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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 19.aprīlī                                                                                                                     Nr.9 

 

Sēde sasaukta plkst.10.00 

Sēde atklāta plkst.10.00 

 

Sēdi vada Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniece Elvīra Pizāne 

 

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, Guntis Rasims, Pēteris 

Stanka, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Ērika Teirumnieka, Frīdis Zenčenko, 

Normunds Zušs 

– Rēzeknes novada pašvaldības izpilddirektors Jānis Troška 

– Rēzeknes novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļas galvenā grāmatvede 

Veronika Jakovļeva 

 Rēzeknes novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības nodaļas juriste Sandra Frančenko 

 Rēzeknes novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības nodaļas juriste Iveta Ladnā 

 Rēzeknes novada pašvaldības Zemes pārvaldības dienesta speciāliste zemes nomas 

jautājumos Anita Bringule 

 Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas projektu vadītāja Brigita 

Arbidāne 

 Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes jaunatnes lietu speciālists Jānis Šaudiņš 

 Rēzeknes novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītāja Silvija Strankale 

 Rēzeknes novada pašvaldības vecākā vides aizsardzības speciāliste Terēzija Kruste 

 Laikraksta „Rēzeknes Vēstis” žurnāliste Aleksandra Elksne-Pavlovska 

 Laikraksta „Panorama Rezekne” žurnālists Sergejs Timofejevs 

 

Nepiedalās: 

– Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs – komandējumā Rīgā 

– Rēzeknes novada domes deputāts Edgars Nizins - pamatdarbā 

                                                   

Darba kārtībā: 

1. Par pašvaldības SIA “Strūžānu siltums” atskaiti par 2017.gadu  

2. Par pašvaldības SIA „Maltas dzīvokļu - komunālās saimniecības uzņēmums” atskaiti 

par 2017.gadu  
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3. Par ziņojuma “Par novada pagastu pārvalžu administratīvās struktūras darbības 

efektivitātes izvērtēšanu” apstiprināšanu  

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

Nr.13 “Kārtība, kādā Rēzeknes novada vidusskolās tiek organizēta “B” kategorijas 

autovadītāju teorētiskā un praktiskā apmācība, kā arī autovadītāja apliecības 

iegūšana”  

5. Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības “Kārtībā, kādā notiek aktīvās 

atpūtas inventāra izsniegšana tā lietotājiem Rēzeknes novada teritorijā” 

6. Par Rēzeknes novada pašvaldībai piekritīgo neapbūvēto zemes vienību Silmalas 

pagastā, ar kadastra apzīmējumiem 7888 004 0291, 7888 004 0292, nomas tiesību 

izsoli  

7. Par Rēzeknes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Muzejs”, Pušas pagastā, ar 

kadastra Nr.7880 004 0312, pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu izsoli  

8. Par Rēzeknes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Laucenes 3”, Ozolaines 

pagastā, ar kadastra Nr.7876 001 2559, pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu 

izsoli  

9. Par Rēzeknes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Jaunaudzes 1”, Ilzeskalna 

pagastā, ar kadastra Nr.7858 002 0126, pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu 

izsoli  

10. Par Rēzeknes novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Nosaukums” Lūznavas 

pagastā, ar kadastra Nr.(numurs), izsoles rezultātu apstiprināšanu  

11. Par nekustamā īpašuma “Rozentova” daļas atsavināšanu sabiedrības vajadzībām 

labprātīgi un atlīdzības noteikšanas komisijas izveidošanu  

12. Par dzīvokļa īpašuma (adrese), Ratniekos, Čornajas pagastā, nodošanu atsavināšanai 

I. R. 

13. Par dzīvokļa īpašuma (adrese), Greiškānos, Griškānu pagastā, nodošanu 

atsavināšanai V. V. 

14. Par dzīvokļa īpašuma (adrese), Stoļerovā, Stoļerovas pagastā, nodošanu 

atsavināšanai A. M.  

15. Par dzīvokļa īpašumu (adrese), Stoļerovā, Stoļerovas pagastā, nodošanu 

atsavināšanai B. M.  

16.  Par dzīvokļa īpašuma (adrese), Ratniekos, Čornajas pagastā, nosacītās cenas 

apstiprināšanu  

17. Par dzīvokļa īpašuma (adrese), Stoļerovā, Stoļerovas pagastā, nosacītās cenas 

apstiprināšanu  

18. Par dzīvokļa īpašuma (adrese), Stoļerovā, Stoļerovas pagastā, nosacītās cenas 

apstiprināšanu  

19. Par dzīvokļu īpašumos nesadalīto zemes domājamo daļu nodošanu bez atlīdzības no 

Rēzeknes novada pašvaldības Silmalas pagasta pārvaldes bilances uz Rēzeknes 

novada pašvaldības Tiskādu bērnu nama un Tiskādu speciālās internātpamatskolas 

bilanci  

20. Par maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu Rēzeknes novada pašvaldības 

Nautrēnu pagastā  

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

22. Par Sološnieku ezeru zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2018.gadam  

23. Par Umaņu ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2018.gadam  

24. 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 reformas pabeigšanai” sarakstā Nr.24 Strūžānu pagastā 
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25. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7844 003 0169 platības sadalījuma pa 

zemes lietošanas veidiem precizēšanu Bērzgales pagastā  

26. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7868 001 0624 platības sadalījuma pa 

zemes lietošanas veidiem precizēšanu un zemes lietošanas mērķa maiņu Lūznavas 

pagastā  

27. Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību robežu pārkārtošanu un zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 7874 002 0116 sadali Nagļu pagastā  

28. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7894 001 0072 

sadali Stružānu pagastā  

29. Par 2009.gada 24.februāra Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.(numurs)7 

grozījumiem ar J.A. Kantinieku pagastā  

30. Par 2009.gada 30.jūnija zemes nomas līguma Nr.9 darbības termiņa izbeigšanu ar S. 

D. Griškānu pagastā 

31. Par 2014.gada 17.marta Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.24 izbeigšanu ar I. 

K. Kaunatas pagastā  

32. Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu  

33. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu  

34. Par personu izslēgšanu no Rēzeknes novada pašvaldības pirmās kārtas palīdzības 

reģistra  

35. Par aizņēmuma ņemšanu projekta “Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas ēkas 

energoefektivitātes uzlabošana” realizācijai  

36. Par biedrības “Ezerrieksts 2012” projekta “Sabiedrības kopdarbības centra izveide 

Kaunatā” atbalstu  

37. Par projekta “Inovatīvi risinājumi” pieteikuma apstiprināšanu  

 

 

Par izsludinātās Rēzeknes novada domes sēdes darba kārtības apstiprināšanu 
(Ziņo E.Pizāne) 

 

Izskatījusi Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietnieces Elvīras Pizānes 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, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, 

Viktors Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Ērika Teirumnieka, Frīdis Zenčenko, Normunds Zušs), 

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

 

apstiprināt izsludināto Rēzeknes novada domes 2018.gada 19.aprīļa sēdes darba kārtību (1. 

- 37.jautājums). 

 

 

1. § 

Par pašvaldības SIA “Strūžānu siltums” atskaiti par 2017.gadu 
(Ziņo J.Troška) 

 

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

personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 34.panta pirmo daļu, ņemot vērā 

Finanšu pastāvīgās komitejas 2018.gada 12.aprīļa priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot 

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

Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, 
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Viktors Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Ērika Teirumnieka, Frīdis Zenčenko, Normunds Zušs), 

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

 

1. pieņemt zināšanai pašvaldības SIA „Strūžānu siltums” atskaiti par 2017.gadu (atskaite 

pievienota). 

2. Novērtēt pašvaldības SIA „Strūžānu siltums” darbību kā labu. 

 

2. § 

Par pašvaldības SIA „Maltas dzīvokļu - komunālās saimniecības uzņēmums”  

atskaiti par 2017.gadu  
(Ziņo J.Troška) 

 

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

personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 34.panta pirmo daļu, ņemot vērā 

Finanšu pastāvīgās komitejas 2018.gada 12.aprīļa priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot 

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

Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, 

Viktors Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Ērika Teirumnieka, Frīdis Zenčenko, Normunds Zušs), 

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

 

1. pieņemt zināšanai pašvaldības SIA „Maltas dzīvokļu - komunālās saimniecības 

uzņēmums” atskaiti par 2017.gadu (atskaite pievienota). 

2. Novērtēt pašvaldības SIA „Maltas dzīvokļu - komunālās saimniecības uzņēmums” 

darbību kā labu. 

 

3. § 

Par ziņojuma “Par novada pagastu pārvalžu administratīvās struktūras darbības 

efektivitātes izvērtēšanu” apstiprināšanu  
(Ziņo J.Troška, Debatē S.Šķesters, E.Pizāne, G.Rasims, V.Deksnis, R.Baranova,  

Ē.Teirumnieka, P.Melnis, J.Troška) 

 

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

Valsts kontroles ziņojumu revīzijas lietā Nr.2.4.1.-48/2015 “Vai Rēzeknes novada pašvaldības 

administratīvais resurss tās funkciju īstenošanai tiek īstenots produktīvi un ekonomiski?” un 

Teritoriālās pastāvīgās komitejas 2018.gada 12.aprīļa priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, 

balsojot “par” – 10 (Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Anita Ludborža, Zigfrīds 

Lukaševičs, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Ērika Teirumnieka, Frīdis Zenčenko, Normunds Zušs), 

“pret” – 3 (Regīna Baranova, Pāvels Melnis, Staņislavs Šķesters), “atturas” – 2 (Pēteris Stanka, 

Viktors Ščerbakovs), n o l e m j: 

 

1. apstiprināt pašvaldības darba grupu Ziņojumu “Par novada pagastu pārvalžu 

administratīvās struktūras darbības efektivitātes izvērtēšanu” (ziņojums pievienots). 

2. Uzsākt Rēzeknes novada pašvaldības pagastu pārvalžu, pagastu pārvalžu un Bērnu-

jaunatnes sporta skolas grāmatvedību reorganizāciju. 

3. Uzdot pašvaldības izpilddirektoram līdz 2018.gada 7.jūnijam organizēt pagastu 

pārvalžu, pagastu pārvalžu un Bērnu-jaunatnes sporta skolas grāmatvedību 

reorganizācijas plāna izstrādi un iesniegt apstiprināšanai Rēzeknes novada domē. 
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4. § 

Par grozījumiem 2014.gada 4.septembra Rēzeknes novada pašvaldības noteikumos Nr.13 

“Kārtība, kādā Rēzeknes novada vidusskolās tiek organizēta “B” kategorijas autovadītāju 

teorētiskā un praktiskā apmācība, kā arī autovadītāja apliecības iegūšana”  
(Ziņo V.Deksnis) 

 

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

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu pastāvīgās komitejas 2018.gada 12.aprīļa priekšlikumu, 

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

Buharins, Vilis Deksnis, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Elvīra Pizāne, 

Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Ērika Teirumnieka, Frīdis 

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

 

veikt 2014.gada 4.septembra Rēzeknes novada pašvaldības noteikumos Nr.13 „Kārtība, kādā 

Rēzeknes novada vidusskolās tiek organizēta “B” kategorijas autovadītāju teorētiskā un praktiskā 

apmācība, kā arī autovadītāja apliecības iegūšana” (protokols Nr.21, 3.§) šādus grozījumus: 

 

1. papildināt noteikumu 1.punktu ar otro teikumu šādā redakcijā: 

“Kārtējā mācību gadā apmācības tiek organizētas tajās vidusskolās, kurās no divus 

mācību gadus iepriekšējās apmācības grupas dalībniekiem vismaz 50% dalībnieku 

līdz kārtējā gada 1.jūnijam ir ieguvuši “B” kategorijas autovadītāja apliecības. Tās 

vidusskolas, kurā apmācības kārtējā mācību gadā netiek organizētas, izglītojamie var 

pieteikties apmācības grupai citā vidusskolā, rakstot iesniegumu Izglītības pārvaldes 

vadītājam.” 

2. Papildināt noteikumu 3.pielikuma minētā līguma 5.sadaļu “Pušu rekvizīti un paraksti” ar 

ailes “Skolēna vecāki” informāciju, kurā aiz “adrese:” tiktu norādīts arī “tālrunis”. 

 

5. § 

Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības “Kārtībā, kādā notiek aktīvās atpūtas 

inventāra izsniegšana tā lietotājiem Rēzeknes novada teritorijā”  
(Ziņo J.Šaudiņš, Debatē S.Šķesters, E.Pizāne, G.Rasims, J.Šaudiņš) 

 

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

Finanšu pastāvīgās komitejas 2018.gada 12.aprīļa priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot 

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

Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, 

Viktors Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Ērika Teirumnieka, Frīdis Zenčenko, Normunds Zušs), 

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

 

1. izdarīt šādus grozījumus Rēzeknes novada pašvaldības „Kārtībā, kādā notiek aktīvās 

atpūtas inventāra izsniegšana tā lietotājiem Rēzeknes novada teritorijā”, turpmāk tekstā 

- Kārtība, kas apstiprināta ar 2017.gada 7.septembra lēmuma „Par aktīvās atpūtas 

inventāra kārtības, kādā tiek izsniegts aktīvās atpūtas inventārs tā lietotājiem, un nomas 

pakalpojumu maksas apstiprināšanu Gaigalavas pagasta pārvaldes struktūrvienībā 

“Ūdens tūrisma attīstības centrs “Bāka”” un Mākoņkalna pagasta pārvaldē” (protokols 

Nr.22, 11.§) 1.punktu: 

1.1. papildināt Kārtības 1.1.punktu pēc vārda “kajaku” ar vārdiem “elektrisko trīsriteņu, 

cilvēkiem ar īpašām vajadzībām”;  

1.2. izteikt Kārtības 3.1.punktu šādā redakcijā: 

“3.1. Inventārs tiek uzglabāts divos Rēzeknes novada pašvaldības pagastos, 2 

(divas) vienības elektrisko trīsriteņu, 10 (desmit) vienības no šāda inventāra veida: 



6 

 

velosipēdiem, SUP sērfinga airdēļiem un kajakiem, kopā ar papildus inventāru, tiks 

uzglabātas Rēzeknes novada pašvaldības Mākoņkalna pagasta bijušajā pamatskolā 

un 2 (divas) vienības elektrisko trīsriteņu, 10 (desmit) vienības no šāda inventāra 

veida: velosipēdiem, SUP sērfinga airdēļiem un kajakiem, kopā ar papildus 

inventāru, tiks uzglabātas Rēzeknes novada pašvaldības Gaigalavas pagasta 

Ūdenstūrisma attīstības centra “BĀKA” noliktavās (turpmāk tekstā - inventāra 

bāzes vietas).” 

1.3. Papildināt Kārtības 3.4.punktu pēc vārda “grupām” ar vārdiem “(izņemot 

elektriskos trīsriteņus)”. 

1.4. Papildināt Kārtības 3.5.punktu pēc vārda “tuvumos” ar vārdiem “(kaimiņu 

pašvaldībās)”. 

1.5. Papildināt Kārtības 4.punktu ar 4.2. un 4.3.apakšpunktiem šādās redakcijās:  

“4.2. Elektriskie trīsriteņi tiek izsniegti bezmaksas tikai bērniem un pieaugušajiem 

ar īpašām vajadzībām, uzrādot invalīda apliecību, un pensijas vecuma 

iedzīvotājiem, uzrādot pensionāra apliecību. 

4.3. Drošības pasākumu īstenošanai elektrisko trīsriteņu izmantošanas laikā bērnu 

un pieaugušo ar īpašām vajadzībām asistentam vai likumiskajam pārstāvim 

bezmaksas tiek izsniegts velosipēds.” 

1.6. Papildināt Kārtības 5.1.1.punktu pēc vārda “grupām” ar vārdiem “gan pensionāriem 

un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām”. 

2. Ar šo lēmumu izdarītie grozījumi Kārtībā stājas spēkā ar 2018.gada 19.aprīli. 

3. Uzdot Izglītības pārvaldes jaunatnes lietu speciālistam Jānim Šaudiņam nodrošināt 

Rēzeknes novada pašvaldības „Kārtības, kādā notiek aktīvās atpūtas inventāra 

izsniegšana tā lietotājiem Rēzeknes novada teritorijā” konsolidēšanu pēc tās grozījumu 

spēkā stāšanās. 

4. Uzdot Attīstības plānošanas nodaļai nodrošināt konsolidētās Rēzeknes novada 

pašvaldības „Kārtības, kādā notiek aktīvās atpūtas inventāra izsniegšana tā lietotājiem 

Rēzeknes novada teritorijā” publicēšanu Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapā. 

 

6. § 

Par Rēzeknes novada pašvaldībai piekritīgo neapbūvēto zemes vienību Silmalas pagastā, 

ar kadastra apzīmējumiem 7888 004 0291, 7888 004 0292  

nomas tiesību izsoli  
(Ziņo S.Frančenko) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldības finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 

novēršanu” 1.pantu, 3.panta 2.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu 

un otrās daļas 3.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Par 

publiskās personas zemes nomu”, Rēzeknes novada pašvaldības 2010.gada 15.jūlija saistošo 

noteikumu Nr.(numurs)5 „Par Rēzeknes novada pašvaldībai piederošās vai piekritīgās zemes 

nomu un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 2.3.punktu, ņemot vērā Finanšu pastāvīgās 

komitejas 2018.gada 12.aprīļa priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 15 (Regīna 

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

Lukaševičs, Pāvels Melnis, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, 

Staņislavs Šķesters, Ērika Teirumnieka, Frīdis Zenčenko, Normunds Zušs), “pret” - nav, “atturas” 

– nav, n o l e m j: 

 

1. Nodot nomā pašvaldībai piekritīgo neapbūvēto zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 

7888 004 0291 un platību 1,2 ha un zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7888 004 

0292 un platību 0,3 ha, kas atrodas “Tāravas”, Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā, 

rīkojot zemes nomas tiesību izsoli. 
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2. Izveidot zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7888 004 0291, 7888 004 0292 

izsoles procedūras veikšanai komisiju šādā sastāvā:  

komisijas priekšsēdētājs -  Eduards Grišuļonoks, Silmalas pagasta pārvades vadītājs; 

komisijas locekļi:  Marina Borisova, pagasta pārvaldes zemes lietu speciāliste; 

Nellija Augustāne, Silmalas pagasta pārvaldes sekretāre. 

3. Apstiprināt nomas maksas nosacīto cenu (izsoles sākumcenu) – EUR 12,71 gadā (bez 

PVN).  

4. Apstiprināt pašvaldībai piekritīgās neapbūvētās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

7888 004 0291 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 004 0292, kas atrodas 

“Tāravas”, Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā, izsoles noteikumus (izsoles noteikumi 

pievienoti). 

5. Komisijai organizēt zemes nomas tiesību izsoli saskaņā ar ārējiem normatīvajiem 

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

apstiprinātajiem neapbūvēto zemes vienību Silmalas pagastā, ar kadastra apzīmējumiem 

7888 004 0291, 7888 004 0292, nomas tiesību izsoles noteikumiem.  

6. Komisijai nodrošināt informācijas publicēšanu par izsoli Rēzeknes novada pašvaldības 

mājaslapā, informācijas izvietošanu uz Rēzeknes novada pašvaldības un Silmalas 

pagasta pārvaldes informācijas stendiem. 

7. Komisijai iesniegt apstiprināšanai Rēzeknes novada domei zemes nomas tiesību izsoles 

rezultātus vai pieņemt lēmumu par zemes nomas tiesību izsoles atzīšanu par nenotikušu. 

 

7. § 

Par Rēzeknes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Muzejs”, Pušas pagastā, ar 

kadastra Nr.7880 004 0312 pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu izsoli  
(Ziņo S.Frančenko) 

 

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

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

8.panta otro un trešo daļu un 9.panta otro daļu, Rēzeknes novada domes 2017.gada 6.jūlija lēmumu 

„Par Rēzeknes novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Muzejs” ar kadastra numuru 7880 004 

0312 atsavināšanu Pušas pagastā” (protokols Nr.16, 14.§), Rēzeknes novada domes 2017.gada 

17.augusta lēmumu „Par Rēzeknes novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Muzejs” ar kadastra 

numuru 7880 004 0312 izsoles atzīšanu par nenotikušu un pārdošanu atkārtotā mutiskā izsolē ar 

augšupejošu soli” (protokols Nr.20, 4.§), Rēzeknes novada domes 2017.gada 2.novembra lēmumu 

„Par Rēzeknes novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Muzejs” ar kadastra numuru 7880 004 

0312 izsoles atzīšanu par nenotikušu” (protokols Nr.26, 2.§) un  ņemot vērā Maltas pagasta 

pārvaldes struktūrvienības „Pušas pagasta pārvalde” 2018.gada 9.aprīļa  ierosinājumu un Finanšu 

pastāvīgās komitejas 2018.gada 12.aprīļa  priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 

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

Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors 

Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Ērika Teirumnieka, Frīdis Zenčenko, Normunds Zušs), “pret” - 

nav, “atturas” – nav, n o l e m j: 

 

1. nodot atkārtotai atsavināšanai Rēzeknes novada pašvaldības nekustamo īpašumu 

„Muzejs” ar kadastra numuru 7880 004 0312, kas sastāv no zemesgabala  ar kadastra 

apzīmējumu 7880 004 0312 un platību 0.21 ha un nedzīvojamās ēkas ar kadastra 

apzīmējumu 7880 004 0312 001, nosakot atsavināšanas veidu - pārdošanu mutiskā 

izsolē ar augšupejošu soli. 

2. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma „Muzejs”, Pušas pagastā, Rēzeknes 

novadā, izsoles noteikumus (izsoles noteikumi pievienoti). 
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3. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma nosacīto cenu –  EUR 6400.00 (seši 

tūkstoši četri simti euro, 00  centi). 

4. Izsoles rezultātus ar Rēzeknes novada domes 2017.gada 6.jūlija lēmumu izveidotajai 

komisijai iesniegt apstiprināšanai Rēzeknes novada domē. 

 

8. § 

Par Rēzeknes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Laucenes 3”, Ozolaines pagastā, ar 

kadastra Nr.7876 001 2559, pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu izsoli 
 (Ziņo S.Frančenko) 

 

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

daļas 17.punktu, Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, 

8.panta trešo daļu, 10.pantu, ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2018.gada 12.aprīļa 

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

Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Elvīra 

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

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

 

1. nodot atsavināšanai Rēzeknes novada pašvaldības nekustamo īpašumu „Laucenes 3”, 

ar kadastra Nr.7876 001 2559, kas sastāv no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 7876 

001 2559 un 0,11 ha platību un nedzīvojamās ēkas (garāžas, kadastra apzīmējums 7876 

001 2559 001), īpašums atrodas “Laucenes 3”, Tēviņos, Ozolaines pagastā, Rēzeknes 

novadā, pārdodot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli. 

2. Izveidot komisiju izsoles procedūras veikšanai šāda sastāvā: 

komisijas priekšsēdētājs -  Juris Runčs, Ozolaines pagasta pārvaldes komunālās 

saimniecības pārzinis;  

komisijas locekļi:  Liene Peļņa, Ozolaines pagasta pārvaldes lietvede; 

Svetlana Petrova, Ozolaines pagasta pārvaldes galvenā 

grāmatvede; 

Jana Jakuškina, Zemes pārvaldības dienesta zemes lietu 

speciāliste. 

3. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma nosacīto cenu EUR 3000,00 (trīs tūkstoši 

euro 00 centi). 

4. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma „Laucenes 3”, Tēviņos, Ozolaines pagastā, 

Rēzeknes novadā, izsoles noteikumus (izsoles noteikumi pievienoti). 

5. Komisijai nodrošināt informācijas publicēšanu par izsoli atbilstoši normatīvo aktu 

noteikumiem, tajā skaitā arī Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapā. 

6. Komisijai organizēt nekustamā īpašuma „Laucenes 3”, Tēviņos, Ozolaines pagastā, 

Rēzeknes novadā, izsoli saskaņā ar ārējiem normatīvajiem aktiem, kas regulē 

pašvaldības mantas nomas tiesību izsoli, un Rēzeknes novada domes apstiprinātajiem 

pašvaldības nekustamā īpašuma „Laucenes 3”, Tēviņos, Ozolaines pagastā, Rēzeknes 

novadā, izsoles noteikumiem. 

7. Izsoles rezultātus komisijai iesniegt apstiprināšanai Rēzeknes novada domē. 

 

9. § 

Par Rēzeknes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Jaunaudzes 1”, Ilzeskalna pagastā, 

ar kadastra Nr.7858 002 0126, pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu izsoli  
(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, 
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8.panta otro un trešo daļu un 9.panta otro daļu, ņemot vērā Ilzeskalna pagasta pārvaldes 2018.gada 

6.aprīļa ierosinājumu un Finanšu pastāvīgās komitejas 2018.gada 12.aprīļa priekšlikumu, 

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

Buharins, Vilis Deksnis, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Elvīra Pizāne, 

Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Ērika Teirumnieka, Frīdis 

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

 

1. nodot atsavināšanai Rēzeknes novada pašvaldības nekustamo īpašumu “Jaunaudzes 

1”, ar kadastra Nr.7858 002 0126, kas sastāv no zemes vienībām ar kadastra 

apzīmējumiem 7858 002 0024 un platību 7,46 ha, 7858 002 0176 un platību 3,07 ha, 

7858 003 0093 un platību 8,81 ha, kas atrodas Ilzeskalna pagastā, Rēzeknes novadā, 

pārdodot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.  

2. Izveidot nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 7858 002 0126 izsoles procedūras 

veikšanai komisiju šādā sastāvā:  

komisijas priekšsēdētājs -  Genovefa Gailuma, Ilzeskalna pagasta pārvaldes vadītāja; 

komisijas locekļi:  Marina Rūbežniece, Ilzeskalna pagasta pārvaldes galvenā 

grāmatvede; 

Anna Kūkoja, Ilzeskalna pagasta pārvaldes zemes lietu specialiste. 

3. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 7858 002 0126 

Ilzeskalna pagastā, Rēzeknes novadā, izsoles noteikumus (izsoles noteikumi 

pievienoti). 

4. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma nosacīto cenu EUR 24 240,00 (divdesmit 

četri tūkstoši divi simti četrdesmit euro, 00 centi). 

5. Komisijai nodrošināt informācijas publicēšanu par izsoli atbilstoši normatīvo aktu 

noteikumiem, tajā skaitā arī Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapā. 

6. Komisijai organizēt nekustamā īpašuma „Jaunaudzes 1”, Ilzeskalna pagastā, Rēzeknes 

novadā, izsoli saskaņā ar ārējiem normatīvajiem aktiem, kas regulē pašvaldības mantas 

nomas tiesību izsoli, un Rēzeknes novada domes apstiprinātajiem pašvaldības 

nekustamā īpašuma „Jaunaudzes 1”, Ilzeskalna pagastā, Rēzeknes novadā, izsoles 

noteikumiem. 

7. Izsoles rezultātus komisijai iesniegt apstiprināšanai Rēzeknes novada domē. 

 

10. § 

Par Rēzeknes novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Nosaukums”, Lūznavas pagastā, 

ar kadastra Nr.(numurs), izsoles rezultātu apstiprināšanu  
(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, saskaņā ar Rēzeknes novada 

domes 2018.gada 1.marta lēmumu “Par Rēzeknes novada pašvaldības nekustamā īpašuma 

„Nosaukums” ar kadastra numuru (numurs) atsavināšanu Lūznavas pagastā”, ņemot vērā izsoles 

procedūras komisijas 2018.gada 3.aprīļa izsoles protokolu un Finanšu pastāvīgās komitejas 

2018.gada 12.aprīļa priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 15 (Regīna Baranova, 

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

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

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

 

1. apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma „Nosaukums” ar kadastra numuru (numurs), 

mutiskās izsoles rezultātus, nosakot par izsoles uzvarētāju E. K., kura ieguva tiesības 

uz minēto īpašumu kā izsoles vienīgais dalībnieks par EUR 3238,40 (trīs tūkstoši divi 
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simti trīsdesmit astoņi euro 40 centi), nekustamā īpašuma nosacīto cenu pārsolot par 

vienu soli. 

2. Uzdot Lūznavas pagasta pārvaldes vadītāja p.i. Edgaram Blinovam noslēgt nekustamā 

īpašuma „Nosaukums”, Rēzeknes novadā, Lūznavas pagastā, pirkuma līgumu. 

 

11. § 

Par nekustamā īpašuma “Rozentova” daļas atsavināšanu sabiedrības vajadzībām 

labprātīgi un atlīdzības noteikšanas komisijas izveidošanu  
(Ziņo I.Turka) 

 

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

pirmās daļas 27.punktu, Zemes pārvaldības likuma 8.pantu, Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā 

nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma 2.pantu, 3.pantu, 4.pantu un 8.pantu, Ministru kabineta 

2011.gada 15.marta noteikumu Nr.204 “Kārtība, kādā nosaka taisnīgu atlīdzību par sabiedrības 

vajadzībām atsavināmo nekustamo īpašumu” 3.punktu, 5.punktu, 6.punktu un 7.punktu, ņemot 

vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2017.gada 13.jūlija priekšlikumu, 2017.gada 16.augusta 

Vienošanos par R. P. piederošo zemes vienību daļu iegūšanas pašvaldības īpašumā nosacījumiem 

un Finanšu pastāvīgās komitejas 2018.gada 12.aprīļa priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, 

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

Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, 

Viktors Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Ērika Teirumnieka, Frīdis Zenčenko, Normunds Zušs), 

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

 

1. sabiedrības vajadzībām labprātīgi atsavināt nekustamā īpašuma “Rozentova” ar 

kadastra Nr.7870 003 1167, kas atrodas “Rozentova”, Maltas pagastā, Rēzeknes novadā, 

daļu 3,3957 ha platībā, t.sk. zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7870 003 1137, 

7870 003 1174 un 7870 003 1136. 

2. Noteikt, ka nekustamā īpašuma “Rozentova” sastāvā ietilpstošās zemes vienības 

nepieciešamas šādu pašvaldības funkciju nodrošināšanai: 

2.1. zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7870 003 1137 un platību 0,2017 ha - Kalnu 

ielas uzturēšanai, par kuras nomas lietošanu tiesības nostiprinātas ar attiecīgu 

ierakstu zemesgrāmatā; 

2.2. zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7870 003 1174 un platību 2,4676 ha - 

Rozentovas parka atjaunošanai; 

2.3. zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7870 003 1136 un platību 0,7264 ha – 

Rēzeknes novada pašvaldības Maltas speciālās internātpamatskolas ēkas 

uzturēšanai.  

3. Izveidot nekustamā īpašuma “Rozentova” daļas iegūšanai pašvaldības īpašumā 

Atlīdzības noteikšanas komisiju, turpmāk – komisiju, šādā sastāvā: 

3.1. Elvīra Pizāne, Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniece; 

3.2. Ilona Turka, Juridiskās un lietvedības nodaļas vadītāja; 

3.3. Silvija Ančikovska, Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja; 

3.4. Juris Zvīdriņš, Zemes pārvaldības dienesta vadītājs; 

3.5. Vitālijs Skudra, Maltas pagasta pārvaldes vadītājs; 

3.6. Iveta Ladnā, Juridiskās un lietvedības nodaļas juriste; 

3.7. Marta Vizule, Zemes pārvaldības dienesta vecākā zemes lietu speciāliste. 

4. Par komisijas priekšsēdētāju iecelt Elvīru Pizāni. 

5. Par komisijas priekšsēdētāja vietnieku iecelt Ilonu Turku. 

6. Uzdot Maltas pagasta pārvaldei veikt darbības nekustamā īpašuma “Rozentova” daļas - 

zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7870 003 1137, 7870 003 1174 un 7870 003 

1136 novērtēšanai un pašvaldības izdevumu (atlīdzības par zaudējumiem) noteikšanai 
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par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7870 003 1137, 7870 003 1174 un 7870 

003 1136 atdalīšanai no zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 7870 003 1167 un 

7870 003 1168, kadastrālajai uzmērīšanai un reģistrācijai Nekustamā īpašuma valsts 

kadastra sistēmā. 

7. Uzdot Maltas pagasta pārvaldei iesniegt Atlīdzības noteikšanas komisijai nekustamā 

īpašuma “Rozentova” daļas - zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7870 003 1137, 

7870 003 1174 un 7870 003 1136 - šī lēmuma 6.punktā minēto novērtējumu un 

pašvaldības izdevumu aprēķinu. 

 

12. § 

Par dzīvokļa īpašuma (adrese), Ratniekos, Čornajas pagastā, nodošanu atsavināšanai I.R.  
(Ziņo I.Ladnā) 

 

Izskatījusi I.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 12.aprīļa priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 

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

Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors 

Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Ērika Teirumnieka, Frīdis Zenčenko, Normunds Zušs), “pret” - 

nav, “atturas” – nav, n o l e m j: 

 

1. pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.(numurs), kas atrodas (adrese), Ratniekos, 

Čornajas pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.(numurs), platība 85,6 m2, nodošanu 

atsavināšanai I.R. (lēmums pievienots). 

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

pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.(numurs), platība 85,6 m2, nosacītās cenas 

noteikšanai novērtēšanas komisiju šādā sastāvā: 

komisijas priekšsēdētājs -  Oļegs Kvitkovskis, Čornajas pagasta pārvaldes vadītājs; 

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

Edgars Paškovs, Zemes pārvaldības dienesta zemes lietu 

speciālists. 

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

pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.(numurs), platība 85,6 m2, novērtēšanas 

komisijai iesniegt nosacīto cenu apstiprināšanai Rēzeknes novada domei. 

 

13. § 

Par dzīvokļa īpašuma (adrese), Greiškānos, Griškānu pagastā, nodošanu atsavināšanai 

V.V.  
(Ziņo I.Ladnā) 

 

Izskatījusi V.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 12.aprīļa priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 

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

Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors 

Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Ērika Teirumnieka, Frīdis Zenčenko, Normunds Zušs), “pret” - 

nav, “atturas” – nav, n o l e m j: 
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1. pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.(numurs), kas atrodas (adrese), Greiškānos, 

Griškānu pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.(numurs), platība 35,8 m2, nodošanu 

atsavināšanai V.V. (lēmums pievienots). 

2. Izveidot dzīvokļa īpašuma Nr.(numurs), kas atrodas (adrese), Greiškānos, Griškānu 

pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.(numurs), platība 35,8 m2, nosacītās cenas 

noteikšanai novērtēšanas komisiju šādā sastāvā: 

komisijas priekšsēdētājs -  Jānis Aleksāns, Griškānu pagasta pārvaldes vadītājs; 

komisijas locekļi:  Iveta Rutkovska, Griškānu pagasta pārvaldes galvenā grāmatvede; 

Edgars Paškovs, Zemes pārvaldības dienesta zemes lietu 

speciālists. 

3. Uzdot dzīvokļa īpašuma Nr. (numurs), kas atrodas (adrese) , Greiškānos, Griškānu 

pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.(numurs), platība 35,8 m2, novērtēšanas 

komisijai iesniegt nosacīto cenu apstiprināšanai Rēzeknes novada domei. 

 

14. § 

Par dzīvokļa īpašuma (adrese), Stoļerovā, Stoļerovas pagastā, nodošanu atsavināšanai 

A.M. 
(Ziņo I.Ladnā) 

 

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

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

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

pastāvīgās komitejas 2018.gada 12.aprīļa priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 

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

Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors 

Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Ērika Teirumnieka, Frīdis Zenčenko, Normunds Zušs), “pret” - 

nav, “atturas” – nav, n o l e m j: 

 

1. pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.(numurs), kas atrodas (adrese), Stoļerovā, 

Stoļerovas pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.(numurs), platība 75,8 m2, nodošanu 

atsavināšanai A.M.(lēmums pievienots). 

2. Izveidot dzīvokļa īpašuma Nr.(numurs), kas atrodas (adrese), Stoļerovā, Stoļerovas 

pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.(numurs), platība 75,8 m2, nosacītās cenas 

noteikšanai novērtēšanas komisiju šādā sastāvā: 

komisijas priekšsēdētājs -  Aivars Lukša, Stoļerovas pagasta pārvaldes vadītājs; 

komisijas locekļi: Anna Matisāne, Stoļerovas pagasta pārvaldes galvenā grāmatvede; 

Edgars Paškovs, Zemes pārvaldības dienesta zemes lietu speciālists. 

3. Uzdot dzīvokļa īpašuma Nr.(numurs), kas atrodas (adrese), Stoļerovā, Stoļerovas 

pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.(numurs), platība 75,8 m2, novērtēšanas 

komisijai iesniegt nosacīto cenu apstiprināšanai Rēzeknes novada domei. 

 

15. § 

Par dzīvokļa īpašumu (adrese), Stoļerovā, Stoļerovas pagastā, nodošanu atsavināšanai 

B.M.   
(Ziņo I.Ladnā) 

 

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

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

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

pastāvīgās komitejas 2018.gada 12.aprīļa priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 

15 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Anita Ludborža, 
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Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors 

Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Ērika Teirumnieka, Frīdis Zenčenko, Normunds Zušs), “pret” - 

nav, “atturas” – nav, n o l e m j: 

 

1. pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.(numurs), kas atrodas (adrese), Stoļerovā, 

Stoļerovas pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.(numurs), platība 61,1 m2, nodošanu 

atsavināšanai B.M.  (lēmums pievienots). 

2. Izveidot dzīvokļa īpašuma Nr.(numurs), kas atrodas (adrese), Stoļerovā, Stoļerovas 

pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.(numurs), platība 61,1 m2, nosacītās cenas 

noteikšanai novērtēšanas komisiju šādā sastāvā: 

komisijas priekšsēdētājs -  Aivars Lukša, Stoļerovas pagasta pārvaldes vadītājs; 

komisijas locekļi: Anna Matisāne, Stoļerovas pagasta pārvaldes galvenā grāmatvede; 

Edgars Paškovs, Zemes pārvaldības dienesta zemes lietu speciālists. 

3. Uzdot dzīvokļa īpašuma Nr.(numurs), kas atrodas (adrese), Stoļerovā, Stoļerovas 

pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.(numurs), platība 61,1 m2, novērtēšanas 

komisijai iesniegt nosacīto cenu apstiprināšanai Rēzeknes novada domei. 

 

16. § 

Par dzīvokļa īpašuma (adrese), Ratniekos, Čornajas pagastā, nosacītās cenas 

apstiprināšanu 
(Ziņo I.Ladnā) 

 

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

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.panta trešo daļu, 36.panta trešo daļu, 37.panta 

pirmās daļas 4.punktu, Pārejas noteikumu 11.punktu, Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada 

1.marta noteikumu Nr.6 “Kārtība, kādā notiek pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas 

process un atsavināšanas rezultātā iegūto līdzekļu izlietošana Rēzeknes novada pašvaldībā” 

25.1.apakšpunktu, 27.punktu, 28.1.apakšpunktu, ņemot vērā Rēzeknes novada domes 2018.gada 

1.februāra lēmumu “Par dzīvokļa īpašuma (adrese), Ratniekos, Čornajas pagastā, nodošanu 

atsavināšanai M.J. ” (protokols Nr.4, 7.§), un M.J.  2018.gada 3.aprīļa iesniegumu, ņemot vērā 

Čornajas pagasta pārvaldes dzīvokļa īpašuma „Adrese” novērtēšanas komisijas 2018.gada 4.aprīļa 

sēdes protokolu un Finanšu pastāvīgās komitejas 2018.gada 12.aprīļa priekšlikumu, Rēzeknes 

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

Deksnis, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, 

Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Ērika Teirumnieka, Frīdis Zenčenko, 

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

 

1. apstiprināt dzīvokļa īpašuma Nr.(numurs), kas atrodas (adrese), Ratniekos Čornajas 

pagastā, Rēzeknes novadā, ar kadastra Nr.(numurs), platība 74,1 m2, nosacīto cenu EUR 

2078,42 (divi tūkstoši septiņdesmit astoņi euro, 42 centi). 

2. Pārdot M.J., personas kods (kods), dzīvo (adrese), Rēzeknes novadā, dzīvokļa īpašumu 

Nr.(numurs), kas atrodas (adrese), Ratniekos Čornajas pagastā, Rēzeknes novadā, ar 

kadastra Nr.(numurs), platība 74,1 m2, par brīvu cenu, kas ir vienāda ar nosacīto cenu, 

t.i., EUR 2078,42 (divi tūkstoši septiņdesmit astoņi euro, 42 centi). 

3. Noteikt pirmo iemaksu 10 % (desmit procentu) apmērā no dzīvokļa īpašuma nosacītās 

cenas, t. i., EUR 207,84 (divi simti septiņi euro, 84 centi). 

4. Noteikt pirmās iemaksas samaksas termiņu līdz 2018.gada 20.maijam. 

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

dienas paziņot Juridiskajai un lietvedības nodaļai par pirmās iemaksas samaksu. 
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6. Uzdot Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniecei Elvīrai Pizānei noslēgt 

nomaksas pirkuma līgumu ar M. J. 1 (viena) mēneša laikā no pirmās iemaksas samaksas 

dienas. 

7. Noteikt 5 (piecu) gadu nomaksas termiņu no nomaksas pirkuma līguma noslēgšanas 

dienas. 

8. Noteikt, ka par atlikto maksājumu M.J.  maksā 6 % (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 2018.gada 1.februāra lēmuma (protokols Nr.4, 

7.§) 2.punktu, 2018.gada 26.martā M.J.  iemaksāja Čornajas pagasta pārvaldes, reģ. 

Nr.90000014601, SEB bankas norēķinu kontā Nr.LV33UNLA0050019681460 summu 

EUR 215,00 (divi simti piecpadsmit euro 00 centu) apmērā. 

10. Ieskaitīt atlikušo pirkuma maksas daļu EUR 1863,42 (viens tūkstotis astoņi simti 

sešdesmit trīs euro 42 centi) Čornajas pagasta pārvaldes, reģ. Nr.90000014601, SEB 

bankas norēķinu kontā Nr.LV33UNLA0050019681460. 

11. Samazināt Čornajas pagasta pārvaldei 2018.gadā plānoto transfertu no pašvaldības 

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

cenas, koriģējot transfertu, izdarot kārtējos budžeta grozījumus. 

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

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

Čornajas pagasta teritorijā esošo pašvaldības nekustamo īpašumu kadastrālajai 

uzmērīšanai un ierakstīšanai zemesgrāmatā. 

 

17. § 

Par dzīvokļa īpašuma (adrese), Stoļerovā, Stoļerovas pagastā, nosacītās cenas 

apstiprināšanu 
(Ziņo I.Ladnā, Debatē S.Šķesters, E.Pizāne, I.Ladnā) 

 

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

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.panta trešo daļu, 36.panta trešo daļu, 37.panta 

pirmās daļas 4.punktu, Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada 1.marta noteikumu Nr.6 “Kārtība, 

kādā notiek pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas process un atsavināšanas rezultātā 

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

28.1.apakšpunktu, ņemot vērā Rēzeknes novada domes 2018.gada 5.aprīļa lēmumu “Par dzīvokļa 

īpašuma (adrese), Stoļerovā, Stoļerovas pagastā, nodošanu atsavināšanai A.K.” (protokols Nr.8, 

6.§), un A.K.  2018.gada 10.janvāra iesniegumu, ņemot vērā Stoļerovas pagasta pārvaldes dzīvokļa 

īpašuma „adrese” novērtēšanas komisijas 2018.gada 9.aprīļa sēdes protokolu un Finanšu 

pastāvīgās komisijas 2018.gada 12.aprīļa priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 

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

Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors 

Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Ērika Teirumnieka, Frīdis Zenčenko, Normunds Zušs), “pret” - 

nav, “atturas” – nav, n o l e m j: 

 

1. apstiprināt dzīvokļa īpašuma Nr.(numurs), kas atrodas (adrese), Stoļerovā, Stoļerovas 

pagastā, Rēzeknes novadā, ar kadastra Nr.(numurs), platība 75,5 m2, nosacīto cenu EUR 

3890,19 (trīs tūkstoši astoņi simti deviņdesmit euro, 19 centi). 

2. Pārdot A.K., personas kods (kods), dzīvo (adrese), dzīvokļa īpašumu Nr.(numurs), kas 

atrodas (adrese), Stoļerovā, Stoļerovas pagastā, Rēzeknes novadā, ar kadastra 

Nr.(numurs), platība 75,5 m2, par brīvu cenu, kas ir vienāda ar nosacīto cenu, t.i., EUR 

3890,19 (trīs tūkstoši astoņi simti deviņdesmit euro, 19 centi). 
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3. Noteikt pirmo iemaksu 10 % (desmit procentu) apmērā no dzīvokļa īpašuma nosacītās 

cenas, t. i., 389,02 euro (trīs simti astoņdesmit deviņi euro, 02 centi). 

4. Noteikt pirmās iemaksas samaksas termiņu līdz 2018.gada 20.maijam. 

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

dienas paziņot par to Juridiskajai un lietvedības nodaļai. 

6. Uzdot Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniecei Elvīrai Pizānei noslēgt 

nomaksas pirkuma līgumu ar A.K. viena mēneša laikā no pirmās iemaksas samaksas 

dienas. 

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

dienas. 

8. Noteikt, ka par atlikto maksājumu A.K.  maksās 6 % (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 2018.gada 5.aprīļa lēmuma (protokols Nr.8, 

6.§) 2.punktu, 2018.gada 6.aprīlī A.K.  iemaksāja Stoļerovas pagasta pārvaldes, reģ. 

Nr.90000048561, AS “Swedbank” norēķinu kontā Nr.LV14HABA0551021115889 

summu EUR 215,00 (divi simti piecpadsmit euro 00 centu) apmērā. 

10. Ieskaitīt atlikušo pirkuma maksas daļu EUR 3675,19 (trīs tūkstoši seši simti 

septiņdesmit pieci euro 19 centi) Stoļerovas pagasta pārvaldes, reģ. Nr.90000048561, 

AS “Swedbank” norēķinu kontā Nr.LV14HABA0551021115889. 

11. Samazināt Stoļerovas pagasta pārvaldei 2018.gadā plānoto transfertu no pašvaldības 

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

cenas, koriģējot transfertu, izdarot kārtējos budžeta grozījumus. 

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

Stoļerovas pagasta pārvaldei radās, veicot nekustamā īpašuma novērtēšanu, ir 

izlietojami Stoļerovas pagasta teritorijā esošo pašvaldības nekustamo īpašumu 

kadastrālajai uzmērīšanai un ierakstīšanai zemesgrāmatā. 

 

18. § 

Par dzīvokļa īpašuma (adrese), Stoļerovā, Stoļerovas pagastā, nosacītās cenas 

apstiprināšanu  
(Ziņo I.Ladnā) 

 

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

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.panta trešo daļu, 36.panta trešo daļu, 37.panta 

pirmās daļas 4.punktu, Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada 1.marta noteikumu Nr.6 “Kārtība, 

kādā notiek pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas process un atsavināšanas rezultātā 

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

28.1.apakšpunktu, ņemot vērā Rēzeknes novada domes 2018.gada 5.aprīļa lēmumu “Par dzīvokļa 

īpašuma (adrese), Stoļerovā, Stoļerovas pagastā, nodošanu atsavināšanai A.S. ” (protokols 

Nr.(numurs), 7.§) un A.S.  2018.gada 6.februāra iesniegumu, ņemot vērā Stoļerovas pagasta 

pārvaldes dzīvokļa īpašuma „(adrese)” novērtēšanas komisijas 2018.gada 9.aprīļa sēdes protokolu 

un Finanšu pastāvīgās komisijas 2018.gada 12.aprīļa priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, 

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

Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, 

Viktors Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Ērika Teirumnieka, Frīdis Zenčenko, Normunds Zušs), 

“pret” - nav, “atturas” – nav, n o l e m j: 
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1. apstiprināt dzīvokļa īpašuma Nr.(numurs), kas atrodas (adrese), Stoļerovā, Stoļerovas 

pagastā, Rēzeknes novadā, ar kadastra Nr. (numurs), platība 61,3 m2, nosacīto cenu 

EUR 2490,19 (divi tūkstoši četri simti deviņdesmit euro, 19 centi). 

2. Pārdot A.S. , personas kods (kods), dzīvo (adrese), dzīvokļa īpašumu Nr.(numurs), kas 

atrodas (adrese), Stoļerovā, Stoļerovas pagastā, Rēzeknes novadā, ar kadastra Nr. 

(numurs), platība 61,3 m2, par brīvu cenu, kas ir vienāda ar nosacīto cenu, t.i., EUR 

2490,19 (divi tūkstoši četri simti deviņdesmit euro, 19 centi). 

3. Noteikt pirmo iemaksu 10 % (desmit procentu) apmērā no dzīvokļa īpašuma nosacītās 

cenas, t. i., 249,02 euro ( divi simti četrdesmit deviņi euro, 02 centi). 

4. Noteikt pirmās iemaksas samaksas termiņu līdz 2018.gada 20.maijam. 

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

dienas paziņot Juridiskajai un lietvedības nodaļai par pirmās iemaksas samaksu. 

6. Uzdot Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniecei Elvīrai Pizānei noslēgt 

nomaksas pirkuma līgumu ar A.S.  viena mēneša laikā no pirmās iemaksas samaksas 

dienas. 

7. Noteikt 14 (četrpadsmit) mēnešu nomaksas termiņu no nomaksas pirkuma līguma 

noslēgšanas dienas. 

8. Noteikt, ka par atlikto maksājumu A.S.  maksās 6 % (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 2018.gada 5.aprīļa lēmuma (protokols Nr.8, 

7.§) 2.punktu, 2018.gada 6.aprīlī A.S.  iemaksāja Stoļerovas pagasta pārvaldes, reģ. 

Nr.90000048561, AS “Swedbank” norēķinu kontā Nr.LV14HABA0551021115889 

summu EUR 215,00 (divi simti piecpadsmit euro 00 centu) apmērā. 

10. Ieskaitīt atlikušo pirkuma maksas daļu EUR 2275,19 (divi tūkstoši divi simti 

septiņdesmit pieci euro 19 centi) Stoļerovas pagasta pārvaldes, reģ. Nr.90000048561, 

AS “Swedbank” norēķinu kontā Nr.LV14HABA0551021115889. 

11. Samazināt Stoļerovas pagasta pārvaldei 2018.gadā plānoto transfertu no pašvaldības 

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

cenas, koriģējot transfertu, izdarot kārtējos budžeta grozījumus. 

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

Stoļerovas pagasta pārvaldei radās, veicot nekustamā īpašuma novērtēšanu, ir 

izlietojami Stoļerovas pagasta teritorijā esošo pašvaldības nekustamo īpašumu 

kadastrālajai uzmērīšanai un ierakstīšanai zemesgrāmatā. 

 

19. § 

Par dzīvokļu īpašumos nesadalīto zemes domājamo daļu nodošanu bez atlīdzības no 

Rēzeknes novada pašvaldības Silmalas pagasta pārvaldes bilances uz Rēzeknes novada 

pašvaldības Tiskādu bērnu nama un Tiskādu speciālās internātpamatskolas bilanci  
(Ziņo V.Jakovļeva) 

 

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

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

grāmatvedības uzskaiti” 19.punktu, ņemot vērā Rēzeknes novada pašvaldības Silmalas pagasta 

pārvaldes 2018.gada 5.aprīļa iesniegumu Nr.2.2/89 un Finanšu pastāvīgās komitejas 2018.gada 

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

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

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

Teirumnieka, Frīdis Zenčenko, Normunds Zušs), “pret” - nav, “atturas” – nav, n o l e m j: 
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1. Nodot bez atlīdzības no Rēzeknes novada pašvaldības Silmalas pagasta pārvaldes 

bilances uz Rēzeknes novada pašvaldības Tiskādu bērnu nama bilanci šādas dzīvokļu 

īpašumos nesadalītās zemes domājamās daļas šādiem dzīvokļiem: 

1.1. dzīvoklis Parka ielā 3-1, Vecružinā - 0,0178 zemes domājamās daļas ar bilances 

vērtību EUR 26,46 (divdesmit seši euro 46 centi); 

1.2. dzīvoklis Parka ielā 3-3, Vecružinā - 0,0178 zemes domājamās daļas ar bilances 

vērtību EUR 26,46 (divdesmit seši euro 46 centi); 

1.3. dzīvoklis Parka ielā 3-9, Vecružinā - 0,0203 zemes domājamās daļas ar bilances 

vērtību EUR 30,18 (trīsdesmit euro 18 centi). 

2. Nodot bez atlīdzības no Rēzeknes novada pašvaldības Silmalas pagasta pārvaldes 

bilances uz Rēzeknes novada pašvaldības Tiskādu speciālās internātpamatskolas bilanci 

šādas dzīvokļu īpašumos nesadalītās zemes domājamās daļas šādam dzīvoklim: 

2.1. dzīvoklis Parka ielā 3-7, Vecružinā - 0,0203 zemes domājamās daļas ar bilances 

vērtību EUR 30,18 (trīsdesmit euro 18 centi). 

3. Uzdot Rēzeknes novada pašvaldības Silmalas pagasta pārvaldei nodrošināt iepriekš 

minēto dzīvokļu īpašumos nesadalīto zemes domājamo daļu nodošanu bez atlīdzības 

Rēzeknes novada pašvaldības Tiskādu bērnu namam un Tiskādu speciālai 

internātpamatskolai, sagatavojot un parakstot pieņemšanas-nodošanas aktu un 

grāmatvedības izziņu.  

 

20. § 

Par komunālo pakalpojumu tarifu apstiprināšanu Rēzeknes novada pašvaldības  

Nautrēnu pagastā  
(Ziņo S.Frančenko, Debatē S.Šķesters, E.Pizāne) 

 

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”, ņemot vērā Nautrēnu pagasta pārvaldes 2018.gada 26.marta 

iesniegumu Nr.2.2/10, Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītājas saskaņojumu un Finanšu 

pastāvīgās komitejas 2018.gada 12.aprīļa priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 

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

Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors 

Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Ērika Teirumnieka, Frīdis Zenčenko, Normunds Zušs), “pret” - 

nav, “atturas” – nav, n o l e m j: 

 

1. sākot ar 2018.gada 1.jūniju, apstiprināt šādu komunālo pakalpojumu tarifu Nautrēnu 

pagasta pārvaldē: 

Nr.p. 

k. 

Pakalpojuma veids Mērvienība Cena bez 

PVN (euro) 

Piezīmes 

1. Ūdens apgāde  EUR/m³ 0,64  

2. Kanalizācija EUR/m³ 0,77  

2. Atzīt par spēku zaudējušiem Rēzeknes novada domes 2010.gada 1.aprīļa lēmuma “Par 

pakalpojumu sniegšanu Nautrēnu pagastā” (protokols Nr.7, 7.§) 5.2. un 5.3.punktus. 

 

 

 

21. § 

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

12.aprīļa priekšlikumu (protokols Nr.4, 1.§), Sodu reģistra datus, Rēzeknes novada pašvaldības 

Feimaņu pagasta pārvaldes iesniegto informāciju, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 15 

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

Lukaševičs, Pāvels Melnis, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, 

Staņislavs Šķesters, Ērika Teirumnieka, Frīdis Zenčenko, Normunds Zušs), “pret” - nav, “atturas” 

– nav, n o l e m j: 

 

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

1. I. S. – 1 murdu; 

2. Ē. K. – 1 murdu. 

 

22. § 

Par Sološnieku ezeru zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2018.gadam  
(Ziņo T.Kruste, Debatē S.Šķesters, E.Pizāne, T.Kruste, F.Zenčenko) 

 

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 

12.aprīļa priekšlikumu (protokols Nr.2, 1.§), Sodu reģistra datus, Rēzeknes novada pašvaldības 

Dricānu pagasta pārvaldes iesniegto informāciju, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 15 

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

Lukaševičs, Pāvels Melnis, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, 

Staņislavs Šķesters, Ērika Teirumnieka, Frīdis Zenčenko, Normunds Zušs), “pret” - nav, “atturas” 

– nav, n o l e m j: 

 

iedalīt šādus Sološnieku ezera zivju tīklu limitus pašpatēriņa zvejai 2018.gadā: 

1. T. D. – 30 m; 

2. A. D. – 1 murdu. 

 

23. § 

Par Umaņu 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 Umaņu ezera rūpnieciskās zvejas limitu sadales komisijas 2018.gada 



19 

 

12.aprīļa priekšlikumu (protokols Nr.1, 1.§), Sodu reģistra datus, Rēzeknes novada pašvaldības 

Pušas pagasta pārvaldes iesniegto informāciju, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 15 

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

Lukaševičs, Pāvels Melnis, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, 

Staņislavs Šķesters, Ērika Teirumnieka, Frīdis Zenčenko, Normunds Zušs), “pret” - nav, “atturas” 

– nav, n o l e m j: 

 

iedalīt šādus Umaņu ezera zivju tīklu limitu pašpatēriņa zvejai 2018.gadā: 

1. I. R. – 30 m; 

2. L. R. – 30 m. 

 

24. § 

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 

reformas pabeigšanai” sarakstā Nr.24 Strūžānu pagastā  
(Ziņo A.Bringule) 

 

Pamatojoties likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 41.panta pirmās 

daļas 4.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka 

valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidus zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas 

pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” 11.punktu, Strūžānu 

pagasta pārvaldes 2018.gada 10.aprīļa iesniegumu par pašvaldībai piekritīgajām zemes vienībām, 

ņemot vērā Tautsaimniecības attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas 2018.gada 12.aprīļa 

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

Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Elvīra 

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

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

 

1.  ņemot vērā Strūžānu pagasta pārvaldes iesniegumā norādīto, ka zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumiem 7894 001 0072, 7894 001 0096, 7894 001 0097, 7894 002 0097 

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.24 Strūžānu 

pagastā, nosakot, ka zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 7894 001 0072, 77894 

001 0096, 7894 001 0097, 7894 002 0097 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). 

2.    Lēmumu nosūtīt Strūžānu pagasta pārvaldei. 
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25. § 

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7844 003 0169 platības sadalījuma pa zemes 

lietošanas veidiem precizēšanu Bērzgales pagastā  
(Ziņo A.Bringule) 

 

Izskatījusi Bērzgales pagasta pārvaldes iesniegumu 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 12.aprīļa priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 15 (Regīna Baranova, 

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

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

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

 

pieņemt lēmumu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7844 003 0169 platības 

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

 

26. § 

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7868 001 0624 platības sadalījuma pa zemes 

lietošanas veidiem precizēšanu un zemes lietošanas mērķa maiņu Lūznavas pagastā  
(Ziņo A.Bringule) 

 

Izskatījusi Lūznavas pagasta pārvaldes iesniegumu par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 7868 001 0624 platības sadalījuma pa zemes lietošanas veidiem precizēšanu un zemes 

lietošanas mērķa 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 12.aprīļa priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 15 (Regīna Baranova, 

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

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

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

 

pieņemt lēmumu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7868 001 0624 platības 

sadalījuma pa zemes lietošanas veidiem precizēšanu un zemes lietošanas mērķa maiņu Lūznavas 

pagastā (lēmums pievienots). 

 

27. § 

Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību robežu pārkārtošanu un zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 7874 002 0116 sadali Nagļu pagastā  
(Ziņo A.Bringule) 

 

Izskatījusi Nagļu pagasta pārvaldes iesniegumu par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības 

ar kadastra apzīmējumu 7874 002 0116 sadali un robežu pārkārtošanu zemes vienībām, 

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

ņemot vērā Tautsaimniecības attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas 2018.gada 12.aprīļa 

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

Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Elvīra 

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

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

 

pieņemt lēmumu par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību robežu pārkārtošanu un zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 7874 002 0116 sadali Nagļu pagastā (lēmums pievienots).  
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28. § 

Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7894 001 0072 sadali 

Stružānu pagastā  
(Ziņo A.Bringule) 

 

Izskatījusi AS “Latvijas Valsts meži” Nekustamo īpašumu speciālista Ziemeļlatgales 

reģiona teritorijā Gunāra Vigupa un Strūžānu pagasta pārvaldes iesniegumu par pašvaldībai 

piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7894 001 0072, pamatojoties uz likuma „Par 

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

attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas 2018.gada 12.aprīļa priekšlikumu, Rēzeknes novada 

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

Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, 

Viktors Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Ērika Teirumnieka, Frīdis Zenčenko, Normunds Zušs), 

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

 

pieņemt lēmumu par pašvaldības piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7894 

001 0072 sadali Strūžānu pagastā (lēmums pievienots). 

 

29. § 

Par 2009.gada 24.februāra Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.(numurs)7 grozījumiem 

ar J.A. Kantinieku pagastā 
 (Ziņo A.Bringule) 

 

Izskatījusi J. A. 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 12.aprīļa priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 

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

Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors 

Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Ērika Teirumnieka, Frīdis Zenčenko, Normunds Zušs), “pret” - 

nav, “atturas” – nav, n o l e m j: 

 

pieņemt lēmumu par 2009.gada 24.februāra Lauku apvidus zemes nomas līguma 

Nr.(numurs)7 grozījumiem ar J. A. Kantinieku pagastā (lēmums pievienots). 

 

30. § 

Par 2009.gada 30.jūnija zemes nomas līguma Nr.9 darbības termiņa izbeigšanu ar S. D. 

Griškānu pagastā 
(Ziņo A.Bringule) 

 

Izskatījusi I. D. pilnvarotās personas O.A. iesniegumu par zemes nomas tiesību izbeigšanu 

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

3.punktu, ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2018.gada 12.aprīļa priekšlikumu, Rēzeknes 

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

Deksnis, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, 

Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Ērika Teirumnieka, Frīdis Zenčenko, 

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

 

pieņemt lēmumu par 2009.gada 30.jūnija zemes nomas līguma Nr.9 darbības termiņa 

izbeigšanu ar S. D. Griškānu pagastā (lēmums pievienots). 
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31. § 

Par 2014.gada 17.marta Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.24 izbeigšanu ar  

I. K. Kaunatas pagastā 
(Ziņo A.Bringule) 

 

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

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

pastāvīgās komitejas 2018.gada 12.aprīļa priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 

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

Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors 

Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Ērika Teirumnieka, Frīdis Zenčenko, Normunds Zušs), “pret” - 

nav, “atturas” – nav, n o l e m j: 

 

pieņemt lēmumu par 2014.gada 17.marta Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.24 

izbeigšanu ar I. K.(lēmums pievienots). 

 

32. § 

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 12. aprīļa priekšlikumu, 

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

Buharins, Vilis Deksnis, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Elvīra Pizāne, 

Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Ērika Teirumnieka, Frīdis 

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

 

1. atzīt J. A., personas kods (kods), par tiesīgu īrēt sociālo dzīvokli, noteikt īrētajam 

dzīvoklim (adrese), Lendžos, Lendžu pagastā, Rēzeknes novadā, sociālā dzīvokļa 

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

19.aprīļa līdz 2018.gada 18.oktobrim. Uzdot Lendžu pagasta pārvaldes vadītājam 

Voldemāram Deksnim sagatavot un noslēgt sociālā dzīvokļa īres līgumu ar J.A. 

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

dzīvoklim (adrese), Lendžos, Lendžu pagastā, Rēzeknes novadā, sociālā dzīvokļa 

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

19.aprīļa līdz 2018.gada 18.oktobrim. Uzdot Lendžu pagasta pārvaldes vadītājam 

Voldemāram Deksnim sagatavot un noslēgt sociālā dzīvokļa īres līgumu ar A.B. 

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

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

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

19.aprīļa līdz 2018.gada 18.oktobrim. Uzdot SIA “STRŪŽĀNU SILTUMS” valdes 

loceklim Renāram Vabalam sagatavot un noslēgt sociālā dzīvokļa īres līgumu ar A. 

G.. 

4. Atzīt J. P., personas kods (kods), par tiesīgu īrēt sociālo dzīvokli, noteikt īrētajam 

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

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

19.aprīļa līdz 2018.gada 18.oktobrim. Uzdot SIA “STRŪŽĀNU SILTUMS” valdes 

loceklim Renāram Vabalam sagatavot un noslēgt sociālā dzīvokļa īres līgumu ar J.P. 
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5. Atzīt V. R., personas kods (kods), par tiesīgu īrēt sociālo dzīvokli, noteikt īrētai istabai 

Nr.(numurs) (adrese), Strūžānos, Stružānu pagastā, Rēzeknes novadā, sociālā dzīvokļa 

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

19.aprīļa līdz 2018.gada 18.oktobrim. Uzdot SIA “STRŪŽĀNU SILTUMS” valdes 

loceklim Renāram Vabalam sagatavot un noslēgt sociālā dzīvokļa īres līgumu ar V. R. 

 

33. § 

Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu  
(Ziņo S.Strankale) 

 

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

sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 11.panta otro daļu, ņemot vērā Sociālo 

un veselības aizsardzības jautājumu pastāvīgās komitejas 2018.gada 12.aprīļa priekšlikumu, 

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

Buharins, Vilis Deksnis, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Elvīra Pizāne, 

Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Ērika Teirumnieka, Frīdis 

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

 

1. atjaunot A. O., personas kods (kods), sociālā dzīvokļa īres līgumu par dzīvokļa 

Nr.(numurs) īri, kas atrodas (adrese), Strūžānos, Stružānu pagastā, Rēzeknes novadā, 

noslēdzot sociālā dzīvokļa īres līgumu uz noteiktu laiku no 2018.gada 2.maija līdz 

2018.gada 1.novembrim. Uzdot SIA “STRŪŽĀNU SILTUMS” valdes loceklim 

Renāram Vabalam atjaunot sociālā dzīvokļa īres līgumu ar A. O. 

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

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

noslēdzot sociālā dzīvokļa īres līgumu uz noteiktu laiku no 2018.gada 21.aprīļa līdz 

2018.gada 20.oktobrim. Uzdot SIA “STRŪŽĀNU SILTUMS” valdes loceklim 

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

3. Atjaunot J. T., personas kods (kods), sociālā dzīvokļa īres līgumu par dzīvokļa Nr. 

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

noslēdzot sociālā dzīvokļa īres līgumu uz noteiktu laiku no 2018.gada 20.aprīļa līdz 

2018.gada 19.oktobrim. Uzdot SIA “STRŪŽĀNU SILTUMS” valdes loceklim 

Renāram Vabalam atjaunot sociālā dzīvokļa īres līgumu ar J.T. 

 

34. § 

Par personu izslēgšanu no Rēzeknes novada pašvaldības pirmās kārtas palīdzības reģistra  
(Ziņo S.Strankale, Debatē S.Šķesters, S.Strankale) 

 

Izskatot datus par personām Sociālās palīdzības administrēšanas lietojumprogrammā, 

pamatojoties uz likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 5.pantu, 9.panta trešo daļu, 

10.panta pirmās daļas 2.punktu, otro un trešo daļu, 14.panta ceturto daļu, Rēzeknes novada 

pašvaldības 2009.gada 1.oktobra saistošo noteikumu Nr.7 “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu 

risināšanā” 4.5., 4.11.2., 4.12. un 4.13.apakšpunktu, likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās 

daļas 3.punktu un 47.panta otro daļu, Administratīvā procesa likuma 4., 59., 60., 65.–67.pantu un 

79.panta pirmo daļu, ņemot vērā Sociālo un veselības aizsardzības jautājumu pastāvīgās komitejas 

2018.gada 12.aprīļa atzinumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 15 (Regīna Baranova, 

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

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

Ērika Teirumnieka, Frīdis Zenčenko, Normunds Zušs), “pret” - nav, “atturas” – nav, n o l e m j: 
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1. izslēgt no Rēzeknes novada pašvaldības pirmās kārtas palīdzības reģistra A.Ū., personas 

kods (kods), kura ir sasniegusi 24 gadu vecumu. 

2. Uzdot Sociālajam dienestam veikt attiecīgus grozījumus personu reģistrāciju 

pašvaldības reģistrā palīdzības saņemšanai dzīvokļu jautājumu risināšanā personu 

kategorijai- Bērni bāreņi un bērni, kuri palikuši bez vecāku gādības un audzināti bērnu 

aprūpes un audzināšanas iestādē, audžu ģimenē vai pie aizbildņa, - pēc tam, kad ir 

beigusies viņu uzturēšanās tajās, vai arī tad, kad viņi beiguši mācības izglītības iestādē, 

ja viņiem nav iespējams likuma noteiktajā kārtībā iemitināties agrāk aizņemtajā 

dzīvojamā telpā”. 

 

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

stāšanās dienas, pieteikumu iesniedzot Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. 

 

35. § 

Par aizņēmuma ņemšanu projekta “Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas ēkas 

energoefektivitātes uzlabošana” realizācijai  
(Ziņo V.Jakovļeva, Debatē S.Šķesters, V.Jakovļeva, E.Pizāne) 

 

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

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

noteikumu Nr.196 “Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” 15.1.apakšpunktu, 

Rēzeknes novada attīstības programmas (2012-2018) Stratēģiskās daļas vidējā termiņa prioritātes 

VP2 “Daudzveidīgi sabiedriskie pakalpojumi un pakalpojumu infrastruktūras attīstība” rīcības 

virzienu RV 2.2. “Izglītības un sporta iestāžu infrastruktūras pilnveidošana”, uzdevumu U2.2.1. 

”Nodrošināt energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus izglītības iestādēs”, ņemot vērā 

Sakstagala pagasta pārvaldes 2018.gada 11.aprīļa iesniegumu un Finanšu pastāvīgās komitejas 

2018.gada 12.aprīļa priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 15 (Regīna Baranova, 

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

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

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

 

1. ņemt aizņēmumu Valsts kasē EUR 176 766,76 (viens simts septiņdesmit seši tūkstoši 

septiņi simti sešdesmit seši euro 76 centi) apmērā ar Valsts kases noteikto procentu 

likmi projekta „Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas ēkas energoefektivitātes 

uzlabošana” realizācijai ar aizņēmuma mērķi Eiropas Savienības un pārējās ārvalstu 

finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošanai. Aizdevuma procentu likmes 

fiksēšanas periods - 12 (divpadsmit) mēneši. 

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

3. Noteikt sekojošus aizņēmuma ņemšanas noteikumus: atmaksas termiņš 20 (divdesmit) 

gadi, sākot pamatsummas atmaksu ar 2019.gada janvāri. 

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

aizņēmuma saņemšanai. 

 

36. § 

Par biedrības “Ezerrieksts 2012” projekta “Sabiedrības kopdarbības centra izveide 

Kaunatā” atbalstu  
(Ziņo B.Arbidāne) 

 

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

Finanšu pastāvīgās komitejas un Tautsaimniecības attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas 

2018.gada 12.aprīļa priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 15 (Regīna Baranova, 
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Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels 

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

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

 

atbalstīt biedrības “Ezerrieksts 2012” piedalīšanos Latvijas Lauku attīstības programmas 

2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas 

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

“Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izsludinātā projektu konkursa 4.kārtā, iesniedzot rīcībā 2.2. 

“Iedzīvotāju iniciatīvu attīstība, mūžizglītība” projektu “Sabiedrības kopdarbības centra izveide 

Kaunatā” ar projekta kopējām attiecināmajām izmaksām EUR 6059,61 (seši tūkstoši piecdesmit 

deviņi euro, 61 cents) apmērā, garantējot līdzfinansējumu kā sabiedriskā labuma projektam EUR 

505,97 (pieci simti pieci euro, 97 centi) no Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas pagasta 

pārvaldes budžeta līdzekļiem. 

 

37. § 

Par projekta “Inovatīvi risinājumi” pieteikuma apstiprināšanu  
(Ziņo B.Arbidāne) 

 

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

atbilstību Rēzeknes novada Attīstības programmas 2012.–2018.gadam 2.prioritātei, 2.2.rīcības 

virzienam, 2.2.3.uzdevumam un 3.prioritātei, 3.4.rīcības virzienam un 3.4.4.uzdevumam, 

Tautsaimniecības attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas un Finanšu pastāvīgās komitejas 

2018.gada 12.aprīļa priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 15 (Regīna Baranova, 

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

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

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

 

apstiprināt Baltijas Jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas, Eiropas 

Reģionālās attīstības fonda (ERAF) atbalstītā projekta “Inovatīvi risinājumi” (“IST Solution”-

angļu val.), kas paredz inovatīvus risinājumus bērnu un pusaudžu dzīves kvalitātes uzlabošanai 

skolās, pieteikuma iesniegšanu ar projekta kopējo finansējumu Rēzeknes novada pašvaldībai EUR 

210 875,45 (divi simti desmit tūkstoši astoņi simti septiņdesmit pieci euro, 45 centi) apmērā, 

garantējot projekta līdzfinansējumu 15 % apmērā jeb EUR 31 631,32 (trīsdesmit viens tūkstotis 

seši simti trīsdesmit viens euro, 32 centi) un projekta priekšfinansējumu no Rēzeknes novada 

pašvaldības budžeta. ERAF programmas finansējums (85 %) Rēzeknes novada pašvaldībai ir EUR 

179 244,13 (viens simts septiņdesmit deviņi tūkstoši divi simti četrdesmit četri euro, 13 centi).  

 

 

Sēde slēgta 10:55 

 

 

Nākamā kārtējā Rēzeknes novada domes sēde tiek sasaukta 2018.gada 3.maijā. 

 

 

Pielikumi: 

1. Pašvaldības SIA „Strūžānu siltums” atskaite par 2017.gadu uz 13 lapām 

2. Pašvaldības SIA „Maltas dzīvokļu - komunālās saimniecības uzņēmums” atskaite par 

2017.gadu uz 13 lapām 

3. Ziņojums “Par novada pagastu pārvalžu administratīvās struktūras darbības efektivitātes 

izvērtēšanu” uz 16 lapām 
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4. Rēzeknes novada pašvaldībai piekritīgo neapbūvēto zemes vienību Silmalas pagastā, ar 

kadastra apzīmējumiem 7888 004 0291, 7888 004 0292, nomas tiesību izsoles 

noteikumi ar pielikumiem, kopā uz 16 lapām 

5. Maltas pagasta pārvaldes struktūrvienības „Pušas pagasta pārvalde” 2018.gada 9.aprīļa 

iesnieguma kopija uz 1 lapas 

6. Rēzeknes novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Muzejs”, Pušas pagastā, ar kadastra 

Nr.7880 004 0312, izsoles noteikumi ar pielikumiem, kopā uz 12 lapām 

7. Rēzeknes novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Laucenes 3”, Ozolaines pagastā, ar 

kadastra Nr.7876 001 2559, izsoles noteikumi ar pielikumiem, kopā uz 12 lapām 

8. Rēzeknes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Jaunaudzes 1”, Ilzeskalna pagastā, 

ar kadastra Nr.7858 002 0126, izsoles noteikumi ar pielikumiem, kopā uz 13 lapām 

9. Rēzeknes novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Nosaukums”, Lūznavas pagastā, ar 

kadastra Nr.(numurs), izsoles komisijas 2018.gada 3.aprīļa izsoles protokols uz 1 lapas 

10. Maltas pagasta pārvaldes 2017.gada 11.jūlija atzinuma Nr.1.10/44 kopija ar a 

nekustamā īpašuma “Rozentova” zemesgrāmatu, zemes robežu, situācijas un 

apgrūtinājumu plānu un citu dokumentu kopijām pielikumā, kopā uz 16 lapām 

11. Silmalas pagasta pārvaldes 2018.gada 5.aprīļa iesnieguma Nr.2.2/89 kopija uz 1 lapas 

12. Nautrēnu pagasta pārvaldes 2018.gada 26.marta iesnieguma Nr.2.2/10 kopija ar 

pielikumiem, kopā uz 3 lapām 

13. Feimaņu ezera rūpnieciskās zvejas limitu sadales komisijas 2018.gada 12.aprīļa 

protokola Nr.4 kopija uz 2 lapām 

14. Sološnieku ezera rūpnieciskās zvejas limitu sadales komisijas 2018.gada 12.aprīļa 

protokola Nr.2 kopija uz 2 lapām 

15. Umaņu ezera rūpnieciskās zvejas limitu sadales komisijas 2018.gada 12.aprīļa 

protokola Nr.4 kopija uz 2 lapām 

16. Sakstagala pagasta pārvaldes 2018.gada 11.aprīļa iesnieguma Nr.2.2/57 kopija uz 1 

lapas 

17. Kaunatas pagasta pārvaldes 2018.gada 21.marta atzinuma Nr.2.2.1/22 kopija ar 

pielikumiem, kopā uz 6 lapām 

18. Rēzeknes novada domes lēmumi (administratīvie akti) 12.§ - 15.§, 25.§ - 28.§ ar 

grafiskajiem pielikumiem, 29.§ - 31.§, kopā uz 17 lapām 

 

 

Sēdes vadītāja                                                                                                      Elvīra Pizāne 

2018.gada 19.aprīlī 
 
 

 

Protokoliste                                                                                                          Ilona Turka 

2018.gada 19.aprīlī 

 


