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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 19.oktobrī                                                                                                              Nr.25 

 

Sēde sasaukta plkst.10.00 

Sēde atklāta plkst.10.00 

 

Sēdi vada Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs  

 

Protokolē Rēzeknes novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības nodaļas vadītāja Ilona Turka 

 

Piedalās  

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

Buharins, Vilis Deksnis, Zigfrīds Lukaševičs, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors 

Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Frīdis Zenčenko, Normunds Zušs 

- Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniece Elvīra Pizāne 

- Rēzeknes novada pašvaldības izpilddirektors Jānis Troška 

 Rēzeknes novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības nodaļas juriste Sandra 

Frančenko 

 Rēzeknes novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības nodaļas juriste Iveta Ladnā 

 Rēzeknes novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Silvija 

Ančikovska 

 Rēzeknes novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļas budžeta ekonomists 

Austris Seržants 

 Rēzeknes novada pašvaldības Zemes pārvaldības dienesta speciāliste zemes nomas 

jautājumos Anita Bringule 

 Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja Anna Jaudzema 

 Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas projektu vadītāja Brigita 

Arbidāne 

 Rēzeknes novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītāja Silvija Strankale 

 Laikraksta „Rēzeknes Vēstis” žurnāliste Aleksandra Elksne-Pavlovska 

 Praktikante L. S. 

 

Nepiedalās: Rēzeknes novada domes deputāti: Anita Ludborža, Pāvels Melnis – pamatdarbā, 

 Ērika Teirumnieka – komandējumā, 

 Igors Kolosovs – miris 

                                                                            

Darba kārtībā: 

1. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2017.gada 19.oktobra saistošo noteikumu Nr.8 

„Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2017.gada 26.janvāra saistošajos 

mailto:info@rdc.lv
http://www.rezeknesnovads.lv/
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noteikumos Nr.81 „Par Rēzeknes novada pašvaldības budžetu 2017.gadam”” 

izdošanu  

2. Par Kaunatas vidusskolas nolikuma apstiprināšanu  

3. Par Rēzeknes novada pašvaldības telpu nomas tiesību izsoli Silmalas pagastā  

4. Par nekustamā īpašuma Pils ielā 8, Lūznavā, Lūznavas pagastā, telpu nomu 

sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai nomas tiesību izsoles atzīšanu par 

nenotikušu  

5. Par Rēzeknes novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas – cirsmas Nr.1 un 

Nr.2, kas atrodas nekustamajā īpašumā ar kadastra Nr.7862 011 0065 Kaunatas 

pagastā, pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli  

6. Par nekustamā īpašuma “Tautas nams”, Ezera ielā 2, Pušā, Pušas pagastā, izsolē 

nosolītās cenas atlikušās summas samaksas termiņa noteikšanu  

7. Par dzīvokļa īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā  

8. Par dzīvokļa īpašuma (adrese), Lūznavā, Lūznavas pagastā, nosacītās cenas 

noteikšanu  

9. Par grozījumu Rēzeknes novada domes 2017.gada 3.maija lēmumā “Par dzīvokļa 

īpašuma (adrese) Pušā, Pušas pagastā, nosacītās cenas noteikšanu”  

10. Par dzīvokļa īpašuma (adrese), Lūznavā, Lūznavas pagastā, nodošanu atsavināšanai 

T.Š. 

11. Par transporta būves – ceļa “Vipinga – Linu fabrika” - nodošanu bez atlīdzības no 

Rēzeknes novada pašvaldības Griškānu pagasta pārvaldes bilances uz Rēzeknes 

pilsētas domes bilanci  

12. Par siltumapgādes pakalpojuma tarifa apstiprināšanu Bērzgales pagasta Bērzgales 

ciemā 

13. Par siltumapgādes pakalpojuma tarifa apstiprināšanu Dricānu pagastā  

14. Par siltumapgādes pakalpojuma tarifa apstiprināšanu Kaunatas pagasta Kaunatas 

ciemā  

15. Par siltumapgādes pakalpojuma tarifa apstiprināšanu Stoļerovas pagastā  

16. Par ūdensapgādes un kanalizācijas tarifu apstiprināšanu Ozolaines pagastā  

17. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu J.O. uz zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu (..) Lūznavas pagastā  

18. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam 

“Nosaukums” Feimaņu pagastā  

19. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam 

“Nosaukums” Silmalas pagastā  

20.  Par 2009.gada 31.marta Lauku apvidus zemes nomas tipveida līguma Nr.74 

izbeigšanu ar A. J. Ilzeskalna pagastā  

21. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu  

22. Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu  

23. Par Rēzeknes novada pašvaldības dalību projektā “Kas pagātni pētī – nākotni svētī”  

24. Par Rēzeknes novada pašvaldības dalību projektā “Tautas tērpu iegāde Dricānu 

jauniešu deju kolektīvam “JUMALĒNI””  

25. Par Rēzeknes novada pašvaldības dalību projektā “Dejotprieks Gaigalavā”  

26. Par Rēzeknes novada pašvaldības dalību projektā “Čigānu tērpu iegāde Griškānu 

pagasta vokālajam ansamblim “Čarger””  

27. Par biedrības “Rāzna Plus” projekta “Nemateriālā kultūras mantojuma 

saglabāšana: Abrenes tautas tērpu iegāde Kaunatas jauniešu deju kolektīvam 

“Rasa”” atbalstu  

28. Par Rēzeknes novada pašvaldības dalību projektā “Skatītāju krēslu iegāde Lendžu 

kultūras namam”  
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29. Par Rēzeknes novada pašvaldības dalību projektā “Tautas tērpu iegāde Maltas 

kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvam “Rutuļi””  

30. Par Rēzeknes novada pašvaldības dalību projektā “Apgaismojuma nodrošinājums 

pasākumu kvalitātes uzlabošanai Maltas kultūras namā”  

31. Par Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas pagasta pārvaldes struktūrvienības 

“Mākoņkalna pagasta pārvalde” dalību projektā “Aprīkojuma iegāde Mākoņkalna 

kultūras nama darbības pilnveidošanai”  

32. Par Rēzeknes novada pašvaldības dalību projektā “Nautrēnu pagasta sporta halles- 

kultūras nama logu aprīkošana, pielāgojot sporta aktivitātēm”  

33. Par biedrības “Rogovkīši” dalību projektā “Kustēsimies kopā”  

34. Par Rēzeknes novada pašvaldības dalību projektā “Gaismu aparatūras iegāde 

Ozolaines pagasta tautas nama vajadzībām”  

35. Par Rēzeknes novada pašvaldības dalību projektā “Tautas tērpu un apavu iegāde 

Ratnieku tautas nama vidējās paaudzes deju kolektīvam “Juris””  

36. Par Rēzeknes novada pašvaldības dalību projektā “Volejbola treniņmašīnas iegāde 

treniņa procesa dažādošanai Rēzeknes novada volejbola spēlētājiem”  

37. Par Rēzeknes novada pašvaldības dalību projektā “Vingrošanas aprīkojuma 

uzstādīšana Rikavas pamatskolas stadionā”  

38. Par Rēzeknes novada pašvaldības dalību projektā “Aktīvās atpūtas laukuma izveide 

Rikavas daudzstāvu namu pagalmā”  

39. Par Rēzeknes novada pašvaldības dalību projektā „Bērnu rotaļu laukuma “Bērnu 

smaids” izveide”  

40. Par Rēzeknes novada pašvaldības dalību projektā “Rotaļu laukuma izveide 

Strūžānos”  

41. Par Rēzeknes novada pašvaldības dalību projektā „Skanīgāk un košāk!”  

42. Par biedrības “Lobs lobam” projekta „Promenāde” atbalstu 

43. Par Rēzeknes novada pašvaldības dalību projektā „Skatuves stangu, skatuves 

audumu un priekšgaismu stangas piegāde un uzstādīšana” 

44. Par Rēzeknes novada pašvaldības dalību projektā „Inline hokeja aprīkojums 

Vērēmu pagastā” 

 

 

Par izsludinātās Rēzeknes novada domes sēdes darba kārtības  

apstiprināšanu un papildināšanu 
(Ziņo M.Švarcs) 

 

Izskatījusi Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja Monvīda Švarca 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” – 13 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, 

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

Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Frīdis Zenčenko, Normunds Zušs), “pret” - nav, “atturas” 

– nav, n o l e m j: 

 

1. Apstiprināt izsludināto Rēzeknes novada domes 2017.gada 19.oktobra sēdes darba 

kārtību (1.–40.jautājumu). 

2. Papildināt Rēzeknes novada domes 2017.gada 19.oktobra sēdes darba kārtību ar 4 

jautājumiem: 

2.1. “Par Rēzeknes novada pašvaldības dalību projektā „Skanīgāk un košāk!””; 

2.2. “Par biedrības “Lobs lobam” projekta „Promenāde” atbalstu”; 
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2.3. “Par Rēzeknes novada pašvaldības dalību projektā „Skatuves stangu, 

skatuves audumu un priekšgaismu stangas piegāde un uzstādīšana””; 

2.4. “Par Rēzeknes novada pašvaldības dalību projektā „Inline hokeja 

aprīkojums Vērēmu pagastā””. 

 

1. § 

Par Rēzeknes novada pašvaldības 2017.gada 19.oktobra saistošo noteikumu Nr.8 

„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, Tautsaimniecības attīstības jautājumu pastāvīgās 

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

kultūras un sporta jautājumu pastāvīgās komitejas un Finanšu pastāvīgās komitejas 2017.gada 

12.oktobra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 13 (Regīna Baranova, 

Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Zigfrīds Lukaševičs, Elvīra Pizāne, Guntis 

Rasims, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Frīdis 

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

 

izdot Rēzeknes novada pašvaldības 2017.gada 19.oktobra saistošos noteikumus Nr.8 

„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 pievienoti). 

 

2. § 

Par Kaunatas vidusskolas nolikuma apstiprināšanu  
(Ziņo V.Deksnis) 

 

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

likuma 22.panta pirmo daļu, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta jautājumu pastāvīgās 

komitejas 2017.gada 12.oktobra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 13 

(Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Zigfrīds Lukaševičs, 

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

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

 

1. Apstiprināt Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas vidusskolas nolikumu (nolikums 

pievienots). 

2. Atzīt ar 2017.gada 20.oktobri par spēku zaudējušu 2009.gada 20.augusta Rēzeknes 

novada domes sēdē apstiprināto Kaunatas vidusskolas nolikumu (protokols Nr.7, 

21.§). 

 

3. § 

Par Rēzeknes novada pašvaldības telpu nomas tiesību izsoli Silmalas pagastā 
(Ziņo S.Frančenko) 

 

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

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

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

valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un 

nomas līguma tipveida nosacījumiem” 7.punktu, 11.punktu, 12.punktu, 14.punktu, 22.punktu 
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un 34.punktu, ņemot vērā Silmalas pagasta pārvaldes 2017.gada 11.oktobra iesniegumu, 

Finanšu pastāvīgās komitejas 2017.gada 12. oktobra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, 

balsojot “par” – 13 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, 

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

Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Frīdis Zenčenko, Normunds Zušs), “pret” - nav, “atturas” 

– nav, n o l e m j: 

 

1. Nodot nomā Rēzeknes novada pašvaldībai piederošos nekustamos īpašumus: 

1.1.  “Vecružinas pagasta ēka” Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā, telpas 70,5 m
2 

kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 7888 004 0281 001 komercdarbībai, rīkojot 

nekustamā īpašuma nomas tiesību izsoli. 

1.2.  “Pagasta ēka” Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā, ofisa telpas (10.kabinets) 

12,0 m
2 

kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 7888 014 0075 001 saimnieciskajai 

darbībai, rīkojot nekustamā īpašuma nomas tiesību izsoli. 

2. Izveidot šī lēmuma 1.punktā minēto pašvaldības nekustamo īpašumu komisiju izsoles 

procedūru veikšanai šādā sastāvā: 

     komisijas priekšsēdētāja -  Regīna Baranova, Silmalas pagasta pārvaldes sekretāre; 

     komisijas locekļi:  Nellija Augustāne, Silmalas pagasta pārvaldes lietvede; 

Lolita Ļoļāne, Silmalas pagasta pārvaldes galvenā grāmatvede; 

Ērika Greidāne, Silmalas pagasta pārvaldes grāmatvede. 

3. Apstiprināt nomas maksas nosacītās cenas (izsoles sākumcenas): 

3.1. “Vecružinas pagasta ēka” Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā, telpas 70,5 m
2 

kopplatībā – 0,25 EUR/m
2
 mēnesī (bez PVN); 

3.2. “Pagasta ēka” Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā, ofisa telpas (10.kabinets) 12,0 

m
2 

kopplatībā - 0,30 EUR/m
2
 mēnesī (bez PVN). 

4. Apstiprināt publicējamās informācijas par šī lēmuma 1.punktā minētajām nomā 

nododamajām telpām (publicējamā informācija pievienota). 

5. Apstiprināt šī lēmuma 1.punktā minēto pašvaldības nekustamo īpašumu, telpu nomas 

tiesību izsoles norises kārtības (izsoles norises noteikumi pievienoti). 

6. Komisijai organizēt telpu nomas tiesību izsoles saskaņā ar ārējiem normatīvajiem 

aktiem, kas regulē pašvaldības mantas nomas tiesību izsoli un Rēzeknes novada domes 

apstiprinātajām pašvaldības nekustamo īpašumu telpu nomas tiesību izsoles norises 

kārtībām. 

7. Komisijai nodrošināt informācijas par nomas objektiem publicēšanu pašvaldības 

mājaslapā, pagasta pārvaldes mājaslapā un izvietošanu publiski pieejamā vietā, 

pagasta pārvaldes telpās un informācijas sniegšanas vietās atbilstoši ārējiem 

normatīvajiem aktiem, kas regulē pašvaldības mantas nomas tiesību izsoli.  

8. Izsoļu rezultātus komisijai iesniegt apstiprināšanai Rēzeknes novada domē. 

 

4. § 

Par nekustamā īpašuma Pils ielā 8, Lūznavā, Lūznavas pagastā, telpu nomu sabiedriskās 

ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai nomas tiesību izsoles atzīšanu par nenotikušu 
 (Ziņo S.Frančenko) 

 

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

kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumiem Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas 

iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida 

nosacījumiem", Rēzeknes novada domes 2017gada 17.augusta lēmumu “Par nekustamā 

īpašuma Pils ielā 8, Lūznavā, Lūznavas pagastā, telpu nomu sabiedriskās ēdināšanas 

pakalpojuma sniegšanai izsoli”, ņemot vērā 2017.gada 25.septembra Nekustamā īpašuma Pils 

ielā 8, Lūznavas pagastā, telpu nomas sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas izsoles 
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komisijas sēdes protokolu Nr.1, Lūznavas pagasta pārvaldes 2017.gada 9.oktobra iesniegumu 

par nekustamā īpašuma izsoli, Finanšu pastāvīgās komitejas 2017.gada 12.oktobra 

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

Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Zigfrīds Lukaševičs, Elvīra Pizāne, Guntis 

Rasims, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Frīdis 

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

 

atzīt Rēzeknes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Pils ielā 8, Lūznavā, Lūznavas 

pagastā, telpu nomas (66,9 m
2
 platībā, Lūznavas muižas telpās) sabiedriskās ēdināšanas 

pakalpojuma sniegšanai izsoli par nenotikušu. 

 

5. § 

Par Rēzeknes novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas – cirsmas Nr.1 un Nr.2, 

kas atrodas nekustamajā īpašumā ar kadastra Nr.7862 011 0065 Kaunatas pagastā, 

pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli  
(Ziņo S.Frančenko) 

 

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

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

1.punktu un otro daļu, 6.panta otro un trešo daļu, 8.panta trešo un ceturto daļu, 10.pantu, ņemot 

vērā Kaunatas pagasta pārvaldes 2017.gada 9.oktobra ierosinājumu, Finanšu pastāvīgās 

komitejas 2017.gada 12.oktobra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 13 

(Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Zigfrīds Lukaševičs, 

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

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

 

1. Nodot atsavināšanai Rēzeknes novada pašvaldībai piederošo kustamo mantu 

nekustamajā īpašumā ar kadastra Nr.7862 011 0065, „Gramiņš”, Kaunatas pagasts, 

Rēzeknes novads: 

1.1. cirsmu Nr.1 1.kvartālā meža nogabalā Nr.1, kuras izcērtamais apjoms 68,63 m
3
, 

izcērtamā platība – 0,20 ha; cirtes izpildes veids – galvenā kailcirte; valdošā 

suga – apse; 

1.2.  cirsmu Nr.2 1.kvartālā meža nogabalos Nr.3; 4, kuras izcērtamais apjoms 

375,13 m
3
, izcērtamā platība – 1,00 ha; cirtes izpildes veids – galvenā kailcirte; 

valdošā suga – egle; 

2. Noteikt abu cirsmu kopējo nosacīto cenu - EUR 8948,98 (astoņi tūkstoši deviņi simti 

četrdesmit astoņi euro 98 centi). 

3. Izveidot komisiju izsoles procedūras veikšanai šāda sastāvā: 

       komisijas priekšsēdētājs -   Sergejs Bašmakovs, Kaunatas pagasta pārvaldes vadītājs; 

         komisijas locekļi:  Juris Cipruss, Kaunatas pagasta pārvaldes komunālās 

saimniecības pārzinis; 

Viktors Grišunovs, Rēzeknes novada pašvaldības zemes lietu 

speciālists; 

Antonija Gaveika, Kaunatas pagasta pārvaldes ekonomiste. 

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. 
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6. § 

Par nekustamā īpašuma “Tautas nams”, Ezera ielā 2, Pušā, Pušas pagastā, izsolē 

nosolītās cenas atlikušās summas samaksas termiņa noteikšanu 
(Ziņo S.Frančenko) 

 

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

pirmās daļas 17.punktu, ņemot vērā Rēzeknes novada domes 2017.gada 6.jūlija lēmumu  “Par 

nekustamā īpašuma „Tautas nams” ar kadastra Nr.7880 004 0314 atsavināšanu Pušas pagastā” 

(protokols Nr.16, 13.§), Rēzeknes novada domes 2017.gada 17.augusta lēmumu “Par 

nekustamā īpašuma „Tautas nams” ar kadastra Nr.7880 004 0314 izsoles rezultātu 

apstiprināšanu”, Pušas pagasta pārvaldes atzinumu par nosolītās cenas samaksu, IK “AKES” 

reģistrācijas Nr.4240211598, 2017.gada 9.septembra iesniegumu, Finanšu pastāvīgās komitejas 

2017.gada 12.oktobra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 13 (Regīna 

Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Zigfrīds Lukaševičs, Elvīra 

Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Monvīds 

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

 

1. Ņemot vērā IK “AKES”, reģistrācijas Nr.4240211598, izsoles summas EUR 1833,10 

(viens tūkstotis astoņi simti trīsdesmit trīs euro, 10 centi) samaksu 2017.gada 

5.septembrī, noteikt Rēzeknes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Tautas 

nams” ar kadastra numuru 7880 004 0314, kas atrodas Ezera ielā 2, Pušā, Pušas 

pagastā, Rēzeknes novadā, izsolē nosolītās cenas atlikušās summas samaksas termiņu 

līdz 2017.gada 30.decembrim – EUR 700,00 (septiņi simti euro, 00 centi); 

2. Veikt nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 7880 004 0314, kas atrodas Ezera ielā 

2, Pušā, Pušas pagastā, Rēzeknes novadā, reģistrāciju zemesgrāmatā pēc pilnas 

summas samaksas IK “AKES”. 

 

7. § 

Par dzīvokļa īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā 
(Ziņo I.Ladnā) 

 

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 12.oktobra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 13 (Regīna 

Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Zigfrīds Lukaševičs, Elvīra 

Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Monvīds 

Švarcs, Frīdis Zenčenko, 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 Mediķu ielā 9–13, Veczosnā, Lūznavas 

pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7868 900 0151, platība 50 m
2
, kas sastāv no: 

1.1. telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 7868 004 0216 001 013; 

1.1.1. pie dzīvokļa īpašuma piederošajām: 

1.1.1.1. 4770/79850 domājamajām daļām no zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 7868 004 0216; 

1.1.1.2. 4770/79850 domājamajām daļām no ēkas (būves) ar kadastra 

apzīmējumu 7868 004 0216 001. 
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2. Ierakstīt zemesgrāmatā uz Rēzeknes novada pašvaldības, reģistrācijas 

Nr.90009112679, vārda dzīvokļa īpašumu “1” – 3, Djogi, Vērēmu  pagastā, Rēzeknes 

novadā, kadastra Nr.7896 900 0171, platība 18,7 m
2
, kas sastāv no: 

1.2. telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 7896 003 0223 001 003; 

1.2.1. pie dzīvokļa īpašuma piederošajām: 

1.2.1.1. 1866/14431 domājamajām daļām no zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 7896 003 0223; 

1.2.1.2. 1866/14431 domājamajām daļām no ēkas (būves) ar kadastra 

apzīmējumu 7896 003 0223 001. 

 

8. § 

Par dzīvokļa īpašuma (adrese), Lūznavā, Lūznavas pagastā, nosacītās cenas noteikšanu 
(Ziņo I.Ladnā) 

 

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

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.panta trešo daļu, 36.panta trešo 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 18.maija lēmumu “Par dzīvokļa īpašuma (adrese), Lūznavā, Lūznavas pagastā 

nodošanu atsavināšanai S. I.” un S.I. 2017.gada 1.septembra iesniegumu, ņemot vērā Lūznavas 

pagasta pārvaldes dzīvokļa īpašuma „(adrese), Lūznavā, Lūznavas pagastā” novērtēšanas 

komisijas 2017.gada 26.jūlija sēdes protokolu, Finanšu pastāvīgās komitejas 2017.gada 

12.oktobra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 13 (Regīna Baranova, 

Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Zigfrīds Lukaševičs, Elvīra Pizāne, Guntis 

Rasims, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Frīdis 

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

 

1. Apstiprināt dzīvokļa īpašuma (adrese), Lūznavā, Lūznavas pagastā, Rēzeknes 

novadā, kadastra Nr.(..), platība 69,9 m
2
, nosacīto cenu EUR 3 311,81 (trīs tūkstoši 

trīs simti vienpadsmit euro 81 cents). 

2. Pārdot S. I., personas kods (..), deklarētā dzīvesvieta (adrese), dzīvokļa īpašumu 

(adrese), platība 69,9 m
2
, ar kadastra Nr.(..), kas atrodas Lūznavā, Lūznavas pagastā, 

Rēzeknes novadā, par brīvu cenu, kas ir vienāda ar nosacīto cenu, t.i., EUR 3 311,81 

(trīs tūkstoši trīs simti vienpadsmit euro 81 cents). 

3. Noteikt pirkuma samaksas termiņu līdz 2018.gada 18.februārim.  

4. Uzdot Lūznavas 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 E.Pizānei noslēgt pirkuma 

līgumu ar S. I. viena mēneša laikā no pirkuma maksas samaksas dienas. 

6. Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2017.gada 18.maija lēmuma (protokols 

Nr.12, 6.§) 2.punktu, 2017.gada 24.maijā S. I. iemaksāja Lūznavas pagasta 

pārvaldes, reģ.Nr.90000025484, AS SWEDBANK kontā 

Nr.LV09HABA0140205069501 EUR 215,00 (divi simti piecpadsmit euro 00 centi).  

7. Ieskaitīt atlikušo pirkuma maksas daļu EUR 3 096,81 (trīs tūkstoši deviņdesmit seši 

euro 81 cents) Lūznavas pagasta pārvaldes, reģ.Nr.90000025484, AS SWEDBANK 

kontā Nr.LV09HABA0140205069501. 
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8. Samazināt Lūznavas pagasta pārvaldei 2017.gadā plānoto transfertu no pašvaldības 

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

nosacītās cenas, koriģējot transfertu, izdarot kārtējos budžeta grozījumus.  

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

Lūznavas pagasta pārvaldei radās, veicot dzīvokļa īpašuma novērtēšanu, ir 

izlietojami Lūznavas pagasta teritorijā esošo pašvaldības nekustamo īpašumu 

kadastrālajai uzmērīšanai un ierakstīšanai zemesgrāmatā. 
 

9. § 

Par grozījumu Rēzeknes novada domes 2017.gada 3.maija lēmumā “Par dzīvokļa 

īpašuma (adrese) Pušā, Pušas pagastā, nosacītās cenas noteikšanu” 
(Ziņo I.Ladnā, Debatē S.Šķesters, I.Ladnā) 

 

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 

5.punktu, 8.panta trešo daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu un 44.panta pirmo daļu, Rēzeknes 

novada domes 2017.gada 2.marta lēmumu „Par dzīvokļa īpašuma (adrese) Pušā, Pušas pagastā, 

nodošanu atsavināšanai K. Z.” (protokols Nr.6, 10.§), Rēzeknes novada domes 2017.gada 

3.maija lēmumu „Par dzīvokļa īpašuma (adrese) Pušā, Pušas pagastā, nosacītās cenas 

noteikšanu” (protokols Nr.11, 7.§), ņemot vērā K. Z. 2017.gada 9.septembra iesniegumu, 

Finanšu pastāvīgās komitejas 2017.gada 12.okrobra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, 

balsojot “par” – 13 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, 

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

Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Frīdis Zenčenko, Normunds Zušs), “pret” - nav, “atturas” 

– nav, n o l e m j: 
 

izdarīt šādu grozījumu Rēzeknes novada domes 2017.gada 3.maija lēmuma „Par dzīvokļa 

īpašuma (adrese) Pušā, Pušas pagastā, nosacītās cenas noteikšanu” (protokols Nr.11, 7.§) 

3.punktā: 

 

aizstāt skaitli un vārdu „27.augustam” ar skaitli un vārdu „27.decembrim”. 

 

10. § 

Par dzīvokļa īpašuma (adrese), Lūznavā, Lūznavas pagastā, nodošanu atsavināšanai T. Š. 
(Ziņo I.Ladnā) 

 

Izskatījusi T. Š. iesniegumu par dzīvokļa atsavināšanu, pamatojoties uz likuma „Par 

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

pastāvīgās komitejas 2017.gada 12.oktobra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot 

“par” – 13 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Zigfrīds 

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

Šķesters, Monvīds Švarcs, Frīdis Zenčenko, Normunds Zušs), “pret” - nav, “atturas” – nav, 

n o l e m j: 
 

1. Pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma nodošanu atsavināšanai T. Š. Lūznavas 

pagastā (lēmums pievienots). 

2. Izveidot dzīvokļa īpašuma 35,00 m
2
 platībā ar kadastra Nr.(..), kas atrodas (adrese), 

Lūznavā, Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā, nosacītās cenas noteikšanai, 

novērtēšanas komisiju šādā sastāvā: 

komisijas priekšsēdētājs -  Gatis Pučka, Lūznavas pagasta pārvaldes saimniecības 

pārzinis; 
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komisijas locekļi:  Arnolds Taranda – Rēzeknes novada pašvaldības Zemes 

pārvaldības dienesta zemes lietu speciālists; 

Jautrīte Mežule, Lūznavas pagasta pārvaldes lietvede. 

3. Dzīvokļa īpašuma (adrese), Lūznavā, Lūznavas pagastā, novērtēšanas komisijai 

iesniegt Rēzeknes novada domei apstiprināšanai nosacīto cenu pēc tās noteikšanas. 

 

11. § 

Par transporta būves – ceļa “Vipinga – Linu fabrika” - nodošanu bez atlīdzības no 

Rēzeknes novada pašvaldības Griškānu pagasta pārvaldes bilances uz Rēzeknes pilsētas 

domes bilanci 
(Ziņo S.Ančikovska, Debatē S.Šķesters, S.Ančikovska, M.Švarcs) 

 

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

kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumu Nr. 1486 “Kārtība, kādā budžeta iestāde kārto 

grāmatvedības uzskaiti” 19.punktu, ņemot vērā Rēzeknes novada domes 2012.gada 

6.septembra lēmumu “Par piekrišanu zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7856 001 1053 

iekļaušanai Rēzeknes pilsētas administratīvajā teritorijā” (protokols Nr.18, 70.§), Griškānu 

pagasta pārvaldes 2017.gada 3.oktobra iesniegumu un Finanšu pastāvīgās komitejas 2017.gada 

12.oktobra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 13 (Regīna Baranova, 

Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Zigfrīds Lukaševičs, Elvīra Pizāne, Guntis 

Rasims, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Frīdis 

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

1. Nodot bez atlīdzības no Rēzeknes novada pašvaldības Griškānu pagasta pārvaldes 

bilances uz Rēzeknes pilsētas domes bilanci šādu pamatlīdzekli: 
Pamatlīdzekļa 

nosaukums 

Bilances 

vērtība 

(EUR) 

Uzkrātais 

nolietojums 

uz 

01.01.2017 

(EUR) 

Atlikusī 

vērtība uz 

01.01.2017 

(EUR) 

Ekspluatācijā 

nodošanas 

datums 

Pamatojums 

Ceļš 

“Vipinga- 

Linu 

fabrika” 

16350,22 10423,58 5926,64 2004. 2012.gada 

6.septembra 

Rēzeknes 

novada domes 

lēmums 

(protokols 

Nr.18;70.§) 

2. Uzdot Rēzeknes novada pašvaldības Griškānu pagasta pārvaldei nodrošināt iepriekš 

minētā pamatlīdzekļa nodošanu bez atlīdzības Rēzeknes pilsētas domei, sagatavojot un 

parakstot pieņemšanas - nodošanas aktu un grāmatvedības izziņu. 
 

12. § 

Par siltumapgādes pakalpojuma tarifa apstiprināšanu Bērzgales pagasta  

Bērzgales ciemā 
(Ziņo S.Frančenko, Debatē S.Šķesters, M.Švarcs) 

 

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

novada pašvaldības 2017.gada 21.septembra noteikumu Nr.29 „Siltumenerģijas apgādes 

pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika Rēzeknes novada pašvaldības teritorijā” (protokols 

Nr.23, 2.§), ņemot vērā Bērzgales pagasta pārvaldes 2017.gada 9.oktobra ierosinājumu un 

Komunālo jautājumu komisijas 2017.gada 13.oktobra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, 

balsojot “par” – 13 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, 
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Zigfrīds Lukaševičs, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, 

Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Frīdis Zenčenko, Normunds Zušs), “pret” - nav, “atturas” 

– nav, n o l e m j: 

 

1. Sākot ar 2017.gada 1.decembri Bērzgales pagasta Bērzgales ciemā apstiprināt šādu 

siltumapgādes pakalpojuma tarifu: 

Nr.p.k. Pakalpojuma 

veids 

Mērvienība Cena bez 

PVN 

(euro) 

PVN 

12% 

(euro) 

Cena kopā 

ar PVN 

(euro) 

1. Siltumapgāde EUR/MWh 25,90 3,11 29,01 

2. Atzīt par spēku zaudējušu Rēzeknes novada domes 2015.gada 3.decembra lēmumu “Par 

sniegto komunālo pakalpojumu tarifu apstiprināšanu Rēzeknes novada Bērzgales 

pagasta Bērzgales ciemā” (protokols Nr.25, 10.§). 
 

13. § 

Par siltumapgādes pakalpojuma tarifa apstiprināšanu Dricānu pagastā 
(Ziņo S.Frančenko) 

 

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

pagasta pārvaldes 2017.gada 12.oktobra ierosinājumu, Rēzeknes novada pašvaldības 2017.gada 

21.septembra noteikumiem Nr.29 “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas 

metodika Rēzeknes novada pašvaldības teritorijā” (protokols Nr.23, 2.§), ņemot vērā Dricānu 

pagasta pārvaldes 2017.gada 12.oktobra iesniegumu Nr.2.3/155 par siltuma tarifu 

apstiprināšanu un Komunālo jautājumu komisijas 2017.gada 13.oktobra priekšlikumu, 

Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 13 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars 

Buharins, Vilis Deksnis, Zigfrīds Lukaševičs, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, 

Viktors Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Frīdis Zenčenko, Normunds Zušs), 

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

 

1. Sākot ar 2017.gada 19.novembri apstiprināt šādu daudzdzīvokļu mājas “Avoti”, kas 

atrodas “Avoti 1”, Dricānos, Dricānu pagastā, siltumapgādes pakalpojumu tarifu: 

Nr. 

p.k. 
Pakalpojuma veids Mērvienība 

Cena bez 

PVN 

(euro) 

PVN 

(euro) 

Cena ar 

PVN 

(euro) 

1. Siltumapgāde EUR/MWh  47.79 5.73 53.52 

2. Atzīt par spēku zaudējušu Rēzeknes novada domes 2011.gada 1.decembra lēmumu “Par 

siltumenerģijas tarifa aprēķināšanu Dricānu pagastā” (protokols Nr.24). 

 

14. § 

Par siltumapgādes pakalpojuma tarifa apstiprināšanu Kaunatas pagasta Kaunatas ciemā 
(Ziņo S.Frančenko) 

 

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

novada pašvaldības 2017.gada 21.septembra noteikumiem Nr.29 “Siltumenerģijas apgādes 

pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika Rēzeknes novada pašvaldības teritorijā” (protokols 

Nr.23, 2.§), Kaunatas pagasta pārvaldes 2017.gada 12.oktobra iesniegumu Nr.2.2/78 par 

siltumapgādes pakalpojumu tarifa apstiprināšanu Kaunatas pagasta Kaunatas ciemā, ņemot vērā 

Komunālo jautājumu komisijas 2017. gada 13.oktobra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, 

balsojot “par” – 13 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, 

Zigfrīds Lukaševičs, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, 
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Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Frīdis Zenčenko, Normunds Zušs), “pret” - nav, “atturas” 

– nav, n o l e m j: 

 

1. Sākot ar 2017.gada 1.decembri apstiprināt šādu Kaunatas pagasta Kaunatas ciema 

siltumapgādes pakalpojumu tarifu: 

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Mērvienība Cena bez 

PVN 

(euro) 

PVN 

12% 

(euro) 

Cena ar 

PVN 

(euro) 

1. Siltumapgāde EUR/MWh 22,34 2,68 25,02 

2. Atzīt par spēku zaudējušu Rēzeknes novada domes 2016.gada 16.jūnija lēmuma daļu, 

kas attiecas uz karstā ūdens un apkures tarifiem “Par komunālo pakalpojumu tarifu 

apstiprināšanu Kaunatas pagastā” (protokols Nr.14, 9.§). 

 

15. § 

Par siltumapgādes pakalpojuma tarifa apstiprināšanu Stoļerovas pagastā 
(Ziņo S.Frančenko, Debatē S.Šķesters, S.Frančenko, M.Švarcs) 

 

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

novada pašvaldības 2017.gada 21.septembra noteikumiem Nr.29 „Siltumenerģijas apgādes 

pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika Rēzeknes novada pašvaldības teritorijā” (protokols 

Nr.23, 2.§), ņemot vērā Stoļerovas pagasta pārvaldes 2017.gada 11.oktobra ierosinājumu un 

Komunālo jautājumu komisijas 2017.gada 13.oktobra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, 

balsojot “par” – 13 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, 

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

Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Frīdis Zenčenko, Normunds Zušs), “pret” - nav, “atturas” 

– nav, n o l e m j: 

 

1. Sākot ar 2017.gada 1.decembri Stoļerovas pagasta Stoļerovas ciemā apstiprināt šādu 

siltumapgādes pakalpojuma tarifu: 

Nr.

p.

k. 

Pakalpojuma veids Mērvienība Cena bez 

PVN (euro) 

PVN 

12% 

(euro) 

Cena ar 

PVN 

(euro) 

1. Siltumapgāde EUR/MWh 57,22 11,44 68,66 

2. Atzīt par spēku zaudējušu Rēzeknes novada domes 2010.gada 15.aprīļa lēmuma daļu, 

kas attiecas uz apkures tarifiem (5.5. punkts) “Par atkritumu savākšanas, ūdensapgādes 

un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu Stoļerovas pagastā”  (protokols Nr.8, 7.§) 
 

16. § 

Par ūdensapgādes un kanalizācijas tarifu apstiprināšanu Ozolaines pagastā 
(Ziņo S.Frančenko) 

 

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

novada pašvaldības 2017.gada 21.septembra noteikumiem Nr.29 “Siltumenerģijas apgādes 

pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika Rēzeknes novada pašvaldības teritorijā” (protokols 

Nr.23, 2.§), ņemot vērā Ozolaines pagasta pārvaldes 2017.gada 12.oktobra iesniegumu un 

Komunālo jautājumu komisijas 2017.gada 13.oktobra priekšlikumus, Rēzeknes novada dome, 

balsojot “par” – 13 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, 

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

Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Frīdis Zenčenko, Normunds Zušs), “pret” - nav, “atturas” 

– nav, n o l e m j: 
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1. Sākot ar 2017.gada 1.decembri, apstiprināt šādus ūdensapgādes un kanalizācijas 

pakalpojumu tarifus Ozolaines pagastā: 

 

Nr.p.k. 

 

Pakalpojuma veids 

 

Mērvienība 

Cena bez 

PVN 

(euro) 

1. Ūdensapgāde Bekšu ciemā m
3
 1,60 

2. Ūdensapgāde Ritiņu ciemā m
3
 1,60 

3. Kanalizācija Bekšu ciemā m
3
 1,12 

4. Kanalizācija Ritiņu ciemā m
3
 1,12 

2. Atzīt par spēkā zaudējušu Rēzeknes novada domes 2015.gada 4.jūnija lēmumu “Par 

ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu Rēzeknes novada Ozolaines 

pagastā” (protokols Nr.12, 11.§). 

 

17. § 

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu J. O. uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 

(..) Lūznavas pagastā 
(Ziņo A.Bringule) 

 

Izskatījusi J. O. iesniegumu par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienību ar 

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

41.panta pirmās daļas 3.punktu, ņemot vērā Tautsaimniecības attīstības jautājumu pastāvīgās 

komitejas 2017.gada 12.oktobra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 13 

(Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Zigfrīds Lukaševičs, 

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

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

 

pieņemt lēmumu par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu J. O. uz zemes vienību ar 

kadastra apzīmējumu (..)  Lūznavas pagastā (lēmums pievienots). 

 

18. § 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Nosaukums” 

Feimaņu pagastā 
(Ziņo A.Bringule) 

 

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

ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Nosaukums”, pamatojoties uz likuma „Par 

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

Tautsaimniecības attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas 2017.gada 12.oktobra priekšlikumu, 

Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 13 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars 

Buharins, Vilis Deksnis, Zigfrīds Lukaševičs, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, 

Viktors Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Frīdis Zenčenko, Normunds Zušs), 

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

 

pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam 

„Nosaukums” Feimaņu pagastā (lēmums pievienots). 
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19. § 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Nosaukums” 

Silmalas pagastā 
(Ziņo A.Bringule) 

 

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

ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Nosaukums”, pamatojoties uz likuma „Par 

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

Tautsaimniecības attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas 2017.gada 12.oktobra priekšlikumu, 

Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 13 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars 

Buharins, Vilis Deksnis, Zigfrīds Lukaševičs, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, 

Viktors Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Frīdis Zenčenko, Normunds Zušs), 

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

 

pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam 

„Nosaukums” Silmalas pagastā (lēmums pievienots). 

 

20. § 

Par 2009.gada 31.marta Lauku apvidus zemes nomas tipveida līguma Nr.74 izbeigšanu ar 

A. J. Ilzeskalna pagastā 
(Ziņo A.Bringule) 

 

Izskatījusi A. J. iesniegumu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 37.panta sesto 

daļu, 41.panta pirmās daļas 3.punktu, ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2017.gada 

12.oktobra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 13 (Regīna Baranova, 

Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Zigfrīds Lukaševičs, Elvīra Pizāne, Guntis 

Rasims, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Frīdis 

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

 

pieņemt lēmumu par 2009.gada 31.marta Lauku apvidus zemes nomas tipveida līguma 

Nr.74 izbeigšanu ar A. J. Ilzeskalna pagastā (lēmums pievienots). 

 

21. § 

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 12.oktobra 

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

Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Zigfrīds Lukaševičs, Elvīra Pizāne, Guntis 

Rasims, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Frīdis 

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

 

atjaunot J. T., personas kods (..), sociālā dzīvokļa īres līgumu par dzīvokļa Nr.(..) īri, kas 

atrodas (adrese), Strūžānos, Stružānu pagastā, Rēzeknes novadā, noslēdzot sociālā dzīvokļa īres 

līgumu uz noteiktu laiku no 2017.gada 20.oktobra līdz 2018.gada 19.aprīlim. Uzdot pašvaldības 

SIA “STRŪŽĀNU SILTUMS” valdes loceklim Renāram Vabalam atjaunot sociālā dzīvokļa 

īres līgumu ar J. T. 
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22. § 

Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu 
(Ziņo S.Strankale, Debatē S.Šķesters, S.Strankale) 

 

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

„Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 5.panta pirmo daļu, 11.panta 

otro daļu, Rēzeknes novada pašvaldības 2009.gada 3.decembra saistošo noteikumu Nr.9 „Par 

sociālo dzīvokļu izīrēšanas kārtību” 2.1.punktu, 1.7.2.punktu, 1.8.punktu, 5.4.punktu, ņemot 

vērā Sociālo un veselības aizsardzības jautājumu pastāvīgās komitejas 2017.gada 12.oktobra 

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

Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Zigfrīds Lukaševičs, Elvīra Pizāne, Guntis 

Rasims, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Frīdis 

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

 

1. Atzīt V. O., personas kods (..), par tiesīgu īrēt sociālo dzīvokli, noteikt īrētajam 

dzīvoklim (adrese), Lūznavā, Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā, sociālā dzīvokļa 

statusu, noslēdzot sociālā dzīvokļa īres līgumu uz noteiktu laiku no 2017. gada 19. 

oktobra līdz 2018. gada 18. aprīlim. Uzdot pašvaldības SIA “Maltas dzīvokļu 

komunālās saimniecības uzņēmums” valdes loceklim Jānim Kravalim izbeigt līdzšinējo 

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

O. 

2. Atzīt S. I., personas kods (..), par tiesīgu īrēt sociālo dzīvokli, noteikt īrētajam 

dzīvoklim (adrese), Strūžānos, Stružānu pagastā, Rēzeknes novadā, sociālā dzīvokļa 

statusu, noslēdzot sociālā dzīvokļa īres līgumu uz noteiktu laiku no 2017.gada 

19.oktobra līdz 2018.gada 18.aprīlim. Uzdot pašvaldības SIA “STRŪŽĀNU 

SILTUMS” valdes loceklim Renāram Vabalam sagatavot un noslēgt sociālā dzīvokļa 

īres līgumu ar S.I. 

3. Atzīt A. M., personas kods (..), par tiesīgu īrēt sociālo dzīvokli, noteikt īrētajam 

dzīvoklim (adrese), Lūznavā, Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā, sociālā dzīvokļa 

statusu, noslēdzot sociālā dzīvokļa īres līgumu uz noteiktu laiku no 2017.gada 

19.oktobra līdz 2018.gada 18.aprīlim. Uzdot pašvaldības SIA “Maltas dzīvokļu 

komunālās saimniecības uzņēmums” valdes loceklim Jānim Kravalim izbeigt līdzšinējo 

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

M. 

4. Atzīt O. Ž., personas kods (..), par tiesīgu īrēt sociālo dzīvokli, noteikt īrētajam 

dzīvoklim (adrese), Strūžānos, Stružānu pagastā, Rēzeknes novadā, sociālā dzīvokļa 

statusu, noslēdzot sociālā dzīvokļa īres līgumu uz noteiktu laiku no 2017.gada 

19.oktobra līdz 2018.gada 18.aprīlim. Uzdot pašvaldības SIA “STRŪŽĀNU 

SILTUMS” valdes loceklim Renāram Vabalam sagatavot un noslēgt sociālā dzīvokļa 

īres līgumu ar O. Ž. 

5. Atzīt M. D., personas kods (..), par tiesīgu īrēt sociālo dzīvokli, noteikt īrētajam 

dzīvoklim (adrese), Lūznavā, Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā, sociālā dzīvokļa 

statusu, noslēdzot sociālā dzīvokļa īres līgumu uz noteiktu laiku no 2017.gada 

19.oktobra līdz 2018.gada 18.aprīlim. Uzdot pašvaldības SIA “Maltas dzīvokļu 

komunālās saimniecības uzņēmums” valdes loceklim Jānim Kravalim sagatavot un 

noslēgt sociālā dzīvokļa īres līgumu ar M. D. 

6. Atzīt Ž. K., personas kods (..), par tiesīgu īrēt sociālo dzīvokli, noteikt īrētajam 

dzīvoklim (adrese), Maltā, Maltas pagastā, Rēzeknes novadā, sociālā dzīvokļa statusu, 

noslēdzot sociālā dzīvokļa īres līgumu uz noteiktu laiku no 2017.gada 19.oktobra līdz 

2018.gada 18.aprīlim. Uzdot pašvaldības SIA “Maltas dzīvokļu komunālās 



16 

 

saimniecības uzņēmums” valdes loceklim Jānim Kravalim sagatavot un noslēgt sociālā 

dzīvokļa īres līgumu ar Ž.K. 

 

23. § 

Par Rēzeknes novada pašvaldības dalību projektā “Kas pagātni pētī – nākotni svētī”  
(Ziņo B.Arbidāne, Debatē M.Švarcs, S.Škesters, B.Arbidāne) 

 

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

Finanšu pastāvīgās komitejas un Tautsaimniecības attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas 

2017.gada 12.oktobra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 13 (Regīna 

Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Zigfrīds Lukaševičs, Elvīra 

Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Monvīds 

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

 

Rēzeknes novada pašvaldība piedalās 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” biedrības 

“Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izsludinātā projektu konkursa 4.kārtā un iesniedz rīcībā 

Nr.2.2. “Iedzīvotāju iniciatīvu attīstība, mūžizglītība” projektu “Kas pagātni pētī – nākotni 

svētī” ar projekta kopējām attiecināmajām izmaksām 5 882,26 EUR (pieci tūkstoši astoņi simti 

astoņdesmit divi euro, 26 centi) apmērā, garantējot līdzfinansējumu projekta apstiprināšanas 

gadījumā 10 % apmērā kā sabiedriskā labuma projektam jeb EUR 588,23 (pieci simti 

astoņdesmit astoņi euro, 23 centi) no Rēzeknes novada pašvaldības Bērzgales pagasta 

pārvaldes budžeta līdzekļiem.  

 

24. § 

Par Rēzeknes novada pašvaldības dalību projektā “Tautas tērpu iegāde Dricānu jauniešu 

deju kolektīvam “JUMALĒNI”” 
(Ziņo B.Arbidāne) 

 

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

Finanšu pastāvīgās komitejas un Tautsaimniecības attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas 

2017.gada 12.oktobra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 13 (Regīna 

Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Zigfrīds Lukaševičs, Elvīra 

Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Monvīds 

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

 

Rēzeknes novada pašvaldība piedalās 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” biedrības 

“Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izsludinātā projektu konkursa 4.kārtā un iesniedz rīcībā 

Nr.2.2. “Iedzīvotāju iniciatīvu attīstība, mūžizglītība” projektu „Tautas tērpu iegāde Dricānu 

jauniešu deju kolektīvam “JUMALĒNI”” ar projekta kopējām attiecināmajām izmaksām         

4 070,00 EUR (četri tūkstoši septiņdesmit euro, 00 centi) apmērā, garantējot līdzfinansējumu 

projekta apstiprināšanas gadījumā 10 % apmērā kā sabiedriskā labuma projektam jeb 407,00 

EUR (četri simti septiņi euro, 00 centi) un projekta priekšfinansējumu no Rēzeknes novada 

pašvaldības Dricānu pagasta pārvaldes budžeta līdzekļiem.  
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25. § 

Par Rēzeknes novada pašvaldības dalību projektā “Dejotprieks Gaigalavā” 
(Ziņo B.Arbidāne) 

 

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

Finanšu pastāvīgās komitejas un Tautsaimniecības attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas 

2017.gada 12.oktobra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 13 (Regīna 

Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Zigfrīds Lukaševičs, Elvīra 

Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Monvīds 

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

 

Rēzeknes novada pašvaldība piedalās 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” biedrības 

“Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izsludinātā projektu konkursa 4.kārtā un iesniedz rīcībā 

Nr.2.2. “Iedzīvotāju iniciatīvu attīstība, mūžizglītība” projektu “Dejotprieks Gaigalavā” ar 

projekta kopējām attiecināmajām izmaksām 3 983,89 EUR (trīs tūkstoši deviņi simti 

astoņdesmit trīs euro, 89 centi) apmērā, garantējot līdzfinansējumu projekta apstiprināšanas 

gadījumā 10 % apmērā kā sabiedriskā labuma projektam jeb 398,39 EUR (trīs simti 

deviņdesmit astoņi euro, 39 centi) un projekta priekšfinansējumu no Rēzeknes novada 

pašvaldības Gaigalavas pagasta pārvaldes budžeta līdzekļiem.  

 

26. § 

Par Rēzeknes novada pašvaldības dalību projektā “Čigānu tērpu iegāde Griškānu 

pagasta vokālajam ansamblim “Čarger”” 
(Ziņo B.Arbidāne) 

 

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

Finanšu pastāvīgās komitejas un Tautsaimniecības attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas 

2017.gada 12.oktobra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 13 (Regīna 

Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Zigfrīds Lukaševičs, Elvīra 

Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Monvīds 

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

 

Rēzeknes novada pašvaldība piedalās 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” biedrības 

“Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izsludinātā projektu konkursā 4.kārtā un iesniedz rīcībā 

Nr.2.2 Iedzīvotāju iniciatīvu attīstība, mūžizglītība” projektu „Čigānu tērpu iegāde Griškānu 

pagasta vokālajam ansamblim “Čarger”” ar projekta kopējām attiecināmajām izmaksām         

4 720 EUR (četri tūkstoši septiņi simti divdesmit euro 00 centi) apmērā, garantējot 

līdzfinansējumu projekta apstiprināšanas gadījumā 10% apmērā kā sabiedriskā labuma 

projektam jeb 472,00 EUR (četri simti septiņdesmit divi euro 00 centi) un projekta 

priekšfinansējumu no Rēzeknes novada pašvaldības Griškānu pagasta pārvaldes budžeta 

līdzekļiem. 
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27. § 

Par biedrības “Rāzna Plus” projekta “Nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana: 

Abrenes tautas tērpu iegāde Kaunatas jauniešu deju kolektīvam “Rasa”” atbalstu 
(Ziņo B.Arbidāne) 

 

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

Finanšu pastāvīgās komitejas un Tautsaimniecības attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas 

2017.gada 12.oktobra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 13 (Regīna 

Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Zigfrīds Lukaševičs, Elvīra 

Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Monvīds 

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

 

atbalstīt biedrības “Rāzna Plus” piedalīšanos 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”, biedrības 

“Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izsludinātā projektu konkursa 4.kārtā iesniedzot rīcībā 

Nr.2.2. “Iedzīvotāju iniciatīvu attīstība, mūžizglītība” projektu “Nemateriālā kultūras 

mantojuma saglabāšana: Abrenes tautas tērpu iegāde Kaunatas jauniešu deju kolektīvam 

“Rasa”” ar projekta kopējām attiecināmajām izmaksām 4 995,00 EUR (četri tūkstoši euro, 00 

centi) apmērā, garantējot līdzfinansējumu projekta apstiprināšanas gadījumā 10 % apmērā kā 

sabiedriskā labuma projektam jeb 499,50 EUR (četri simti deviņdesmit deviņi euro, 50 centi) 

no Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas pagasta pārvaldes budžeta līdzekļiem. 

 

28. § 

Par Rēzeknes novada pašvaldības dalību projektā “Skatītāju krēslu iegāde Lendžu 

kultūras namam” 
(Ziņo B.Arbidāne) 

 

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

Finanšu pastāvīgās komitejas un Tautsaimniecības attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas 

2017.gada 12.oktobra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 13 (Regīna 

Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Zigfrīds Lukaševičs, Elvīra 

Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Monvīds 

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

 

Rēzeknes novada pašvaldība piedalās 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” biedrības 

“Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izsludinātā projektu konkursa 4.kārtā un iesniedz rīcībā 

Nr.2.2. “Iedzīvotāju iniciatīvu attīstība, mūžizglītība” projektu “Skatītāju krēslu iegāde 

Lendžu kultūras namam” ar projekta kopējām attiecināmajām izmaksām 6 890,13 EUR (seši 

tūkstoši astoņi simti deviņdesmit euro, 13 centi) apmērā, garantējot līdzfinansējumu projekta 

apstiprināšanas gadījumā 10 % apmērā kā sabiedriskā labuma projektam jeb 689,01 EUR (seši 

simti astoņdesmit deviņi euro, 01 centi) un projekta priekšfinansējumu no Rēzeknes novada 

pašvaldības Lendžu pagasta pārvaldes budžeta līdzekļiem.  
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29. § 

Par Rēzeknes novada pašvaldības dalību projektā “Tautas tērpu iegāde Maltas kultūras 

nama vidējās paaudzes deju kolektīvam “Rutuļi”” 
(Ziņo B.Arbidāne) 

 

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

Finanšu pastāvīgās komitejas un Tautsaimniecības attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas 

2017.gada 12.oktobra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 13 (Regīna 

Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Zigfrīds Lukaševičs, Elvīra 

Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Monvīds 

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

 

Rēzeknes novada pašvaldība piedalās 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” biedrības 

“Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izsludinātā projektu konkursa 4.kārtā un iesniedz rīcībā 

Nr.2.2. “Iedzīvotāju iniciatīvu attīstība, mūžizglītība” projektu “Tautas tērpu iegāde Maltas 

kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvam ”Rutuļi”” ar projekta kopējām 

attiecināmajām izmaksām 4 800 EUR (četri tūkstoši astoņi simti euro, 00 centi) apmērā, 

garantējot līdzfinansējumu projekta apstiprināšanas gadījumā 10 % apmērā kā sabiedriskā 

labuma projektam jeb 480 EUR (četri simti astoņdesmit euro, 00 centi) un projekta 

priekšfinansējumu no Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta pārvaldes budžeta 

līdzekļiem.  

 

30. § 

Par Rēzeknes novada pašvaldības dalību projektā “Apgaismojuma nodrošinājums 

pasākumu kvalitātes uzlabošanai Maltas kultūras namā” 
(Ziņo B.Arbidāne) 

 

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

Finanšu pastāvīgās komitejas un Tautsaimniecības attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas 

2017.gada 12.oktobra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 13 (Regīna 

Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Zigfrīds Lukaševičs, Elvīra 

Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Monvīds 

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

 

Rēzeknes novada pašvaldība piedalās 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” biedrības 

“Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izsludinātā projektu konkursa 4.kārtā un iesniedz rīcībā 

Nr.2.2. “Iedzīvotāju iniciatīvu attīstība, mūžizglītība” projektu “Apgaismojuma 

nodrošinājums pasākumu kvalitātes uzlabošanai Maltas kultūras namā” ar projekta 

kopējām attiecināmajām izmaksām 6 977,76 EUR (seši tūkstoši deviņi simti septiņdesmit 

septiņi euro, 76 centi) apmērā, garantējot līdzfinansējumu projekta apstiprināšanas gadījumā 10 

% apmērā kā sabiedriskā labuma projektam jeb 697,78 EUR (seši simti deviņdesmit septiņi 

euro, 78 centi) un projekta priekšfinansējumu no Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta 

pārvaldes budžeta līdzekļiem.  
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31. § 

Par Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas pagasta pārvaldes struktūrvienības 

“Mākoņkalna pagasta pārvalde” dalību projektā “Aprīkojuma iegāde Mākoņkalna 

kultūras nama darbības pilnveidošanai” 
(Ziņo B.Arbidāne) 

 

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

Finanšu pastāvīgās komitejas un Tautsaimniecības attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas 

2017.gada 12.oktobra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 13 (Regīna 

Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Zigfrīds Lukaševičs, Elvīra 

Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Monvīds 

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

 

Rēzeknes novada pašvaldība piedalās 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” biedrības 

“Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izsludinātā projektu konkursa 4.kārtā un iesniedz rīcībā 

Nr.2.2. “Iedzīvotāju iniciatīvu attīstība, mūžizglītība” projektu „Aprīkojuma iegāde 

Mākoņkalna kultūras nama darbības pilnveidošanai” ar projekta kopējām attiecināmajām 

izmaksām 1 940,00 EUR (viens tūkstotis deviņi simti četrdesmit euro, 00 centi) apmērā, 

garantējot līdzfinansējumu projekta apstiprināšanas gadījumā 10 % apmērā kā sabiedriskā 

labuma projektam jeb 194,00 EUR (viens simts deviņdesmit četri euro, 00 centi) no Rēzeknes 

novada pašvaldības Kaunatas pagasta pārvaldes budžeta līdzekļiem.  

 

32. § 

Par Rēzeknes novada pašvaldības dalību projektā “Nautrēnu pagasta sporta halles- 

kultūras nama logu aprīkošana, pielāgojot sporta aktivitātēm” 
(Ziņo B.Arbidāne) 

 

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

Finanšu pastāvīgās komitejas un Tautsaimniecības attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas 

2017.gada 12.oktobra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 13 (Regīna 

Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Zigfrīds Lukaševičs, Elvīra 

Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Monvīds 

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

 

Rēzeknes novada pašvaldība piedalās 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” biedrības 

“Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izsludinātā projektu konkursa 4.kārtā un iesniedz rīcībā 

Nr.2.2. “Iedzīvotāju iniciatīvu attīstība, mūžizglītība” projektu “Nautrēnu pagasta sporta 

halles-kultūras nama logu aprīkošana, pielāgojot sporta aktivitātēm” ar projekta kopējām 

attiecināmajām izmaksām 10 389,89 EUR (desmit tūkstoši  trīs simti astoņdesmit deviņi euro, 

89 centi) apmērā, garantējot līdzfinansējumu projekta apstiprināšanas gadījumā 10 % apmērā 

kā sabiedriskā labuma projektam jeb 4 089,89 EUR (četri tūkstoši astoņdesmit deviņi euro, 89 

centi) un projekta priekšfinansējumu no Rēzeknes novada pašvaldības Nautrēnu pagasta 

pārvaldes budžeta līdzekļiem. 
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33. § 

Par biedrības “Rogovkīši” dalību projektā “Kustēsimies kopā” 
(Ziņo B.Arbidāne) 

 

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

Finanšu pastāvīgās komitejas pastāvīgās komitejas un Tautsaimniecības attīstības jautājumu 

pastāvīgās komitejas 2017.gada 12.oktobra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot 

“par” – 13 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Zigfrīds 

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

Šķesters, Monvīds Švarcs, Frīdis Zenčenko, Normunds Zušs), “pret” - nav, “atturas” – nav, 

n o l e m j: 

 

Rēzeknes novada pašvaldība piedalās 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” biedrības 

“Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izsludinātā projektu konkursa 4.kārtā un iesniedz rīcībā 

Nr.2.2. “Iedzīvotāju iniciatīvu attīstība, mūžizglītība” projektu “Kustēsimies kopā” ar projekta 

kopējām attiecināmajām izmaksām 5 205,17 EUR (pieci tūkstoši divi simti pieci euro, 17 

centi) apmērā, garantējot līdzfinansējumu projekta apstiprināšanas gadījumā 10 % apmērā kā 

sabiedriskā labuma projektam jeb 520,52 EUR (pieci simti divdesmit euro, 52 centi) un 

projekta priekšfinansējumu no Rēzeknes novada pašvaldības Nautrēnu pagasta pārvaldes 

budžeta līdzekļiem. 

 

34. § 

Par Rēzeknes novada pašvaldības dalību projektā “Gaismu aparatūras iegāde Ozolaines 

pagasta tautas nama vajadzībām” 
(Ziņo B.Arbidāne) 

 

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

Finanšu pastāvīgās komitejas un Tautsaimniecības attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas 

2017.gada 12.oktobra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 13 (Regīna 

Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Zigfrīds Lukaševičs, Elvīra 

Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Monvīds 

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

 

Rēzeknes novada pašvaldība piedalās 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” biedrības 

“Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izsludinātā projektu konkursa 4.kārtā un iesniedz rīcībā 

Nr.2.2. “Iedzīvotāju iniciatīvu attīstība, mūžizglītība” projektu “Gaismu aparatūras iegāde 

Ozolaines pagasta tautas nama vajadzībām” ar projekta kopējām attiecināmajām izmaksām     

6 923,90 EUR (seši tūkstoši deviņi simti divdesmit trīs euro, 90 centi) apmērā, garantējot 

līdzfinansējumu projekta apstiprināšanas gadījumā 10 % apmērā kā sabiedriskā labuma 

projektam jeb 692,39 EUR (seši simti deviņdesmit divi euro, 39 centi) un projekta 

līdzfinansējumu no Ozolaines pagasta pārvaldes pagasta pārvaldes budžeta līdzekļiem. 
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35. § 

Par Rēzeknes novada pašvaldības dalību projektā “Tautas tērpu un apavu iegāde 

Ratnieku tautas nama vidējās paaudzes deju kolektīvam “Juris”” 
(Ziņo B.Arbidāne) 

 

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

Finanšu pastāvīgās komitejas un Tautsaimniecības attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas 

2017.gada 12.oktobra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 13 (Regīna 

Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Zigfrīds Lukaševičs, Elvīra 

Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Monvīds 

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

 

Rēzeknes novada pašvaldība piedalās 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” biedrības 

“Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izsludinātā projektu konkursa 4.kārtā un iesniedz rīcībā 

Nr.2.2. “Iedzīvotāju iniciatīvu attīstība, mūžizglītība” projektu “Tautas tērpu un apavu 

iegāde Ratnieku tautas nama vidējās paaudzes deju kolektīvam “Juris”” ar projekta 

kopējām attiecināmajām izmaksām 4 998,91 EUR (četri tūkstoši deviņi simti deviņdesmit 

astoņi euro, 91 cents) apmērā, garantējot līdzfinansējumu projekta apstiprināšanas gadījumā 10 

% apmērā kā sabiedriskā labuma projektam jeb 499,89 EUR (četri simti deviņdesmit deviņi 

euro, 89 centi) un projekta priekšfinansējumu no Rēzeknes novada pašvaldības Čornajas 

pagasta pārvaldes budžeta līdzekļiem. 

 

36. § 

Par Rēzeknes novada pašvaldības dalību projektā “Volejbola treniņmašīnas iegāde 

treniņa procesa dažādošanai Rēzeknes novada volejbola spēlētājiem” 
(Ziņo B.Arbidāne) 

 

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

Finanšu pastāvīgās komitejas un Tautsaimniecības attīstības jautājumu pastāvīgā komiteja 

2017.gada 12.oktobra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 13 (Regīna 

Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Zigfrīds Lukaševičs, Elvīra 

Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Monvīds 

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

 

Rēzeknes novada pašvaldība piedalās 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” biedrības 

“Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izsludinātā projektu konkursa 4.kārtā un iesniedz rīcībā 

Nr.2.2. Iedzīvotāju iniciatīvu attīstība, mūžizglītība projektu “Volejbola treniņmašīnas iegāde 

treniņa procesa dažādošanai Rēzeknes novada volejbola spēlētajiem” ar projekta kopējām 

attiecināmajām izmaksām 7 000,00 EUR (septiņi tūkstoši euro, 00 centi) apmērā, garantējot 

līdzfinansējumu projekta apstiprināšanas gadījumā 10% apmērā kā sabiedriskā labuma 

projektam jeb 700,00 EUR (septiņi simti euro, 00 centi) no Rēzeknes novada pašvaldības 

Rēzeknes novada pašvaldības Bērnu - jaunatnes sporta skolas budžeta līdzekļiem. 
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37. § 

Par Rēzeknes novada pašvaldības dalību projektā “Vingrošanas aprīkojuma uzstādīšana 

Rikavas pamatskolas stadionā” 
(Ziņo B.Arbidāne) 

 

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

Finanšu pastāvīgās komitejas un Tautsaimniecības attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas 

2017.gada 12.oktobra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 13 (Regīna 

Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Zigfrīds Lukaševičs, Elvīra 

Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Monvīds 

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

 

Rēzeknes novada pašvaldība piedalās 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” biedrības 

“Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izsludinātā projektu konkursa 4.kārtā un iesniedz rīcībā 

Nr.2.2. “Iedzīvotāju iniciatīvu attīstība, mūžizglītība” projektu “Vingrošanas aprīkojuma 

uzstādīšana Rikavas pamatskolas stadionā” ar projekta kopējām attiecināmajām izmaksām         

7 000,00 EUR (septiņi tūkstoši euro, 00 centi) apmērā, garantējot līdzfinansējumu projekta 

apstiprināšanas gadījumā 10 % apmērā kā sabiedriskā labuma projektam jeb 700,00 EUR 

(septiņi simti euro, 00 centi) un projekta priekšfinansējumu no Rēzeknes novada pašvaldības 

Rikavas pagasta pārvaldes budžeta līdzekļiem.  

 

38. § 

Par Rēzeknes novada pašvaldības dalību projektā “Aktīvās atpūtas laukuma izveide 

Rikavas daudzstāvu namu pagalmā” 
(Ziņo B.Arbidāne) 

 

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

Finanšu pastāvīgās komitejas un Tautsaimniecības attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas 

2017.gada 12.oktobra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 13 (Regīna 

Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Zigfrīds Lukaševičs, Elvīra 

Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Monvīds 

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

 

Rēzeknes novada pašvaldība piedalās 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” biedrības 

“Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izsludinātā projektu konkursa 4.kārtā un iesniedz rīcībā 

Nr.2.2. “Iedzīvotāju iniciatīvu attīstība, mūžizglītība” projektu “Aktīvās atpūtas laukuma 

izveide Rikavas daudzstāvu namu pagalmā” ar projekta kopējām attiecināmajām izmaksām 

7 000,00 EUR (septiņi tūkstoši euro 00 centi) apmērā, garantējot līdzfinansējumu projekta 

apstiprināšanas gadījumā 10 % apmērā kā sabiedriskā labuma projektam jeb 700,00 EUR 

(septiņi simti euro 00 centi) un projekta priekšfinansējumu no Rēzeknes novada pašvaldības 

Rikavas pagasta pārvaldes budžeta līdzekļiem. 
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39. § 

Par Rēzeknes novada pašvaldības dalību projektā „Bērnu rotaļu laukuma “Bērnu 

smaids” izveide” 
(Ziņo B.Arbidāne) 

 

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

Finanšu pastāvīgās komitejas un Tautsaimniecības attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas 

2017.gada 12.oktobra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 13 (Regīna 

Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Zigfrīds Lukaševičs, Elvīra 

Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Monvīds 

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

 

Rēzeknes novada pašvaldība piedalās 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” biedrības 

“Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izsludinātā projektu konkursa 4.kārtā un iesniedz rīcībā 

Nr.2.2. “Iedzīvotāju iniciatīvu attīstība, mūžizglītība” projektu “Bērnu rotaļu laukuma 

“Bērnu smaids” izveide” ar projekta kopējām attiecināmajām izmaksām 6 799,99 EUR (seši 

tūkstoši septiņi simti deviņdesmit deviņi euro, 99 centi) apmērā, garantējot līdzfinansējumu 

projekta apstiprināšanas gadījumā 10 % apmērā kā sabiedriskā labuma projektam jeb 680,00 

EUR (seši simti astoņdesmit euro, 00 centi) un projekta priekšfinansējumu no Rēzeknes novada 

pašvaldības Sakstagala pagasta pārvaldes budžeta līdzekļiem.  

 

40. § 

Par Rēzeknes novada pašvaldības dalību projektā “Rotaļu laukuma izveide Strūžānos” 
(Ziņo B.Arbidāne) 

 

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

Finanšu pastāvīgās komitejas un Tautsaimniecības attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas 

2017.gada 12.oktobra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 13 (Regīna 

Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Zigfrīds Lukaševičs, Elvīra 

Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Monvīds 

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

 

Rēzeknes novada pašvaldība piedalās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–

2020.gadam apakš pasākuma 19.2.“Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās 

attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2.“Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” biedrības 

“Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izsludinātā projektu konkursa 4.kārtā un iesniedz rīcībā 

Nr.2.2. “Iedzīvotāju iniciatīvu attīstība, mūžizglītība” projektu “Rotaļu laukuma izveide 

Strūžānos” ar projekta kopējām attiecināmajām izmaksām 7 000,00 EUR (septiņi tūkstoši 

euro, 00 centi) apmērā, garantējot līdzfinansējumu projekta apstiprināšanas gadījumā 10 % 

apmērā kā sabiedriskā labuma projektam jeb 700,00 EUR (septiņi simti euro, 00 centi) un 

projekta priekšfinansējumu no Rēzeknes novada pašvaldības Strūžānu pagasta pārvaldes 

budžeta līdzekļiem. 

 

41. § 

Par Rēzeknes novada pašvaldības dalību projektā „Skanīgāk un košāk!” 
(Ziņo B.Arbidāne) 

 

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

Tautsaimniecības attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas 2017.gada 19.oktobra priekšlikumu, 
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Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 13 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars 

Buharins, Vilis Deksnis, Zigfrīds Lukaševičs, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, 

Viktors Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Frīdis Zenčenko, Normunds Zušs), 

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

 

Rēzeknes novada pašvaldība piedalās 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” biedrības 

“Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izsludinātā projektu konkursa 4.kārtā un iesniedz rīcībā 

Nr.2.2. “Iedzīvotāju iniciatīvu attīstība, mūžizglītība” projektu „Skanīgāk un košāk!” ar 

projekta kopējām attiecināmajām izmaksām 6 972,50 EUR (seši tūkstoši septiņdesmit divi 

euro, 50 centi) apmērā, garantējot līdzfinansējumu projekta apstiprināšanas gadījumā 10 % 

apmērā kā sabiedriskā labuma projektam jeb 697,25 EUR (seši simti deviņdesmit septiņi euro, 

25 centi) un projekta priekšfinansējumu no Rēzeknes novada pašvaldības Nagļu pagasta 

pārvaldes budžeta līdzekļiem.  

 

42. § 

Par biedrības “Lobs lobam” projekta „Promenāde” atbalstu 
(Ziņo B.Arbidāne) 

 

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

Teritorijas attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas 2017.gada 19.oktobra priekšlikumu, 

Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 13 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars 

Buharins, Vilis Deksnis, Zigfrīds Lukaševičs, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, 

Viktors Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Frīdis Zenčenko, Normunds Zušs), 

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

 

atbalstīt biedrības „Lobs lobam” piedalīšanos 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” biedrības 

„Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izsludinātā projektu konkursa 4.kārtā, iesniedzot SVVA 

stratēģijas M2 rīcībā “Iedzīvotāju iniciatīvu attīstība, mūžizglītība” (R.2.2.) projektu 

“Promenāde” ar projekta kopējām attiecināmajām izmaksām 6 852,00 EUR (seši tūkstoši 

astoņi simti piecdesmit divi euro, 00 centi), garantējot līdzfinansējumu projekta apstiprināšanas 

gadījumā 10 % apmērā kā sabiedriskā labuma projektam jeb 685,20 EUR (seši simti 

astoņdesmit pieci euro, 20 centi) no Rēzeknes novada pašvaldības Vērēmu pagasta pārvaldes 

2018.gada budžeta līdzekļiem. 

 

43. § 

Par Rēzeknes novada pašvaldības dalību projektā „Skatuves stangu, skatuves audumu un 

priekšgaismu stangas piegāde un uzstādīšana” 
(Ziņo B.Arbidāne) 

 

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

Tautsaimniecības attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas 2017.gada 19.oktobra priekšlikumu, 

Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 13 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars 

Buharins, Vilis Deksnis, Zigfrīds Lukaševičs, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, 

Viktors Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Frīdis Zenčenko, Normunds Zušs), 

“pret” - nav, “atturas” – nav, n o l e m j: 
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Rēzeknes novada pašvaldība piedalās 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” biedrības 

“Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izsludinātā projektu konkursa 4.kārtā un iesniedz rīcībā 

Nr.2.2. “Iedzīvotāju iniciatīvu attīstība, mūžizglītība” projektu „Skatuves stangu, skatuves 

audumu un priekšgaismu stangas piegāde un uzstādīšana” ar projekta kopējām 

attiecināmajām izmaksām 6 988,58 EUR (seši tūkstoši deviņi simti astoņdesmit astoņi euro, 58 

centi) apmērā, garantējot līdzfinansējumu projekta apstiprināšanas gadījumā 10 % apmērā kā 

sabiedriskā labuma projektam jeb 698,86 EUR (astoņi simti deviņdesmit astoņi euro, 86 centi) 

un projekta priekšfinansējumu no Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta pārvaldes 

struktūrvienības Pušas pagasta pārvaldes budžeta līdzekļiem.  

 

44. § 

Par Rēzeknes novada pašvaldības dalību projektā „Inline hokeja aprīkojums  

Vērēmu pagastā” 
(Ziņo B.Arbidāne) 

 

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

Teritorijas attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas 2017.gada 19.oktobra priekšlikumu, 

Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 13 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars 

Buharins, Vilis Deksnis, Zigfrīds Lukaševičs, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, 

Viktors Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Frīdis Zenčenko, Normunds Zušs), 

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

 

Rēzeknes novada pašvaldība piedalās 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” biedrības 

“Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izsludinātā projektu konkursa 4.kārtā un iesniedz rīcībā 

Nr.2.2. Iedzīvotāju iniciatīvu attīstība, mūžizglītība projektu „Inline hokeja aprīkojums 

Vērēmu pagastā” ar projekta kopējām attiecināmajām izmaksām 6 726,00 EUR (seši tūkstoši 

septiņi simti divdesmit seši euro, 00 centi) apmērā, garantējot līdzfinansējumu projekta 

apstiprināšanas gadījumā 10 % apmērā kā sabiedriskā labuma projektam jeb 672,60 EUR (seši 

simti septiņdesmit divi euro, 60 centi) no Rēzeknes novada pašvaldības Vērēmu pagasta 

pārvaldes budžeta līdzekļiem. 

 

 

Sēde slēgta 11:00 

 

Nākamā kārtējā Rēzeknes novada domes sēde tiek sasaukta 2017.gada 2.novembrī. 

 

Pielikumā: 

1. Rēzeknes novada pašvaldības 2017.gada 19.oktobra saistošie noteikumi Nr.8 

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

Nr.81 „Par Rēzeknes novada pašvaldības budžetu 2017.gadam”” ar trīs pielikumiem, 

kopā uz 18 lapām 

2. Paskaidrojuma raksts Rēzeknes novada pašvaldības 2017.gada 19.oktobra saistošajiem 

noteikumiem Nr.8 „ Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2017.gada 26.janvāra 

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

uz 3 lapām 

3. Kaunatas vidusskolas nolikums uz 4 lapām 
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4. Silmalas pagasta pārvaldes 2017.gada 11.oktobra iesnieguma Nr.2.2/457 kopija uz 1 

lapas 

5. Publicējamā informācija par nekustamā īpašuma “Vecružinas pagasta ēka” Silmalas 

pagastā, Rēzeknes novadā, telpu nomu uz 1 lapas 

6. Nekustamā īpašuma “Vecružinas pagasta ēka”, Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā, 

telpu nomas mutiskās izsoles noteikumi ar pielikumiem kopā uz 14 lapām 

7. Publicējamā informācija par nekustamā īpašuma “Pagasta ēka”, Silmalas pagastā, 

Rēzeknes novadā, telpu nomu uz 1 lapas 

8. Nekustamā īpašuma “Pagasta ēka”, Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā, telpu nomas 

mutiskās izsoles noteikumi ar pielikumiem kopā uz 14 lapām 

9. Nekustamā īpašuma Pils ielā 8, Lūznavas pagastā, telpu nomas sabiedriskās ēdināšanas 

pakalpojumu sniegšanas izsoles komisijas 2017.gada 25.septembra sēdes protokola Nr.1 

kopija uz 1 lapas 

10. Lūznavas pagasta pārvaldes 2017.gada 9.oktobra iesnieguma par nekustamā īpašuma 

izsoli kopija uz 1 lapas 

11. Kaunatas pagasta pārvaldes 2017.gada 9.oktobra iesnieguma Nr.2.2/123 kopija uz 1 

lapas 

12. IK “AKES” 2017.gada 5.septembra iesnieguma kopija uz 1 lapas 

13. Griškānu pagasta pārvaldes 2017.gada 3.oktobra iesnieguma ar pielikumu kopijas, kopā 

uz 2 lapām 

14. Bērzgales pagasta pārvaldes 2017.gada 9.oktobra iesniegums Nr.2.2/152 ar izcenojuma 

aprēķiniem pielikumā, kopā uz 2 lapām 

15. Dricānu pagasta pārvaldes 2017.gada 12.oktobra iesnieguma Nr.2.2/155 ar izcenojuma 

aprēķiniem pielikumā kopija, kopā uz 2 lapām 

16. Kaunatas pagasta pārvaldes 2017.gada 12.oktobra iesniegums Nr.2.2/78 ar izcenojuma 

aprēķiniem pielikumā, kopā uz 2 lapām 

17. Ozolaines pagasta pārvaldes 2017.gada 12.oktobra iesniegums Nr.2.2/104 ar 

izcenojuma aprēķiniem pielikumā, kopā uz 7 lapām 

18. Stoļerovas pagasta pārvaldes 2017.gada 11.oktobra iesniegums Nr.2.2/61 ar izcenojuma 

aprēķiniem pielikumā, kopā uz 2 lapām 

19. Rēzeknes novada domes lēmumi (administratīvie akti) 10.§, 17. § - 20.§,  kopā uz 6 

lapām 

 

 

Sēdes vadītājs                                                                                                      Monvīds Švarcs 

2017.gada 19.oktobrī 
 

 
 

Protokoliste                                                                                                          Ilona Turka 

2017.gada 19.oktobrī 

 

 


