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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 3.maijā                                                                                                                   Nr.11 

 

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 vadītājas p.i. Iveta 

Ladnā 

 

Piedalās:  

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

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

Stanka, Staņislavs Šķesters, Ērika Teirumnieka, Frīdis Zenčenko, Normunds Zušs 

– 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 juriste Sandra Frančenko 

− Rēzeknes novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītāja Silvija Strankale 

 

Nepiedalās: 

– Rēzeknes novada domes deputāts Pāvels Melnis – pamatdarbā 

– Rēzeknes novada domes deputāts Viktors Ščerbakovs - pamatdarbā 

                                                   

Darba kārtībā: 

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

Nr.14 „Grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2015.gada 4.jūnija saistošajos 

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

precizēšanu  

2. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2018.gada 3.maija saistošo noteikumu Nr.15 

„Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2009.gada 3.decembra saistošajos 

noteikumos Nr.11 „Par Rēzeknes novada pašvaldības nodevām”” izdošanu  

3. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2018.gada 3.maija saistošo noteikumu Nr.16 

„Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2015.gada 19.marta saistošajos 

noteikumos Nr.50 „Par Rēzeknes novada simboliku un tās izmantošanu”” izdošanu  

4. Par grozījumu Rēzeknes novada pašvaldības grāmatvedības politikā  
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5. Par nekustamā īpašuma “Kultūras nams”, Strūžānu pagastā, Rēzeknes novadā, telpu 

nomas izsoli  

6. Par kustamās mantas – automašīnas HYUNDAI TRAJET - pārdošanu atkārtotā 

mutiskā izsolē ar augšupejošu soli Audriņu pagastā  

7. Par dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā  

8. Par piekrišanu 1/5 domājamās daļas zemes iegūšanai I. T. īpašumā 

 Rikavas pagastā  

9. Par dzīvokļa īpašuma (adrese), Maltā, Maltas pagastā, nodošanu atsavināšanai T. F.  

10. Par nekustamā īpašuma “Nosaukums” Silmalas pagastā nodošanu atsavināšanai J. 

O. 

11. Par nekustamā īpašuma „Nosaukums” Silmalas pagastā nosacītās cenas 

apstiprināšanu  

12. Par nekustamā īpašuma „Nosaukums” Čornajas pagastā nosacītās cenas 

apstiprināšanu  

13. Par nekustamā īpašuma „Nosaukums” Ilzeskalna pagastā nosacītās cenas 

apstiprināšanu  

14. Par nekustamā īpašuma „Nosaukums” Vērēmu pagastā nosacītās cenas 

apstiprināšanu  

15. Par dzīvokļa īpašuma (adrese), Vērēmu pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu  

16. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2018.gada 15.marta lēmumā „Par 

nekustamā īpašuma „Nosaukums” Sakstagala pagastā nosacītās cenas 

apstiprināšanu”  

17.  Par izmaiņu apstiprināšanu Rēzeknes novada pašvaldības Gaigalavas pagasta 

pārvaldes struktūrvienības “Ūdenstūrisma attīstības centrs “Bāka”” maksas 

pakalpojumu cenrādī  

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

19. Par 2009.gada 26.jūnija lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.111 izbeigšanu ar M. 

P. Audriņu pagastā  

20. Par 2012.gada 15.oktobra lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.7 grozījumiem ar 

A. C. Kaunatas pagastā  

21. Par J. A. 2018.gada 29.marta iesnieguma izskatīšanu 

22. Par smilts - grants un smilts atradnes „Brīnums” izstrādes atļaujas izsniegšanu SIA 

“Brīnums R ” Rēzeknes novada Čornajas pagastā  

23. Par atļauju izvietot atkritumu reģenerācijas iekārtu SIA “Ellikss Holding” ar 

nosacījumiem  

24. Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu  

25. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu 

26. Par Rēzeknes novada Ozolaines bāriņtiesas locekles Valentīnas Platonovas ievēlēšanu 

 

 

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, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Staņislavs 

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

“atturas” – nav, n o l e m j: 

 



3 

 

apstiprināt izsludināto Rēzeknes novada domes 2018.gada 3.maija sēdes darba kārtību (1. - 

26.jautājums). 

 

1. § 

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

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

Nr.54 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Rēzeknes novadā”” precizēšanu  
(Ziņo S.Strankale Debatē S.Šķesters) 

 

Izvērtējot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2018.gada 23.februāra 

atzinumu Nr. 1-18/1772 “Par saistošajiem noteikumiem” (turpmāk – arī VARAM atzinums), 

Rēzeknes novada dome nepiekrīt VARAM atzinuma par Rēzeknes novada pašvaldības 2018.gada 

15.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.14 „Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2015.gada 

4.jūnija saistošajos noteikumos Nr.54 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Rēzeknes novadā”” 

(turpmāk – arī Saistošie noteikumi Nr.14) 1.punktam un VARAM atzinuma par Rēzeknes novada 

pašvaldības 2015.gada 4.jūnija saistošajiem noteikumiem Nr.54 „Par sociālās palīdzības 

pabalstiem Rēzeknes novadā” (turpmāk – arī Saistošie noteikumi Nr.54) 1. un 9.punktiem šādu 

apsvērumu dēļ.  

VARAM izteiktie iebildumi par vārdu “sociālās palīdzības” svītrošanu no Saistošajiem 

noteikumiem Nr.14 un Saistošajiem noteikumiem Nr.54 neatbilst Sociālo pakalpojumu un sociālās 

palīdzības likumā ietvertajam regulējumam par sociālo palīdzību un sociālās palīdzības 

pabalstiem.  

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 1.pants nosaka likumā lietotos terminus, 

17).punktā - sociālā palīdzība - naudas vai mantiskais pabalsts, kura piešķiršana balstās uz 

materiālo resursu novērtēšanu personām (ģimenēm), kurām trūkst līdzekļu pamatvajadzību 

apmierināšanai. 

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta “Sociālās palīdzības pabalstu 

veidi” ceturtā un piektā daļa paredz pašvaldības tiesības (deleģējumu) izdot saistošos noteikumus 

sociālo pabalstu - pabalsta garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un dzīvokļa 

pabalsta - izmaksas kārtības un personu, kuras ir tiesīgas saņemt šos pabalstus, noteikšanai. 

Rēzeknes novada domes ieskatā, ņemot vērā, ka Saistošie noteikumi Nr.54 nosaka gan 

sociālās palīdzības pabalstu, gan citu pašvaldības brīvprātīgo pabalstu piešķiršanu (uz ko norāda 

arī VARAM atzinumā), Saistošo noteikumu Nr.54 nosaukums un teksts būtu papildināms, ietverot 

arī norādi uz pašvaldības brīvprātīgajiem pabalstiem, proti, “Par sociālās palīdzības un citiem 

pašvaldības pabalstiem Rēzeknes novadā”. Svītrojot vārdus “sociālās palīdzības” Saistošajos 

noteikumos Nr.54 un Saistošajos noteikumos Nr.14, saistošie noteikumi neatbilstu faktiskajai 

situācijai, jo Saistošie noteikumi Nr.54 nosaka arī sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanu.  

 VARAM izteiktie iebildumi par norādes - par nepieciešamību iesniegt invaliditāti 

apliecinošu dokumentu vai pensionāra apliecības - svītrošanu no Saistošo noteikumu Nr.54 

68.punktā neatbilst Saistošo noteikumu Nr.54 68.punkta regulējumam. Saistošo noteikumu Nr.54 

68.punkts nosaka, ka persona Sociālajā dienestā uzrāda (nevis iesniedz) personu apliecinošu 

dokumentu, kā arī invaliditāti apliecinošu dokumentu vai pensionāra apliecību, ja persona ir ar 

invaliditāti vai pensionārs un šīs ziņas pašvaldībā nav pieejamas. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, Sociālo pakalpojumu un 

sociālās palīdzības likuma Pārejas noteikumu 32.pantu, ņemot vērā Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijas 2018.gada 23.februāra atzinuma Nr.1-18/1772 par Saistošajiem 

noteikumiem Nr.14 2., 3. un 4.punktus un atzinuma Nr.1-18/1772 Saistošajiem noteikumiem 

Nr.54 2. – 8.punktiem, Sociālo un veselības aizsardzības jautājumu pastāvīgās komitejas 

2018.gada 26.aprīļa priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 15 (Regīna Baranova, 

Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Edgars 
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Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Ērika 

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

 

1. precizēt izdotos Rēzeknes novada pašvaldības 2018.gada 15.februāra saistošos 

noteikumus Nr.14 „Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2015.gada 4.jūnija 

saistošajos noteikumos Nr.54 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Rēzeknes novadā”” 

(precizēti saistošie noteikumi pievienoti). 

2. Uzdot Sociālā dienesta vadītājai Silvijai Strankalei nodrošināt Rēzeknes novada 

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

pabalstiem Rēzeknes novadā” konsolidēšanu pēc Rēzeknes novada pašvaldības 

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

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

pabalstiem Rēzeknes novadā”” spēkā stāšanās. 

3. Uzdot Attīstības plānošanas nodaļai nodrošināt Rēzeknes novada pašvaldības 

2018.gada 15.februāra saistošos noteikumus Nr.14 „Grozījumi Rēzeknes novada 

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

pabalstiem Rēzeknes novadā”” un konsolidēto Rēzeknes novada pašvaldības 2015.gada 

4.jūnija saistošo noteikumu Nr.54 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Rēzeknes 

novadā” publicēšanu Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapā. 

 

2. § 

Par Rēzeknes novada pašvaldības 2018.gada 3.maija saistošo noteikumu Nr.15 „Grozījumi 

Rēzeknes novada pašvaldības 2009.gada 3.decembra saistošajos noteikumos Nr.11 „Par 

Rēzeknes novada pašvaldības nodevām”” izdošanu  
(Ziņo I.Ladnā) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 15.punktu, 41.panta 

pirmās daļas 1.punktu, likuma „Par nodevām un nodokļiem” 12.panta pirmās daļas 7.punktu, 

ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2018.gada 26.aprīļa priekšlikumu, Rēzeknes novada 

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

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

Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Ērika Teirumnieka, Frīdis Zenčenko, Normunds Zušs), 

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

 

1. izdot Rēzeknes novada pašvaldības 2018.gada 3.maija saistošos noteikumus Nr.15 

„Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2009.gada 3.decembra saistošajos 

noteikumos Nr.11 „Par Rēzeknes novada pašvaldības nodevām”” (saistošie noteikumi 

pievienoti). 

2. Uzdot Juridiskās un lietvedības nodaļas vadītājai Ilonai Turkai nodrošināt Rēzeknes 

novada pašvaldības 2009.gada 3.decembra saistošo noteikumu Nr.11 „Par Rēzeknes 

novada pašvaldības nodevām” konsolidēšanu, ņemot vērā šī lēmuma 1.punktu. 

3. Uzdot Attīstības plānošanas nodaļai nodrošināt spēkā stājušos 2018.gada 3.maija 

saistošo noteikumu Nr.15 „Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2009.gada 

3.decembra saistošajos noteikumos Nr.11 „Par Rēzeknes novada pašvaldības 

nodevām”” un konsolidēto Rēzeknes novada pašvaldības 2009.gada 3.decembra 

saistošo noteikumu Nr.11 „Par Rēzeknes novada pašvaldības nodevām” publicēšanu 

Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapā. 

3. § 

Par Rēzeknes novada pašvaldības 2018.gada 3.maija saistošo noteikumu Nr.16 „Grozījumi 

Rēzeknes novada pašvaldības 2015.gada 19.marta saistošajos noteikumos Nr.50 „Par 

Rēzeknes novada simboliku un tās izmantošanu”” izdošanu  
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(Ziņo D.Selecka) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 7.punktu, 41.panta pirmās 

daļas 1.punktu, 43.panta trešo daļu, ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2018.gada 26.aprīļa 

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

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

Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Ērika Teirumnieka, 

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

 

1. izdot Rēzeknes novada pašvaldības 2018.gada 3.maija saistošos noteikumus Nr.16 

„Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2015.gada 19.marta saistošajos noteikumos 

Nr.50 „Par Rēzeknes novada simboliku un tās izmantošanu”” (saistošie noteikumi 

pievienoti). 

2. Uzdot Attīstības plānošanas nodaļas vadītājai Annai Jaudzemai nodrošināt Rēzeknes 

novada pašvaldības 2015.gada 19.marta saistošo noteikumu Nr.50 „Par Rēzeknes 

novada simboliku un tās izmantošanu” konsolidēšanu, ņemot vērā šī lēmuma 1.punktu. 

3. Uzdot Attīstības plānošanas nodaļai nodrošināt spēkā stājušos Rēzeknes novada 

pašvaldības 2018.gada 3.maija saistošo noteikumu Nr.16 „Grozījumi Rēzeknes novada 

pašvaldības 2015.gada 19.marta saistošajos noteikumos Nr.50 „Par Rēzeknes novada 

simboliku un tās izmantošanu”” un konsolidēto Rēzeknes novada pašvaldības 

2015.gada 19.marta saistošo noteikumu Nr.50 „Par Rēzeknes novada simboliku un tās 

izmantošanu” publicēšanu Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapā. 

 

4. § 

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 

organizāciju” 41.punktu, kā arī ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2018.gada 26.aprīļa 

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

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

Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Ērika Teirumnieka, 

Frīdis Zenčenko, Normunds Zušs), “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.§) un 2018.gada 1.martā (protokols Nr.6; 

8.§): 

mainīt sadaļu “Kases operāciju uzskaites noteikumi” (noteikumi pievienoti). 
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5. § 

Par nekustamā īpašuma “Kultūras nams”, Strūžānu pagastā, Rēzeknes novadā, telpu 

nomas izsoli  
(Ziņo S.Frančenko) 

 

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

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

novēršanu” 6.1pantu, Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.515 „Noteikumi par 

publiskas personas mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas 

līguma tipveida nosacījumiem" 7.punktu, 11.punktu, 12.punktu, 14.punktu, 22.punktu un 

34.punktu, ņemot vērā Strūžānu pagasta pārvaldes 2018.gada 23.aprīļa ierosinājumu un Finanšu 

pastāvīgās komitejas 2018.gada 26.aprīļa priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 

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

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

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

“atturas” – nav, n o l e m j: 

 

1. nodot nomā Rēzeknes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Miera ielā 14, 

Strūžānos, Strūžānu pagastā, Rēzeknes novadā, nedzīvojamās ēkas ar kadastra 

apzīmējumu Nr.7894 002 0112 001 telpu grupā ar kadastra apzīmējumu 7894 002 0112 

001 003 trīspadsmit telpas (telpu plānā Nr.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13) 1.stāvā ar kopējo 

platību 143,4 m2 (viens simts četrdesmit trīs komats četri kvadrātmetri) un telpu grupā ar 

kadastra apzīmējumu 7894 002 0112 001 004 vienu telpu (telpu plānā nr.1) 1.stāvā ar 

kopējo platību 16,3 m2 (sešpadsmit komats trīs kvadrātmetri) kopplatībā saimnieciskajai 

darbībai, rīkojot nekustamā īpašuma nomas tiesību izsoli.  

2. Izveidot komisiju izsoles procedūras veikšanai šādā sastāvā:  

komisijas priekšsēdētājs:  Vilis Tutins, Stružānu pagasta pārvaldes vadītājs;  

komisijas locekļi:  Valērijs Šarikovs, Stružānu pagasta pārvaldes vecākais saimniecības 

pārzinis;  

Iveta Misjūne, Stružānu pagasta pārvaldes grāmatvede.  

3. Apstiprināt nomas maksas nosacīto cenu (izsoles sākumcenu) – 0,20 EUR/m2 mēnesī (bez 

PVN).  

4. Apstiprināt publicējamo informāciju par nomā nododamo Rēzeknes novada pašvaldībai 

piederošā nekustamā īpašuma Miera ielā 14, Strūžānos, Strūžānu pagastā, Rēzeknes 

novadā, nedzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu Nr.7894 002 0112 001 telpu grupā ar 

kadastra apzīmējumu 7894 002 0112 001 003 trīspadsmit telpas (telpu plānā 

Nr.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13) 1.stāvā ar kopējo platību 143,4 m2 (viens simts četrdesmit 

trīs komats četri kvadrātmetri) un telpu grupā ar kadastra apzīmējumu 7894 002 0112 

001 004 vienu telpu (telpu plānā Nr.1) 1.stāvā ar kopējo platību 16,3 m2 (sešpadsmit 

komats trīs kvadrātmetri) (publicējamā informācija pievienota).  

5. Apstiprināt Rēzeknes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Miera ielā 14, 

Strūžānos, Strūžānu pagastā, Rēzeknes novadā, nedzīvojamās ēkas ar kadastra 

apzīmējumu Nr.7894 002 0112 001 telpu grupā ar kadastra apzīmējumu 7894 002 0112 

001 003 trīspadsmit telpas (telpu plānā Nr.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13) 1.stāvā ar kopējo 

platību 143,4 m2 (viens simts četrdesmit trīs komats četri kvadrātmetri) un telpu grupā ar 

kadastra apzīmējumu 7894 002 0112 001 004 vienu telpu (telpu plānā nr.1) 1.stāvā ar 

kopējo platību 16,3 m2 (sešpadsmit komats trīs kvadrātmetri) nomas tiesību izsoles 

noteikumus (izsoles noteikumi pievienoti).  

6. Komisijai organizēt telpu nomas tiesību izsoli saskaņā ar ārējiem normatīvajiem aktiem, 

kas regulē pašvaldības mantas nomas tiesību izsoli, un Rēzeknes novada domes 
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apstiprināto pašvaldības Rēzeknes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma 

Miera ielā 14, Strūžānos, Strūžānu pagastā, Rēzeknes novadā, nedzīvojamās ēkas ar 

kadastra apzīmējumu Nr.7894 002 0112 001 telpu grupā ar kadastra apzīmējumu 7894 002 

0112 001 003 trīspadsmit telpas (telpu plānā nr.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13) 1.stāvā ar 

kopējo platību 143,4 m2 (viens simts četrdesmit trīs komats četri kvadrātmetri) un telpu 

grupā ar kadastra apzīmējumu 7894 002 0112 001 004 vienu telpu (telpu plānā Nr.1) 

1.stāvā ar kopējo platību 16,3 m2 (sešpadsmit komats trīs kvadrātmetri) nomas tiesību 

izsoles norises kārtību.  

7. Komisijai nodrošināt informācijas par nomas objektu publicēšanu pašvaldības mājas lapā 

internetā, pagasta pārvaldes mājas lapā internetā un izvietošanu publiski pieejamā vietā, 

pagasta pārvaldes telpās un informācijas sniegšanas vietās atbilstoši ārējiem normatīvajiem 

aktiem, kas regulē pašvaldības mantas nomas tiesību izsoli.  

8. Uzdot Stružānu pagasta pārvaldes vadītājam Vilim Tutinam apstiprināt telpu nomas tiesību 

izsoles rezultātus vai pieņemt lēmumu par telpu nomas tiesību izsoles atzīšanu par 

nenotikušu, kā arī parakstīt telpu nomas līgumu ar izsoles uzvarētāju.  

 

6. § 

Par kustamās mantas – automašīnas HYUNDAI TRAJET - pārdošanu atkārtotā 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 Rēzeknes novada domes 2018.gada 1.marta lēmumu “Par kustamās mantas – 

automašīnas HYUNDAI TRAJET pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli Audriņu pagastā”, 

Audriņu pagasta pārvaldes 2018.gada 21.aprīļa ierosinājumu, Finanšu pastāvīgās komitejas 

2018.gada 26.aprīļa priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 15 (Regīna Baranova, 

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

Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Ērika 

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

 

1. nodot atkārtotai atsavināšanai Rēzeknes novada pašvaldībai piederošo kustamo mantu 

automašīnu HYUNDAI TRAJET, valsts reģistrācijas Nr.GE4027, pamatlīdzekļa 

uzskaites kartīte Nr.508, nosakot atsavināšanas veidu – pārdošana mutiskā izsolē ar 

augšupejošu soli. 

2. Noteikt nosacīto cenu (izsoles sākumcenu) – EUR 675,00 (seši simti septiņdesmit pieci 

euro 00 centi). 

3. Komisijai izsoles organizēšanai izstrādāt un apstiprināt izsoles noteikumus. 

4. Komisijai nodrošināt informācijas publicēšanu par izsoli atbilstoši normatīvo aktu 

noteikumiem, tajā skaitā arī Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapā. 

5. Komisijai izsoles rezultātus iesniegt apstiprināšanai Rēzeknes novada domei.  

 

7. § 

Par dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā  
(Ziņo I.Ladnā) 

 

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

īpašuma likuma 2.panta otro daļu, 6.panta pirmo daļu, ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 

2018.gada 26.aprīļa priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 15 (Regīna Baranova, 

Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Edgars 
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Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Ērika 

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

 

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

vārda dzīvokļa īpašumu “Kļavas” -8, Dricānos, Dricānu pagastā, Rēzeknes novadā, 

kadastra Nr.7850 900 0035, platība 39,1 m2, kas sastāv no: 

1.1.telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 7850 005 0373 001 008; 

1.2.pie dzīvokļa īpašuma piederošajām: 

1.2.1. 725/15570 domājamajām daļām no zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 7850 005 0373; 

1.2.2. 725/15570 domājamajām daļām no ēkas (būves) ar kadastra apzīmējumu 

7850 005 0373 001.  

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

vārda dzīvokļa īpašumu Egļu ielā 2 – 12, Lendžos, Lendžu pagastā, Rēzeknes novadā, 

kadastra Nr.7866 900 0025, platība 68,90 m2, kas sastāv no:  

2.1.telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 7866 003 0184 001 012;  

2.2.pie dzīvokļa īpašuma piederošajām:  

2.2.1. 656/13263 domājamajām daļām no zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 7866 003 0184;  

2.2.2. 656/13263 domājamajām daļām no ēkas (būves) ar kadastra apzīmējumu 

7866 003 0184 001. 

 

8. § 

Par piekrišanu 1/5 domājamās daļas zemes iegūšanai I. T. īpašumā 

 Rikavas pagastā  
(Ziņo I.Ladnā) 

 

Izskatījusi I. T. iesniegumu par 1/5 domājamās daļas zemes iegūšanu īpašumā, pamatojoties 

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

Finanšu jautājumu komitejas 2018.gada 26.aprīļa priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot 

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

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

Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Ērika Teirumnieka, Frīdis Zenčenko, Normunds Zušs), 

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

 

pieņemt lēmumu par piekrišanu 1/5 domājamās daļas zemes iegūšanai I. T. īpašumā Rikavas 

pagastā (lēmums pievienots). 

 

9. § 

Par dzīvokļa īpašuma (adrese), Maltā, Maltas pagastā, nodošanu atsavināšanai T. F.  
(Ziņo I.Ladnā) 

 

Izskatījusi T. F. 2017.gada 28.septembra 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 26.aprīļa priekšlikumu, Rēzeknes 

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

Deksnis, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, 

Pēteris Stanka, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Ērika Teirumnieka, Frīdis Zenčenko, 

Normunds Zušs), “pret” - nav, “atturas” – nav, n o l e m j: 
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1. pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.(numurs), kas atrodas (adrese), Maltā, Maltas 

pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr. (numurs), platība 45.4m2, nodošanu 

atsavināšanai T. F. (lēmums pievienots). 

2. Izveidot dzīvokļa īpašuma (adrese), Maltā, Maltas pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra 

Nr.(numurs), platība 45.4 m2, nosacītās cenas noteikšanai novērtēšanas komisiju šādā 

sastāvā: 

komisijas priekšsēdētāja –  Janīna Otikova, Maltas pagasta pārvaldes galvenā 

grāmatvede; 

komisijas locekļi:  Dace Mikasenoka, Maltas pagasta pārvaldes grāmatvede; 

Viktors Šmaukstelis, Zemes pārvaldības dienesta zemes lietu 

speciālists. 

3. Uzdot dzīvokļa īpašuma (adrese), Maltā, Maltas pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr. 

(numurs), platība 45.4m2, novērtēšanas komisijai iesniegt nosacīto cenu apstiprināšanai 

Rēzeknes novada domei. 

 

10. § 

Par nekustamā īpašuma “Nosaukums” Silmalas pagastā nodošanu atsavināšanai  

J. O. 
(Ziņo I.Ladnā) 

 

Izskatījusi J. 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 26. aprīļa priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 

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

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

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

“atturas” – nav, n o l e m j: 

 

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

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

apzīmējumu (numurs), platība 0,3544 ha, nodošanu atsavināšanai J. O. (lēmums 

pievienots). 

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

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

sastāvā: 

komisijas priekšsēdētājs –  Eduards Grišuļonoks, Silmalas pagasta pārvaldes vadītājs; 

komisijas locekļi:  Nellija Augustāne, Silmalas pagasta pārvaldes sekretāre;  

 Marina Borisova, zemes lietu speciāliste Silmalas pagastā.  

3. Uzdot nekustamā īpašuma “Nosaukums”, kas atrodas Silmalas pagastā, Rēzeknes 

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

apstiprināšanai Rēzeknes novada domei. 
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11. § 

Par nekustamā īpašuma „Nosaukums” Silmalas pagastā nosacītās cenas apstiprināšanu  
(Ziņo I.Ladnā) 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17. un 27.punktu, 41.panta 

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

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

kādā notiek pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas process un atsavināšanas rezultātā 

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

28.1.apakšpunktu, ņemot vērā Rēzeknes novada domes 2018.gada 1.marta lēmumu (protokols 

Nr.6, 22.§), I. A. 2018. gada 20. aprīļa iesniegumu, nekustamā īpašuma novērtēšanas komisijas 

2018.gada 20.aprīļa lēmumu, Finanšu pastāvīgās komitejas 2018.gada 26.aprīļa priekšlikumu, 

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

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

Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Ērika Teirumnieka, Frīdis 

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

 

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

novadā, kadastra Nr.(numurs), kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu (apzīmējums), platība 3,58 ha, nosacīto cenu EUR 6 258,92 (seši tūkstoši 

divi simti piecdesmit astoņi euro 92 centi). 

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

ir vienāda ar nosacīto cenu, un proti, EUR 6 258,92 (seši tūkstoši divi simti piecdesmit 

astoņi euro 92 centi).  

3. Noteikt pirkuma maksas samaksas termiņu līdz 2018.gada 3.septembrim. 

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

dienas paziņot Juridiskajai un lietvedības nodaļai par pirkuma maksas samaksu. 

5. Uzdot Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniecei Elvīrai Pizānei noslēgt 

nekustamā īpašuma pirkuma līgumu ar I. A. 

6. Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2018.gada 1.marta lēmuma (protokols Nr.6, 

22.§), 2.punktu, 2018.gada 28.martā I.A. iemaksāja Silmalas pagasta pārvaldes, 

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

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

7. Ieskaitīt atlikušo pirkuma maksas daļu EUR 6 043,92 (seši tūkstoši četrdesmit trīs euro 

92 centi) Silmalas pagasta pārvaldes, reģistrācijas Nr.90000025323, norēķinu kontā 

Nr.LV87HABA0551034238287, AS “Swedbank”. 

8. Samazināt Silmalas pagasta pārvaldei attiecīgajā gadā plānoto transfertu no pašvaldības 

budžeta 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 

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

Silmalas pagasta teritorijā esošo pašvaldības nekustamo īpašumu kadastrālajai 

uzmērīšanai un ierakstīšanai zemesgrāmatā. 

 

12. § 

Par nekustamā īpašuma „Nosaukums” 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 
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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 1.marta lēmumu “Par 

nekustamā īpašuma „Nosaukums” Čornajas pagastā nodošanu atsavināšanai R. A.” (protokols Nr. 

6, 18.§) un R. A. pilnvarotās personas S. J. 2018.gada 23.aprīļa atsavināšanas ierosinājuma 

iesniegumu, ņemot vērā Čornajas pagasta pārvaldes nekustamā īpašuma „Nosaukums” 

novērtēšanas komisijas 2018.gada 23.aprīļa sēdes protokolu un Finanšu pastāvīgās komitejas 

2018.gada 26.aprīļa priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 15 (Regīna Baranova, 

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

Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Ērika 

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

 

1. apstiprināt nekustamā īpašuma „Nosaukums”, kas atrodas (adrese), Čornajas pagastā, 

Rēzeknes novadā, kadastra numurs (numurs) un platība 10,16 ha, nosacīto cenu EUR 

12 139,08 (divpadsmit tūkstoši viens simts trīsdesmit deviņi euro 08 centi). 

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

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

numuru (numurs) un platību 10,16 ha par brīvu cenu, kas ir vienāda ar nosacīto cenu, t. 

i. EUR 12139,08 (divpadsmit tūkstoši viens simts trīsdesmit deviņi euro 08 centi). 

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

cenas, t. i., 1 213,91 euro (viens tūkstotis divi simti trīspadsmit euro 91 cents). 

4. Noteikt pirmās iemaksas samaksas termiņu līdz 2018.gada 3.jūnijam. 

5. Uzdot Čornajas 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 R. A. pilnvaroto personu S. J. 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 R. A. 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 1.marta lēmuma (protokols Nr.8, 

18.§) 2.punktu, 2018.gada 19.martā R. A. iemaksāja Rēzeknes novada pašvaldības 

Čornajas pagasta pārvaldes, reģ. Nr.90000014601, kontā LV33UNLA0050019681460, 

AS “SEB banka”, 215,00 euro (divi simti piecpadsmit euro 00 centu). 

10. Ieskaitīt atlikušo pirkuma maksas daļu 11 924,08 euro (vienpadsmit tūkstoši deviņi 

simti divdesmit četri euro 08 centi) Rēzeknes novada pašvaldības Čornajas pagasta 

pārvaldes, reģ.Nr.90000014601, kontā LV33UNLA 0050019681460, AS “SEB banka”. 

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. 

 

13. § 
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Par nekustamā īpašuma „Nosaukums” Ilzeskalna pagastā nosacītās cenas apstiprināšanu  
(Ziņo I.Ladnā) 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17. un 27.punktu, 41.panta 

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

8.punktu, 8.panta trešo daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, Rēzeknes novada pašvaldības 

2012.gada 1.marta noteikumu Nr.6 “Kārtība, kādā notiek pašvaldības nekustamā īpašuma 

atsavināšanas process un atsavināšanas rezultātā iegūto līdzekļu izlietošana Rēzeknes novada 

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

2018.gada 15.februāra lēmumu (protokols Nr.5, 9.§), I. B. 2018.gada 19.aprīļa iesniegumu, ņemot 

vērā Ilzeskalna pagasta pārvaldes zemes īpašuma „Nosaukums” novērtēšanas komisijas 2018.gada 

11.aprīļa sēdes lēmumu un Finanšu pastāvīgās komitejas 2018.gada 26.aprīļa priekšlikumu, 

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

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

Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Ērika Teirumnieka, Frīdis 

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

 

1. apstiprināt nekustamā īpašuma „Nosaukums”, kas atrodas Ilzeskalna pagastā, Rēzeknes 

novadā, kadastra Nr.(numurs), kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

(apzīmējums), platība 1,36 ha, nosacīto cenu EUR 2 473,61 (divi tūkstoši četri simti 

septiņdesmit trīs euro 61cents). 

2. Pārdot I. B., personas kods (kods), dzīvo (adrese), nekustamo īpašumu “Nosaukums”, 

kas atrodas (adrese), Rēzeknes novadā, ar kadastra apzīmējumu (apzīmējums) un 

platību 1,36 ha, par brīvu cenu, kas ir vienāda ar nosacīto cenu, un proti EUR 2 473,61 

(divi tūkstoši četri simti septiņdesmit trīs euro 61cents). 

3. Noteikt pirkuma maksas samaksas termiņu līdz 2018.gada 3.septembrim. 

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

dienas paziņot Juridiskajai un lietvedības nodaļai par pirkuma maksas samaksu. 

5. Uzdot Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniecei Elvīrai Pizānei noslēgt 

nekustamā īpašuma pirkuma līgumu ar I. B. 

6. Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2018.gada 15.februāra lēmuma (protokols 

Nr.5, 9.§) 2.punktu, I.B. 2018.gadā 20.februārī iemaksāja Ilzeskalna pagasta pārvaldei 

priekšapmaksu 215,00 euro (divi simti piecpadsmit euro, 00 centi). 

7. Ieskaitīt atlikušo pirkuma maksas daļu EUR 2 258,61 (divi tūkstoši divi simti piecdesmit 

astoņi euro, 61 cents) Rēzeknes novada pašvaldības Ilzeskalna pagasta pārvaldes 

reģistrācijas Nr.90000048523 norēķinu kontā Nr.LV90HABA0551034520018, AS 

“Swedbank”. 

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

pašvaldības budžeta 10 procentu apmērā, noapaļojot pilnos skaitļos no nekustamā 

īpašuma atsavināšanas, cenas koriģējot transfertu, veicot kārtējos budžeta grozījumus. 

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

radušies Ilzeskalna pagasta pārvaldei sakarā ar nekustamā īpašuma novērtēšanu, 

izlietojami Ilzeskalna pagasta teritorijā esošo novada pašvaldības nekustamo īpašumu 

kadastrālajai uzmērīšanai un ierakstīšanai zemesgrāmatā. 

 

14. § 

Par nekustamā īpašuma „Nosaukums” Vērēmu pagastā nosacītās cenas apstiprināšanu  
(Ziņo I.Ladnā) 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17. un 27.punktu, 41.panta 

pirmās daļas 4.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.panta trešo daļu, 
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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 15.marta lēmumu (protokols 

Nr.7, 8.§), S. B. 2018.gada 18.aprīļa iesniegumu, nekustamā īpašuma “Nosaukums” novērtēšanas 

komisijas 2018.gada 18.aprīļa lēmumu, Finanšu pastāvīgās komitejas 2018.gada 26.aprīļa 

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

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

Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Ērika Teirumnieka, 

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

 

1. apstiprināt nekustamā īpašuma „Nosaukums”, kas atrodas Vērēmu pagastā, Rēzeknes 

novadā, kadastra Nr.(numurs), kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

(apzīmējums) kopplatībā 0,0624 ha, nosacīto cenu EUR 1 631,01 (viens tūkstotis seši 

simti trīsdesmit viens euro 01 cents). 

2. Pārdot S. B., personas kods (kods), dzīvo (adrese), nekustamo īpašumu „Nosaukums”, 

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

kas ir vienāda ar nosacīto cenu, t. i., EUR 1 631,01 (viens tūkstotis seši simti trīsdesmit 

viens euro 01 cents).  

3. Noteikt nekustamā īpašuma pirkuma samaksas termiņu līdz 2018.gada 3.septembrim.  

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

5. Uzdot Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniecei E.Pizānei parakstīt pirkuma 

līgumu ar S. B. 

6. Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2018.gada 15.marta lēmuma (protokols Nr.7, 

8.§) 2.punktu, 2018.gada 20.martā S. B. iemaksāja Vērēmu pagasta pārvaldes, 

reģistrācijas Nr.90000014495, kasē 215,00 euro (divi simti piecpadsmit euro 00 centu). 

7. Ieskaitīt atlikušo pirkuma maksas daļu 1 416,01 euro (viens tūkstotis četri simti 

sešpadsmit euro 01 cents) Vērēmu pagasta pārvaldes, reģistrācijas Nr.90000014495, 

norēķinu kontā Nr.LV82NDEA0000083037090, Luminor Bank AS. 

8. Samazināt Vērēmu 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 

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

Vērēmu pagasta teritorijā esošo pašvaldības nekustamo īpašumu kadastrālajai 

uzmērīšanai un ierakstīšanai zemesgrāmatā. 

 

15. § 

Par dzīvokļa īpašuma (adrese), Djogos, Vērēmu pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu  
(Ziņo I.Ladnā) 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17. un 27.punktu, 41.panta 

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

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

kādā notiek pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas process un atsavināšanas rezultātā 

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

28.1.apakšpunktu, ņemot vērā Rēzeknes novada domes 2018.gada 1.februāra lēmumu (protokols 

Nr.4, 11.§), I.S. 2018.gada 18.aprīļa iesniegumu un dzīvokļa īpašuma (adrese), Djogos, 

novērtēšanas komisijas 2018.gada 17.aprīļa lēmumu, Finanšu pastāvīgās komitejas 2018.gada 

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

Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Edgars Nizins, 
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Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, 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), Djogos, Vērēmu 

pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.(numurs), kas sastāv no dzīvokļa Nr.(numurs), 

platība 18,7 m2, 1866/14431 kopīpašuma domājamajām daļām no būvēm ar kadastra 

apzīmējumu (apzīmējums), (apzīmējums), (apzīmējums) un 1866/14431 kopīpašuma 

domājamajām daļām no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu (apzīmējums), nosacīto 

cenu EUR 497,27 (četri simti deviņdesmit septiņi euro 27 centi). 

2. Pārdot I. S., personas kods (kods), dzīvo (adrese), dzīvokļa īpašumu (adrese), Djogos, 

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

kas ir vienāda ar nosacīto cenu, t. i., EUR 497,27 (četri simti deviņdesmit septiņi euro 

27 centi). 

3. Noteikt nekustamā īpašuma pirkuma samaksas termiņu līdz 2018.gada 3.septembrim.  

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 I. S. 

6. Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2018.gada 1.februāra lēmuma (protokols 

Nr.4,11.§) 2.punktu, 2018.gada 26.februārī I. S. iemaksāja Vērēmu pagasta pārvaldes, 

reģistrācijas Nr.90000014495, norēķinu kontā Nr.LV82NDEA0000083037090, 

Luminor Bank AS, 215,00 euro (divi simti piecpadsmit euro 00 centu). 

7. Ieskaitīt atlikušo pirkuma maksas daļu 282,27 euro (divi simti astoņdesmit divi euro 27 

centi) Vērēmu pagasta pārvaldes, reģistrācijas Nr.90000014495, norēķinu kontā 

Nr.LV82NDEA0000083037090, Luminor Bank AS. 

8. Samazināt Vērēmu 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 

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

Vērēmu pagasta teritorijā esošo pašvaldības nekustamo īpašumu kadastrālajai 

uzmērīšanai un ierakstīšanai zemesgrāmatā. 

 

16. § 

Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2018.gada 15.marta lēmumā „Par nekustamā 

īpašuma „Nosaukums” Sakstagala pagastā nosacītās cenas apstiprināšanu”  
(Ziņo I.Ladnā) 

 

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

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

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

44.panta pirmo un otro daļu, 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.punktu un 

likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28.panta pirmās daļas 1.punktu, Rēzeknes novada 

domes 2017.gada 17.janvāra lēmumu „Par nekustamā īpašuma “Nosaukums”, Sakstagala pagastā, 

nodošanu atsavināšanai I. K.” un I. K. 2018.gada 11.aprīļa iesniegumu, ņemot vērā Rēzeknes 

novada domes 2018.gada 15.marta lēmumu „Par nekustamā īpašuma „Nosaukums” Sakstagala 

pagastā nosacītās cenas apstiprināšanu”, Finanšu pastāvīgās komitejas 2018.gada 26.aprīļa 

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

Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Edgars Nizins, Elvīra 
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Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Ērika Teirumnieka, 

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

 

1. izslēgt Lēmuma 3. punktu. 

2. Izteikt Lēmuma 4. punktu šādā redakcijā:  

“4.Noteikt nekustamā īpašuma pirkuma samaksas termiņu līdz 2018.gada 

3.septembrim.” 

3. Izteikt Lēmuma 5. punktu šādā redakcijā:  

“5.Pēc pirkuma summas pilnas samaksas viena mēneša laikā noslēgt pirkuma līgumu”. 

4. Izteikt Lēmuma 6. punktu šādā redakcijā: 

“6.Uzdot Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniecei E.Pizānei parakstīt pirkuma 

līgumu ar I.K.”. 

5. Izslēgt Lēmuma 7. punktu. 

6. Izslēgt Lēmuma 8. punktu. 

7. Izteikt Lēmuma 10.punktu šādā redakcijā:  

“10. Ieskaitīt atlikušo pirkuma maksas daļu 12 957,26 euro (divpadsmit tūkstoši deviņi 

simti piecdesmit septiņi euro 26 centi) Sakstagala pagasta pārvaldes, reģistrācijas Nr. 

90000025376, norēķinu kontā Nr.LV22UNLA005001972637, AS “SEB Banka”. 

 

17. § 

Par izmaiņu apstiprināšanu Rēzeknes novada pašvaldības Gaigalavas pagasta pārvaldes 

struktūrvienības “Ūdenstūrisma attīstības centrs “Bāka”” maksas pakalpojumu cenrādī  
(Ziņo S.Ančikovska) 

 

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

Gaigalavas pagasta pārvaldes 2018.gada 17.aprīļa iesniegumu Nr.2.2/51 un Finanšu pastāvīgās 

komitejas 2018.gada 26.aprīļa priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 15 (Regīna 

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

Lukaševičs, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Staņislavs Šķesters, 

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

nav, n o l e m j: 

 

sākot ar 2018.gada 3.maiju, papildināt Rēzeknes novada pašvaldības Gaigalavas pagasta 

pārvaldes struktūrvienības “Ūdenstūrisma attīstības centrs “Bāka”” maksas pakalpojumu 

izcenojumus ar jaunu pakalpojumu sadaļā 1.1. “Telpu noma”: 

 

Pakalpojuma nosaukums Cena Piezīmes 

Istaba ar divām divstāvu 

gultām (4 gultas vietas) - 

vienistabas numurs 

10,00 EUR/par 

gultas vietu 

Cenā iekļauta ēdamzāles izmantošana, 

WC un duša 

 

18. § 

Par Feimaņu ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2018.gadam 
(Ziņo M.Švarcs) 

 

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

likuma 7.panta sesto daļu, 11.panta otro daļu, 11.panta 5.2 daļu, 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 
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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 

26.aprīļa priekšlikumu (protokols Nr.5, 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, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Staņislavs Šķesters, 

Monvīds Švarcs, 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. V. Z. – 1 murdu; 

2. J. Z. – 1 murdu; 

3. J. P. – 1 murdu. 

 

19. § 

Par 2009.gada 26.jūnija lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.111 izbeigšanu ar M. P. 

Audriņu pagastā  
(Ziņo A.Bringule) 

 

Izskatījusi M. P. iesniegumu par 2009.gada 26.jūnija lauku apvidus zemes nomas līguma 

Nr.111 izbeigšanu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 37.pantu, 41.panta pirmās daļas 

3.punktu, ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2018.gada 26.aprīļa priekšlikumu, Rēzeknes 

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

Deksnis, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, 

Pēteris Stanka, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Ērika Teirumnieka, Frīdis Zenčenko, 

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

 

pieņemt lēmumu par 2009.gada 26.jūnija lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.111 

izbeigšanu ar M. P. Audriņu pagastā (lēmums pievienots). 

 

20. § 

Par 2012.gada 15.oktobra lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.7 grozījumiem ar A. C. 

Kaunatas pagastā  
(Ziņo A.Bringule) 

 

Izskatījusi A. C. iesniegumu par zemes nomas tiesību līguma grozījumiem, pamatojoties uz 

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

Finanšu pastāvīgās komitejas 2018.gada 26.aprīļa priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot 

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

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

Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Ērika Teirumnieka, Frīdis Zenčenko, Normunds Zušs), 

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

 

pieņemt lēmumu par 2012.gada 15.oktobra Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.7 

grozījumiem ar A. C. (lēmums pievienots). 

 

21. § 

Par J. A. 2018.gada 29.marta iesnieguma izskatīšanu  
(Ziņo S.Frančenko) 
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Izskatījusi 2018.gada 29.marta iesniegumu par zaudējumu atlīdzināšanu valsts nodevas 

atmaksu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 37.panta piekto daļu, 41.panta pirmās daļas 

3.punktu, Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likuma 14.panta ceturto 

daļu, 19.panta piekto daļu, ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2018.gada 26.aprīļa 

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

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

Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Ērika Teirumnieka, 

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

 

pieņemt lēmumu par J. A. 2018.gada 26.marta iesnieguma izskatīšanu (lēmums pievienots). 

 

22. § 

Par smilts - grants un smilts atradnes „Brīnums” izstrādes atļaujas izsniegšanu SIA 

“Brīnums R” Rēzeknes novada Čornajas pagastā  
(Ziņo M.Švarcs) 

 

Izskatījusi SIA „Brīnums R” iesniegumu par smilts - grants un smilts atradnes „Brīnums” 

izstrādes atļaujas izsniegšanu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 37.panta sesto daļu, 

41.panta pirmās daļas 4.punktu, ņemot vērā Tautsaimniecības attīstības jautājumu pastāvīgās 

komitejas 2018.gada 26.aprīļa priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 15 (Regīna 

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

Lukaševičs, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Staņislavs Šķesters, 

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

nav, n o l e m j: 

 

pieņemt lēmumu par smilts - grants un smilts atradnes „Brīnums” izstrādes atļaujas 

izsniegšanu SIA „Brīnums R” Čornajas pagastā (lēmums pievienots). 

 

23. § 

Par atļauju izvietot atkritumu reģenerācijas iekārtu SIA “Ellikss Holding” ar 

nosacījumiem  
(Ziņo S.Šķesters Debatē P.Stanka, M.Švarcs) 

 

Izskatījusi SIA “Ellikss Holding” iesniegumu un tam pievienoto papildinformāciju, 

pamatojoties uz likuma par “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 37.panta sesto 

daļu, 41.panta pirmās daļas 3.punktu, Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8.panta pirmās daļas 2. 

un 4.punktu, ņemot vērā Tautsaimniecības attīstības jautājumu patstāvīgās komitejas 2018.gada 

26.aprīļa 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, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Ērika Teirumnieka, Frīdis 

Zenčenko, Normunds Zušs), “pret” - nav, “atturas” – 1 (Pētris Stanka), n o l e m j: 

 

pieņemt lēmumu par atļauju izvietot atkritumu reģenerācijas iekārtu SIA “Ellikss Holding” 

nekustamajā īpašumā ar kadastra Nr.7894 002 0093 “Meistaros”, Strūžānos, Stružānu pagastā, 

Rēzeknes novadā, ar nosacījumiem (lēmums pievienots). 

 

24. § 

Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu  
(Ziņo S.Strankale) 
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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 26.aprīļa priekšlikumu, 

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

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

Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Ērika Teirumnieka, Frīdis 

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

 

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

(adrese), Strūžāni, Stružānu pagastā, Rēzeknes novadā, sociālā dzīvokļa statusu, noslēdzot sociālā 

dzīvokļa īres līgumu uz noteiktu laiku no 2018. gada 3. maija līdz 2018. gada 2. novembrim. Uzdot 

SIA “STRŪŽĀNU SILTUMS” valdes loceklim Renāram Vabalam sagatavot un noslēgt sociālā 

dzīvokļa īres līgumu ar A. V. 

 

25. § 

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 26.aprīļa priekšlikumu, 

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

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

Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Ērika Teirumnieka, Frīdis 

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

 

atjaunot M. G., personas kods (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 4.maija līdz 2018.gada 3.novembrim. Uzdot SIA 

“STRŪŽĀNU SILTUMS” valdes loceklim Renāram Vabalam atjaunot sociālā dzīvokļa īres 

līgumu ar M. G. 

 

26. § 

Par Rēzeknes novada Ozolaines bāriņtiesas locekles Valentīnas Platonovas ievēlēšanu 
 (Ziņo E.Pizāne) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 26.punktu, Bāriņtiesu 

likuma 3.panta otro daļu, 10.pantu, Darba likuma 154.pantu, 156.pantu, ņemot vērā Rēzeknes 

novada domes 2009.gada 20.augusta lēmumu „Par Rēzeknes novada bāriņtiesu izveidošanu” 

(protokols Nr.7, 58.§) un Rēzeknes novada pašvaldības 2017.gada 20.jūlija saistošo noteikumu 

Nr.1 „Rēzeknes novada pašvaldības nolikums” 17.3.punktu, Rēzeknes novada dome, balsojot 

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

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

Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Ērika Teirumnieka, Frīdis Zenčenko, Normunds Zušs), 

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

 

1. Ar 2018.gada 7.maiju par Rēzeknes novada Ozolaines bāriņtiesas (Ozolmuižas pagastā) 

locekli ievēlēt Valentīnu Platonovu uz Rēzeknes novada Ozolaines bāriņtiesas locekles 
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Santas Jakušānes, grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma un bērna kopšanas 

atvaļinājuma laiku. 

2. Apstiprināt Rēzeknes novada Ozolaines bāriņtiesas (Ozolmuižas pagastā) loceklei 

Valentīnai Platonovai mēneša amatalgu EUR 234,00 (divi simti trīsdesmit četri euro, 

00 centi) apmērā. 

 

Sēde slēgta 10:45 

Nākamā kārtējā Rēzeknes novada domes sēde tiek sasaukta 2018.gada 17.maijā. 

 

Pielikumi: 

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

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

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

2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2018.gada 23.februāra atzinuma 

Nr.1-18/1772 par saistošajiem noteikumiem kopija uz 2 lapām 

3. Rēzeknes novada pašvaldības 2018.gada 3.maija saistošo noteikumu Nr.15 „Grozījumi 

Rēzeknes novada pašvaldības 2009.gada 3.decembra saistošajos noteikumos Nr.11 „Par 

Rēzeknes novada pašvaldības nodevām””  uz 1 lapas 

4. Rēzeknes novada pašvaldības 2018.gada 3.maija saistošo noteikumu Nr.15 „Grozījumi 

Rēzeknes novada pašvaldības 2009.gada 3.decembra saistošajos noteikumos Nr.11 „Par 

Rēzeknes novada pašvaldības nodevām” paskaidrojuma raksts uz 2 lapām 

2. Rēzeknes novada pašvaldības 2018.gada 3.maija saistošo noteikumu Nr.16 „Grozījumi 

Rēzeknes novada pašvaldības 2015.gada 19.marta saistošajos noteikumos Nr.50 „Par 

Rēzeknes novada simboliku un tās izmantošanu”” 2 lapām 

3. Rēzeknes novada pašvaldības 2018.gada 3.maija saistošo noteikumu Nr.16 „Grozījumi 

Rēzeknes novada pašvaldības 2015.gada 19.marta saistošajos noteikumos Nr.50 „Par 

Rēzeknes novada simboliku un tās izmantošanu”” paskaidrojuma raksts uz 2 lapām 

4. Kases operāciju uzskaites noteikumi uz 2 lapām 

5. Publicējamā informācija par nekustamā īpašuma Kultūras nams, Strūžānu pagastā,   

Rēzeknes novadā, četrpadsmit telpu nomas tiesību izsoli saimnieciskai darbībai uz 1 

lapas 

6. Nekustamā īpašuma “Kultūras nams”, Strūžānu pagastā, Rēzeknes novadā, telpu 

nomas izsoles noteikumi ar pielikumiem, kopā uz 15 lapām 

7. Rēzeknes novada domes lēmumi (administratīvie akti) 8.§ - 10.§, 19.§ - 23.§ kopā uz 

9 lapām 

8. J.A. 2018.gada 29.marta iesniegums ar pielikumiem uz 3 lapām 

9. Rēzeknes novada pašvaldības Ozolaines bāriņtiesas 2018.gada 27.aprīļa iesniegums 

Nr.1-4/155 uz 1 lapas. 

 

Sēdes vadītāja                                                                                                      Monvīds Švarcs 

2018.gada 3.maijā 

 

Protokoliste                                                                                                          Iveta Ladnā 

2018.gada 3.maijā 


