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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 15.februārī                                                                                                                 Nr.5 

 

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 

– 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 Zemes pārvaldības dienesta vecākā zemes lietu speciāliste 

Marta Vizule  

 Rēzeknes novada pašvaldības Zemes pārvaldības dienesta speciāliste zemes nomas 

jautājumos Anita Bringule 

 Rēzeknes novada pašvaldības Zemes pārvaldības dienesta nodokļu administratore Indra 

Kroiče 

 Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja Anna Jaudzema 

 Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītājs Guntars Skudra 

 Rēzeknes novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītāja Silvija Strankale 

 Laikraksta „Rēzeknes Vēstis” žurnāliste Aleksandra Elksne-Pavlovska 

 Praktikante K. S. 

 

Nepiedalās:  

- Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniece Elvīra Pizāne - atvaļinājumā 

- Rēzeknes novada domes deputāts Normunds Zušs - pamatdarbā 

 

                                                                            

Darba kārtībā: 

1. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2018.gada 15.februāra saistošo noteikumu Nr.14 

„Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2015.gada 4.jūnija saistošajos noteikumos 

Nr.54 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Rēzeknes novadā”” izdošanu  

mailto:info@rdc.lv
http://www.rezeknesnovads.lv/


2 

 

2. Par izdoto Rēzeknes novada pašvaldības 2018.gada 18.janvāra saistošo noteikumu 

Nr.12 „Par neapbūvēta zemesgabala nomas maksas apmēru” precizēšanu  

3. Par grozījumu Lūznavas pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” nolikumā  

4. Par nekustamā īpašuma „Žīda tilts” nodošanu bez atlīdzības Latvijas valstij 

Zemkopības ministrijas personā  

5. Par Rēzeknes novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Nosaukums” ar kadastra 

numuru (..) Ilzeskalna pagastā izsoles rezultātu apstiprināšanu  

6. Par Rēzeknes novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Nosaukums” ar kadastra 

numuru (..) Nautrēnu pagastā izsoles rezultātu apstiprināšanu  

7. Par nekustamā īpašuma “Laucenes” būves “Aktivitāšu centrs” Bekšos, Ozolaines 

pagastā, telpu nomas izsoli  

8. Par dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatās  

9. Par nekustamā īpašuma “Nosaukums” Ilzeskalna pagastā nodošanu atsavināšanai I. 

B.  

10. Par nekustamā īpašuma “Nosaukums” Ilzeskalna pagastā nodošanu atsavināšanai P. 

T.  

11. Par nekustamā īpašuma (adrese), Rikavā, Rikavas pagastā, nodošanu atsavināšanai 

V. M., I. T., P. Z., J. S.  

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

nosacītās cenas noteikšanu  

13. Par nekustamā īpašuma “Nosaukums” Kantinieku pagastā atsavināšanas izbeigšanu  

14. Par Sološnieku ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2018.gadam  

15. Par Usvīšu ezera zivju tīklu limitu piešķiršanu 2018.gadam  

16. Par Tiskādu ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2018.gadam  

17. Par komunālo pakalpojumu tarifu apstiprināšanu Rēzeknes novada Silmalas pagastā  

18. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2009.gada 29.decembra lēmuma „Par 

Rēzeknes novada pašvaldībai piekrītošajām apbūvētām un neapbūvētām zemes 

vienībām, valstij piekritīgajām apbūvētajām un neapbūvētajām zemes vienībām un 

zemes izmantošanu zemes reformas pabeigšanai” pielikuma sarakstā Nr.9 

Kantinieku pagastā 

19. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2009.gada 29.decembra lēmuma „Par 

Rēzeknes novada pašvaldībai piekrītošajām apbūvētām un neapbūvētām zemes 

vienībām, valstij piekritīgajām apbūvētajām un neapbūvētajām zemes vienībām un 

zemes izmantošanu zemes reformas pabeigšanai” pielikuma sarakstā Nr.20 Rikavas 

pagastā  

20. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem 

“Nosaukums”, ”Nosaukums 2”, “Nosaukums 3” Vērēmu pagastā  

21. Par 2009.gada 27.jūnija Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.60 izbeigšanu ar A. 

M. Rikavas pagastā  

22. Par 2013.gada 26.jūlija Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.18 grozījumiem ar J. 

G. Sakstagala pagastā  

23. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu „VEREMS” RSEZ SIA  

24. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu „IRBIS Technology” 

RSEZ SIA  

25. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu  

26. Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu  

27. Par sadarbības līguma noslēgšanu ar biedrību “RR Motosports” Audriņu pagastā  

28. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2010.gada 1.jūlija lēmumā „Par Rēzeknes 

novada informatīvā izdevuma “Rēzeknes Novada Ziņas” dibināšanu un izdošanu”  
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29. Par Rēzeknes novada pašvaldības dalību projektā “Pašvaldības ceļu infrastruktūras 

uzlabošana Rēzeknes novadā, 4.kārta”  

30. Par biedrības „Vienota Ģimene” projekta „Tautas tērpu iegāde Verēmu pamatskolas 

skolēnu koncertdarbībai” atbalstu  

31. Par aizsardzības nodrošināšanu bez uzraudzības palikušajam I. G. īpašumam 

 

 

 

Par izsludinātās Rēzeknes novada domes sēdes darba kārtības  

apstiprināšanu un papildināšanu 
(Ziņo M.Švarcs) 

 

Izskatījusi Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja Monvīda Švarca priekšlikumu par 

izsludinātās Rēzeknes novada domes sēdes darba kārtības apstiprināšanu un papildināšanu, 

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

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

 

1. apstiprināt izsludināto Rēzeknes novada domes 2018.gada 15.februāra sēdes darba 

kārtību (1. - 30.jautājums). 

2. Papildināt Rēzeknes novada domes 2018.gada 15.februāra sēdes darba kārtību ar 1 

jautājumu – “Par aizsardzības nodrošināšanu bez uzraudzības palikušajam I. G. 

īpašumam”. 

 

 

1. § 

Par Rēzeknes novada pašvaldības 2018.gada 15.februāra saistošo noteikumu Nr.14 

„Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2015.gada 4.jūnija saistošajos noteikumos Nr.54 

„Par sociālās palīdzības pabalstiem Rēzeknes novadā”” izdošanu  
(Ziņo S.Strankale) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, Ministru kabineta 2016.gada 

19.decembra noteikumu Nr.1036 “Audžuģimenes noteikumi” 43.1.apakšpunktu, ņemot vērā 

Sociālo un veselības aizsardzības pastāvīgās komitejas 2018.gada 8.februāra 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, Staņislavs Šķesters, Viktors Ščerbakovs, Monvīds Švarcs, Ērika 

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

 

1. Izdot Rēzeknes novada pašvaldības 2018.gada 15.februāra saistošos noteikumus Nr.14 

„Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2015.gada 4.jūnija saistošajos noteikumos 

Nr.54 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Rēzeknes novadā”” (saistošie noteikumi 

pievienoti). 

2. Uzdot Sociālā dienesta vadītājai Silvijai Strankalei nodrošināt Rēzeknes novada 

pašvaldības 2015.gada 4.jūnija saistošo noteikumu Nr.54 „Par sociālās palīdzības 

pabalstiem Rēzeknes novadā” konsolidēšanu pēc Rēzeknes novada pašvaldības 

2018.gada 15.februāra saistošo noteikumu Nr.14 „Grozījumi Rēzeknes novada 

pašvaldības 2015.gada 4.jūnija saistošajos noteikumos Nr.54 „Par sociālās palīdzības 

pabalstiem Rēzeknes novadā”” spēkā stāšanās. 
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3. Uzdot Rēzeknes novada pašvaldības Sociālajam dienestam nodrošināt konsolidēto 

Rēzeknes novada pašvaldības 2015.gada 4.jūnija saistošo noteikumu Nr.54 „Par 

sociālās palīdzības pabalstiem Rēzeknes novadā” publicēšanu Rēzeknes novada 

pašvaldības mājaslapā. 

 

2. § 

Par izdoto Rēzeknes novada pašvaldības 2018.gada 18.janvāra saistošo noteikumu Nr.12 

„Par neapbūvēta zemesgabala nomas maksas apmēru” precizēšanu  
(Ziņo I.Kroiče) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta a) apakšpunktu, 

Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas 

zemes nomu” 18.punktu, ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 

2018.gada 26.janvāra atzinumu Nr.1-18/841 “Par saistošajiem noteikumiem”, Tautsaimniecības 

attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas un Finanšu pastāvīgās komitejas 2018.gada 8.februāra 

priekšlikumus, 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, Staņislavs Šķesters, Viktors Ščerbakovs, Monvīds 

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

 

precizēt izdotos Rēzeknes novada pašvaldības 2018.gada 18.janvāra saistošos noteikumus 

Nr.12 „Par neapbūvēta zemesgabala nomas maksas apmēru” (precizēti saistošie noteikumi 

pievienoti). 

 

3. § 

Par grozījumu Lūznavas pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” nolikumā  
(Ziņo G.Skudra) 

 

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

22.panta pirmo daļu, Lūznavas pagasta pārvaldes lēmumu Nr.1.3/6 “Par adreses piešķiršanu 

Lūznavas pagastā”, ņemot vērā Rēzeknes novada pašvaldības Lūznavas pirmsskolas izglītības 

iestādes vadītājas p.i. Valentīnas Mališevas iesniegumu, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu 

pastāvīgās komitejas 2018.gada 8.februāra 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, Staņislavs 

Šķesters, Viktors Ščerbakovs, Monvīds Švarcs, Ērika Teirumnieka, Frīdis Zenčenko), “pret” - nav, 

“atturas” – nav, n o l e m j: 

 

1. apstiprināt grozījumu Rēzeknes novada pašvaldības Lūznavas pirmsskolas izglītības 

iestādes “Pasaciņa” nolikumā (apstiprināts Rēzeknes novada domes 2012.gada 

15.marta sēdē, protokols Nr.6, 1.§), izsakot 3.punktu šādā redakcijā: 

“3. Iestādes juridiskā adrese ir Pils iela 1-1, Lūznava, Lūznavas pagasts, Rēzeknes 

novads, LV-4633”.  

2. Uzdot Rēzeknes novada pašvaldības Lūznavas pirmsskolas izglītības iestādes 

“Pasaciņa” vadītājas p.i. Valentīnai Mališevai nodrošināt Lūznavas pirmsskolas 

izglītības iestādes “Pasaciņa” nolikuma konsolidēšanu un publicēšanu Rēzeknes novada 

pašvaldības mājaslapā. 

 

 

4. § 
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Par nekustamā īpašuma „Žīda tilts” nodošanu bez atlīdzības Latvijas valstij Zemkopības 

ministrijas personā  
(Ziņo I.Ladnā) 

 

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

personas mantas atsavināšanas likuma 42.pantu, likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma 

tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 16.panta trešās daļas 2.punktu, sakarā ar to, ka 

nekustamais īpašums „Žīda tilts”, Gaigalavas pagastā, Rēzeknes novadā, ar kadastra                            

Nr.7854 003 0078, nav nepieciešams Rēzeknes novada pašvaldības autonomo funkciju veikšanai, 

ņemot vērā Akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” un Rēzeknes novada pašvaldības 2017.gada 

9.augusta vienošanās Nr.8.21/789 1.3.punktu un Finanšu pastāvīgās komitejas 2018.gada 

8.februāra 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, Staņislavs Šķesters, Viktors Ščerbakovs, Monvīds 

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

 

1. Nodot bez atlīdzības īpašumā Latvijas valstij Zemkopības ministrijas personā Rēzeknes 

novada pašvaldības nekustamo īpašumu „Žīda tilts”, kas sastāv no zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 7854 003 0052 0,0398 ha platībā un zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 7854 003 0064 0,016 ha platībā, kas atrodas „Žīda tilts”, Gaigalavas 

pagastā, Rēzeknes novadā, reģistrēts Gaigalavas pagasta zemesgrāmatu nodalījumā 

Nr.1000 0057 4598, noteiktās funkcijas – mežsaimnieciskajos darbos iesaistītā 

transporta pārvietošanās nodrošināšanai – veikšanai. 

2. Noteikt Zemkopības ministrijai aizliegumu atsavināt un apgrūtināt nekustamo īpašumu 

„Žīda tilts” Gaigalavas pagastā, Rēzeknes novadā, ar kadastra Nr.7854 003 0078 ar lietu 

tiesībām un pienākumu bez atlīdzības nodot Rēzeknes novada pašvaldībai, ja tas vairs 

netiek izmantots noteiktās funkcijas – mežsaimnieciskajos darbos iesaistītā transporta 

pārvietošanās nodrošināšanai – veikšanai, pēc nekustamā īpašuma nostiprināšanas 

zemesgrāmatā, attiecīgi par to izdarot atzīmi zemesgrāmatā. 

3. Šo lēmumu nosūtīt Zemkopības ministrijai. 

 

5. § 

Par Rēzeknes novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Nosaukums” ar kadastra numuru 

(..) Ilzeskalna pagastā izsoles rezultātu apstiprināšanu  
(Ziņo S.Frančenko) 

 

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

daļas 19.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, pašvaldības 

nekustamā īpašuma ar kadastra numuru (..) „Nosaukums”, Letkas, Ilzeskalna pagasts, Rēzeknes 

novads, izsoles noteikumu 7.2.punktu, ņemot vērā Rēzeknes novada domes 2017.gada 7.decembra 

lēmumu „Par Rēzeknes novada pašvaldības nekustamā īpašuma ar kadastra numuru (..) 

atsavināšanu Ilzeskalna pagastā” (protokols Nr.28, 8§), izsoles komisijas 2018.gada 1.februāra 

protokolu un Finanšu pastāvīgās komitejas 2018.gada 8.februāra 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, Staņislavs Šķesters, Viktors Ščerbakovs, Monvīds Švarcs, Ērika Teirumnieka, Frīdis 

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

 

1. Apstiprināt Rēzeknes novada pašvaldības nekustamā īpašuma ar kadastra numuru (..), 

kas atrodas ”Nosaukums”, (adrese), izsoles rezultātus, nosakot par izsoles uzvarētāju A. 
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Z., personas kods (..), kurš iegādājās minēto nekustamo īpašumu par izsolē nosolīto 

augstāko cenu EUR 2800,00 (divi tūkstoši astoņi simti euro, 00 centi);  

2. Uzdot Rēzeknes novada pašvaldības Ilzeskalna pagasta pārvaldes vadītājai Genovefai 

Gailumai pašvaldības vārdā noslēgt un parakstīt pirkuma līgumu ar izsoles uzvarētāju 

A. Z., personas kods (..), izsoles noteikumos noteiktajā termiņā. 

 

6. § 

Par Rēzeknes novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Nosaukums” ar kadastra numuru 

(..) Nautrēnu pagastā izsoles rezultātu apstiprināšanu 
(Ziņo S.Frančenko) 

 

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

daļas 19.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, Rēzeknes 

novada pašvaldības nekustamā īpašuma ar kadastra numuru (..), kas atrodas „Nosaukums”4, 

Rogovkā, Nautrēnu pagastā, Rēzeknes novadā, izsoles noteikumu 7.2.punktu, ņemot vērā 

Rēzeknes novada domes 2017.gada 7.decembra lēmumu „Par Rēzeknes novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma ar kadastra numuru (..) atsavināšanu Nautrēnu pagastā” (protokols Nr.28, 8.§), 

izsoles komisijas 2018.gada 2.februāra protokolu un Finanšu pastāvīgās komitejas 2018.gada 

8.februāra 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, Staņislavs Šķesters, Viktors Ščerbakovs, Monvīds 

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

 

1. Apstiprināt Rēzeknes novada pašvaldības nekustamā īpašuma ar kadastra numuru (..), 

kas atrodas: „Nosaukums”, (adrese), izsoles rezultātus, nosakot par izsoles uzvarētāju 

M. S., personas kods (..), kura iegādājās minēto nekustamo īpašumu par izsolē nosolīto 

augstāko cenu EUR 1356,34 (viens tūkstotis trīs simti piecdesmit seši euro, 34 centi). 

2. Uzdot Rēzeknes novada pašvaldības Nautrēnu pagasta pārvaldes vadītājai Līvijai 

Plavinskai pašvaldības vārdā noslēgt un parakstīt pirkuma līgumu ar izsoles uzvarētāju 

M. S., personas kods (..), izsoles noteikumos noteiktajā termiņā. 

 

7. § 

Par nekustamā īpašuma “Laucenes” būves “Aktivitāšu centrs” Bekšos,  

Ozolaines pagastā, telpu nomas izsoli  
(Ziņo S.Frančenko, Debatē S.Šķesters, M.Švarcs, 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” 6.1pantu, 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 Finanšu pastāvīgās komitejas 2018.gada 8.februāra 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, Staņislavs Šķesters, Viktors Ščerbakovs, Monvīds Švarcs, Ērika 

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

 

1. Nodot nomā Rēzeknes novada pašvaldībai piederošo nekustamā īpašuma “Laucenes” 

būves “Aktivitāšu centrs” (kad.Nr. 7876 006 0242 001), kas atrodas Bekšos, Ozolaines 

pagastā Rēzeknes novadā, 2.stāva telpas Nr.38 (19,3 m2) un Nr.35 (18,7 m2), 

saimnieciskai darbībai, rīkojot nekustamā īpašuma nomas tiesību izsoli. 
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2. Izveidot komisiju izsoles procedūras veikšanai šādā sastāvā: 

komisijas priekšsēdētājs -  Edgars Blinovs, Ozolaines pagasta pārvaldes vadītājs; 

komisijas locekļi:  Juris Runčs, Ozolaines pagasta pārvaldes saimniecības pārzinis; 

Liene Peļņa, Ozolaines pagasta pārvaldes lietvede; 

Svetlana Kuzņecova, Ozolaines pagasta pārvaldes grāmatvede. 

3. Apstiprināt nomas maksas nosacīto cenu (izsoles sākumcenu) – 0,0329 EUR/m2 mēnesī 

(bez PVN). 

4. Apstiprināt publicējamo informāciju par nomā nododamajām būves “Aktivitāšu centrs” 

2.stāva telpām Nr.38 (19,3 m2) un Nr.35 (18,7 m2) ar kadastra apzīmējumu 7876 006 

0242 001, kuru adrese ir “Laucenes”, c.Bekši, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads 

(publicējamā informācija pievienota). 

5. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma “Laucenes” būves “Aktivitāšu centrs”, kas 

atrodas Bekšu c., Ozolaines 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 “Laucenes” būves “Aktivitāšu centrs”, 

kas atrodas c.Bekši, Ozolaines pagastā, Rēzeknes novadā, nomas tiesību izsoles 

noteikumiem. 

7. Komisijai nodrošināt informācijas par nomas objektu publicēšanu pašvaldības un 

pārvaldes mājas lapās 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 telpu nomas tiesību 

izsoles rezultātus vai telpas nomas tiesību izsoles atzīšanu par nenotikušu. 

 

8. § 

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 

2018.gada 8.februāra 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, Staņislavs Šķesters, 

Viktors Ščerbakovs, Monvīds Švarcs, Ērika Teirumnieka, Frīdis Zenčenko), “pret” - nav, “atturas” 

– nav, n o l e m j: 

 

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

vārda dzīvokļa īpašumu Rāznas ielā 24–11, Kaunatā, Kaunatas pagastā, Rēzeknes 

novadā, kadastra Nr.7862 900 0107, platība 87,20 m2, kas sastāv no: 

1.1. telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 7862 005 0303 002 011; 

1.2. pie dzīvokļa īpašuma piederošajām: 

1.2.1. 827/13609 domājamajām daļām no ēkas (būves) ar kadastra apzīmējumu 

7862 005 0303 002. 

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

vārda dzīvokļa īpašumu Brīvības ielā 4-3, Maltā, Maltas pagastā, Rēzeknes novadā, 

kadastra Nr.7870 900 0605, platība 45,4 m2, kas sastāv no: 

2.1. telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 7870 003 1019 001 003; 

2.2. pie dzīvokļa īpašuma piederošajām: 
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2.2.1. 4534/52131 domājamajām daļām no zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 7870 003 1019; 

2.2.2. 4534/52131 domājamajām daļām no ēkas (būves) ar kadastra apzīmējumu 

7870 003 1019 001.  

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

vārda dzīvokļa īpašumu Skolas ielā 4, dz.17, Stoļerovā, Stoļerovas pagastā, Rēzeknes 

novadā, kadastra Nr.7892 900 0080, platība 73,50 m2, kas sastāv no: 

3.1. telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 7892 002 0261 001 017; 

3.2. pie dzīvokļa īpašuma piederošajām: 

3.2.1. 735/11878 domājamajām daļām no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

7892 002 0261; 

3.2.2. 735/11878 domājamajām daļām no ēkas (būves) ar kadastra apzīmējumu 

7892 002 0261 001; 

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

vārda dzīvokļa īpašumu Skolas ielā 4, dz.8, Stoļerovā, Stoļerovas pagastā, Rēzeknes 

novadā, kadastra Nr.7892 900 0081, platība 59,00 m2, kas sastāv no: 

4.1. telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 7892 002 0261 001 008; 

4.2. pie dzīvokļa īpašuma piederošajām: 

4.2.1. 590/11878 domājamajām daļām no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

7892 002 0261; 

4.2.2. 590/11878 domājamajām daļām no ēkas (būves) ar kadastra apzīmējumu 

7892 002 0261 001;  

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

vārda dzīvokļa īpašumu Skolas ielā 4, dz.11, Stoļerovā, Stoļerovas pagastā, Rēzeknes 

novadā, kadastra Nr.7892 900 0082, platība 73,60 m2, kas sastāv no: 

5.1. telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 7892 002 0261 001 011; 

5.2. pie dzīvokļa īpašuma piederošajām: 

5.2.1. 736/11878 domājamajām daļām no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

7892 002 0261; 

5.2.2. 736/11878 domājamajām daļām no ēkas (būves) ar kadastra apzīmējumu 

7892 002 0261 001; 

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

vārda dzīvokļa īpašumu Skolas ielā 4, dz.2, Stoļerovā, Stoļerovas pagastā, Rēzeknes 

novadā, kadastra Nr.7892 900 0083, platība 73,20 m2, kas sastāv no: 

6.1. telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 7892 002 0261 001 002; 

6.2. pie dzīvokļa īpašuma piederošajām: 

6.2.1. 732/11878 domājamajām daļām no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

7892 002 0261; 

6.2.2. 732/11878 domājamajām daļām no ēkas (būves) ar kadastra apzīmējumu 

7892 002 0261 001;  

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

vārda dzīvokļa īpašumu Skolas ielā 4, dz.15, Stoļerovā, Stoļerovas pagastā, Rēzeknes 

novadā, kadastra Nr.7892 900 0084, platība 73,50 m2, kas sastāv no: 

7.1. telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 7892 002 0261 001 015; 

7.2. pie dzīvokļa īpašuma piederošajām: 

7.2.1. 735/11878 domājamajām daļām no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

7892 002 0261; 

7.2.2.  735/11878 domājamajām daļām no ēkas (būves) ar kadastra apzīmējumu 

7892 002 0261 001;  
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8. Ierakstīt zemesgrāmatā uz Rēzeknes novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90009112679, 

vārda dzīvokļa īpašumu Skolas ielā 4, dz.3, Stoļerovā, Stoļerovas pagastā, Rēzeknes 

novadā, kadastra Nr.7892 900 0085, platība 58,60 m2, kas sastāv no: 

8.1. telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 7892 002 0261 001 003; 

8.2. pie dzīvokļa īpašuma piederošajām: 

8.2.1. 586/11878 domājamajām daļām no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

7892 002 0261; 

8.2.2. 586/11878 domājamajām daļām no ēkas (būves) ar kadastra apzīmējumu 

7892 002 0261 001;  

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

vārda dzīvokļa īpašumu Skolas ielā 4, dz.13, Stoļerovā, Stoļerovas pagastā, Rēzeknes 

novadā, kadastra Nr.7892 900 0086, platība 73,40 m2, kas sastāv no: 

9.1. telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 7892 002 0261 001 013; 

9.2. pie dzīvokļa īpašuma piederošajām: 

9.2.1. 734/11878 domājamajām daļām no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

7892 002 0261; 

9.2.2. 734/11878 domājamajām daļām no ēkas (būves) ar kadastra apzīmējumu 

7892 002 0261 001. 

 

9. § 

Par nekustamā īpašuma “Nosaukums” Ilzeskalna pagastā nodošanu atsavināšanai  

I. B. 
(Ziņo I.Ladnā) 

 

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

21.panta pirmās daļas 17. un 27.punktu, 37.panta sesto daļu, 41.panta pirmās daļas 3. un 4.punktu, 

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

pastāvīgās komitejas 2018.gada 8.februāra 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, Staņislavs 

Šķesters, Viktors Ščerbakovs, Monvīds Švarcs, Ērika Teirumnieka, Frīdis Zenčenko), “pret” - nav, 

“atturas” – nav, n o l e m j: 

 

1. pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma “Nosaukums”, kas atrodas (adrese), kadastra 

Nr.(..), platība 1,36 ha, nodošanu atsavināšanai I. B. (lēmums pievienots). 

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

nosacītās cenas noteikšanai novērtēšanas komisiju šādā sastāvā: 

komisijas priekšsēdētāja – Genovefa Gailuma, Ilzeskalna pagasta pārvaldes vadītāja; 

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

Marina Tuča, Ilzeskalna pagasta pārvaldes galvenā grāmatvede. 

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

novērtēšanas komisijai iesniegt nosacīto cenu apstiprināšanai Rēzeknes novada domei. 

 

 

10. § 

Par nekustamā īpašuma “Nosaukums” Ilzeskalna pagastā nodošanu atsavināšanai P. T. 
(Ziņo I.Ladnā) 

 

Izskatījusi P. T. pilnvarotās personas E. 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. un 4.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.panta otro un trešo 
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daļu, ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2018.gada 8. februāra 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, Staņislavs Šķesters, Viktors Ščerbakovs, Monvīds Švarcs, Ērika Teirumnieka, 

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

 

1. pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma “Nosaukums”, kas atrodas (adrese), kadastra 

Nr.(..), platība 5,6 ha, nodošanu atsavināšanai P. T. (lēmums pievienots). 

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

nosacītās cenas noteikšanai novērtēšanas komisiju šādā sastāvā: 

komisijas priekšsēdētāja – Genovefa Gailuma, Ilzeskalna pagasta pārvaldes vadītāja; 

komisijas locekļi: Anna Kūkoja, Zemes pārvaldības dienesta zemes lietu 

speciālists; 

Marina Tuča, Ilzeskalna pagasta pārvaldes galvenā 

grāmatvede. 

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

novērtēšanas komisijai iesniegt nosacīto cenu apstiprināšanai Rēzeknes novada domei. 

 

11. § 

Par nekustamā īpašuma (adrese), Rikavā, Rikavas pagastā, nodošanu atsavināšanai V. M., 

I. T., P. Z., J. S. 
(Ziņo I.Ladnā) 

 

Izskatījusi V. M., I. T., P. Z. un J. S. 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 8.februāra 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, Staņislavs Šķesters, Viktors Ščerbakovs, Monvīds Švarcs, Ērika Teirumnieka, Frīdis 

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

 

1. pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma (adrese), kas atrodas (adrese), kadastra Nr.(..), 

kura sastāvā ietilpst zemes vienība ar kadastra apzīmējumu (..) kopplatībā 0,0717 ha 

nodošanu atsavināšanai V. M., I. T., P. Z., J. S. (lēmums pievienots). 

2. Izveidot nekustamā īpašuma (adrese), kas atrodas (adrese), kadastra Nr.(..), nosacītās 

cenas noteikšanai novērtēšanas komisiju šādā sastāvā: 

komisijas priekšsēdētājs -  Andrejs Tārauds, Rikavas pagasta pārvaldes vadītājs; 

komisijas locekļi:  Valentīna Bebriša, Rikavas pagasta pārvaldes lietvede; 

    Jānis Zeļčs, Zemes pārvaldības dienesta zemes lietu speciālists. 

3. Uzdot nekustamā īpašuma (adrese), kas atrodas (adrese), kadastra Nr.(..), novērtēšanas 

komisijai iesniegt nosacīto cenu apstiprināšanai Rēzeknes novada domei. 

 

12. § 

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

nosacītās cenas noteikšanu 
(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, 
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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 2.novembra lēmumu “Par ¼ domājamās daļas 

no nekustamā īpašuma “Nosaukums”, Ozolmuižas pagastā, nodošanu atsavināšanai O. V.” un O. 

V. 2018.gada 1.februāra iesniegumu, ņemot vērā Ozolmuižas pagasta pārvaldes nekustamā 

īpašuma „Nosaukums” novērtēšanas komisijas 2018.gada 26.janvāra sēdes protokolu Nr.2 un 

Finanšu pastāvīgās komitejas 2018.gada 8.februāra 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, 

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

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

 

1. Apstiprināt ¼ domājamās daļas no nekustamā īpašuma „Nosaukums” ar kadastra 

Nr.7878 003 0269 nosacīto cenu EUR 308,32 (trīs simti astoņi euro 32 centi). 

2. Pārdot O. V., personas kods: (..), dzīvo (adrese), īpašuma „Nosaukums”, kas sastāv no 

¼ domājamās daļas no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu (..) 0,1721 ha platībā, 

kas atrodas (adrese), par brīvu cenu, kas ir vienāda ar nosacīto cenu, un proti, EUR 

308,32 (trīs simti astoņi euro 32 centi). 

3. Noteikt pirkuma maksas samaksas termiņu līdz 2018.gada 15.jūnijam. 

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

dienas paziņot Juridiskajai un lietvedības nodaļai par pirkuma maksas samaksu. 

5. Uzdot Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniecei Elvīrai Pizānei noslēgt 

pirkuma līgumu ar O. V. viena mēneša laikā no pirkuma maksas samaksas dienas. 

6. Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2017.gada 2.novembra lēmuma (protokols 

Nr.26, 9.§) 2.punktu, 2017.gada 9.novembrī O. V. iemaksāja Ozolmuižas pagasta 

pārvaldes, reģistrācijas Nr.90000025361, norēķinu kontā: LV65RIKO0002010102872, 

DNB banka, Rēzeknes filiāle, 215,00 euro (divi simti piecpadsmit euro 00 centu). 

7. Ieskaitīt atlikušo pirkuma maksas daļu 93,32 euro (deviņdesmit trīs euro 32 centi) 

Ozolmuižas pagasta pārvaldes, reģistrācijas Nr.90000025361, norēķinu kontā 

LV65RIKO0002010102872, DNB banka, Rēzeknes filiāle.  

8. Samazināt Ozolmuižas pagasta pārvaldei 2018.gadam plānoto transfertu no pašvaldības 

budžeta 10 procentu apmērā, noapaļojot pilnos skaitļos no nekustamā īpašuma nosacītās 

cenas, koriģējot transfertu, izdarot kārtējos budžeta grozījumus. 

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

Ozolmuižas pagasta pārvaldei radās, veicot nekustamā īpašuma novērtēšanu, ir 

izlietojami Ozolmuižas pagasta teritorijā esošo pašvaldības nekustamo īpašumu 

kadastrālajai uzmērīšanai un ierakstīšanai zemesgrāmatā. 

 

13. § 

Par nekustamā īpašuma “Nosaukums” Kantinieku 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 

V. K. pilnvarotās personas A. L. 2018.gada 24.janvāra iesniegumu, Finanšu pastāvīgās komitejas 

2018.gada 8.februāra 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, Staņislavs Šķesters, 
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Viktors Ščerbakovs, Monvīds Švarcs, Ērika Teirumnieka, Frīdis Zenčenko), “pret” - nav, “atturas” 

– nav, n o l e m j: 

 

izbeigt nekustamā īpašuma “Nosaukums”, kas atrodas (adrese), kadastra Nr.(..), platība 6,5 

ha, atsavināšanu V. K., 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. 

 

14. § 

Par Sološnieku ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2018.gadam 
(Ziņo T.Kruste) 

 

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

likuma 7.panta sesto daļu, 11.panta otro daļu, 11.panta 5.2daļu, Latvijas Republikas Ministru 

kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem 

un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.11.apakšpunktu, Ministru kabineta 2009.gada 

11.augusta noteikumu Nr.918 “Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un 

zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 3.1.apakšpunktu, 71.punktu, Zvejniecības likuma 16.panta 

trešo daļu, ņemot vērā Sološnieku ezera rūpnieciskās zvejas limitu sadales komisijas 2018.gada 

8.februāra priekšlikumu (protokols Nr.1, 1.§), Sodu reģistra datus, Ilzeskalna pagasta pārvaldes 

iesniegto informāciju, 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, Staņislavs Šķesters, Viktors Ščerbakovs, Monvīds 

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

 

iedalīt 30 metri Sološnieku ezera zivju tīklu limitu pašpatēriņa zvejai 2018.gadā A. T.. 

 

 

 

15. § 

Par Usvīšu ezera zivju tīklu limitu piešķiršanu 2018.gadam 
(Ziņo T.Kruste) 

 

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

likuma 7.panta sesto daļu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu 

Nr.453 „Noteikumi par zvejas tiesību izmantošanu privātajos ūdeņos” 10.punktu, 16.punktu, 

17.punktu, 21.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par 

ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 89.punktu 

un 2.pielikumu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumu Nr.796 

„Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 

3.11.apakšpunktam, Civillikuma I, II, III pielikumu, ņemot vērā Usvīšu ezera rūpnieciskās zvejas 

limitu sadales komisijas 2018.gada 8.februāra atzinumu (protokols Nr.1, 1.§), Sodu reģistra datus, 

Ozolaines pagasta pārvaldes iesniegto informāciju, 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, Staņislavs Šķesters, 

Viktors Ščerbakovs, Monvīds Švarcs, Ērika Teirumnieka, Frīdis Zenčenko), “pret” - nav, “atturas” 

– nav, n o l e m j: 

 

1. Iedalīt privāto ūdeņu īpašniekam L. G., personas kods (..), 25 metri Usvīšu ezera zivju tīklu 

limitu 2018.gadā. 



13 

 

2. Privāto ūdeņu īpašniekam maksu par zvejas rīku limitu veikt pirms Valsts vides dienesta 

Rēzeknes reģionālās vides pārvaldes zvejas licences saņemšanas saskaņā ar Ministru 

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

rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 2.pielikumā 

noteikto maksas apmēru. 

3. Lēmuma norakstu nosūtīt L. G., deklarētā adrese: (adrese). 

 

16. § 

Par Tiskādu ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2018.gadam 
(Ziņo T.Kruste) 

 

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

likuma 7.panta sesto daļu, 11.panta otro daļu, 11.panta 5.2daļu, Latvijas Republikas Ministru 

kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem 

un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.11.apakšpunktu, Ministru kabineta 2009.gada 

11.augusta noteikumu Nr.918 “Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un 

zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 3.1.apakšpunktu, 71.punktu, Zvejniecības likuma 16.panta 

trešo daļu, ņemot vērā Tiskādu ezera rūpnieciskās zvejas limitu sadales komisijas 2018.gada 

8.februāra priekšlikumu (protokols Nr.3, 1.§), Sodu reģistra datus, Silmalas pagasta pārvaldes 

iesniegto informāciju, 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, Staņislavs Šķesters, Viktors Ščerbakovs, Monvīds 

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

 

iedalīt V. K. 1 (vienu) zivju murdu ar sētu līdz 30 metriem no Tiskādu ezera zivju tīklu limita 

pašpatēriņa zvejai 2018.gadā. 

 

17. § 

Par komunālo pakalpojumu tarifu apstiprināšanu Rēzeknes novada Silmalas pagastā  
(Ziņo S.Frančenko) 

 

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

novada domes 2017.gada 7.septembra noteikumiem Nr.28 “Ūdenssaimniecības un kanalizācijas 

pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika Rēzeknes novada pagastu pārvaldēs un Adamovas 

speciālā internātpamatskolā ”, Silmalas pagasta pārvaldes 2018.gada 30.janvāra ierosinājumu “Par 

komunālo pakalpojumu tarifu apstiprināšanu Silmalas pagastā” un Komunālo jautājumu komisijas 

2018.gada 8.februāra 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, Staņislavs Šķesters, 

Viktors Ščerbakovs, Monvīds Švarcs, Ērika Teirumnieka, Frīdis Zenčenko), “pret” - nav, “atturas” 

– nav, n o l e m j: 

 

1. Noteikt ar 2018.gada 1.aprīli šādus tarifus šādiem komunālajiem pakalpojumiem 

Silmalas pagastā: 

1.1. par ūdensapgādi Kruķu, Vecružinas, Gornicas un Štikānu ciemos – 1,26 EUR par 

1m3 (bez PVN); 

1.2. par notekūdeņu attīrīšanu Kruķu, Vecružinas, Gornicas un Štikānu ciemos – 1,46 

EUR par 1m3 (bez PVN). 

2. Atzīt par spēku zaudējušu Rēzeknes novada domes 2015.gada 7.maija lēmumu “Par 

komunālo pakalpojumu tarifu apstiprināšanu Silmalas pagastā” (protokols Nr.10, 48.§). 
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18. § 

Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2009.gada 29.decembra lēmuma „Par Rēzeknes 

novada pašvaldībai piekrītošajām apbūvētām un neapbūvētām zemes vienībām, valstij 

piekritīgajām apbūvētajām un neapbūvētajām zemes vienībām un zemes izmantošanu 

zemes reformas pabeigšanai” pielikuma sarakstā Nr.9 Kantinieku pagastā 
(Ziņo M.Vizule) 

 

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

procesa likuma 72.panta pirmo daļu, Sakstagala pagasta pārvaldes struktūrvienības Kantinieku 

pagasta pārvalde 2018.gada 30.janvāra iesniegumu “Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 

7860 006 0203”, ņemot vērā Tautsaimniecības attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas 

2018.gada 8.februāra 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, Staņislavs Šķesters, 

Viktors Ščerbakovs, Monvīds Švarcs, Ērika Teirumnieka, Frīdis Zenčenko), “pret” - nav, “atturas” 

– nav, n o l e m j: 

 

ņemot vērā Sakstagala pagasta pārvaldes struktūrvienības Kantinieku pagasta pārvalde 

iesniegumā norādīto, ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7860 006 0203 ieskaitīta 

pašvaldībai piekritīgajās zemēs, bet lēmumā kļūdaini norādīts pamatojums ar spēkā esošajiem 

normatīvajiem aktiem, un balstoties uz jaunatklātajiem apstākļiem: 

izdarīt grozījumus Rēzeknes novada domes 2009.gada 29.decembra lēmuma „Par Rēzeknes 

novada pašvaldībai piekrītošajām apbūvētām un neapbūvētām zemes vienībām, valstij 

piekritīgajām apbūvētajām un neapbūvētajām zemes vienībām un zemes izmantošanu zemes 

reformas pabeigšanai” pielikuma sarakstā Nr.9 Kantinieku pagastā, nosakot, ka zemes vienība ar 

kadastra apzīmējumu 7860 006 0203 ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktā noteikto (gādāt par 

savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu 

būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto 

teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; atkritumu 

savākšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas 

vietu izveidošana un uzturēšana). 

 

19. § 

Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2009.gada 29.decembra lēmuma „Par Rēzeknes 

novada pašvaldībai piekrītošajām apbūvētām un neapbūvētām zemes vienībām, valstij 

piekritīgajām apbūvētajām un neapbūvētajām zemes vienībām un zemes izmantošanu 

zemes reformas pabeigšanai” pielikuma sarakstā Nr.20 Rikavas pagastā 
(Ziņo M.Vizule) 

 

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

procesa likuma 72.panta pirmo daļu, Rikavas pagasta pārvaldes 2018.gada 1.februāra iesniegumu 

“Par zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 7882 003 0173, 7882 003 0174, 7882 006 0075, 

7882 007 0536”, ņemot vērā Tautsaimniecības attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas 

2018.gada 8.februāra 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, Staņislavs Šķesters, 

Viktors Ščerbakovs, Monvīds Švarcs, Ērika Teirumnieka, Frīdis Zenčenko), “pret” - nav, “atturas” 

– nav, n o l e m j: 
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ņemot vērā Rikavas pagasta pārvaldes iesniegumā norādīto, ka zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumiem 7882 003 0173, 7882 003 0174, 7882 006 0075, 7882 007 0536 ieskaitītas 

pašvaldībai piekritīgajās zemēs, bet lēmumā kļūdaini norādīts pamatojums ar spēkā esošajiem 

normatīvajiem aktiem, un balstoties uz jaunatklātajiem apstākļiem: 

izdarīt grozījumus Rēzeknes novada domes 2009.gada 29.decembra lēmuma „Par Rēzeknes 

novada pašvaldībai piekrītošajām apbūvētām un neapbūvētām zemes vienībām, valstij 

piekritīgajām apbūvētajām un neapbūvētajām zemes vienībām un zemes izmantošanu zemes 

reformas pabeigšanai” pielikuma sarakstā Nr.20 Rikavas pagastā, nosakot, ka zemes vienība ar 

kadastra apzīmējumiem 7882 003 0173, 7882 003 0174, 7882 006 0075, 7882 007 0536 

ierakstāmas zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

15.panta pirmās daļas 2.punktā noteikto (gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu 

un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu 

un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu 

ierīkošana un uzturēšana; atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; 

kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana). 

 

20. § 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem “Nosaukums”, 

”Nosaukums 2”, “Nosaukums 3” Vērēmu pagastā 
(Ziņo M.Vizule) 

 

Izskatījusi SIA „Ametrs” zemes ierīkotājas Rutas Arnicānes iesniegtu zemes ierīcības 

projektu nekustamajiem īpašumiem “Nosaukums”, ”Nosaukums 2”, “Nosaukums 3”, pamatojoties 

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

Tautsaimniecības attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas 2018.gada 8.februāra 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, Staņislavs Šķesters, Viktors Ščerbakovs, Monvīds Švarcs, Ērika 

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

 

pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem 

“Nosaukums”, ”Nosaukums 2”, “Nosaukums 3” Vērēmu pagastā (lēmums pievienots). 

 

21. § 

Par 2009.gada 27.jūnija Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.60 izbeigšanu ar  

A. M. Rikavas 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 8.februāra 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, Staņislavs 

Šķesters, Viktors Ščerbakovs, Monvīds Švarcs, Ērika Teirumnieka, Frīdis Zenčenko), “pret” - nav, 

“atturas” – nav, n o l e m j: 

 

pieņemt lēmumu par 2009.gada 27.jūnija Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.60 

izbeigšanu ar A. M. Rikavas pagastā (lēmums pievienots). 

 

22. § 

Par 2013.gada 26.jūlija Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.18 grozījumiem ar  
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J. G. Sakstagala pagastā 
(Ziņo A.Bringule) 

 

Izskatījusi J. G. 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 8.februāra 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, Staņislavs 

Šķesters, Viktors Ščerbakovs, Monvīds Švarcs, Ērika Teirumnieka, Frīdis Zenčenko), “pret” - nav, 

“atturas” – nav, n o l e m j: 

 

pieņemt lēmumu par 2013.gada 26.jūlija Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.18 

grozījumiem ar J. G. Sakstagala pagastā (lēmums pievienots). 

 

23. § 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu „VEREMS” RSEZ SIA  
(Ziņo I.Kroiče) 

 

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

nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās” 6.panta otro daļu, ņemot vērā 

„VEREMS” RSEZ SIA 2018.gada 25.janvāra iesniegumu „Par nekustamā īpašuma nodokļa 

atvieglojuma piemērošanu” un Finanšu jautājumu patstāvīgās komitejas 2018.gada 8.februāra 

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, Staņislavs Šķesters, Viktors Ščerbakovs, Monvīds Švarcs, 

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

 

piemērot papildus nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu par 2018.gadu 20% apmērā 

no aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas „VEREMS” RSEZ SIA, reģ. 

Nr.40003279335, adrese: „Lejas Ančupāni”, Verēmu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4629. 

 

24. § 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu  

„IRBIS Technology” RSEZ SIA 
(Ziņo I.Kroiče) 

 

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

nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās” 6.panta otro daļu, ņemot vērā 

„IRBIS Technology” RSEZ SIA 2018.gada 24.janvāra iesniegumu „Par nekustamā īpašuma 

nodokļa atvieglojuma piemērošanu” un Finanšu jautājumu patstāvīgās komitejas 2018.gada 

8.februāra 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, Staņislavs Šķesters, Viktors Ščerbakovs, Monvīds 

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

 

piemērot papildus nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu par 2018.gadu 20% apmērā 

no aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas „IRBIS Technology” RSEZ SIA, reģ. 

Nr.50103759331, adrese: „Ezerkalni”, Meļņova, Verēmu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4604. 

 

25. § 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu 
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(Ziņo S.Frančenko, Debatē S.Šķesters, M.Švarcs, S.Frančenko) 
 

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

īpašuma nodokli” 7.panta pirmās daļas 1.punktu, Maksātnespējas likuma 5.panta otro daļu, likuma 

„Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešo daļu, ņemot vērā Latvijas Republikas uzņēmumu 

reģistra, maksātnespējas reģistra izziņu, A. Z. 2018.gada 2.janvāra un E. D. 2018.gada 5.janvāra 

iesniegumus par privātpersonas maksātnespējas procesu un ņemot vērā Finanšu jautājumu 

pastāvīgās komitejas 2018.gada 8.februāra 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, Staņislavs 

Šķesters, Viktors Ščerbakovs, Monvīds Švarcs, Ērika Teirumnieka, Frīdis Zenčenko), “pret” - nav, 

“atturas” – nav, n o l e m j: 

 

1. pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu A. Z. (lēmums 

pievienots). 

2. Pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu E. D. (lēmums 

pievienots). 

 

26. § 

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 8.februāra 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, Staņislavs Šķesters, Viktors Ščerbakovs, Monvīds Švarcs, Ērika 

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

 

atzīt V. K., personas kods (..), par tiesīgu īrēt sociālo dzīvokli, noteikt īrētajam dzīvoklim 

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

gada 15.februāra līdz 2018.gada 14.augustam. Uzdot Kaunatas pagasta pārvaldes vadītājam 

Sergejam Bašmakovam sagatavot un noslēgt sociālā dzīvokļa īres līgumu ar V. K. 

 

27. § 

Par sadarbības līguma noslēgšanu ar biedrību “RR Motosports” Audriņu pagastā  
(Ziņo S.Frančenko) 

 

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

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

komitejas 2016.gada 8.septembra lēmumu “Par lidlauka skrejceļa un kartodroma izmantošanu 

autosportam” (protokols Nr.21 2.§) un Tautsaimniecības attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas 

2018.gada 8.februāra 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, Staņislavs Šķesters, 

Viktors Ščerbakovs, Monvīds Švarcs, Ērika Teirumnieka, Frīdis Zenčenko), “pret” - nav, “atturas” 

– nav, n o l e m j: 
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1. apstiprināt sadarbības līguma projektu ar biedrību “RR Motosport”, reģistrācijas 

Nr.40008271982 (līguma projekts pievienots).  

2. Pieņemt zināšanai biedrības “RR Motosport” iekšējos Audriņu lidlauka izmantošanas 

noteikumus (noteikumu projekts pievienots). 

3. Uzdot Audriņu pagasta pārvaldes vadītājam Eināram Aleksandram Bindemanim 

parakstīt sadarbības līgumu ar biedrību “RR Motosport”.  

 

28. § 

Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2010.gada 1.jūlija lēmumā „Par Rēzeknes 

novada informatīvā izdevuma “Rēzeknes Novada Ziņas” dibināšanu un izdošanu”  
(Ziņo A.Jaudzema) 

 

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

valodas likuma 21.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2005.gada 15.februāra noteikumu Nr.130 

“Par valodu lietošanu informācijā” 1.punkta 1.3.apakšpunktu, 2. un 3.punktu, Informācijas 

atklātības likuma 10.panta 1. un 3.punktu, ņemot vērā iedzīvotāju pieprasījumu pēc Rēzeknes 

novada oficiālās informācijas krievu valodā, Tautsaimniecības attīstības jautājumu pastāvīgās 

komitejas 2018.gada 8.februāra un Finanšu pastāvīgās komitejas 2018.gada 8.februāra 

priekšlikumus, 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, Staņislavs Šķesters, Viktors Ščerbakovs, Monvīds 

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

 

Ņemot vērā to, ka Rēzeknes novadā vēsturiski ir daudznacionāls iedzīvotāju sastāvs (krievi 

35,4 %, poļi 1,1 %, baltkrievi 1,3 %, ukraiņi 0,8%, lietuvieši 0,2%; avots - CSB dati), lielai daļai 

no kuriem dzimtā valoda ir krievu, tā kā liela daļa no tiem ir cienījamā vecumā, kuri informācijas 

iegūšanai neizmanto internetu, lai nodrošinātu objektīvu informācijas saņemšanu par notiekošo 

novadā, uzskatāms par nepieciešamu izdot informatīvā izdevuma “Rēzeknes Novada Ziņas” 

svarīgāko informāciju par novada aktualitātēm arī krievu valodā, eksemplāru skaitu nosakot pēc 

iedzīvotāju pieprasījuma. 

Vadoties no augstāk minētā, tulkot informāciju par svarīgākajiem domes lēmumiem krievu 

valodā un gatavot speciālu pielikumu (ieliktni) informatīvajam izdevumam “Rēzeknes Novada 

Ziņas” krievu valodā, izplatot to novada iedzīvotājiem pēc viņu pieprasījuma.  

Ņemot vērā visu iepriekšminēto, izdarīt šādus grozījumus Rēzeknes novada domes 

2010.gada 1.jūlija lēmumā „Par Rēzeknes novada informatīvā izdevuma “Rēzeknes Novada 

Ziņas” dibināšanu un izdošanu” (protokols Nr.14, 2.§): 

1. izslēgt Lēmuma 3.punktu. 

2. Papildināt Lēmumu ar 4.punktu šādā redakcijā: 

“4. Rēzeknes novada pašvaldībai izdot informatīvo izdevumu “Rēzeknes Novada 

Ziņas” latviešu un krievu valodā. Informatīvo izdevumu krievu valodā izdot pēc 

novada iedzīvotāju pieprasījuma saskaņā ar pagastu pārvalžu reizi ceturksnī 

rakstiski sniegtajiem datiem”. 

 

29. § 

Par Rēzeknes novada pašvaldības dalību projektā “Pašvaldības ceļu infrastruktūras 

uzlabošana Rēzeknes novadā, 4.kārta”  
(Ziņo A.Jaudzema) 

 

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

Finanšu pastāvīgās komitejas 2018.gada 8.februāra un Tautsaimniecības attīstības jautājumu 

pastāvīgās komitejas 2018.gada 8.februāra priekšlikumus, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” 
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– 15 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Anita Ludborža, 

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

Šķesters, Viktors Ščerbakovs, Monvīds Švarcs, Ērika Teirumnieka, Frīdis Zenčenko), “pret” - nav, 

“atturas” – nav, n o l e m j:  

 

Rēzeknes novada pašvaldība piedalās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–

2020.gadam pasākuma "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos" atklātā 

projektu iesniegumu konkursā un iesniedz projektu “Pašvaldības ceļu infrastruktūras 

uzlabošana Rēzeknes novadā, 4.kārta” ar projekta kopējām attiecināmajām izmaksām 

1 118 054,69 EUR (viens miljons simts astoņpadsmit tūkstoši piecdesmit četri euro, 69 centi) 

apmērā, garantējot projekta līdzfinansējumu 10 % apmērā jeb 111 805,46 EUR (viens simts 

vienpadsmit tūkstoši astoņi simti pieci euro, 46 centi) un projekta priekšfinansējumu no Rēzeknes 

novada pašvaldības budžeta un Valsts kases aizņēmuma līdzekļiem. 

 

30. § 

Par biedrības „Vienota Ģimene” projekta „Tautas tērpu iegāde Verēmu pamatskolas 

skolēnu koncertdarbībai” atbalstu 
(Ziņo: A.Jaudzema) 

 

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

Vērēmu pagasta pārvaldes 2018.gada 5.februāra Nr.1.14/11 atzinumu un Finanšu pastāvīgās 

komitejas 2018.gada 8.februāra un Tautsaimniecības attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas 

2018.gada 8.februāra priekšlikumus, 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, Staņislavs Šķesters, 

Viktors Ščerbakovs, Monvīds Švarcs, Ērika Teirumnieka, Frīdis Zenčenko), “pret” - nav, “atturas” 

– nav, n o l e m j: 

 

1. Atbalstīt biedrības „Vienota Ģimene” 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 2.kārtā, iesniedzot rīcībā Nr. R2.2. „Iedzīvotāju iniciatīvu attīstība, 

mūžizglītība” projektu „Tautas tērpu iegāde Verēmu pamatskolas skolēnu 

koncertdarbībai” ar projekta kopējām attiecināmajām izmaksām EUR 4992,00 (četri 

tūkstoši deviņi simti deviņdesmit divi euro, 00 centi) apmērā.  

2. Projekta „Tautas tērpu iegāde Verēmu pamatskolas skolēnu koncertdarbībai” 

apstiprināšanas gadījumā kā sabiedriskā labuma projektam piešķirt līdzfinansējumu 

10% apmērā jeb 499,20 EUR (četri simti deviņdesmit deviņi euro, 20 centi) no 

Rēzeknes novada pašvaldības Vērēmu pagasta pārvaldes budžeta līdzekļiem.  

 

31. § 

Par aizsardzības nodrošināšanu bez uzraudzības palikušajam 

I. G. īpašumam 
(Ziņo I.Turka) 

 

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

Kriminālprocesa likuma 248.panta otro daļu, Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumu 

Nr.1132 “Kārtība, kādā aizsargā personas īpašumu, kurai piemērots ar brīvības atņemšanu saistīts 

procesuāls piespiedu līdzeklis” 1., 6., 8. un 9.punktu, ņemot vērā Latgales apgabaltiesas tiesneša 

I.Raciņa 2017.gada 21.decembra vēstuli “Par īpašuma pārvaldīšanu un bez uzraudzības palikušo 
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dzīvnieku aprūpi”, Latgales apgabaltiesas tiesneša I.Raciņa 2018.gada 7.februāra lēmumu par 

īpašuma aizsardzību, I.G. 2017.gada 31.decembra iesniegumu, Maltas pagasta pārvaldes 

2018.gada 12.februāra personas īpašuma apskates aktu Nr.1, Latgales apgabaltiesas tiesneša 

I.Raciņa 2018.gada 14.februāra vēstuli par bez uzraudzības palikušā dzīvnieka aprūpi un Finanšu 

pastāvīgās komitejas 2018.gada 15.februāra 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, Staņislavs 

Šķesters, Viktors Ščerbakovs, Monvīds Švarcs, Ērika Teirumnieka, Frīdis Zenčenko), “pret” - nav, 

“atturas” – nav, n o l e m j: 

 

1. Noteikt, ka bez uzraudzības palikušā I. G., personas kods (..), īpašuma, kas minēts Maltas 

pagasta pārvaldes 2018.gada 12.februāra personas īpašuma apskates aktā Nr.1 un atrodas 

(adrese), uzraudzību līdz 2018.gada 7.maijam nodrošina Rēzeknes novada pašvaldības 

Maltas pagasta pārvalde.  

2. Uzdot Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta pārvaldei veikt darbības izdevumu, 

kas saistīti ar īpašuma aizsardzību, uzskaiti kopš faktiskās uzraudzības veikšanas brīža, tas 

ir, 2018.gada 12.februāra, kā arī veikt finanšu līdzekļu nepieciešamības analīzi šajā 

lēmumā noteiktā īpašuma aizsardzībai. 

 

Sēde slēgta 10:45 

 

 

Nākamā kārtējā Rēzeknes novada domes sēde tiek sasaukta 2018.gada 1.martā. 

 

 

Pielikumi: 

1. Rēzeknes novada pašvaldības 2018.gada 15.februāra saistošie noteikumi Nr.14 

„Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2015.gada 4.jūnija saistošajos noteikumos 

Nr.54 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Rēzeknes novadā”” uz 2 lapām 

2. Rēzeknes novada pašvaldības 2018.gada 15.februāra saistošo noteikumu Nr.14 

„Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2015.gada 4.jūnija saistošajos noteikumos 

Nr.54 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Rēzeknes novadā”” paskaidrojuma raksts uz 

2 lapām 

3. Precizēti Rēzeknes novada pašvaldības 2018.gada 18.janvāra saistošie noteikumi Nr.12 

„Par neapbūvēta zemesgabala nomas maksas apmēru” uz 1 lapas 

4. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2018.gada 26.janvāra atzinuma 

Nr.1-18/841 par saistošajiem noteikumiem kopija uz 1 lapas 

5. Akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” un Rēzeknes novada pašvaldības 2017.gada 

9.augusta vienošanās Nr.8.21/789 kopija ar pielikumiem, kopā uz 5 lapām 

6. Rēzeknes novada pašvaldības nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.(..) izsoles komisijas 

2018.gada 1.februāra izsoles protokola kopija uz 1 lapas 

7. Rēzeknes novada pašvaldības nekustamā īpašuma ar kadastra numuru (..) 2018.gada 

2.februāra izsoles protokola kopija uz 1 lapas 

8. Ozolaines pagasta pārvaldes 2018.gada 5.februāra iesnieguma Nr.2.2/10 kopija uz 1 

lapas 

9. Publicējamā informācija par nekustamā īpašuma “Laucenes” būves “Aktivitāšu centrs” 

(kad. Nr.7876 006 0242 001), Bekši,  Ozolaines pagastā, Rēzeknes novadā, telpu nomas 

tiesību izsoli uz 1 lapas 
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10. Nekustamā īpašuma “Laucenes” būves “Aktivitāšu centrs” (kad. Nr.7876 006 0242 

001), Bekši,  Ozolaines pagastā, Rēzeknes novadā, telpu nomas tiesību izsoles 

noteikumi ar pielikumiem, kopā uz 14 lapām 

11. Sološnieku ezera rūpnieciskās zvejas limitu sadales komisijas 2018.gada 8.februāra 

protokola Nr.1 kopija uz 2 lapām 

12. Usvīšu ezera rūpnieciskās zvejas limitu sadales komisijas 2018.gada 8.februāra 

protokola Nr.1 kopija uz 2 lapām 

13. Tiskādu ezera rūpnieciskās zvejas limitu sadales komisijas 2018.gada 8.februāra 

protokola Nr.3 kopija uz 2 lapām 

14. Silmalas pagasta pārvaldes 2018.gada 30.janvāra iesnieguma Nr.2.2/28 kopija ar 

komunālo pakalpojumu aprēķiniem, kopā uz 8 lapām 

15. „VEREMS” RSEZ SIA 2018.gada 25.janvāra iesniegums ar pielikumu, kopā uz 2 lapām 

16. „IRBIS Technology” RSEZ SIA 2018.gada 24.janvāra iesniegums ar pielikumu, kopā 

uz 2 lapām 

17. Pielikums 27.§ 1.punktam – sadarbības līguma ar biedrību “RR Motosport” projekts uz 

3 lapām 

18. Pielikums 27.§ 1.punktam – biedrības “RR Motorsport” iekšējie Audriņu lidlauka 

izmantošanas noteikumi uz 6 lapām 

19. Latgales apgabaltiesas tiesneša I.Raciņa 2017.gada 21.decembra vēstules “Par īpašuma 

pārvaldīšanu un bez uzraudzības palikušo dzīvnieku aprūpi” kopija uz 1 lapas 

20. Latgales apgabaltiesas tiesneša I.Raciņa 2018.gada 7.februāra lēmuma par īpašuma 

aizsardzību iesnieguma kopiju pielikumā, kopā uz 2 lapām 

21. Maltas pagasta pārvaldes 2018.gada 12.februāra personas īpašuma apskates akta Nr.1 

kopija ar fotogrāfijām pielikumā kopā uz 19 lapām 

22. Latgales apgabaltiesas tiesneša I.Raciņa 2018.gada 14.februāra vēstules par bez 

uzraudzības palikušā dzīvnieka aprūpi kopija uz 1 lapas 

23. Rēzeknes novada domes lēmums (administratīvais akts) 9.§ - 11.§, 20.§ - 22.§, 25.§, 

kopā uz 7 lapām 

 

 

Sēdes vadītājs                                                                                                      Monvīds Švarcs 

2018.gada 15.februārī 
 

 
 

Protokoliste                                                                                                          Ilona Turka 

2018.gada 15.februārī 


