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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.martā                                                                                                                      Nr.6 

 

Sēde sasaukta plkst.10.00 

Sēde atklāta plkst.10.00 

 

Sēdi vada Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs  

 

Protokolē Rēzeknes novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības nodaļas vadītāja Ilona Turka 

 

Piedalās:  

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

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

Nizins, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Ērika Teirumnieka, Frīdis 

Zenčenko 

– Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniece Elvīra Pizāne 

– Rēzeknes novada pašvaldības izpilddirektors Jānis Troška 

– Rēzeknes novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Silvija 

Ančikovska 

 Rēzeknes novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības nodaļas vecākā juriste Larisa 

Vinogradova 

 Rēzeknes novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības nodaļas juriste Sandra Frančenko 

 Rēzeknes novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības nodaļas jurists Vadims Čuhnovs 

 Rēzeknes novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības nodaļas lietvede Diāna Mežajeva 

 Rēzeknes novada pašvaldības Kultūras nodaļas vadītāja Ināra Pleikšne 

 Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītājs Guntars Skudra 

 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 vecākā vides aizsardzības speciāliste Terēzija Kruste 

 Laikraksta „Rēzeknes Vēstis” žurnāliste Aleksandra Elksne-Pavlovska 

 Laikraksta „Panorama Rezekne” žurnālists Sergejs Timofejevs 

 Praktikante K. S. 
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Nepiedalās:  

Rēzeknes novada domes deputāti: Staņislavs Šķesters – pārejoša darbnespēja 

                                                       Normunds Zušs - pamatdarbā 

                                                    

Darba kārtībā: 

1. Par Rēzeknes novada pašvaldības Čornajas pirmsskolas izglītības iestādes 

“Brīnumzeme” likvidāciju  

2. Par Rēzeknes novada pašvaldības Lūznavas pirmsskolas izglītības iestādes 

“Pasaciņa” likvidāciju  

3. Par Rēzeknes novada pašvaldības Nagļu pirmsskolas izglītības iestādes likvidāciju  

4. Par Rēzeknes novada pašvaldības Rikavas pirmsskolas izglītības iestādes likvidāciju  

5. Par Gaigalavas pamatskolas struktūrvienību  

6. Par Tiskādu vidusskolas struktūrvienību  

7. Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2014.gada 4.septembra noteikumos 

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

novada pašvaldībā”  

8. Par grozījumu Rēzeknes novada pašvaldības grāmatvedības politikā  

9. Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2016.gada 18.februāra noteikumos 

Nr.18 “Rēzeknes novada pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumu izcenojumu 

noteikšanas metodika un izcenojumu apstiprināšanas kārtība”  

10. Par piešķirtā pabalsta pārrēķinu bijušajam Lendžu pagasta padomes 

priekšsēdētājam V. B.  

11. Par piešķirtā pabalsta pārrēķinu bijušajai Vērēmu pagasta padomes priekšsēdētājai 

J. S.  

12. Par atļauju ziedojuma saņemšanai Rēzeknes novada pašvaldības Tiskādu bērnu 

namam  

13. Par vienošanos par zemesgabala “2” Nagļos, Nagļu pagastā, Rēzeknes novadā, 

kadastra Nr.7874 005 0367, 10700/ 82910 domājamo daļu iegūšanu īpašumā bez 

atlīdzības  

14. Par dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā Stoļerovas pagastā  

15. Par kustamās mantas – automašīnas HYUNDAI TRAJET - pārdošanu mutiskā 

izsolē ar augšupejošu soli Audriņu pagastā  

16. Par Rēzeknes novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Pils parks 1” ar kadastra 

Nr.7868 002 0472 atsavināšanu Lūznavas pagastā  

17. Par nekustamā īpašuma “Kvāpānu dīķi” ar kadastra apzīmējumu 7854 001 0011 

daļas nomas tiesību mutisku izsoli Gaigalavas pagastā  

18. Par nekustamā īpašuma “Nosaukums” Čornajas pagastā nodošanu atsavināšanai R. 

A.  

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

A. O.  

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

L. R.  

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

N. V.  

22. Par nekustamā īpašuma “Nosaukums” Silmalas pagastā nodošanu atsavināšanai I. 

A.  

23. Par nekustamā īpašuma “Nosaukums” Dricānu pagastā nosacītās cenas 

apstiprināšanu  
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24. Par nekustamā īpašuma “Nosaukums” Ozolmuižas pagastā nosacītās cenas 

apstiprināšanu  

25. Par dzīvokļa īpašuma “Nosaukums” Pušas pagastā nosacītās cenas apstiprināšanu  

26. Par valsts budžeta mērķdotāciju māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai 

un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2018.gadā  

27. Par izmaiņu apstiprināšanu Rēzeknes novada pašvaldības Lūznavas pagasta 

pārvaldes struktūrvienības “Lūznavas muižas komplekss” maksas pakalpojumu 

cenrādī  

28. Par pamatlīdzekļu izslēgšanu no Rēzeknes novada pašvaldības Dricānu pagasta 

pārvaldes bilances un nodošanu metāllūžņos  

29. Par bezcerīga parāda norakstīšanu Rēzeknes novada pašvaldības Silmalas pagastā  

30. Par Feimaņu ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2018.gadam  

31. Par Sedzera ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2018.gadam  

32. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu (..) platības sadalījuma pa zemes 

lietošanas veidiem precizēšanu Gaigalavas pagastā  

33. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7858 006 0214 platības sadalījuma pa 

zemes lietošanas veidiem precizēšanu Ilzeskalna pagastā  

34. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7862 002 0117 

sadali Kaunatas pagastā  

35. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam 

“Nosaukums” Kantinieku pagastā  

36. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Lūznavas 

profesionālā vidusskola” Lūznavas pagastā  

37. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam 

“Nosaukums” Mākoņkalna pagastā  

38. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2017.gada 7.decembra lēmumā “Par 

zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Nosaukums” 

Maltas pagastā”  

39. Par 2007.gada 26.septembra zemes nomas līguma Nr.16 izbeigšanu ar J. S. 

Ilzeskalna pagastā  

40. Par 2012.gada 26.novembra lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.6-1/34 

grozījumiem ar A. M. Nautrēnu pagastā  

41. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu “NewFuels” RSEZ SIA  

42. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu RSEZ SIA “Rēzeknes 

dzirnavnieks”  

43. Par projekta “Veselīgs dzīvesveids kā Latvijas un Baltkrievijas pierobežas 

iedzīvotāju ilgdzīvošanas pamats” (ENG – “A healthy lifestyle is the basis for the 

longevity of the populations of the Latvia and Belarus borderers”) pieteikuma 

apstiprināšanu  

 

 

Par izsludinātās Rēzeknes novada domes sēdes darba kārtības apstiprināšanu 
(Ziņo M.Švarcs) 

 

Izskatījusi Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja Monvīda Švarca priekšlikumu par 

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

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

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

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

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

“atturas” – nav, n o l e m j: 
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apstiprināt izsludināto Rēzeknes novada domes 2018.gada 1.marta sēdes darba kārtību (1. - 

43.jautājums). 

 

 

1. § 

Par Rēzeknes novada pašvaldības Čornajas pirmsskolas izglītības iestādes “Brīnumzeme” 

likvidāciju  
(Ziņo G.Skudra) 

 

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

likuma 17.panta trešās daļas 1.punktu, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta jautājumu 

pastāvīgās komitejas 2018.gada 22.februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot 

“par” – 14 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Anita 

Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, 

Viktors Ščerbakovs, Monvīds Švarcs, Ērika Teirumnieka, Frīdis Zenčenko), “pret” – 1 (Pāvels 

Melnis), “atturas” – nav, n o l e m j: 

 

1. likvidēt Rēzeknes novada pašvaldības Čornajas pirmsskolas izglītības iestādi 

“Brīnumzeme” ar 2018.gada 3.septembri, pirmsskolas grupas pievienojot Rēzeknes 

novada pašvaldības Kaunatas pirmsskolas izglītības iestādei “Zvaniņš”. 

2. Uzdot Izglītības pārvaldei saskaņot Čornajas pirmsskolas izglītības iestādes likvidāciju 

ar Izglītības un zinātnes ministriju. 

3. Uzdot Kaunatas pirmsskolas izglītības iestādes “Zvaniņš” vadītājai: 

3.1. atbilstoši normatīviem aktiem izdarīt grozījumus iestādes nolikumā, paredzot 

šādas izglītības programmas(u) realizācijas vietas: 

3.1.1. Rāznas iela 32, Kaunata, Rēzeknes novads, LV4622; 

3.1.2. Skolas iela 3, Lipuški, Mākoņkalna pagasts, Rēzeknes novads, LV-4626; 

3.1.3. Nākotnes 1, Čornaja, Čornajas pagasts, Rēzeknes novads, LV 4617. 

3.2.  Atbilstoši normatīviem aktiem izdarīt grozījumus pedagogu darba līgumos par 

darba devēja maiņu. 

4. Lēmums stājas spēkā ar dienu, kad saņemts saskaņojums no Izglītības un zinātnes 

ministrijas. 

 

2. § 

Par Rēzeknes novada pašvaldības Lūznavas pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” 

likvidāciju  
(Ziņo G.Skudra) 

 

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

likuma 17.panta trešās daļas 1.punktu, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta jautājumu 

pastāvīgās komitejas 2018.gada 22.februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot 

“par” – 14 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Anita 

Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, 

Viktors Ščerbakovs, Monvīds Švarcs, Ērika Teirumnieka, Frīdis Zenčenko), “pret” – 1 (Pāvels 

Melnis), “atturas” – nav, n o l e m j: 

 

1. likvidēt Rēzeknes novada pašvaldības Lūznavas pirmsskolas izglītības iestādi 

“Pasaciņa” ar 2018.gada 3.septembri, pirmsskolas grupas pievienojot Rēzeknes 

novada pašvaldības Ozolaines pagasta pirmsskolas izglītības iestādei “Jāņtārpiņš”. 
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2. Uzdot Izglītības pārvaldei saskaņot Lūznavas pirmsskolas izglītības iestādes 

“Pasaciņa” likvidāciju ar Izglītības un zinātnes ministriju. 

3. Uzdot Ozolaines pirmsskolas izglītības iestādes “Jāņtārpiņš” vadītājai: 

3.1. atbilstoši normatīviem aktiem izdarīt grozījumus iestādes nolikumā, paredzot 

šādas izglītības programmas(u) realizācijas vietas: 

3.1.1. “Zariņš”, Bekši, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, LV-4633; 

3.1.2. Pils iela 1-1, Lūznava, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4633. 

3.2. Atbilstoši normatīviem aktiem izdarīt grozījumus pedagogu darba līgumos par 

darba devēja maiņu. 

4. Lēmums stājas spēkā ar dienu, kad saņemts saskaņojums no Izglītības un zinātnes 

ministrijas. 

 

3. § 

Par Rēzeknes novada pašvaldības Nagļu pirmsskolas izglītības iestādes likvidāciju  
(Ziņo G.Skudra) 

 

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

likuma 17.panta trešās daļas 1.punktu, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta jautājumu 

pastāvīgās komitejas 2018.gada 22.februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot 

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

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

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

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

 

1. likvidēt Rēzeknes novada pašvaldības Nagļu pirmsskolas izglītības iestādi ar 

2018.gada 3.septembri, pirmsskolas grupas pievienojot Rēzeknes novada pašvaldības 

Gaigalavas pagasta pirmsskolas izglītības iestādei. 

2. Uzdot Izglītības pārvaldei saskaņot Nagļu pirmsskolas izglītības iestādes likvidāciju ar 

Izglītības un zinātnes ministriju. 

3. Uzdot Gaigalavas pirmsskolas izglītības iestādes vadītājai: 

3.1. atbilstoši normatīviem aktiem izdarīt grozījumus iestādes nolikumā, paredzot 

šādas izglītības programmas realizācijas vietas: 

3.1.1. Skolas iela 1, Gaigalavas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4618; 

3.1.2. Nagļi, Nagļu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4631. 

3.2. Atbilstoši normatīviem aktiem izdarīt grozījumus pedagogu darba līgumos par 

darba devēja maiņu. 

4. Uzdot Nagļu pirmsskolas izglītības iestādes vadītājai informēt izglītības iestādes 

darbiniekus, audzēkņu vecākus par Nagļu pirmsskolas izglītības iestādes likvidāciju. 

5. Lēmums stājas spēkā ar dienu, kad saņemts saskaņojums no Izglītības un zinātnes 

ministrijas. 

 

4. § 

Par Rēzeknes novada pašvaldības Rikavas pirmsskolas izglītības iestādes likvidāciju  
(Ziņo G.Skudra) 

 

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

likuma 17.panta trešās daļas 1.punktu, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta jautājumu 

pastāvīgās komitejas 2018.gada 22.februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot 

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

Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, 
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Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Monvīds Švarcs, Ērika Teirumnieka, Frīdis Zenčenko), 

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

 

1. likvidēt Rēzeknes novada pašvaldības Rikavas pirmsskolas izglītības iestādi ar 

2018.gada 3.septembri, pirmsskolas grupas pievienojot Rēzeknes novada pašvaldības 

Gaigalavas pamatskolas struktūrvienībai. 

2. Uzdot Izglītības pārvaldei saskaņot Rikavas pirmsskolas izglītības iestādes likvidāciju 

ar Izglītības un zinātnes ministriju. 

3. Uzdot Gaigalavas pamatskolas direktorei atbilstoši normatīviem aktiem izdarīt 

grozījumus iestādes nolikumā un pedagogu darba līgumos par darba devēja maiņu. 

4. Uzdot Rikavas pirmsskolas izglītības iestādes vadītājai informēt izglītības iestādes 

darbiniekus, audzēkņu vecākus par Rikavas pirmsskolas izglītības iestādes likvidāciju. 

5. Lēmums stājas spēkā ar dienu, kad saņemts saskaņojums no Izglītības un zinātnes 

ministrijas. 

 

5. § 

Par Gaigalavas pamatskolas struktūrvienību  
(Ziņo G.Skudra) 

 

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

likuma 17.panta trešās daļas 1.punktu, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta jautājumu 

pastāvīgās komitejas 2018.gada 22.februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot 

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

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

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

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

 

1. reorganizēt Gaigalavas pamatskolas struktūrvienību Rikavas pamatskola par 

Gaigalavas pamatskolas struktūrvienību Rikavas sākumskola ar 2018.gada 

31.augustu, nodrošinot Rikavas sākumskolā izglītojamajiem pamatizglītības pirmā 

posma (1.–6. klase) programmas realizāciju. 

2. Uzdot Gaigalavas pamatskolas direktorei atbilstoši normatīviem aktiem izdarīt 

grozījumus iestādes nolikumā un pedagogu darba līgumos. 

 

6. § 

Par Tiskādu vidusskolas struktūrvienību  
(Ziņo G.Skudra) 

 

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

likuma 17.panta trešās daļas 1.punktu, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta jautājumu 

pastāvīgās komitejas 2018.gada 22.februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot 

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

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

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

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

 

1. reorganizēt Tiskādu vidusskolas struktūrvienību Kruķu pamatskola par Tiskādu 

vidusskolas struktūrvienību Kruķu sākumskola ar 2018.gada 31.augustu, nodrošinot 

izglītojamajiem pamatizglītības pirmā posma (1.–6. klase) programmas realizāciju. 

2. Uzdot Tiskādu vidusskolas direktorei atbilstoši normatīviem aktiem izdarīt grozījumus 

iestādes nolikumā un pedagogu darba līgumos. 
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7. § 

Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2014.gada 4.septembra noteikumos Nr.12 

“Par iepirkumu organizēšanu un iepirkumu komisiju darbību Rēzeknes novada 

pašvaldībā”  
(Ziņo L.Vinogradova) 

 

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

Finanšu pastāvīgās komitejas 2018.gada 22.februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, 

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

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

Rasims, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Monvīds Švarcs, Ērika Teirumnieka, Frīdis 

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

 

1. izdarīt Rēzeknes novada pašvaldības 2014.gada 4.septembra noteikumos Nr.12 “Par 

iepirkumu organizēšanu un iepirkumu komisiju darbību Rēzeknes novada pašvaldībā” 

(apstiprināti Rēzeknes novada domes 2014.gada 4.septembra sēdē (protokols Nr.21, 

2.§), ar grozījumiem, kas izdarīti Rēzeknes novada domes 2015.gada 17.decembra sēdē 

(protokols Nr.26, 2.§) un 2017.gada 21.jūlija sēdē (protokols Nr.17, 3.§)) šādus 

grozījumus: 

1.1. 10.punktā svītrot vārdu “instrukciju”. 

1.2. Svītrot 11.punktu. 

1.3. Aizstāt 16.1.apakšpunktā vārdus “Finanšu, ekonomikas un grāmatvedības nodaļas 

iekšējai auditorei” ar vārdiem “vecākajam iekšējam auditoram”. 

1.4. Aizstāt 16.2.apakšpunktā vārdus “Finanšu, ekonomikas un grāmatvedības iekšējā 

auditore” ar vārdiem “vecākais iekšējais auditors”. 

1.5. Papildināt 42.punktu ar pirmo teikumu šādā redakcijā: “Visos gadījumos, kad ir 

paredzēta piegādes, pakalpojuma vai būvdarbu līguma slēgšana, veicama tirgus 

izpēte”.  

1.6. Aizstāt 46.1.apakšpunktā vārdus “Finanšu, ekonomikas un grāmatvedības nodaļas 

vadītājs” ar vārdiem “Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītājs”. 

1.7. Izteikt 48.punktu šādā redakcijā: 

“48. Iestādes reizi gadā līdz 15.janvārim iesniedz Pašvaldības izpilddirektoram 

atskaiti par attiecīgajā gadā veiktajiem iepirkumiem (3.Pielikums).” 

1.8. Svītrot 49.punktu. 

1.9. Papildināt noteikumus ar 50.punktu šādā redakcijā: 

“50. Iestāžu vadītāji, Administrācijā struktūrvienību vadītāji reizi ceturksnī līdz 

15.aprīlim, 15.jūlijam, 15.oktobrim un 15.janvārim iesniedz vecākajam iekšējam 

auditoram atskaiti par attiecīgajā ceturksnī veiktajām tirgus izpētēm un to rezultātā 

noslēgtajiem līgumiem (5.Pielikums).” 

1.10. Papildināt noteikumus ar X. sadaļu “Centralizēta elektroniska preču un 

pakalpojumu iegāde” šādā redakcijā:  

“X. CENTRALIZĒTA ELEKTRONISKA PREČU UN PAKALPOJUMU 

IEGĀDE 

51. Iestādēm ir pienākums preces un pakalpojumus iegādāties no centralizēto iepirkumu 

institūcijas vai ar tās starpniecību, ja attiecīgās preces vai pakalpojumi ietilpst Ministru 

kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumu Nr.108 “Publisko elektronisko iepirkumu 

noteikumi” 1.pielikumā noteiktajās preču un pakalpojumu grupās un to līgumcena 12 
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mēnešu laikā attiecīgajā preču vai pakalpojumu grupā ir 10000 EUR (bez PVN) vai 

lielāka. 

52. Administrācijas Informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītājs ir pilnvarots administrators, 

kas rīkojas elektronisko iepirkumu sistēmas, turpmāk tekstā – EIS, dalībnieka vārdā, 

izveido un aktivizē e-iepirkumu sistēmas lietotājus, piešķir lietotāju tiesības.  

53. Iestāžu pilnvarotie e-iepirkumu sistēmas lietotāji e-pasūtījumu apakšsistēmā iegādājas 

šādas preces un pakalpojumus: 

53.1. biroja papīrs un kancelejas preces; 

53.2. datortehnika un datortehnikas uzstādīšana; 

53.3. demonstrācijas iekārtas un demonstrācijas iekārtu uzstādīšana 

53.4. drukas un kopēšanas iekārtas; 

53.5. drukas iekārtu piederumi; 

53.6. medikamenti un medicīnas preces, par kurām centralizēto publisko iepirkuma 

procedūru vai procedūras rīkojusi veselības aprūpes nozares centralizētā iepirkumu 

institūcija; 

53.7. mēbeles; 

53.8. programmatūra un programmatūras izmantošanas apmācības; 

53.9. saimniecības preces; 

53.10. servertehnika un datu glabātavas, kā arī servertehnikas un datu glabātavu 

uzstādīšana; 

53.11. veselības apdrošināšanas pakalpojumi, par kuriem centralizēto publisko 

iepirkuma procedūru vai procedūras rīkojusi Valsts reģionālās attīstības aģentūra. 

54. Iestādes šo noteikumu 51.punktā minētajā gadījumā var neiegādāties attiecīgās preces un 

pakalpojumus e-iepirkumu sistēmā jebkurā no šādiem gadījumiem: 

54.1. iestādes vajadzībām atbilstošu preci vai pakalpojumu nav iespējams iegādāties EIS 

saskaņā ar centralizēto iepirkumu institūcijas publicētajām tehniskajām 

specifikācijām; 

54.2. iestāde var nodrošināt preču vai pakalpojumu iegādi par zemāku cenu. Šādā 

gadījumā tā vienu darbdienu pirms iepirkuma līguma noslēgšanas fiksē centralizēto 

iepirkumu institūcijas piedāvāto līgumcenu attiecīgajām precēm un pakalpojumiem, 

izdrukājot informāciju par attiecīgo preču un pakalpojumu cenu no EIS vai pieprasot 

šo informāciju no centralizēto iepirkumu institūcijas, ja attiecīgas izdrukas e-

iepirkumu sistēmā netiek nodrošinātas.” 

1.11. Papildināt noteikumus ar 5.pielikumu (5.pielikums pievienots). 

1.12. Izteikt 3.pielikumu jaunajā redakcijā (3.pielikums pievienots). 

2. Grozījumi stājas spēkā 2018.gada 1.martā. 

3. Uzdot Juridiskās un lietvedības nodaļas vecākajai juristei Larisai Vinogradovai 

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

iepirkumu organizēšanu un iepirkumu komisiju darbību Rēzeknes novada pašvaldībā”  

konsolidēšanu. 

4. Uzdot Attīstības plānošanas nodaļas mājaslapas satura redaktorei nodrošināt konsolidēto 

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

organizēšanu un iepirkumu komisiju darbību Rēzeknes novada pašvaldībā”  publicēšanu 

Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapā. 

 

8. § 

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

 

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

kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumu Nr.585 “Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un 
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organizāciju” 41.punktu, kā arī ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2018.gada 22.februāra 

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

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

Melnis, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, 

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

 

izdarīt šādu grozījumu Rēzeknes novada pašvaldības grāmatvedības politikā, kas 

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

pašvaldības grāmatvedības politikas jaunās redakcijas apstiprināšanu” (protokols Nr.23; 2.§, ar 

grozījumiem 2017.gada 21.septembrī (protokols Nr.23; 3.§)): 

1. izteikt sadaļu “Kases operāciju uzskaites noteikumi” jaunā redakcijā (noteikumi 

pievienoti). 

 

9. § 

Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2016.gada 18.februāra noteikumos Nr.18 

“Rēzeknes novada pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas 

metodika un izcenojumu apstiprināšanas kārtība”  
(Ziņo S.Ančikovska) 

 

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

Finanšu pastāvīgās komitejas 2018.gada 22.februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, 

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

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

Rasims, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Monvīds Švarcs, Ērika Teirumnieka, Frīdis 

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

 

1. izdarīt Rēzeknes novada pašvaldības 2016.gada 18.februāra noteikumos Nr.18 

“Rēzeknes novada pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas 

metodika un izcenojumu apstiprināšanas kārtība” šādus grozījumus: 

1.1.izteikt noteikumu 22.punkta 22.2.apakšpunktu šādā redakcijā: 

“22.2. Ja par 15% mainās spēkā esošā izcenojuma aprēķinam izmantotais plānotais 

maksas pakalpojumu vienību skaits vai mainās spēkā esošā izcenojuma 

aprēķinā iekļautās izmaksas, tiek izstrādāts jauns maksas pakalpojumu 

izcenojums, kas aprēķināts, pamatojoties uz koriģēto plānoto maksas 

pakalpojumu vienību skaitu un izmaksām”; 

1.2. izslēgt noteikumu 22.punkta 22.3.apakšpunktu. 

2. Uzdot Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītājai Silvijai Ančikovskai nodrošināt 

Rēzeknes novada pašvaldības 2016.gada 18.februāra noteikumu Nr.18 “Rēzeknes 

novada pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodika un 

izcenojumu apstiprināšanas kārtība” konsolidēšanu. 

3. Uzdot Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļai nodrošināt 

konsolidēto Rēzeknes novada pašvaldības 2016.gada 18.februāra noteikumu Nr.18 

“Rēzeknes novada pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas 

metodika un izcenojumu apstiprināšanas kārtība” publicēšanu Rēzeknes novada 

pašvaldības mājas lapā. 

 

10. § 

Par piešķirtā pabalsta pārrēķinu bijušajam Lendžu pagasta padomes priekšsēdētājam V. 

B.  
(Ziņo S.Ančikovska) 
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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 3.aprīļa lēmumu “Par pabalsta piešķiršanu 

bijušajam Lendžu pagasta padomes priekšsēdētājam V. B.”, ņemot vērā V. B. 2018.gada 

12.februāra iesniegumu par pabalsta pārrēķinu, sakarā ar izmaiņām valstī noteiktās minimālās 

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

komitejas 2018.gada 22.februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 15 

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

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

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

“atturas” – nav, n o l e m j: 

 

veikt Rēzeknes novada domes 2014.gada 3.aprīļa lēmumā “Par pabalsta piešķiršanu 

bijušajam Lendžu pagasta padomes priekšsēdētājam V. B.” (protokols Nr.8; 33.§) piešķirtā 

pabalsta pārrēķinu, nosakot bijušajam Lendžu pagasta padomes priekšsēdētājam V. B. no 

2018.gada 1.janvāra ikmēneša pabalsta daļu, kas pārsniedz vecuma pensijas apmēru, EUR 

343,07 (trīs simti četrdesmit trīs euro 07 centi).  

 

11. § 

Par piešķirtā pabalsta pārrēķinu bijušajai Vērēmu pagasta padomes priekšsēdētājai J. S.  
(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 2015.gada 2.aprīļa lēmumu “Par pabalsta piešķiršanu 

bijušajai Vērēmu pagasta padomes priekšsēdētājai J. S.”, ņemot vērā J. S. 2018.gada 12.februāra 

iesniegumu par pabalsta pārrēķinu, sakarā ar izmaiņām valstī noteiktās minimālās mēneša darba 

algas apmērā, grozījumiem vecuma pensijas apmērā un Finanšu pastāvīgās komitejas 2018.gada 

22.februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 15 (Regīna Baranova, 

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

Pāvels Melnis, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, 

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

 

veikt Rēzeknes novada domes 2015.gada 2.aprīļa lēmumā “Par pabalsta piešķiršanu 

bijušajai Vērēmu pagasta padomes priekšsēdētājai J. S.” (protokols Nr.7; 4.§) piešķirtā pabalsta 

pārrēķinu, nosakot bijušajai Vērēmu pagasta padomes priekšsēdētājai J. S. no 2018.gada 

1.janvāra ikmēneša pabalsta daļu, kas pārsniedz vecuma pensijas apmēru, EUR 537,04 (pieci 

simti trīsdesmit septiņi euro 04 centi).  

 

12. § 

Par atļauju ziedojuma saņemšanai Rēzeknes novada pašvaldības Tiskādu bērnu namam  
(Ziņo S.Ančikovska) 

 

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

novada pašvaldības nolikuma “Par finanšu līdzekļu vai mantas dāvinājumu (ziedojumu) 
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pieņemšanu un izlietošanu Rēzeknes novada pašvaldībā” 3.3.punktu, ņemot vērā Rēzeknes 

novada pašvaldības Tiskādu bērnu nama 2018.gada 15.februāra iesniegumu Nr.1.11/37 par 

humānās palīdzības saņemšanas atļauju un Finanšu pastāvīgās komitejas 2018.gada 22.februāra 

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

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

Melnis, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, 

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

 

1. atļaut Rēzeknes novada pašvaldības Tiskādu bērnu namam saņemt ziedojumu EUR 

3535,59 (trīs tūkstoši pieci simti trīsdesmit pieci euro 59 centi) apmērā 

tekstilizstrādājumu saņemšanai. 

2. Pilnvarot Rēzeknes novada pašvaldības Tiskādu bērnu nama direktoru Žani Feldmani 

parakstīt Finanšu līdzekļu vai mantas dāvinājuma (ziedojuma) līgumu.  

 

13. § 

Par vienošanos par zemesgabala “2” Nagļos, Nagļu pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra 

Nr.7874 005 0367, 10700/ 82910 domājamo daļu iegūšanu īpašumā bez atlīdzības  
(Ziņo V.Čuhnovs) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17. un 27.punktu, 
41.panta pirmās daļas 4.punktu, likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 

75.panta pirmo un ceturto daļu, Zemesgrāmatu likuma 1.pantu, ņemot vērā Finanšu pastāvīgās 

komitejas 2018.gada 22.februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 15 

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

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

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

“atturas” – nav, n o l e m j: 

 

1. noslēgt vienošanos ar VAS “Privatizācijas aģentūra” par dzīvokļiem Nr.7 un Nr.18 

piekrītošo zemesgabala “2” Nagļos, Nagļu pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra 

Nr.7874 005 0367, 10700/82910 domājamo daļu iegūšanu īpašumā bez atlīdzības. 

2. Pilnvarot Nagļu pagasta pārvaldes vadītāju Daci Stikāni Rēzeknes novada pašvaldības 

vārdā pārrakstīt vienošanos ar VAS “Privatizācijas aģentūra” par dzīvokļiem Nr.7 un 

Nr.18 piekrītošo zemesgabala “2” Nagļos, Nagļu pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra 

Nr.7874 005 0367, 10700/82910 domājamo daļu iegūšanu īpašumā bez atlīdzības. 

 

14. § 

Par dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā Stoļerovas pagastā  
(Ziņo V.Čuhnovs) 

 

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 22.februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 15 (Regīna 

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

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

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

n o l e m j: 

 

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

vārda šādus dzīvokļu īpašumus: 
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1. Skolas ielā 4, dz.5, Stoļerovā, Stoļerovas pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7892 

900 0087, platība 58,70 m2, kas sastāv no: 

1.2. telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 7892 002 0261 001 005; 

1.3. pie dzīvokļa īpašuma piederošajām: 

1.3.2. 587/11878 domājamajām daļām no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

7892 002 0261; 

1.3.3. 587/11878 domājamajām daļām no ēkas (būves) ar kadastra apzīmējumu 

7892 002 0261 001. 

2. Skolas ielā 4,dz.12, Stoļerovā, Stoļerovas pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7892 

900 0088, platība 58,80 m2, kas sastāv no: 

2.2. telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 7892 002 0261 001 012; 

2.3. pie dzīvokļa īpašuma piederošajām: 

2.3.2. 588/11878 domājamajām daļām no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

7892 002 0261; 

2.3.3. 588/11878 domājamajām daļām no ēkas (būves) ar kadastra apzīmējumu 

7892 002 0261 001. 

 

15. § 

Par kustamās mantas – automašīnas HYUNDAI TRAJET - pārdošanu mutiskā izsolē ar 

augšupejošu soli Audriņu pagastā  
(Ziņo S.Frančenko) 

 

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

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

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

9.panta trešo daļu, ņemot vērā Audriņu pagasta pārvaldes 2018.gada 20.februāra ierosinājumu, 

Finanšu pastāvīgās komitejas 2018.gada 22.februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, 

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

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

Rasims, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Monvīds Švarcs, Ērika Teirumnieka, Frīdis 

Zenčenko), “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:  

automašīnu HYUNDAI TRAJET, valsts reģistrācijas Nr.GE4027, pamatlīdzekļa 

uzskaites kartīte Nr.508. 

2. Automašīnai HYUNDAI TRAJET (valsts reģistrācijas Nr.GE4027, pamatlīdzekļa 

uzskaites kartīte Nr.508) noteikt šādu nosacīto cenu (izsoles sākumcenu): EUR 900,00 

(deviņi simti euro 00 centi). 

3. Izveidot komisiju izsoles veikšanai šādā sastāvā: 

     komisijas priekšsēdētājs -  Einārs Aleksandrs Bindemanis, Audriņu pagasta 

pārvaldes vadītājs; 

     komisijas locekļi:   Inese Pridane, Audriņu pagasta pārvaldes grāmatvede; 

Vitolds Vabaļs, Audriņu pagasta pārvaldes komunālās 

saimniecības pārzinis. 

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 mājaslapā. 

6. Komisijai izsoles rezultātus iesniegt apstiprināšanai Rēzeknes novada domei.  
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16. § 

Par Rēzeknes novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Pils parks 1” ar kadastra Nr.7868 

002 0472 atsavināšanu Lūznavas pagastā  
(Ziņo S.Frančenko) 

 

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

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

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

pagasta pārvaldes 2018.gada 19.februāra ierosinājumu un Finanšu pastāvīgās komitejas 

2018.gada 22.februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 15 (Regīna 

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

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

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

n o l e m j: 

 

1. nodot atsavināšanai Rēzeknes novada pašvaldības nekustamo īpašumu „Pils parks 1” 

ar kadastra numuru 7868 002 0472, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 7868 002 0445 ar kopējo platību 0,2647 ha un būvi ar kadastra 

apzīmējumu 7868 002 0361 001 ar kopējo platību 331,20 m2, kas atrodas Lūznavas 

pagastā Rēzeknes novadā, pārdodot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli. 

2. Izveidot nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 7868 002 0472, kas sastāv no zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 7868 002 0445 un būvi ar kadastra apzīmējumu 7868 

002 0361 001 izsoles procedūras veikšanai komisiju šādā sastāvā:  

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

komisijas locekļi:  Ina Kaļiņina, Lūznavas pagasta pārvaldes galvenā grāmatvede; 

Jautrīte Mežule, Lūznavas pagasta pārvaldes lietvede. 

3. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 7868 002 0472 

Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā, izsoles noteikumus (izsoles noteikumi 

pievienoti). 

4. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma nosacīto cenu –– EUR 2944,00 (divi 

tūkstoši četrdesmit četri euro, 00 centi). 

5. Izsoles rezultātus komisijai iesniegt apstiprināšanai Rēzeknes novada domē. 

 

17. § 

Par nekustamā īpašuma “Kvāpānu dīķi” ar kadastra apzīmējumu 7854 001 0011 daļas 

nomas tiesību mutisku izsoli Gaigalavas pagastā  
(Ziņo S.Frančenko) 

 

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

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

novēršanu” 6.1pantu, 2007.gada 30.oktobra Ministru kabineta noteikumus Nr.735 „Par publiskās 

personas zemes nomu”, 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 

47.punktu, ņemot vērā Gaigalavas pagasta pārvaldes 2018.gada 21.februāra ierosinājumu un 

Finanšu pastāvīgās komitejas 2018.gada 22.februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, 

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

Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis 
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Rasims, Pēteris Stanka, 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 “Kvāpānu 

dīķi” ar kadastra apzīmējumu 78540010011 daļu 345,77 ha platībā, kas sastāv no 

četriem dīķiem: Zivju dīķis Nr.1 - 98,82 ha, Zivju dīķis Nr.2 – 78,61 ha, Zivju dīķis 

Nr.5 - 97,28 ha; Zivju dīķis Nr.6 – 71,06 ha Gaigalavas pagastā, Rēzeknes novadā 

(turpmāk tekstā – Objekts), saimnieciskai darbībai, rīkojot nekustamā īpašuma nomas 

tiesību mutisku izsoli. 

2. Izveidot komisiju izsoles procedūras veikšanai šādā sastāvā: 

         komisijas priekšsēdētājs - Voldemārs Vabals, Gaigalavas pagasta pārvaldes vadītājs; 

         komisijas locekļi:  Sandra Frančenko, Rēzeknes novada pašvaldības Juridiskās un 

lietvedības nodaļas juriste; 

 Terēzija Kruste, Rēzeknes novada pašvaldības vecākā vides 

speciāliste; 

Vija Dundeniece, Gaigalavas pagasta pārvaldes galvenā 

grāmatvede; 

Jānis Zeļčs, Rēzeknes novada pašvaldības Zemes pārvaldības 

dienesta zemes lietu speciālists Gaigalavas pagastā; 

 Valentīna Puste, Gaigalavas pagasta pārvaldes lietvede. 

3. Apstiprināt nomas maksas nosacīto cenu (izsoles sākumcenu) – 2029,92 EUR gadā 

(bez PVN). 

4. Apstiprināt publicējamo informāciju par nomā nododamo Objektu (publicējamā 

informācija pievienota). 

5. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma “Kvāpānu dīķi” ar kadastra apzīmējumu 

7854 001 0011 daļas, kas atrodas Gaigalavas pagastā, Rēzeknes novadā, nomas tiesību 

izsoles noteikumus (izsoles noteikumi pievienoti). 

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

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

domes apstiprinātājiem Objekta 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 īpašuma nomas tiesību izsoli.  

8. Komisijai iesniegt apstiprināšanai Rēzeknes novada pašvaldībai Objekta nomas tiesību 

izsoles rezultātus vai Objekta nomas tiesību izsoles atzīšanu par nenotikušu. 

 

18. § 

Par nekustamā īpašuma “Nosaukums” Čornajas pagastā nodošanu atsavināšanai R. A.  
(Ziņo V.Čuhnovs) 

 

Izskatījusi R. A. pilnvarotās personas S. 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 22.februāra priekšlikumu, 

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

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

Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Monvīds Švarcs, Ērika 

Teirumnieka, Frīdis Zenčenko), “pret” - nav, “atturas” – nav, n o l e m j: 
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1. pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma “Nosaukums”, kas atrodas (adrese), kadastra 

Nr.(..), kura sastāvā ietilpst zemes vienība ar kadastra apzīmējumu (..) 10,16 ha platībā, 

nodošanu atsavināšanai R. A. (lēmums pievienots). 

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

nosacītās cenas noteikšanai novērtēšanas komisiju šādā sastāvā: 

komisijas priekšsēdētājs – Oļegs Kvitkovskis, Čornajas pagasta pārvaldes vadītājs; 

komisijas locekļi:  Iveta Broliša, Čornajas pagasta pārvaldes grāmatvede; 

 Edgars Paškovs, Zemes pārvaldības dienesta zemes lietu 

speciālists. 

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

novērtēšanas komisijai iesniegt nosacīto cenu apstiprināšanai Rēzeknes novada domei. 

 

19. § 

Par nekustamā īpašuma “Nosaukums” Ozolaines pagastā nodošanu atsavināšanai  

A. O.  
(Ziņo V.Čuhnovs) 

 

Izskatījusi A. O. 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 22.februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, 

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

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

Rasims, Pēteris Stanka, 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.(..), kura sastāvā ietilpst zemes vienība ar kadastra apzīmējumu (..) – 0,0419 ha 

platībā, nodošanu atsavināšanai A. O. (lēmums pievienots). 

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

novērtēšanas komisijai iesniegt nosacīto cenu apstiprināšanai Rēzeknes novada domei. 

 

20. § 

Par nekustamā īpašuma “Nosaukums” Ozolaines pagastā nodošanu atsavināšanai  

L. R.  
(Ziņo V.Čuhnovs) 

 

Izskatījusi L. R. 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 22.februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, 

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

Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis 
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Rasims, Pēteris Stanka, 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.(..), kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu (..) kopplatībā 

0,0393 ha, nodošanu atsavināšanai L. R. (lēmums pievienots). 

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

novērtēšanas komisijai iesniegt nosacīto cenu apstiprināšanai Rēzeknes novada domei. 

 

21. § 

Par nekustamā īpašuma “Nosaukums” Ozolaines pagastā nodošanu atsavināšanai  

N. V. 
(Ziņo V.Čuhnovs) 

 

Izskatījusi N. 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 22.februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, 

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

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

Rasims, Pēteris Stanka, 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.(..), kura sastāvā ietilpst zemes vienība ar kadastra apzīmējumu (..) – 5,14 ha 

platībā, nodošanu atsavināšanai N. V. (lēmums pievienots). 

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

novērtēšanas komisijai iesniegt nosacīto cenu apstiprināšanai Rēzeknes novada domei. 

 

 

22. § 

Par nekustamā īpašuma “Nosaukums” Silmalas pagastā nodošanu atsavināšanai  

I. A.  
(Ziņo V.Čuhnovs) 

 

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

Finanšu pastāvīgās komitejas 2018.gada 22.februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, 

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

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

Rasims, Pēteris Stanka, 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.(..), kura sastāvā ietilpst zemes vienība ar kadastra apzīmējumu (..) 3,58 ha 

platībā, nodošanu atsavināšanai I. A. (lēmums pievienots). 

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

nosacītās cenas noteikšanai novērtēšanas komisiju šādā sastāvā: 

     komisijas priekšsēdētājs - Eduards Grišuļonoks, Silmalas pagasta pārvaldes 

vadītājs; 

     komisijas locekļi:  Lolita Ļoļāne, Silmalas pagasta pārvaldes galvenā grāmatvede;  

Marina Borisova, Zemes pārvaldības dienesta zemes lietu 

speciāliste. 

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

novērtēšanas komisijai iesniegt nosacīto cenu apstiprināšanai Rēzeknes novada domei. 

 

23. § 

Par nekustamā īpašuma “Nosaukums” Dricānu pagastā nosacītās cenas apstiprināšanu  
(Ziņo V.Čuhnovs) 

 

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

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

daļu, 36.panta trešo daļu, Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada 1.marta noteikumu Nr.6 

“Kārtība, kādā notiek pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas process un atsavināšanas 

rezultātā iegūto līdzekļu izlietošana Rēzeknes novada pašvaldībā” 25.1.apakšpunktu, 27.punktu, 

28.1.apakšpunktu, ņemot vērā Rēzeknes novada domes 2017.gada 7.septembra lēmumu 

(protokols Nr.22, 16.§) “Par nekustamā īpašuma “Nosaukums” Dricānu pagastā nodošanu 

atsavināšanai Z. D., 2018.gada 15.februāra iesniegumu, nekustamā īpašuma “Nosaukums” 

novērtēšanas komisijas 2018.gada 3.janvāra protokolu, Finanšu pastāvīgās komitejas 2018.gada 

22.februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 15 (Regīna Baranova, 

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

Pāvels Melnis, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, 

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

 

1. apstiprināt nekustamā īpašuma „Nosaukums”, kas atrodas (adrese), kadastra Nr.(..), 

kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu (..) kopplatībā 0,3248 ha un no 

būves ar kadastra apzīmējumu (..), nosacīto cenu EUR 2 135,67 (divi tūkstoši viens 

simts trīsdesmit pieci euro 67 centi). 

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

kas atrodas (adrese), kadastra Nr. (..), par brīvu cenu, kas ir vienāda ar nosacīto cenu, 

t. i., EUR 2 135,67 (divi tūkstoši viens simts trīsdesmit pieci euro 67 centi). 

3. Noteikt nekustamā īpašuma pirkuma samaksas termiņu līdz 2018.gada 1.jūnijam.  

4. Pēc pirkuma summas pilnas samaksas viena mēneša laikā noslēgt pirkuma līgumu. 

5. Uzdot Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniecei Elvīrai Pizānei parakstīt 

pirkuma līgumu ar Z. D. 

6. Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2017.gada 7.septembra lēmuma (protokols 

Nr.22, 16.§) 2.punktu, 2017.gada 26.septembrī Z. D. iemaksāja pagasta pārvaldes, 
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reģistrācijas Nr.90000048538, norēķinu kontā Nr.LV78HABA0551032097077, AS 

“Swedbank”, 215,00 euro (divi simti piecpadsmit euro 00 centu). 

7. Ieskaitīt atlikušo pirkuma maksas daļu EUR 1 920,67 euro (viens tūkstotis deviņi simti 

divdesmit euro 67 centi) Dricānu pagasta pārvaldes, reģistrācijas Nr.90000048538, 

norēķinu kontā Nr.LV78HABA0551032097077, AS “Swedbank”. 

8. Samazināt Dricānu pagasta pārvaldei attiecīgajā gadā plānoto transfertu no 

pašvaldības budžeta 10 procentu apmērā, noapaļojot pilnos skaitļos no nekustamā 

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

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

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

Dricānu pagasta teritorijā esošo pašvaldības nekustamo īpašumu kadastrālajai 

uzmērīšanai un ierakstīšanai zemesgrāmatā. 

 

24. § 

Par nekustamā īpašuma “Nosaukums” Ozolmuižas pagastā nosacītās cenas apstiprināšanu  
(Ziņo V.Čuhnovs) 

 

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

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

daļu, 36.panta trešo daļu, Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada 1.marta noteikumu Nr.6 

“Kārtība, kādā notiek pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas process un atsavināšanas 

rezultātā iegūto līdzekļu izlietošana Rēzeknes novada pašvaldībā” 25.1.apakšpunktu, 27.punktu, 

28.1.apakšpunktu, ņemot vērā Rēzeknes novada domes 2014.gada 3.aprīļa lēmumu (sēdes 

protokols Nr.8,30.§.) “Par neapbūvētu zemesgabalu nodošanu atsavināšanai G. T. Ozolmuižas 

pagastā”, Rēzekne novada domes 2018.gada 18.janvāra lēmumu (sēdes protokols Nr.2,12.§.) 

“Par grozījumu Rēzekne novada domes 2014.gada 3.aprīļa lēmumā “Par neapbūvētā 

zemesgabala nodošanu atsavināšanai G. T.””, G. T. 2018.gada 15.februāra iesniegumiem, ņemot 

vērā Ozolmuižas pagasta pārvaldes zemes īpašuma „Nosaukums” novērtēšanas komisijas 

2018.gada 9.februāra sēdes protokolu, Finanšu pastāvīgās komitejas 2018.gada 22.februāra 

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

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

Melnis, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, 

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

 

1. apstiprināt nekustamā īpašuma „Nosaukums”, kas atrodas (adrese), kadastra Nr.(..), 

kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu (..) platībā 6,74 ha, nosacīto 

cenu 6 137,69 euro (seši tūkstoši viens simts trīsdesmit septiņi euro 69 centi). 

2. Pārdot G. T., personas kods (..), dzīvo: (adrese), nekustamo īpašumu „Nosaukums”, 

kas atrodas (adrese), kadastra Nr.(..), par brīvu cenu, kas ir vienāda ar nosacīto cenu, t. 

i., 6 137,69 euro (seši tūkstoši viens simts trīsdesmit septiņi euro 69 centi). 

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

i., 613,76 euro (seši simti trīspadsmit euro 76 centi). 

4. Noteikt pirmās iemaksas samaksas termiņu līdz 2018.gada 1.aprīlim. 

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

samaksas dienas paziņot Juridiskajai un lietvedības nodaļai par pirmās iemaksas 

samaksu. 

6. Uzdot Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniecei Elvīrai Pizānei noslēgt 

nomaksas pirkuma līgumu ar G. T. viena mēneša laikā no pirmās iemaksas samaksas 

dienas. 

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

dienas. 
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8. Noteikt, ka par atlikto maksājumu G. T. 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 2014.gada 3.aprīļa lēmuma (protokols Nr.8, 

30.§) 2.punktu, 2014.gada 23.decembrī G. T. iemaksāja Ozolmuižas pagasta 

pārvaldes, reģistrācijas Nr.90000025361, norēķinu kontā 

Nr.LV65RIKO0002010102872, “DNB banka Rēzeknes filiāle”, 215,00 euro (divi 

simti piecpadsmit euro 00 centu). 

10. Ieskaitīt atlikušo pirkuma maksas daļu 5 308,93 euro (pieci tūkstoši trīs simti astoņi 

euro 93 centi) Ozolmuižas pagasta pārvaldes, reģistrācijas Nr.90000025361, norēķinu 

kontā Nr.LV65RIKO0002010102872, “DNB banka Rēzeknes filiāle”. 

11. Ozolmuižas pagasta pārvaldei samazināt 2018.gadam plānoto transfertu no novada 

pašvaldības budžeta 10 % (desmit procentu) apmērā (noapaļojot pilnos skaitļos) no 

nekustamā īpašuma atsavināšanas cenas, koriģējot transfertu veicot kārtējos budžeta 

grozījumus.  

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

izdevumus, kas radušies Ozolmuižas pagasta pārvaldei sakarā ar nekustamā īpašuma 

novērtēšanu, izlietojami Ozolmuižas pagasta teritorijā esošo novada pašvaldības 

nekustamo īpašumu kadastrālajai uzmērīšanai un ierakstīšanai zemesgrāmatā. 

 

25. § 

Par dzīvokļa īpašuma “Nosaukums” Pušas pagastā nosacītās cenas apstiprināšanu  
(Ziņo V.Čuhnovs) 

 

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

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

daļu, 36.panta trešo daļu, Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada 1.marta noteikumu Nr.6 

“Kārtība, kādā notiek pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas process un atsavināšanas 

rezultātā iegūto līdzekļu izlietošana Rēzeknes novada pašvaldībā” 25.1.apakšpunktu, 27.punktu, 

28.1.apakšpunktu, ņemot vērā Rēzeknes novada domes 2018.gada 4.janvāra lēmumu (protokols 

Nr.1, 6.§) “Par dzīvokļa īpašuma „Nosaukums”, (adrese), nodošanu atsavināšanai A. N.”, A. N. 

2018.gada 12.februāra iesniegumu un dzīvokļa īpašuma “Nosaukums” novērtēšanas komisijas 

2018.gada 25.janvāra lēmumu, 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, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, 

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

 

1. apstiprināt dzīvokļa īpašuma Nr.3, kas atrodas (adrese), kadastra Nr.(..), nosacīto 

cenu EUR 1 354,42 (viens tūkstotis trīs simti piecdesmit četri euro 42 centi). 

2. Pārdot A. N., personas kods (..), dzīvo (adrese), dzīvokļa īpašumu Nr.3, kas 

atrodas (adrese), kadastra Nr.(..), par brīvu cenu, kas ir vienāda ar nosacīto cenu, t. 

i., EUR 1 354,42 (viens tūkstotis trīs simti piecdesmit četri euro 42 centi). 

3. Noteikt dzīvokļa īpašuma pirkuma samaksas termiņu līdz 2018.gada 22.jūnijam.  

4. Pēc pirkuma summas pilnas samaksas viena mēneša laikā noslēgt pirkuma līgumu. 

5. Uzdot Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniecei Elvīrai Pizānei parakstīt 

pirkuma līgumu ar A. N.. 

6. Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2018.gada 4.janvāra lēmuma (protokols 

Nr.1, 6.§) 2.punktu, 2018.gada 8.janvārī A. N. iemaksāja Maltas pagasta pārvaldes, 
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reģistrācijas Nr.90000048449, norēķinu kontā Nr.LV03HABA0551031900644, 

AS Swedbank”, 215,00 euro (divi simti piecpadsmit euro 00 centu). 

7. Ieskaitīt atlikušo pirkuma maksas daļu 1 139,42 euro (viens tūkstotis viens simts 

trīsdesmit deviņi euro 42 centi) Maltas pagasta pārvaldes, reģistrācijas 

Nr.90000048449, norēķinu kontā Nr.LV03HABA0551031900644, AS 

“Swedbank”. 

8. Samazināt Maltas pagasta pārvaldei attiecīgajā gadā plānoto transfertu no 

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

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

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

Maltas pagasta pārvaldei radās, veicot nekustamā īpašuma novērtēšanu, ir 

izlietojami Maltas pagasta teritorijā esošo pašvaldības nekustamo īpašumu 

kadastrālajai uzmērīšanai un ierakstīšanai zemesgrāmatā. 

 

26. § 

Par valsts budžeta mērķdotāciju māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un 

valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2018.gadā  
(Ziņo I.Pleikšne) 

 

Saskaņā ar likuma „Par valsts budžetu 2018. gadam” 3.panta pirmās daļas 4.punktu un 

Ministru kabineta 2015.gada 17.novembra noteikumiem Nr.670 „Kārtība, kādā tiek aprēķināta 

un sadalīta valsts budžeta mērķdotācija māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un 

valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 

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

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

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

“atturas” – nav, n o l e m j: 

 

veikt Valsts budžeta mērķdotācijas sadali Rēzeknes novada māksliniecisko kolektīvu 

vadītāju darba samaksai 2018.gadā (pielikums Nr.1). 

 

 

27. § 

Par izmaiņu apstiprināšanu Rēzeknes novada pašvaldības Lūznavas pagasta pārvaldes 

struktūrvienības “Lūznavas muižas komplekss” maksas pakalpojumu cenrādī  
(Ziņo S.Ančikovska) 

 

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

Lūznavas pagasta pārvaldes 2018.gada 19.februāra iesniegumu Nr.2.2/27, Finanšu un 

grāmatvedības nodaļas vadītājas saskaņojumu un Finanšu pastāvīgās komitejas 2018.gada 

22.februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 15 (Regīna Baranova, 

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

Pāvels Melnis, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, 

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

 

sākot ar 2018.gada 1.martu, papildināt Rēzeknes novada pašvaldības Lūznavas pagasta 

pārvaldes struktūrvienības “Lūznavas muižas komplekss” maksas pakalpojumu izcenojumus ar 

šādu pakalpojumu: 

Nr.

p. 

k. 

Pakalpojuma 

veids 

Apmeklētā-

ju 

kategorija/ 

Mērvienība 

 

Cena  

bez 

PVN 

PVN 

(euro) 

Cena  

ar 

PVN 

Piezīmes 
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rādītājs (euro) (euro) 

6. Suvenīri   

6.1 Maksa par 

suvenīru 

tirdzniecību 

 euro/gab. 0,83 0,17 1,00 50% atlaide, 

ja suvenīra 

viena gabala 

piegādātāja 

cena ir līdz 5 

EUR 

 

28. § 

Par pamatlīdzekļu izslēgšanu no Rēzeknes novada pašvaldības Dricānu pagasta pārvaldes 

bilances un nodošanu metāllūžņos  
(Ziņo S.Ančikovska) 

 

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

novada pašvaldības Dricānu pagasta pārvaldes 2018.gada 15.februāra iesniegumu Nr. 2.3/16, kā 

arī ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2018.gada 22.februāra priekšlikumu, Rēzeknes 

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

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

Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Monvīds Švarcs, Ērika Teirumnieka, Frīdis 

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

 

izslēgt no Rēzeknes novada pašvaldības Dricānu pagasta pārvaldes bilances un nodot 

metāllūžņos šādus pamatlīdzekļus: 

Nr. 

p. 

k. 

Pamatlīdzekļa 

nosaukums 

Uzskaites 

kartiņa 

Uzskaites 

vērtība 

(EUR) 

Uzkrātais 

nolietojums 

(EUR) uz 

01.03.2018 

Atlikusī 

vērtība 

(EUR) uz 

01.03.2018 

1. Traktora piekabe- 

izkliedētājs 

866 690,09 569,29 120,80 

2. Traktors JUMZ 6KL 851 4685,52 4523,94 161,58 

3. Traktora MTZ-82 

sniega lāpsta 

868 1368,80 1368,80 0,00 

 

29. § 

Par bezcerīga parāda norakstīšanu Rēzeknes novada pašvaldības Silmalas pagastā  
(Ziņo S.Ančikovska) 

 

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

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

grāmatvedības uzskaiti” 100.punktu, ņemot vērā Rēzeknes novada pašvaldības Silmalas pagasta 

pārvaldes 2018.gada 16.februāra iesniegumu Nr.2.2/43 un Finanšu pastāvīgās komitejas 

2018.gada 22.februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 15 (Regīna 

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

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

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

n o l e m j: 
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dzēst bezcerīgo parādu par pakalpojumiem EUR 4169,98 (četri tūkstoši viens simts 

sešdesmit deviņi euro 98 centi) apmērā SIA “111 METRI”, reģ. Nr.40003893387, sakarā ar 

uzņēmuma likvidāciju un izslēgšanu no Komercreģistra datu bāzes. 

 

30. § 

Par Feimaņu 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 Feimaņu ezera rūpnieciskās zvejas limitu sadales komisijas 

2018.gada 22.februāra priekšlikumu (protokols Nr.2, 1.§), Sodu reģistra datus, Rēzeknes novada 

pašvaldības Feimaņu pagasta pārvaldes iesniegto informāciju, Rēzeknes novada dome, deputātei 

Elvīrai Pizānei jautājuma izskatīšanā un balsošanā nepiedaloties, balsojot “par” – 14 (Regīna 

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

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

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

 

iedalīt šādus Feimaņu ezera zivju tīklu (murdu) limitus pašpatēriņa zvejai 2018.gadā: 

1. I. K. – 1 murdu; 

2. E. P.– 1 murdu. 

 

31. § 

Par Sedzera 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, 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 Sedzera ezera rūpnieciskās zvejas limitu sadales komisijas 2018.gada 22.februāra 

priekšlikumu (protokols Nr.3, 1.§), Sodu reģistra datus, Rēzeknes novada pašvaldības Lendžu 

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, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors 

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

n o l e m j: 

 

iedalīt šādus Sedzera ezera zvejas tīklu limitus pašpatēriņa zvejai 2018.gadā: 

1. A. M. – 30 m;  

2. J. M. – 1 murdu. 

 

32. § 

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu (..) platības sadalījuma pa zemes lietošanas 

veidiem precizēšanu Gaigalavas pagastā  
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(Ziņo M.Vizule) 

 

Izskatījusi Z. V. iesniegumu un Gaigalavas pagasta pārvaldes atzinumu par zemes vienības 

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 22.februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot 

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

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

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

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

 

pieņemt lēmumu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu (..) platības sadalījuma pa 

zemes lietošanas veidiem precizēšanu Gaigalavas pagastā (lēmums pievienots). 

 

33. § 

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7858 006 0214 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 22.februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 15 (Regīna 

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

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

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

n o l e m j: 

 

pieņemt lēmumu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7858 006 0214 platības 

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

 

34. § 

Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7862 002 0117 sadali 

Kaunatas pagastā  
(Ziņo M.Vizule) 

 

Izskatījusi Kaunatas pagasta pārvaldes iesniegumu par pašvaldībai piekritīgās zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 7862 002 0117 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 22.februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada 

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

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

Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Monvīds Švarcs, Ērika Teirumnieka, Frīdis 

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

 

pieņemt lēmumu par pašvaldības piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7862 

002 0117 sadali Kaunatas pagastā (lēmums pievienots). 

 

35. § 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Nosaukums” 

Kantinieku pagastā  
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(Ziņo M.Vizule) 

 

Izskatījusi sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijasmernieks.lv”, reģistrācijas numurs 

40003783960, sertificētas zemes ierīkotājas Maritanas Gužvas iesniegtu zemes ierīcības projektu 

nekustamajam īpašumam „Nosaukums”, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 37.panta 

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

pastāvīgās komitejas 2018.gada 22.februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot 

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

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

Pēteris Stanka, 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 nekustamajam īpašumam 

„Nosaukums” Kantinieku pagastā (lēmums pievienots). 

 

36. § 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Lūznavas 

profesionālā vidusskola” Lūznavas pagastā  
(Ziņo M.Vizule, Debatē P.Melnis, M.Vizule, M.Švarcs) 

 

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

projektu nekustamajam īpašumam “Lūznavas profesionālā vidusskola”, pamatojoties uz likuma 

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

Tautsaimniecības attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas 2018.gada 22.februāra priekšlikumu, 

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

Buharins, Vilis Deksnis, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, 

Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Monvīds Švarcs, Ērika Teirumnieka, Frīdis 

Zenčenko), “pret” – 1 (Pāvels Melnis), “atturas” – nav, n o l e m j: 

 

pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam 

“Lūznavas profesionālā vidusskola” Lūznavas pagastā (lēmums pievienots). 

 

37. § 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Nosaukums” 

Mākoņkalna pagastā  
(Ziņo M.Vizule) 

 

Izskatījusi sabiedrības ar ierobežotu atbildību Latvijasmernieks.lv”, reģistrācijas numurs: 

40003783960, sertificētas zemes ierīkotājas Maritanas Gužvas iesniegtu zemes ierīcības projektu 

nekustamajam īpašumam „Nosaukums”, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 37.panta 

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

pastāvīgās komitejas 2018.gada 22.februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot 

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

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

Pēteris Stanka, 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 nekustamajam īpašumam 

„Nosaukums” Mākoņkalna pagastā (lēmums pievienots). 

 

38. § 
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Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2017.gada 7.decembra lēmumā “Par zemes 

ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Nosaukums” Maltas pagastā”  
(Ziņo M.Vizule) 

 

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

procesa likuma 72.panta pirmo daļu, R. P. pilnvarotās personas V. Š. 2018.gada 16.februāra 

iesniegumu, ņemot vērā Tautsaimniecības attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas 2018.gada 

22.februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 15 (Regīna Baranova, 

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

Pāvels Melnis, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, 

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

 

1. Sakarā ar R. P. pilnvarotās personas V. Š. iesniegumā norādīto, ka jāveic grozījumi 

lēmumā par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam 

„Nosaukums”, kur jaunizveidojamai zemes vienībai Nr.1 platībā 4,0485 ha (zemes 

vienības kadastra apzīmējums (..)) mainīt nosaukumu no “Nosaukums1” uz 

“Nosaukums”. Ņemot vērā iepriekšminēto, izdarīt grozījumus Rēzeknes novada 

domes 2017.gada 7.decembra lēmuma „Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 

nekustamajam īpašumam „Nosaukums” Maltas pagastā” (protokols Nr.28, 23.§) 

lemjošās daļas 2.punktā un izteikt to šādā redakcijā: 

“2. Piešķirt zemes gabalam Nr.1 ar kadastra apzīmējumu (..) platībā 4,0485 ha 

nosaukumu „Nosaukums” un noteikt zemes lietošanas mērķi – pagaidu atļautā 

izmantošana sakņu dārziem (0502).” 

2. Lēmumu nosūtīt SIA “Ametrs” Rēzeknes birojam elektroniski, e-pasts 

rezekne@ametrs.lv, Maltas pagasta pārvaldei, V. Š. (adrese), VZD Latgales 

reģionālajai nodaļai (kac.rezekne@vzd.gov.lv). 

 

39. § 

Par 2007.gada 26.septembra zemes nomas līguma Nr.16 izbeigšanu ar J. S. Ilzeskalna 

pagastā  
(Ziņo A.Bringule) 

 

Izskatījusi J. S. 2018.gada 14.februāra iesniegumu, pamatojoties uz likuma „Par 

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

pastāvīgās komitejas 2018.gada 22.februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot 

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

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

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

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

 

pieņemt lēmumu par 2007.gada 26.septembra zemes nomas līguma Nr.16 izbeigšanu ar J. 

S. Ilzeskalna pagastā (lēmums pievienots). 

 

40. § 

Par 2012.gada 26.novembra lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.6-1/34 grozījumiem ar 

A. M. Nautrēnu pagastā  
(Ziņo A.Bringule) 

 

Izskatījusi A. M. 2018.gada 22.februāra iesniegumu, pamatojoties uz likuma „Par 

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

pastāvīgās komitejas 2018.gada 22.februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot 

mailto:rezekne@ametrs.lv
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“par” – 15 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Anita 

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

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

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

 

pieņemt lēmumu par 2012. gada 26. novembra Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.6-

1/34 grozījumiem ar A. M. Nautrēnu pagastā (lēmums pievienots). 

 

41. § 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu “NewFuels” 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 2018.gada 6.februāra „NewFuels” RSEZ SIA iesniegumu „Par nekustamā īpašuma nodokļa 

atlaides piešķiršanu Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas kapitālsabiedrībai” un Finanšu 

jautājumu patstāvīgās komitejas 2018.gada 22.februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome,  

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

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

Rasims, Pēteris Stanka, 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 „NewFuels” RSEZ SIA, reģ. 

Nr.40103340377, adrese: Atbrīvošanas aleja 169A, Rēzekne, LV-4604. 

 

42. § 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu RSEZ SIA “Rēzeknes 

dzirnavnieks”  
(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 2018.gada 6.februāra „Rēzeknes dzirnavnieks” RSEZ SIA iesniegumu „Par nekustamā 

īpašuma nodokļa atlaides piešķiršanu Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas kapitālsabiedrībai” 

un Finanšu jautājumu patstāvīgās komitejas 2018.gada 22.februāra priekšlikumu, Rēzeknes 

novada dome, deputātam Pēterim Stankam jautājuma izskatīšanā un balsošanā nepiedaloties, 

balsojot “par” – 14 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, 

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

Rasims, 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 „Rēzeknes dzirnavnieks” RSEZ SIA, reģ. 

Nr.40003017719, adrese: Atbrīvošanas aleja 167, Rēzekne, LV-4604. 

 

43. § 

Par projekta “Veselīgs dzīvesveids kā Latvijas un Baltkrievijas pierobežas iedzīvotāju 

ilgdzīvošanas pamats” (ENG – “A healthy lifestyle is the basis for the longevity of the 

populations of the Latvia and Belarus borderers”) pieteikuma apstiprināšanu  
(Ziņo A.Jaudzema, Debatē M.Švarcs, A.Jaudzema) 
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Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4.punktu, ņemot vērā 

atbilstību Rēzeknes novada Attīstības programmas 2012.–2018.gadam 3.prioritātei, 3.2.rīcības 

virzienam un 3.3. rīcības virzienam, Tautsaimniecības attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas 

un Finanšu pastāvīgās komitejas 2018.gada 22. februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, 

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

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

Rasims, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Monvīds Švarcs, Ērika Teirumnieka, Frīdis 

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

 

apstiprināt Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas 

kaimiņattiecību instrumenta ietvaros 2014.-2020. gadam projekta “A healthy lifestyle is the basis 

for the longevity of the populations of the Latvia and Belarus borderers (“Veselīgs dzīvesveids 

kā Latvijas un Baltkrievijas pierobežas iedzīvotāju ilgdzīvošanas pamats”) pieteikuma 

iesniegšanu ar projekta finansējumu Rēzeknes novada pašvaldībai 50 000,00 EUR (piecdesmit 

tūkstoši eiro, 00 centi) apmērā, garantējot projekta līdzfinansējumu 10 % apmērā jeb 5 000,00 

EUR (pieci tūkstoši eiro, 00 centi) un projekta priekšfinansējumu no Rēzeknes novada 

pašvaldības budžeta. 

 

 

Sēde slēgta 10:55 

 

 

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

 

 

 

Pielikumi: 

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

iepirkumu organizēšanu un iepirkumu komisiju darbību Rēzeknes novada pašvaldībā” 

3.pielikums uz 4 lapām 

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

iepirkumu organizēšanu un iepirkumu komisiju darbību Rēzeknes novada pašvaldībā” 

5.pielikums uz 1 lapas 

3. Kases operāciju uzskaites noteikumi uz 3 lapām 

4. Bijušā Lendžu pagasta padomes priekšsēdētāja V. B. 2018.gada 12.februāra 

iesnieguma ar pielikumu kopijas, kopā uz 2 lapām 

5. Bijušās Vērēmu pagasta padomes priekšsēdētājas J. S. 2018.gada 12.februāra 

iesnieguma ar pielikumu kopijas, kopā uz 2 lapām 

6. Tiskādu bērnu nama 2018.gada 15.februāra iesnieguma Nr.1.11/37 ar pielikumu 

kopijas, kopā uz 2 lapām 

7. Audriņu pagasta pārvaldes 2018.gada 20.februāra iesnieguma Nr.2.2/43 ar 

pielikumiem kopijas, kopā uz 4 lapām 

8. Lūznavas pagasta pārvaldes 2018.gada 19.februāra iesnieguma Nr.2.2/24 kopija uz 1 

lapas 

9. Nekustamā īpašuma „Pils parks 1”, kadastra Nr.7868 002 0472, Lūznavas pagastā 

Rēzeknes novadā, izsoles noteikumi ar pielikumiem, kopā uz 12 lapām 

10. Gaigalavas pagasta pārvaldes 2018.gada 21.februāra iesnieguma Nr.2.2/18 kopija uz 1 

lapas 
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11. Publicējamā informācija par nekustamā īpašuma “Kvāpānu dīķi” daļas nomas tiesību 

izsoli Gaigalavas pagastā uz 1 lapas 

12. Nekustamā īpašuma „Kvāpānu dīķi” ar kadastra apzīmējumu 7854 001 0011 daļas 

nomas tiesību izsoles noteikumi ar pielikumiem, kopā uz 15 lapām 

13. Pielikums Nr.1 “Valsts budžeta mērķdotācijas sadale Rēzeknes novada māksliniecisko 

kolektīvu vadītāju darba samaksai 2018.gadā” uz 2 lapām 

14. Lūznavas pagasta pārvaldes 2018.gada 19.februāra iesnieguma Nr.2.2/27 kopija ar 

maksas pakalpojuma izcenojuma aprēķinu pielikumā, kopā uz 2 lapām 

15. Dricānu pagasta pārvaldes 2018.gada 15.februāra iesnieguma Nr.2.3/16 ar 

pielikumiem kopijas, kopā uz 12 lapām 

16. Silmalas pagasta pārvaldes 2018.gada 16.februāra iesnieguma Nr.2.2/43 kopija uz 1 

lapas 

17. Feimaņu ezera rūpnieciskās zvejas limitu sadales komisijas 2018.gada 22.februāra 

protokola Nr.2 kopija uz 2 lapām 

18. Sedzera ezera rūpnieciskās zvejas limitu sadales komisijas 2018.gada 22.februāra 

protokola Nr.3 kopija uz 2 lapām 

19. „NewFuels” RSEZ SIA 2018.gada 6.februāra iesniegums ar pielikumu, kopā uz 2 

lapām 

20. „Rēzeknes dzirnavnieks” RSEZ SIA 2018.gada 6.februāra iesniegums ar pielikumu, 

kopā uz 2 lapām 

21. Rēzeknes novada domes lēmums (administratīvais akts) 18.§ - 22.§, 32.§ - 37.§ ar 

grafiskajiem pielikumiem, 39.§, 40.§, kopā uz 16 lapām 

 

Sēdes vadītājs                                                                                                      Monvīds Švarcs 

2018.gada 1.martā 
 

 

 

Protokoliste                                                                                                          Ilona Turka 

2018.gada 1.martā 


