam „Ilzeskalna pagasta pārvaldes ēkas 

siltināšana un jumta pārbūve””. 

2. Papildināt lēmuma 1.punktu ar vārdu „prioritāra” pirms vārda „projekta”. 

 

29. § 

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7844 001 0143 ieskaitīšanu pašvaldībai 

piekritīgajās zemēs Bērzgales pagastā  

(Ziņo: M.Vizule) 

 

Izskatījusi Valsts zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas 2015.gada 2.septembra 

vēstuli Nr.2-13-L/2094 „Par informācijas sniegšanu”, 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 2015.gada 17.septembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot 13 balsīm 

par (Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, Pēteris Karacejevs, Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, 

http://rezeknesnovads.lv/teritorijas-attistibas-planosanas-tautsaimniecibas-vides-un-infrastrukturas-jautajumu-pastaviga-komiteja/
http://rezeknesnovads.lv/teritorijas-attistibas-planosanas-tautsaimniecibas-vides-un-infrastrukturas-jautajumu-pastaviga-komiteja/
http://rezeknesnovads.lv/teritorijas-attistibas-planosanas-tautsaimniecibas-vides-un-infrastrukturas-jautajumu-pastaviga-komiteja/
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Kaspars Melnis, Aleksandra Ostrovska, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris 

Stanka, Staņislavs Šķesters, Anita Žogota), pret - nav, atturas - nav,  n o l e m j: 

 

pieņemt lēmumu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7844 001 0143 

ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās zemēs Bērzgales pagastā (lēmums pievienots). 

 

30. § 

Par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu apstiprināšanu Vērēmu  pagasta  

Iugulovas ciemā  

(Ziņo: S.Frančenko) 

 

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

sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumu Nr.1/8 „Ūdenssaimniecības 

pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku”, un 2015.gada 8.augusta Vērēmu pagasta 

pārvaldes ierosinājumu “Par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu apstiprināšana”, un 

Komunālo pakalpojumu komisijas 2015.gada 16.septembra priekšlikumu, Rēzeknes novada 

dome, balsojot 13 balsīm par (Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, Pēteris Karacejevs, Tatjana 

Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Aleksandra Ostrovska, Elvīra Pizāne, Guntis 

Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, Staņislavs Šķesters, Anita Žogota), pret - nav, atturas - 

nav, n o l e m j: 

 

1. Ūdenssaimniecības pakalpojumus dzīvojamajā un nedzīvojamajā fondā Rēzeknes 

novada Vērēmu pagastā  nodrošina Vērēmu  pagasta pārvaldes komunālā saimniecība.  

2. Sākot ar 2015.gada 1.novembri, tiek  noteikti sekojoši  ūdenssaimniecības 

pakalpojumu tarifi Iugulovas  ciemā:  

2.1. Par ūdensapgādi par 1 m
3
 0,91 EUR (bez PVN); 

2.2. Par kanalizāciju par 1 m
3
  1,65 EUR (bez PVN). 

 

Sēde slēgta 11:00 

 

Nākamā kārtējā Rēzeknes novada domes sēde tiek sasaukta 2015.gada 1.oktobrī. 

 

Pielikumā: 

1. Rēzeknes novada pašvaldības 2015.gada 17.septembra saistošie noteikumi Nr.59 „Par 

grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2015.gada 29.janvāra saistošajos 

noteikumos Nr.49 „Par Rēzeknes novada pašvaldības pamatbudžeta un speciālā 

budžeta konsolidēto kopsavilkumu 2015.gadam””  ar 2 pielikumiem, kopā uz 6 lapām  

2. Rēzeknes novada pašvaldības 2015.gada 17.septembra noteikumi Nr.17 

„Par ūdenstilpju iznomāšanas un nomas tiesību izsoles kārtību Rēzeknes novada 

pašvaldībā” ar 3 pielikumiem, kopā uz 11 lapām 

3. Kaunatas bāriņtiesas 2015.gada 9.septembra iesniegums uz 1 lapas 

4. Maltas speciālās internātpamatskolas 2015.gada 7.septembra iesniegums uz 1 lapas 

5. Maltas speciālās internātpamatskolas nolikuma grozījumi uz 1 lapas 

6. Maltas speciālās internātpamatskolas direktora Ivana Bebriša 2015.gada 8.septembra 

iesnieguma kopija uz 1 lapas  

7. Gaigalavas pagasta pārvaldes vadītāja 2015.gada 8.septembra lēmuma Nr.1.5/16  

kopija uz 2 lapām  

8. Publicējamā informācija par administratīvo telpu būvē ar kadastra apzīmējumu 7854 

005 0204 001, kas atrodas pašvaldības nekustamajā īpašumā „Gaigalavas 

mežniecība”, Meža ielā 2, Gaigalavā, Gaigalavas pagastā, nomu 

9. Pašvaldības nekustamā īpašuma – administratīvo telpu būvē ar kadastra apzīmējumu 

7854 005 0204 001, kas atrodas pašvaldības nekustamajā īpašumā „Gaigalavas 
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mežniecība”, Meža ielā 2, Gaigalavā, Gaigalavas pagastā, nomas tiesību izsoles 

norises kārtība 

10. Bērzgales pagasta pārvaldes izsoles komisijas izsoles protokola Nr.1 kopija uz 1 lapas 

11. Bērzgales pagasta pārvaldes izsoles komisijas izsoles protokola Nr.2 kopija uz 1 lapas 

12. Ilzeskalna pagasta pārvaldes izsoles komisijas izsoles protokola kopija uz 1 lapas 

13. Lendžu pagasta pārvaldes izsoles komisijas izsoles protokola Nr.1 un iesnieguma 

kopijas, kopā uz 2 lapām 

14. Maltas speciālās internātpamatskolas 2015.gada 8.septembra iesniegums un maksas 

pakalpojumu aprēķini, kopā uz 9 lapām 

15. Rēzeknes novada domes lēmumi (administratīvie akti) 12.§, 13.§, 16.§ - 23.§, 29.§ ar 

pielikumu, pavisam kopā uz 14 lapām 

16. Pielikums - Dzīvokļu Lūznavas pagastā saraksti Nr.1 – Nr.9 uz 9 lapām 

17. Pielikums - Dzīvokļu Maltas pagastā saraksts Nr.1 uz 3 lapām 

18. Vērēmu pagasta pārvaldes 2015.gada 8.septembra iesnieguma un aprēķina kopija, 

kopā uz 3 lapām 

 

 

Sēdes vadītāja                                                                                                          Elvīra Pizāne 

2015.gada 17.septembrī 

 

Protokoliste                                                                                                                Ilona Turka 

2015.gada 17.septembrī 

 


