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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 7.jūnijā          Nr.13 

 

Sēde sasaukta plkst.10.00 

Sēde atklāta plkst.10.00 

 

Sēdi vada Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniece Elvīra Pizāne  

 

Protokolē Rēzeknes novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības nodaļas vadītājas p.i. Iveta 

Ladnā 

 

Piedalās:  

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

Vilis Deksnis, Anita Ludborža,  Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Guntis Rasims, 

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

Zenčenko, Normunds Zušs 

– Rēzeknes novada pašvaldības izpilddirektors Jānis Troška 

– Rēzeknes novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Silvija 

Ančikovska 

− Rēzeknes novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības nodaļas jurists Vadims Čuhnovs 

− Rēzeknes novada pašvaldības Zemes pārvaldības dienesta speciāliste zemes nomas 

jautājumos Anita Bringule 

− Rēzeknes novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītāja Silvija Strankale 

− Rēzeknes novada pašvaldības vecākā vides aizsardzības speciāliste Terēzija Kruste 

− Laikraksta „Rēzeknes Vēstis” žurnāliste Aleksandra Elksne-Pavlovska 

− Laikraksta „Panorama Rezekne” žurnālists Sergejs Timofejevs 

 

Nepiedalās: 

– Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs – atvaļinājumā 

– Rēzeknes novada domes deputāts Edgars Nizins - pamatdarbā 

                                                   

Darba kārtībā: 

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

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

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

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

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

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

3. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2017.gada Publiskā gada pārskata apstiprināšanu  
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4. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2018.gada 7.jūnija noteikumu Nr.30 “Klientu 

apkalpošanas noteikumi Rēzeknes novada pašvaldības iestādēs” apstiprināšanu  

5. Par Rēzeknes novada pašvaldības pagastu pārvalžu, pagastu pārvalžu un Bērnu-

jaunatnes sporta skolas grāmatvedību reorganizācijas plāna apstiprināšanu  

6. Par sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma “Rozentova” daļas 

Maltas pagastā, Rēzeknes novadā, iegūšanu pašvaldības īpašumā  

7. Par zemes vienības nodošanu bez atlīdzības Latvijas valstij Ekonomikas ministrijas 

personā  

8. Par Rēzeknes novada pašvaldībai piederošā zemes gabala “3”, Nagļos, Nagļu pagastā, 

kadastra Nr. 7874 005 0368, nodošanu dzīvokļu īpašniekiem īpašumā bez atlīdzības  

9. Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma Miera ielā (adrese), Strūžānos, Strūžānu pagastā, 

maiņu pret dzīvokļa īpašumu Miera ielā (adrese), Strūžānos, Strūžānu pagastā  

10. Par Rēzeknes novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas – cirsmas Nr.1, Nr.2, 

Nr.3, kas atrodas nekustamajā īpašumā ar kadastra Nr.78700050078 Maltas pagastā, 

pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli  

11. Par nekustamā īpašuma „Nosaukums” Griškānu pagastā nosacītas cenas 

apstiprināšanu  

12. Par dzīvokļa īpašuma (adrese), Kaunatā, Kaunatas pagastā, nodošanu atsavināšanai 

V. P. 

13. Par komunālo pakalpojumu tarifu apstiprināšanu Rēzeknes novada Čornajas 

pagastā  

14. Par komunālo pakalpojumu tarifu apstiprināšanu Rēzeknes novada Kaunatas un 

Mākoņkalna pagastos  

15. Par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas kārtību un tarifu 

apstiprināšanu Rēzeknes novada Stoļerovas pagastā  

16. Par bezcerīgā debitora parāda norakstīšanu Rēzeknes novada pašvaldības Dricānu 

pagastā  

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

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

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

Rēzeknes novada pašvaldībai piekrītošajām apbūvētām un neapbūvētām zemes 

vienībām, valstij piekritīgajām apbūvētajām un neapbūvētajām zemes vienībām un 

zemes izmantošanu zemes reformas pabeigšanai” pielikuma sarakstā Nr.25 Vērēmu 

pagastā  

20. Par starpgabala statusa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7870 003 

1358 Maltas pagastā  

21. Par smilts atradnes „Zemozoli 1” izstrādes atļaujas izsniegšanu SIA „Latgalija” 

Ozolaines pagastā  

22. Par grozījumiem 2009.gada 1.janvāra Lauku apvidus zemes nomas tipveida līgumā 

Nr.45A ar L. M. Silmalas pagastā  

23. Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu  

 

 

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

 

Izskatījusi Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietnieces Elvīras Pizānes priekšlikumu 

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

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

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

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

nav, “atturas”, n o l e m j: 

 

apstiprināt izsludināto Rēzeknes novada domes 2018.gada 7.jūnija sēdes darba kārtību               

(1. - 23.jautājums). 

 

1. § 

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

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

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

 

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 15.maija atzinumu Nr.1-18/4282 par saistošajiem 

noteikumiem Nr.14 un Sociālo un veselības aizsardzības jautājumu pastāvīgās komitejas 

2018.gada 24.maija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” 15 (Regīna Baranova, 

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

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

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

 

atkārtoti 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. § 

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

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

Nr.50 „Par Rēzeknes novada simboliku un tās izmantošanu”” precizēšanu  
(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 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijas 2018.gada 10.maija atzinumu Nr.1-18/4085 “Par saistošajiem noteikumiem Nr.16” un 

Finanšu pastāvīgās komitejas 2018.gada 24.maija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot 

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

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

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

nav, “atturas”, n o l e m j: 

 

precizēt izdotos 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”” (precizēti saistošie noteikumi pievienoti). 

 

 

 

3. § 

Par Rēzeknes novada pašvaldības 2017.gada Publiskā gada pārskata apstiprināšanu  
(Ziņo S.Ančikovska) 
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Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un 72.pantu, 

Ministru kabineta 2010.gada 5.maija noteikumu Nr.413 “Noteikumi par gada publiskajiem 

pārskatiem” 16.punktu, ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2018.gada 24.maija 

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

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

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

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

 

1. apstiprināt Rēzeknes novada pašvaldības 2017.gada Publisko gada pārskatu (pārskats 

pievienots); 

2. 2017.gada Publisko gada pārskatu iesniegt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijā; 

3. publicēt laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” paziņojumu par 2017.gada Publiskā gada pārskata 

apstiprināšanu un iespēju iepazīties ar pilnu tā tekstu Rēzeknes novada pašvaldības Finanšu 

un grāmatvedības nodaļā vai Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapā. 

 

4. § 

Par Rēzeknes novada pašvaldības 2018.gada 7.jūnija noteikumu Nr.30 “Klientu 

apkalpošanas noteikumi Rēzeknes novada pašvaldības iestādēs” apstiprināšanu  
(Ziņo I.Ladnā) 

 

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

kabineta 2017.gada 4.jūlija noteikumu Nr.399 “Valsts pārvaldes pakalpojumu uzskaites, kvalitātes 

kontroles un sniegšanas kārtība” 20.punktu, ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2018.gada 

24.maija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” 15 (Regīna Baranova, Vasīlijs 

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

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

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

 

1. apstiprināt Rēzeknes novada pašvaldības 2018.gada 7.jūnija noteikumus Nr.30 „Klientu 

apkalpošanas noteikumi Rēzeknes novada pašvaldības iestādēs” (turpmāk –noteikumi) 

(noteikumi pievienoti). 

2. Noteikumi stājas spēkā ar 2018.gada 7.jūniju. 

3. Uzdot Attīstības plānošanas nodaļai nodrošināt Rēzeknes novada pašvaldības 

2018.gada 7.jūnija noteikumu Nr.30 „Klientu apkalpošanas noteikumi Rēzeknes novada 

pašvaldības iestādēs” publicēšanu Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapā. 

4. Līdz 2018.gada 29.jūnijam nodrošināt darbinieku iepazīstināšanu ar noteikumiem pret 

parakstu: 

4.1. Rēzeknes novada pašvaldības iestāžu, kapitālsabiedrību un citu institūciju, kuras 

pilda pašvaldības funkcijas, vadītāji – attiecīgās pašvaldības iestāžu, 

kapitālsabiedrību un citu institūciju darbiniekus; 

4.2. Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas struktūrvienību vadītāji - 

struktūrvienību darbiniekus; 

4.3.  Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas Juridiskās un lietvedības nodaļas 

personāllietu speciāliste - Rēzeknes novada pašvaldības iestāžu, kapitālsabiedrību 

un citu institūciju vadītājus. 

 

5. § 

Par Rēzeknes novada pašvaldības pagastu pārvalžu, pagastu pārvalžu un Bērnu-jaunatnes 

sporta skolas grāmatvedību reorganizācijas plāna apstiprināšanu  
(Ziņo J.Troška) 
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4.punktu, ņemot vērā 

Teritoriālās pastāvīgās komitejas 2018.gada 24.maija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, 

balsojot “par” 11 (Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Anita Ludborža, Zigfrīds 

Lukaševičs, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Viktors Ščerbakovs, Ērika Teirumnieka, Frīdis 

Zenčenko, Normunds Zušs), “pret” 2 (Pāvels Melnis, Staņislavs Šķesters),  “atturas” 2 (Regīna 

Baranova, Pēteris Stanka), n o l e m j: 

 

apstiprināt Rēzeknes novada pašvaldības pagastu pārvalžu, pagastu pārvalžu un Bērnu-

jaunatnes sporta skolas grāmatvedību reorganizācijas plānu (plāns pievienots). 

 

6. § 

Par sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma “Rozentova” daļas Maltas 

pagastā, Rēzeknes novadā, iegūšanu pašvaldības īpašumā  
(Ziņo I.Ladnā) 

 

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

daļas 17.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Zemes pārvaldības likuma 8.pantu, Sabiedrības 

vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma 9.pantu, 11.pantu, 20.pantu, 

22.pantu un 26.pantu, Ministru kabineta 2011.gada 15.marta noteikumu Nr.204 “Kārtība, kādā 

nosaka taisnīgu atlīdzību par sabiedrības vajadzībām atsavināmo nekustamo īpašumu” 36.punktu, 

sakarā ar to, ka nekustamā īpašuma “Rozentova” daļa - nekustamā īpašuma “Rozentova” sastāvā 

ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 7870 003 1137, 7870 003 1174 un 7870 003 

1136 (turpmāk - nekustamā īpašuma “Rozentova” daļa) ar kadastra Nr.7870 003 1167 3,3957 ha 

platībā nepieciešamas likumā „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktā noteiktās 

autonomās funkcijas - 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) 

– veikšanai, nodrošinot Kalnu ielas uzturēšanu, par kuras nomas lietošanas tiesības nostiprinātas 

ar attiecīgu ierakstu zemesgrāmatā, Rozentovas parka atjaunošanu un Rēzeknes novada 

pašvaldības Maltas speciālās internātpamatskolas ēkas uzturēšanu, ņemot vērā 2017.gada 

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

nosacījumiem, Rēzeknes novada domes 2018.gada 19.aprīļa lēmumu “Par nekustamā īpašuma 

“Rozentova” daļas atsavināšanu sabiedrības vajadzībām labprātīgi un atlīdzības noteikšanas 

komisijas izveidošanu” (protokols Nr.9, 11.§), nekustamā īpašuma “Rozentova” daļas atlīdzības 

noteikšanas komisijas (turpmāk – atlīdzības noteikšanas komisija) 2018.gada 22.maija protokolu 

Nr.1, Maltas pagasta pārvaldes 2018.gada 9.maija pašvaldības izdevumu (atlīdzības par 

zaudējumiem) aprēķinu un Finanšu pastāvīgās komitejas 2018.gada 24.maija priekšlikumu, 

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

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

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

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

 

1. sabiedrības vajadzībām - autonomās funkcijas - 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) – 

veikšanai, nodrošinot Kalnu ielas uzturēšanu, par kuras nomas lietošanu tiesības 

nostiprinātas ar attiecīgu ierakstu zemesgrāmatā, Rozentovas parka atjaunošanu un 

Rēzeknes novada pašvaldības Maltas speciālās internātpamatskolas ēkas uzturēšanu, 

atsavināt labprātīgi no R. P., personas kods (kods), piederošā nekustamā īpašuma 
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“Rozentova” ar kadastra Nr.7870 003 1167, kas atrodas Maltas pagastā, Rēzeknes 

novadā, daļu - zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 7870 003 1137, 7870 003 1174 

un 7870 003 1136 3,3957 ha platībā. 

2. Apstiprināt atlīdzības noteikšanas komisijas noteikto atlīdzību 3 395,70 euro (trīs 

tūkstoši trīs simti deviņdesmit pieci euro 70 centi) apmērā. 

3. Nekompensēt atlīdzību par zaudējumiem īpašniekam 3 950,50 euro (trīs tūkstoši deviņi 

simti piecdesmit euro 50 centi) par nekustamā īpašuma “Rozentova” ar kadastra 

Nr.7870 003 1167 (ierakstīts Maltas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā 

Nr.100000510559) sastāvā ietilpstošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7870 

003 1137, 7870 003 1174 un 7870 003 1136 atdalīšanu no zemes vienībām ar kadastra 

apzīmējumiem 7870 003 1167 un 7870 003 1168, kadastrālo uzmērīšanu un reģistrāciju 

Nekustamā īpašuma valsts kadastra sistēmā, jo izdevumus par šīm darbībām veikusi 

Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta pārvalde.  

4. Noteikt, ka visus izdevumus par nekustamā īpašuma “Rozentova” daļas - zemes 

vienībām ar kadastra apzīmējumiem 7870 003 1137, 7870 003 1174 un 7870 003 1136, 

atsavināšanu apmaksā Rēzeknes novada pašvaldība. 

5. Uzdot Finanšu un grāmatvedības nodaļai pārskaitīt Maltas pagasta pārvaldei transfertu 

atlīdzībai 3 395,70 euro (trīs tūkstoši trīs simti deviņdesmit pieci euro 70 centi) apmērā 

no pašvaldības budžeta līdzekļiem par nekustamā īpašuma “Rozentova” ar kadastra 

Nr.7870 003 1167 daļu - zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 7870 003 1137, 

7870 003 1174 un 7870 003 1136, Maltas pagastā, Rēzeknes novadā.  

6. Uzdot Maltas pagasta pārvaldei: 

6.1. pārskaitīt atlīdzību 3 395,70 euro (trīs tūkstoši trīs simti deviņdesmit pieci euro 70 

centi) apmērā par nekustamo īpašumu nekustamā īpašuma “Rozentova” ar kadastra 

Nr.7870 003 1167 daļu Maltas pagastā, Rēzeknes novadā, īpašniekam R. P., 

personas kods (kods), 10 (desmit) dienu laikā kopš šā lēmuma 7.punktā norādītā 

nostiprinājuma lūguma iesniegšanas; 

6.2. apmaksāt izdevumus par notariālajiem pakalpojumiem un kancelejas nodevu par 

Rēzeknes novada pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz 

nekustamā īpašuma “Rozentova” daļu - zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 

7870 003 1137, 7870 003 1174 un 7870 003 1136. 

7. R. P. 1 (viena) mēneša laikā kopš pirkuma līguma noslēgšanas iesniegt Rēzeknes 

novada pašvaldībai nostiprinājuma lūgumu, kas adresēts Rēzeknes tiesu Zemesgrāmatu 

nodaļai, nekustamā īpašuma “Rozentova” daļas - zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumiem 7870 003 1137, 7870 003 1174 un 7870 003 1136 pārreģistrēšanai uz 

Rēzeknes novada pašvaldības (reģistrācijas Nr.90009112679) vārda. 

8. Uzdot Juridiskajai un lietvedības nodaļai: 

8.1. sagatavot pirkuma līgumu; 

8.2. pēc lēmuma 5.punkta nosacījumu izpildes veikt darbības nekustamā īpašuma 

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

003 1174 un 7870 003 1136 pārreģistrēšanai zemesgrāmatā uz Rēzeknes novada 

pašvaldības vārda. 

9. Uzdot Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniecei Elvīrai Pizānei parakstīt 

pirkuma līgumu ar R. P. 

 

7. § 

Par zemes vienības nodošanu bez atlīdzības Latvijas valstij Ekonomikas ministrijas 

personā  
(Ziņo I.Ladnā) 
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Publiskas 

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

tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4.1panta pirmās daļas 1.punktu ņemot vērā to, ka 

zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7892 002 0393 Stoļerovas pagastā, Rēzeknes novadā, nav 

nepieciešama pašvaldības autonomo funkciju veikšanai un Ekonomikas ministrijas 2018.gada 

10.maija vēstuli Nr.1.9-1/2018/286 par zemes vienības Tūju ielā 3, Stoļerovas pagastā, Rēzeknes 

novadā, piekritību, Finanšu pastāvīgās komitejas 2018.gada 24.maija priekšlikumu, Rēzeknes 

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

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

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

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

 

1. nodot bez atlīdzības īpašumā Latvijas valstij Ekonomikas ministrijas personā Rēzeknes 

novada pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7892 002 0393 

0,265 ha platībā, kas atrodas Tūju ielā 3, Stoļerovas pagastā, Rēzeknes novadā, un 

ietilpst nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.7892 002 0254 sastāvā (nav reģistrēta 

zemesgrāmatu nodalījumā), noteiktās funkcijas – valstij piederošas būves (ēkas) ar 

kadastra apzīmējumu 7892 002 0254 001 uzturēšanai – veikšanai. 

2. Noteikt Ekonomikas ministrijai aizliegumu atsavināt un apgrūtināt nekustamo īpašumu 

ar kadastra Nr.7892 002 0254, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

7892 002 0393 0,265 ha platībā un atrodas Tūju ielā 3, Stoļerovas pagastā, Rēzeknes 

novadā, ar lietu tiesībām un pienākumu bez atlīdzības nodot Rēzeknes novada 

pašvaldībai, ja tas vairs netiek izmantots noteiktās funkcijas – valstij piederošas būves 

(ēkas) uzturēšanai – veikšanai, pēc nekustamā īpašuma nostiprināšanas zemesgrāmatā 

attiecīgi par to izdarot atzīmi zemesgrāmatā. 

3. Šo lēmumu nosūtīt Ekonomikas ministrijai (Brīvības ielā 55, Rīgā, LV-1519, 

pasts@em.gov.lv). 

 

8. § 

Par Rēzeknes novada pašvaldībai piederošā zemes gabala “3”, Nagļos, Nagļu pagastā, 

kadastra Nr. 7874 005 0368, nodošanu dzīvokļu īpašniekiem īpašumā bez atlīdzības  
(Ziņo V.Čuhnovs) 

 

Izskatījusi Nagļu pagasta pārvaldes iesniegumu par Rēzeknes novada pašvaldībai piederošā 

zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 7874 005 0368 nodošanu dzīvokļu īpašniekiem īpašumā bez 

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

„Par valsts un dzīvojamo māju privatizāciju” 75.panta 4.daļu, ņemot vērā Finanšu pastāvīgās 

komitejas 2018.gada 24.maija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” 15 (Regīna 

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

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

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

n o l e m j: 

 

pieņemt lēmumu par zemes īpašuma “3” Nagļos, Nagļu pagastā, kadastra Nr. 7874 005 0368, 

nodošanu dzīvokļu īpašniekiem īpašumā bez atlīdzības (lēmums pievienots). 

 

9. § 

Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma Miera ielā (adrese), Strūžānos, Strūžānu pagastā, maiņu 

pret dzīvokļa īpašumu Miera ielā (adrese), Strūžānos, Strūžānu pagastā  
(Ziņo I.Ladnā) 

 

mailto:pasts@em.gov.lv
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 14.panta 

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

3.punktu, 38.panta pirmo daļu, dzīvokļa īpašums Miera ielā (adrese), Strūžānu pagastā, ar kadastra 

Nr.(numurs) platībā 49,1 m2 tirgus vērtība EUR 1 400,00 apmērā un dzīvokļa īpašums Miera ielā 

(adrese), Strūžānu pagastā, ar kadastra Nr.(numurs) platībā 46,3 m2 tirgus vērtība EUR 1 140,00 

apmērā, 38.panta trešo daļu, 42.panta 23 daļu, ņemot vērā deinstitucionalizācijas projekta 

realizāciju un U. O. iesniegumu, izvērtējot objekta – dzīvokļa Nr.(numurs), kas atrodas Miera ielā 

(numurs), Strūžānu pagastā, Rēzeknes novadā, turpmākās izmantošanas iespējas – nodrošināt 

iedzīvotājiem sociālo palīdzību (sociālo aprūpi) (sociālā palīdzība maznodrošinātām ģimenēm un 

sociāli mazaizsargātām personām, veco ļaužu nodrošināšana ar vietām pansionātos, bāreņu un bez 

vecāku gādības palikušo bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs, 

bezpajumtnieku nodrošināšana ar naktsmītni u.c.), nodrošinot likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 

pirmās daļas 7.punktā noteikto funkciju izpildi, ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 

2018.gada 24.maija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” 15 (Regīna Baranova, 

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

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

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

 

1. veikt maiņu Rēzeknes novada pašvaldības dzīvokļa īpašuma Nr.(numurs), kas atrodas 

Miera ielā (adrese), Stružānos, Strūžānu pagastā, kopējā platība 46,3 m2, pret 

privātpersonas U. O. dzīvokļa īpašumu Nr.(numurs), kas atrodas Miera ielā (numurs), 

Stružānos, Strūžānu pagastā, Rēzeknes novadā, kopējo platību 49,1 m2. 

2. Noteikt, ka dzīvokļa īpašums Nr.(numurs), kas atrodas Miera ielā (numurs), Stružānos, 

Strūžānu pagastā, Rēzeknes novadā, nepieciešams pašvaldības funkciju - nodrošināt 

iedzīvotājiem sociālo palīdzību (sociālo aprūpi) (sociālā palīdzība maznodrošinātām 

ģimenēm un sociāli mazaizsargātām personām, veco ļaužu nodrošināšana ar vietām 

pansionātos, bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu nodrošināšana ar vietām 

mācību un audzināšanas iestādēs, bezpajumtnieku nodrošināšana ar naktsmītni u.c.) - 

nodrošināšanai. 

3. Apstiprināt dzīvokļu īpašumu nosacītās cenas starpību 260,00 euro (divi simti sešdesmit 

euro 00 centi) apmērā. 

4. Izveidot dzīvokļa īpašuma Nr.(numurs), kas atrodas Miera ielā (numurs), Stružānos, 

Strūžānu pagastā, Rēzeknes novadā, pārņemšanas komisiju šādā sastāvā: 

komisijas priekšsēdētājs – Rēzeknes novada pašvaldības izpilddirektors Jānis Troška; 

komisijas locekļi:  Strūžānu pagasta pārvaldes vadītājs Vilis Tutins; 

Sociālā dienesta vadītāja Silvija Strankale; 

pašvaldības SIA “Strūžānu siltums” valdes loceklis Renārs Vabals. 

5. Uzdot dzīvokļa īpašuma Nr.(numurs), kas atrodas Miera ielā (adrese), Stružānos, 

Strūžānu pagastā, Rēzeknes novadā, pārņemšanas komisijai iesniegt Juridiskajai un 

lietvedības nodaļai pieņemšanas nodošanas aktu. 

6. Uzdot Finanšu un grāmatvedības nodaļai pārskaitīt Strūžānu pagasta pārvaldei 

transfertu dzīvokļu īpašumu nosacītās cenas starpību 260,00 euro (divi simti sešdesmit 

euro 00 centi) apmērā no pašvaldības budžeta līdzekļiem par dzīvokļa īpašuma 

Nr.(numurs), kas atrodas Miera ielā (adrese), kadastra Nr.(numurs), Strūžānos, Strūžānu 

pagastā, Rēzeknes novadā.  

7. Uzdot Strūžānu pagasta pārvaldei: 

7.1. samaksāt dzīvokļa īpašuma Nr.(numurs), kas atrodas Miera ielā (adrese), 

kadastra Nr.(numurs), Strūžānos, Strūžānu pagastā, Rēzeknes novadā, 

īpašniekam U. O., personas kods (kods), dzīvokļu īpašumu nosacītās cenas 

starpību 260,00 euro (divi simti sešdesmit euro 00 centi) no pašvaldības budžeta 
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līdzekļiem 10 (desmit) dienu laikā kopš šā lēmuma 8.punktā norādītā 

nostiprinājuma lūguma iesniegšanas; 

7.2. apmaksāt izdevumus par notariālajiem pakalpojumiem un kancelejas nodevu par 

dzīvokļa īpašuma Nr.(numurs), kas atrodas Miera ielā (adrese), ar kadastra 

Nr.(numurs), Strūžānos, Strūžānu pagastā un dzīvokļa īpašuma Nr.(numurs), kas 

atrodas Miera ielā (adrese), Stružānos, Strūžānu pagastā, īpašuma tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā. 

8. U. O. 1 (viena) mēneša laikā kopš pirkuma līguma noslēgšanas, iesniegt Rēzeknes 

novada pašvaldībai nostiprinājuma lūgumu, kas adresēts Rēzeknes tiesas zemesgrāmatu 

nodaļai, dzīvokļa īpašuma Miera ielā (adrese), Strūžānos, Strūžānu pagastā, 

pārreģistrēšanai uz Rēzeknes novada pašvaldības (reģistrācijas numurs 90009112679) 

vārda. 

9. Uzdot Juridiskajai un lietvedības nodaļai: 

9.1. sagatavot maiņas līgumu; 

9.2. pēc lēmuma 7.punkta nosacījumu izpildes veikt darbības dzīvokļa īpašuma 

Miera ielā (adrese), Strūžānos, Strūžānu pagastā, pārreģistrēšanai zemesgrāmatā 

uz U. O. vārda. 

10. Uzdot Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniecei Elvīrai Pizānei parakstīt 

maiņas līgumu ar U.O. 

 

10. § 

Par Rēzeknes novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas – cirsmas Nr.1, Nr.2, Nr.3, 

kas atrodas nekustamajā īpašumā ar kadastra Nr.78700050078 Maltas pagastā, pārdošanu 

mutiskā izsolē ar augšupejošu soli  
(Ziņo V.Čuhnovs) 

 

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, Maltas pagasta 

pārvaldes iesniegumu, ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2018.gada 24.maija priekšlikumu, 

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

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

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

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

 

1. nodot atsavināšanai Rēzeknes novada pašvaldībai piederošo kustamo mantu nekustamajā 

īpašumā ar kadastra Nr. 7870 005 0078 „Maltas meži” (kadastra apzīmējums 7870 005 

0078) Maltas pagastā, Rēzeknes novadā: 

2.1. cirsmu Nr.1 1.kvartālā meža nogabalā Nr.3, kuras izcērtamais apjoms 435,78 m3, 

izcērtamā platība – 1,5 ha; cirtes izpildes veids - kailcirte; valdošā suga – priede, 

apse, bērzs, egle, baltalksnis; 

2.2.  cirsmu Nr.2 1.kvartālā meža nogabalā Nr.72, kuras izcērtamais apjoms 257,28 m3, 

izcērtamā platība – 0,7 ha; cirtes izpildes veids – galvenā kailcirte; valdošā suga – 

egle, bērzs, priede, melnalksnis, apse; 

2.3. cirsmu Nr.3 1.kvartālā meža nogabalā Nr.65; 70, kuru izcērtamais apjoms 1096,85 

m3, izcērtamā platība – 3,7 ha; cirtes izpildes veids – galvenā kailcirte; valdošā suga 

– egle, apse, bērzs, priede, melnalksnis. 

2. Noteikt triju cirsmu kopējo nosacīto cenu – EUR 75 513,97 (septiņdesmit pieci tūkstoši 

pieci simti trīspadsmit euro 97 centi).  

3. Izveidot komisiju izsoles procedūras veikšanai šāda sastāvā: 
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komisijas priekšsēdētāja -  Alīda Jasmane, Maltas pagasta pārvaldes ekonomikas un 

plānošanas nodaļas vadītāja; 

komisijas locekļi:  Janīna Otikova,Maltas pagasta pārvaldes galvenā grāmatvede; 

Ineta Skudra, Maltas pagasta pārvaldes lietvede; 

Igors Sorokins, Maltas pagasta pārvaldes saimniecības pārzinis; 

Marija Pranče, Maltas pagasta pārvaldes grāmatvede. 

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. 

 

11. § 

Par nekustamā īpašuma „Nosaukums” Griškānu pagastā nosacītas cenas apstiprināšanu  
(Ziņo I.Ladnā) 

 

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

pirmās daļas 4.punktu, Publiskās 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 un 

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

nekustamā īpašuma “Nosaukums” Griškānu pagastā nodošanu atsavināšanai T. L.”, T. L. 

2018.gada 10.maija iesniegumu, nekustamā īpašuma novērtēšanas komisijas 2018.gada 7.maija 

lēmumu, Finanšu pastāvīgās komitejas 2018.gada 24.maija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, 

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

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

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

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

 

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

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

(apzīmējums), platība 0,07 ha, nosacīto cenu EUR 1 084,33 (viens tūkstotis astoņdesmit 

četri euro 33 centi). 

2. Pārdot T. L., personas kods (kods), dzīvo (adrese), nekustamo īpašumu “Nosaukums”, 

kas atrodas Griškānu pagastā, Rēzeknes novadā, par brīvu cenu, kas ir vienāda ar 

nosacīto cenu, EUR 1 084,33 (viens tūkstotis astoņdesmit četri euro 33 centi). 

3. Noteikt pirmo iemaksu 30 procentu apmērā no nekustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i. 

EUR 325,29 (trīs simti divdesmit pieci euro 29 centi). 

4. Noteikt pirmās iemaksas samaksas termiņu līdz 2018.gada 7.jūlijam. 

5. Uzdot Griškānu 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 T. L.  viena mēneša laikā no pirmās iemaksas samaksas 

dienas. 

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

dienas. 

8. Noteikt, ka par atlikto maksājumu T. L.  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. 
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9. Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2018.gada 5.aprīļa lēmumu „Par nekustamā 

īpašuma “Nosaukums” Griškānu pagastā nodošanu atsavināšanai T. L.” (protokols Nr.8, 

5.§), T. L. 2018.gada 19.aprīlī iemaksājusi EUR 215,00 (divi simti piecpadsmit euro 00 

centu) Griškānu pagasta pārvaldes, reģ.Nr.90000025427, norēķinu kontā 

LV68PARX0009380040001,  AS „CITADELES BANKA”.  

10. Ieskaitīt atlikušo pirkuma maksas daļu EUR 869,33 (astoņi simti sešdesmit deviņi euro 

33 centi) Griškānu pagasta pārvaldes, reģ.Nr.90000025427, norēķinu kontā 

LV68PARX0009380040001. 

11. Samazināt Griškānu 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 

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

Griškānu pagasta teritorijā esošo pašvaldības nekustamo īpašumu kadastrālajai 

uzmērīšanai un ierakstīšanai zemesgrāmatā. 

 

12. § 

Par dzīvokļa īpašuma (adrese), Kaunatā, Kaunatas pagastā, nodošanu atsavināšanai V.P. 
(Ziņo I.Ladnā) 

 

Izskatījusi V.P. 2017.gada 11.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 24.maija priekšlikumu, Rēzeknes 

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

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

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

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

 

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

Kaunatas pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.(numurs), platība 87,2m2, nodošanu 

atsavināšanai V.P. (lēmums pievienots). 

2. Izveidot dzīvokļa īpašuma (adrese), Kaunatā, Kaunatas pagastā, Rēzeknes novadā, 

kadastra Nr.(numurs), platība 87,2 m2, nosacītās cenas noteikšanai novērtēšanas komisiju 

šādā sastāvā: 

komisijas priekšsēdētājs – Sergejs Bašmakovs, Kaunatas pagasta pārvaldes vadītājs; 

komisijas locekļi:  Marija Rukmane, Kaunatas pagasta pārvaldes projektu 

koordinators; 

 Viktors Grišunovs, Zemes pārvaldības dienesta zemes lietu 

speciālists. 

3. Uzdot dzīvokļa īpašuma (adrese), Kaunatā, Kaunatas pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra 

Nr.(numurs), platība 87,2 m2, novērtēšanas komisijai iesniegt nosacīto cenu 

apstiprināšanai Rēzeknes novada domei. 

 

13. § 

Par komunālo pakalpojumu tarifu apstiprināšanu Rēzeknes novada Čornajas pagastā  
(Ziņo V.Čuhnovs) 

 

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

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

pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika Rēzeknes novada pagastu pārvaldēs un Adamovas 
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speciālā internātpamatskolā”, Čornajas pagasta pārvaldes 2018.gada 26.aprīļa ierosinājumu “Par 

komunālo pakalpojumu tarifu apstiprināšanu Čornajas pagastā” un Komunālo jautājumu komisijas 

2018.gada 30.maija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” 15 (Regīna Baranova, 

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

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

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

 

1. ar 2018.gada 1.augustu noteikt šādus tarifus komunālajiem pakalpojumiem Čornajas 

pagastā: 

1.1. ūdensapgādes pakalpojumu tarifs – 1,00 EUR/m³ (bez PVN); 

1.2. kanalizācijas pakalpojumu tarifs – 1,15 EUR/m³ (bez PVN). 

2. Atzīt par spēku zaudējušu Rēzeknes novada domes 2016.gada 16.jūnija lēmumu “Par 

komunālo pakalpojumu tarifu apstiprināšanu” (protokols Nr.14, 9.§). 

 

14. § 

Par komunālo pakalpojumu tarifu apstiprināšanu Rēzeknes novada Kaunatas un 

Mākoņkalna pagastos 
(Ziņo V.Čuhnovs) 

 

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

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

pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika Rēzeknes novada pagastu pārvaldēs un Adamovas 

speciālā internātpamatskolā” un 2017.gada 21.septembra noteikumiem Nr.29 „Siltumenerģijas 

apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika Rēzeknes novada pašvaldības teritorijā” 

(protokols Nr.23, 2§), Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas pagasta pārvaldes 2018.gada 

29.maija ierosinājumu “Par komunālo pakalpojumu tarifu apstiprināšanu Kaunatas pagastā” un 

Komunālo jautājumu komisijas 2018.gada 30.maija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, 

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

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

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

“pret” - nav, “atturas”, n o l e m j: 
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1. Noteikt ar 2018.gada 1.augustu šādus tarifus komunālajiem pakalpojumiem Kaunatas  

pagastā: 

1.1. Ūdensapgādes pakalpojumu tarifs – 1,18 EUR/m³ (bez PVN); 

1.2. Kanalizācijas pakalpojumu tarifs –  1,39 EUR/m³ (bez PVN); 

1.3. Siltumapgādes pakalpojuma tarifs – 24,37 EUR/MWh (bez PVN). 

2. Noteikt ar 2018.gada 1.augustu šādus tarifus komunālajiem pakalpojumiem Mākoņkalna 

pagastā:  

2.1. Ūdensapgādes pakalpojuma tarifs – 1,51 EUR/m³ (bez PVN); 

2.2. Kanalizācijas pakalpojumu tarifs – 1,75 EUR/m³ (bez PVN). 

3. Atzīt par spēku zaudējušu Rēzeknes novada domes 2016.gada 16.jūnija lēmumu “Par 

komunālo pakalpojumu tarifu apstiprināšanu” (protokols Nr.14, 9.§). 

 

15. § 

Par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas kārtību un tarifu 

apstiprināšanu Rēzeknes novada Stoļerovas pagastā  
(Ziņo V.Čuhnovs) 

 

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

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

pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika Rēzeknes novada pagastu pārvaldēs un Adamovas 

speciālā internātpamatskolā”, Stoļerovas pagasta pārvaldes 2018.gada 23.maija ierosinājumu “Par 

komunālo pakalpojumu tarifu apstiprināšanu” un Komunālo jautājumu komisijas 2018.gada 

30.maija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” 15 (Regīna Baranova, Vasīlijs 

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

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

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

 

1. noteikt ar 2018.gada 1.augustu šādus tarifus komunālajiem pakalpojumiem Stoļerovas 

pagastā: 

1.1. ūdensapgādes pakalpojumu tarifs – 1,15 EUR/m³ (bez PVN); 

1.2. kanalizācijas pakalpojumu tarifs –  0,56 EUR/m³ (bez PVN). 

2. Atzīt par spēku zaudējušu Rēzeknes novada domes 2015.gada 15.janvāra lēmumu “Par 

komunālo pakalpojumu tarifu apstiprināšanu” (protokols Nr.1, 12.§). 

16. § 

Par bezcerīgā debitora parāda norakstīšanu Rēzeknes novada pašvaldības Dricānu pagastā  
(Ziņo S.Ančikovska) 

 

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

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

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

pārvaldes 2018.gada 18.maija iesniegumu Nr.2.2/31 un Finanšu pastāvīgās komitejas 2018.gada 

24.maija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” 15 (Regīna Baranova, Vasīlijs 

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

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

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

 

dzēst bezcerīgo debitora parādu Vandai Igaunei par īres un komunālajiem pakalpojumiem 

EUR 1 195,34 (viens tūkstotis viens simts deviņdesmit pieci euro 34 centi) apmērā, jo dzīvokļa 

īrniece ir mirusi. 
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17. § 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

24.maija priekšlikumu (protokols Nr.6, 1.§), Sodu reģistra datus, Rēzeknes novada pašvaldības 

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

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

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

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

n o l e m j: 

 

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

1. D. G. – 1 murdu; 

2. G. G. – 1 murdu; 

3. S. G. – 1 murdu; 

4. I. M. – 1 murdu; 

5. A. M. – 1 murdu. 

 

18. § 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

n o l e m j: 

 

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

1. U. S. – 1 murdu; 

2. J. S. – 30 m; 

3. G. S. – 1 murdu. 
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19. § 

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

novada pašvaldībai piekrītošajām apbūvētām un neapbūvētām zemes vienībām, valstij 

piekritīgajām apbūvētajām un neapbūvētajām zemes vienībām un zemes izmantošanu 

zemes reformas pabeigšanai” pielikuma sarakstā Nr.25 Vērēmu pagastā  
(Ziņo A.Bringule) 

 

Pamatojoties likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 41.panta pirmās 

daļas 4.punktu, 47.panta pirmo un otro daļu, Administratīvā procesa likuma 4.pantu, 5.pantu, 

15.panta otro un sesto daļu, 65.panta trešo daļu, 66.panta pirmās daļas 1.punktu, 67.pantu, 72.panta 

pirmo daļu un 79.pantu, Vērēmu pagasta pārvaldes 2018.gada 21.maija iesniegumu “Par zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumu 7896 004 0335”, ņemot vērā Tautsaimniecības attīstības 

jautājumu pastāvīgās komitejas 2018.gada 24.maija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, 

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

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

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

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

 

balstoties uz Vērēmu pagasta pārvaldes iesniegumā norādīto, ka zemes vienība ar kadastra 

apzīmējumu 7896 004 0335 ieskaitīta pašvaldībai piekritīgajās zemēs, bet lēmumā kļūdaini 

norādīts pamatojums ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un ņemot vērā jaunatklātos 

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

Rēzeknes novada pašvaldībai piekrītošajām apbūvētām un neapbūvētām zemes vienībām, valstij 

piekritīgajām apbūvētajām un neapbūvētajām zemes vienībām un zemes izmantošanu zemes 

reformas pabeigšanai” pielikuma sarakstā Nr.25 Vērēmu pagastā, nosakot, ka zemes vienība ar 

kadastra apzīmējumu 7896 004 0335 piekrīt pašvaldībai un ierakstāma zemesgrāmatā uz 

pašvaldības vārda, pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un 

to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piekto daļu, kurā noteikts, ka zemes reformas laikā 

pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma: apbūvēta lauku 

apvidu zeme, par kuru atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 

sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta ceturtajai daļai noslēdzami zemes nomas 

līgumi. 

 

20. § 

Par starpgabala statusa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7870 003 1358 

Maltas pagastā  
(Ziņo M.Vizule) 

 

Izskatījusi Maltas pagasta pārvaldes iesniegumu par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 

7870 003 1358, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 37.panta sesto daļu, 41.panta pirmās 

daļas 3.punktu, ņemot vērā Tautsaimniecības attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas 2018.gada 

24.maija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” 15 (Regīna Baranova, Vasīlijs 

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

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

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

 

pieņemt lēmumu par starpgabala statusa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 

7870 003 1358 Maltas pagastā (lēmums pievienots). 

 

 

21. § 

https://likumi.lv/doc.php?id=34595#p25
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Par smilts atradnes „Zemozoli 1” izstrādes atļaujas izsniegšanu SIA „Latgalija”  

Ozolaines pagastā  
(Ziņo T.Kruste) 

 

Izskatījusi SIA „Latgalija” iesniegumu par smilts atradnes „Zemozoli 1” izstrādes atļaujas 

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

3.punktu, ņemot vērā Tautsaimniecības attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas 2018.gada 

24.maija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” 15 (Regīna Baranova, Vasīlijs 

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

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

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

 

pieņemt lēmumu par smilts atradnes „Zemozoli 1” izstrādes atļaujas izsniegšanu SIA 

„Latgalija” Ozolaines pagastā (lēmums pievienots). 

 

22. § 

Par grozījumiem 2009.gada 1.janvāra Lauku apvidus zemes nomas tipveida līgumā Nr.45A 

ar L. M. Silmalas pagastā  
(Ziņo A.Bringule) 

 

Izskatījusi L. M. iesniegumu par grozījumiem zemes nomas līgumā, pamatojoties uz likuma 

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

pastāvīgās komitejas 2018.gada 24. maija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” 

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

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

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

nav, “atturas”, n o l e m j: 

 

pieņemt lēmumu par grozījumiem 2009.gada 1. janvāra Lauku apvidus zemes nomas 

tipveida līgumā Nr.45A ar L. M. (lēmums pievienots). 

 

23. § 

Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu  
(Ziņo S.Strankale) 

 

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

sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 5.panta pirmo daļu, 11.panta otro daļu, 

Rēzeknes novada pašvaldības 2009.gada 3.decembra saistošo noteikumu Nr.9 „Par sociālo 

dzīvokļu izīrēšanas kārtību” 2.1.punktu, 1.7.2.punktu, 1.8.punktu, 5.4.punktu, ņemot vērā Sociālo 

un veselības aizsardzības jautājumu pastāvīgās komitejas 2018.gada 24.maija priekšlikumu, 

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

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

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

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

 

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

dzīvoklim (adrese), Lūznavā, Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā, sociālā dzīvokļa 

statusu, noslēdzot sociālā dzīvokļa īres līgumu uz noteiktu laiku no 2018.gada 7.jūnija 

līdz 2018.gada 6.decembrim. Uzdot SIA “Maltas dzīvokļu komunālās saimniecība” 

valdes loceklim Jānim Kravalim sagatavot un noslēgt sociālā dzīvokļa īres līgumu ar N. 

V. 
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2. Atzīt U. M., 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 7.jūnija 

līdz 2018.gada 6.decembrim. Uzdot pašvaldības SIA “STRŪŽĀNU SILTUMS” valdes 

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

3. Atzīt L. R., 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 7.jūnija 

līdz 2018.gada 6.decembrim. Uzdot pašvaldības SIA “STRŪŽĀNU SILTUMS” valdes 

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

 

Sēde slēgta 10:45 

 

Nākamā kārtējā Rēzeknes novada domes sēde tiek sasaukta 2018.gada 21.jūnijā. 

 

Pielikumi: 

1. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2018.gada 15.maija atzinumus 

Nr.1-18/4282 “Par saistošajiem noteikumiem Nr.14” uz 1 lapas; 

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

Nr.54 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Rēzeknes novadā”” uz 3 lapām; 

3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2018.gada 10.maija atzinumus 

Nr.1-18/4085 “Par saistošajiem noteikumiem Nr.16” uz 1 lapas; 

4. Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2009.gada 3.decembra saistošajos noteikumos 

Nr.50 „Par Rēzeknes novada simboliku un tās izmantošanu”” uz 2 lapām; 

5. Rēzeknes novada pašvaldības 2017.gada Publiskā gada pārskats CD ieraksts 1 

eksemplārs; 

6. Rēzeknes novada pašvaldības 2018.gada 7.jūnija noteikumi Nr.30 “Klientu 

apkalpošanas noteikumi Rēzeknes novada pašvaldības iestādēs” uz 3 lapām; 

7. Rēzeknes novada pašvaldības pagastu pārvalžu, pagastu pārvalžu un Bērnu-jaunatnes 

sporta skolas grāmatvedību reorganizācijas plāns uz 2 lapām; 

8. R. P.a pilnvarotās personas A. K. iesniegums uz 1 lapas; 

9. Nekustamā īpašuma “Rozentova” daļas atlīdzības noteikšanas komisijas 2018.gada 

22.maija Nr.1 protokols ar pielikumiem uz 8 lapām; 

10. Maltas pagasta pārvaldes 2018.gada 9.maija pašvaldības izdevumu (atlīdzības par 

zaudējumiem) aprēķins uz 1 lapas; 

11. Ekonomikas ministrijas 2018.gada 10.maija vēstule Nr.1.9-1/2018/286 par zemes 

vienības Tūju ielā 3, Stoļerovas pagastā, Rēzeknes novadā, piekritību uz 1 lapas; 

12. U. O. 2018.gada 18.aprīļa iesniegumu ar pielikumiem uz 3 lapām; 

13. Kaunatas pagasta pārvaldes 2018.gada 29.maija iesniegums Nr.2.2/56 ar pielikumiem 

uz 10 lapām; 

14. Čornajas pagasta pārvaldes 2018.gada 26.aprīļa iesniegums Nr.2.2/84 ar pielikumiem 

uz 7 lapām; 

15. Stoļerovas pagasta pārvaldes 2018.gada 22.maija iesniegums Nr.2.2/32 ar pielikumiem 

uz 3 lapām; 

 

16. Rēzeknes novada domes lēmumi (administratīvie akti) 8.§, 12.§, 20.§ ar grafisko 

pielikumu, 21.§, 22.§, kopā uz 6 lapām. 

 

 

Sēdes vadītājs                                                                                                      Elvīra Pizāne 
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2018.gada 7.jūnijā 
 

 

Protokoliste                                                                                                          Iveta Ladnā 

2018.gada 7.jūnijā 

 

 


