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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 

 

2018.gada 1.februārī                                                                                                                  Nr.4 

 

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, Staņislavs Šķesters, Viktors Ščerbakovs, Ērika 

Teirumnieka, 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 Iveta Ladnā 

 Rēzeknes novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības nodaļas juriste Sandra Frančenko 

 Rēzeknes novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Silvija 

Ančikovska 

 Rēzeknes novada pašvaldības Zemes pārvaldības dienesta vecākā zemes lietu speciāliste 

Marta Vizule  

 Rēzeknes novada pašvaldības Zemes pārvaldības dienesta speciāliste zemes nomas 

jautājumos Anita Bringule 

 Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas projektu vadītāja Brigita 

Arbidāne 

 Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītājs Guntars Skudra 

 Rēzeknes novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītāja Silvija Strankale 

 Pašvaldības SIA “Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums” valdes loceklis 

Jānis Kravalis 

 Laikraksta „Rēzeknes Vēstis” žurnāliste Aleksandra Elksne-Pavlovska 

 Praktikante J.K. 

 

                                                                            

Darba kārtībā: 

1. Par dāvinājuma pieņemšanas atļaujas saņemšanu Rēzeknes novada pašvaldības 

Vērēmu pagasta pārvaldes bilancē  

mailto:info@rdc.lv
http://www.rezeknesnovads.lv/
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2. Par piešķirtā pabalsta pārrēķinu bijušajai Čornajas pagasta padomes 

priekšsēdētājai I. J. 

3. Par Rēzeknes novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas – cirsmu, kas 

atrodas nekustamajā īpašumā “Soļupes starpgabals” ar kadastra Nr.7854 009 

0193 Gaigalavas pagastā, pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli  

4. Par nekustamā īpašuma “Kalnezeri” Lendžu pagastā, Rēzeknes novadā, telpas 

nomas izsoli saimnieciskajai darbībai  

5. Par nekustamā īpašuma “Lūznavas muižas apbūve” būves “Smēde” daļas 

„Kalve” Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā, telpu nomas izsoli saimnieciskajai 

darbībai  

6. Par nekustamā īpašuma “Nosaukums” Ozolaines pagastā nodošanu atsavināšanai 

B. L. un V. Ļ.  

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

nodošanu atsavināšanai M. J. 

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

nodošanu atsavināšanai A. Č. 

9. Par dzīvokļa īpašuma „Nosaukums”, Ozolmuižā, Ozolmuižas pagastā, nodošanu 

atsavināšanai M. V. 

10. Par dzīvokļa īpašuma Miera ielā (adrese), Strūžānos, Stružānu pagastā, Rēzeknes 

novadā, nodošanu atsavināšanai A. Č. 

11. Par dzīvokļa īpašuma “Nosaukums”, Djogos, Vērēmu pagastā, nodošanu 

atsavināšanai I. S. 

12. Par nekustamā īpašuma „Nosaukums” ar kadastra Nr.(..) nosacītās cenas 

apstiprināšanu  

13. Par grozījumu Rēzeknes novada domes 2017.gada 21.decembra lēmumā „Par 

nekustamā īpašuma “Nosaukums” Feimaņu pagastā nosacītās cenas 

apstiprināšanu”  

14. Par grozījumu Rēzeknes novada domes 2016.gada 18.augusta lēmuma 

“Par izglītojamo ēdināšanas izmaksu apstiprināšanu Rēzeknes novada 

pašvaldības izglītības iestādēs” pielikumā Nr.2 “5.–9. (5.–12.) klašu skolēnu 

ēdināšanas vidējās izmaksas (vienā dienā) Rēzeknes novada pašvaldības izglītības 

iestādēs” un pielikumā Nr.1 “Pirmsskolas bērnu ēdināšanas vidējās izmaksas 

(vienā dienā) Rēzeknes novada pašvaldības izglītības iestādēs”  

15. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7858 004 0019 platības sadalījuma pa 

zemes lietošanas veidiem precizēšanu Ilzeskalna pagastā  

16. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7862 002 0088, 7862 002 0220 

apvienošanu Kaunatas pagastā  

17. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu (..) sadali Maltas pagastā  

18. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7894 002 0178 

sadali Stružānu pagastā  

19. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu (..) un nekustamā īpašuma 

“Nosaukums” sadalīšanu Vērēmu pagastā  

20. Par 2009.gada 29.jūnija lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.138 grozījumiem 

ar I. Z. Sakstagala pagastā  

21. Par 2009.gada 14.maija zemes nomas līguma Nr.40 izbeigšanu ar A. M. Bērzgales 

pagastā  

22. Par 2009.gada 26.jūnija lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.37 izbeigšanu ar 

Z. L. Ozolaines pagastā  

23. Par 2009.gada 7.jūlija lauku apvidus zemes nomas tipveida līguma Nr.19 

izbeigšanu ar I. Č. Silmalas pagastā  
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24. Par grozījumiem 2015.gada 5.novembra līgumā Nr.8.18/890 par papildus medību 

tiesību platību nodošanu V. K. individuālajam medību kolektīvam Ilzeskalna 

pagastā  

25. Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu  

26. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu  

27. Par aizņēmuma ņemšanu Rēzeknes novada pašvaldības Lūznavas pagasta sociālo 

pakalpojumu punkta izveidei  

28. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2015.gada 19.novembra lēmumā “Par 

atbalstu pašvaldības SIA “Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums” 

projektam “Ūdenssaimniecības attīstība Maltā III kārta”” 

29. Par grozījumiem lēmumā “Par Rēzeknes novada pašvaldības dalību projektā 

„Tautas tērpu iegāde Dricānu jauniešu deju kolektīvam “JUMALĒNI””  

 

 

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 un par darba kārtības 

1.jautājuma “Par dāvinājuma pieņemšanas atļaujas saņemšanu Rēzeknes novada 

pašvaldības Vērēmu pagasta pārvaldes bilancē” izslēgšanu, pamatojoties uz likuma “Par 

pašvaldībām” 29., 31.pantu un 32.panta pirmo daļu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 17 

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

Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, 

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

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

 

1. Izslēgt Rēzeknes novada domes 2018.gada 1.februāra sēdes darba kārtības 1.jautājumu 

- “Par dāvinājuma pieņemšanas atļaujas saņemšanu Rēzeknes novada 

pašvaldības Vērēmu pagasta pārvaldes bilancē”. 

2. Apstiprināt izsludināto Rēzeknes novada domes 2018.gada 1.februāra sēdes darba 

kārtību, izņemot 1.jautājumu (2. - 29.jautājums). 

 

1. § 

Par dāvinājuma pieņemšanas atļaujas saņemšanu Rēzeknes novada pašvaldības Vērēmu 

pagasta pārvaldes bilancē  
(Ziņo S.Ančikovska) 

 

Jautājums izslēgts no darba kārtības.  

 

2. § 

Par piešķirtā pabalsta pārrēķinu bijušajai Čornajas pagasta padomes priekšsēdētājai I. J. 
(Ziņo S.Ančikovska) 

 

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

pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 15.¹ panta pirmās daļas 1.punktu, trešo 

daļu un septīto daļu, Ministru kabineta 2017.gada 29.augusta noteikumiem Nr.511 “Grozījumi 

Ministru kabineta 2015.gada 24.novembra noteikumos Nr.656 “Noteikumi par minimālās 

mēneša darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros un minimālās stundas tarifa likmes 

aprēķināšanu”, Rēzeknes novada domes 2014.gada 20.februāra lēmumu “Par pabalsta 

piešķiršanu bijušajai Čornajas pagasta padomes priekšsēdētājai I. J.”, ņemot vērā I. J. 2018.gada 



4 

 

16.janvāra iesniegumu par pabalsta pārrēķinu, sakarā ar izmaiņām valstī noteiktās minimālās 

mēneša darba algas apmērā, grozījumiem vecuma pensijas apmērā un Finanšu pastāvīgās 

komitejas 2018.gada 25.janvāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 17 

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

Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, 

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

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

 

veikt Rēzeknes novada domes 2014.gada 20.februāra lēmumā “Par pabalsta piešķiršanu 

bijušajai Čornajas pagasta padomes priekšsēdētājai I. J.” (protokols Nr.4; 5.§) piešķirtā pabalsta 

pārrēķinu, nosakot bijušajai Čornajas pagasta padomes priekšsēdētājai I. J. no 2018.gada 

1.janvāra ikmēneša pabalsta daļu, kas pārsniedz vecuma pensijas apmēru, EUR 543,06 (pieci 

simti četrdesmit trīs euro 06 centi).  

 

3. § 

Par Rēzeknes novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas – cirsmu, kas atrodas 

nekustamajā īpašumā “Soļupes starpgabals” ar kadastra Nr.7854 009 0193 Gaigalavas 

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 Finanšu pastāvīgās komitejas 2018.gada 25.janvāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, 

balsojot “par” – 17 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, 

Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis 

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

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

 

1. nodot atsavināšanai, nosakot atsavināšanas veidu - pārdošana mutiskā izsolē ar 

augšupejošu soli, šādu Rēzeknes novada pašvaldībai piederošo kustamo mantu 

nekustamajā īpašumā ar kadastra Nr. 7854 009 0193, „Soļupes starpgabals”, 

Gaigalavas pagasts, Rēzeknes novads: 

1.1. cirsmu Nr.1 1.kvartālā (1.nogabals), kuras izcērtamais apjoms 388 m3, izcērtamā 

platība - 1,9 ha; cirtes izpildes veids -kailcirte; valdošā suga – bērzs; 

1.2. cirsmu Nr.2 1.kvartālā (2.nogabals), kuras izcērtamais apjoms 34 m3, izcērtamā 

platība – 0,1 ha; cirtes izpildes veids -kailcirte; valdošā suga – bērzs; 

1.3. cirsmu Nr.3 1.kvartālā (6.nogabals), kuras izcērtamais apjoms 238 m3, izcērtamā 

platība – 0,8 ha; cirtes izpildes veids -kailcirte; valdošā suga – melnalksnis; 

1.4. cirsmu Nr.1 1.kvartālā (12.nogabals), kuras izcērtamais apjoms 64 m3, izcērtamā 

platība - 0,5 ha; cirtes izpildes veids –sanitārā cirte; valdošā suga – bērzs; 

1.5. cirsmu Nr.2 1.kvartālā (11.nogabals), kuras izcērtamais apjoms 10 m3, izcērtamā 

platība - 0,1ha; cirtes izpildes veids –sanitārā cirte; valdošā suga – bērzs. 

2. Noteikt nosacīto cenu - EUR 8130,00 (astoņi tūkstoši viens simts trīsdesmit euro 00 

centi). 

3. Izveidot komisiju izsoles procedūras veikšanai šādā sastāvā: 

komisijas priekšsēdētājs -  Voldemārs Vabalas, Gaigalavas pagasta pārvaldes 

vadītājs; 

komisijas locekļi:  Vija Dundeniece, Gaigalavas pagasta pārvaldes galvenā 

grāmatvede;  

Mārtiņš Armuška, Gaigalavas pagasta pārvaldes meža tehniķis. 
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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.  

 

4. § 

Par nekustamā īpašuma “Kalnezeri” Lendžu pagastā, Rēzeknes novadā, telpas nomas 

izsoli saimnieciskajai darbībai  
(Ziņo S.Frančenko) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās 

daļas 27.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 

61.pantu, Ministru kabineta 2010.gada 8. jūnija noteikumu Nr.515 „Noteikumi par publiskas 

personas 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 Finanšu pastāvīgās komitejas 2018.gada 25.janvāra priekšlikumu, Rēzeknes novada 

dome, balsojot “par” – 17 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis 

Deksnis, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, 

Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Staņislavs Šķesters, Viktors Ščerbakovs, 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 “Kalnezeri” 

Lendžu pagastā, Rēzeknes novadā, sastāvā esošās ēkas ar kadastra apzīmējumu 7866 

003 0186 001, telpu 51,8 m2 kopplatībā saimnieciskajai darbībai, rīkojot nekustamā 

īpašuma nomas tiesību izsoli.  

2. Izveidot komisiju izsoles procedūras veikšanai šādā sastāvā:  

     komisijas priekšsēdētājs –  Silvija Kipļuka, Lendžu pagasta pārvaldes lietvede;  

     komisijas locekļi:  Edgars Kipļuks, Lendžu pagasta pārvaldes komunālās 

saimniecības pārzinis;  

Kornelija Šarkovska, Lendžu pagasta pārvaldes galvenā 

grāmatvede.  

3. Apstiprināt nomas maksas nosacīto cenu (izsoles sākumcenu) – 0,08 EUR/m2 mēnesī 

(bez PVN).  

4. Apstiprināt publicējamo informāciju par nomā nododamo telpu 51,8 m2 platībā ar 

kadastra apzīmējumu 7866 003 0186 001, kuras atrodas Viraudas ielā 5, Lendžos, 

Lendžu pagastā, Rēzeknes novadā (publicējamā informācija pievienota).  

5. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma “Kalnezeri” telpas, kura atrodas Viraudas 

ielā 5, Lendžos, Lendžu 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 apstiprināto pašvaldības nekustamā īpašuma “Kalnezeri” telpas, kas atrodas 

Viraudas ielā 5, Lendžos, Lendžu pagastā, Rēzeknes novadā, nomas tiesību izsoles 

noteikumiem.  

7. Komisijai nodrošināt informācijas par nomas objektu publicēšanu pašvaldības mājas 

lapā internetā, pagasta pārvaldes 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. Uzdot Lendžu pagasta pārvaldes vadītājam Voldemāram Deksnim apstiprināt telpas 

nomas tiesību izsoles rezultātus vai pieņemt lēmumu par telpas nomas tiesību izsoles 

atzīšanu par nenotikušu, kā arī parakstīt telpas nomas līgumu ar izsoles uzvarētāju.  
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5. § 

Par nekustamā īpašuma “Lūznavas muižas apbūve” būves “Smēde” daļas „Kalve” 

Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā, telpu nomas izsoli saimnieciskajai darbībai  
(Ziņo S.Frančenko) 

 

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

daļas 27.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 

61.pantu, Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.515 „Noteikumi par publiskas 

personas 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 Finanšu pastāvīgās komitejas 2018.gada 25.janvāra priekšlikumu, Rēzeknes novada 

dome, balsojot “par” – 17 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis 

Deksnis, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, 

Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Staņislavs Šķesters, Viktors Ščerbakovs, 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 “Lūznavas 

muižas apbūve” būves „Smēde” (kad.Nr.7868 002 0370 001) Pils ielā 1B, Lūznavas 

pagastā, Rēzeknes novadā, telpu “Kalve” 39,2 m2 kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 

7868 002 0370 001 003 saimnieciskai darbībai, rīkojot nekustamā īpašuma nomas 

tiesību izsoli. 

2. Izveidot komisiju izsoles procedūras veikšanai šādā sastāvā: 

     komisijas priekšsēdētājs -  Edgars Blinovs, Lūznavas pagasta pārvaldes vadītāja p.i.; 

     komisijas locekļi:  Inga Drele, Lūznavas pagasta pārvaldes projektu vadītāja; 

Jautrīte Mežule, Lūznavas pagasta pārvaldes lietvede; 

Gatis Pučka, Lūznavas pagasta pārvaldes saimniecības pārzinis. 

3. Apstiprināt nomas maksas nosacīto cenu (izsoles sākumcenu) – 0,05 EUR/m2 mēnesī 

(bez PVN). 

4. Apstiprināt publicējamo informāciju par nomā nododamo telpu “Kalve” 39,2 m2 

platībā ar kadastra apzīmējumu 7868 002 0370 001 003, kas atrodas Pils ielā 1B, 

Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā (publicējamā informācija pievienota). 

5. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma “Lūznavas muižas apbūve” būves 

„Smēde” telpas “Kalve”, kas atrodas Pils ielā 1B, Lūznavā, Lūznavas 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 

apstiprināto pašvaldības nekustamā īpašuma “Lūznavas muižas apbūve” būves 

„Smēde” telpas “Kalve”, kas atrodas Pils ielā 1B, Lūznavā, Lūznava pagastā, 

Rēzeknes novadā, nomas tiesību izsoles noteikumiem. 

7. Komisijai nodrošināt informācijas par nomas objektu publicēšanu pašvaldības mājas 

lapā internetā un tās izvietošanu publiski pieejamā vietā, pagasta pārvaldes telpās un 

informācijas sniegšanas vietās atbilstoši ārējiem normatīvajiem aktiem, kas regulē 

pašvaldības mantas nomas tiesību izsoli.  

8. Komisijai iesniegt apstiprināšanai Rēzeknes novada pašvaldībai telpas nomas tiesību 

izsoles rezultātus vai telpas nomas tiesību izsoles atzīšanu par nenotikušu. 
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6. § 

Par nekustamā īpašuma “Nosaukums” Ozolaines pagastā nodošanu atsavināšanai B. L. un 

V. Ļ.  
(Ziņo I.Ladnā) 

 

Izskatījusi B. L. 2017.gada 27.aprīļa un V. Ļ. 2017.gada 12.oktobra atsavināšanas 

ierosinājumus, 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 

2018.gada 25.janvāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 17 (Regīna 

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

Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, 

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

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

 

1. pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma “Nosaukums”, kas atrodas Ozolaines 

pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.(..), kura sastāvā ietilpst zemes vienība ar 

kadastra apzīmējumu (..) kopplatībā 0,7998 ha, nodošanu atsavināšanai (lēmums 

pievienots). 

2. Izveidot nekustamā īpašuma “Nosaukums”, kas atrodas Ozolaines pagastā, Rēzeknes 

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

sastāvā: 

     komisijas priekšsēdētāja -  Svetlana Petrova, Ozolaines pagasta pārvaldes galvenā 

grāmatvede;  

     komisijas locekles:  Liene Peļņa, Ozolaines pagasta pārvaldes lietvede; 

Jana Jakuškina, Zemes pārvaldības dienesta zemes lietu 

speciāliste. 

3. Uzdot nekustamā īpašuma “Nosaukums”, kas atrodas Balbišos, Ozolaines pagastā, 

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

apstiprināšanai Rēzeknes novada domei. 

4. Atzīt par spēku zaudējušu Rēzeknes novada domes 2017.gada 3.augusta lēmumu 

(protokols Nr.18, 9.§) “Par nekustamā īpašuma “Nosaukums” Ozolaines pagastā 

nodošanu atsavināšanai B. L.”. 

 

7. § 

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

atsavināšanai M. J. 
(Ziņo I.Ladnā) 

 

Izskatījusi M. J. 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 2018.gada 25.janvāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, 

balsojot “par” – 17 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, 

Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis 

Rasims, Pēteris Stanka, Staņislavs Šķesters, Viktors Ščerbakovs, 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 Krasta ielā (adrese), 

Ratniekos, Čornajas pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.(..), platība 74,1 m2, 

nodošanu atsavināšanai M. J. (lēmums pievienots). 
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2. Izveidot dzīvokļa īpašuma Nr.(..), kas atrodas Krasta ielā (adrese), Ratniekos, Čornajas 

pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.(..), platība 74,1 m2, nosacītās cenas 

noteikšanai novērtēšanas komisiju šādā sastāvā: 

     komisijas priekšsēdētājs – Oļegs Kvitkovskis, Čornajas pagasta pārvaldes vadītājs; 

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

Edgars Paškovs, Zemes pārvaldības dienesta zemes lietu speciālists. 

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

pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.(..), platība 74,1 m2, novērtēšanas komisijai 

iesniegt nosacīto cenu apstiprināšanai Rēzeknes novada domei. 

 

8. § 

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

atsavināšanai A. Č. 
(Ziņo I.Ladnā) 

 

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

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

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

Finanšu pastāvīgās komitejas 2018.gada 25.janvāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, 

balsojot “par” – 17 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, 

Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis 

Rasims, Pēteris Stanka, Staņislavs Šķesters, Viktors Ščerbakovs, 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.(adrese), kas atrodas Krasta ielā (adrese), 

Ratniekos, Čornajas pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.(..), platība 53,50 m2, 

nodošanu atsavināšanai A. Č. (lēmums pievienots). 

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

Čornajas pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.(..), platība 53,50 m2, nosacītās cenas 

noteikšanai novērtēšanas komisiju šādā sastāvā: 

     komisijas priekšsēdētājs – Oļegs Kvitkovskis, Čornajas pagasta pārvaldes vadītājs; 

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

Edgars Paškovs, Zemes pārvaldības dienesta zemes lietu 

speciālists. 

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

Čornajas pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.(..), platība 53,50 m2, novērtēšanas 

komisijai iesniegt nosacīto cenu apstiprināšanai Rēzeknes novada domei. 

 

9. § 

Par dzīvokļa īpašuma „Nosaukums”, Ozolmuižā, Ozolmuižas pagastā, nodošanu 

atsavināšanai M. V. 
(Ziņo I.Ladnā) 

 

Izskatījusi M. 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 2018.gada 25.janvāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, 

balsojot “par” – 17 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, 

Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis 

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

Teirumnieka, Frīdis Zenčenko, Normunds Zušs), “pret” - nav, “atturas” – nav, n o l e m j: 
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1. pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma „Nosaukums”, Ozolmuižā, Ozolmuižas 

pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.(..), platība 73,6 m2, nodošanu atsavināšanai 

M. V. (lēmums pievienots). 

2. Izveidot dzīvokļa īpašuma „Nosaukums”, Ozolmuižā, Ozolmuižas pagastā, Rēzeknes 

novadā, kadastra Nr.(..), platība 73,6 m2, 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 dzīvokļa īpašuma „Nosaukums”, Ozolmuižā, Ozolmuižas pagastā, Rēzeknes 

novadā, kadastra Nr.(..), platība 73,6 m2, novērtēšanas komisijai iesniegt nosacīto cenu 

apstiprināšanai Rēzeknes novada domei. 

 

10. § 

Par dzīvokļa īpašuma Miera ielā (adrese), Strūžānos, Stružānu pagastā, Rēzeknes novadā, 

nodošanu atsavināšanai A. Č.  
(Ziņo I.Ladnā) 

 

Izskatījusi A. Č. atsavināšanas ierosinājumu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

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

2018.gada 25.janvāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 17 (Regīna 

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

Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, 

Staņislavs Šķesters, Viktors Ščerbakovs, 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.(adrese), kas atrodas Miera ielā (adrese), 

Strūžānos, Stružānu pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.(..), platība 48,9 m², 

nodošanu atsavināšanai A. Č. (lēmums pievienots).  

2. Izveidot dzīvokļa īpašuma, kas atrodas Miera ielā (adrese), Strūžānos, Stružānu 

pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.(..), platība 48,9 m², nosacītās cenas 

noteikšanai novērtēšanas komisiju šādā sastāvā:  

     komisijas priekšsēdētājs -  Vilis Tutins, Stružānu pagasta pārvaldes vadītājs; 

     komisijas locekļi: Iveta Misjūne, Stružānu pagasta pārvaldes grāmatvede;  

Valērijs Šarikovs, Stružānu pagasta pārvaldes vecākais 

saimniecības pārzinis. 

3. Uzdot dzīvokļa īpašuma Miera ielā (adrese), Strūžānos, Stružānu pagastā, Rēzeknes 

novadā, kadastra Nr.(..), platība 48,9 m², novērtēšanas komisijai iesniegt nosacīto cenu 

apstiprināšanai Rēzeknes novada domei.  

 

11. § 

Par dzīvokļa īpašuma “Nosaukums”, Djogos, Vērēmu pagastā, nodošanu atsavināšanai  

I. S. 
(Ziņo I.Ladnā) 

 

Izskatījusi I. S. atsavināšanas ierosinājumu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

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

4.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.panta otro un trešo daļu, ņemot vērā 
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Finanšu pastāvīgās komitejas 2018.gada 25.janvāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, 

balsojot “par” – 17 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, 

Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis 

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

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

 

1. pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma “Nosaukums”, Djogos, Vērēmu pagastā, 

Rēzeknes novadā, kadastra Nr.(..), kura sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.(adrese) 

kopplatībā 18,7 m2, 1866/14431 kopīpašuma domājamās daļas no zemes ar kadastra 

apzīmējumu (..) un būvēm (kadastra apzīmējumi (..), (..) (..)) nodošanu atsavināšanai 

I. S. (lēmums pievienots). 

2. Izveidot dzīvokļa īpašuma, kas atrodas “Nosaukums”, Djogos, Vērēmu pagastā, 

Rēzeknes novadā, nosacītās cenas noteikšanai, novērtēšanas komisiju šādā sastāvā: 

     komisijas priekšsēdētājs -  Laimdota Melne, zemes lietu speciāliste Vērēmu pagastā;  

     komisijas locekļi:  Kristina Fedorenkova, Vērēmu pagasta pārvaldes grāmatvede; 

Anita Karačkova, Vērēmu pagasta pārvaldes kasiere – 

grāmatvede. 

3. Uzdot dzīvokļa īpašuma, kas atrodas “Nosaukums”, Djogos, Vērēmu pagastā, 

Rēzeknes novadā, kadastra Nr.(..), platība 18,7 m2, novērtēšanas komisijai iesniegt 

nosacīto cenu apstiprināšanai Rēzeknes novada domei. 

 

12. § 

Par nekustamā īpašuma „Nosaukums” ar kadastra Nr.(..) 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 domes 2017.gada 21.decembra lēmumu “Par 

nekustamā īpašuma „Nosaukums” Silmalas pagastā nodošanu atsavināšanai O. K.” un O. K. 

2018.gada 19.janvāra iesniegumu, ņemot vērā Silmalas pagasta pārvaldes zemes īpašuma 

„Nosaukums” novērtēšanas komisijas 2018.gada 18.janvāra sēdes protokolu Nr.1 un Finanšu 

pastāvīgas komitejas 2018.gada 25.janvāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” 

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

Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, 

Staņislavs Šķesters, Viktors Ščerbakovs, 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 0,51 ha, nosacīto cenu EUR 1 

216,62 (viens tūkstotis divi simti sešpadsmit euro 62 centi). 

2. Pārdot O. K., personas kods (..), deklarētā dzīvesvieta “Nosaukums”, Ostrovski, 

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

proti EUR 1 216,62 (viens tūkstotis divi simti sešpadsmit euro, 62 centi). 

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

t.i., EUR 121,66 (viens simts divdesmit viens euro 66 centi) 

4. Noteikt pirmās iemaksas samaksas termiņu līdz 2018.gada 1.martam. 
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5. Uzdot Silmalas 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 O. K. viena mēneša laikā no pirmās iemaksas samaksas 

dienas. 

7. Noteikt 1 (viena) gada nomaksas termiņu no nomaksas pirkuma līguma noslēgšanas 

dienas. 

8. Noteikt, ka par atlikto maksājumu O. K. 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.decembra lēmuma (protokols 

Nr.30, 18.§) 2.punktu, 2018.gada 17.janvārī O. K. iemaksāja Silmalas pagasta 

pārvaldes, reģistrācijas Nr.90000025323, norēķinu kontā 

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

euro 00 centi). 

10. Ieskaitīt atlikušo pirkuma maksas daļu EUR 879,96 (astoņi simti septiņdesmit deviņi 

euro 96 centi) Silmalas pagasta pārvaldes, reģistrācijas Nr.90000025323, norēķinu 

kontā Nr.LV87HABA0551034238287, AS Swedbank. 

11. Samazināt Silmalas 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 

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

Silmalas pagasta teritorijā esošo pašvaldības nekustamo īpašumu kadastrālajai 

uzmērīšanai un ierakstīšanai zemesgrāmatā. 

 

13. § 

Par grozījumu Rēzeknes novada domes 2017.gada 21.decembra lēmumā „Par nekustamā 

īpašuma “Nosaukums” Feimaņu pagastā nosacītās cenas apstiprināšanu”  
(Ziņo I.Ladnā) 

 

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

personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktu, 8.panta trešo daļu, 

44.panta pirmo daļu, Rēzeknes novada domes 2017.gada 21.decembra lēmumu „Par nekustamā 

īpašuma „Nosaukums” Feimaņu pagastā nosacītās cenas apstiprināšanu” (protokols Nr.30 13.§), 

ņemot vērā S. P. pilnvarotās personas V. Ņ. 2018.gada 18.janvāra iesniegumu, Finanšu 

pastāvīgās komitejas 2018.gada 25.janvāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” 

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

Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, 

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

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

 

izdarīt šādu grozījumu Rēzeknes novada domes 2017.gada 21.decembra lēmuma „Par 

nekustamā īpašuma „Nosaukums” Feimaņu pagastā nosacītās cenas apstiprināšanu” (protokols 

Nr.30.13.§) lemjošās daļas 4.punktā: 

 

aizstāt skaitli un vārdu „21.janvārim” ar skaitli un vārdu „20.martam”. 
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14. § 

Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2016.gada 18.augusta lēmuma “Par izglītojamo 

ēdināšanas izmaksu apstiprināšanu Rēzeknes novada pašvaldības izglītības iestādēs” 

pielikumā Nr.2 “5.–9. (5.–12.) klašu skolēnu ēdināšanas vidējās izmaksas (vienā dienā) 

Rēzeknes novada pašvaldības izglītības iestādēs” un pielikumā Nr.1 “Pirmsskolas bērnu 

ēdināšanas vidējās izmaksas (vienā dienā) Rēzeknes novada pašvaldības izglītības iestādēs”  
(Ziņo G.Skudra, Debatē S.Šķesters, G.Skudra, G.Rasims, M.Švarcs) 

 

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

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu pastāvīgās komitejas 2018.gada 25.janvāra priekšlikumu, 

Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 17 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars 

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

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

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

n o l e m j: 

 

izdarīt Rēzeknes novada domes 2016.gada 18.augusta lēmuma “Par izglītojamo ēdināšanas 

izmaksu apstiprināšanu Rēzeknes novada pašvaldības izglītības iestādēs” (protokols Nr.19, 1.§) 

pielikumos šādus grozījumus: 

 1. pielikumā Nr.2 “5.–9. (5.–12.) klašu skolēnu ēdināšanas vidējās izmaksas (vienā dienā) 

Rēzeknes novada pašvaldības izglītības iestādēs” izteikt 6., 7., 8., 12. un 15.punktus šādā 

redakcijā:  

N.p.k. 

Izglītības iestāde 
Brokastis, 

EUR 

Pusdienas, 

EUR 

Launags, 

EUR 

Vakariņas,  

EUR 

Vienas dienas 

vidējās 

izmaksas, 

EUR 

6. Tiskādu vidusskola - 0,63 - - 0,63 

7. Audriņu pamatskola - 0,70 0,35 - 1,05 

8. Nautrēnu vidusskolas 

struktūrvienība 

“Bērzgales 

pamatskola” 

- 

0,70 0,36 - 1,06 

12. 
Tiskādu vidusskolas 

Kruķu pamatskola 
- 0,63 - - 0,63 

15. Gaigalavas 

pamatskolas 

struktūrvienība 

“Rikavas pamatskola” 

- 

0,75 - - 0,75 

 

2. pielikumā Nr.1 “Pirmsskolas bērnu ēdināšanas vidējās izmaksas (vienā dienā) Rēzeknes 

novada pašvaldības izglītības iestādēs” šādus grozījumus: 

Izglītības iestāde 
Brokastis, 

EUR 

Pusdienas, 

EUR 

Launags, 

EUR 

Vakariņas, 

EUR 

Vienas 

dienas 

vidējās 

izmaksas, 

EUR 

Silmalas PII līdz 2 gadus 

veciem bērniem 
0,13 0,52 0,25 - 0,90 

Silmalas PII 3 gadus 

veciem un vecākiem 
0,16 0,60 0,28 - 1,04 
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bērniem 

Bērzgales PII līdz 2 gadus 

veciem bērniem vai līdz 

3gadus veciem bērniem 

diennakts grupā 

0,25 0,48 0,20 0,27 1,20 

Bērzgales PII līdz 3 gadus 

veciem un vecākiem 

bērniem vai 4 gadus veciem 

un vecākiem bērniem 

diennakts grupā 

0,30 0,54 0,24 0,32 1,40 

Uļjanovas PII “Skudriņa” 

līdz 2gadus veciem bērniem 

vai līdz 3gadus veciem 

bērniem diennakts grupā 

0,22 0,50 0,25 0,28 1,25 

Uļjanovas PII “Skudriņa” 3 

gadus veciem un vecākiem 

bērniem vai 4 gadus veciem 

un vecākiem bērniem 

diennakts grupā 

0,24 0,60 0,26 0,30 1,40 

Tiskādu vidusskola 5-6 

gadīgo grupa 
0,25 0,63 0,25 - 1,13 

Tiskādu vidusskolas Kruķu 

pamatskola 5-6 gadīgo 

grupa 

0,25 0,63 0,25 - 1,13 

Audriņu pamatskola 

pirmsskolas grupa līdz 2 

gadu vecumam  

0,20 0,60 0,20 - 1,00 

Audriņu pamatskola 

pirmsskolas grupa 3 gadi un 

vecāki 

0,20 0,65 0,20 - 1,05 

 

15. § 

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7858 004 0019 platības sadalījuma pa zemes 

lietošanas veidiem precizēšanu Ilzeskalna pagastā  
(Ziņo M.Vizule) 

 

Izskatījusi Ilzeskalna pagasta pārvaldes iesniegumu par zemes vienību lietošanas veidu 

eksplikācijas maiņu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 37.panta sesto daļu, 41.panta 

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

2018.gada 25.janvāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 17 (Regīna 

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

Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, 

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

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

 

pieņemt lēmumu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7858 004 0019 platības 

sadalījuma pa zemes lietošanas veidiem precizēšanu Ilzeskalna pagastā (lēmums pievienots). 

 

16. § 
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Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7862 002 0088, 7862 002 0220 apvienošanu 

Kaunatas pagastā  
(Ziņo M.Vizule) 

 

Izskatījusi Kaunatas pagasta pārvaldes iesniegumu par zemes vienību apvienošanu, 

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

ņemot vērā Tautsaimniecības attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas 2018.gada 25.janvāra 

priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 17 (Regīna Baranova, Vasīlijs 

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

Melnis, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Staņislavs Šķesters, Viktors 

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

nav, “atturas” – nav, n o l e m j:  

 

pieņemt lēmumu par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7862 002 0088, 7862 002 

0220 apvienošanu Kaunatas pagastā (lēmums pievienots). 

 

17. § 

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu (..) sadali Maltas pagastā  
(Ziņo M.Vizule) 

 

Izskatījusi O. R. iesniegumu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu (..) sadali, 

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

ņemot vērā Tautsaimniecības attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas 2018.gada 25.janvāra 

priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 17 (Regīna Baranova, Vasīlijs 

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

Melnis, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Staņislavs Šķesters, Viktors 

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

nav, “atturas” – nav, n o l e m j:  

 

pieņemt lēmumu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu (..) sadali Maltas pagastā 

(lēmums pievienots). 

 

18. § 

Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu sadali  

Stružānu pagastā  
(Ziņo M.Vizule) 

 

Izskatījusi Stružānu pagasta pārvaldes iesniegumu par pašvaldībai piekritīgās zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 7894 002 0178 sadali, ņemot vērā Tautsaimniecības attīstības 

jautājumu pastāvīgās komitejas 2018.gada 25.janvāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, 

balsojot “par” – 17 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, 

Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis 

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

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

 

pieņemt lēmumu par pašvaldības piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7894 

002 0178 sadali Stružānu pagastā (lēmums pievienots). 

 

19. § 

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu (..) un nekustamā īpašuma “Nosaukums” 

sadalīšanu Vērēmu pagastā  
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(Ziņo M.Vizule) 
 

Izskatījusi A. D. iesniegumu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu (..) un nekustamā 

īpašuma “Nosaukums” sadalīšanu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 37.panta sesto 

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

pastāvīgās komitejas 2018.gada 25.janvāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” 

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

Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, 

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

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

 

pieņemt lēmumu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu (..) un nekustamā īpašuma 

“Nosaukums” sadalīšanu Vērēmu pagastā (lēmums pievienots). 

 

20. § 

Par 2009.gada 29.jūnija lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.138 grozījumiem ar  

I. Z. Sakstagala pagastā  
(Ziņo A.Bringule) 

 

Izskatījusi I. Z. iesniegumu par zemes nomas līguma grozījumiem, pamatojoties uz likuma 

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

pastāvīgās komitejas 2018.gada 25.janvāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” 

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

Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, 

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

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

 

pieņemt lēmumu par 2009.gada 29.jūnija lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.138 

grozījumiem ar I. Z. Sakstagala pagastā (lēmums pievienots). 

 

21. § 

Par 2009.gada 14.maija zemes nomas līguma Nr.40 izbeigšanu ar A. M.  

Bērzgales pagastā  
(Ziņo A.Bringule) 

 

Izskatījusi A. M. iesniegumu par zemes nomas līguma izbeigšanu, pamatojoties uz likuma 

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

pastāvīgās komitejas 2018.gada 25.janvāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” 

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

Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, 

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

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

 

pieņemt lēmumu par 2009.gada 14.maija zemes nomas līguma Nr.40 izbeigšanu ar A. M. 

Bērzgales pagastā (lēmums pielikumā). 
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22. § 

Par 2009.gada 26.jūnija lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.37 izbeigšanu ar  

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

 

Izskatījusi Z. L. iesniegumu par lauku apvidus zemes nomas līguma Nr. 37 izbeigšanu, 

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

ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2018.gada 25.janvāra priekšlikumu, Rēzeknes novada 

dome, deputātam Z. L. jautājuma izskatīšanā un balsošanā nepiedaloties, balsojot “par” – 16 

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

Melnis, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Staņislavs Šķesters, Viktors 

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

nav, “atturas” – nav, n o l e m j: 

 

pieņemt lēmumu par 2009.gada 26.jūnija Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.37 

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

 

23. § 

Par 2009.gada 7.jūlija lauku apvidus zemes nomas tipveida līguma Nr.19 izbeigšanu ar I. 

Č. Silmalas pagastā  
(Ziņo A.Bringule) 

 

Izskatījusi I. Č. iesniegumu par zemes nomas tiesību izbeigšanu, pamatojoties uz likuma 

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

pastāvīgās komitejas 2018.gada 25. janvāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” 

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

Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, 

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

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

 

pieņemt lēmumu par 2009.gada 7.jūlija Lauku apvidus zemes nomas tipveida līguma Nr.19 

izbeigšanu ar I. Č. (lēmums pievienots). 

 

24. § 

Par grozījumiem 2015.gada 5.novembra līgumā Nr.8.18/890 par papildus medību tiesību 

platību nodošanu V. K. individuālajam medību kolektīvam Ilzeskalna pagastā  
(Ziņo A.Bringule) 

 

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

pārvaldības likuma” 17.panta pirmo daļu, “Medību likuma” 29.panta pirmo un otro daļu, 

Ministru kabineta 2014.gada 22.jūlija noteikumu Nr.421 “Medību noteikumi” ceturto sadaļu, 

izvērtējot Ilzeskalna pagasta pārvaldes sniegto informāciju par to, ka V. K. individuālajam 

medību kolektīvam nododamās medību platības saskaņā ar līgumā par medību tiesību nodošanu 

norādītajiem kadastra apzīmējumiem neapsaimnieko neviens cits medību tiesību lietotājs, ņemot 

vērā V. K. individuālā medību kolektīva 2018.gada 15.janvāra iesniegumu, Ilzeskalna pagasta 

pārvaldes 2018.gada 23.janvāra atzinumu un Finanšu pastāvīgās komitejas 2018.gada 25.janvāra 

priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 17 (Regīna Baranova, Vasīlijs 

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

Melnis, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Staņislavs Šķesters, Viktors 

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

nav, “atturas” – nav, n o l e m j: 
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pieņemt lēmumu par grozījumiem 2015.gada 5.novembra līgumā Nr.8.18/890 par papildus 

medību tiesību platību nodošanu V. K. individuālajam medību kolektīvam Ilzeskalna pagastā 

(lēmums pievienots). 

 

25. § 

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 2018.gada 25.janvāra 

priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 17 (Regīna Baranova, Vasīlijs 

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

Melnis, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Staņislavs Šķesters, Viktors 

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

nav, “atturas” – nav, n o l e m j: 

 

1. Atzīt S. Š., personas kods (..), par tiesīgu īrēt sociālo dzīvokli, noteikt īrētajam 

dzīvoklim Miera ielā (adrese), Strūžānos, Stružānu pagastā, Rēzeknes novadā, sociālā 

dzīvokļa statusu, noslēdzot sociālā dzīvokļa īres līgumu uz noteiktu laiku no 2018. 

gada 1.februāra līdz 2018.gada 31.jūlijam. Uzdot SIA “STRŪŽĀNU SILTUMS” 

valdes loceklim Renāram Vabalam sagatavot un noslēgt sociālā dzīvokļa īres līgumu 

ar S. Š.. 

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

dzīvoklim Egļu ielā (adrese), Lendžos, Lendžu pagastā, Rēzeknes novadā, sociālā 

dzīvokļa statusu, noslēdzot sociālā dzīvokļa īres līgumu uz noteiktu laiku no 

2018.gada 1.februāra līdz 2018.gada 31.jūlijam. Uzdot Lendžu pagasta pārvaldes 

vadītājam Voldemāram Deksnim sagatavot un noslēgt sociālā dzīvokļa īres līgumu ar 

B. K.. 

3. Atzīt L. M., personas kods (..), par tiesīgu īrēt sociālo dzīvokli, noteikt īrētai istabai 

Nr.(adrese) Miera ielā (adrese) Strūžānos, Stružānu pagastā, Rēzeknes novadā, sociālā 

dzīvokļa statusu, noslēdzot sociālā dzīvokļa īres līgumu uz noteiktu laiku no 

2018.gada 1.februāra līdz 2018.gada 31.jūlijam. Uzdot SIA “STRŪŽĀNU SILTUMS” 

valdes loceklim Renāram Vabalam sagatavot un noslēgt sociālā dzīvokļa īres līgumu 

ar L. M.. 

 

26. § 

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 2018.gada 25.janvāra 

priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 17 (Regīna Baranova, Vasīlijs 

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

Melnis, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Staņislavs Šķesters, Viktors 

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

nav, “atturas” – nav, n o l e m j: 
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1. Atjaunot I. S., personas kods (..), sociālā dzīvokļa īres līgumu par dzīvokļa Nr.(adrese) 

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

noslēdzot sociālā dzīvokļa īres līgumu uz noteiktu laiku no 2018.gada 17.februāra līdz 

2018.gada 16.augustam. Uzdot SIA “STRŪŽĀNU SILTUMS” valdes loceklim 

Renāram Vabalam atjaunot sociālā dzīvokļa īres līgumu ar I. S.. 

2. Atjaunot L. K., personas kods (..), sociālā dzīvokļa īres līgumu par dzīvokļa 

Nr.(adrese) īri, kas atrodas Parka ielā (adrese), Strūžānos, Stružānu pagastā, Rēzeknes 

novadā, noslēdzot sociālā dzīvokļa īres līgumu uz noteiktu laiku no 2018.gada 

20.februāra līdz 2018.gada 19.augustam. Uzdot SIA “STRŪŽĀNU SILTUMS” valdes 

loceklim Renāram Vabalam atjaunot sociālā dzīvokļa īres līgumu ar L. K.. 

3. Atjaunot A. K., personas kods (..), sociālā dzīvokļa īres līgumu par dzīvokļa 

Nr.(adrese) īri, kas atrodas Miera ielā (adrese), Strūžānos, Stružānu pagastā, Rēzeknes 

novadā, noslēdzot sociālā dzīvokļa īres līgumu uz noteiktu laiku no 2018. gada 

17.februāra līdz 2018.gada 16.augustam. Uzdot SIA “STRŪŽĀNU SILTUMS” valdes 

loceklim Renāram Vabalam atjaunot sociālā dzīvokļa īres līgumu ar A. K.. 

4. Atjaunot D. B., personas kods (..), sociālā dzīvokļa īres līgumu par dzīvokļa 

Nr.(adrese) īri, kas atrodas Parka ielā (adrese), Strūžānos, Stružānu pagastā, Rēzeknes 

novadā, noslēdzot sociālā dzīvokļa īres līgumu uz noteiktu laiku no 2018.gada 

17.februāra līdz 2018.gada 16.augustam. Uzdot SIA “STRŪŽĀNU SILTUMS” valdes 

loceklim Renāram Vabalam atjaunot sociālā dzīvokļa īres līgumu ar D. B.. 

5. Atjaunot V. S., personas kods (..), sociālā dzīvokļa īres līgumu par istabu Nr.(adrese) 

dzīvoklī Nr.(adrese) īri, kas atrodas Miera ielā (adrese), Strūžānos, Stružānu pagastā, 

Rēzeknes novadā, noslēdzot sociālā dzīvokļa īres līgumu uz noteiktu laiku no 2018. 

gada 17.februāra līdz 2018. gada 16. augustam. Uzdot SIA “STRŪŽĀNU SILTUMS” 

valdes loceklim Renāram Vabalam atjaunot sociālā dzīvokļa īres līgumu ar V. S.. 

6. Atjaunot I. M., personas kods (..), sociālā dzīvokļa īres līgumu par istabu Nr.(adrese) 

dzīvoklī Nr.(adrese) īri, kas atrodas Miera ielā (adrese), Strūžānos, Stružānu pagastā, 

Rēzeknes novadā, noslēdzot sociālā dzīvokļa īres līgumu uz noteiktu laiku no 

2018.gada 17.februāra līdz 2018.gada 16.augustam. Uzdot SIA “STRŪŽĀNU 

SILTUMS” valdes loceklim Renāram Vabalam atjaunot sociālā dzīvokļa īres līgumu 

ar I. M.. 

7. Atjaunot D. B., personas kods (..) sociālā dzīvokļa īres līgumu par dzīvokļa 

Nr.(adrese) īri, kas atrodas Miera ielā (adrese), Strūžānos, Stružānu pagastā, Rēzeknes 

novadā, noslēdzot sociālā dzīvokļa īres līgumu uz noteiktu laiku no 2018.gada 

17.februāra līdz 2018.gada 16.augustam. Uzdot SIA “STRŪŽĀNU SILTUMS” valdes 

loceklim Renāram Vabalam atjaunot sociālā dzīvokļa īres līgumu ar D. B.. 

 

27. § 

Par aizņēmuma ņemšanu Rēzeknes novada pašvaldības Lūznavas pagasta sociālo 

pakalpojumu punkta izveidei  
(Ziņo S.Ančikovska) 

 

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

budžetu un finanšu vadību” 41.panta piekto daļu, Ministru kabineta 2008.gada 25.marta 

noteikumu Nr.196 “Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” 

15.1.apakšpunktu, Rēzeknes novada attīstības programmas (2012-2018) Stratēģiskās daļas vidējā 

termiņa prioritātes VP2 “Daudzveidīgi sabiedriskie pakalpojumi un pakalpojumu infrastruktūras 

attīstība”, rīcības virzienu RV 2.3. “Sociālo un veselības pakalpojumu pieejamas infrastruktūras 

attīstība”, uzdevumu U2.3.3. “Uzlabot sociālo un veselības pakalpojumu infrastruktūru”, 

projekta Nr.17-01-AL15-A019.2203-000001 “Sociālo pakalpojumu punkts” ietvaros, ņemot vērā 
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Lūznavas pagasta pārvaldes 2018.gada 19.janvāra iesniegumu Nr.2.2/10 un Finanšu pastāvīgās 

komitejas 2018.gada 25.janvāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 17 

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

Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, 

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

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

 

1. Ņemt aizņēmumu Valsts kasē EUR 19 063,63 (deviņpadsmit tūkstoši sešdesmit trīs 

euro 63 centi) apmērā ar Valsts kases noteikto procentu likmi Rēzeknes novada 

pašvaldības Lūznavas pagasta sociālo pakalpojumu punkta izveidei ar aizņēmuma 

mērķi – Eiropas Savienības un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto 

projektu īstenošana, tajā skaitā kapitālsabiedrību pamatkapitāla palielināšana ar mērķi 

nodrošināt pašvaldību līdzfinansējumu šo projektu īstenošanai. Aizdevuma procentu 

likmes fiksēšanas periods - 12 (divpadsmit) mēneši. 

2. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar Rēzeknes novada pašvaldības budžeta līdzekļiem. 

3. Noteikt šādus aizņēmuma ņemšanas noteikumus: atmaksas termiņš 10 (desmit) gadi, 

sākot pamatsummas atmaksu ar 2019.gada janvāri. 

4. Lūgt atļauju pašvaldības aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei 

aizņēmuma saņemšanai. 

 

28. § 

Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2015.gada 19.novembra lēmumā “Par atbalstu 

pašvaldības SIA “Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums” projektam 

“Ūdenssaimniecības attīstība Maltā III kārta””  
(Ziņo J.Kravalis) 

 

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

Parlamenta un Padomes 2013.gada 28.decembra Regulas (ES) Nr.1303/2013. 71.pantu un 

Ministru kabineta 2016.gada 21.jūnija noteikumu Nr.403 “Darbības programmas "Izaugsme un 

nodarbinātība" 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un 

kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas" īstenošanas 

noteikumi” 12. un 13.punktu, ņemot vērā pašvaldības SIA “Maltas dzīvokļu-komunālās 

saimniecības uzņēmuma” 2018.gada 24.janvāra iesniegumu Nr.1-10/70 un Finanšu pastāvīgās 

komitejas 2018.gada 25.janvāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 17 

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

Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, 

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

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

 

1. izdarīt grozījumus Rēzeknes novada domes 2015.gada 19.novembra lēmumā “Par 

atbalstu pašvaldības SIA “Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums” 

projektam “Ūdenssaimniecības attīstība Maltā III kārta”” (protokols Nr.24, 49.§) un       

aizstāt 1.punktā teikumu “Plānotās kopējās izmaksas ir EUR 771 924, tai skaitā, KF 

līdzfinansējums EUR 593 300 un pašu finansējums EUR 178 624,00 EUR” ar teikumu 

“Plānotās kopējās projekta izmaksas kopā ar PVN, ir EUR 1 560 288,95, kopā bez 

PVN, EUR 1 289 495,00 (no kurām EUR 991 752,40 ir attiecināmās izmaksas 

(Kohēzijas fonda finanšu instrumenta finansējums EUR 593 300,00, PSIA Maltas 

dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmuma finansējums EUR 398 452,40), un EUR 

568 536,55 neattiecināmās izmaksas (kur EUR 297 742,60 (ūdensvada izbūves 

izmaksas) un pievienotas vērtības nodoklis EUR 270 793,95))”. 

2. Noteikt, ka projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Maltā III kārta” atbalsta gadījumā 
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pašu finansējuma nodrošināšanai sniegt pašvaldības SIA “Maltas dzīvokļu-komunālās 

saimniecības uzņēmumam” galvojumu aizņēmuma saņemšanai Valsts kasē. 

3. Atzīt par spēku zaudējušu Rēzeknes novada domes 2017.gada 17.augusta lēmumu 

(protokols Nr.20, Nr.24.§) “Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2015.gada 

19.novembra lēmumā “Par atbalstu pašvaldības SIA “Maltas dzīvokļu-komunālās 

saimniecības uzņēmums” projektam “Ūdenssaimniecības attīstība Maltā III kārta””  

 

29. § 

Par grozījumiem lēmumā “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 

2018.gada 25.janvāra priekšlikumus, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 17 (Regīna 

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

Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, 

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

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

 

izdarīt grozījumus 2017.gada 19.oktobra Rēzeknes novada domes lēmumā „Tautas tērpu 

iegāde Dricānu jauniešu deju kolektīvam “JUMALĒNI” (Nr. 25, 24.§), aizstājot skaitļus un 

vārdus “407,00 EUR (četri simti septiņi euro, 00 centi)” ar skaitļiem un vārdiem “1261,70 EUR 

(viens tūkstotis divi simti sešdesmit viens euro 70 centi)”. 

 

 

Sēde slēgta 10:30 

 

 

Nākamā kārtējā Rēzeknes novada domes sēde tiek sasaukta 2018.gada 15.februārī. 

 

 

Pielikumi: 

1. Bijušās Čornajas pagasta padomes priekšsēdētājas I. J. 2018.gada 16.janvāra 

iesniegums ar pielikumu, kopā uz 2 lapām 

2. Gaigalavas pagasta pārvaldes 2018.gada 22.janvāra iesnieguma Nr.2.2/6 kopija ar 

cirsmu novērtējuma aprēķinu kopijām pielikumā, kopā uz 7 lapām 

3. Lendžu pagasta pārvaldes 2018.gada 22.janvāra iesnieguma Nr.2.2/1 kopija uz 1 lapas 

4. Publicējamā informācija par nekustamā īpašuma “Kalnezeri” telpas, kura atrodas 

Viraudas ielā 5, Lendžos, Lendžu pagastā, Rēzeknes novadā, nomas tiesību izsoli uz 1 

lapas 

5. Nekustamā īpašuma “Kalnezeri” telpas, kura atrodas Viraudas ielā 5, Lendžos, Lendžu 

pagastā, Rēzeknes novadā, nomas tiesību izsoles noteikumi ar pielikumiem, kopā uz 

14 lapām 

6. Publicējamā informācija par nekustamā īpašuma “Lūznavas muižas apbūve” būves 

„Smēde”, Lūznava,  Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā, telpas “Kalve” nomas 

tiesību izsoli uz 1 lapas 

7. Nekustamā īpašuma “Lūznavas muižas apbūve” būves „Smēde”, Lūznava,  Lūznavas 

pagastā, Rēzeknes novadā, telpas “Kalve” nomas tiesību izsoles noteikumi ar 

pielikumiem, kopā uz 14 lapām 
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8. Vienošanās par grozījumiem 2015.gada 5.novembra līgumā Nr.8.18/890 par papildus  

medību tiesību platību nodošanu V. K. individuālajam medību kolektīvam  Ilzeskalna 

pagastā, uz 2 lapām 

9. Lūznavas pagasta pārvaldes 2018.gada 19.janvāra iesnieguma Nr.2.2/10 kopija ar 

aizņēmuma ekonomisko pamatojumu pielikumā, kopā uz 2 lapām 

10. Pašvaldības SIA “Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums” 2018.gada 

24.janvāra iesniegums Nr.1-10/70 ar četriem pielikumiem, kopā uz 5 lapām 

11. Dricānu pagasta pārvaldes 2018.gada 22.janvāra iesnieguma Nr.2.2/5 kopija uz 1 lapas 

12. Rēzeknes novada domes lēmums (administratīvais akts) 6.§ - 11.§, 15.§  - 19.§ ar 

grafiskajiem pielikumiem, 20. § - 23.§, kopā uz 23 lapām 

 

 

Sēdes vadītājs                                                                                                      Monvīds Švarcs 

2018.gada 1.februārī 
 

 
 

Protokoliste                                                                                                          Ilona Turka 

2018.gada 1.februārī 

 


