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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 17.maijā                                                                                                                  Nr.12 

 

Sēde sasaukta plkst.10.00 

Sēde atklāta plkst.10.00 

 

Sēdi vada Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs 

 

Protokolē Rēzeknes novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības nodaļas vadītāja Ilona Turka 

 

Piedalās:  

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

Vilis Deksnis, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, Guntis Rasims, Pēteris 

Stanka, Viktors Ščerbakovs, 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 Juridiskās un lietvedības nodaļas juriste Iveta Ladnā 

− Rēzeknes novada pašvaldības Zemes pārvaldības dienesta speciāliste zemes nomas 

jautājumos Anita Bringule 

− Rēzeknes novada pašvaldības Zemes pārvaldības dienesta vecākā zemes lietu speciāliste 

Marta Vizule 

− Rēzeknes novada pašvaldības Zemes pārvaldības dienesta nodokļu administratore Indra 

Kroiče 

− Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītājs Guntars Skudra 

− Rēzeknes novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītāja vietniece Inta Greivule-Loca 

− 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 deputāte Anita Ludborža  – pārejoša darbnespēja 

                                                   

Darba kārtībā: 

1. Par Vladimira Špeļa atbrīvošanu no Lūznavas pagasta pārvaldes vadītāja amata  

mailto:info@rdc.lv
http://www.rezeknesnovads.lv/
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2. Par valsts īpašuma objekta – valsts vietējais autoceļš V576 Pievedceļš Sakstagala 

stacijai - Sakstagala pagastā, Rēzeknes novadā, pārņemšanu pašvaldības īpašumā bez 

atlīdzības  

3. Par Rēzeknes novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas – cirsmas Nr.173, 

Nr.29, Nr.30, Nr.31, Nr.32, Nr.33 un Nr.34, kas atrodas nekustamajā īpašumā ar 

kadastra Nr.7892 003 0064 Stoļerovas pagastā, pārdošanu mutiskā izsolē ar 

augšupejošu soli  

4. Par dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā  

5. Par nekustamā īpašuma „Nosaukums” Ozolaines pagastā nosacītās cenas 

apstiprināšanu  

6. Par nekustamā īpašuma (adrese), Rikavā, Rikavas pagastā, nosacītās cenas 

apstiprināšanu  

7. Par dzīvokļa īpašuma (adrese), Rikavā, Rikavas pagastā, nosacītās cenas 

apstiprināšanu  

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

apstiprināšanu  

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

A.  

10. Par nekustamā īpašuma “Nosaukums” Stoļerovas pagastā nodošanu atsavināšanai 

A. S. 

11. Par dzīvokļa īpašuma (adrese), Čornajā, Čornajas pagastā, nodošanu atsavināšanai 

A. N.  

12. Par grozījumu Rēzeknes novada domes 2016.gada 18.augusta lēmuma “Par 

izglītojamo ēdināšanas izmaksu apstiprināšanu Rēzeknes novada pašvaldības 

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

(vienā dienā) Rēzeknes novada pašvaldības izglītības iestādēs”  

13. Par bezcerīgā debitora parāda norakstīšanu Rēzeknes novada pašvaldības Čornajas 

pagastā  

14. Par samaksas samazināšanu A. M. par īpašumā piešķirto zemi Ilzeskalna pagastā  

15. Par samaksas samazināšanu H. K. par īpašumā piešķirto zemi Silmalas pagastā  

16. Par pārrakstīšanās kļūdas labošanu Rēzeknes novada domes 2009.gada 29.decembra 

(protokols Nr.18, 27.§) lēmuma „Par Rēzeknes novada pašvaldībai piekrītošajām 

apbūvētām un neapbūvētām zemes vienībām, valstij piekritīgajām apbūvētajām un 

neapbūvētajām zemes vienībām un zemes izmantošanu zemes reformas pabeigšanai” 

sarakstā Nr.7 Griškānu pagastā  

17. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Nosaukums” 

Dricānu pagastā  

18. Par 2013.gada 27.decembra Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.129 grozījumiem 

ar A. T. Mākoņkalna pagastā  

19. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu īpašumam “Ismeru vecticībnieku 

draudze” Lūznavas pagastā  

20. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu  

21. Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu  

22. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu  

23. Par vienošanās par grozījumiem 2017.gada 24.maija sadarbības līgumā ar SIA 

“VLAKON” noslēgšanu  

24. Par aizņēmuma ņemšanu projektam “Industriālo teritoriju tīklojuma izveide 

uzņēmējdarbības veicināšanai Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes un Viļānu novados”  

25. Par aizņēmuma ņemšanu būvniecībai „Sporta laukuma izbūves 1.kārtas būvprojekta 

realizācija” Kaunatas pagastā  
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26. Par aizņēmuma ņemšanu pašvaldības noteiktā prioritārā investīciju projekta “Ēkas 

Brīvības ielā 6, Maltā, vienkāršotās atjaunošana” īstenošanai  

27. Par naudas līdzekļu piešķiršanu no neparedzētiem gadījumiem elektroapgādes 

objektu pārvietošanas/pārbūves pakalpojumiem 

28. Par apmaksāta ikgadējā atvaļinājuma un neizmantotā papildatvaļinājuma 

piešķiršanu Rēzeknes novada domes priekšsēdētājam 

29. Par darbības – izvietot atkritumu reģenerācijas iekārtu SIA “Ellikss Holding” 

īpašumā ar nosacījumiem – atļaujas apturēšanu  

 

 

Par izsludinātās Rēzeknes novada domes sēdes darba kārtības  

apstiprināšanu un papildināšanu 

(Ziņo M.Švarcs) 

 

Izskatījusi Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja Monvīda Švarca priekšlikumu par 

izsludinātās Rēzeknes novada domes sēdes darba kārtības apstiprināšanu un papildināšanu, 

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 29., 31.pantu un 32.panta pirmo daļu, Rēzeknes novada 

dome, balsojot “par” 16 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, 

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

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

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

 

1. apstiprināt izsludināto Rēzeknes novada domes 2018.gada 17.maija sēdes darba kārtību 

(1. - 28.jautājums). 

2. Papildināt Rēzeknes novada domes 2018.gada 17.maija sēdes darba kārtību ar 1 

jautājumu – “Par darbības – izvietot atkritumu reģenerācijas iekārtu SIA “Ellikss 

Holding” īpašumā ar nosacījumiem – atļaujas apturēšanu”. 

 

1. § 

Par Vladimira Špeļa atbrīvošanu no Lūznavas pagasta pārvaldes vadītāja amata  
 (Ziņo E.Pizāne) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, ņemot vērā 

Lūznavas pagasta pārvaldes vadītāja Vladimira Špeļa 2018.gada 9.maija iesniegumu par ārsta 

atzinumu par veselības stāvokli, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” 16 (Regīna Baranova, 

Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars 

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

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

n o l e m j: 

 

1. atbrīvot Lūznavas pagasta pārvaldes vadītāju Vladimiru Špeļu no amata ar 2018.gada 

22.maiju un izbeigt darba tiesiskās attiecības, kas nodibinātas ar 2009.gada 3.augusta 

Darba līgumu Nr.21. 

2. Uzdot Rēzeknes novada pašvaldības izpilddirektoram Jānim Troškam veikt darbības 

Vladimira Špeļa atbrīvošanai atbilstoši Darba likuma noteikumiem. 

 

2. § 

Par valsts īpašuma objekta – valsts vietējais autoceļš V576 Pievedceļš Sakstagala stacijai - 

Sakstagala pagastā, Rēzeknes novadā, pārņemšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības  
(Ziņo I.Turka) 
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, 14.panta 

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

6.punktu, 42.panta pirmo daļu, izvērtējot objekta – valsts vietējā autoceļa V576 Pievedceļa 

Sakstagala stacijai - Sakstagala pagastā, Rēzeknes novadā, turpmākās izmantošanas iespējas, 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), nodrošinot likuma 

„Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktā noteikto funkciju izpildi un ņemot vērā Finanšu 

pastāvīgās komitejas 2018.gada 10.maija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” 16 

(Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Zigfrīds Lukaševičs, 

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

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

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

 

1. lūgt Latvijas Republikas Ministru kabinetu nodot Rēzeknes novada pašvaldības 

īpašumā bez atlīdzības valsts īpašuma objektu – valsts vietējo autoceļu V576 Pievedceļu 

Sakstagala stacijai - Sakstagala pagastā, Rēzeknes novadā, 0,58 km kopgarumā, kas 

atrodas uz pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7886 003 

0538. 

2. Noteikt, ka valsts īpašuma objekts – valsts vietējais autoceļš V576 Pievedceļš 

Sakstagala stacijai - Sakstagala pagastā, Rēzeknes novadā, nepieciešams pašvaldības 

funkciju - 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) - 

nodrošināšanai. 

3. Izveidot valsts īpašuma objekta – valsts vietējais autoceļš V576 Pievedceļš Sakstagala 

stacijai - Sakstagala pagastā, Rēzeknes novadā, pārņemšanas komisiju šādā sastāvā: 

3.1. komisijas priekšsēdētājs – Rēzeknes novada pašvaldības izpilddirektors Jānis 

Troška; 

3.2. komisijas locekļi: 

3.2.1. Sakstagala pagasta pārvaldes vadītāja Olga Muravjova; 

3.2.2. Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vadītājs Andris Koļčs; 

3.2.3. Juridiskās un lietvedības nodaļas juriste Iveta Ladnā. 

4. Atzīt par spēku zaudējušu Rēzeknes novada domes 2017.gada 2.novembra lēmumu “Par 

valsts vietējā autoceļa V576 Pievedceļa Sakstagala stacijai pārņemšanu pašvaldības 

bilancē” (protokols Nr.26, 16.§). 

 

3. § 

Par Rēzeknes novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas – cirsmas Nr.173, Nr.29, 

Nr.30, Nr.31, Nr.32, Nr.33 un Nr.34, kas atrodas nekustamajā īpašumā ar kadastra 

Nr.7892 003 0064 Stoļerovas pagastā, pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli  
(Ziņo S.Frančenko) 

 

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

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

un otro daļu, 6.panta otro un trešo daļu, 8.panta trešo un ceturto daļu, 10.pantu, ņemot vērā Finanšu 

pastāvīgās komitejas 2018.gada 10.maija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” 16 

(Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Zigfrīds Lukaševičs, 

Pāvels Melnis, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, 
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Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Ērika Teirumnieka, Frīdis Zenčenko, Normunds Zušs), 

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

 

1. nodot atsavināšanai Rēzeknes novada pašvaldībai piederošo kustamo mantu 

nekustamajā īpašumā ar kadastra Nr. 7892 003 0064, „Stoļerovas meži”, (kadastra 

apzīmējums 7892 004 0101), Stoļerovas pagasts, Rēzeknes novads: 

1.1.cirsmu Nr.173 1.kvartālā meža nogabalā Nr.8, kuras izcērtamais apjoms 168,51 

m3, izcērtamā platība – 0,60 ha; cirtes izpildes veids - kailcirte; valdošā suga – 

apse, bērzs; 

1.2. cirsmu Nr.29 1.kvartālā meža nogabalā Nr.11, kuras izcērtamais apjoms 192,46 

m3, izcērtamā platība – 0,60 ha; cirtes izpildes veids – galvenā kailcirte; valdošā 

suga – egle, priede; 

1.3.cirsmu Nr.30 1.kvartālā meža nogabalā Nr.11, kuras izcērtamais apjoms 313,93 

m3, izcērtamā platība – 1,40 ha; cirtes izpildes veids – galvenā kailcirte; valdošā 

suga – egle, bērzs; 

1.4.cirsmu Nr.31 1.kvartālā meža nogabalā Nr.13, kuras izcērtamais apjoms 452,82 

m3, izcērtamā platība – 2,00 ha; cirtes izpildes veids – galvenā kailcirte; valdošā 

suga – egle, bērzs; 

1.5.cirsmu Nr.32 1.kvartālā meža nogabalā Nr.6, kuras izcērtamais apjoms 512,38 

m3, izcērtamā platība – 1,60 ha; cirtes izpildes veids – galvenā kailcirte; valdošā 

suga – bērzs, egle, priede; 

1.6.cirsmu Nr.33 1.kvartālā meža nogabalā Nr.3, kuras izcērtamais apjoms 121,93 

m3, izcērtamā platība – 0,50 ha; cirtes izpildes veids – galvenā kailcirte; valdošā 

suga – egle, bērzs; 

1.7.cirsmu Nr.34 1.kvartālā meža nogabalā Nr.16, kuras izcērtamais apjoms 121,96 

m3, izcērtamā platība – 0,60 ha; cirtes izpildes veids – galvenā kailcirte; valdošā 

suga – bērzs, priede. 

2. Noteikt septiņu cirsmu kopējo nosacīto cenu – EUR 74 840,98 (septiņdesmit četri 

tūkstoši astoņi simti četrdesmit euro 98 centi). 

3. Izveidot komisiju izsoles procedūras veikšanai šāda sastāvā: 

komisijas priekšsēdētājs:  Aivars Lukša, Stoļerovas pagasta pārvaldes vadītājs; 

komisijas locekļi:  Anna Matisāne, Stoļerovas pagasta pārvaldes galvenā 

grāmatvede; 

Ausma Sprukte, Stoļerovas pagasta pārvaldes lietvede; 

Nataļja Kovaļevska, Stoļerovas pagasta pārvaldes kasiere; 

 Anatolijs Kozlovskis, Rēznas pamatskolas direktors. 

4. Komisijai izsoles organizēšanai izstrādāt un apstiprināt izsoles noteikumus. 

5. Komisijai nodrošināt informācijas publicēšanu par izsoli atbilstoši normatīvo aktu 

noteikumiem, tajā skaitā, arī Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapā. 

6. Izsoles rezultātus komisijai iesniegt apstiprināšanai Rēzeknes novada domē. 

 

4. § 

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 10.maija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” 16 (Regīna Baranova, 

Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars 

Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, 
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Monvīds Švarcs, Ērika Teirumnieka, Frīdis Zenčenko, Normunds Zušs), “pret” - nav, “atturas”, 

n o l e m j: 

 

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

vārda dzīvokļa īpašumu Upes ielā 2-23, Rikavā, Rikavas pagastā, Rēzeknes novadā, 

kadastra Nr.78820070355, platība 76,8 m2, kas sastāv no: 

1.2 . telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 7882 007 0355 002 023; 

1.2.1. pie dzīvokļa īpašuma piederošajām: 

1.2.1.1. 733/15648 domājamajām daļām no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

7882 007 0355; 

1.2.1.2. 733/15648 domājamajām daļām no ēkas (būves) ar kadastra apzīmējumu 

7882 007 0355 002. 

 

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

vārda dzīvokļa īpašumu Rēzeknes ielā 1A-14, Gaigalavā, Gaigalavas pagastā, Rēzeknes 

novadā, kadastra Nr.78540050398, platība 46,9 m2, kas sastāv no: 

2.1 . telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 7854 005 0398 001 014; 

2.1.1.  pie dzīvokļa īpašuma piederošajām: 

2.1.1.1. 469/9781 domājamajām daļām no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

7854 005 0398; 

2.1.1.2. 469/9781 domājamajām daļām no ēkas (būves) ar kadastra apzīmējumu 

7854 005 0398 001. 

 

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

vārda dzīvokļa īpašumu Rēzeknes ielā 1A-8, Gaigalavā, Gaigalavas pagastā, Rēzeknes 

novadā, kadastra Nr.78540050398, platība 47,1 m2, kas sastāv no: 

3.1. telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 7854 005 0398 001 008; 

3.1.1. pie dzīvokļa īpašuma piederošajām: 

3.1.1.1. 471/9781 domājamajām daļām no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

7854 005 0398; 

3.1.1.2. 471/9781 domājamajām daļām no ēkas (būves) ar kadastra apzīmējumu 

7854 005 0398 001. 

 

5. § 

Par nekustamā īpašuma „Nosaukums” Ozolaines 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, 19.§), A. O. 2018.gada 27.aprīļa iesniegumu, nekustamā īpašuma “Nosaukums” 

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

10.maija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” 16 (Regīna Baranova, Vasīlijs 

Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, 

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

Švarcs, Ērika Teirumnieka, Frīdis Zenčenko, Normunds Zušs), “pret” - nav, “atturas”, n o l e m j: 
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1. apstiprināt nekustamā īpašuma „Nosaukums”, kas atrodas Ozolaines pagastā, 

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

apzīmējumu (..) un kopplatību 0,0419 ha, nosacīto cenu EUR 681,62 (seši simti 

astoņdesmit viens euro 62 centi). 

2. Pārdot A. O., personas kods (kods), dzīvo (adrese), nekustamo īpašumu „Nosaukums”, 

kas atrodas Ozolaines pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.(..), par brīvu cenu, kas ir 

vienāda ar nosacīto cenu, t. i., EUR 681,62 (seši simti astoņdesmit viens euro 62 centi). 

3. Noteikt nekustamā īpašuma pirkuma samaksas termiņu līdz 2018.gada 17.septembrim.  

4. Uzdot Ozolaines pagasta pārvaldei 3 (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 parakstīt 

pirkuma līgumu ar A. O. 1 (viena) mēneša laikā no pirkuma maksas samaksas dienas. 

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

19.§) 2.punktu, 2018.gada 25.martā A. O. iemaksāja Ozolaines pagasta pārvaldes, 

reģistrācijas Nr.90000014584, kasē EUR 215,00 (divi simti piecpadsmit euro 00 centu). 

7. Ieskaitīt atlikušo pirkuma maksas daļu EUR 466,62 (četri simti sešdesmit seši euro 62 

centi) Ozolaines pagasta pārvaldes, reģistrācijas Nr.90000014584, norēķinu kontā 

Nr.LV12HABA0551001660150, AS „Sweedbank”. 

8. Samazināt Ozolaines 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 

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

Vērēmu pagasta teritorijā esošo pašvaldības nekustamo īpašumu kadastrālajai 

uzmērīšanai un ierakstīšanai zemesgrāmatā. 

 

6. § 

Par nekustamā īpašuma (adrese), Rikavā, Rikavas 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 15.februāra lēmumu (protokols 

Nr.5, 11.§) „Par nekustamā īpašuma (adrese), Rikavā, Rikavas pagastā, nodošanu atsavināšanai 

V. M., I.T., P. Z., J. S.”, J. S., P. Z., I.T. 2018.gada 4.aprīļa un V. M. 2018.gada 5.aprīļa 

iesniegumus, nekustamā īpašuma (adrese), Rikavā, novērtēšanas komisijas 2018.gada 24.janvāra 

lēmumu, Finanšu pastāvīgās komitejas 2018.gada 10.maija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, 

balsojot “par” 16 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Zigfrīds 

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

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

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

 

1. apstiprināt nekustamā īpašuma (adrese), kas atrodas Rikavā, Rikavas pagastā, Rēzeknes 

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

(apzīmējums) un kopplatību 0,0717 ha, nosacīto cenu EUR 1588,61 (viens tūkstotis 

pieci simti astoņdesmit astoņi euro 61 cents). 
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2. Pārdot J.S., personas kods (kods), dzīvo (adrese), Rikava pagastā, Rēzeknes novadā, 

LV 4648, 1/5 domājamo daļu no nekustamā īpašuma (adrese), kas atrodas Rikavā, 

Rikavas pagastā, Rēzeknes novadā, par brīvu cenu, kas ir no nosacītās cenas, t. i., EUR 

317,73 (trīs simti septiņpadsmit euro 73 centi), P. Z., personas kods (kods), dzīvo 

(adrese), Rikavā, Rikava pagastā, Rēzeknes novadā, LV 4648, 2/5 domājamās daļas no 

nekustamā īpašuma (adrese), kas atrodas Rikavā, Rikavas pagastā, Rēzeknes novadā, 

kadastra Nr.(numurs), par brīvu cenu, kas ir nosacītās cenas, t. i., EUR 635,45 (seši simti 

trīsdesmit pieci euro 45 centi), V.M., personas kods (kods), dzīvo (adrese), Rikavā, 

Rikava pagastā, Rēzeknes novadā, LV4648, 1/5 domājamo daļu no nekustamā īpašuma 

(adrese), kas atrodas Rikavā, Rikavas pagastā, Rēzeknes novadā, par brīvu cenu, kas ir 

no nosacītās cenas, t. i., EUR 317,73 (trīs simti septiņpadsmit euro 73 centi), I. T., 

personas kods (kods), dzīvo (adrese), Rikavā, Rikava pagastā, Rēzeknes novadā, 

LV4648, 1/5 domājamo daļu no nekustamā īpašuma (adrese), kas atrodas Rikavā, 

Rikavas pagastā, Rēzeknes novadā, par brīvu cenu, kas ir no nosacītās cenas, t. i., EUR 

317,73 (trīs simti septiņpadsmit euro 73 centi). 

3. Noteikt nekustamā īpašuma pirkuma samaksas termiņu līdz 2018.gada 17.septembrim.  

4. Uzdot Rikavas pagasta pārvaldei 3 (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 parakstīt 

nekustamā īpašuma pirkuma līgumu ar J. S., P. Z., V. M. un I.T. 1 (viena) mēneša laikā 

no pirkuma maksas samaksas dienas. 

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

Nr.5, 11.§) 2.punktu, 2018.gada 9.martā V.M. iemaksāja EUR 43,00, 2018.gada 

26.februārī I. T. iemaksāja EUR 43,00, 2018.gada 13.martā J. S. iemaksāja EUR 43,00 

un 2018.gada 2.martā P. Z. EUR 86,00 iemaksāja Rikavas pagasta pārvaldes, 

reģistrācijas Nr.90000048650, norēķinu kontā Nr.LV42UNLA0050019942228, AS 

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

7. Ieskaitīt atlikušo pirkuma maksas daļu J. S. 274,73 euro (divi simti septiņdesmit četri 

euro 73 centi), V. M. 274,73 euro (divi simti septiņdesmit četri euro 73 centi), I.T. 

274,73 euro (divi simti septiņdesmit četri euro 73 centi), P. Z.  549,45 euro (pieci simti 

četrdesmit devini euro 45 centi), Rikavas pagasta pārvaldes, reģistrācijas 

Nr.90000048650, norēķinu kontā Nr.LV LV42UNLA0050019942228 AS SEB bank. 

8. Samazināt Rikavas 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 

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

Rikavas pagasta teritorijā esošo pašvaldības nekustamo īpašumu kadastrālajai 

uzmērīšanai un ierakstīšanai zemesgrāmatā. 

 

7. § 

Par dzīvokļa īpašuma (adrese), Rikavā, Rikavas 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 

5.aprīļa lēmumu “Par dzīvokļa īpašuma (adrese), Rikavā, Rikavas pagastā, nodošanu atsavināšanai 
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O. F.” (protokols Nr.8, 8.§) un O. F. 2018.gada 8.maija iesniegumu, ņemot vērā Rikavas pagasta 

pārvaldes dzīvokļa īpašuma „(adrese)” novērtēšanas komisijas 2018.gada 7.maija sēdes protokolu 

un Finanšu pastāvīgās komitejas 2018.gada 10.maija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, 

balsojot “par” 16 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Zigfrīds 

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

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

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

 

1. apstiprināt dzīvokļa īpašuma Nr.(numurs), kas atrodas (adrese), Rikavā, Rikavas 

pagastā, Rēzeknes novadā, ar kadastra Nr.(numurs), platība 53,8 m2, nosacīto cenu EUR 

1493,14 (viens tūkstotis četri simti deviņdesmit trīs euro 14 centi). 

2. Pārdot O.F., personas kods (kods), deklarētā dzīvesvieta (adrese), Rikavā, Rikavas 

pagastā, Rēzeknes novadā, dzīvokļa īpašumu Nr.(numurs), kas atrodas (adrese), Rikavā, 

Rikavas pagastā, Rēzeknes novadā, ar kadastra Nr. (numurs), platība 53,8 m2, par brīvu 

cenu, kas ir vienāda ar nosacīto cenu, t.i., EUR 1493,14 (viens tūkstotis četri simti 

deviņdesmit trīs euro 14 centi). 

3. Noteikt pirkuma maksas samaksas termiņu līdz 2018.gada 16.jūnijam. 

4. Uzdot Rikavas pagasta pārvaldei 3 (trīs) darba dienu laikā no pirkuma maksas samaksas 

dienas paziņot Juridiskajai un lietvedības nodaļai par pirkuma maksas samaksu. 

5. Uzdot Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniecei Elvīrai Pizānei noslēgt 

pirkuma līgumu ar O. F. 1 (viena) mēneša laikā no pirkuma maksas samaksas dienas. 

6. Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2018.gada 5.aprīļa lēmuma (protokols Nr.8, 

8.§) 2.punktu, 2018.gada 6.aprīlī O. F. iemaksāja Rikavas pagasta pārvaldes, reģ. 

Nr.90000048650, norēķinu kontā Nr.LV42UNLA0050019942228, SEB banka, EUR 

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

7. Ieskaitīt atlikušo pirkuma maksas daļu EUR 1278,14 (viens tūkstotis divi simti 

septiņdesmit astoņi euro 14 centi) Rikavas pagasta pārvaldes, reģ. Nr.90000048650, 

norēķinu kontā Nr.LV42UNLA0050019942228, SEB banka.  

8. Samazināt Rikavas 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. 

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

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

Rikavas pagasta teritorijā esošo pašvaldības nekustamo īpašumu kadastrālajai 

uzmērīšanai un ierakstīšanai zemesgrāmatā. 

 

8. § 

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, 

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 3. maija lēmumu “Par 

nekustamā īpašuma „Nosaukums”, Silmalas pagastā, nodošanu atsavināšanai J. O.” (protokols 

Nr.11, 10.§), J. O. 2018. gada 7.maija iesniegumu, nekustamā īpašuma novērtēšanas komisijas 

2018.gada 7.maija lēmumu, Finanšu pastāvīgās komitejas 2018.gada 10.maija priekšlikumu, 

Rēzeknes novada dome, balsojot “par” 16 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars 

Buharins, Vilis Deksnis, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis 
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Rasims, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Ērika 

Teirumnieka, Frīdis Zenčenko, Normunds Zušs), “pret” - nav, “atturas”, 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 0,3544 ha, nosacīto cenu EUR 920,39 (deviņi simti 

divdesmit euro 39 centi). 

2. Pārdot Jevģēnijai Orlovai, personas kods (kods), deklarētā dzīvesvieta (adrese), par 

brīvu cenu, kas ir vienāda ar nosacīto cenu, un proti, EUR 920,39 (deviņi simti 

divdesmit euro 39 centi).  

3. Noteikt pirkuma maksas samaksas termiņu līdz 2018.gada 16.septembrim. 

4. Uzdot Silmalas pagasta pārvaldei 3 (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 J. O. 1 (viena) mēneša laikā no pirkuma maksas 

samaksas dienas. 

6. Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2018.gada 3. maija lēmuma (protokols Nr.11, 

10.§) 2.punktu, 2018.gada 7.maijā J. O. 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 705,39 (septiņi simti pieci euro 39 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. 

 

9. § 

Par nekustamā īpašuma “Nosaukums” Čornajas pagastā nodošanu atsavināšanai Regīnai 

Aleksānei  
(Ziņo I.Ladnā) 

 

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

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

2018.gada 10.maija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” 16 (Regīna Baranova, 

Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars 

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

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

n o l e m j: 

 

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

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

apzīmējumu (apzīmējums) un 0,9856 ha platību, nodošanu atsavināšanai R.A. (lēmums 

pievienots). 

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

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

sastāvā: 
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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 nekustamā īpašuma “Nosaukums”, kas atrodas Čornajas pagastā, Rēzeknes 

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

apstiprināšanai Rēzeknes novada domei. 

 

10. § 

Par nekustamā īpašuma “Nosaukums” Stoļerovas pagastā nodošanu atsavināšanai  

A.S.  
(Ziņo I.Ladnā) 

 

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

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

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

pastāvīgās komitejas 2018.gada 10.maija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” 16 

(Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Zigfrīds Lukaševičs, 

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

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

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

 

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

pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.(numurs), kura sastāvā ietilpst trīs zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumiem (apzīmējums) un 3,00 ha platību, (apzīmējums) un 

1,60 ha platību un (apzīmējums) un 1,20 ha platību, nodošanu atsavināšanai A.S. 

(lēmums pievienots). 

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

novadā, kadastra Nr.(numurs), 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 nekustamā īpašuma “Nosaukums”, kas atrodas Stoļerovas pagastā, Rēzeknes 

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

apstiprināšanai Rēzeknes novada domei. 

 

11. § 

Par dzīvokļa īpašuma (adrese), Čornajā, Čornajas pagastā, nodošanu atsavināšanai A. N. 
(Ziņo I.Ladnā) 

 

Izskatījusi A. N. 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 10.maija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” 16 

(Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Zigfrīds Lukaševičs, 

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

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

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

Čornajas pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.(numurs), platība 59,90 m2, nodošanu 

atsavināšanai A. N. (lēmums pievienots). 

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

pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.(numurs) un platība 59,90 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), Čornajā, Čornajas pagastā, 

Rēzeknes novadā, kadastra Nr.(numurs), platība 59,90 m2, novērtēšanas komisijai 

iesniegt nosacīto cenu apstiprināšanai Rēzeknes novada domei. 

 

12. § 

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

ēdināšanas izmaksu apstiprināšanu Rēzeknes novada pašvaldības izglītības iestādēs” 

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

novada pašvaldības izglītības iestādēs”  
(Ziņo G.Skudra, Debatē S.Škesters, G.Skudra, M.Švarcs) 

 

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

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu pastāvīgās komitejas 2018.gada 10.maija priekšlikumu, 

Rēzeknes novada dome, balsojot “par” 16 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars 

Buharins, Vilis Deksnis, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis 

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

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

 

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

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

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

pašvaldības izglītības iestādēs” šādu grozījumu: 

 

Izglītības iestāde 
Brokastis, 

EUR 

Pusdienas, 

EUR 

Launags, 

EUR 

Vakariņas, 

EUR 

Vienas 

dienas 

vidējās 

izmaksas 

EUR 

Gaigalavas PII  

līdz 2 gadus veciem 

bērniem 

0,13 0,60 0,22 - 0,95 

Gaigalavas PII  

3 gadus veciem un 

vecākiem bērniem 

0,15 0,70 0,25 - 1,10 

 

13. § 

Par bezcerīgā debitora parāda norakstīšanu Rēzeknes novada pašvaldības  

Čornajas pagastā  
(Ziņo S.Ančikovska) 
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4.punktu, Ministru 

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

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

pārvaldes 2018.gada 3.maija iesniegumu Nr.2.2/86 un Finanšu pastāvīgās komitejas 2018.gada 

10.maija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” 16 (Regīna Baranova, Vasīlijs 

Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, 

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

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

 

dzēst bezcerīgo debitora parādu P. P. par komunālajiem pakalpojumiem EUR 496,22 (četri 

simti deviņdesmit seši euro 22 centi) apmērā. 

 

14. § 

Par samaksas samazināšanu A. M. par īpašumā piešķirto zemi 

 Ilzeskalna pagastā  
(Ziņo M.Vizule) 

 

Izskatījusi A. M. iesniegumu par samaksas samazināšanu par īpašumā piešķirto zemi, 

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

ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2018.gada 10.maija priekšlikumu, Rēzeknes novada 

dome, balsojot “par” 16 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, 

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

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

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

 

pieņemt lēmumu par samaksas samazināšanu A. M. par īpašumā piešķirto zemi Ilzeskalna 

pagastā (lēmums pievienots). 

 

15. § 

Par samaksas samazināšanu H. K. par īpašumā piešķirto zemi  

Silmalas pagastā  
(Ziņo M.Vizule) 

 

Izskatījusi H. K. iesniegumu par samaksas samazināšanu par īpašumā piešķirto zemi, 

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

ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2018.gada 10.maija priekšlikumu, Rēzeknes novada 

dome, balsojot “par” 16 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, 

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

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

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

 

pieņemt lēmumu par samaksas samazināšanu H. K. par īpašumā piešķirto zemi Silmalas 

pagastā (lēmums pievienots). 

 

16. § 

Par pārrakstīšanās kļūdas labošanu 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” sarakstā Nr.7 Griškānu pagastā  
(Ziņo M.Vizule) 
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4.punktu, Administratīvā 

procesa likuma 72.panta pirmo daļu, Zemes lietu speciālista Edgara Paškova 2018.gada 8.maija 

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

10.maija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” 16 (Regīna Baranova, Vasīlijs 

Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, 

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

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

 

tā kā lēmumā tika konstatēta pārrakstīšanās kļūda un saskaņā ar Administratīvā procesa 

likuma 72.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka iestāde jebkurā laikā administratīvā tekstā var izlabot 

acīmredzamas pārrakstīšanas vai matemātiskā aprēķina kļūdas, ja tas nemaina lēmuma būtību: 

 

1. labot 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” sarakstā Nr.7 Griškānu pagastā (protokols Nr.18, 27.§) 

lemjošās daļas ierakstu zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 7856 001 0787, 7856 

001 0836 no „pamatojoties uz 3.panta. 2.daļu 3.punkta pašvaldībai piekritīgas 

neapbūvētas zemes vienības (Kooperatīva zeme – Jupatovkas mājas) uz “pamatojoties 

uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu 

zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 3.punktu, uz šīs zemes ir dzīvojamās mājas, kurās 

esošie dzīvokļi privatizēti saskaņā ar likumu "Par kooperatīvo dzīvokļu privatizāciju" 

un likumu "Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju". 

2. Lēmuma norakstu nosūtīt Griškānu pagasta pārvaldei. 

 

17. § 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Nosaukums” 

Dricānu pagastā  
(Ziņo M.Vizule) 

 

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

40003783960, sertificētas zemes ierīkotājas Maritanas Gužvas iesniegtu zemes ierīcības projektu 

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

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

komitejas 2018.gada 10.maija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” 16 (Regīna 

Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels 

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

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

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

 

pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam 

„Nosaukums” Dricānu pagastā (lēmums pievienots). 

 

18. § 

Par 2013.gada 27.decembra Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.129 grozījumiem ar A. 

T. Mākoņkalna pagastā  
(Ziņo A.Bringule) 

 

Izskatījusi A. T. 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 10.maija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” 16 

https://likumi.lv/ta/id/70529-par-kooperativo-dzivoklu-privatizaciju
https://likumi.lv/ta/id/67964-par-lauksaimniecibas-uznemumu-un-zvejnieku-kolhozu-privatizaciju
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(Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Zigfrīds Lukaševičs, 

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

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

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

 

pieņemt lēmumu par 2013.gada 27.decembra Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.129 

grozījumiem ar A. T. (lēmums pievienots). 

 

19. § 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu īpašumam “Ismeru vecticībnieku 

draudze” Lūznavas pagastā  
(Ziņo I.Kroiče) 

 

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

nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta otrās daļas 4.punktu, reliģiskās organizācijas “Ismeru 

vecticībnieku draudzes” 2018.gada 19.aprīļa iesniegumu un ņemot vērā Finanšu pastāvīgās 

komitejas 2018.gada 10.maija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” 16 (Regīna 

Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels 

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

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

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

 

dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 23,39 (divdesmit trīs euro, 39 centi) un ar to 

saistītās nokavējuma naudas reliģiskajai organizācijai “Ismeru vecticībnieku draudze”, reģ. 

Nr.99500002254, īpašumam “Ismeru vecticībnieku draudze” ar kadastra Nr.7868 003 0032 par 

2009. un 2010.gadu. 

 

20. § 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu  
(Ziņo S.Frančenko) 

 

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

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

„Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešās daļas, ņemot vērā Latvijas Republikas uzņēmumu 

reģistra, maksātnespējas reģistra izziņu, J. S. 2018.gada 7.marta iesniegumu par privātpersonas 

maksātnespējas procesu un ņemot vērā Finanšu jautājumu pastāvīgās komitejas 2018.gada 

10.maija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” 16 (Regīna Baranova, Vasīlijs 

Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, 

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

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

 

1. pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu J. S. (lēmums 

pievienots). 

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

pievienots). 

 

21. § 

Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu  
(Ziņo I.Greivule-Loca) 
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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 10.maija priekšlikumu, 

Rēzeknes novada dome, balsojot “par” 16 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars 

Buharins, Vilis Deksnis, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis 

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

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

 

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

dzīvoklim (adrese), Čornajā, Čornajas pagastā, Rēzeknes novadā, sociālā dzīvokļa 

statusu, noslēdzot sociālā dzīvokļa īres līgumu uz noteiktu laiku no 2018.gada 17.maija 

līdz 2018.gada 16.novembrim. Uzdot Čornajas pagasta pārvaldes vadītājam Oļegam 

Kvitkovskim sagatavot un noslēgt sociālā dzīvokļa īres līgumu ar S. S. 

2. Atzīt Z. I., 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 17.maija 

līdz 2018.gada 9.novembrim. Uzdot pašvaldības SIA “STRŪŽĀNU SILTUMS” valdes 

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

3. Atzīt I. O., 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 17.maija 

līdz 2018.gada 16.novembrim. Uzdot pašvaldības SIA “STRŪŽĀNU SILTUMS” 

valdes loceklim Renāram Vabalam sagatavot un noslēgt sociālā dzīvokļa īres līgumu ar 

I. O. 

 

22. § 

Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu  
(Ziņo I.Greivule-Loca) 

 

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 10.maija priekšlikumu, 

Rēzeknes novada dome, balsojot “par” 16 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars 

Buharins, Vilis Deksnis, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis 

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

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

 

atjaunot V. Ū., 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 30.maija līdz 2018.gada 29.novembrim. Uzdot SIA 

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

līgumu ar V. Ū. 

 

23. § 

Par vienošanās par grozījumiem 2017.gada 24.maija sadarbības līgumā ar 

 SIA “VLAKON” noslēgšanu  
(Ziņo S.Frančenko) 
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4.punktu, likuma “Par 

ceļiem” 12.panta otro daļu, ņemot vērā Rēzeknes novada domes 2017.gada 3.maija lēmumu “Par 

sadarbību servisa objektu izbūvē” (protokols Nr.11 32.§) un Tautsaimniecības attīstības jautājumu 

pastāvīgās komitejas 2018.gada 10.maija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” 16 

(Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Zigfrīds Lukaševičs, 

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

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

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

 

1. noslēgt vienošanos par grozījumiem 2017.gada 24.maija sadarbības līgumā Nr.8.5/528 

ar SIA “VLAKON” (vienošanās pievienota). 

2. Uzdot Rēzeknes novada pašvaldības priekšsēdētājam Monvīdam Švarcam parakstīt 

vienošanos par grozījumiem 2017.gada 24.maija sadarbības līgumā Nr.8.5/528 ar SIA 

“VLAKON”. 

 

24. § 

Par aizņēmuma ņemšanu projektam “Industriālo teritoriju tīklojuma izveide 

uzņēmējdarbības veicināšanai Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes un Viļānu novados”  
(Ziņo S.Ančikovska, Debatē S.Škesters, S.Ančikovska, M.Švarcs) 

 

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 

VP1 “Iekšējo un ārējo novada savienojumu tehniskā infrastruktūras attīstība” rīcības virzienu RV 

1.1. “Pieejamas un drošas transporta infrastruktūras attīstība”, uzdevumu U1.1.7. “Uzlabot 

publiskās infrastruktūras kvalitāti uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai”, ņemot vērā Finanšu 

pastāvīgās komitejas 2018.gada 10.maija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” 16 

(Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Zigfrīds Lukaševičs, 

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

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

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

 

1. ņemt aizņēmumu Valsts kasē EUR 687 237,87 (seši simti astoņdesmit septiņi tūkstoši 

divi simti trīsdesmit septiņi euro 87 centi) apmērā ar Valsts kases noteikto procentu 

likmi projektam “Industriālo teritoriju tīklojuma izveide uzņēmējdarbības veicināšanai 

Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes un Viļānu novados” ar aizņēmuma mērķi – Eiropas 

Savienības un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošana. 

Aizdevuma procentu likmes fiksēšanas periods - 12 (divpadsmit) mēneši. 

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

3. Noteikt šādus aizņēmuma ņemšanas noteikumus: atmaksas termiņš 20 (divdesmit) gadi, 

sākot pamatsummas atmaksu ar 2020.gada janvāri. 

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

aizņēmuma saņemšanai. 

 

25. § 

Par aizņēmuma ņemšanu būvniecībai „Sporta laukuma izbūves 1.kārtas būvprojekta 

realizācija” Kaunatas pagastā  
(Ziņo S.Ančikovska) 

 



18 

 

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 

VP3 “Radoša zināšanu un prasmju attīstība” rīcības virzienu RV 2.2. “Izglītības un sporta iestāžu 

infrastruktūras pilnveidošana”, uzdevumu U2.2.3. “Modernizēt izglītības un sporta iestāžu 

infrastruktūru un tehnisko aprīkojumu”, ņemot vērā Kaunatas pagasta pārvaldes 2018.gada 8.maija 

iesniegumu un Finanšu pastāvīgās komitejas 2018.gada 10.maija priekšlikumu, Rēzeknes novada 

dome, balsojot “par” 16 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, 

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

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

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

 

1. ņemt aizņēmumu Valsts kasē EUR 130 229,59 (viens simts trīsdesmit tūkstoši divi simti 

divdesmit deviņi euro 59 centi) apmērā ar Valsts kases noteikto procentu likmi 

būvniecībai „Sporta laukuma izbuves 1.kārtas būvprojekta realizācija” ar aizņēmuma 

mērķi – izglītības iestāžu investīciju projekts. Aizdevuma procentu likmes fiksēšanas 

periods - 12 (divpadsmit) mēneši. 

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

3. Noteikt šādus aizņēmuma ņemšanas noteikumus: atmaksas termiņš 20 (divdesmit) gadi, 

sākot pamatsummas atmaksu ar 2019.gada janvāri. 

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

aizņēmuma saņemšanai. 

 

26. § 

Par aizņēmuma ņemšanu pašvaldības noteiktā prioritārā investīciju projekta “Ēkas 

Brīvības ielā 6, Maltā, vienkāršotā atjaunošana” īstenošanai  
(Ziņo S.Ančikovska) 

 

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

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

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

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

VP2 “Daudzveidīgi sabiedriskie pakalpojumi un pakalpojumu infrastruktūras attīstība” rīcības 

virziena RV 2.6. “Pašvaldības nekustamā īpašuma racionāla izmantošana” uzdevumiem U.2.6.1. 

“Renovēt pašvaldības neizmantotās ēkas un būves” un U.2.6.2. “Veikt energoefektivitātes 

paaugstināšanas pasākumus pašvaldības ēkās un būvēs”, RV 2.7. “Pašvaldības pakalpojumu 

pieejamības pilnveidošana” uzdevumu U.2.7.2. “Informācijas pieejamības nodrošināšana”, ņemot 

vērā Maltas pagasta pārvaldes 2018.gada 8.maija iesniegumu un Finanšu pastāvīgās komitejas 

2018.gada 10.maija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” 16 (Regīna Baranova, 

Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars 

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

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

n o l e m j: 

 

1. ņemt aizņēmumu Valsts kasē EUR 366 300,00 (trīs simti sešdesmit seši tūkstoši trīs 

simti euro 00 centi) apmērā ar Valsts kases noteikto procentu likmi pasākuma “Ēkas 

Brīvības ielā 6, Maltā vienkāršotā atjaunošana” realizācijai ar aizņēmuma mērķi- 

Pašvaldības noteiktā prioritārā investīciju projekta īstenošana. Aizdevuma procentu 

likmes fiksēšanas periods - 12 (divpadsmit) mēneši. 

2. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar Rēzeknes novada pašvaldības budžeta līdzekļiem. 
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3. Noteikt šādus aizņēmuma ņemšanas noteikumus: atmaksas termiņš 20 (divdesmit) gadi, 

sākot pamatsummas atmaksu no 2019.gada marta. 

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

aizņēmuma saņemšanai. 

 

27. § 

Par naudas līdzekļu piešķiršanu no neparedzētiem gadījumiem elektroapgādes objektu 

pārvietošanas/pārbūves pakalpojumiem  
(Ziņo S.Ančikovska) 

 

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

pašvaldību budžetiem” 16.panta otro daļu, ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2018.gada 

10.maija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” 16 (Regīna Baranova, Vasīlijs 

Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, 

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

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

 

no Rēzeknes novada pašvaldības budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem piešķirt 

EUR 8100,25 (astoņi tūkstoši viens simts euro 25 centi) elektroapgādes objektu 

pārvietošanas/pārbūves pakalpojumiem, t.sk.: 

1. objekta “Autoceļš Dubuļi - Lielais Liepu kalns (Nr.6277 Černiki - Malinovka, Nr.6261 

Matuļi – Novinka – Dzerkaļi - Eisaki) pārbūve, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads”- EUR 

3386,94 (trīs tūkstoši trīs simti astoņdesmit seši euro 94 centi); 

2. objekta “Ceļa posmu Nr.4209 M.Puderovo - Audriņi un Nr.4210 Krīvmaize - Mežāri 

pārbūve, Audriņu pagasts, Rēzeknes novads”- EUR 3420,39 (trīs tūkstoši četri simti 

divdesmit euro 39 centi); 

3. objekta “Autoceļa Nr.5030 Viļumi - Pilcene pārbūve. 1.kārta”- EUR 598,05 (pieci simti 

deviņdesmit astoņi euro 05 centi); 

4. objekta “Autoceļa Nr.8603 Uļjanova - Vorkaļi 2,705 km pārbūve”- EUR 694,87 (seši simti 

deviņdesmit četri euro 87 centi). 

 

28. § 

Par apmaksāta ikgadējā atvaļinājuma un papildatvaļinājuma piešķiršanu Rēzeknes 

novada domes priekšsēdētājam  
(Ziņo E.Pizāne) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās, Darba likuma 149.panta otro 

daļu, Rēzeknes novada pašvaldības 2017.gada 20.jūlija saistošo noteikumu Nr.1 “Rēzeknes 

novada pašvaldības nolikums” 19.punktu, ņemot vērā Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja 

2018.gada 14.maija iesniegumu par apmaksātā ikgadējā atvaļinājuma un papildatvaļinājuma 

piešķiršanu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” 16 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, 

Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, 

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

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

1. piešķirt Rēzeknes novada domes priekšsēdētājam Monvīdam Švarcam apmaksātu ikgadējo 

atvaļinājumu – 2 (divas) kalendārās nedēļas no 2018.gada 21.maija līdz 2018.gada 

3.jūnijam (ieskaitot) un papildatvaļinājumu 10 (desmit) darba dienas no 2018.gada 4.jūnija 

līdz 2018.gada 15.jūnijam (ieskaitot) par darba gadu no 2016.gada 1.jūlija līdz 2017.gada 

30.jūnijam. 
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2. Domes priekšsēdētāja pienākumus Monvīda Švarca atvaļinājuma laikā veiks domes 

priekšsēdētāja vietniece Elvīra Pizāne, saskaņā ar Rēzeknes novada pašvaldības nolikuma 

19.1.apakšpunktu. Pienākumu izpildes laikā Elvīrai Pizānei ir tiesības parakstīt Rēzeknes 

novada pašvaldības dokumentus, tai skaitā bankas dokumentus un nostiprinājuma 

lūgumus. 
 

29. § 

Par darbības – izvietot atkritumu reģenerācijas iekārtu SIA “Ellikss Holding” īpašumā ar 

nosacījumiem – atļaujas apturēšanu 
 (Ziņo T.Kruste, Debatē P.Stanka, M.Švarcs, S.Šķesters, P.Melnis, G.Rasims, V.Deksnis) 

 

Izskatījusi un apspriedusi informāciju par darbības – izvietot atkritumu reģenerācijas iekārtu 

SIA “Ellikss Holding” īpašumā ar nosacījumiem – atļaujas apturēšanu līdz teritorijas sakopšanai 

atbilstoši normatīvo aktu prasībām, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 37.panta sesto daļu, 

41.panta pirmās daļas 3.punktu, un Rēzeknes novada pašvaldības 2017.gada 20.jūlija saistošo 

noteikumu Nr.1 „Rēzeknes novada pašvaldības nolikums” 17.3.punktu, ņemot vērā Rēzeknes 

novada domes priekšsēdētāja Monvīda Švarca 2018.gada 16.maija ierosinājumu, Rēzeknes 

novada dome, balsojot “par” 16 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis 

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

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

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

 

pieņemt lēmumu par darbības – izvietot atkritumu reģenerācijas iekārtu SIA “Ellikss 

Holding” īpašumā ar nosacījumiem – atļaujas apturēšanu (lēmums pievienots). 

 

 

Sēde slēgta 10:45 

 

 

Nākamā kārtējā Rēzeknes novada domes sēde tiek sasaukta 2018.gada 7.jūnijā. 

 

 

Pielikumi: 

1. Lūznavas pagasta pārvaldes vadītāja Vladimira Špeļa 2018.gada 9.maija iesniegums ar 

pielikumu uz 2 lapām 

2. VAS “LATVIJAS VALSTS CEĻI” 2018.gada 27.aprīļa iesnieguma kopija ar 

pielikumiem, kopā uz 3 lapām 

3. Stoļerovas pagasta pārvaldes 2018.gada 7.maija iesnieguma ar pielikumiem kopijas uz 

8 lapām 

4. Čornajas pagasta pārvaldes 2018.gada 3.maija iesnieguma Nr.2.2/86 ar pielikumiem 

kopijas uz 11 lapām 

5. Ismeru vecticībnieku draudzes 2018.gada 19.aprīļa iesnieguma kopija ar pielikumu, 

kopā uz 2 lapām 

6. Pielikums 23.§ - Vienošanās par grozījumiem pie 2017.gada 24.maija Līguma par 

investīciju projekta servisa objekta izbūves līdzfinansēšanu Nr.8.5/528 projekts uz 2 

lapām 

7. Aizņēmuma projektam “Industriālo teritoriju tīklojuma izveide uzņēmējdarbības 

veicināšanai Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes un Viļānu novados” ekonomiskais 

pamatojums uz 4 lapām 

8. Kaunatas pagasta pārvaldes 2018.gada 8.maija iesnieguma Nr.2.2/45 kopija uz 1 lapas 
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9. Aizņēmuma būvniecībai „Sporta laukuma izbūves 1.kārtas būvprojekta realizācija” 

Kaunatas pagastā ekonomiskais pamatojums uz 1 lapas 

10. Maltas pagasta pārvaldes 2018.gada 8.maija iesnieguma Nr.2.3/470 kopija uz 1 lapas 

11. Aizņēmuma pašvaldības noteiktā prioritārā investīciju projekta “Ēkas Brīvības ielā 6, 

Maltā vienkāršotās atjaunošana” ekonomiskais pamatojums uz 1 lapas 

12. Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja Monvīda Švarca 2018.gada 14.maija 

iesniegums uz 1 lapas 

13. Rēzeknes novada domes lēmumi (administratīvie akti) 9.§ - 11.§, 14.§, 15.§, 17.§, 18.§, 

20.§ 1.punkts, 20.§ 2.punkts, 29.§, kopā uz 9 lapām 

 

 

Sēdes vadītājs                                                                                                      Monvīds Švarcs 

2018.gada 17.maijā 
 

 

Protokoliste                                                                                                          Ilona Turka 

2018.gada 17.maijā 

 

 


