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     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, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, 

Edgars Nizins, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs 

Šķesters, Ērika Teirumnieka, Frīdis Zenčenko (sākot izskatīt darba kārtības 

2.jautājumu), Normunds Zušs 

- 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 Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja Anna Jaudzema 

 Rēzeknes novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītāja Silvija Strankale 

 Rēzeknes novada pašvaldības Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas 

komunālinženieris Alberts Kindzulis 

 Laikraksta „Rēzeknes Vēstis” žurnāliste Aleksandra Elksne-Pavlovska 

 Praktikante L. S. 

 

Nepiedalās: Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniece Elvīra Pizāne – komandējumā 

Rīgā 

                                                                            

Darba kārtībā: 

1. Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības grāmatvedības politikā  

2. Par Rēzeknes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Muzejs” ar kadastra 

numuru 7880 004 0312 izsoles atzīšanu par nenotikušu  

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

4. Par nekustamā īpašuma Upes ielā 1, Kaunatā, Kaunatas pagastā, Rēzeknes 

novadā, telpu nomas tiesību izsoli  
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5. Par grozījumiem patapinājuma līgumā ar biedrību “Latvijas Sarkanais Krusts” 

Lūznavas pagastā  

6. Par dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatās  

7. Par grozījumiem 2017.gada 5.oktobra Rēzeknes novada domes lēmumā “Par 

dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā”  

8. Par dzīvokļa īpašuma (adrese), Čornajas pagastā, nodošanu atsavināšanai A. M.  

9. Par ¼ domājamās daļas no nekustamā īpašuma “Nosaukums”, Ozolmuižas 

pagastā, nodošanu atsavināšanai O. V. 

10. Par nekustamā īpašuma “Nosaukums”, Griškānu pagastā, nosacītās cenas 

apstiprināšanu  

11. Par nekustamā īpašuma “Nosaukums”, Nautrēnu pagastā, nosacītās cenas 

apstiprināšanu  

12. Par nekustamā īpašuma “Nosaukums”, Kantinieku pagastā, nosacītās cenas 

apstiprināšanu  

13. Par nekustamā īpašuma “Nosaukums”, Rikavas pagastā, nosacītās cenas 

apstiprināšanu  

14. Par nekustamā īpašuma “Nosaukums”, Silmalas pagastā, nosacītās cenas 

apstiprināšanu  

15. Par nekustamā īpašuma “Nosaukums”, Ilzeskalna pagastā, atsavināšanas 

izbeigšanu  

16. Par valsts vietējā autoceļa V576 Pievedceļš Sakstagala stacijai pārņemšanu 

pašvaldības bilancē  

17. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu  

18. Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu  

19. Par biedrības “GORKI” projekta “Aktīvās atpūtas dažādošana Sakstagala 

pagastā” atbalstu  

20. Par līdzekļu piešķiršanu katlu mājas skursteņa remontam Tiskādu speciālajai 

internātpamatskolai  

21. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2013.gada 20.jūnija lēmumā „Par 

pašvaldības kopīgās iestādes „Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde” 

uzraudzības padomes iecelšanu” 

 

 

Par izsludinātās Rēzeknes novada domes sēdes darba kārtības apstiprināšanu 
(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” – 15 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, 

Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, Guntis Rasims, Pēteris 

Stanka, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Ērika Teirumnieka, 

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

 

apstiprināt izsludināto Rēzeknes novada domes 2017.gada 2.novembra sēdes darba 

kārtību (1.–21.jautājums). 

 

Domes sēdē apstiprināšanai iesniegtie lēmumu projekti 

 

 

 

 



1. § 

Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības grāmatvedības politikā  
(Ziņo S.Ančikovska) 

 

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

kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumu Nr.585 “Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu 

un organizāciju” 41.punkta 41.1.apakšpunktu, kā arī ņemot vērā Finanšu pastāvīgās 

komitejas 2017.gada 26.oktobra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 15 

(Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Anita Ludborža, 

Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors 

Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Ērika Teirumnieka, Normunds Zušs), 

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

 

izdarīt šādus grozījumus Rēzeknes novada pašvaldības grāmatvedības politikā, kas 

apstiprināta ar Rēzeknes novada domes 2010.gada 21.oktobra lēmumu “Par Rēzeknes 

novada pašvaldības grāmatvedības politikas jaunās redakcijas apstiprināšanu” (protokols 

Nr.23; 2.§) (sadaļa un pielikumi pievienoti): 

1. mainīt sadaļu “Instrukcija inventarizācijas darbam” uz sadaļu “Nolikums par 

inventarizācijas veikšanu Rēzeknes novada pašvaldībā” (ar pielikumiem); 

2. izslēgt sadaļu “Grāmatvedības kārtošanas dokumentu paraugi”. 

 

2. § 

Par Rēzeknes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Muzejs” ar kadastra numuru 

7880 004 0312 izsoles atzīšanu par nenotikušu  
(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, Rēzeknes novada domes 

2017.gada 17.augusta lēmumu „Par Rēzeknes novada pašvaldības nekustamā īpašuma 

„Muzejs” ar kadastra numuru 7880 004 0312 izsoles atzīšanu par nenotikušu un pārdošanu 

atkārtotā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli” (protokols Nr.20, 4.§) un Maltas pagasta 

pārvaldes struktūrvienības ”Pušas pagasta pārvalde” izsoles komisijas 2017.gada 2.oktobra 

atsavināšanas procedūras protokolu par izsoles atzīšanas par nenotikušu, kā arī ņemot vērā 

Maltas pagasta pārvaldes struktūrvienības „Pušas pagasta pārvalde” 2017.gada 5.oktobra 

ierosinājumu un Finanšu pastāvīgās komitejas 2017.gada 26.oktobra priekšlikumu, 

Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 16 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars 

Buharins, Vilis Deksnis, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars 

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

Švarcs, Ērika Teirumnieka, Frīdis Zenčenko, Normunds Zušs), “pret” - nav, “atturas” – nav, 

n o l e m j: 

 

atzīt Rēzeknes novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Muzejs” ar kadastra numuru 

7880 004 0312, kas sastāv no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 7880 004 0312, platība 

0,21 ha, un nedzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 7880 004 0312 001, kas atrodas 

Pilskalna ielā 1, Pušā, Pušas pagastā, Rēzeknes novadā, 2017.gada 2.oktobra izsoli ar 

augšupejošu soli par nenotikušu. 

 

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 un 34.punktu, ņemot vērā Silmalas pagasta pārvaldes 

iesniegumu, Finanšu pastāvīgās komitejas 2017.gada 26.oktobra priekšlikumu, deputātei 

Regīnai Baranovai jautājuma izskatīšanā un balsošanā nepiedaloties, Rēzeknes novada 

dome, balsojot “par” – 15 (Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Anita 

Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, Guntis Rasims, Pēteris 

Stanka, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Ērika Teirumnieka, 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 bērnu dārza ēka”, Vecružinā, Silmalas pagastā, Rēzeknes 

novadā, telpas 777,3 m
2 

kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 7888 004 0281 

001 saimnieciskajai darbībai, rīkojot nekustamā īpašuma nomas tiesību izsoli. 

1.2.  “Vecružina katlu mājas ēka”, Vecružinā, Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā, 

telpas 396,1 m
2 

kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 7888 004 0221 002 

saimnieciskai 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 bērnu dārza ēka”, Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā, telpas 

777,3 m
2 

kopplatībā - 0,03 EUR/m
2
 mēnesī (bez PVN). 

3.2.  “Vecružina katlu mājas ēka”, Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā, telpas 

396,1 m
2 

kopplatībā - 0,02 EUR/m
2
 mēnesī (bez PVN). 

4. Apstiprināt publicējamo informāciju 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 noteikumus (izsoles 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 apstiprinātajiem pašvaldības nekustamo īpašumu telpu nomas tiesību 

izsoles noteikumiem. 

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 Upes ielā 1, Kaunatā, Kaunatas pagastā, Rēzeknes novadā, 

telpu nomas tiesību izsoli  
(Ziņo S.Frančenko) 

 



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

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

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

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

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

12.punktu, 14.punktu, 22.punktu un 34.punktu, ņemot vērā Kaunatas pagasta pārvaldes 

2017.gada 24.oktobra iesniegumu un Finanšu pastāvīgās komitejas 2017.gada 26.oktobra 

priekšlikumu, deputātam Vasīlijam Bašmakovam jautājuma izskatīšanā un balsošanā 

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

Buharins, Vilis Deksnis, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars 

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

Švarcs, Ērika Teirumnieka, Frīdis Zenčenko, Normunds Zušs), “pret” - nav, “atturas” – nav, 

n o l e m j: 

 

1. Nodot nomā Rēzeknes novada pašvaldībai piederošo nekustamā īpašuma daļu 

Upes ielā 1, Kaunatā, Kaunatas pagastā, Rēzeknes novadā, telpas 72 m
2 

kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 7862 005 0164 002 saimnieciskajām 

vajadzībām, rīkojot nekustamā īpašuma nomas tiesību izsoli. 

2. Izveidot komisiju izsoles procedūras veikšanai šādā sastāvā: 

     komisijas priekšsēdētājs -  Sergejs Bašmakovs, Rēzeknes novada Kaunatas 

pagasta pārvaldes vadītājs; 

     komisijas locekļi:  Janīna Kairiša, Rēzeknes novada Kaunatas pagasta pārvaldes 

lietvede; 

Antonija Gaveika, Rēzeknes novada Kaunatas pagasta 

pārvaldes ekonomiste. 

3. Apstiprināt nomas maksas nosacīto cenu (izsoles sākumcenu) – 0.07 EUR/m
2
 

mēnesī (bez PVN). 

4. Apstiprināt publicējamo informāciju par nomā nododamās telpas daļu 72 m
2 

platībā
 
ar kadastra apzīmējumu 7862 005 0164 002, kas atrodas Upes ielā 1, 

Kaunatā, Kaunatas pagastā, Rēzeknes novadā (publicējamā informācija 

pievienota). 

5. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma – telpas, kas atrodas Upes ielā 1, 

Kaunatā, Kaunatas pagastā, Rēzeknes novadā, nomas tiesību izsoles noteikumus 

(izsoles noteikumi pievienoti). 

6. Komisijai organizēt telpas nomas tiesību izsoli saskaņā ar ārējiem normatīvajiem 

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

domes apstiprinātajiem pašvaldības nekustamā īpašuma – telpas, kas atrodas Upes 

ielā 1, Kaunatā, Kaunatas pagastā, Rēzeknes novadā, nomas tiesību izsoles 

noteikumiem. 

7. Komisijai nodrošināt informācijas par nomas objektu publicēšanu pašvaldības 

mājas lapā internetā un izvietošanu publiski pieejamā vietā, pagasta pārvaldes 

telpās un informācijas sniegšanas vietās atbilstoši ārējiem normatīvajiem aktiem, 

kas regulē pašvaldības mantas nomas tiesību izsoli.  

8. Izsoles rezultātus komisijai iesniegt apstiprināšanai Rēzeknes novada domē. 

 

5. § 

Par grozījumiem patapinājuma līgumā ar biedrību “Latvijas Sarkanais Krusts” 

Lūznavas pagastā  
(Ziņo S.Frančenko) 

 

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

personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta otrās daļas 



4.1.punktu, trešo daļu, 3.
1
 daļu, ceturto daļu un sesto daļu, Valsts ieņēmuma dienesta 

2005.gada 26.maija lēmumu Nr.150, ņemot vērā Rēzeknes novada pašvaldības Lūznavas 

pagasta pārvaldes 2017.gada 14.jūlija iesniegumu par izmaiņām patapinājuma līgumā un 

Finanšu pastāvīgās komitejas 2017.gada 26.oktobra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, 

balsojot “par” – 16 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, 

Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, Guntis Rasims, Pēteris 

Stanka, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Ērika Teirumnieka, Frīdis 

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

 

1. Nodot biedrībai „Latvijas Sarkanais Krusts”, reģistrācijas Nr.40008002279, 

juridiskā adrese: Rīga, Šarlotes iela 1, bezatlīdzības lietošanā telpu Nr.9, platība 

8,1m
2
, kadastra Nr.7868 002 0069 005, kas atrodas Pils ielā 6, Lūznavā, Lūznavas 

pagastā, Rēzeknes novadā (ēkas kopējā platība 851,10 m
2
 un bilances vērtība 

EUR 71310,36). 

2. Bezatlīdzības lietošanā nodotā telpa izmantojama biedrības „Latvijas Sarkanas 

Krusts” Rēzeknes komitejas darbības nodrošināšanai, īstenojot Eiropas Kopienas 

pārtikas programmu, dalot pārtikas pakas, higiēnas preces un skolas somas 

piederumus Lūznavas pagasta trūcīgām vai krīzes situācija nonākušām personām.  

3. Bezatlīdzības lietošanā nodotās telpas izmantošanas termiņš - līdz 2018.gada 

30.aprīlim.  

4. Uzdot Rēzeknes novada pašvaldības Lūznavas pagasta pārvaldei veikt grozījumus 

noslēgtajā patapinājuma līgumā ar biedrību „Latvijas Sarkanais Krusts” Rēzeknes 

komiteju, paredzot patapinājuma līgumā nepieciešamības gadījumā biedrības 

„Latvijas Sarkanais Krusts” pienākumu veikt telpas uzturēšanas izdevuma 

samaksu. 

5. Atzīt par spēku Rēzeknes novada domes 2015.gada 16.aprīļa lēmuma 1.punktu 

(protokols Nr.8. 23.§) „Par patapinājuma līgumu noslēgšanu ar biedrību „Latvijas 

sarkanais Krusts” Lūznavas pagastā”. 

 

6. § 

Par dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatās 
(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 26.oktobra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 16 

(Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Anita Ludborža, 

Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors 

Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Ērika Teirumnieka, Frīdis Zenčenko, 

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

 

ierakstīt zemesgrāmatā uz Rēzeknes novada pašvaldības, reģistrācijas 

Nr.90009112679, vārda dzīvokļa īpašumu: 

 

1. Rāznas ielā 22–27, Kaunatā, Kaunatas pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra 

Nr.7862 900 0106, platība 67,7 m
2
, kas sastāv no: 

1.1. telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 7862 005 0303 001 027; 

1.2. pie dzīvokļa īpašuma piederošajām 647/17731 domājamajām daļām no ēkas 

(būves) ar kadastra apzīmējumu 7862 005 0303 001. 

2. Jaunatnes ielā 4-3, Pušā, Pušas pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7880 004 

0262 001 003, platība 75,1 m
2
, kas sastāv no: 

2.1 telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 7880 004 0262 001 003; 



2.2 pie dzīvokļa īpašuma piederošajām: 

2.2.1. 6910/71300 domājamajām daļām no zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 7880 004 0262; 

2.2.2. 6910/71300 domājamajām daļām no ēkas (būves) ar kadastra 

apzīmējumu 7880 004 0262 001 003. 

 

7. § 

Par grozījumiem 2017.gada 5.oktobra Rēzeknes novada domes lēmumā “Par dzīvokļu 

īpašumu 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 26.oktobra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 16 

(Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Anita Ludborža, 

Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors 

Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Ērika Teirumnieka, Frīdis Zenčenko, 

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

 

izdarīt grozījumus 2017.gada 5.oktobra Rēzeknes novada domes lēmumā “Par 

dzīvokļa īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā” (protokols Nr.24, 9.§) un izteikt šādā 

redakcijā:  

 

ierakstīt zemesgrāmatā uz Rēzeknes novada pašvaldības, reģistrācijas 

Nr.90009112679, vārda dzīvokļu īpašumus: 

1. Nākotnes ielā 3, dz.12, Čornajā, Čornajas pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7846 

900 0189, platība 57,80 m
2
, kas sastāv no: 

1.1. telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 7846 007 0185 001 012; 

1.2. pie dzīvokļa īpašuma piederošajām: 

1.2.1. 578/11769 domājamajām daļām no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

7846 007 0185; 

1.2.2. 578/11769 domājamajām daļām no ēkas (būves) ar kadastra apzīmējumu 

7846 007 0185 001. 

2. Nākotnes ielā 3, dz.15, Čornajā, Čornajas pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7846 

900 0186, platība 74,40 m
2
, kas sastāv no: 

2.1. telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 7846 007 0185 001 015; 

2.2. pie dzīvokļa īpašuma piederošajām: 

2.2.1. 744/11769 domājamajām daļām no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

7846 007 0185; 

2.2.2. 744/11769 domājamajām daļām no ēkas (būves) ar kadastra apzīmējumu 

7846 007 0185 001. 

3. Nākotnes ielā 5, dz.3, Čornajā, Čornajas pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7846 

900 0190, platība 58,10 m
2
, kas sastāv no: 

3.1. telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 7846 007 0184 001 003; 

3.2. pie dzīvokļa īpašuma piederošajām: 

3.2.1. 581/7839 domājamajām daļām no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

7846 007 0184; 

3.2.2. 581/7839 domājamajām daļām no ēkas (būves) ar kadastra apzīmējumu 7846 

007 0184 001. 

4. Nākotnes ielā 7, dz.5, Čornajā, Čornajas pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7846 

900 0188, platība 57,60 m
2
, kas sastāv no: 

4.1. telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 7846 007 0186 001 005; 



4.2. pie dzīvokļa īpašuma piederošajām: 

4.2.1. 576/7833 domājamajām daļām no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

7846 007 0186; 

4.2.2. 576/7833 domājamajām daļām no ēkas (būves) ar kadastra apzīmējumu 7846 

007 0186 001. 

5. Miera ielā 4, dz.4, Čornajā, Čornajas pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7846 900 

0187, platība 49,50 m
2
, kas sastāv no: 

5.1. telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 7846 007 0202 001 004; 

5.2. pie dzīvokļa īpašuma piederošajām: 

5.2.1. 495/1978 domājamajām daļām no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

7846 007 0202; 

5.2.2. 495/1978 domājamajām daļām no ēkas (būves) ar kadastra apzīmējumu 7846 

007 0202 001. 

 

8. § 

Par dzīvokļa īpašuma (adrese), Čornajas pagastā, nodošanu atsavināšanai A. M. 
(Ziņo I.Ladnā) 

 

Izskatījusi A. 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 26.oktobra priekšlikumu, 

Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 16 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars 

Buharins, Vilis Deksnis, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars 

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

Švarcs, Ērika Teirumnieka, Frīdis Zenčenko, Normunds Zušs), “pret” - nav, “atturas” – nav, 

n o l e m j: 

 

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

pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.(..), platība 72,9 m
2
, nodošanu 

atsavināšanai A. M. (lēmums pievienots). 

2. Izveidot dzīvokļa īpašuma Nr.(..), kas atrodas (adrese) Čornajas pagastā, 

Rēzeknes novadā, kadastra Nr.(..), platība 72,9 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 (adrese) Čornajas pagastā, Rēzeknes 

novadā, kadastra Nr.(..), platība 72,9 m
2
, novērtēšanas komisijai iesniegt nosacīto 

cenu apstiprināšanai Rēzeknes novada domei. 

 

9. § 

Par ¼ domājamās daļas no nekustamā īpašuma “Nosaukums”, Ozolmuižas pagastā, 

nodošanu atsavināšanai O. V.  
(Ziņo I.Ladnā) 

 

Izskatījusi O. 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 26.oktobra priekšlikumu, 



Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 16 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars 

Buharins, Vilis Deksnis, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars 

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

Švarcs, Ērika Teirumnieka, Frīdis Zenčenko, Normunds Zušs), “pret” - nav, “atturas” – nav, 

n o l e m j: 

 

1. Pieņemt lēmumu par ¼ domājamo daļu nekustamā īpašuma “Nosaukums”, kas 

atrodas “Nosaukums”, (adrese), Ozolmuižas pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra 

Nr.(..), kura sastāvā ietilpst zemes vienība ar kadastra apzīmējumu (..) kopplatībā 

0,1721 ha, nodošanu atsavināšanai O.V. (lēmums pievienots). 

2. Izveidot nekustamā īpašuma “Nosaukums”, kas atrodas “Nosaukums”, (adrese) 

Ozolmuižas pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.(..), nosacītās cenas 

noteikšanai novērtēšanas komisiju šādā sastāvā: 

  komisijas priekšsēdētāja –  Rita Baranovska, Ozolmuižas pagasta pārvaldes 

galvenās grāmatvedes p.i.; 

  komisijas locekles:  Olga Ostrovska, Ozolmuižas pagasta pārvaldes kasiere; 

Jana Jakuškina, Zemes pārvaldības dienesta zemes lietu 

speciāliste. 

3. Uzdot nekustamā īpašuma “Nosaukums”, kas atrodas (adrese), Ozolmuižas 

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

nosacīto cenu apstiprināšanai Rēzeknes novada domei. 

 

10. § 

Par nekustamā īpašuma “Nosaukums”, Griškānu pagastā, nosacītās cenas 

apstiprināšanu  
(Ziņo I.Ladnā) 

 

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 daļu, 36.panta trešo 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” 

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

2017.gada 21.septembra lēmumu (protokols Nr.23, 24.§), A. A. 2017.gada 23.oktobra 

iesniegumu, nekustamā īpašuma novērtēšanas komisijas 2017.gada 24.oktobra lēmumu, 

Finanšu pastāvīgās komitejas 2017.gada 26.oktobra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, 

balsojot “par” – 16 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, 

Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, Guntis Rasims, Pēteris 

Stanka, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Ērika Teirumnieka, Frīdis 

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

 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Nosaukums”, kas atrodas (adrese), Griškānu 

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

kadastra apzīmējumu (..), platība 0,2314 ha, nosacīto cenu EUR 1 252,15 (viens 

tūkstotis divi simti piecdesmit divi euro 15 centi). 

2. Pārdot A. A., personas kods (..), dzīvo: (adrese), nekustamo īpašumu 

„Nosaukums”, kas atrodas (adrese) Griškānu pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra 

Nr.(..), par brīvu cenu, kas ir vienāda ar nosacīto cenu, t. i., EUR 1 252,15 (viens 

tūkstotis divi simti piecdesmit divi euro 15 centi). 

3. Noteikt pirmo iemaksu 10 procentu apmērā no nekustamā īpašuma nosacītās 

cenas, t. i., EUR 125,22 (viens simts divdesmit pieci euro 22 centi). 

4. Noteikt pirmās iemaksas samaksas termiņu līdz 2017.gada 2.decembrim. 



5. Uzdot Griškānu 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. A. viena mēneša laikā no pirmās iemaksas 

samaksas dienas. 

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

dienas. 

8. Noteikt, ka par atlikto maksājumu A. A. 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 21.septembra lēmuma 

(protokols Nr.23, 24.§), 2.punktu, 2017.gada 5.oktobrī A. A. iemaksāja Griškānu 

pagasta pārvaldes, reģistrācijas Nr.90000025427, norēķinu kontā 

Nr.LV68PARX0009380040001, AS “CITADELES BANKA”, EUR 215,00 (divi 

simti piecpadsmit euro 00 centu). 

10. Ieskaitīt atlikušo pirkuma maksas daļu EUR 1 126,93 (viens tūkstotis viens simts 

divdesmit seši euro 93 centi) Griškānu pagasta pārvaldes, reģistrācijas 

Nr.90000025427, norēķinu kontā Nr.LV68PARX0009380040001, AS 

“CITADELES BANKA”. 

11. Samazināt Griškānu 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 

Griškānu pagasta pārvaldei radās, veicot nekustamā īpašuma novērtēšanu, ir 

izlietojami Griškānu pagasta pārvaldes teritorijā esošo pašvaldības nekustamo 

īpašumu kadastrālajai uzmērīšanai un ierakstīšanai zemesgrāmatā. 

 

11. § 

Par nekustamā īpašuma “Nosaukums”, Nautrēnu pagastā, nosacītās cenas 

apstiprināšanu  
(Ziņo I.Ladnā) 

 

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

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

ceturtās daļas 8.punktu, 8.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 21.septembra lēmumu (protokols Nr.23, 

26.§) “Par nekustamā īpašuma “Nosaukums” nodošanu atsavināšanai I. D. Nautrēnu 

pagastā” un I. D. pilnvarotās personas A. M. 2017.gada 24.oktobra iesniegumu, ņemot vērā 

Nautrēnu pagasta pārvaldes zemes īpašuma „Nosaukums” novērtēšanas komisijas 2017.gada 

23.oktobra sēdes lēmumu un Finanšu pastāvīgās komitejas 2017.gada 26.oktobra 

priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 16 (Regīna Baranova, Vasīlijs 

Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels 

Melnis, Edgars Nizins, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs 

Šķesters, Monvīds Švarcs, Ērika Teirumnieka, Frīdis Zenčenko, Normunds Zušs), “pret” - 

nav, “atturas” – nav, n o l e m j: 

 



1. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Nosaukums”, kas sastāv no zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu (..) un atrodas Nautrēnu pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra 

Nr.(..), platība 7,26 ha, nosacīto cenu EUR 6 636,24 (seši tūkstoši seši simti 

trīsdesmit seši euro 24 centi). 

2. Pārdot I. D., personas kods (..), dzīvo (adrese), nekustamo īpašumu „Nosaukums”, 

kas atrodas Nautrēnu pagastā, Rēzeknes novadā, par brīvu cenu, kas ir vienāda ar 

nosacīto cenu, proti, EUR 6 636,24 (seši tūkstoši seši simti trīsdesmit seši euro 24 

centi).  

3. Noteikt pirkuma maksas samaksas termiņu līdz 2018.gada 2.martam. 

4. Uzdot Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniecei E.Pizānei noslēgt 

nekustamā īpašuma pirkuma līgumu ar I. D. viena mēneša laikā no pirkuma 

maksas samaksas. 

5. Uzdot Nautrēnu pagasta pārvaldei trīs darba dienu laikā no pirkuma maksas 

samaksas dienas paziņot Juridiskajai un lietvedības nodaļai par pirkuma maksas 

samaksu. 

6. Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2017.gada 21.septembra lēmuma 

(protokols Nr.23, 26.§) 2.punktu, 2017.gadā 20.oktobrī I. D. pilnvarotā persona A. 

M. iemaksāja Nautrēnu pagasta pārvaldei priekšapmaksu EUR 215,00 (divi simti 

piecpadsmit euro, 00 centi).  

7. Ieskaitīt atlikušo pirkuma maksas daļu EUR 6 421,24 (seši tūkstoši četri simti 

divdesmit vienu euro, 24 centi) Rēzeknes novada pašvaldības Nautrēnu pagasta 

pārvaldes reģistrācijas Nr.90000017576 norēķinu kontā 

Nr.LV46PARX0002364020018 AS “Citadele banka”. 

8. Samazināt Nautrēnu pagasta pārvaldei 2018.gadam plānoto transfertu no novada 

pašvaldības budžeta 10 procentu apmērā, noapaļojot pilnos skaitļos no nekustamā 

īpašuma atsavināšanas cenas, koriģējot transfertu, veicot kārtējos budžeta 

grozījumus. 

9. Noteikt, ka no transferta samazināšanas iegūtie naudas līdzekļi, izņemot 

izdevumus, kas radušies Nautrēnu pagasta pārvaldei sakarā ar nekustamā īpašuma 

novērtēšanu, izlietojami Nautrēnu pagasta teritorijā esošo novada pašvaldības 

nekustamo īpašumu kadastrālajai uzmērīšanai un ierakstīšanai zemesgrāmatā. 

 

12. § 

Par nekustamā īpašuma “Nosaukums”, Kantinieku pagastā, nosacītās cenas 

apstiprināšanu  
(Ziņo I.Ladnā) 

 

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

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

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

44.panta pirmo un otro daļu, 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 pašvaldības 2017.gada 17.augusta 

lēmumu “Par nekustamā īpašuma „Nosaukums” Kantinieku pagastā nodošanu atsavināšanai 

N. K.” un N. K. 2017.gada 13.okotbra iesniegumu, ņemot vērā Kantinieku pagasta pārvaldes 

zemes īpašuma „Nosaukums” novērtēšanas komisijas 2017.gada 13.septembra sēdes 

protokolu un Finanšu pastāvīgās komitejas 2017.gada 26.oktobra priekšlikumu, Rēzeknes 

novada dome, balsojot “par” – 16 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, 

Vilis Deksnis, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, Guntis 

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

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



 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Nosaukums”, kadastra Nr.(..), kas sastāv no 

vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu (..), platība 0,6546 ha, nosacīto 

cenu EUR 1 546,27 (viens tūkstotis pieci simti četrdesmit seši euro 27 centi). 

2. Pārdot N. K., personas kods (..), deklarētā dzīvesvieta (adrese), par brīvu cenu, 

kas ir vienāda ar nosacīto cenu, proti, EUR 1 546,27 (viens tūkstotis pieci simti 

četrdesmit seši euro 27 centi). 

3. Noteikt nekustamā īpašuma pirkuma samaksas termiņu līdz 2018.gada 2.martam. 

4. Uzdot Sakstagala 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 

nekustamā īpašuma pirkuma līgumu ar N. K. viena mēneša laikā no pirkuma 

maksas samaksas. 

6. Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2017.gada 17.augusta lēmumu “Par 

nekustamā īpašuma „Nosaukums” Kantinieku pagastā nodošanu atsavināšanai N. 

K.”, N. K. 2017.gada 22.augustā Sakstagala pagasta pārvaldei iemaksāja avansa 

maksājumu EUR 215,00 apmērā,  

7. Ieskaitīt atlikušo pirkuma maksas daļu EUR 1 331,27 (viens tūkstotis trīs simti 

trīsdesmit viens euro 27 centi), kurus ieskaitīt Rēzeknes novada pašvaldības 

Sakstagala pagasta pārvaldes, reģ. Nr.90000025376, bankas kontā: AS “SEB 

banka”, konta Nr.LV22UNLA0050019726375. 

8. Sakstagala pagasta pārvaldei samazināt 2018.gadam plānoto transfertu no novada 

pašvaldības budžeta 10 % apmērā (desmit procentu) apmērā (noapaļojot pilnos 

skaitļos) no nekustamā īpašuma atsavināšanas cenas, koriģējot transfertu, veicot 

kārtējos budžeta grozījumus.  

9. Noteikt, ka no budžeta transferta samazinājuma iegūtie naudas līdzekļi, izņemot 

izdevumus, kas radušies Sakstagala pagasta pārvaldei, veicot nekustamā īpašuma 

novērtēšanu, izlietojami Sakstagala pagasta teritorijā esošo novada pašvaldības 

nekustamo īpašumu kadastrālajai uzmērīšanai un ierakstīšanai zemesgrāmatā. 

 

13. § 

Par nekustamā īpašuma “Nosaukums”, Rikavas pagastā, nosacītās cenas 

apstiprināšanu  
(Ziņo I.Ladnā) 

 

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

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

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

44.panta pirmo un otro daļu, 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 pašvaldības 2017.gada 16.februāra 

lēmumu “Par nekustamā īpašuma „Nosaukums” Rikavas pagastā nodošanu atsavināšanai R. 

I.” un R. I. 2017.gada 17.oktobra iesniegumu, ņemot vērā Rikavas pagasta pārvaldes zemes 

īpašuma „Nosaukums” novērtēšanas komisijas 2017.gada 19.oktobra sēdes protokolu un 

Finanšu pastāvīgās komitejas 2017.gada 26.oktobra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, 

balsojot “par” – 16 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, 

Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, Guntis Rasims, Pēteris 

Stanka, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Ērika Teirumnieka, Frīdis 

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

 



1. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Nosaukums”, kadastra Nr.(..), kas sastāv no 

vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu (..), platība 2,86 ha, nosacīto cenu 

EUR 5 009,84 (pieci tūkstoši deviņi euro 84 centi). 

2. Pārdot R. I., personas kods (..), deklarētā dzīvesvieta (adrese), par brīvu cenu, kas 

ir vienāda ar nosacīto cenu, proti, 5 009,84 (pieci tūkstoši deviņi euro 84 centi). 

3. Noteikt nekustamā īpašuma pirkuma samaksas termiņu līdz 2018.gada 2.martam. 

4. Uzdot Rikava 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 

nekustamā īpašuma pirkuma līgumu ar R. I. viena mēneša laikā no pirkuma 

maksas samaksas. 

6. Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2017.gada 16.februāra lēmumu “Par 

nekustamā īpašuma „Nosaukums” Rikavas pagastā nodošanu atsavināšanai R. I.”, 

R. I. 2017.gada 6.martā Rikavas pagasta pārvaldei iemaksāja avansa maksājumu 

EUR 215,00 apmērā. 

7. Ieskaitīt atlikušo pirkuma maksas daļu EUR 4 794,84 (četri tūkstoši septiņi simti 

deviņdesmit četri euro 84 centi), Rēzeknes novada pašvaldības Rikavas pagasta 

pārvaldes, reģ. Nr. 90000048650, bankas kontā: AS “SEB banka”, konta 

Nr.LV42UNLA0050019942228. 

8. Rikavas pagasta pārvaldei samazināt 2018.gadam plānoto transfertu no novada 

pašvaldības budžeta 10 % apmērā (desmit procentu) apmērā (noapaļojot pilnos 

skaitļos) no nekustamā īpašuma atsavināšanas cenas, koriģējot transfertu, veicot 

kārtējos budžeta grozījumus.  

9. Noteikt, ka no budžeta transferta samazinājuma iegūtie naudas līdzekļi, izņemot 

izdevumus, kas radušies Rikavas pagasta pārvaldei, veicot nekustamā īpašuma 

novērtēšanu, izlietojami Rikavas pagasta teritorijā esošo novada pašvaldības 

nekustamo īpašumu kadastrālajai uzmērīšanai un ierakstīšanai zemesgrāmatā. 

 

14. § 

Par nekustamā īpašuma “Nosaukums”, Silmalas pagastā, nosacītās cenas 

apstiprināšanu  
(Ziņo I.Ladnā) 

 

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 daļu, 36.panta trešo 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” 

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

2017.gada 6.jūlija lēmumu (protokols Nr.16, 22.§), I. A. 2017.gada 30.septembra 

iesniegumu, nekustamā īpašuma novērtēšanas komisijas 2017.gada 24.oktobra lēmumu, 

Finanšu pastāvīgās komitejas 2017.gada 26.oktobra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, 

balsojot “par” – 16 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, 

Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, Guntis Rasims, Pēteris 

Stanka, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Ērika Teirumnieka, Frīdis 

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

 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Nosaukums”, kas atrodas Silmalas pagastā, 

Rēzeknes novadā, kadastra Nr.(...), kas sastāv no četrām zemes vienībām ar 

kadastra apzīmējumiem (..), (..), (..), (..), kopplatībā 21,45 ha, nosacīto cenu EUR 

30 798,94 (trīsdesmit tūkstoši septiņi simti deviņdesmit astoņi euro 94 centi). 



2. Pārdot I. A., personas kods (..), dzīvo (adrese), nekustamo īpašumu „Nosaukums”, 

kas atrodas Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.(..), par brīvu cenu, 

kas ir vienāda ar nosacīto cenu, t. i., EUR 30 798,94 (trīsdesmit tūkstoši septiņi 

simti deviņdesmit astoņi euro 94 centi). 

3. Noteikt pirkuma maksas samaksas termiņu līdz 2018.gada 2.martam. 

4. Uzdot Silmalas 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 

nekustamā īpašuma pirkuma līgumu ar I.A. 

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

Nr.16, 22.§), 2.punktu, 2017.gada 26.septembrī I. A. iemaksāja Silmalas pagasta 

pārvaldes, reģistrācijas Nr.90000025323, norēķinu kontā 

Nr.LV87HABA0551034238287, AS Swedbank”, EUR 215,00 (divi simti 

piecpadsmit euro 00 centu). 

7. Ieskaitīt atlikušo pirkuma maksas daļu EUR 30 583,94 (trīsdesmit tūkstoši pieci 

simti astoņdesmit trīs euro 94 centi) Silmalas pagasta pārvaldes, reģistrācijas 

Nr.90000025323, norēķinu kontā Nr.LV87HABA0551034238287, AS Swedbank. 

8. Samazināt Silmalas pagasta pārvaldei attiecīgajā gadā plānoto transfertu no 

pašvaldības budžeta 20 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 

Silmalas pagasta pārvaldei radās, veicot nekustamā īpašuma novērtēšanu, ir 

izlietojami Silmalas pagasta teritorijā esošo pašvaldības nekustamo īpašumu 

kadastrālajai uzmērīšanai un ierakstīšanai zemesgrāmatā. 

 

15. § 

Par nekustamā īpašuma “Nosaukums”, Ilzeskalna pagastā, atsavināšanas izbeigšanu  
(Ziņo I.Ladnā) 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, 41.panta 

pirmās daļas 3.punktu un 47.panta pirmo un otro daļu, Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 8.punktu, 5.panta pirmo daļu un 37.panta septīto 

daļu, ņemot vērā I. B. 2017.gada 11.oktobra iesniegumu, Finanšu pastāvīgās komitejas 

2017.gada 26.oktobra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 16 (Regīna 

Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Anita Ludborža, Zigfrīds 

Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors 

Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Ērika Teirumnieka, Frīdis Zenčenko, 

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

 

izbeigt nekustamā īpašuma “Nosaukums”, kas atrodas Ilzeskalna pagastā, Rēzeknes 

novadā, kadastra Nr.(..), platība 1,36 ha, atsavināšanu I. B., personas kods (..), dzīvo 

(adrese). 

 

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

stāšanās dienas, pieteikumu iesniedzot Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. 

 

 

16. § 

Par valsts vietējā autoceļa V576 Pievedceļš Sakstagala stacijai pārņemšanu  

pašvaldības bilancē  
(Ziņo A.Kindzulis, Debatē P.Melnis, S.Šķesters, M.Švarcs) 

 



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

vērā Ceļu fonda padomes 2017.gada 19.oktobra ierosinājumu un Tautsaimniecības attīstības 

jautājumu pastāvīgās komitejas 2017.gada 26.oktobra priekšlikumu, Rēzeknes novada 

dome, balsojot “par” – 16 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis 

Deksnis, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, Guntis 

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

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

 

pārņemt pašvaldības bilancē valsts vietējo autoceļu V576 Pievedceļš Sakstagala 

stacijai, jo: 

1. zeme uz kuras atrodas autoceļš V576 Pievedceļš Sakstagala stacijai pieder pašvaldībai; 

2. saņemts VAS „Latvijas valsts ceļi” piedāvājums par valsts vietējā autoceļa V576 

Pievedceļš Sakstagala stacijai pārņemšanu pašvaldības bilancē; 

3. saņemts Sakstagala pagasta pārvaldes lūgums par valsts vietējā autoceļa V576 

Pievedceļš Sakstagala stacijai pārņemšanu pašvaldības bilancē. 

 

17. § 

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 26.oktobra 

priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 16 (Regīna Baranova, Vasīlijs 

Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels 

Melnis, Edgars Nizins, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs 

Šķesters, Monvīds Švarcs, Ērika Teirumnieka, Frīdis Zenčenko, Normunds Zušs), “pret” - 

nav, “atturas” – nav, n o l e m j: 

 

atjaunot M. G., personas kods (..), sociālā dzīvokļa īres līgumu par dzīvokļa Nr.(..) īri, 

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

līgumu uz noteiktu laiku no 2017.gada 4.novembra līdz 2018.gada 3.maijam. Uzdot 

pašvaldības SIA “STRŪŽĀNU SILTUMS” valdes loceklim Renāram Vabalam atjaunot 

sociālā dzīvokļa īres līgumu ar M. G. 

 

18. § 

Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu  
(Ziņo 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 26.oktobra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 16 (Regīna 

Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Anita Ludborža, Zigfrīds 

Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors 

Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Ērika Teirumnieka, Frīdis Zenčenko, 

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

 

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

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

noslēdzot sociālā dzīvokļa īres līgumu uz noteiktu laiku no 2017.gada 2.novembra 



līdz 2018.gada 1.maijam. Uzdot pašvaldības SIA “STRŪŽĀNU SILTUMS” 

valdes loceklim Renāram Vabalam sagatavot un noslēgt sociālā dzīvokļa īres 

līgumu ar A. O. 

2. Atzīt N. K., personas kods (..), par tiesīgu īrēt sociālo dzīvokli, noteikt īrētajam 

dzīvoklim (adrese), Gaigalavas pagastā, Rēzeknes novadā, sociālā dzīvokļa 

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

2.novembra līdz 2018.gada 1.maijam. Uzdot Gaigalavas pagasta pārvaldes 

vadītājam Voldemāram Vabalam sagatavot un noslēgt sociālā dzīvokļa īres 

līgumu ar N. K. 

3. Atzīt N. D., personas kods (..), par tiesīgu īrēt sociālo dzīvokli, noteikt īrētajam 

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

noslēdzot sociālā dzīvokļa īres līgumu uz noteiktu laiku no 2017.gada 2.novembra 

līdz 2018.gada 1.maijam. 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 N. D. 

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

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

noslēdzot sociālā dzīvokļa īres līgumu uz noteiktu laiku no 2017.gada 2.novembra 

līdz 2018.gada 1.maijam. Uzdot pašvaldības SIA “STRŪŽĀNU SILTUMS” 

valdes loceklim Renāram Vabalam izbeigt līdzšinējo dzīvojamās telpas īres 

līgumu, sagatavot un noslēgt sociālā dzīvokļa īres līgumu ar I. O. 

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

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

noslēdzot sociālā dzīvokļa īres līgumu uz noteiktu laiku no 2017.gada 2.novembra 

līdz 2018.gada 1.maijam. Uzdot pašvaldības SIA “STRŪŽĀNU SILTUMS” 

valdes loceklim Renāram Vabalam izbeigt līdzšinējo dzīvojamās telpas īres 

līgumu, sagatavot un noslēgt sociālā dzīvokļa īres līgumu ar Ē. M.  

6. Atzīt J. L., personas kods (..), par tiesīgu īrēt sociālo dzīvokli, noteikt īrētajam 

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

noslēdzot sociālā dzīvokļa īres līgumu uz noteiktu laiku no 2017.gada 2.novembra 

līdz 2018.gada 1.maijam. Uzdot pašvaldības SIA “Maltas dzīvokļu komunālās 

saimniecības uzņēmums” valdes loceklim Jānim Kravalim sagatavot un noslēgt 

sociālā dzīvokļa īres līgumu ar J. L. 

 

19. § 

Par biedrības “GORKI” projekta “Aktīvās atpūtas dažādošana  

Sakstagala pagastā” atbalstu  
(Ziņo S.Šķesters) 

 

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

vērā Finanšu pastāvīgās komitejas un Tautsaimniecības attīstības jautājumu pastāvīgās 

komitejas 2017.gada 26.oktobra priekšlikumus, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 16 

(Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Anita Ludborža, 

Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors 

Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Ērika Teirumnieka, Frīdis Zenčenko, 

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

 

atbalstīt biedrības „GORKI” 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 

„Aktīvās atpūtas dažādošana Sakstagala pagastā” ar projekta kopējām attiecināmajām 

izmaksām 6 959,01 EUR, garantējot līdzfinansējumu projekta apstiprināšanas gadījumā 10 

% apmērā kā sabiedriskā labuma projektam jeb 695,90 EUR no Rēzeknes novada 

pašvaldības Sakstagala pagasta pārvaldes 2018.gada budžetā plānotajiem finanšu līdzekļiem. 

 

20. § 

Par līdzekļu piešķiršanu katlu mājas skursteņa remontam Tiskādu speciālajai 

internātpamatskolai  
(Ziņo S.Ančikovska) 

 

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

“Par pašvaldību budžetiem” 16.panta otro daļu, ņemot vērā Rēzeknes novada pašvaldības 

Tiskādu speciālās internātpamatskolas 2017.gada 20.oktobra iesniegumu Nr.1.15-37 un 

Finanšu pastāvīgās komitejas 2017.gada 26.oktobra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, 

balsojot “par” – 16 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, 

Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, Guntis Rasims, Pēteris 

Stanka, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Ērika Teirumnieka, Frīdis 

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

 

no Rēzeknes novada pašvaldības budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem 

piešķirt 23 968,68 EUR (divdesmit trīs tūkstoši deviņi simti sešdesmit astoņi euro 68 centi) 

Rēzeknes novada pašvaldības Tiskādu speciālai internātpamatskolai katlu mājas skursteņa 

remontam. 

 

21. § 

Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2013.gada 20.jūnija lēmumā „Par 

pašvaldības kopīgās iestādes „Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde” 

uzraudzības padomes iecelšanu”  
(Ziņo M.Švarcs Debatē P.Stanka, P.Melnis, S.Šķesters, M.Švarcs) 

 

Pēc Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja ziņojuma par Rēzeknes novada 

pašvaldības kandidātu - Rēzeknes novada domes deputātu Staņislavu Šķesteru - darbam 

pašvaldību kopīgās iestādes „Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde” uzraudzības 

padomē, Rēzeknes novada domes deputāts Pēteris Stanka izvirza otru kandidātu - Pāvelu 

Melni. 

Rēzeknes novada domes deputāts Pāvels Melnis savu kandidatūru darbam pašvaldību 

kopīgās iestādes „Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde” uzraudzības padomē 

atsauc. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 99.
1
pantu un Rēzeknes speciālās 

ekonomiskās zonas likuma 8. un 9.pantu, Rēzeknes novada domes 2017.gada 20.jūlija 

saistošo noteikumu Nr.1 “Rēzeknes novada pašvaldības nolikums” 17.3.punktu, ņemot vērā 

Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja 2017.gada 30.oktobra priekšlikumu, Rēzeknes 

novada dome, balsojot “par” – 14 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, 

Vilis Deksnis, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Edgars Nizins, Guntis Rasims, Pēteris 

Stanka, Viktors Ščerbakovs, Monvīds Švarcs, Ērika Teirumnieka, Frīdis Zenčenko, 

Normunds Zušs), “pret” - nav, “atturas” – 2 (Pāvels Melnis, Staņislavs Šķesters), 

n o l e m j: 

 

sakarā ar to, ka nepieciešams deleģēt no Rēzeknes novada pašvaldības darbam 

pašvaldību kopīgās iestādes „Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde” uzraudzības 

padomē divas amatpersonas, izdarīt grozījumus Rēzeknes novada domes 2013.gada 

20.jūnija lēmumā „Par pašvaldības kopīgās iestādes „Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas 



pārvalde” uzraudzības padomes iecelšanu” (protokols Nr.16, 2.§) un 1.2.punktu izteikt šādā 

redakcijā: 

„1.2. Rēzeknes novada domes deputātu Staņislavu Škesteru.” 

 

 

Sēde slēgta 11:00 

 

 

Nākamā kārtējā Rēzeknes novada domes sēde tiek sasaukta 2017.gada 16.novembrī. 

 

 

Pielikumā: 

1. Rēzeknes novada pašvaldības grāmatvedības politikas sadaļa “Nolikums par 

inventarizācijas veikšanu Rēzeknes novada pašvaldībā” ar divdesmit septiņiem 

pielikumiem, kopā uz 47 lapām 

2. Maltas pagasta pārvaldes struktūrvienības “Pušas pagasta pārvalde” 2017.gada 

5.oktobra iesniegums uz 1 lapas 

3. Silmalas pagasta pārvaldes 2017.gada 9.oktobra iesnieguma par telpu nomas izsoli 

kopija uz 1 lapas 

4. Publicējamā informācija par nekustamā īpašuma “Vecružinas bērnu dārza ēka” 

Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā, telpu nomu uz 1 lapas 

5. Nekustamā īpašuma “Vecružinas bērnu dārza ēka”, Silmalas pagastā, Rēzeknes 

novadā, telpu nomas mutiskās izsoles noteikumi ar pielikumiem kopā uz 14 lapām 

6. Publicējamā informācija par nekustamā īpašuma “Vecružinas katlu mājas ēka”, 

Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā, telpu nomu uz 1 lapas 

7. Nekustamā īpašuma “Vecružinas katlu mājas ēka”, Silmalas pagastā, Rēzeknes 

novadā, telpu nomas mutiskās izsoles noteikumi ar pielikumiem kopā uz 14 lapām 

8. Kaunatas pagasta pārvaldes 2017.gada 24.oktobra iesniegums Nr.2.2/131 ar 

pielikumu, kopā uz 3 lapām 

9. Publicējamā informācija par nekustamā īpašuma Upes ielā 1, c. Kaunatā,  Kaunatas 

pagastā, Rēzeknes novadā, telpu nomu uz 1 lapas 

10. Nekustamā īpašuma Upes ielā 1, c.Kaunatā, Kaunatas pagastā, Rēzeknes novadā, 

telpu nomas saimnieciskajām vajadzībām izsoles noteikumi ar pielikumiem kopā uz 

8 lapām 

11. Tiskādu speciālās internātpamatskolas 2017.gada 20.oktobra iesniegums Nr.1.15-37 

ar pielikumiem, kopā uz 11 lapām 

12. Rēzeknes novada domes lēmumi (administratīvie akti) 8.§ un 9.§, kopā uz 2 lapām 

 

 

Sēdes vadītājs                                                                                                      Monvīds 

Švarcs 

2017.gada 2.novembrī 
 

 
 

Protokoliste                                                                                                          Ilona Turka 

2017.gada 2.novembrī 

 

 


