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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 

 

2017.gada 20.jūlijā                                                                                                               Nr.17 

 

Sēde sasaukta plkst.10.00 

Sēde atklāta plkst.10.00 

 

Sēdi vada Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniece Elvīra Pizāne  

 

Protokolē Rēzeknes novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības nodaļas vadītāja Ilona Turka 

 

Piedalās  

- Rēzeknes novada domes deputāti: Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars 

Buharins, Vilis Deksnis, Igors Kolosovs, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels 

Melnis, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Ērika 

Teirumnieka, Normunds Zušs 

 Rēzeknes novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Silvija 

Ančikovska 

 Rēzeknes novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības nodaļas juriste Sandra Frančenko 

 Rēzeknes novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības nodaļas jurists Vadims Čuhnovs 

 Rēzeknes novada pašvaldības Zemes pārvaldības dienesta vecākā zemes lietu speciāliste 

Marta Vizule  

 Rēzeknes novada pašvaldības Zemes pārvaldības dienesta speciāliste zemes nomas 

jautājumos Anita Bringule 

 Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas projektu vadītāja Inga 

Zapāne 

 Rēzeknes novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītāja Silvija Strankale 

 Rēzeknes novada pašvaldības Griškānu pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Aleksāns 

 Laikraksta „Rēzeknes Vēstis” žurnāliste Marina Tetarenko 

 Praktikante Marija Ameļčenkova 

 

Nepiedalās: Rēzeknes novada domes deputāti: Monvīds Švarcs – atvaļinājumā, Frīdis Zenčenko 

– pamatdarbā (komandējumā) 

 

Darba kārtībā: 

1. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2017.gada 20.jūlija saistošo noteikumu Nr.1 

“Rēzeknes novada pašvaldības nolikums” izdošanu 

2. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2017.gada 20.jūlija saistošo noteikumu Nr.2 

“Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos 

Nr.81 “Par Rēzeknes novada pašvaldības budžetu 2017.gadam”” izdošanu 
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3. Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2014.gada 4.septembra noteikumos 

Nr.12 “Par iepirkumu organizēšanu un iepirkumu komisiju darbību Rēzeknes novada 

pašvaldībā” 

4. Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības konkursa “Rēzeknes novada 

uzņēmums” nolikumā 

5. Par lēmumu pieņemšanas tiesību nodošanu Rēzeknes novada pašvaldības Sociālā 

dienesta vadītājai 

6. Par Monvīda Švarca deleģēšanu Attīstības padomes locekļa pienākumu pildīšanai 

Latgales plānošanas reģionā 

7. Par Rēzeknes novada pašvaldības Administratīvās komisijas izveidošanu 

8. Par Rēzeknes novada pašvaldības Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijas 

izveidošanu 

9. Par Rēzeknes novada pašvaldības Komunālo jautājumu komisijas izveidošanu 

10. Par Rēzeknes novada pašvaldības Politiski represēto personu un nacionālās pretošanās 

kustības dalībnieku iesniegumu izskatīšanas komisijas izveidošanu 

11. Par Rēzeknes novada pašvaldības Ceļu fonda padomes izveidošanu 

12. Par Rēzeknes novada pašvaldības Vides aizsardzības fonda padomes izveidošanu 

13. Par Marijas Deksnes iecelšanu Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas amatā 

14. Par Kaunatas vidusskolas direktores Skaidrītes Ūzuliņas atbrīvošanu no amata 

15. Par Kārtības, kādā tiek noteiktas Rēzeknes novada pašvaldības izglītības iestāžu 

vadītāju amata vienības un algas likmes, apstiprināšanu 

16. Par dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā 

17. Par Rēzeknes novada pašvaldības nekustamo īpašumu atsavināšanu Stružānu pagastā 

18. Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības nekustamo īpašumu izsoļu noteikumos 

19. Par kustamas mantas – pasažieru autobusa SETRA S309HD pārdošanu atkārtotā 

rakstiskā izsolē ar zemāko slepeno cenu 

20. Par dzīvokļa īpašuma Krasta ielā (adrese), Ratniekos, Čornajas pagastā, nodošanu 

atsavināšanai 

21. Par dzīvokļa īpašuma Rāznas ielā (adrese), Kaunatā, Kaunatas pagastā, nodošanu 

atsavināšanai J. V. 

22. Par dzīvokļa īpašuma Rāznas ielā (adrese),  , Kaunatā, Kaunatas pagastā, nodošanu 

atsavināšanai J. M. 

23. Par nekustamā īpašuma (nosaukums), Maltā, Maltas pagastā, nodošanu atsavināšanai 

M. B. 

24. Par nekustamā īpašuma (nosaukums),  Maltas pagastā, nodošanu atsavināšanai I. L. 

25. Par nekustamā īpašuma  (nosaukums), Nautrēnu pagastā, nodošanu atsavināšanai Z. 

B. 

26. Par nekustamā īpašuma (nosaukums), Ozolmuižas pagastā, nodošanu atsavināšanai V. 

Č. 

27. Par nekustamā īpašuma (nosaukums), Ozolmuižas pagastā, nosacītās cenas 

apstiprināšanu 

28. Par nekustamā īpašuma (nosaukums), Vērēmu pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu 

29. Par piekrišanu dzīvokļa īpašuma iegūšanai L. V. īpašumā Čornajas pagastā 

30. Par ūdenssaimniecības pakalpojuma tarifu apstiprināšanu Griškānu pagastā 

31. Par samaksas samazināšanu G. Z. par īpašumā piešķirto zemi Ilzeskalna pagastā 

32. Par samaksas samazināšanu G. S. par īpašumā piešķirto zemi Ozolaines pagastā 

33. Par starpgabala statusa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7842 005 

0599 Audriņu pagastā 

34. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam (nosaukums) 

Bērzgales pagastā 
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35. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam (nosaukums), 

Kantinieku pagastā 

36. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam(nosaukums),  

Lūznavas pagastā 

37. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem 

nekustamajiem īpašumiem (nosaukums) un (nosaukums) Nagļu pagastā 

38. Par 2009.gada 10.jūnija Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.94 grozījumiem ar L. 

Š. Audriņu pagastā 

39. Par 2007.gada 23.marta Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.051 grozījumiem ar L. 

B. Ozolaines pagastā 

40. Par dzīvojamās telpas īres tiesību atzīšanu un pašvaldībai piederošās dzīvojamās telpas 

izīrēšanu V. M. Stružānu pagastā 

41. Par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar I. S. Stružānu pagastā 

42. Par dzīvojamās telpas īres līguma pārslēgšanu 

43. Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu 

44. Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu G. R. Rikavas pagastā 

45. Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu I. G. Stružānu pagastā 

46. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu 

47. Par projekta “Aparatūras iegāde fiziskās slodzes testu un fizisko īpašību funkcionālās 

diagnostikas veikšanai Rēzeknes novada iedzīvotājiem” pārņemšanu no biedrības “Esi 

vasals” 

 

 

 

Par izsludinātās Rēzeknes novada domes sēdes darba kārtības apstiprināšanu 
(Ziņo E.Pizāne) 

 

Izskatījusi Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietnieces Elvīras Pizānes priekšlikumu 

par izsludinātās Rēzeknes novada domes sēdes darba kārtības apstiprināšanu, pamatojoties uz 

likuma “Par pašvaldībām” 29., 31.pantu un 32.panta pirmo daļu, Rēzeknes novada dome, 

balsojot “par” – 15 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, 

Igors Kolosovs, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Elvīra Pizāne, Guntis 

Rasims, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Ērika Teirumnieka, Normunds 

Zušs), “pret” - nav, “atturas” – nav, n o l e m j: 

 

apstiprināt izsludināto Rēzeknes novada domes 2017.gada 20.jūlija sēdes darba kārtību 

(1.–47.jautājums). 

 

1. § 

Par Rēzeknes novada pašvaldības 2017.gada 20.jūlija saistošo noteikumu Nr.1 “Rēzeknes 

novada pašvaldības nolikums” izdošanu 
(Ziņo I.Turka) 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu, 

ņemot vērā Teritoriālās pastāvīgās komitejas, Teritorijas attīstības, plānošanas, tautsaimniecības, 

vides un infrastruktūras jautājumu pastāvīgās komitejas, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu 

pastāvīgās komitejas, Sociālo un veselības aizsardzības jautājumu pastāvīgās komitejas un 

Finanšu pastāvīgās komitejas 2017.gada 13.jūlija priekšlikumus, Rēzeknes novada dome, 

balsojot “par” – 15 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, 

Igors Kolosovs, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Elvīra Pizāne, Guntis 



4 

 

Rasims, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Ērika Teirumnieka, Normunds 

Zušs), “pret” - nav, “atturas” – nav, n o l e m j: 

 

1. Izdot Rēzeknes novada pašvaldības 2017.gada 20.jūlija saistošos noteikumus Nr.1 

“Rēzeknes novada pašvaldības nolikums” (saistošie noteikumi pievienoti). 

2. Uzdot Attīstības plānošanas nodaļai nodrošināt Rēzeknes novada pašvaldības 2017.gada 

20.jūlija saistošo noteikumu Nr.1 “Rēzeknes novada pašvaldības nolikums” publicēšanu 

Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapā. 

 

2. § 

Par Rēzeknes novada pašvaldības 2017.gada 20.jūlija saistošo noteikumu Nr.2 “Grozījumi 

Rēzeknes novada pašvaldības 2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.81 “Par 

Rēzeknes novada pašvaldības budžetu 2017.gadam”” izdošanu 
(Ziņo A.Seržants) 

 

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

ņemot vērā Teritoriālās pastāvīgās komitejas, Teritorijas attīstības, plānošanas, tautsaimniecības, 

vides un infrastruktūras jautājumu pastāvīgās komitejas, Sociālo un veselības aizsardzības 

jautājumu pastāvīgās komitejas, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu pastāvīgās komitejas un 

Finanšu pastāvīgās komitejas 2017.gada 13.jūlija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot 

“par” – 15 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Igors 

Kolosovs, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, 

Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Ērika Teirumnieka, Normunds Zušs), 

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

 

izdot Rēzeknes novada pašvaldības 2017.gada 20.jūlijā saistošos noteikumus Nr.2 

“Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.81 

“Par Rēzeknes novada pašvaldības budžetu 2017.gadam”” (saistošie noteikumi, pielikumi 

saistošajiem noteikumiem un paskaidrojuma raksts pievienots). 

 

3. § 

Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2014.gada 4.septembra 

noteikumos Nr.12 “Par iepirkumu organizēšanu un iepirkumu komisiju darbību Rēzeknes 

novada pašvaldībā” 
(Ziņo V.Čuhnovs) 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, ņemot vērā 

Finanšu pastāvīgās komitejas 2017.gada 13.jūlija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot 

“par” – 15 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Igors 

Kolosovs, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, 

Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Ērika Teirumnieka, Normunds Zušs), 

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

 

1. Izdarīt šādus grozījumus Rēzeknes novada pašvaldības 2014.gada 4.septembra 

noteikumos Nr.12 “Par iepirkumu organizēšanu un iepirkumu komisiju darbību 

Rēzeknes novada pašvaldībā”, turpmāk tekstā – Noteikumi, (protokols Nr.21, 2.§): 

1.1. Noteikumu 10.punktā vārdus “izņemot Publisko iepirkumu likuma 8.
2
 panta 

kārtībā rīkotos iepirkumus” aizstāt ar vārdiem “izņemot Publisko iepirkumu 

likuma 9.pantā noteiktajā kārtībā rīkotos iepirkumus”. 

1.2. Noteikumu 11.punktā vārdus “atbilstoši Ministru kabineta 2013.gada 

17.decembra noteikumiem Nr.1517 “Centralizēto elektronisko iepirkumu 
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noteikumi”” aizstāt ar vārdiem “atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 

28.februāra noteikumiem Nr.108 “Publisko elektronisko iepirkumu noteikumi””. 

1.3. Noteikumu 15.punktā vārdus “jāņem vērā PIL 9.panta ceturtā daļa” aizstāt ar 

vārdiem “jāņem vērā PIL 11.panta ceturtā daļa”. 

1.4. Izteikt Noteikumu 16.7.apakšpunktu šādā redakcijā: 

“16.7. Iestādes vadītājs par apstiprinātajiem iepirkumiem informē attiecīgos 

struktūrvienību vadītājus un nodrošina mēneša laikā no gadskārtējā 

budžeta apstiprināšanas dienas informācijas par plānotajiem PIL 8.panta 

otrajā daļā, 9. un 10.pantā noteiktajā kārtībā veicamajiem iepirkumiem 

un iepirkuma procedūrām publicēšanu valsts elektroniskās informācijas 

sistēmā (EIS) saskaņā ar PIL 18.panta prasībām.” 

1.5. Izteikt Noteikumu 16.8.apakšpunktu šādā redakcijā: 

“16.8. Saistībā ar noraidītajiem iepirkumiem, struktūrvienību vadītājiem ir 

tiesības Iestādes vadītājam iesniegt jaunus plānus. Struktūrvienību 

papildinātie un grozītie jaunie plāni, kontekstā ar jau apstiprinātajiem 

plāniem, finanšu līdzekļiem un lietderību, atkārtoti var tikt iesniegti un 

izvērtēti līdz tekošā gada 1.jūnijam un 1.decembrim. Mēneša laikā no 

plāna papildinājumu un grozījumu apstiprināšanas Iestādes vadītājs 

nodrošina informācijas aktualizēšanu valsts elektroniskās informācijas 

sistēmā (EIS).” 

1.6. Noteikumu 29.punktā vārdus “jāievēro PIL 17.pantā noteiktās prasības” aizstāt 

ar vārdiem “jāievēro PIL 20.pantā noteiktās prasības”. 

1.7. Izteikt Noteikumu 32.1.apakšpunktu šādā redakcijā: 

“32.1. iepirkuma un iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotājiem 

(pasūtītāja amatpersonām vai darbiniekiem), komisijas locekļiem un 

ekspertiem parakstīt apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu 

uzskatīt, ka viņi ir ieinteresēti konkrēta kandidāta vai pretendenta izvēlē 

vai darbībā vai ka viņi ir saistīti ar tiem PIL 25.panta pirmās daļas 

izpratnē;”. 

1.8. Izteikt Noteikumu 32.12.apakšpunktu šādā redakcijā: 

“32.12. 3 (triju) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vienlaikus informēt 

visus pretendentus par iepirkumā pieņemto lēmumu vai nosūtīt minēto 

lēmumu, kā arī Iestādes vai Pašvaldības mājas lapā nodrošināt brīvu un 

tiešu elektronisko piekļuvi PIL 9.panta trīspadsmitajā daļā minētajam 

lēmumam;”. 

1.9. Izteikt Noteikumu 32.13.apakšpunktu šādā redakcijā: 

“32.13. sagatavot iepirkuma procedūras ziņojumu un publicēt to Iestādes vai 

Pašvaldības mājas lapā 5 (piecu) darbdienu laikā no lēmuma 

pieņemšanas par iepirkuma procedūras rezultātiem;”. 

1.10. Noteikumu 32.14.apakšpunktā vārdus “publicējot paziņojumu par grozījumiem” 

aizstāt ar vārdiem “publicējot paziņojumu par izmaiņām vai papildu 

informāciju”. 

1.11. Izteikt Noteikumu 42.punktu šādā redakcijā: 

“42. Ja pēc veiktās tirgus izpētes potenciālā piegādātāja/pakalpojuma sniedzēja 

vai būvdarbu veicēja piedāvājumā norādītā kopējā summa bez PVN ir 

mazāka par 10 000,00 EUR bez PVN piegādēm un pakalpojumiem vai 

mazāka par 20 000,00 EUR bez PVN būvdarbiem, Iestādes var slēgt 

piegādes, pakalpojumu vai būvdarbu līgumu, nepiemērojot PIL noteikto 

iepirkumu regulējumu, pamatojoties uz Iestādes vadītāja apstiprināto tirgus 

izpētes noslēguma protokolu (4.Pielikums), kuru sastāda tirgus izpētes 
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veicējs, ievērojot:” 

2. Noteikumu grozījumi stājas spēkā ar 2017.gada 20.jūliju. 

3. Uzdot Juridiskās un lietvedības nodaļas vadītājai I.Turkai nodrošināt Rēzeknes novada 

pašvaldības 2014.gada 4.septembra noteikumu Nr.12 “Par iepirkumu organizēšanu un 

iepirkumu komisiju darbību Rēzeknes novada pašvaldībā” konsolidēšanu. 

4. Uzdot Attīstības plānošanas nodaļai nodrošināt konsolidēto Rēzeknes novada 

pašvaldības 2014.gada 4.septembra noteikumu Nr.12 “Par iepirkumu organizēšanu un 

iepirkumu komisiju darbību Rēzeknes novada pašvaldībā” publicēšanu Rēzeknes 

novada pašvaldības mājaslapā. 

 

4. § 

Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 

konkursa “Rēzeknes novada uzņēmums” nolikumā 
(Ziņo I.Zapāne) 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 10.punktu un 41.panta 

pirmās daļas 4.punktu, ņemot vērā 2016.gada Rēzeknes novada pašvaldības konkursa “Rēzeknes 

novada uzņēmums” vērtēšanas komisijas, Attīstības plānošanas nodaļas priekšlikumus un 

Teritorijas attīstības, plānošanas, tautsaimniecības komitejas 2017.gada 13.jūlija priekšlikumu, 

Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 15 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars 

Buharins, Vilis Deksnis, Igors Kolosovs, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, 

Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Ērika 

Teirumnieka, Normunds Zušs), “pret” - nav, “atturas” – nav, n o l e m j: 

 

1. Izdarīt šādus grozījumus Rēzeknes novada pašvaldības konkursa “Rēzeknes novada 

uzņēmums” nolikumā (turpmāk tekstā – Nolikums): 

1.1. Izteikt Nolikuma 1.2.apakšpunktu šādā redakcijā: 

“1.2. Konkursu organizē un īsteno Rēzeknes novada pašvaldība (reģ. 

Nr.9000911279, adrese – Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601), 

sadarbībā ar Rēzeknes novada Uzņēmēju konsultatīvo padomi, Latvijas 

Lauku konsultāciju centru, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju, pagastu 

iedzīvotāju konsultatīvajām padomēm , Rēzeknes, Rēzeknes un Viļānu 

novadu tūrisma informācijas centru, Valsts ieņēmumu dienestu, nodibinājumu 

“Lauku ekonomikas attīstībai Rēzeknes novadā”;”. 

1.2. Izteikt Nolikuma 1.6.apakšpunktu šādā redakcijā: 

“1.6. Pretendenti dalībai konkursā – pašnodarbinātais, individuālā darba veicējs, 

jebkurš komersants neatkarīgi no tā juridiskā statusa un darbības nozares, kas 

ir reģistrēts vai veic savu saimniecisko darbību Rēzeknes novada teritorijā un 

kuram nav tiesvedības process ar Rēzeknes novada pašvaldību;”. 

1.3. Izteikt Nolikuma 2.5.apakšpunktu šādā redakcijā: 

“2.5. Konkursa pretendentu vērtēšanu veic Rēzeknes novada domes izveidota un 

apstiprināta vērtēšanas komisija, kas sastāv no 7 cilvēkiem – 1 (viens) 

Teritorijas attīstības, plānošanas, tautsaimniecības, vides un infrastruktūras 

jautājumu pastāvīgās komitejas priekšsēdētājs, 1 (viens) Uzņēmēju 

konsultatīvās padomes pārstāvis, 1 (viens) Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas 

pārstāvis, 1 (viens) novada domes deputāts, 2 (divi) pagastu pārvalžu vadītāji 

un 1 (viens) Attīstības plānošanas nodaļas speciālists. Vērtēšanas komisijas 

sēdes protokolē nodibinājuma “Lauku ekonomikas attīstībai Rēzeknes 

novadā” speciālists. Komisijas sēdes vada komisijas priekšsēdētājs, kurš tiek 

izvēlēts pirmajā komisijas sēdē. Katram komisijas loceklim balsojumā ir 

viena balss. Lēmums uzskatāms par pieņemtu, ja par to ir nobalsojusi vairāk 
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nekā puse no klātesošajiem komisijas locekļiem. Ja komisijas locekļu balsis 

sadalās vienādi, izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss;”. 

1.4. Izteikt Nolikuma 2.10.apakšpunktu šādā redakcijā: 

“2.10. Nodibinājuma “Lauku ekonomikas attīstībai Rēzeknes novadā” speciālists 

informē konkursam izvirzītos pretendentus par pasākuma “Rēzeknes novada 

uzņēmēju diena” norisi 14 (četrpadsmit) dienas iepriekš, izsūtot ielūgumus. 

Nomināciju ieguvēji tiek publiski paziņoti tikai minētā pasākuma laikā;”. 

2. Nolikuma grozījumi stājas spēkā 2017.gada 20.jūlijā. 

3. Uzdot Attīstības plānošanas nodaļas vadītājai A.Jaudzemai nodrošināt Rēzeknes novada 

pašvaldības konkursa “Rēzeknes novada uzņēmums” nolikuma konsolidēšanu. 

4. Uzdot Attīstības plānošanas nodaļai nodrošināt konsolidētā Rēzeknes novada 

pašvaldības konkursa “Rēzeknes novada uzņēmums” nolikuma publicēšanu Rēzeknes 

novada pašvaldības mājaslapā. 

 

5. § 

Par lēmumu pieņemšanas tiesību nodošanu Rēzeknes novada pašvaldības 

Sociālā dienesta vadītājai 
(Ziņo R.Baranova, Debatē I.Turka, S.Šķesters, E.Pizāne) 

 

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

dzīvojamo telpu īri” 5.panta otro daļu, likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 

5.pantu, Rēzeknes novada pašvaldības 2017.gada 20.jūlija saistošo noteikumu Nr.1 “Rēzeknes 

novada pašvaldības nolikums” 56.punktu, ņemot vērā Sociālo un veselības aizsardzības 

jautājumu pastāvīgās komitejas 2017.gada 13.jūlija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, 

balsojot “par” – 15 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, 

Igors Kolosovs, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Elvīra Pizāne, Guntis 

Rasims, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Ērika Teirumnieka, Normunds 

Zušs), “pret” - nav, “atturas” – nav, n o l e m j: 

 

1. nodot Rēzeknes novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītājai ar ārējiem normatīvajiem 

aktiem noteiktās pašvaldības tiesības pieņemt lēmumus: 

1.1. par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu; 

1.2. par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu; 

1.3. par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu; 

1.4. Izslēgts. 
2. Noteikt, ka atbilstoši šī lēmuma 1.punktam pieņemtie lēmumi ir apstrīdami Rēzeknes 

novada pašvaldības Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijā. 

3. Šis lēmums stājas spēkā 2017.gada 20.jūlijā. 

 

6. § 

Par Monvīda Švarca deleģēšanu Attīstības padomes locekļa pienākumu pildīšanai Latgales 

plānošanas reģionā 
(Ziņo E.Pizāne) 

 
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4.punktu, Latgales 

plānošanas reģiona 2017.gada 28.jūnija vēstuli Nr.2.4.1/246 “Par Latgales plānošanas reģiona 

pašvaldību priekšsēdētāju kopsapulci”, ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2017.gada 13.jūlija 

priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 15 (Regīna Baranova, Vasīlijs 

Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Igors Kolosovs, Anita Ludborža, Zigfrīds 

Lukaševičs, Pāvels Melnis, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, 
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Staņislavs Šķesters, Ērika Teirumnieka, Normunds Zušs), “pret” - nav, “atturas” – nav, 

n o l e m j: 

 

deleģēt Rēzeknes novada domes priekšsēdētāju Monvīdu Švarcu kā Rēzeknes novada 

domes pārstāvi darbam Latgales plānošanas reģionā Attīstības padomē. 

 

7. § 

Par Rēzeknes novada pašvaldības Administratīvās komisijas izveidošanu 
(Ziņo V.Čuhnovs) 

 

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

novada pašvaldības 2017.gada 20.jūlija saistošo noteikumu Nr.1 “Rēzeknes novada pašvaldības 

nolikums” 12.1.2.apakšpunktu, ņemot vērā Teritoriālās pastāvīgās komitejas, Teritorijas 

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

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu pastāvīgās komitejas, Sociālo un veselības aizsardzības 

jautājumu pastāvīgās komitejas un Finanšu pastāvīgās komitejas 2017.gada 13.jūlija 

priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 15 (Regīna Baranova, Vasīlijs 

Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Igors Kolosovs, Anita Ludborža, Zigfrīds 

Lukaševičs, Pāvels Melnis, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, 

Staņislavs Šķesters, Ērika Teirumnieka, Normunds Zušs), “pret” - nav, “atturas” – nav, 

n o l e m j: 

 

1. Izveidot Rēzeknes novada pašvaldības Administratīvo komisiju šādā sastāvā: 

Komisijas priekšsēdētājs – Aivars Buharins, Rēzeknes novada domes deputāts 

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks – Jānis Šaudiņš, Rēzeknes novada pašvaldības 

Izglītības pārvaldes jaunatnes lietu speciālists 

Komisijas sekretārs – Vadims Čuhnovs, Rēzeknes novada pašvaldības Juridiskās un 

lietvedības nodaļas jurists 

Komisijas locekļi: Aija Dundure, Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes 

speciāliste bērnu tiesību aizsardzības jautājumos 

Rita Žurzdina, Rēzeknes novada pašvaldības Sociālā dienesta 

sociālā darbiniece 

Ilona Delvere, Rēzeknes novada Gaigalavas bāriņtiesas 

priekšsēdētāja 

Igors Kolosovs, Rēzeknes novada domes deputāts 

Zigfrīds Lukaševičs, Rēzeknes novada domes deputāts 

Anita Ludborža, Rēzeknes novada domes deputāte 

2. Izbeigt Rēzeknes novada pašvaldības Administratīvās komisijas, kas izveidota ar 

Rēzeknes novada domes 2013.gada 18.jūlija lēmumu “Par Rēzeknes novada 

pašvaldības administratīvas komisijas izveidošanu” (protokols Nr.18, 1.§) darbību ar 

2017.gada 20.jūliju. 

 

8. § 

Par Rēzeknes novada pašvaldības Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijas 

izveidošanu 
(Ziņo I.Turka) 

 

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

novada pašvaldības 2017.gada 20.jūlija saistošo noteikumu Nr.1 “Rēzeknes novada pašvaldība 

nolikums” 12.1.3.apakšpunktu, ņemot vērā Teritoriālās pastāvīgās komitejas, Teritorijas 

attīstības, plānošanas, tautsaimniecības, vides un infrastruktūras jautājumu pastāvīgās komitejas, 
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Izglītības, kultūras un sporta jautājumu pastāvīgās komitejas, Sociālo un veselības aizsardzības 

jautājumu pastāvīgās komitejas un Finanšu pastāvīgās komitejas 2017.gada 13.jūlija 

priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 15 (Regīna Baranova, Vasīlijs 

Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Igors Kolosovs, Anita Ludborža, Zigfrīds 

Lukaševičs, Pāvels Melnis, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, 

Staņislavs Šķesters, Ērika Teirumnieka, Normunds Zušs), “pret” - nav, “atturas” – nav, 

n o l e m j: 

 

1. Izveidot Rēzeknes novada pašvaldības Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisiju šādā 

sastāvā: 

Komisijas priekšsēdētājs: Monvīds Švarcs, Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs 

Komisijas priekšsēdētāja vietniece: Elvīra Pizāne, Rēzeknes novada domes 

priekšsēdētāja vietniece 

Komisijas locekļi: Jānis Troška, Rēzeknes novada pašvaldības izpilddirektors 

Ilona Turka, Rēzeknes novada pašvaldības Juridiskās un 

lietvedības nodaļas vadītāja 

Sandra Frančenko, Rēzeknes novada pašvaldības Juridiskās un 

lietvedības nodaļas juriste 

Iveta Ladnā, Rēzeknes novada pašvaldības Juridiskās un 

lietvedības nodaļas juriste 

Vadims Čuhnovs, Rēzeknes novada pašvaldības Juridiskās un 

lietvedības nodaļas jurists 

Lolita Ulanova, Rēzeknes novada pašvaldības Būvvaldes juriste 

2. Izbeigt Rēzeknes novada pašvaldības administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijas, kas 

izveidota ar Rēzeknes novada domes 2013.gada 18.jūlija lēmumu “Par Rēzeknes 

novada pašvaldības Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijas izveidošanu” 

(protokols Nr.18, 2.§) darbību ar 2017.gada 20.jūliju. 

 

9. § 

Par Rēzeknes novada pašvaldības Komunālo jautājumu komisijas izveidošanu 
(Ziņo E.Pizāne) 

 

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

novada pašvaldības 2017.gada 20.jūlija saistošo noteikumu Nr.1 “Rēzeknes novada pašvaldība 

nolikums” 12.1.7.apakšpunktu, ņemot vērā Teritoriālās pastāvīgās komitejas un Finanšu 

pastāvīgās komitejas 2017.gada 13.jūlija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 

15 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Igors Kolosovs, 

Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris 

Stanka, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Ērika Teirumnieka, Normunds Zušs), “pret” - 

nav, “atturas” – nav, n o l e m j: 

 

1. Izveidot Rēzeknes novada pašvaldības Komunālo jautājumu komisiju šādā sastāvā: 

Komisijas priekšsēdētājs: Jānis Troška, Rēzeknes novada pašvaldības izpilddirektors 

Komisijas priekšsēdētāja vietniece: Sandra Frančenko, Rēzeknes novada pašvaldības 

Juridiskās un lietvedības nodaļas juriste 

Komisijas locekļi: Alberts Kindzulis, Saimnieciskā nodrošinājuma un infrastruktūras 

nodaļas komunālinženieris 

Jevgēnija Grišuļonoka, Rēzeknes novada pašvaldības Silmalas 

pagasta pārvaldes ekonomiste 

Oļegs Kvitkovskis, Rēzeknes novada pašvaldības Čornajas pagasta 

pārvaldes vadītājs 
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Jānis Kravalis, SIA “Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības 

uzņēmums” valdes loceklis 

Renārs Vabals, SIA “Strūžānu siltums” valdes loceklis 

Ēriks Silovs, Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas pagasta 

pārvaldes ceļu strādnieks 

2. Izbeigt Rēzeknes novada pašvaldības Komunālo jautājumu komisijas, kas izveidota ar 

Rēzeknes novada domes 2013.gada 18.jūlija lēmumu “Par Rēzeknes novada 

pašvaldības Komunālo jautājumu komisijas izveidošanu” (protokols Nr.18, 6.§) darbību 

ar 2017.gada 20.jūliju. 

 

10. § 

Par Rēzeknes novada pašvaldības Politiski represēto personu un nacionālās pretošanās 

kustības dalībnieku iesniegumu izskatīšanas komisijas izveidošanu 
(Ziņo E.Pizāne) 

 

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

novada pašvaldības 2017.gada 20.jūlija saistošo noteikumu Nr.1 “Rēzeknes novada pašvaldība 

nolikums” 12.1.4.apakšpunktu, ņemot vērā Teritoriālās pastāvīgās komitejas un Finanšu 

pastāvīgās komitejas 2017.gada 13.jūlija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 

15 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Igors Kolosovs, 

Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris 

Stanka, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Ērika Teirumnieka, Normunds Zušs), “pret” - 

nav, “atturas” – nav, n o l e m j: 

 

1. Izveidot Rēzeknes novada pašvaldības Politiski represēto personu un nacionālās 

pretošanās kustības dalībnieku iesniegumu izskatīšanas komisiju šādā sastāvā: 

Komisijas priekšsēdētājs: Jānis Troška, Rēzeknes novada pašvaldības izpilddirektors 

Komisijas sekretāre: Ilona Turka, Rēzeknes novada pašvaldības Juridiskās un 

lietvedības nodaļas vadītāja 

Komisijas locekļi: Silvija Ančikovska, Rēzeknes novada pašvaldības Finanšu un 

grāmatvedības nodaļas vadītāja 

Antons Ludboržs, Rēzeknes Politiski represēto kluba priekšsēdētājs 

Juris Zvīdriņš, Zemes pārvaldības dienesta vadītājs 

2. Izbeigt Rēzeknes novada pašvaldības Politiski represēto personu un nacionālās 

pretošanās kustības dalībnieku iesniegumu izskatīšanas komisijas, kas izveidota ar 

Rēzeknes novada domes 2013.gada 18.jūlija lēmumu “Par Rēzeknes novada 

pašvaldības politiski represēto personu un nacionālās pretošanās kustības dalībnieku 

iesniegumu izskatīšanas komisijas izveidošanu” (protokols Nr.18, 8.§) darbību ar 

2017.gada 20.jūliju. 

 

11. § 

Par Rēzeknes novada pašvaldības Ceļu fonda padomes izveidošanu 
(Ziņo E.Pizāne) 

 

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

novada pašvaldības 2017.gada 20.jūlija saistošo noteikumu Nr.1 “Rēzeknes novada pašvaldība 

nolikums” 12.2.1.apakšpunktu, ņemot vērā Teritorijas attīstības, plānošanas, tautsaimniecības, 

vides un infrastruktūras jautājumu pastāvīgās komitejas un Finanšu pastāvīgās komitejas 

2017.gada 13.jūlija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 15 (Regīna 

Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Igors Kolosovs, Anita Ludborža, 

Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors 



11 

 

Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Ērika Teirumnieka, Normunds Zušs), “pret” - nav, “atturas” – 

nav, n o l e m j: 

 

1. Izveidot Rēzeknes novada pašvaldības Ceļu fonda padomi šādā sastāvā: 

Padomes priekšsēdētājs – Monvīds Švarcs, Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs 

Padomes locekļi: Elvīra Pizāne, Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniece 

Jānis Troška, Rēzeknes novada pašvaldības izpilddirektors 

Vilis Deksnis, Rēzeknes novada domes deputāts 

Guntis Rasims, Rēzeknes novada domes deputāts 

Vasīlijs Bašmakovs, Rēzeknes novada domes deputāts 

Viktors Ščerbakovs, Rēzeknes novada domes deputāts 

Igors Kolosovs, Rēzeknes novada domes deputāts 

Gunārs Smeilis, Individuālā uzņēmuma īpašnieks 

Voldemārs Stirāns, VAS “Latvijas Valsts ceļi” Latgales reģiona 

Rēzeknes nodaļas vadītājs 

2. Izbeigt Rēzeknes novada ceļu fonda padomes, kas izveidota ar Rēzeknes novada domes 

2013.gada 18.jūlija lēmumu “Par Rēzeknes novada pašvaldības ceļu fonda padomes 

izveidošanu” (protokols Nr.18, 4.§) darbību ar 2017.gada 20.jūliju. 

 

12. § 

Par Rēzeknes novada pašvaldības Vides aizsardzības fonda padomes izveidošanu 
(Ziņo E.Pizāne) 

 

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

novada pašvaldības 2017.gada 20.jūlija saistošo noteikumu Nr.1 “Rēzeknes novada pašvaldība 

nolikums” 12.2.2.apakšpunktu, ņemot vērā Teritorijas attīstības, plānošanas, tautsaimniecības, 

vides un infrastruktūras jautājumu pastāvīgās komitejas un Finanšu pastāvīgās komitejas 

2017.gada 13.jūlija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 15 (Regīna 

Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Igors Kolosovs, Anita Ludborža, 

Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors 

Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Ērika Teirumnieka, Normunds Zušs), “pret” - nav, “atturas” – 

nav, n o l e m j: 

 

1. Izveidot Rēzeknes novada pašvaldības Vides aizsardzības fonda padomi šādā sastāvā: 

Padomes priekšsēdētājs – Monvīds Švarcs, Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs 

Padomes priekšsēdētāja vietniece – Elvīra Pizāne, Rēzeknes novada domes 

priekšsēdētāja vietniece 

Padomes locekļi: Jānis Troška, Rēzeknes novada pašvaldības izpilddirektors 

Ērika Teirumnieka, Rēzeknes novada domes deputāte 

Staņislavs Šķesters, Rēzeknes novada domes deputāts 

Frīdis Zenčenko, Rēzeknes novada domes deputāts 

Vasīlijs Bašmakovs, Rēzeknes novada domes deputāts 

Juris Zvīdriņš, Zemes pārvaldības dienesta vadītājs 

2. Izbeigt Rēzeknes novada pašvaldības Vides aizsardzības fonda padomes, kas izveidota 

ar Rēzeknes novada domes 2013.gada 18.jūlija lēmumu “Par Rēzeknes novada 

pašvaldības Vides aizsardzības fonda padomes izveidošanu” (protokols Nr.18, 10.§) 

darbību ar 2017.gada 20.jūliju. 

 

13. § 

Par Marijas Deksnes iecelšanu Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas amatā 
(Ziņo E.Pizāne) 
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Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4.punktu, Civilstāvokļa 

aktu reģistrācijas likuma 12.panta pirmo un trešo daļu, ņemot vērā Tieslietu ministrijas 

2017.gada 6.jūlija vēstuli Nr.16.2-3/1312 “Par Rēzeknes novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas 

saskaņošanu” un Teritoriālās pastāvīgās komitejas 2017.gada 13.jūlija priekšlikumu, Rēzeknes 

novada dome, deputātam Vilim Deksnim jautājuma izskatīšanā un balsošanā nepiedaloties, 

balsojot “par” – 14 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Igors Kolosovs, 

Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris 

Stanka, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Ērika Teirumnieka, Normunds Zušs), “pret” - 

nav, “atturas” – nav, n o l e m j: 

 

iecelt Mariju Deksni Rēzeknes novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas 

amatā. 

 

14. § 

Par Kaunatas vidusskolas direktores Skaidrītes Ūzuliņas atbrīvošanu no amata 
(Ziņo V.Deksnis, Debatē S.Šķesters, V.Deksnis, E.Pizāne) 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, Izglītības 

likuma 17.panta trešās daļas 2.punktu, ņemot vērā Skaidrītes Ūzuliņas 2017.gada 11.jūlija 

iesniegumu, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu pastāvīgās komitejas 2017.gada 13.jūlija 

priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 15 (Regīna Baranova, Vasīlijs 

Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Igors Kolosovs, Anita Ludborža, Zigfrīds 

Lukaševičs, Pāvels Melnis, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, 

Staņislavs Šķesters, Ērika Teirumnieka, Normunds Zušs), “pret” - nav, “atturas” – nav, 

n o l e m j: 

 

atbrīvot Kaunatas vidusskolas direktori Skaidrīti Ūzuliņu no amata pēc pašas vēlēšanās ar 

2017.gada 14.augustu. 

 

15. § 

Par Kārtības, kādā tiek noteiktas Rēzeknes novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju 

amata vienības un algas likmes, apstiprināšanu 
(Ziņo V.Deksnis) 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un Ministru 

kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumu Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” 6. un 

9.punktu, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta jautājumu pastāvīgās komitejas 2017.gada 

13.jūlija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 15 (Regīna Baranova, Vasīlijs 

Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Igors Kolosovs, Anita Ludborža, Zigfrīds 

Lukaševičs, Pāvels Melnis, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, 

Staņislavs Šķesters, Ērika Teirumnieka, Normunds Zušs), “pret” - nav, “atturas” – nav, 

n o l e m j: 

 

1. Apstiprināt Kārtību, kādā tiek noteiktas Rēzeknes novada pašvaldības izglītības iestāžu 

vadītāju amata vienības un algas likmes, turpmāk tekstā – Kārtība, (kārtība pievienota). 

2. Kārtība stājas spēkā 2017.gada 1.septembrī. 

3. Atzīt ar 2017.gada 1.septembri par spēku zaudējušu Rēzeknes novada domes 2016.gada 

4.augusta lēmumu “Par Kārtības, kādā tiek noteiktas Rēzeknes novada pašvaldības 

izglītības iestāžu vadītāju amata vienības un algas likmes, apstiprināšanu” (protokols 

Nr.17, 5.§). 
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16. § 

Par dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā 
(Ziņo I.Turka) 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4.punktu, Dzīvokļa 

īpašuma likuma 2.panta otro daļu, 6.panta pirmo daļu, ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 

2017.gada 13.jūlija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 15 (Regīna 

Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Igors Kolosovs, Anita Ludborža, 

Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors 

Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Ērika Teirumnieka, Normunds Zušs), “pret” - nav, “atturas” – 

nav, n o l e m j: 

 

1. Ierakstīt zemesgrāmatā uz Rēzeknes novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90009112679, 

vārda dzīvokļa īpašumu “Puksti” – 4, Rogovkā, Nautrēnu pagastā, Rēzeknes novadā, 

kadastra Nr.6876 900 0016, platība 75,2 m
2
, kas sastāv no: 

1.1. telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 6876 006 0244 001 004; 

1.2. pie dzīvokļa īpašuma piederošajām: 

1.2.1. 752/2296 domājamajām daļām no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

6876 006 0244; 

1.2.2. 752/2296 domājamajām daļām no ēkas (būves) ar kadastra apzīmējumu 6876 

006 0244 001. 

1.2.3. 752/2296 domājamajām daļām no ēkas (būves) ar kadastra apzīmējumu 6876 

006 0244 002. 

1.2.4. 52/2296 domājamajām daļām no ēkas (būves) ar kadastra apzīmējumu 6876 

006 0244 003. 

1.2.5. 752/2296 domājamajām daļām no ēkas (būves) ar kadastra apzīmējumu 6876 

006 0244 004. 

2. Ierakstīt zemesgrāmatā uz Rēzeknes novada pašvaldības, reģistrācijas 

Nr.90009112679, vārda dzīvokļa īpašumu Nākotnes ielā 5 – 6, Čornajā, Čornajas 

pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7846 900 0183, platība 72,90 m
2
, kas sastāv 

no: 

2.1. telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 7846 007 0184 001 006; 

2.2. pie dzīvokļa īpašuma piederošajām: 

2.2.1. 729/7839 domājamajām daļām no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

7846 007 0184; 

2.2.2. 729/7839 domājamajām daļām no ēkas (būves) ar kadastra apzīmējumu 

7846 007 0184 001. 

3. Ierakstīt zemesgrāmatā uz Rēzeknes novada pašvaldības, reģistrācijas 

Nr.90009112679, vārda dzīvokļa īpašumu Miera ielā 2–14, Strūžānos, Stružānu 

pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7894 900 0067, dzīvokļa īpašuma sastāvā 

esošo telpu grupu kopējā platība 55,3 m
2
, kas sastāv no: 

3.1. telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 7894 002 0118 001 014; 

3.2. pie dzīvokļa īpašuma piederošajām: 

3.2.1. 5680/205694 domājamajām daļām no zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 7894 002 0118; 

3.2.2. 5680/205694 domājamajām daļām no ēkas (būves) ar kadastra 

apzīmējumu 7894 002 0118 001. 

4. Ierakstīt zemesgrāmatā uz Rēzeknes novada pašvaldības, reģistrācijas 

Nr.90009112679, vārda dzīvokļa īpašumu Miera ielā 2–9, Strūžānos, Stružānu 
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pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7894 900 0068, dzīvokļa īpašuma sastāvā 

esošo telpu grupu kopējā platība 48,9 m
2
, kas sastāv no: 

4.1. telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 7894 002 0118 001 009; 

4.2. pie dzīvokļa īpašuma piederošajām: 

4.2.1. 4678/205694 domājamajām daļām no zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 7894 002 0118; 

4.2.2. 4678/205694 domājamajām daļām no ēkas (būves) ar kadastra 

apzīmējumu 7894 002 0118 001. 

 

17. § 

Par Rēzeknes novada pašvaldības nekustamo īpašumu atsavināšanu Stružānu pagastā 
(Ziņo S.Frančenko) 

 

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

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta otro daļu, 5.panta pirmo un piekto daļu, 

8.panta otro un trešo daļu un 9.panta otro daļu, ņemot vērā Stružānu pagasta pārvaldes 2017.gada 

6.jūlija ierosinājumus un Finanšu pastāvīgās komitejas 2017.gada 13.jūlija priekšlikumu, 

Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 15 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars 

Buharins, Vilis Deksnis, Igors Kolosovs, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, 

Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Ērika 

Teirumnieka, Normunds Zušs), “pret” - nav, “atturas” – nav, n o l e m j: 

 

1. Nodot atsavināšanai, pārdodot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, Rēzeknes novada 

pašvaldības nekustamos īpašumus: 

1.1. ar kadastra numuru 7894 900 0062, kas sastāv no divistabu dzīvokļa 39,5 m² platībā 

un 3955/54107 kopīpašuma domājamām daļām no būves ar kadastra apzīmējumu 

7894 002 0122 001, un 3955/54107 kopīpašuma domājamām daļām no zemes ar 

kadastra apzīmējumu 7894 002 0122, kas atrodas pēc adreses: Miera iela 6-3, 

Strūžāni, Stružānu pagasts, Rēzeknes novads;  

1.2. ar kadastra numuru 7894 900 0064, kas sastāv no divistabu dzīvokļa 39 m² platībā 

un 3904/54107 kopīpašuma domājamām daļām no būves ar kadastra apzīmējumu 

7894 002 0122 001, un 3904/54107 kopīpašuma domājamām daļām no zemes ar 

kadastra apzīmējumu 7894 002 0122, kas atrodas pēc adreses: Miera iela 6-4, 

Strūžāni, Stružānu pagasts, Rēzeknes novads;  

1.3. ar kadastra numuru 7894 900 0063, kas sastāv no divistabu dzīvokļa 41,8 m² platībā 

un 3975/54107 kopīpašuma domājamām daļām no būves ar kadastra apzīmējumu 

7894 002 0122 001, un 3975/54107 kopīpašuma domājamām daļām no zemes ar 

kadastra apzīmējumu 7894 002 0122, kas atrodas pēc adreses: Miera iela 6-8, 

Strūžāni, Stružānu pagasts, Rēzeknes novads;  

1.4. ar kadastra numuru 7894 900 0066, kas sastāv no trīsistabu dzīvokļa 40 m² platībā 

un 4005/54107 kopīpašuma domājamām daļām no būves ar kadastra apzīmējumu 

7894 002 0122 001, un 4005/54107 kopīpašuma domājamām daļām no zemes ar 

kadastra apzīmējumu 7894 002 0122, kas atrodas pēc adreses: Miera iela 6-11, 

Strūžāni, Stružānu pagasts, Rēzeknes novads;  

1.5. ar kadastra numuru 78949000065, kas sastāv no vienistabas dzīvokļa 28,5 m² 

platībā un 2643/54107 kopīpašuma domājamām daļām no būves ar kadastra 

apzīmējumu 78940020122001, 2643/54107  kopīpašuma domājamām daļām no 

zemes ar kadastra apzīmējumu 7894 002 0122, kas atrodas pēc adreses: Miera iela 

6-13, Strūžāni, Stružānu pagasts, Rēzeknes novads.  

2. Izveidot šī lēmuma 1.punktā minēto pašvaldības nekustamo īpašumu izsoļu procedūru 

veikšanai komisiju šādā sastāvā: 
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Komisijas priekšsēdētājs: Vilis Tutins – Stružānu pagasta pārvaldes vadītājs 

Komisijas locekļi: Iveta Misjūne – Stružānu pagasta pārvaldes grāmatvede 

Valērijs Šarikovs – Stružānu pagasta pārvaldes vecākais 

saimniecības pārzinis 

3. Apstiprināt šī lēmuma 1.punktā minēto pašvaldības nekustamo īpašumu izsoļu 

noteikumus (pieci izsoles noteikumi pievienoti).  

4. Apstiprināt nosacītās cenas: 

4.1. nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 78949000062 – EUR 646,54 (seši 

simti četrdesmit seši euro, 54 centi); 

4.2. nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 78949000064 - EUR 641,67 (seši 

simti četrdesmit viens euro, 67 centi); 

4.3. nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 78949000063 – EUR 646,86 (seši 

simti četrdesmit seši euro, 86 centi); 

4.4. nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 78949000066 – EUR 649,68 (seši 

simti četrdesmit deviņi euro, 68 centi); 

4.5. nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 78949000065 - EUR 543,93 (pieci 

simti četrdesmit trīs euro, 93 centi). 

5. Izsoļu rezultātus komisijai iesniegt apstiprināšanai Rēzeknes novada domē. 

 

18. § 

Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības nekustamo īpašumu izsoļu noteikumos 
(Ziņo S.Frančenko, Debatē S.Šķesters, S.Frančenko) 

 

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

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta otro daļu, 5.panta pirmo un piekto daļu, 

8.panta otro un trešo daļu un 9.panta otro daļu, 10.pantu un 15.pantu, ņemot vērā Rēzeknes 

novada domes 2017.gada 6.jūlija lēmumus “Par Rēzeknes novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma “Meža plašums” ar kadastra numuru 7850 001 0081 atsavināšanu Dricānu pagastā” 

(protokols Nr.16, 10.§), “Par Rēzeknes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Krustu bērzi” ar 

kadastra numuru 7850 002 0042 atsavināšanu Dricānu pagastā” (protokols Nr.16, 11.§), “Par 

Rēzeknes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Koki” ar kadastra numuru 7850 004 0081 

atsavināšanu Dricānu pagastā” (protokols Nr.16, 12.§), Dricānu pagasta pārvaldes 2017.gada 

10.jūlija ierosinājumu un Finanšu pastāvīgās komitejas 2017.gada 13.jūlija priekšlikumu, 

Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 15 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars 

Buharins, Vilis Deksnis, Igors Kolosovs, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, 

Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Ērika 

Teirumnieka, Normunds Zušs), “pret” - nav, “atturas” – nav, n o l e m j: 

 

izdarīt grozījumus šādos izsoļu noteikumos, kas apstiprināti ar Rēzeknes novada domes 

2017.gada 6.jūlija lēmumiem (protokols Nr.16, 10.§, 11.§, 12.§): 

 

1. Rēzeknes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Rēzeknes novada Dricānu pagastā 

ar kadastra Nr.7850 001 0081 izsoles noteikumos un izsoles noteikumu pielikumos 

datumu “2017.gada 11.augusts” aizstāt ar datumu “2017.gada 8.septembris” un 

datumu “2017.gada 10.augusts” aizstāt ar datumu “2017.gada 7.septembris”; 

2. Rēzeknes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Rēzeknes novada Dricānu pagastā 

ar kadastra Nr.7850 002 0042 izsoles noteikumos un izsoles noteikumu pielikumos 

datumu “2017.gada 11.augusts” aizstāt ar datumu “2017.gada 8.septembris” un 

datumu “2017.gada 10.augusts” aizstāt ar datumu “2017.gada 7.septembris”; 

3. Rēzeknes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Rēzeknes novada Dricānu pagastā 

ar kadastra Nr.7850 004 0081 izsoles noteikumos un izsoles noteikumu pielikumos 
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datumu “2017.gada 11.augusts” aizstāt ar datumu “2017.gada 8.septembris” un 

datumu “2017.gada 10.augusts” aizstāt ar datumu “2017.gada 7.septembris”. 

 

19. § 

Par kustamas mantas – pasažieru autobusa SETRA S309HD pārdošanu atkārtotā 

rakstiskā izsolē ar zemāko slepeno cenu 
(Ziņo S.Frančenko) 

 

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

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

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

trešo daļu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta otro daļu, ņemot vērā SIA 

“Strūžānu siltums” 2017.gada 27.jūnijs ierosinājumu, 2017.gada 25.maija SIA “Strūžānu 

siltums” izsoles protokolu, Finanšu pastāvīgās komitejas 2017.gada 13.jūlija priekšlikumu, 

Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 15 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars 

Buharins, Vilis Deksnis, Igors Kolosovs, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, 

Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Ērika 

Teirumnieka, Normunds Zušs), “pret” - nav, “atturas” – nav, n o l e m j: 

 

1. Atzīt 2017.gada 25. maija trešo izsoli par nenotikušu sakarā ar to, ka nepieteicās 

neviens pretendents. 

2. Nodot atsavināšanai SIA “Strūžānu siltums'' piederošo kustamo mantu – pasažieru 

autobusu SETRA S309HD, 1999.gada izlaidums, VIN WKK30900001030396, 

tehniskās pases Nr.AE 0990496, valsts reģistrācijas Nr.HH4649, pamatlīdzekļa 

uzskaites kartiņas Nr.25, nosakot atsavināšanas veidu – rakstiska izsole ar zemāko 

slepeno cenu. 

3. Izsoles komisijai noteikt zemāko slepeno cenu pasažieru autobusam SETRA S309HD, 

(valsts reģistrācijas Nr.HH4649, pamatlīdzekļa uzskaites kartiņas Nr.25). Pasažieru 

autobuss atrodas SIA “Strūžānu siltums” katlu mājā “Siltumiņš”, Strūžāni, Stružānu 

pagasts, Rēzeknes novads, LV-4643. 

4. Komisijai izsoles organizēšanai izstrādāt un apstiprināt izsoles noteikumus. 

5. Komisijai nodrošināt informācijas publicēšanu par izsoli atbilstoši normatīvo aktu 

noteikumiem, tajā skaitā arī Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapā. 

6. Izsoles rezultātus komisijai iesniegt apstiprināšanai Rēzeknes novada domē. 

 

20. § 

Par dzīvokļa īpašuma Krasta ielā (adrese), Ratniekos, Čornajas pagastā, 

nodošanu atsavināšanai L. V. 
(Ziņo I.Turka, Debatē S.Šķesters, I.Turka, E.Pizāne) 

 

Izskatījusi L.V. atsavināšanas ierosinājumu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 

21.panta pirmās daļas 17. un 27.punktu, 37.panta sesto daļu, 41.panta pirmās daļas 3. un 

4.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.panta otro un trešo daļu, ņemot vērā 

Finanšu pastāvīgās komitejas 2017.gada 13.jūlija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot 

“par” – 15 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Igors 

Kolosovs, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, 

Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Ērika Teirumnieka, Normunds Zušs), 

“pret” - nav, “atturas” – nav, n o l e m j: 
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1. Pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.24, kas atrodas Krasta ielā (adrese), 

Ratniekos, Čornajas pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.(..), platība 53,0 m
2
, 

nodošanu atsavināšanai L. V. (lēmums pievienots). 

2. Izveidot dzīvokļa īpašuma Nr.(..), kas atrodas Krasta ielā (adrese), Ratniekos, 

Čornajas pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.(..), platība 53,0 m
2
, nosacītās cenas 

noteikšanai novērtēšanas komisiju šādā sastāvā: 

  komisijas priekšsēdētājs – Oļegs Kvitkovskis, Čornajas pagasta pārvaldes vadītājs; 

  komisijas locekļi: Iveta Broliša, Čornajas pagasta pārvaldes galvenā grāmatvede; 

Edgars Paškovs, Zemes pārvaldības dienesta zemes lietu speciālists. 

3. Uzdot dzīvokļa īpašuma Nr.(..), kas atrodas Krasta ielā (adrese),  Ratniekos, Čornajas 

pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.(..) platība 53,0 m
2
, novērtēšanas komisijai 

iesniegt nosacīto cenu apstiprināšanai Rēzeknes novada domei. 

 

21. § 

Par dzīvokļa īpašuma Rāznas ielā (adrese), Kaunatā, Kaunatas pagastā, 

nodošanu atsavināšanai J. V. 
(Ziņo I.Turka, Debatē S.Šķesters, E.Pizāne) 

 

Izskatījusi J.V. atsavināšanas ierosinājumu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 

21.panta pirmās daļas 17. un 27.punktu, 37.panta sesto daļu, 41.panta pirmās daļas 3. un 

4.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.panta otro un trešo daļu, ņemot vērā 

Finanšu pastāvīgās komitejas 2017.gada 13.jūlija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot 

“par” – 15 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Igors 

Kolosovs, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, 

Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Ērika Teirumnieka, Normunds Zušs), 

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

 

1. Pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.(..), kas atrodas Rāznas ielā (adrese),  

Kaunatā, Kaunatas pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.(..), platība 70,9 m
2
, 

nodošanu atsavināšanai J. V. (lēmums pievienots). 

2. Izveidot dzīvokļa īpašuma Nr.(..), kas atrodas Rāznas ielā (adrese),  Kaunatā, 

Kaunatas pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.(..), platība 70,9 m
2
, nosacītās cenas 

noteikšanai novērtēšanas komisiju šādā sastāvā: 

  komisijas priekšsēdētājs: Sergejs Bašmakovs, Kaunatas pagasta pārvaldes vadītājs; 

  komisijas locekļi: Marija Rukmane, Kaunatas pagasta pārvaldes projektu 

koordinatore; 

Viktors Grišunovs, Zemes pārvaldības dienesta zemes lietu 

speciālists. 

3. Uzdot dzīvokļa īpašuma Nr.(..), kas atrodas Rāznas ielā (adrese),  Kaunatā, Kaunatas 

pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.(..), platība 70,9 m
2
, novērtēšanas komisijai 

iesniegt nosacīto cenu apstiprināšanai Rēzeknes novada domei. 

 

22. § 

Par dzīvokļa īpašuma Rāznas ielā (adrese),   Kaunatā, Kaunatas pagastā, 

nodošanu atsavināšanai J. M. 
(Ziņo I.Turka) 

 

Izskatījusi J.M. atsavināšanas ierosinājumu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 

21.panta pirmās daļas 17. un 27.punktu, 37.panta sesto daļu, 41.panta pirmās daļas 3. un 

4.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.panta otro un trešo daļu, ņemot vērā 

Finanšu pastāvīgās komitejas 2017.gada 13.jūlija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot 
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“par” – 15 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Igors 

Kolosovs, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, 

Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Ērika Teirumnieka, Normunds Zušs), 

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

 

1. Pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.(..), kas atrodas Rāznas ielā (adrese),  

Kaunatā, Kaunatas pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.(..), platība 67,7 m
2
, 

nodošanu atsavināšanai J. M. (lēmums pievienots). 

2. Izveidot dzīvokļa īpašuma Nr.(..), kas atrodas Rāznas ielā(..), Kaunatā, Kaunatas 

pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.(..), platība 67,7 m
2
, nosacītās cenas noteikšanai 

novērtēšanas komisiju šādā sastāvā: 

komisijas priekšsēdētājs – Sergejs Bašmakovs, Kaunatas pagasta pārvaldes vadītājs; 

komisijas locekļi: Marija Rukmane, Kaunatas pagasta pārvaldes projektu 

koordinatore; 

Viktors Grišunovs, Zemes pārvaldības dienesta zemes lietu 

speciālists. 

3. Uzdot dzīvokļa īpašuma Nr. (..), kas atrodas Rāznas ielā(..), Kaunatā, Kaunatas 

pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr. (..), platība 67,7 m
2
, novērtēšanas komisijai 

iesniegt nosacīto cenu apstiprināšanai Rēzeknes novada domei. 

 

23. § 

Par nekustamā īpašuma (nosaukums), Maltā, Maltas pagastā, 

nodošanu atsavināšanai M. B. 
(Ziņo I.Turka) 

 

Izskatījusi M.B. atsavināšanas ierosinājumu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 

21.panta pirmās daļas 17. un 27.punktu, 37.panta sesto daļu, 41.panta pirmās daļas 3. un 

4.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.panta otro un trešo daļu, ņemot vērā 

Finanšu pastāvīgās komitejas 2017.gada 13.jūlija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot 

“par” – 15 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Igors 

Kolosovs, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, 

Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Ērika Teirumnieka, Normunds Zušs), 

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

 

1. Pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma (nosaukums), kas atrodas Maltā, Maltas 

pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.(..), kas sastāv no zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu (..) ha platībā, nodošanu atsavināšanai M. B. (lēmums pievienots). 

2. Izveidot nekustamā īpašuma (nosaukums), kas atrodas Maltā, Maltas pagastā, 

Rēzeknes novadā, kadastra Nr. (..), nosacītās cenas noteikšanai novērtēšanas komisiju 

šādā sastāvā: 

komisijas priekšsēdētāja – Janīna Otikova, Maltas pagasta pārvaldes galvenā 

grāmatvede; 

komisijas locekļi: Viktors Šmaukstelis, Zemes pārvaldības dienesta zemes lietu 

speciālists; 

Dace Mikasenoka, Maltas pagasta pārvaldes ekonomiste. 

3. Uzdot nekustamā īpašuma “Krišjāņa Barona iela 17”, kas atrodas Maltā, Maltas 

pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr. (..), novērtēšanas komisijai iesniegt nosacīto 

cenu apstiprināšanai Rēzeknes novada domei. 

 

24. § 
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Par nekustamā īpašuma (nosaukums), Maltas pagastā, 

nodošanu atsavināšanai I.L. 
(Ziņo I.Turka) 

 

Izskatījusi I. L. atsavināšanas ierosinājumu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 

21.panta pirmās daļas 17. un 27.punktu, 37.panta sesto daļu, 41.panta pirmās daļas 3. un 

4.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.panta otro un trešo daļu, ņemot vērā 

Finanšu pastāvīgās komitejas 2017.gada 13.jūlija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot 

“par” – 15 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Igors 

Kolosovs, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, 

Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Ērika Teirumnieka, Normunds Zušs), 

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

 

1. pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma (nosaukums),  kas atrodas Maltā, Maltas 

pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr. (..), kas sastāv no zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu (..), 0,1431 ha platībā, nodošanu atsavināšanai I. L. (lēmums pievienots). 

2. Izveidot nekustamā īpašuma (nosaukums), kas atrodas Maltā, Maltas pagastā, 

Rēzeknes novadā, kadastra Nr. (..), nosacītās cenas noteikšanai novērtēšanas komisiju 

šādā sastāvā: 

komisijas priekšsēdētāja – Janīna Otikova, Maltas pagasta pārvaldes galvenā 

grāmatvede; 

komisijas locekļi: Viktors Šmaukstelis, Zemes pārvaldības dienesta zemes lietu 

speciālists; 

Dace Mikasenoka, Maltas pagasta pārvaldes ekonomiste. 

3. Uzdot nekustamā īpašuma (nosaukums), kas atrodas Maltā, Maltas pagastā, Rēzeknes 

novadā, kadastra Nr.(..), novērtēšanas komisijai iesniegt nosacīto cenu apstiprināšanai 

Rēzeknes novada domei. 

 

25. § 

Par nekustamā īpašuma (nosaukums),  Nautrēnu pagastā 

nodošanu atsavināšanai Z. B.. 
(Ziņo I.Turka) 

 

Izskatījusi Z.B. pilnvarotās personas P. G. atsavināšanas ierosinājumu, pamatojoties uz 

likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17. un 27.punktu, 37.panta sesto daļu, 41.panta 

pirmās daļas 3. un 4.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.panta otro un 

trešo daļu, ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2017.gada 13.jūlija priekšlikumu, Rēzeknes 

novada dome, balsojot “par” – 15 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis 

Deksnis, Igors Kolosovs, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Elvīra Pizāne, 

Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Ērika Teirumnieka, 

Normunds Zušs), “pret” - nav, “atturas” – nav, n o l e m j: 

 

1. Pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma (nosaukums),  kas atrodas Nautrēnu 

pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.(..)., kas sastāv no zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu(..), 0,6281 ha platībā, nodošanu atsavināšanai Z. B. (lēmums pievienots). 

2. Izveidot nekustamā īpašuma (nosaukums), kas atrodas Nautrēnu pagastā, Rēzeknes 

novadā, kadastra Nr. (..), nosacītās cenas noteikšanai novērtēšanas komisiju šādā 

sastāvā: 

komisijas priekšsēdētāja – Līvija Plavinska, Nautrēnu pagasta pārvaldes vadītāja; 

komisijas locekļi: Anna Kūkoja, Zemes pārvaldības dienesta zemes lietu speciāliste; 

Sarmīte Boļše, Nautrēnu pagasta pārvaldes galvenā grāmatvede. 
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3. Uzdot nekustamā īpašuma (nosaukums), kas atrodas Nautrēnu pagastā, Rēzeknes 

novadā, kadastra Nr.(..), novērtēšanas komisijai iesniegt nosacīto cenu apstiprināšanai 

Rēzeknes novada domei. 

 

26. § 

Par nekustamā īpašuma (nosaukums),  Ozolmuižas pagastā 

nodošanu atsavināšanai V. Č. 
(Ziņo I.Turka) 

 

Izskatījusi V. Č. atsavināšanas ierosinājumu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 

21.panta pirmās daļas 17. un 27.punktu, 37.panta sesto daļu, 41.panta pirmās daļas 3. un 

4.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.panta otro un trešo daļu, ņemot vērā 

Finanšu pastāvīgās komitejas 2017.gada 13.jūlija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot 

“par” – 15 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Igors 

Kolosovs, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, 

Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Ērika Teirumnieka, Normunds Zušs), 

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

 

1. Pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma (nosaukums),   kas atrodas Ozolmuižā, 

Ozolmuižas pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr. (..), kas sastāv no zemes vienības 

ar kadastra apzīmējumu(..), 0,8732 ha platībā, nodošanu atsavināšanai V. Č. (lēmums 

pievienots). 

2. Izveidot nekustamā īpašuma (nosaukums),  kas atrodas Ozolmuižā, Ozolmuižas 

pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.(..)., nosacītās cenas noteikšanai novērtēšanas 

komisiju šādā sastāvā: 

komisijas priekšsēdētāja: Marija Petrovska – Ozolmuižas pagasta pārvaldes galvenā 

grāmatvede; 

komisijas locekles: Olga Ostrovska – Ozolmuižas pagasta pārvaldes kasiere; 

Jana Jakuškina – Zemes pārvaldības dienesta zemes lietu 

speciāliste. 

3. Uzdot nekustamā īpašuma (nosaukums), kas atrodas Ozolmuižā, Ozolmuižas pagastā, 

Rēzeknes novadā, kadastra Nr.(..)., novērtēšanas komisijai iesniegt nosacīto cenu 

apstiprināšanai Rēzeknes novada domei. 

 

27. § 

Par nekustamā īpašuma (nosaukums),   Ozolmuižas pagastā, 

nosacītās cenas apstiprināšanu 
(Ziņo I.Turka) 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas 

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

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

44.panta pirmo un otro daļu, 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 un likuma “Par 

zemes privatizāciju lauku apvidos” 28.panta pirmās daļas 1.punktu, Rēzeknes novada domes 

2017.gada 3.maija lēmumu “Par nekustamā īpašuma (nosaukums),   Ozolmuižas pagastā 

nodošanu atsavināšanai G. R. un A. R.” un G. R. un A. R. 2016.gada 16.maija un 2017.gada 

6.jūlija iesniegumus, ņemot vērā Ozolmuižas pagasta pārvaldes nekustamā īpašuma 

(nosaukums), novērtēšanas komisijas 2017.gada 26.jūnija sēdes protokolu Nr.4, Finanšu 

pastāvīgās komitejas 2017.gada 13.jūlija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 
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15 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Igors Kolosovs, 

Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris 

Stanka, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Ērika Teirumnieka, Normunds Zušs), “pret” - 

nav, “atturas” – nav, n o l e m j: 

 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma (nosaukums), kas atrodas (nosaukums),   

Ratiniekos, Ozolmuižas pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr. (..), 3,73 ha platībā, 

nosacīto cenu EUR 4894,26 (četri tūkstoši astoņi simti deviņdesmit četri euro 26 

centi). 

2. Pārdot A. R., personas kods (..), deklarēta dzīvesvieta (adrese), 3/16 domājamās 

daļas un G. R., personas kods (..), (adrese), 13/16 domājamās daļas no nekustamā 

īpašuma  (nosaukums),  kas sastāv no apbūvētas zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu (..)– 3,73 ha platībā, kas atrodas (nosaukums),   Ratinieki, Ozolmuižas 

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

4894,26 EUR (četri tūkstoši astoņi simti deviņdesmit četri euro 26 centi). 

3. Noteikt pirmo iemaksu 30 procentu apmērā no nekustamā īpašuma nosacītās cenas, 

t.i., 1468,28 euro (viens tūkstotis četri simti sešdesmit astoņi euro 28 centi). 

4. Noteikt pirmās iemaksas samaksas termiņu līdz 2017.gada 20.augustam. 

5. Uzdot Ozolmuižas pagasta pārvaldei trīs darba dienu laikā no pirmās iemaksas 

samaksas dienas paziņot Juridiskajai un lietvedības nodaļai par pirmās iemaksas 

samaksu. 

6. Uzdot Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniecei Elvīrai Pizānei noslēgt 

nomaksas pirkuma līgumu ar A. R. un G. R. viena mēneša laikā no pirmās iemaksas 

samaksas dienas. 

7. Noteikt četru gadu nomaksas termiņu no nomaksas pirkuma līguma noslēgšanas 

dienas. 

8. Noteikt, ka par atlikto maksājumu A. R. un G. R. maksā sešus procentus gadā no vēl 

nesamaksātās pirkuma maksas daļas un par pirkuma līgumā noteikto maksājumu 

termiņu kavējumiem nokavējuma procentus 0,1 procenta apmērā no kavētās 

maksājuma summas par katru kavējuma dienu. 

9. Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2017.gada 3.maija lēmuma (protokols Nr.11, 

5.§), 2.punktu, 2017.gada 16.maijā G. R. iemaksāja EUR 174,69 un 2017.gada 

16.maijā A. R. iemaksāja EUR 40,31 Ozolmuižas pagasta pārvaldes, reģistrācijas 

Nr.90000025361, norēķinu kontā Nr.LV65RIKO0002010102872, AS “DnB banka”. 

10. Ieskaitīt atlikušo pirkuma maksas daļu 3210,98 euro (trīs tūkstoši divi simti desmit 

euro 98 centi) Ozolmuižas pagasta pārvaldes, reģistrācijas Nr.90000025323, norēķinu 

kontā Nr.LV65RIKO0002010102872, AS “DnB banka”. 

11. Samazināt Ozolmuižas pagasta pārvaldei attiecīgajā gadā plānoto transfertu no 

pašvaldības budžeta 10 procentu apmērā, noapaļojot pilnos skaitļos, no nekustamā 

īpašuma nosacītās cenas, koriģējot transfertu, izdarot kārtējos budžeta grozījumus. 

12. Noteikt, ka no transferta samazināšanas iegūtie līdzekļi, izņemot izdevumus, kas 

Ozolmuižas pagasta pārvaldei radās, veicot nekustamā īpašuma novērtēšanu, ir 

izlietojami Ozolmuižas pagasta teritorijā esošo pašvaldības nekustamo īpašumu 

kadastrālajai uzmērīšanai un ierakstīšanai zemesgrāmatā. 

 

28. § 

Par nekustamā īpašuma (nosaukums) Vērēmu pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu 
(Ziņo I.Turka) 

 

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

41.panta pirmās daļas 4.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.panta trešo 
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daļu, 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” 

25.1.apakšpunktu, 27.punktu, 28.1.apakšpunktu, ņemot vērā Rēzeknes novada domes 2017.gada 

6.aprīļa lēmumu (protokols Nr.8, 10.§), A. N. 2017.gada 6.jūnija iesniegumu, nekustamā 

īpašuma novērtēšanas komisijas 2017.gada 6.jūnija lēmumu, Finanšu pastāvīgās komitejas 

2017.gada 13.jūlija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 15 (Regīna 

Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Igors Kolosovs, Anita Ludborža, 

Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors 

Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Ērika Teirumnieka, Normunds Zušs), “pret” - nav, “atturas” – 

nav, n o l e m j: 

 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma (nosaukums), kas atrodas (nosaukums), Vērēmu 

pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.(..), 0,759 ha platībā, nosacīto cenu EUR 

1253,19 (viens tūkstotis divi simti piecdesmit trīs euro 19 centi). 

2. Pārdot A.N. personas kods (..), deklarētā dzīvesvieta, (adrese) nekustamo īpašumu, 

kas atrodas (nosaukums), Stučevā, Vērēmu pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra 

Nr.(..), par brīvu cenu, kas ir vienāda ar nosacīto cenu, t.i., 1253,19 euro (viens 

tūkstotis divi simti piecdesmit trīs euro 19 centi). 

3. Noteikt pirkuma maksas samaksas termiņu līdz 2017.gada 20.novembrim. 

4. Uzdot Vērēmu pagasta pārvaldei trīs darba dienu laikā no pirkuma maksas samaksas 

dienas paziņot Juridiskajai un lietvedības nodaļai par pirkuma maksas samaksu. 

5. Uzdot Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniecei Elvīrai Pizānei noslēgt 

pirkuma līgumu ar A. N. viena mēneša laikā no pirkuma maksas samaksas dienas.  

6. Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2017.gada 6.aprīļa lēmuma (protokols Nr.8, 

10.§) 2.punktu, 2017.gada 11.aprīlī A. N. iemaksāja Vērēmu pagasta pārvaldes, 

reģistrācijas Nr.90000014495, norēķinu kontā LV82NDEA0000083037090, Nordea 

Bank AB Latvijas filiāle, 215,00 euro (divi simti piecpadsmit euro 00 centi). 

7. Ieskaitīt atlikušo pirkuma maksas daļu 1038,19 euro (viens tūkstotis trīsdesmit astoņi 

euro 19 centi) Vērēmu pagasta pārvaldes, reģistrācijas Nr.90000014495, norēķinu 

kontā Nr.LV82NDEA0000083037090, Nordea Bank AB Latvijas filiāle. 

8. Samazināt Vērēmu pagasta pārvaldei attiecīgajā gadā plānoto transfertu no 

pašvaldības budžeta 10 procentu apmērā, noapaļojot pilnos skaitļos, no nekustamā 

īpašuma nosacītās cenas, koriģējot transfertu, izdarot kārtējos budžeta grozījumus. 

9. Noteikt, ka no transferta samazināšanas iegūtie līdzekļi, izņemot izdevumus, kas 

Vērēmu pagasta pārvaldei radās, veicot nekustamā īpašuma novērtēšanu, ir izlietojami 

Vērēmu pagasta teritorijā esošo pašvaldības nekustamo īpašumu kadastrālajai 

uzmērīšanai un ierakstīšanai zemesgrāmatā. 

 

29. § 

Par piekrišanu dzīvokļa īpašuma iegūšanai L. V.  īpašumā 

Čornajas pagastā  
(Ziņo S.Frančenko) 

 

Izskatījusi L. V. iesniegumu par piekrišanu dzīvokļa īpašuma iegūšanai īpašumā, 

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

ņemot vērā Čornajas pagasta pārvaldes 2017.gada 4.jūlija atzinumu un Finanšu pastāvīgās 

komitejas 2017.gada 13.jūlija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 15 (Regīna 

Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Igors Kolosovs, Anita Ludborža, 

Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors 
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Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Ērika Teirumnieka, Normunds Zušs), “pret” - nav, “atturas” – 

nav, n o l e m j: 

 

pieņemt lēmumu par piekrišanu dzīvokļa īpašuma iegūšanai L. V. īpašumā Čornajas 

pagastā (lēmums pievienots). 

 

30. § 

Par ūdenssaimniecības pakalpojuma tarifu apstiprināšanu Griškānu pagastā 
(Ziņo J.Aleksāns, Debatē S.Šķesters, J.Aleksāns) 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta c) 

apakšpunktu, 41.panta pirmās daļas 4.punktu, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 

2016.gada 14.janvāra lēmumu Nr.1/2 “Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas 

metodika”, Griškānu pagasta pārvaldes 2017.gada 19.aprīļa iesniegumu un Komunālo jautājumu 

komisijas 2017.gada 12.jūnija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 14 (Regīna 

Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Igors Kolosovs, Anita Ludborža, 

Zigfrīds Lukaševičs, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, 

Staņislavs Šķesters, Ērika Teirumnieka, Normunds Zušs), “pret” - nav, “atturas” – 1 (Pāvels 

Melnis), n o l e m j: 

 

1. Sākot ar 2017.gada 1.augustu, noteikt šādus ūdensaimniecības pakalpojumu tarifus 

Griškānu pagasta Sprūževas, Greiškānu un Janopoles ciemos: 

1.1. par ūdens piegādi - 1,54 EUR/m³ (bez PVN); 

1.2. par notekūdeņu attīrīšanu - 0,91 EUR/m³ (bez PVN). 

2. Atzīt par spēku zaudējušu Rēzeknes novada domes 2012.gada 21.jūnija lēmumu “Par 

sadzīves atkritumu savākšanu, ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifu 

apstiprināšanu Griškānu pagastā” (protokols Nr.12, 18.§). 

 

31. § 

Par samaksas samazināšanu G.Z. par īpašumā piešķirto zemi 

Ilzeskalna pagastā 
(Ziņo M.Vizule) 

 

Izskatījusi G.Z. 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 2017.gada 13.jūlija priekšlikumu, Rēzeknes novada 

dome, balsojot “par” – 15 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis 

Deksnis, Igors Kolosovs, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Elvīra Pizāne, 

Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Ērika Teirumnieka, 

Normunds Zušs), “pret” - nav, “atturas” – nav, n o l e m j: 

 

pieņemt lēmumu par samaksas samazināšanu G.Z. par īpašumā piešķirto zemi Ilzeskalna 

pagastā (lēmums pievienots). 

 

32. § 

Par samaksas samazināšanu G.S. par īpašumā piešķirto zemi 

Ozolaines pagastā 
(Ziņo M.Vizule) 

 

Izskatījusi G.S. iesniegumu par samaksas samazināšanu par īpašumā piešķirto zemi, 

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 37.panta sesto daļu, 41.panta pirmās daļas 3.punktu, 
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ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2017.gada 13.jūlija priekšlikumu, Rēzeknes novada 

dome, balsojot “par” – 15 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis 

Deksnis, Igors Kolosovs, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Elvīra Pizāne, 

Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Ērika Teirumnieka, 

Normunds Zušs), “pret” - nav, “atturas” – nav, n o l e m j: 

 

pieņemt lēmumu par samaksas samazināšanu G.S. par īpašumā piešķirto zemi Ozolaines 

pagastā (lēmums pievienots). 

 

33. § 

Par starpgabala statusa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 

(..) Audriņu pagastā 
(Ziņo M.Vizule) 

 

Izskatījusi Audriņu pagasta pārvaldes iesniegumu par 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 2017.gada 13.jūlija priekšlikumu, Rēzeknes 

novada dome, balsojot “par” – 15 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis 

Deksnis, Igors Kolosovs, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Elvīra Pizāne, 

Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Ērika Teirumnieka, 

Normunds Zušs), “pret” - nav, “atturas” – nav, n o l e m j: 

 

pieņemt lēmumu par starpgabala statusa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu (..) Audriņu pagastā (lēmums pievienots). 

 

34. § 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Nosaukums” 

Bērzgales pagastā 
(Ziņo M.Vizule) 

 

Izskatījusi SIA “Ametrs” Rēzeknes biroja vadītāja Jura Kazāka iesniegto zemes ierīcības 

projektu nekustamajam īpašumam “Nosaukums”, 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 2017.gada 13.jūlija 

priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 15 (Regīna Baranova, Vasīlijs 

Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Igors Kolosovs, Anita Ludborža, Zigfrīds 

Lukaševičs, Pāvels Melnis, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, 

Staņislavs Šķesters, Ērika Teirumnieka, Normunds Zušs), “pret” - nav, “atturas” – nav, 

n o l e m j: 

 

pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam 

“Nosaukums” Bērzgales pagastā (lēmums pievienots). 

 

35. § 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam ( nosaukums) 

Kantinieku pagastā 
(Ziņo M.Vizule) 

 

Izskatījusi SIA “Latvijasmernieks.lv” iesniegto zemes ierīcības projektu nekustamajam 

īpašumam (nosaukums) pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 37.panta sesto daļu, 41.panta 
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pirmās daļas 3.punktu, ņemot vērā Teritorijas attīstības, plānošanas, tautsaimniecības, vides un 

infrastruktūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2017.gada 13.jūlija priekšlikumu, Rēzeknes 

novada dome, balsojot “par” – 15 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis 

Deksnis, Igors Kolosovs, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Elvīra Pizāne, 

Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Ērika Teirumnieka, 

Normunds Zušs), “pret” - nav, “atturas” – nav, n o l e m j: 

 

pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam 

(nosaukums) Kantinieku pagastā (lēmums pievienots). 

 

36. § 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam ( nosaukums) 

Lūznavas pagastā 
(Ziņo M.Vizule) 

 

Izskatījusi SIA “Latvijasmernieks.lv” iesniegto zemes ierīcības projektu nekustamajam 

īpašumam “Nosaukums”, 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 2017.gada 13.jūlija priekšlikumu, 

Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 15 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars 

Buharins, Vilis Deksnis, Igors Kolosovs, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, 

Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Ērika 

Teirumnieka, Normunds Zušs), “pret” - nav, “atturas” – nav, n o l e m j: 

 

pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam 

“Nosaukums” Lūznavas pagastā (lēmums pievienots). 

 

37. § 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem  

(nosaukums) un (nosaukums) Nagļu pagastā 
(Ziņo M.Vizule) 

 

Izskatījusi SIA “Ametrs” Rēzeknes biroja vadītāja Jura Kazāka iesniegto zemes ierīcības 

projektu nekustamajiem īpašumiem (nosaukums) un (nosaukums),  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 

2017.gada 13.jūlija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 15 (Regīna 

Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Igors Kolosovs, Anita Ludborža, 

Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors 

Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Ērika Teirumnieka, Normunds Zušs), “pret” - nav, “atturas” – 

nav, n o l e m j: 

 

pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem 

(nosaukums) un (nosaukums) Nagļu pagastā (lēmums pievienots). 

 

38. § 

Par 2009.gada 10.jūnija Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.94 grozījumiem ar L. Š. 

Audriņu pagastā 
(Ziņo A.Bringule) 

 



26 

 

Izskatījusi L.Š. iesniegumu par lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.94 grozījumiem, 

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

ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2017.gada 13.jūlija priekšlikumu, Rēzeknes novada 

dome, balsojot “par” – 15 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis 

Deksnis, Igors Kolosovs, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Elvīra Pizāne, 

Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Ērika Teirumnieka, 

Normunds Zušs), “pret” - nav, “atturas” – nav, n o l e m j: 

 

pieņemt lēmumu par 2009.gada 10.jūnija Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.94 

grozījumiem ar L. Š. Audriņu pagastā (lēmums pievienots). 

 

39. § 

Par 2007.gada 23.marta Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.051 grozījumiem ar 

 L.B. Ozolaines pagastā 
(Ziņo A.Bringule) 

 

Izskatījusi L.B. iesniegumu par lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.051 izbeigšanu, 

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

ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2017.gada 13.jūlija priekšlikumu, Rēzeknes novada 

dome, balsojot “par” – 15 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis 

Deksnis, Igors Kolosovs, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Elvīra Pizāne, 

Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Ērika Teirumnieka, 

Normunds Zušs), “pret” - nav, “atturas” – nav, n o l e m j: 

 

pieņemt lēmumu par 2007.gada 23.marta Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.051 

izbeigšanu ar L.B. Ozolaines pagastā (lēmums pievienots). 

 

40. § 

Par dzīvojamās telpas īres tiesību atzīšanu un pašvaldībai piederošās dzīvojamās telpas 

izīrēšanu V.M. Stružānu pagastā 
(Ziņo S.Strankale) 

 

Izskatījusi V.M. 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 2017.gada 13.jūlija priekšlikumu, Rēzeknes 

novada dome, balsojot “par” – 15 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis 

Deksnis, Igors Kolosovs, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Elvīra Pizāne, 

Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Ērika Teirumnieka, 

Normunds Zušs), “pret” - nav, “atturas” – nav, n o l e m j: 

 

1. Pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas īres tiesību atzīšanu un pašvaldībai piederošās 

dzīvojamās telpas izīrēšanu V.M. Stružānu pagastā (lēmums pievienots). 

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

noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar V.M.. 

3. Uzdot Sociālajam dienestam veikt attiecīgus grozījumus pašvaldības reģistrā 

palīdzības saņemšanai dzīvokļu jautājumu risināšanā personu kategorijai “Bērni bāreņi 

un bērni, kuri palikuši bez vecāku gādības un audzināti bērnu aprūpes un audzināšanas 

iestādē, audžuģimenē 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”. 
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41. § 

Par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar I. S. Stružānu pagastā 
(Ziņo S.Strankale) 

 

Izskatījusi I. S. iesniegumu par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu, pamatojoties uz 

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

Sociālo un veselības aizsardzības jautājumu pastāvīgās komitejas 2017.gada 13.jūlija 

priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 15 (Regīna Baranova, Vasīlijs 

Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Igors Kolosovs, Anita Ludborža, Zigfrīds 

Lukaševičs, Pāvels Melnis, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, 

Staņislavs Šķesters, Ērika Teirumnieka, Normunds Zušs), “pret” - nav, “atturas” – nav, 

n o l e m j: 

 

1. Pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar I. S. Stružānu 

pagastā (lēmums pievienots). 

2. Uzdot pašvaldības SIA “STRŪŽĀNU SILTUMS” valdes loceklim Renāram Vabalam 

sagatavot un noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar I. S.. 

 

42. § 

Par dzīvojamās telpas īres līguma pārslēgšanu 
(Ziņo S.Strankale) 

 

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 Sociālo un 

veselības aizsardzības jautājumu pastāvīgās komitejas 2017.gada 13.jūlija priekšlikumu, 

Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 15 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars 

Buharins, Vilis Deksnis, Igors Kolosovs, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, 

Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Ērika 

Teirumnieka, Normunds Zušs), “pret” - nav, “atturas” – nav, n o l e m j: 

 

1. Sakarā ar to, ka ar iepriekšējā īrnieka nāvi pilngadīgs ģimenes loceklis, ja tam 

piekrīt pārējie pilngadīgie ģimenes locekļi, ir tiesīgs prasīt dzīvojamās telpas īres 

līguma noslēgšanu ar viņu iepriekšējā īrnieka vietā, nemainot iepriekšējā īres 

līguma nosacījumus, noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar V. B., personas kods 

(..), par dzīvokļa Nr. (..), kas atrodas Miera ielā (..), Strūžānos, Stružānu pagastā, 

Rēzeknes novadā, īri uz nenoteiktu laiku, nosakot īres maksu saskaņā ar 

apstiprinātajiem īres maksas tarifiem. 

2. Uzdot SIA “STRŪŽĀNU SILTUMS” valdes loceklim Renāram Vabalam sagatavot 

un noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar V.B.. 

 

43. § 

Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu 
(Ziņo S.Strankale) 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 37.panta sesto daļu, 41.panta pirmās daļas 

3.punktu, likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 27.pantu, ņemot vērā Sociālo un veselības 

aizsardzības jautājumu pastāvīgās komitejas 2017.gada 13.jūlija priekšlikumu, Rēzeknes novada 

dome, balsojot “par” – 15 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis 

Deksnis, Igors Kolosovs, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Elvīra Pizāne, 

Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Ērika Teirumnieka, 

Normunds Zušs), “pret” - nav, “atturas” – nav, n o l e m j: 
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1. Izbeigt dzīvojamās telpas īres līgumu ar L.L., personas kods (..), par dzīvokļa Nr. (..), kas 

atrodas Jaunatnes ielā (..), Lūznavā, Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā, īri. Uzdot 

pašvaldības SIA “Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums” valdes loceklim 

Jānim Kravalim sagatavot un noslēgt vienošanos par dzīvojamās telpas īres līguma 

izbeigšanu ar L.L. 

2. Izbeigt dzīvojamās telpas īres līgumu ar A. P., personas kods (..), par dzīvokļa Nr. (..), 

kas atrodas Jaunatnes ielā (..), Lūznavā, Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā, īri. Uzdot 

pašvaldības SIA “Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums” valdes loceklim 

Jānim Kravalim sagatavot un noslēgt vienošanos par dzīvojamās telpas īres līguma 

izbeigšanu ar A. P. 

3. Izbeigt dzīvojamās telpas īres līgumu ar E.S., personas kods (..), par dzīvokļa Nr. (..), kas 

atrodas Pilskalna ielā (..), Pušā, Pušas pagastā, Rēzeknes novadā, īri. Uzdot Maltas 

pagasta pārvaldes struktūrvienības “Pušas pagasta pārvalde” vadītājam Viktoram 

Afanasjevam sagatavot un noslēgt vienošanos par dzīvojamās telpas īres līguma 

izbeigšanu ar E. S. 

4. Izbeigt dzīvojamās telpas īres līgumu ar J. Č., personas kods, par (..) dzīvokļa Nr. (..), 

kas atrodas Miera ielā, (..) Strūžānos, Stružānu pagastā, Rēzeknes novadā, īri. Uzdot 

pašvaldības pašvaldības SIA “STRŪŽĀNU SILTUMS” valdes loceklim Renāram 

Vabalam sagatavot un noslēgt vienošanos par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu ar 

J.Č.. 

 

44. § 

Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu G.R. Rikavas pagastā 
(Ziņo S.Strankale) 

 

Izskatījusi G.R. iesniegumu par sociālā dzīvokļa 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 2017.gada 13.jūlija priekšlikumu, 

Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 15 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars 

Buharins, Vilis Deksnis, Igors Kolosovs, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, 

Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Ērika 

Teirumnieka, Normunds Zušs), “pret” - nav, “atturas” – nav, n o l e m j: 

 

1. Pieņemt lēmumu par sociālā dzīvokļa izīrēšanu G.R.  Rikavas pagastā (lēmums 

pievienots). 

2. Uzdot Rikavas pagasta pārvaldes vadītājam Andrejam Tāraudam izbeigt līdzšinējo 

dzīvojamās telpas īres līgumu, sagatavot un noslēgt sociālā dzīvokļa īres līgumu ar 

G.R. 

 

45. § 

Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu I.G. Stružānu pagastā 
(Ziņo S.Strankale) 

 

Izskatījusi I.G. iesniegumu par sociālā dzīvokļa 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 2017.gada 13.jūlija priekšlikumu, 

Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 15 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars 

Buharins, Vilis Deksnis, Igors Kolosovs, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, 

Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Ērika 

Teirumnieka, Normunds Zušs), “pret” - nav, “atturas” – nav, n o l e m j: 
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1. Pieņemt lēmumu par sociālā dzīvokļa izīrēšanu I.G. Stružānu pagastā (lēmums 

pievienots). 

2. Uzdot pašvaldības SIA “STRŪŽĀNU SILTUMS” valdes loceklim Renāram Vabalam 

izbeigt līdzšinējo dzīvojamās telpas īres līgumu, sagatavot un noslēgt sociālā dzīvokļa 

īres līgumu ar I.G.. 

 

46. § 

Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu 
(Ziņo S.Strankale) 

 

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 2017.gada 13.jūlija 

priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 15 (Regīna Baranova, Vasīlijs 

Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Igors Kolosovs, Anita Ludborža, Zigfrīds 

Lukaševičs, Pāvels Melnis, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, 

Staņislavs Šķesters, Ērika Teirumnieka, Normunds Zušs), “pret” - nav, “atturas” – nav, 

n o l e m j: 

 

1. Atjaunot D.E., personas kods (..), sociālā dzīvokļa īres līgumu par dzīvokļa Nr.(..) īri, 

kas atrodas Parka ielā (..) Strūžānos, Stružānu pagastā, Rēzeknes novadā, noslēdzot 

sociālā dzīvokļa īres līgumu uz noteiktu laiku no 2017.gada 1.augusta līdz 2018.gada 

31.janvārim. 

2. Uzdot pašvaldības SIA “STRŪŽĀNU SILTUMS” valdes loceklim Renāram Vabalam 

atjaunot sociālā dzīvokļa īres līgumu ar D.E.. 

 

47. § 

Par projekta “Aparatūras iegāde fiziskās slodzes testu un fizisko īpašību 

funkcionālās diagnostikas veikšanai Rēzeknes novada iedzīvotājiem” 

pārņemšanu no biedrības “Esi vasals” 
(Ziņo S.Šķesters) 

 

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

Finanšu pastāvīgās komitejas un Teritorijas attīstības, plānošanas, tautsaimniecības, vides un 

infrastruktūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2017.gada 13.jūlija priekšlikumu, Rēzeknes 

novada dome, balsojot “par” – 15 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis 

Deksnis, Igors Kolosovs, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Elvīra Pizāne, 

Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Ērika Teirumnieka, 

Normunds Zušs), “pret” - nav, “atturas” – nav, n o l e m j: 

 

Rēzeknes novada pašvaldība pārņem biedrības “Esi vasals” projektu “Aparatūras iegāde 

fiziskās slodzes testu un fizisko īpašību funkcionālās diagnostikas veikšanai Rēzeknes novada 

iedzīvotājiem”, kas iesniegts Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam 

apakšpasākuma 19.2.“Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības 

stratēģiju” aktivitātē 19.2.2.“Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” rīcībā 2.3.“Sociālo un 

veselības pakalpojumu attīstība” ar projekta kopējām attiecināmajām izmaksām 19 423,61 EUR 

(deviņpadsmit tūkstoši četri simti divdesmit trīs euro, 61 cents) apmērā, garantējot 

līdzfinansējumu projekta apstiprināšanas gadījumā 10 % apmērā kā sabiedriskā labuma 

projektam jeb 1942,36 EUR (viens tūkstotis deviņi simti četrdesmit divi euro, 36 centi) no 

Rēzeknes novada pašvaldības Bērnu-jaunatnes sporta skolas budžeta līdzekļiem. 
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Sēde slēgta 11:00 

 

 

Nākamā kārtējā Rēzeknes novada domes sēde tiek sasaukta 2017.gada 3.augustā. 

 

 

Pielikumā: 

1. Rēzeknes novada pašvaldības 2017.gada 20.jūlija saistošie noteikumi Nr.1 „Rēzeknes 

novada pašvaldības nolikums” uz 17 lapām 

2. Paskaidrojuma raksts Rēzeknes novada pašvaldības 2017.gada 20.jūlija saistošajiem 

noteikumiem Nr.1 „Rēzeknes novada pašvaldības nolikums” uz   1 lapas 

3. Rēzeknes novada pašvaldības 2017.gada 20.jūlija saistošie noteikumi  Nr.2 „Grozījumi 

Rēzeknes novada pašvaldības 2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.81 „Par 

Rēzeknes novada pašvaldības budžetu 2017.gadam”” ar pielikumiem uz 12 lapām; 

4. Paskaidrojuma raksts Rēzeknes novada pašvaldības 2017.gada 20.jūlija saistošajiem 

noteikumiem Nr.2 “Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2017.gada 26.janvāra 

saistošajos noteikumos Nr.81 „Par Rēzeknes novada pašvaldības budžetu 2017.gadam”” 

uz 4 lapām 

5. Rēzeknes novada pašvaldības 2014.gada 4.septembra noteikumu Nr.12 “Par iepirkumu 

organizēšanu un iepirkumu komisiju darbību Rēzeknes novada pašvaldībā” 4.Pielikums 

uz 1 lapas 

6. Latgales plānošanas reģiona 2017.gada 28.jūnija vēstules Nr.2.4.1/246 “Par Latgales 

plānošanas reģiona pašvaldību priekšsēdētāju kopsapulci” kopija uz 2 lapām 

7. Tieslietu ministrijas 2017.gada 6.jūlija vēstules Nr.16.2-3/1312 “Par Rēzeknes novada 

Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas saskaņošanu” kopija uz 2 lapām 

8. S. Ū. 2017.gada 11.jūlija iesniegums uz 1 lapas 

9. Kārtība, kādā tiek noteiktas Rēzeknes novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju  

amata vienības un algas likmes uz 2 lapām 

10. Stružānu pagasta pārvaldes 2017.gada 6.jūlija iesniegumu Nr.2.2/111, Nr.2.2/110, 

Nr.2.2/112, Nr.2.2/113, Nr.2.2/114 kopijas, kopā uz 5 lapām 

11. Rēzeknes novada pašvaldības dzīvokļa īpašuma ar kadastra Nr.7894 900 0066 Miera ielā 

6 – 11, Strūžānos, Stružānu pagasts, Rēzeknes novads, izsoles noteikumi ar pielikumiem 

kopā uz 12 lapām 

12. Rēzeknes novada pašvaldības dzīvokļa īpašuma ar kadastra Nr.7894 900 0062 Miera ielā 

6 – 3, Strūžānos, Stružānu pagasts, Rēzeknes novads, izsoles noteikumi ar pielikumiem 

kopā uz 12 lapām 

13. Rēzeknes novada pašvaldības dzīvokļa īpašuma ar kadastra Nr.7894 900 0065 Miera ielā 

6 – 13, Strūžānos, Stružānu pagasts, Rēzeknes novads, izsoles noteikumi ar pielikumiem 

kopā uz 12 lapām 

14. Rēzeknes novada pašvaldības dzīvokļa īpašuma ar kadastra Nr.7894 900 0064 Miera ielā 

6 – 4, Strūžānos, Stružānu pagasts, Rēzeknes novads, izsoles noteikumi ar pielikumiem 

kopā uz 12 lapām 

15. Rēzeknes novada pašvaldības dzīvokļa īpašuma ar kadastra Nr.7894 900 0063 Miera ielā 

6 – 8, Strūžānos, Stružānu pagasts, Rēzeknes novads, izsoles noteikumi ar pielikumiem 

kopā uz 12 lapām 

16. Dricānu pagasta pārvaldes 2017.gada 10.jūlija iesniegums Nr.2.2/109 uz 1 lapas 

17. Pašvaldības SIA “Strūžānu siltums” 2017.gada 27.jūnija iesniegums Nr.1.3/171 uz 1 

lapas  
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18. Griškānu pagasta pārvaldes 2017.gada 19.aprīļa iesniegums un dokumenti pielikumā, 

kopā uz 51 lapas 

19. Pašvaldības reģistrs palīdzības saņemšanai dzīvokļu jautājumu risināšanā personu 

kategorijai “Bērni bāreņi un bērni, kuri palikuši bez vecāku gādības un audzināti bērnu 

aprūpes un audzināšanas iestādē, audžuģimenē 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” uz 1 lapas 

20. Rēzeknes novada domes lēmumi (administratīvie akti) 20.§ - 26.§, 29.§, 31.§ - 41.§, 44.§, 

45.§,  kopā uz 21 lapas 

 

 

 

Sēdes vadītāja                                                                                                      Elvīra Pizāne 

2017.gada 20.jūlijā 
 

 

 

Protokoliste                                                                                                          Ilona Turka 

2017.gada 20.jūlijā 

 

 


