
1 

 

  

 

RĒZEKNES NOVADA DOME 
REĢ.NR.90009112679 

Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV – 4601, 

Tel. 646 22238; 646 22231, 646 25935, 

e–pasts: info@rezeknesnovads.lv 

Informācija internetā: http://www.rezeknesnovads.lv 

SĒDES PROTOKOLS 

          Rēzeknē 

2019.gada 21.februārī                                                                                                            Nr.5 

 

Sēde sasaukta plkst.10.00 

Sēde atklāta plkst.10.00 

 

Sēdi vada Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs 

 

Protokolē Rēzeknes novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības nodaļas vadītāja Ilona Turka 

 

Piedalās:  

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

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

Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, Staņislavs Šķesters, Viktors Ščerbakovs, Ērika 

Teirumnieka  

– Rēzeknes novada pašvaldības izpilddirektors Jānis Troška 

– Rēzeknes novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Silvija 

Ančikovska 

− Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītājs Guntars Skudra 

− Rēzeknes novada pašvaldības juridiskās un lietvedības juriste Iveta Ladnā 

− Rēzeknes novada pašvaldības Zemes pārvaldības dienesta vecākā zemes lietu 

speciālistus Marta Vizule 

− Rēzeknes novada pašvaldības Zemes pārvaldības dienesta speciāliste zemes nomas 

jautājumos Anita Bringule 

− Rēzeknes novada pašvaldības Zemes pārvaldības dienesta nodokļu administratore Indra 

Kroiče 

− Rēzeknes novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītāja Silvija Strankale 

− Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas sabiedrisko attiecību 

speciāliste Diāna Selecka 

− Laikraksta „Rēzeknes Vēstis” žurnāliste Aleksandra Elksne-Pavlovska 

− Laikraksta „Panorama Rezekne” žurnālists Sergejs Timofejevs 

 

Nepiedalās: 

– Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniece: Elvīra Pizāne -  pārejoša darbnespēja 

– Rēzeknes novada domes deputāti: Frīdis Zenčenko – miris, Edgars Nizins - pamatdarbā   

   

Darba kārtībā: 

1. Par Rēzeknes novada pašvaldības Adamovas speciālās internātpamatskolas 

likvidāciju 

mailto:info@rdc.lv
http://www.rezeknesnovads.lv/
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2. Par Rēzeknes novada pašvaldības Tiskādu speciālās internātpamatskolas 

likvidāciju  

3. Par Maltas speciālās internātpamatskolas nosaukuma maiņu  

4. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2018.gada 21.jūnija lēmumā “Par 

Rēzeknes novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo dzīvojamo telpu īres 

maksas noteikšanu, iekasēšanu un izlietošanu” 

5. Par pamatlīdzekļu izslēgšanu no Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Maltas 

pagastu apvienība” bilances un nodošanu metāllūžņos  

6. Par kustamās mantas – vieglās automašīnas AUDI A6 - mutiskās izsoles rezultātu 

Silmalas pagastā apstiprināšanu  

7. Par neapbūvētas rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

7888 007 0186 Silmalas pagastā nomas tiesību izsoli  

8. Par neapbūvētas pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra 

apzīmējumu 7888 004 0315 Silmalas pagastā nomas tiesību izsoli  

9. Par neapbūvētas zemes reformas pabeigšanai paredzētās zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 7888 004 0338 Silmalas pagastā nomas tiesību izsoli  

10. Par neapbūvētas pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra 

apzīmējumu 7888 004 0087 Silmalas pagastā nomas tiesību izsoli  

11. Par neapbūvētas pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

7888 015 0153 Silmalas pagastā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu  

12. Par dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā Lendžu pagastā  

13. Par nekustamā īpašuma “Gaišais ceļš 89” Ozolmuižas pagastā nosacītās cenas 

apstiprināšanu  

14. Par nekustamā īpašuma „Pārslas” Gaigalavas pagastā nosacītās cenas 

apstiprināšanu  

15. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Rāznas ielā 24, Kaunatā, Kaunatas pagastā, 

nodošanu atsavināšanai L. U.  

16. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Rāznas ielā 24, Kaunatā, Kaunatas pagastā, 

nodošanu atsavināšanai I. Ū. 

17. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Rāznas ielā 24, Kaunatā, Kaunatas pagastā, 

nodošanu atsavināšanai R. V. 

18. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Dārzu ielā 4, Lendžos, Lendžu pagastā, nodošanu 

atsavināšanai E. K. 

19. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Mediķu ielā 2, Veczosnā, Lūznavas pagastā, 

nodošanu atsavināšanai V. B.  

20. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Mediķu ielā 2, Veczosnā, Lūznavas pagastā, 

nodošanu atsavināšanai A. B  

21. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Mediķu ielā 2, Veczosnā, Lūznavas pagastā, 

nodošanu atsavināšanai M. S. 

22. Par apbūvēto un neapbūvēto rezerves zemes fondā ieskaitīto un īpašuma tiesību 

atjaunošanai neizmantoto pašvaldībām piekrītošo zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumiem 7876 003 0354, 7876 003 0397 reģistrēšanu zemesgrāmatā uz 

pašvaldības vārda Ozolaines pagastā  

23. Par apbūvēto un neapbūvēto rezerves zemes fondā ieskaitīto un īpašuma tiesību 

atjaunošanai neizmantoto pašvaldībām piekrītošo zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumiem 7878 003 0345, 7878 003 0358 reģistrēšanu zemesgrāmatā uz 

pašvaldības vārda Ozolmuižas pagastā  

24. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2011.gada 3.novembra lēmumā „Par 

zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Nekustamā īpašuma valsts kadastra 
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informācijas sistēmā reģistrētām lietošanā esošām zemes vienībām Ilzeskalna 

pagastā”  

25. Par starpgabala statusa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7878 

002 0221 Ozolmuižas pagastā  

26. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7862 012 0197 

sadali Kaunatas pagastā  

27. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam ar kadastra 

Nr.7856 006 0218 Griškānu pagastā  

28. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu „VEREMS” RSEZ 

SIA  

29. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu „IRBIS Technology” 

RSEZ SIA  

30. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu RSEZ SIA „Rēzeknes 

dzirnavnieks”  

31. Par 2012.gada 3.decembra lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.6-2/39 darbības 

izbeigšanu ar V.V. Čornajas pagastā  

32. Par 2013.gada 19.septembra lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.59 izbeigšanu 

ar S. P. Kaunatas pagastā  

33. Par 2012.gada 27.decembra lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.8-7.1/64 

darbības izbeigšanu ar F. K. Stoļerovas pagastā  

34. Par 2009.gada 29.jūnija lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.141 grozījumiem 

ar A.L. Sakstagala pagastā  

35. Par 2013.gada 16.jūlija zemes nomas līguma Nr.153/1981 darbības termiņa 

pagarināšanu ar z/s “Salmaņi” un zemes nomas līguma izteikšanu jaunā redakcijā  

36. Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu  

37. Par aizņēmuma ņemšanu projekta “Pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošana 

Rēzeknes novadā, 4.kārta” īstenošanai  

38. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2018.gada 5.aprīļa lēmumā “Par 

Latgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānā 2018.-2020.gadam 

iekļauto Rēzeknes novada pašvaldības infrastruktūras attīstības risinājumu 

finansējumu sadalījumā pa finansējuma avotiem un sasniedzamo uzraudzības 

rādītāju vērtības saskaņošanu”  

39. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2017.gada 20.jūlija lēmumā “Par 

Rēzeknes novada pašvaldības Ceļu fonda padomes izveidošanu” 

40. Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļas piešķiršanu Rēzeknes novada domes 

priekšsēdētājam  

 

 

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

 

Izskatījusi Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja Monvīda Švarca priekšlikumu par 

izsludinātās Rēzeknes novada domes sēdes darba kārtības apstiprināšanu, pamatojoties uz 

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

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

Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris 

Stanka, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Viktors Ščerbakovs, Ērika Teirumnieka), “pret” 

- nav, “atturas” - nav, n o l e m j: 

 

apstiprināt izsludināto Rēzeknes novada domes 2019.gada 21.februāra sēdes darba 

kārtību (1. - 40.jautājumu). 
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1. § 

Par Rēzeknes novada pašvaldības Adamovas speciālās internātpamatskolas likvidāciju  
(Ziņo G.Skudra) 

 

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

likuma 17.panta trešās daļas 1. un 2.punktu, 23.panta otro un piekto daļu, ņemot vērā 

Teritoriālās pastāvīgās komitejas un Izglītības, kultūras un sporta jautājumu pastāvīgās 

komitejas 2019.gada 14.februāra priekšlikumu, lai nodrošinātu resursu efektīvu izmantošanu, 

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

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

Juris Runčs, Pēteris Stanka, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Viktors Ščerbakovs, Ērika 

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

 

1. likvidēt Rēzeknes novada pašvaldības Adamovas speciālo internātpamatskolu 

(izglītības iestādes reģ.Nr.4220901171, juridiskā adrese: Adamova, Vērēmu pagasts, 

Rēzeknes novads, LV-4647) ar 2019.gada 31.augustu. 

2. Uzdot Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldei saskaņot Adamovas 

speciālās internātpamatskolas likvidāciju ar Izglītības un zinātnes ministriju. 

3. Uzdot Adamovas speciālās internātpamatskolas direktoram vienas nedēļas laikā no 

dienas, kad saņemts Izglītības un zinātnes ministrijas saskaņojums, informēt 

izglītības iestādes darbiniekus, 1.-8.klašu izglītojamos un izglītojamo vecākus par 

Adamovas speciālās internātpamatskolas likvidāciju un programmu realizācijas 

nodrošināšanu Rēzeknes novada speciālajā pamatskolā programmu realizācijas vietā 

Ezera ielā 23, Vecružinā, Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā, LV-4636. 

4. Noteikt, ka izdevumi, kas saistīti ar likvidācijas procesa nodrošināšanu, tiks 

samaksāti no pašvaldības budžeta finanšu līdzekļiem. 

5. Uzdot Rēzeknes novada pašvaldības izpilddirektoram izveidot Adamovas speciālās 

internātpamatskolas likvidācijas komisiju un organizēt Adamovas speciālās 

internātpamatskolas materiālo un finanšu līdzekļu inventarizāciju, mantas vērtību un 

saistību apjoma noteikšanu un pārskata sagatavošanu, saistību, arhīva un lietvedības 

nodošanu. 

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

ministrijas. 

 

2. § 

Par Rēzeknes novada pašvaldības Tiskādu speciālās internātpamatskolas likvidāciju  
(Ziņo G.Skudra) 

 

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

likuma 17.panta trešās daļas 1. un 2.punktu, 23.panta otro un piekto daļu, ņemot vērā 

Teritoriālās pastāvīgās komitejas un Izglītības, kultūras un sporta jautājumu pastāvīgās 

komitejas 2019.gada 14.februāra priekšlikumu, lai nodrošinātu resursu efektīvu izmantošanu, 

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

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

Juris Runčs, Pēteris Stanka, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Viktors Ščerbakovs, Ērika 

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

 

1. likvidēt Rēzeknes novada pašvaldības Tiskādu speciālo internātpamatskolu 

(izglītības iestādes reģ.Nr.4223901170, juridiskā adrese: Ezera iela 23, Vecružina, 

Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4636) ar 2019.gada 31.augustu. 
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2. Uzdot Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldei saskaņot Tiskādu speciālās 

internātpamatskolas likvidāciju ar Izglītības un zinātnes ministriju. 

3. Uzdot Tiskādu speciālās internātpamatskolas direktoram vienas nedēļas laikā no 

dienas, kad saņemts Izglītības un zinātnes ministrijas saskaņojums, informēt 

izglītības iestādes darbiniekus, 1.-8.klašu izglītojamos un izglītojamo vecākus par 

Tiskādu speciālās internātpamatskolas likvidāciju un programmu realizācijas 

nodrošināšanu Rēzeknes novada speciālajā pamatskolā programmu realizācijas vietā 

Ezera ielā 23, Vecružinā, Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā, LV-4636. 

4. Noteikt, ka izdevumi, kas saistīti ar likvidācijas procesa nodrošināšanu, tiks 

samaksāti no pašvaldības budžeta finanšu līdzekļiem. 

5. Uzdot Rēzeknes novada pašvaldības izpilddirektoram izveidot Tiskādu speciālās 

internātpamatskolas likvidācijas komisiju un organizēt materiālo un finanšu līdzekļu 

inventarizāciju, mantas vērtību un saistību apjoma noteikšanu un pārskata 

sagatavošanu, saistību, arhīva un lietvedības nodošanu. 

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

ministrijas. 

 

3. § 

Par Maltas speciālās internātpamatskolas nosaukuma maiņu 
(Ziņo G.Skudra) 

 

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

Vispārējās izglītības likuma 51.panta otrajai un ceturtajai daļai par speciālo internātskolu 

izslēgšanu no izglītības iestāžu tipoloģijas, Izglītības likuma pārejas noteikumu 60.punkta 

izpildei par termina “internātskola” izslēgšanu no Izglītības likuma ar 2019.gada 1.augustu, 

ņemot vērā Teritoriālās pastāvīgās komitejas un Izglītības, kultūras un sporta jautājumu 

pastāvīgās komitejas 2019.gada 14.februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot 

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

Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, 

Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Viktors Ščerbakovs, Ērika Teirumnieka), “pret” - nav, 

“atturas” - nav, n o l e m j: 

 

1. veikt Maltas speciālās internātpamatskolas nosaukuma maiņu uz “Rēzeknes novada 

speciālā pamatskola” ar 2019.gada 1.jūliju. 

2. Noteikt speciālās pamatizglītības mazākumtautību programmu izglītojamiem ar 

mācīšanās traucējumiem (izglītības programmas kods 21015621), speciālās 

pamatizglītības mazākumtautību programmu izglītojamiem ar garīgās veselības 

traucējumiem (izglītības programmas kods 21015721), speciālās pamatizglītības 

programmu izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem (izglītības programmas kods 

21015611) un speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar garīgās 

veselības traucējumiem (izglītības programmas kods 21015711) realizācijas vietu 

likvidētās Tiskādu speciālās internātpamatskolas telpās Ezera ielā 23, Vecružinā, 

Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā, LV-4636. 

3. Uzdot Maltas speciālās internātpamatskolas direktoram atbilstoši normatīviem 

aktiem sagatavot grozījumus iestādes nolikumā un izdarīt grozījumus Izglītības 

iestāžu reģistrā. 
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4. § 

Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2018.gada 21.jūnija lēmumā “Par Rēzeknes 

novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo dzīvojamo telpu īres maksas 

noteikšanu, iekasēšanu un izlietošanu” 
(Ziņo I.Ladnā, Debatē S.Šķesters, I.Ladnā, M.Švarcs) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta b) 

apakšpunktu, likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 11.pantu, 11.1 pantu, ņemot vērā Finanšu 

pastāvīgās komitejas 2019.gada 14.februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot 

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

Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, 

Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Viktors Ščerbakovs, Ērika Teirumnieka), “pret” - nav, 

“atturas” - nav, n o l e m j: 

 

1. grozīt Rēzeknes novada domes 2018.gada 21.jūnija lēmuma “Par Rēzeknes novada 

pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanu, 

iekasēšanu un izlietošanu” (protokols Nr.14, 3.§) 3.6.punktu, to izsakot šādā 

redakcijā: 

“3.6. īres maksa 2019.gadā saglabājama apmērā, kas ir spēkā šī lēmuma spēkā 

stāšanās dienā, tiem dzīvojamo telpu īrniekiem, kuri neietilpst īrnieku 

kategorijā, kurai pašvaldībai ir pienākums normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā 

sniegt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā un kuri līdz 2019.gada 

31.martam ir iesnieguši rakstisku pieteikumu pašvaldībai par īrētās dzīvojamās 

telpas atsavināšanu, bet no 2020.gada 1.janvāra īres maksu nemaksā, ja īrnieki 

līdz 2019.gada 31.decembrim ir noslēguši līgumu, t.sk. uz nomaksu, ar 

pašvaldību par dzīvojamās telpas atsavināšanu;”. 

2. Uzdot visām pašvaldības iestādēm un kapitālsabiedrībām, veikt grozījumus 

dzīvojamo telpu īres līgumos, veicot pārrēķinu, nosakot īres maksu tādā apmērā, kāda 

bija līdz 2018.gada 31.decembrim. 

 

5. § 

Par pamatlīdzekļu izslēgšanu no Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Maltas pagastu 

apvienība” bilances un nodošanu metāllūžņos  
(Ziņo S.Ančikovska) 

 

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

novada pašvaldības iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienības “Silmalas pagasta 

pārvalde” 2019.gada 11.februāra iesniegumu Nr.2.2/54, kā arī ņemot vērā Finanšu pastāvīgās 

komitejas 2019.gada 14.februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 14 

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

Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, Staņislavs 

Šķesters, Monvīds Švarcs, Viktors Ščerbakovs, Ērika Teirumnieka), “pret” - nav, “atturas” - 

nav, n o l e m j: 

 

izslēgt no Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Maltas pagastu apvienība” bilances un 

nodot metāllūžņos šādu pamatlīdzekli:  

Nr. 

p.k. 

Pamatlīdzekļa 

nosaukums 

Uzskaites 

kartiņa 

Uzskaites 

vērtība 

(EUR) 

Uzkrātais 

nolietojums 

(EUR) uz 

31.12.2018 

Atlikusī 

vērtība 

(EUR) uz 

31.12.2018 



7 

 

1. Autobuss MERCEDES 

BENZ 0303, valsts 

reģistrācijas Nr.HE1078 

2291 17536,04 17536,04 0.00 

 

6. § 

Par kustamās mantas – vieglās automašīnas AUDI A6 - mutiskās izsoles rezultātu 

Silmalas pagastā apstiprināšanu  
(Ziņo I.Ladnā) 

 

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

personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu un otro daļu, 4.panta 

pirmo un otro daļu, 6.panta otro daļu, Silmalas pagasta pārvaldes kustamās mantas – 

automašīnas AUDI A6 izsoles noteikumu 4.1.punktu, ņemot vērā Rēzeknes novada domes 

2019.gada 3.janvāra lēmumu „Par kustamās mantas - vieglās automašīnas AUDI A6 - 

pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli Silmalas pagastā” (protokols Nr.1, 2.§), izsoles 

komisijas 2019.gada 6.februāra protokolu un Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 

14.februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 14 (Regīna Baranova, 

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

Pāvels Melnis, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, Staņislavs Šķesters, Monvīds 

Švarcs, Viktors Ščerbakovs, Ērika Teirumnieka), “pret” - nav, “atturas” - nav, n o l e m j: 

 

1. apstiprināt Rēzeknes novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas – vieglās 

automašīnas AUDI A6, valsts reģistrācijas numurs GH 7125, – izsoles rezultātus, 

nosakot par izsoles uzvarētāju A.F., kas ieguva pirkuma tiesības uz minēto kustamo 

mantu par izsolē nosolīto augstāko cenu, t.i., EUR 1 620,00 (viens tūkstotis seši simti 

divdesmit eiro 00 centi).  

2. Uzdot Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Maltas pagastu apvienība” vadītājam 

Edgaram Blinovam izsoles noteikumos noteiktajā termiņā pašvaldības vārdā 

sagatavot, noslēgt un parakstīt pirkuma līgumu ar izsoles uzvarētāju A.F., personas 

kods (..), adrese: (..). 

 

7. § 

Par neapbūvētas rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 

007 0186 Silmalas pagastā nomas tiesību izsoli  
(Ziņo A.Bringule) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 1.daļas 2.punktu, 2.daļas 3.punktu, 

15.panta 1.daļas 10.punktu, 21.panta 14.punktu, ievērojot Publiskas personas finanšu līdzekļu 

un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 1.pantu, 3.pantu, pamatojoties uz Ministru kabineta 

2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības 

noteikumi” pirmās daļas 1.punktu, noteikumu trešās daļas 3.1. un 3.2. punktu nosacījumiem, 

ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 14. februāra priekšlikumu, Rēzeknes 

novada dome, balsojot “par” - 14 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, 

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

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

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

 

1. nodot nomā neapbūvētu rezerves zemes fonda zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 

7888 007 0186 un platību 1,08 ha Silmalas pagastā, rīkojot zemes nomas tiesību 

izsoli. 
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2. Noteikt objekta izsoles sākumcenu 32,00 EUR (trīsdesmit divi euro 00 centi) gadā 

(bez PVN). 

3. Izveidot zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 007 0186 izsoles procedūras 

veikšanai nepieciešamo komisiju (turpmāk tekstā – Komisija) šādā sastāvā:  

komisijas priekšsēdētājs -  Eduards Grišuļonoks, Rēzeknes novada pašvaldības 

iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienības 

“Silmalas pagasta pārvade” vadītājs; 

komisijas locekļi:  Marina Borisova, Rēzeknes novada pašvaldības Zemes 

pārvaldības dienesta zemes lietu speciāliste; 

Nellija Augustāne, Rēzeknes novada pašvaldības 

iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienības 

“Silmalas pagasta pārvalde” sekretāre.  

4. Apstiprināt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 007 0186, kas atrodas 

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

pievienoti). 

5. Komisijai nodrošināt informācijas publicēšanu par izsoli Rēzeknes novada 

pašvaldības mājas lapā un informāciju izvietot Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 

“Maltas pagastu apvienība” struktūrvienības “Silmalas pagasta pārvalde” 

informācijas stendā. 

6. Uzdot Komisijai apstiprināt Rēzeknes novada pašvaldības rezerves zemes fonda 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 007 0186 ar platību 1,08 ha Silmalas 

pagastā nomas tiesību izsoles rezultātus. 

7. Uzdot Rēzeknes novada pašvaldības iestādei “Maltas pagastu apvienība” 

struktūrvienībai “Silmalas pagasta pārvalde” desmit darba dienu laikā no nomas 

tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanas noslēgt zemes nomas līgumu ar pretendentu 

uz 12 (divpadsmit) gadiem, kurš nomas tiesības uz minēto zemes vienību ieguvis par 

izsolē nosolīto augstāko nomas cenu atbilstoši organizētās izsoles protokola 

rezultātiem. 

8. Uzdod Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Maltas pagastu apvienība” 

struktūrvienībai “Silmalas pagasta pārvalde” desmit darba dienu laikā pēc nomas 

līguma spēkā stāšanās publicēt informāciju par nomas tiesību izsoles rezultātu 

apstiprināšanu un zemes nomas līguma noslēgšanu par nosolīto cenu ar nomnieku 

Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapā. 

9. Uzdot Rēzeknes novada pašvaldības iestādei “Maltas pagastu apvienība” 

struktūrvienībai “Silmalas pagasta pārvalde” parakstīto zemes nomas līgumu 

reģistrēt Rēzeknes novada pašvaldības elektroniskajā dokumentu lietvedības sistēmā 

un nekustamā īpašuma nomas administrēšanas lietojumprogrammā “NOMA”. 

10. Ja izsoles rezultātā pretendents līgumu neparaksta ar iznomātāju vai arī izsolei nav 

pieteicies neviens pretendents, zemes nomas tiesību izsole atzīstama par nenotikušu 

un ir rīkojama jauna nomas tiesību izsole. 

 

8. § 

Par neapbūvētas pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 

7888 004 0315 Silmalas pagastā nomas tiesību izsoli  
(Ziņo A.Bringule) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 1.daļas 2.punktu, 2.daļas 3.punktu, 

15.panta 1.daļas 10.punktu, 21.panta 14.punktu, ievērojot Publiskas personas finanšu līdzekļu 

un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 1.pantu, 3.pantu, pamatojoties uz Ministru kabineta 

2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības 
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noteikumi” pirmās daļas 1.punktu, noteikumu trešās daļas 3.1. un 3.2. punktu nosacījumiem, 

ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 14. februāra priekšlikumu, Rēzeknes 

novada dome, balsojot “par” - 14 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, 

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

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

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

 

1. nodot nomā neapbūvētu pašvaldībai piekritīgo zemes vienības daļu ar kadastra 

apzīmējumu 7888 004 0315 ar platību 0,44 ha Silmalas pagastā, rīkojot zemes nomas 

tiesību izsoli. 

2. Noteikt objekta izsoles sākumcenu 28,00 EUR (divdesmit astoņi euro 00 centi) gadā 

(bez PVN). 

3. Izveidot zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 004 0315 izsoles procedūras 

veikšanai nepieciešamo komisiju (turpmāk tekstā – Komisija) šādā sastāvā:  

komisijas priekšsēdētājs -  Eduards Grišuļonoks, Rēzeknes novada pašvaldības 

iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienības 

“Silmalas pagasta pārvade” vadītājs; 

komisijas locekļi:  Marina Borisova, Rēzeknes novada pašvaldības Zemes 

pārvaldības dienesta zemes lietu speciāliste; 

Nellija Augustāne, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 

“Maltas pagastu apvienība” struktūrvienības “Silmalas pagasta 

pārvalde” sekretāre.  

4. Apstiprināt zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7888 004 0315, kas atrodas 

“Vecružinā”, Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā, izsoles noteikumus (izsoles 

noteikumi pievienoti). 

5. Komisijai nodrošināt informācijas publicēšanu par izsoli Rēzeknes novada 

pašvaldības mājas lapā un informāciju izvietot Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 

“Maltas pagastu apvienība” struktūrvienības “Silmalas pagasta pārvalde” 

informācijas stendā. 

6. Uzdot Komisijai apstiprināt Rēzeknes novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības 

daļas ar kadastra apzīmējumu 7888 004 0315 ar platību 0,44 ha Silmalas pagastā 

nomas tiesību izsoles rezultātus. 

7. Uzdot Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Maltas pagastu apvienība” 

struktūrvienībai “Silmalas pagasta pārvalde” desmit darba dienu laikā no nomas 

tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanas noslēgt zemes nomas līgumu ar pretendentu 

uz 12 (divpadsmit) gadiem, kurš nomas tiesības uz minēto zemes vienību ieguvis par 

izsolē nosolīto augstāko nomas cenu atbilstoši organizētās izsoles protokola 

rezultātiem. 

8. Uzdod Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Maltas pagasta pārvalde” 

struktūrvienībai “Silmalas pagasta pārvalde” desmit darba dienu laikā pēc nomas 

līguma spēkā stāšanās publicēt informāciju par nomas tiesību izsoles rezultātu 

apstiprināšanu un zemes nomas līguma noslēgšanu par nosolīto cenu ar nomnieku 

Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapā. 

9. Uzdot Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Maltas pagasta pārvalde” 

struktūrvienībai “Silmalas pagasta pārvalde” parakstīto zemes nomas līgumu 

reģistrēt Rēzeknes novada pašvaldības elektroniskajā dokumentu lietvedības sistēmā 

un nekustamā īpašuma nomas administrēšanas lietojumprogrammā “NOMA”. 

10. Ja izsoles rezultātā pretendents līgumu neparaksta ar iznomātāju vai arī izsolei nav 

pieteicies neviens pretendents, zemes nomas tiesību izsole atzīstama par nenotikušu 

un ir rīkojama jauna nomas tiesību izsole. 
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9. § 

Par neapbūvētas zemes reformas pabeigšanai paredzētās zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 7888 004 0338 Silmalas pagastā nomas tiesību izsoli  
(Ziņo A.Bringule) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 1.daļas 2.punktu, 2.daļas 3.punktu, 

15.panta 1.daļas 10.punktu, 21.panta 14.punktu, ievērojot Publiskas personas finanšu līdzekļu 

un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 1.pantu, 3.pantu, pamatojoties uz Ministru kabineta 

2018.gada 19.jūnija noteikumiem Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības 

noteikumi” pirmās daļas 1.punktu, noteikumu trešās daļas 3.1. un 3.2. punktu nosacījumiem, 

ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 14. februāra priekšlikumu, Rēzeknes 

novada dome, balsojot “par” - 14 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, 

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

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

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

 

1. nodot nomā neapbūvētu zemes reformas pabeigšanai paredzēto zemes vienību ar 

kadastra apzīmējumu 7888 004 0338 un platību 0,8 ha Silmalas pagastā, rīkojot 

zemes nomas tiesību izsoli. 

2. Noteikt objekta izsoles sākumcenu 28,00 EUR (divdesmit astoņi euro 00 centi) gadā 

(bez PVN). 

3. Izveidot zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 004 0338 izsoles procedūras 

veikšanai nepieciešamo komisiju (turpmāk tekstā – Komisija) šādā sastāvā:  

komisijas priekšsēdētājs -  Eduards Grišuļonoks, Rēzeknes novada pašvaldības 

iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienības 

“Silmalas pagasta pārvade” vadītājs; 

komisijas locekļi:  Marina Borisova, Rēzeknes novada pašvaldības Zemes 

pārvaldības dienesta zemes lietu speciāliste; 

Nellija Augustāne, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 

“Maltas pagastu apvienība” struktūrvienības “Silmalas pagasta 

pārvalde” sekretāre.  

4. Apstiprināt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 004 0338, kas atrodas 

“Vecružinā”, Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā, izsoles noteikumus (izsoles 

noteikumi pievienoti). 

5. Komisijai nodrošināt informācijas publicēšanu par izsoli Rēzeknes novada 

pašvaldības mājas lapā un informāciju izvietot Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 

“Maltas pagastu apvienība” struktūrvienības “Silmalas pagasta pārvalde” 

informācijas stendā. 

6. Uzdot Komisijai apstiprināt Rēzeknes novada zemes reformas pabeigšanai 

paredzētās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 004 0338 ar platību 0,8 ha 

Silmalas pagastā nomas tiesību izsoles rezultātus. 

7. Uzdot Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Maltas pagastu apvienība” 

struktūrvienībai “Silmalas pagasta pārvalde” desmit darba dienu laikā no nomas 

tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanas noslēgt zemes nomas līgumu ar pretendentu 

uz 12 (divpadsmit) gadiem, kurš nomas tiesības uz minēto zemes vienību ieguvis par 

izsolē nosolīto augstāko nomas cenu atbilstoši organizētās izsoles protokola 

rezultātiem. 

8. Uzdod Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Maltas pagasta pārvalde” 

struktūrvienībai “Silmalas pagasta pārvalde” desmit darba dienu laikā pēc nomas 

līguma spēkā stāšanās publicēt informāciju par nomas tiesību izsoles rezultātu 
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apstiprināšanu un zemes nomas līguma noslēgšanu par nosolīto cenu ar nomnieku 

Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapā. 

9. Uzdot Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Maltas pagasta pārvalde” 

struktūrvienībai “Silmalas pagasta pārvalde” parakstīto zemes nomas līgumu 

reģistrēt Rēzeknes novada pašvaldības elektroniskajā dokumentu lietvedības sistēmā 

un nekustamā īpašuma nomas administrēšanas lietojumprogrammā “NOMA”. 

10. Ja izsoles rezultātā pretendents līgumu neparaksta ar iznomātāju vai arī izsolei nav 

pieteicies neviens pretendents, zemes nomas tiesību izsole atzīstama par nenotikušu 

un ir rīkojama jauna nomas tiesību izsole. 

 

10. § 

Par neapbūvētas pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 

7888 004 0087 Silmalas pagastā nomas tiesību izsoli  
(Ziņo A.Bringule) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 1.daļas 2.punktu, 2.daļas 3.punktu, 

15.panta 1.daļas 10.punktu, 21.panta 14.punktu, ievērojot Publiskas personas finanšu līdzekļu 

un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 1.pantu, 3.pantu, pamatojoties uz Ministru kabineta 

2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības 

noteikumi” pirmās daļas 1.punktu, noteikumu trešās daļas 3.1. un 3.2. punktu nosacījumiem, 

ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 14. februāra priekšlikumu, Rēzeknes 

novada dome, balsojot “par” - 14 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, 

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

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

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

 

1. nodot nomā neapbūvētu pašvaldībai piekritīgo zemes vienības daļu ar kadastra 

apzīmējumu 7888 004 0087 ar platību 3,4 ha Silmalas pagastā, rīkojot zemes nomas 

tiesību izsoli. 

2. Noteikt objekta izsoles sākumcenu 75,00 EUR (septiņdesmit pieci euro 00 centi) 

gadā (bez PVN). 

3. Izveidot zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 004 0087 izsoles procedūras 

veikšanai nepieciešamo komisiju (turpmāk tekstā – Komisija) šādā sastāvā: 

komisijas priekšsēdētājs -  Eduards Grišuļonoks, Rēzeknes novada pašvaldības 

iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienības 

“Silmalas pagasta pārvade” vadītājs; 

komisijas locekļi:  Marina Borisova, Rēzeknes novada pašvaldības Zemes 

pārvaldības dienesta zemes lietu speciāliste; 

Nellija Augustāne, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 

“Maltas pagastu apvienība” struktūrvienības “Silmalas pagasta 

pārvalde” sekretāre.  

4. Apstiprināt zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7888 004 0087, kas atrodas 

“Vecružinā”, Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā, izsoles noteikumus (izsoles 

noteikumi pievienoti). 

5. Komisijai nodrošināt informācijas publicēšanu par izsoli Rēzeknes novada 

pašvaldības mājas lapā un informāciju izvietot Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 

“Maltas pagasta pārvalde” struktūrvienības “Silmalas pagasta pārvalde” informācijas 

stendā. 
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6. Uzdot Komisijai apstiprināt Rēzeknes novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības 

daļas ar kadastra apzīmējumu 7888 004 0087 un platību 3,4 ha Silmalas pagastā 

nomas tiesību izsoles rezultātus. 

7. Uzdot Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Maltas pagasta pārvalde” 

struktūrvienībai “Silmalas pagasta pārvalde”  desmit darba dienu laikā no nomas 

tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanas noslēgt zemes nomas līgumu ar pretendentu 

uz 12 (divpadsmit) gadiem, kurš nomas tiesības uz minēto zemes vienību ieguvis par 

izsolē nosolīto augstāko nomas cenu atbilstoši organizētās izsoles protokola 

rezultātiem.  

8. Uzdod Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Maltas pagasta pārvalde” 

struktūrvienībai “Silmalas pagasta pārvalde”  desmit darba dienu laikā pēc nomas 

līguma spēkā stāšanās publicēt informāciju par nomas tiesību izsoles rezultātu 

apstiprināšanu un zemes nomas līguma noslēgšanu par nosolīto cenu ar nomnieku 

Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapā. 

9. Uzdot Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Maltas pagasta pārvalde” 

struktūrvienībai “Silmalas pagasta pārvalde” parakstīto zemes nomas līgumu 

reģistrēt Rēzeknes novada pašvaldības elektroniskajā dokumentu lietvedības sistēmā 

un nekustamā īpašuma nomas administrēšanas lietojumprogrammā “NOMA”. 

10. Ja izsoles rezultātā pretendents līgumu neparaksta ar iznomātāju vai arī izsolei nav 

pieteicies neviens pretendents, zemes nomas tiesību izsole atzīstama par nenotikušu 

un ir rīkojama jauna nomas tiesību izsole. 

 

11. § 

Par neapbūvētas pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 

015 0153 Silmalas pagastā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu  
(Ziņo A.Bringule) 

 

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

personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 1.pantu, 3.panta 

2.punktu, Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumiem Nr.350 „Publiskas personas 

zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”, Rēzeknes novada domes 2019.gada 17.janvāra 

lēmumu „Par neapbūvētas, pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 

015 0153 Silmalas pagastā, nomas tiesību izsoli” (protokols Nr.2, 7.§), 2019.gada 30.janvāra 

izsoles komisijas protokolu Nr.1, ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 

14.februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 14 (Regīna Baranova, 

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

Pāvels Melnis, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, Staņislavs Šķesters, Monvīds 

Švarcs, Viktors Ščerbakovs, Ērika Teirumnieka), “pret” - nav, “atturas” - nav, n o l e m j: 

 

1. apstiprināt Rēzeknes novada pašvaldībai piekritīgās neapbūvētas zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 7888 015 0153 nomas tiesību izsoles rezultātus, par uzvarētāju 

atzīstot A. Č., personas kods (..), adrese: (..), kurš izsoles objektu ir ieguvis par izsolei 

noteikto sākotnējo maksu EUR 170,00 (viens simts septiņdesmit euro 00 centi) gadā. 

2. Uzdot Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Maltas pagasta pārvalde” 

struktūrvienības “Silmalas pagasta pārvalde” vadītājam viena mēneša laikā no 

lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt ar A. Č. zemes nomas līgumu uz 12 

(divpadsmit) gadiem par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 015 0153 un 

platību 5,74 ha nomu lauksaimnieciskās darbības veikšanai, nosakot nomas maksu 

EUR 170,00 gadā, kā arī paredzot pašvaldības tiesības vienpusēji mainīt nomas 

maksas apmēru, ja normatīvie akti paredz citu zemes nomas maksas noteikšanas un 

aprēķināšanas kārtību. 
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3. Uzdod Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Maltas pagasta pārvalde” 

struktūrvienībai “Silmalas pagasta pārvalde” desmit darba dienu laikā pēc nomas 

līguma spēkā stāšanās publicēt informāciju par nomas tiesību izsoles rezultātu 

apstiprināšanu Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapā. 

4. Uzdot Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Maltas pagasta pārvalde” 

struktūrvienībai “Silmalas pagasta pārvalde” parakstīto zemes nomas līgumu 

reģistrēt Rēzeknes novada pašvaldības elektroniskajā dokumentu lietvedības sistēmā 

un nekustamā īpašuma nomas administrēšanas lietojumprogrammā “NOMA”. 

5. Lēmumu nosūtīt Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Maltas pagasta pārvalde” 

struktūrvienībai “Silmalas pagasta pārvalde” (Saules ielā 4, Gorņica, Silmalas 

pagasts, Rēzeknes novads, LV-4630) un A.Č. (adrese). 

 

12. § 

Par dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā Lendžu pagastā  
(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 

2019.gada 14.februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 14 (Regīna 

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

Lukaševičs, Pāvels Melnis, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, Staņislavs Šķesters, 

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

n o l e m j: 

 

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

vārda dzīvokļa īpašumu Egļu ielā 2 – 1, Lendžos, Lendžu pagastā, Rēzeknes novadā, 

kadastra Nr.7866 900 0039, platība 87,5 m2, kas sastāv no:  

1.1.telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 7866 003 0184 001 001;  

1.2.pie dzīvokļa īpašuma piederošajām:  

1.2.1. 825/13263 domājamajām daļām no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

7866 003 0184;  

1.2.2. 825/13263 domājamajām daļām no ēkas (būves) ar kadastra apzīmējumu 

7866 003 0184 001. 

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

vārda dzīvokļa īpašumu Dārzu ielā 4 – 1, Lendžos, Lendžu pagastā, Rēzeknes novadā, 

kadastra Nr.7866 900 0040, platība 94,7 m2, kas sastāv no:  

2.1.telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 7866 003 0185 001 001;  

2.2.pie dzīvokļa īpašuma piederošajām:  

2.2.1. 947/19310 domājamajām daļām no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

7866 003 0185;  

2.2.2. 947/19310 domājamajām daļām no ēkas (būves) ar kadastra apzīmējumu 

7866 003 0185 001. 

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

vārda dzīvokļa īpašumu Egļu ielā 2 – 7, Lendžos, Lendžu pagastā, Rēzeknes novadā, 

kadastra Nr.7866 900 0041, platība 52,5 m2, kas sastāv no:  

3.1.telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 7866 003 0184 001 007;  

3.2.pie dzīvokļa īpašuma piederošajām:  

3.2.1. 507/13263 domājamajām daļām no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

7866 003 0184;  

3.2.2. 507/13263 domājamajām daļām no ēkas (būves) ar kadastra apzīmējumu 

7866 003 0184 001. 
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4. Ierakstīt zemesgrāmatā uz Rēzeknes novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90009112679, 

vārda dzīvokļa īpašumu Egļu ielā 1 – 2, Lendžos, Lendžu pagastā, Rēzeknes novadā, 

kadastra Nr.7866 900 0042, platība 71,4 m2, kas sastāv no:  

4.1.telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 7866 003 0182 001 002;  

4.2.pie dzīvokļa īpašuma piederošajām:  

4.2.1. 714/11539 domājamajām daļām no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

7866 003 0182;  

4.2.2. 714/11539 domājamajām daļām no ēkas (būves) ar kadastra apzīmējumu 

7866 003 0182 001. 

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

vārda dzīvokļa īpašumu Egļu ielā 2 – 11, Lendžos, Lendžu pagastā, Rēzeknes novadā, 

kadastra Nr.7866 900 0043, platība 33,8 m2, kas sastāv no:  

5.1.telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 7866 003 0184 001 011;  

5.2.pie dzīvokļa īpašuma piederošajām:  

5.2.1. 324/13263 domājamajām daļām no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

7866 003 0184;  

5.2.2. 324/13263 domājamajām daļām no ēkas (būves) ar kadastra apzīmējumu 

7866 003 0184 001. 

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

vārda dzīvokļa īpašumu Lidicas ielā 9 - 5, Audriņos, Audriņu pagastā, Rēzeknes novadā, 

kadastra Nr.7842 900 0147, platība 34,00 m2, kas sastāv no: 

6.1.telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 7842 004 0212 001 008; 

6.2.pie dzīvokļa īpašuma piederošajām: 

6.2.1. 3393/27713 domājamajām daļām no ēkas (būves) ar kadastra apzīmējumu 

7842 004 02212 001; 

6.2.2. 1/6 domājamajām daļām no funkcionāli saistītajiem objektiem (FSO): 7842 

004 0212 002. 

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

vārda dzīvokļa īpašumu Piemiņas ielā 2 - 10, Audriņos, Audriņu pagastā, Rēzeknes 

novadā, kadastra Nr.7842 900 0149, platība 50,20 m2, kas sastāv no: 

7.1.telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 7842 004 0196 001 010; 

7.1.1. pie dzīvokļa īpašuma piederošajām: 

7.1.2. 4870/88451 domājamajām daļām no ēkas (būves) ar kadastra apzīmējumu 

7842 004 0196 001. 

 

13. § 

Par nekustamā īpašuma “Gaišais ceļš 89” Ozolmuižas 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, 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, Grāmatvedības uzskaites kārtības 

Rēzeknes novada pašvaldībā (apstiprināta 2017.gada 21.decembrī protokols Nr.30, 5.§) sadaļas 

“8.6.Ilgtermiņa aktīvu izslēgšana no uzskaites” 96. un 97.punktiem, ņemot vērā Rēzeknes 

novada domes 2017.gada 21.septembra lēmumu (protokols Nr.23, 27.§) “Par nekustamā 

īpašuma “Gaišais ceļš 89” Ozolmuižas pagastā nodošanu atsavināšanai I. D.” un 2019.gada 

25.janvāra iesniegumu, ņemot vērā Ozolmuižas pagasta pārvaldes nekustamā īpašuma “Gaišais 



15 

 

ceļš 89” Ozolmuižas pagastā novērtēšanas komisijas 2018.gada 20.decmbra sēdes protokolu 

Nr.8 un Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 14.februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada 

dome, balsojot “par” - 14 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis 

Deksnis, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Guntis Rasims, Juris Runčs, 

Pēteris Stanka, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Viktors Ščerbakovs, Ērika Teirumnieka), 

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

 

1. apstiprināt nekustamā īpašuma “Gaišais ceļš 89”, Ozolmuižas pagastā, Rēzeknes 

novadā, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7878 003 0129, kopējā 

platība 0,0618 ha, nosacīto cenu EUR 1004,96 (viens tūkstotis četri euro, 96 centi). 

2. Pārdot I. D., personas kods (..), dzīvo: (adrse), nekustamo īpašumu “Gaišais ceļš 89” 

ar kadastra Nr.78778 003 0129, kas atrodas Ozolmuižas pagastā, Rēzeknes novadā, 

par brīvu cenu, kas ir vienāda ar nosacīto cenu, t.i., EUR 1004,96 (viens tūkstotis 

četri euro, 96 centi). 

3. Noteikt pirkuma maksas samaksas termiņu līdz 2019.gada 21.jūnijam. 

4. Uzdot iestādes “Dricānu pagastu apvienība” struktūrvienībai “Ozolmuižas pagasta 

pārvalde” 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 I. D. 1 (viena) mēneša laikā no pirkuma maksas samaksas dienas. 

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

Nr.21,20.§) 2.punktu, 2019.gada 22.oktobrī I. D. iemaksāja Ozolmuižas pagasta 

pārvaldes, reģistrācijas Nr.90000025361, norēķinu kontā 

Nr.LV65RIKO0002010102872, AS “Luminor Bank”, EUR 215,00 (divi simti 

piecpadsmit euro 00 centu). 

7. Ieskaitīt atlikušo pirkuma maksas daļu EUR 789,96 (septiņi simti astoņdesmit deviņi 

euro 96 centi) iestādes “Dricānu pagastu apvienība” struktūrvienības “Ozolmuižas 

pagasta pārvalde”, reģ.Nr.40900027407, AS “SEB banka”, norēķinu kontā 

LV41UNLA0055000969167. 

8. Noteikt, ka ar nekustamā īpašuma „Gaišais ceļš 89” pirkuma līguma noslēgšanas 

brīdi, tiek izbeigts ar I. D. noslēgtais Zemes nomas līgums. 

9. Samazināt struktūrvienībai “Ozolmuižas pagasta pārvaldei” 2019.gadā plānoto 

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

skaitļos no nekustamā īpašuma nosacītās cenas, koriģējot transfertu, izdarot kārtējos 

budžeta grozījumus. 

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

struktūrvienībai “Ozolmuižas pagasta pārvaldei” radās, veicot nekustamā īpašuma 

novērtēšanu, ir izlietojami Ozolmuižas pagasta teritorijā esošo pašvaldības 

nekustamo īpašumu kadastrālajai uzmērīšanai un ierakstīšanai zemesgrāmatā. 

 

14. § 

Par nekustamā īpašuma „Pārslas” Gaigalavas pagastā nosacītās cenas apstiprināšanu  
(Ziņo I.Ladnā, Debatē M.Švarcs, 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, 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, Grāmatvedības uzskaites kārtības 

Rēzeknes novada pašvaldībā (apstiprināta 2017.gada 21.decembrī protokols Nr.30, 5.§) sadaļas 
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“8.6.Ilgtermiņa aktīvu izslēgšana no uzskaites” 96. un 97.punktiem, ņemot vērā ņemot vērā 

Rēzeknes novada domes 2018 gada 6.septembra lēmumu (protokols Nr.19, 15.§), A. P. 

2017.gada 1.decembra iesniegumu, nekustamā īpašuma Pārslas novērtēšanas komisijas 

2019.gada 17.janvāra lēmumu, Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 14.februāra 

priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 14 (Regīna Baranova, Vasīlijs 

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

Melnis, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, 

Viktors Ščerbakovs, Ērika Teirumnieka), “pret” - nav, “atturas” - nav, n o l e m j: 

 

1. apstiprināt nekustamā īpašuma „Pārslas”, kas atrodas Gaigalavas pagastā, Rēzeknes 

novadā, kadastra Nr.7854 007 0203, kas sastāv no zemes vienībām ar kadastra 

apzīmējumiem 78540070203, 78540070381, 78540070382, 78540070387, kopējā 

platība 4.4509 ha, nosacīto cenu EUR 8 270,31 (astoņi tūkstoši divi simti 

septiņdesmit euro 31 cents). 

2. Pārdot A. P., personas kods (..), dzīvo: (adrese), nekustamo īpašumu „Pārslas”, kas 

atrodas Gaigalavas pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7854 007 0203, par brīvu 

cenu, kas ir vienāda ar nosacīto cenu, t. i., EUR 8 270,31 (astoņi tūkstoši divi simts 

septiņdesmit euro 31 cents). 

3. Noteikt nekustamā īpašuma pirkuma samaksas termiņu līdz 2019.gada 21.jūnijam.  

4. Uzdot iestādes “Dricānu pagastu apvienība” struktūrvienībai “Gaigalavas pagasta 

pārvalde” 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 A. P. 1 (viena) mēneša laikā no pirkuma maksas samaksas dienas. 

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

Nr.19, 15.§) 2.punktu, 2018.gada 11.septembrī A. P. iemaksāja Gaigalavas pagasta 

pārvaldes, reģistrācijas Nr.40900027407, norēķinu kontā 

Nr.LV53UNLA0055000968757, AS “SEB banka”, EUR 215,00 (divi simti 

piecpadsmit euro 00 centu). 

7. Ieskaitīt atlikušo pirkuma maksas daļu EUR 8 055,31 (astoņi tūkstoši piecdesmit 

pieci euro 31 cents) iestādes “Dricānu pagastu apvienība” struktūrvienības 

“Gaigalavas pagasta pārvalde”, reģ.Nr.40900027407, AS “SEB banka”, norēķinu 

kontā LV53UNLA0055000968757. 

8. Noteikt, ka ar nekustamā īpašuma „Pārslas” pirkuma līguma noslēgšanas brīdi tiek 

izbeigts ar A.P. noslēgtais Zemes nomas līgums. 

9. Samazināt struktūrvienībai “Gaigalavas pagasta pārvalde” attiecīgajā gadā plānoto 

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

nekustamā īpašuma nosacītās cenas, koriģējot transfertu, izdarot kārtējos budžeta 

grozījumus. 

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

struktūrvienībai “Gaigalavas pagasta pārvalde” radās, veicot nekustamā īpašuma 

novērtēšanu, ir izlietojami Gaigalavas pagasta teritorijā esošo pašvaldības nekustamo 

īpašumu kadastrālajai uzmērīšanai un ierakstīšanai zemesgrāmatā. 

 

15. § 

Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Rāznas ielā 24, Kaunatā, Kaunatas pagastā, nodošanu 

atsavināšanai L.U.  
(Ziņo I.Ladnā) 

 

Izskatījusi L. U. atsavināšanas ierosinājumu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 

21.panta pirmās daļas 17. un 27.punktu, 37.panta sesto daļu, 41.panta pirmās daļas 3. un 
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4.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.panta otro un trešo daļu, ņemot 

vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 14.februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada 

dome, balsojot “par” - 14 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis 

Deksnis, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Guntis Rasims, Juris Runčs, 

Pēteris Stanka, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Viktors Ščerbakovs, Ērika Teirumnieka), 

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

 

1. pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.(..), Rāznas ielā 24, Kaunatā, Kaunatas 

pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7862 900 0111, platība 88 m2, nodošanu 

atsavināšanai L.U. (lēmums pievienots). 

2. Izveidot dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Rāznas ielā 24, Kaunatā, Kaunatas pagastā, 

Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7862 900 0111, platība 88 m2, nosacītās cenas 

noteikšanai novērtēšanas komisiju šādā sastāvā:  

 komisijas priekšsēdētājs –  Sergejs Bašmakovs, Rēzeknes novada 

pašvaldības iestādes “Kaunatas pagastu 

apvienība” struktūrvienības “Kaunatas pagasta 

pārvalde” vadītājs; 

 komisijas locekļi:  Antonija Gaveika, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 

“Kaunatas pagastu apvienība” grāmatvede;  

  Viktors Grišunovs, Rēzeknes novada pašvaldības Zemes 

pārvaldības dienesta zemes lietu speciālists. 

3. Uzdot dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Rāznas ielā 24, Kaunatā, Kaunatas pagastā, Rēzeknes 

novadā, kadastra Nr.7862 900 0111, platība 88 m2, novērtēšanas komisijai iesniegt 

nosacīto cenu apstiprināšanai Rēzeknes novada domei. 

 

16. § 

Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Rāznas ielā 24, Kaunatā, Kaunatas pagastā, nodošanu 

atsavināšanai I.Ū. 
(Ziņo I.Ladnā) 

 

Izskatījusi I. Ū. 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 2019.gada 14.februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada 

dome, balsojot “par” - 14 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis 

Deksnis, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Guntis Rasims, Juris Runčs, 

Pēteris Stanka, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Viktors Ščerbakovs, Ērika Teirumnieka), 

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

 

1. pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Rāznas ielā 24, Kaunatā, Kaunatas 

pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7862 900 0112, platība 89,6 m2, nodošanu 

atsavināšanai I. Ū. (lēmums pievienots). 

2. Izveidot dzīvokļa īpašuma Nr.(..), Rāznas ielā 24, Kaunatā, Kaunatas pagastā, 

Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7862 900 0112, platība 89,6 m2, nosacītās cenas 

noteikšanai novērtēšanas komisiju šādā sastāvā:  

komisijas priekšsēdētājs –  Sergejs Bašmakovs, Rēzeknes novada pašvaldības 

iestādes “Kaunatas pagastu apvienība” struktūrvienības 

“Kaunatas pagasta pārvalde” vadītājs; 

komisijas locekļi:  Antonija Gaveika, Rēzeknes novada pašvaldības 

iestādes “Kaunatas pagastu apvienība” grāmatvede;  
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 Viktors Grišunovs, Rēzeknes novada pašvaldības 

Zemes pārvaldības dienesta zemes lietu speciālists. 

3. Uzdot dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Rāznas ielā 24, Kaunatas, Kaunatas pagastā, 

Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7862 900 0112, platība 89,6 m2, novērtēšanas 

komisijai iesniegt nosacīto cenu apstiprināšanai Rēzeknes novada domei. 

 

17. § 

Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Rāznas ielā 24, Kaunatā, Kaunatas pagastā, nodošanu 

atsavināšanai R. V. 
(Ziņo I.Ladnā) 

 

Izskatījusi R. V. atsavināšanas ierosinājumu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 

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

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

vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 14.februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada 

dome, balsojot “par” - 14 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis 

Deksnis, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Guntis Rasims, Juris Runčs, 

Pēteris Stanka, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Viktors Ščerbakovs, Ērika Teirumnieka), 

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

 

1. pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Rāznas ielā 24, Kaunatā, Kaunatas 

pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7862 900 0110, platība 88,6 m2, nodošanu 

atsavināšanai R. V. (lēmums pievienots). 

2. Izveidot dzīvokļa īpašuma Nr.(..), Rāznas ielā 24, Kaunata, Kaunatas pagastā, 

Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7862 900 0110, platība 88,6 m2, nosacītās cenas 

noteikšanai novērtēšanas komisiju šādā sastāvā: 

komisijas priekšsēdētājs –  Sergejs Bašmakovs, Rēzeknes novada pašvaldības 

iestādes “Kaunatas pagastu apvienība” struktūrvienības 

“Kaunatas pagasta pārvalde” vadītājs; 

komisijas locekļi:  Antonija Gaveika, Rēzeknes novada pašvaldības 

iestādes “Kaunatas pagastu apvienība” grāmatvede;  

 Viktors Grišunovs, Rēzeknes novada pašvaldības 

Zemes pārvaldības dienesta zemes lietu speciālists. 

3. Uzdot dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Rāznas ielā 24, Kaunatā, Kaunatas pagastā, Rēzeknes 

novadā, kadastra Nr.7862 900 0110, platība 88,6 m2, novērtēšanas komisijai iesniegt 

nosacīto cenu apstiprināšanai Rēzeknes novada domei. 

 

18. § 

Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Dārzu ielā 4, Lendžos, Lendžu pagastā, nodošanu 

atsavināšanai E.K. 
(Ziņo I.Ladnā) 

 

Izskatījusi E. K. 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 2019.gada 14.februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada 

dome, balsojot “par” - 14 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis 

Deksnis, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Guntis Rasims, Juris Runčs, 

Pēteris Stanka, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Viktors Ščerbakovs, Ērika Teirumnieka), 

“pret” - nav, “atturas” - nav, n o l e m j: 
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1. pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.(..), kas atrodas Dārzu ielā 4, Lendžos, 

Lendžu pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7866 900 0027, platība 71,5 m2, 

nodošanu atsavināšanai E. K. (lēmums pievienots). 

2. Izveidot dzīvokļa īpašuma Nr.(..), kas atrodas Dārzu ielā 4, Lendžos, Lendžu pagasts, 

Rēzeknes novads, kadastra Nr. 7866 900 0027, platība 71,5 m2, nosacītās cenas 

noteikšanai novērtēšanas komisiju šādā sastāvā:  

komisijas priekšsēdētājs –  Voldemārs Deksnis, Rēzeknes novada pašvaldības 

iestādes “Nautrēnu pagastu apvienība” struktūrvienības 

“Lendžu pagasta pārvalde” vadītājs; 

komisijas locekļi: Andrejs Kasparāns, Rēzeknes novada pašvaldības 

iestādes “Nautrēnu pagastu apvienība” struktūrvienības 

“Lendžu pagasta pārvalde” pasažieru autobusa vadītājs; 

Silvija Kipļuka, Rēzeknes novada pašvaldības Zemes 

pārvaldības dienesta zemes lietu speciāliste. 

3. Uzdot dzīvokļa īpašuma Nr.(..), kas atrodas Dārzu ielā 4, Lendžos, Lendžu pagasts, 

Rēzeknes novads, kadastra Nr. 7866 900 0027, platība 71,5 m2, novērtēšanas 

komisijai iesniegt nosacīto cenu apstiprināšanai Rēzeknes novada domei. 

 

19. § 

Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Mediķu ielā 2, Veczosnā, Lūznavas pagastā, nodošanu 

atsavināšanai V. B. 
(Ziņo I.Ladnā) 

 

Izskatījusi V. B. 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 2019.gada 14.februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada 

dome, balsojot “par” - 14 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis 

Deksnis, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Guntis Rasims, Juris Runčs, 

Pēteris Stanka, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Viktors Ščerbakovs, Ērika Teirumnieka), 

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

 

1. pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Mediķu ielā 2, Veczosnā, Lūznavas 

pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr. 7868 900 0192, platība 51,8 m2, nodošanu 

atsavināšanai V.B. (lēmums pievienots). 

2. Izveidot dzīvokļa īpašuma Nr.(..), kas atrodas Mediķu ielā 2, Veczosnā, Lūznavas 

pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr. 7868 900 0192, platība 51,8 m2, nosacītās 

cenas noteikšanai novērtēšanas komisiju šādā sastāvā:   

komisijas priekšsēdētājs -  Gatis Pučka, iestādes “Maltas pagastu apvienība” 

struktūrvienības “Lūznavas pagasta pārvalde” 

saimniecības pārzinis; 

komisijas locekļi:  Arnolds Taranda, Rēzeknes novada pašvaldības Zemes 

pārvaldības dienesta zemes lietu speciālists; 

Jautrīte Mežule, iestādes “Maltas pagastu apvienība” 

struktūrvienības “Lūznavas pagasta pārvalde” lietvede. 

3. Uzdot dzīvokļa īpašuma Nr.(..), kas atrodas Mediķu ielā 2, Veczosnā, Lūznavas 

pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr. 7868 900 0192, platība 51.8 m2, 

novērtēšanas komisijai iesniegt nosacīto cenu apstiprināšanai Rēzeknes novada 

domei.  

 

20. § 
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Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Mediķu ielā 2, Veczosnā, Lūznavas pagastā, nodošanu 

atsavināšanai A. B.  
(Ziņo I.Ladnā) 

 

Izskatījusi A. B. 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 2019.gada 14.februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada 

dome, balsojot “par” - 14 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis 

Deksnis, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Guntis Rasims, Juris Runčs, 

Pēteris Stanka, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Viktors Ščerbakovs, Ērika Teirumnieka), 

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

 

1. pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.(..), kas atrodas Mediķu ielā 2, Veczosnā, 

Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7868 900 0190, platība 33,8 m2, 

nodošanu atsavināšanai A. B. (lēmums pievienots). 

2. Izveidot dzīvokļa īpašuma Nr.(..), kas atrodas Mediķu ielā 2, Veczosnā, Lūznavas 

pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr. 7868 900 0190, platība 33,8 m2, nosacītās 

cenas noteikšanai novērtēšanas komisiju šādā sastāvā:   

komisijas priekšsēdētājs -  Gatis Pučka, iestādes “Maltas pagastu apvienība” 

struktūrvienības “Lūznavas pagasta pārvalde” 

saimniecības pārzinis; 

komisijas locekļi:  Arnolds Taranda, Rēzeknes novada pašvaldības Zemes 

pārvaldības dienesta zemes lietu speciālists; 

Jautrīte Mežule, iestādes “Maltas pagastu apvienība” 

struktūrvienības “Lūznavas pagasta pārvalde” lietvede. 

3. Uzdot dzīvokļa īpašuma Nr.(..), kas atrodas Mediķu ielā 2, Veczosnā, Lūznavas 

pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7868 900 0190, platība 33,8 m2, novērtēšanas 

komisijai iesniegt nosacīto cenu apstiprināšanai Rēzeknes novada domei.  

 

21. § 

Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Mediķu ielā 2, Veczosnā, Lūznavas pagastā, nodošanu 

atsavināšanai M. S.  
(Ziņo I.Ladnā) 

 

Izskatījusi M. 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. un 

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

vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 14.februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada 

dome, balsojot “par” - 14 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis 

Deksnis, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Guntis Rasims, Juris Runčs, 

Pēteris Stanka, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Viktors Ščerbakovs, Ērika Teirumnieka), 

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

 

1. pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.(..), kas atrodas Mediķu ielā 2, Veczosnā, 

Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr. 7868 900 0193, platība 69,6 m2, 

nodošanu atsavināšanai M. S. (lēmums pievienots). 

2. Izveidot dzīvokļa īpašuma Nr.(..), kas atrodas Mediķu ielā 2, Lūznavas pagastā, 

Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7868 900 0193, platība 69,6 m2, nosacītās cenas 

noteikšanai novērtēšanas komisiju šādā sastāvā:  
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komisijas priekšsēdētājs -  Gatis Pučka, iestādes “Maltas pagastu apvienība” 

struktūrvienības “Lūznavas pagasta pārvalde” 

saimniecības pārzinis; 

komisijas locekļi:  Arnolds Taranda, Rēzeknes novada pašvaldības Zemes 

pārvaldības dienesta zemes lietu speciālists; 

Jautrīte Mežule, iestādes “Maltas pagastu apvienība” 

struktūrvienības “Lūznavas pagasta pārvalde” lietvede. 

3. Uzdot dzīvokļa īpašuma Nr.(..), kas atrodas Mediķu ielā 2, Veczosnā, Lūznavas 

pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7868 900 0193, platība 69,6 m2, novērtēšanas 

komisijai iesniegt nosacīto cenu apstiprināšanai Rēzeknes novada domei. 

 

22. § 

Par apbūvēto un neapbūvēto rezerves zemes fondā ieskaitīto un īpašuma tiesību 

atjaunošanai neizmantoto pašvaldībām piekrītošo zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumiem 7876 003 0354, 7876 003 0397 reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības 

vārda Ozolaines pagastā  
(Ziņo M.Vizule) 

 

Izskatījusi Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Maltas pagastu apvienība” 

struktūrvienības “Ozolaines pagasta pārvalde” iesniegumu par zemes vienībām ar kadastra 

apzīmējumiem 78760030354, 78760030397, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

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

jautājumu pastāvīgās komitejas 2019.gada 14.februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, 

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

Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris 

Stanka, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Viktors Ščerbakovs, Ērika Teirumnieka), “pret” 

- nav, “atturas” - nav, n o l e m j: 

 

pieņemt lēmumu par apbūvēto un neapbūvēto rezerves zemes fondā ieskaitīto un īpašuma 

tiesību atjaunošanai neizmantoto pašvaldībām piekrītošo zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumiem 7876 003 0354, 7876 003 0397 reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda 

Ozolaines pagastā (lēmums pievienots). 

 

23. § 

Par apbūvēto un neapbūvēto rezerves zemes fondā ieskaitīto un īpašuma tiesību 

atjaunošanai neizmantoto pašvaldībām piekrītošo zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumiem 7878 003 0345, 7878 003 0358 reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības 

vārda Ozolmuižas pagastā  
(Ziņo M.Vizule) 

 

Izskatījusi Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Dricānu pagasta apvienība” 

struktūrvienības “Ozolmuižas pagasta pārvalde” iesniegumu par zemes vienībām ar kadastra 

apzīmējumiem 7878 003 0345, 7878 003 0358, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

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

jautājumu pastāvīgās komitejas 2019.gada 14.februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, 

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

Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris 

Stanka, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Viktors Ščerbakovs, Ērika Teirumnieka), “pret” 

- nav, “atturas” - nav, n o l e m j: 
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pieņemt lēmumu par apbūvēto un neapbūvēto rezerves zemes fondā ieskaitīto un īpašuma 

tiesību atjaunošanai neizmantoto pašvaldībām piekrītošo zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumiem 7878 003 0345, 7878 003 0358 reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda 

Ozolmuižas pagastā (lēmums pievienots). 

 

24. § 

Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2011.gada 3.novembra lēmumā „Par zemes 

lietošanas tiesību izbeigšanu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā 

reģistrētām lietošanā esošām zemes vienībām Ilzeskalna pagastā”  
(Ziņo M.Vizule) 

 

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

pirmās daļas 4.punktu, Administratīvā procesa likuma 72.panta pirmo daļu, Rēzeknes tiesas 

spriedumu lietā Nr.C26160817, ņemot vērā Tautsaimniecības attīstības jautājumu pastāvīgās 

komitejas 2018.gada 14.februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 14 

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

Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, Staņislavs 

Šķesters, Monvīds Švarcs, Viktors Ščerbakovs, Ērika Teirumnieka), “pret” - nav, “atturas” - 

nav, n o l e m j: 

 

1. pamatojoties uz Rēzeknes tiesas spriedumā norādīto, ka S. S., kā bijušā zemes 

īpašnieka K. U. mazmazdēlam un J. U. vecvectēva brāļa mantiniekam, atjaunotas 

īpašuma tiesības uz zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 7858 006 0087 26,2 ha 

platībā un lai nodrošinātu tiesības atgūt mantojamo zemi saskaņā ar likuma „Par 

privatizāciju lauku apvidos” II nodaļu, izdarīt grozījumus Rēzeknes novada domes 

2011.gada 3.novembra lēmumā „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Nekustamā 

īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētām lietošanā esošām zemes 

vienībām Ilzeskalna pagastā” (protokols Nr.22, 23.§), svītrojot lēmumā ierakstu par 

zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7868 

006 0087 un piekritību pašvaldībai. 

2. Atzīt par spēku zaudējušu 2017.gada 6.aprīlī noslēgtā zemes nomas līguma tiesiskās 

attiecības ar S. S. par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7868 006 0087 

iznomāšanu, pamatojoties uz 2018.gada 10.aprīļa Rēzeknes tiesas sprieduma (lieta 

Nr.C26160817) stāšanos likumīgā spēkā.  

3. Lēmuma norakstu nosūtīt Ilzeskalna pagasta pārvaldei, Valsts zemes dienesta 

Latgales reģionālajai nodaļai (kac.rezekne@vzd.gov.lv) un S. S. (adrese). 

 

25. § 

Par starpgabala statusa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu  

7878 002 0221 Ozolmuižas pagastā  
(Ziņo M.Vizule) 

 

Izskatījusi Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Dricānu pagasta apvienība” 

struktūrvienības “Ozolmuižas pagasta pārvalde” iesniegumu par zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 7878 002 0221, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 37.panta sesto daļu, 

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

komitejas 2018.gada 14.februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 14 

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

Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, Staņislavs 

Šķesters, Monvīds Švarcs, Viktors Ščerbakovs, Ērika Teirumnieka), “pret” - nav, “atturas” - 

nav, n o l e m j: 

mailto:kac.rezekne@vzd.gov.lv
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pieņemt lēmumu par starpgabala statusa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 7878 002 0221 Ozolmuižas pagastā (lēmums pievienots). 

 

26. § 

Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7862 012 0197 

sadali Kaunatas pagastā  
(Ziņo M.Vizule) 

 

Izskatījusi Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Kaunatas pagasta apvienība” 

struktūrvienības “Kaunatas pagasta pārvalde” iesniegumu par pašvaldībai piekritīgās zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 7862 012 0197 sadali, pamatojoties uz likuma „Par 

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

Tautsaimniecības attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas 2018.gada 14.februāra 

priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 14 (Regīna Baranova, Vasīlijs 

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

Melnis, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, 

Viktors Ščerbakovs, Ērika Teirumnieka), “pret” - nav, “atturas” - nav, n o l e m j: 

 

pieņemt lēmumu par pašvaldības piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7862 

012 0197 sadali Kaunatas pagastā (lēmums pievienots). 

 

27. § 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam ar kadastra 

Nr.7856 006 0218 Griškānu pagastā  
(Ziņo M.Vizule) 

 

Izskatījusi SIA „Ametrs” zemes ierīkotājas Rutas Arnicānes iesniegtu zemes ierīcības 

projektu nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 7856 006 0218, pamatojoties uz likuma 

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

Tautsaimniecības attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas 2019.gada 24.janvāra priekšlikumu, 

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

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

Juris Runčs, Pēteris Stanka, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Viktors Ščerbakovs, Ērika 

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

 

pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam ar 

kadastra Nr.7856 006 0218 Griškānu pagastā (lēmums pievienots). 

 

28. § 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu „VEREMS” RSEZ SIA  
(Ziņo I.Kroiče) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 3.punktu, 21.panta 

pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās 

ekonomiskajās zonās” 6.panta otro daļu, ņemot vērā „VEREMS” RSEZ SIA 2019.gada 

28.janvāra iesniegumu „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu” un 

Finanšu patstāvīgās komitejas 2019.gada 14.februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, 

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

Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris 
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Stanka, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Viktors Ščerbakovs, Ērika Teirumnieka), “pret” 

- nav, “atturas” - nav, n o l e m j: 

 

piemērot papildus nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu par 2019.gadu 20% apmērā 

no aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas „VEREMS” RSEZ SIA, reģ. 

Nr.40003279335, adrese: „Lejas Ančupāni”, Verēmu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4629. 

 

29. § 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu  

„IRBIS Technology” RSEZ SIA  
(Ziņo I.Kroiče) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 3.punktu, 21.panta 

pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās 

ekonomiskajās zonās” 6.panta otro daļu, ņemot vērā „IRBIS Technology” RSEZ SIA 

2019.gada 28.janvāra iesniegumu „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma 

piemērošanu” un Finanšu patstāvīgās komitejas 2019.gada 14.februāra priekšlikumu, Rēzeknes 

novada dome, balsojot “par” - 14 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, 

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

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

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

 

piemērot papildus nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu par 2019.gadu 20% apmērā 

no aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas „IRBIS Technology” RSEZ SIA, reģ. 

Nr.50103759331, adrese: „Ezerkalni”, Meļņova, Verēmu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4604. 

 

30. § 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu  

„Rēzeknes dzirnavnieks” RSEZ AS  
(Ziņo I.Kroiče) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 3.punktu, 21.panta 

pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās 

ekonomiskajās zonās” 6.panta otro daļu, ņemot vērā „Rēzeknes dzirnavnieks” RSEZ SIA 

2019.gada 21.janvāra iesniegumu „Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaides piešķiršanu 

Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas kapitālsabiedrībai” un Finanšu patstāvīgās komitejas 

2019.gada 14.februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 14 (Regīna 

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

Lukaševičs, Pāvels Melnis, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, Staņislavs Šķesters, 

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

n o l e m j: 

 

piemērot papildus nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu par 2019.gadu 20% apmērā 

no aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas „Rēzeknes dzirnavnieks” RSEZ AS, reģ. 

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

 

31. § 

Par 2012.gada 3.decembra lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.6-2/39 darbības 

izbeigšanu ar V. V. Čornajas pagastā  
(Ziņo A.Bringule) 
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Izskatījusi V.V. iesniegumu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 37.panta sesto 

daļu, 41.panta pirmās daļas 3.punktu, pamatojoties uz Latvijas Republikas Civillikuma 

1864.pantu, pamatojoties uz 2012.gada 3.decembra Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.6-

2/39 7.1., 7.2.punktu, ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 14.februāra 

priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 14 (Regīna Baranova, Vasīlijs 

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

Melnis, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, 

Viktors Ščerbakovs, Ērika Teirumnieka), “pret” - nav, “atturas” - nav, n o l e m j: 

 

pieņemt lēmumu par 2012.gada 3.decembra Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.6-

2/39 darbības izbeigšanu ar V.V. Čornajas pagastā (lēmums pievienots). 

 

32. § 

Par 2013.gada 19.septembra lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.59 izbeigšanu ar S. 

P. Kaunatas pagastā  
(Ziņo A.Bringule) 

 

Izskatījusi S. P. iesniegumu par zemes nomas tiesību izbeigšanu, pamatojoties uz likuma 

„Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 15.panta pirmās daļas 10.punktu, 37.panta 

sesto daļu, 41.panta pirmās daļas 3.punktu, Latvijas Republikas Civillikuma 1864.pantu, 

2013.gada 19.septembra Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.59 7.1., 7.2.punktu, ņemot 

vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 14.februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada 

dome, balsojot “par” - 14 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis 

Deksnis, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Guntis Rasims, Juris Runčs, 

Pēteris Stanka, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Viktors Ščerbakovs, Ērika Teirumnieka), 

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

 

pieņemt lēmumu par 2013.gada 19.septembra Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.59 

izbeigšanu ar S. P. (lēmums pievienots). 

 

33.  § 

Par 2012.gada 27.decembra lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.8-7.1/64 darbības 

izbeigšanu ar F. K. Stoļerovas pagastā  
(Ziņo A.Bringule) 

 

Izskatījusi F. K. iesniegumu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 37.panta sesto 

daļu, 41.panta pirmās daļas 3.punktu, Latvijas Republikas Civillikuma 1864.pantu, 2012.gada 

27.decembra Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.8-7.1/64 7.1., 7.2.punktu, ņemot vērā 

Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 14.februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, 

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

Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris 

Stanka, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Viktors Ščerbakovs, Ērika Teirumnieka), “pret” 

- nav, “atturas” - nav, n o l e m j: 

 

pieņemt lēmumu par 2012.gada 27.decembra Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.8-

7.1/64 darbības izbeigšanu ar F. K. Stoļerovas pagastā (lēmums pievienots). 

 

34. § 

Par 2009.gada 29.jūnija lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.141 grozījumiem ar A. 

L. Sakstagala pagastā  
(Ziņo A.Bringule) 
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Izskatījusi A. L. iesniegumu par zemes nomas tiesību līguma grozījumiem, pamatojoties 

uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 15.panta pirmās daļas 10.punktu, 

36.panta sesto daļu, 41.panta pirmās daļas 3.punktu, pamatojoties uz 2009.gada 29.jūnija Lauku 

apvidus zemes nomas līguma Nr.141 7.2.punktu, ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 

2019.gada 14. februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 14 (Regīna 

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

Lukaševičs, Pāvels Melnis, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, Staņislavs Šķesters, 

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

n o l e m j: 

 

pieņemt lēmumu par 2009.gada 29.jūlija Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.141 

grozījumiem ar A. L. Sakstagala pagastā (lēmums pievienots). 

 

35. § 

Par 2013.gada 16.jūlija zemes nomas līguma Nr.153/1981 darbības termiņa 

pagarināšanu ar z/s “Salmaņi” un zemes nomas līguma izteikšanu jaunā redakcijā  
(Ziņo A.Bringule) 

 

Izskatījusi z/s “Salmaņi” iesniegumu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14.panta otrās daļas 3.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 

novēršanas likuma 3.panta 2.punktu, Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 

„Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 28., 30.4., 53., 56.punktu, 

ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 14.februāra priekšlikumu, Rēzeknes 

novada dome, balsojot “par” - 14 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, 

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

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

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

 

pieņemt lēmumu par 2013.gada 16.jūlija zemes nomas līguma Nr.153/1981 darbības 

termiņa pagarināšanu ar z/s “Salmaņi” un zemes nomas līguma izteikšanu jaunā redakcijā 

(lēmums pievienots). 

 

36. § 

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 2019.gada 14.februāra 

priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 14 (Regīna Baranova, Vasīlijs 

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

Melnis, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, 

Viktors Ščerbakovs, Ērika Teirumnieka), “pret” - nav, “atturas” - nav, n o l e m j: 

 

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

dzīvoklim Miera ielā (adrese), Strūžānos, Stružānu pagastā, Rēzeknes novadā, 

sociālā dzīvokļa statusu, noslēdzot sociālā dzīvokļa īres līgumu uz noteiktu laiku no 

2019.gada 21.februāra līdz 2019.gada 20.augustam. Uzdot SIA “STRŪŽĀNU 
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SILTUMS” valdes loceklim Renāram Vabalam sagatavot un noslēgt sociālā dzīvokļa 

īres līgumu ar L.R. 

2. Atzīt I. S., personas kods (..), par tiesīgu īrēt sociālo dzīvokli, noteikt īrētajam 

dzīvoklim Miera ielā (adrese), Strūžānos, Stružānu pagastā, Rēzeknes novadā, 

sociālā dzīvokļa statusu, noslēdzot sociālā dzīvokļa īres līgumu uz noteiktu laiku no 

2019.gada 21.februāra līdz 2019.gada 20.augustam. Uzdot SIA “STRŪŽĀNU 

SILTUMS” valdes loceklim Renāram Vabalam sagatavot un noslēgt sociālā dzīvokļa 

īres līgumu ar I. S. 

3. Atzīt P.K., personas kods (..), par tiesīgu īrēt sociālo dzīvokli, noteikt īrētajam 

dzīvoklim Miera ielā (adrese), Strūžānos, Stružānu pagastā, Rēzeknes novadā, 

sociālā dzīvokļa statusu, noslēdzot sociālā dzīvokļa īres līgumu uz noteiktu laiku no 

2019.gada 21.februāra līdz 2019.gada 20.augustam. Uzdot SIA “STRŪŽĀNU 

SILTUMS” valdes loceklim Renāram Vabalam sagatavot un noslēgt sociālā dzīvokļa 

īres līgumu ar P. K. 

4. Atzīt D. B., personas kods (..), par tiesīgu īrēt sociālo dzīvokli, noteikt īrētajam 

dzīvoklim Miera ielā (adrese), Strūžānos, Stružānu pagastā, Rēzeknes novadā, 

sociālā dzīvokļa statusu, noslēdzot sociālā dzīvokļa īres līgumu uz noteiktu laiku no 

2019.gada 21.februāra līdz 2019.gada 20.augustam. Uzdot SIA “STRŪŽĀNU 

SILTUMS” valdes loceklim Renāram Vabalam sagatavot un noslēgt sociālā dzīvokļa 

īres līgumu ar D.B. 

5. Atzīt D. B., personas kods (..), par tiesīgu īrēt sociālo dzīvokli, noteikt īrētajam 

dzīvoklim Parka ielā (adrese), Strūžānos, Stružānu pagastā, Rēzeknes novadā, 

sociālā dzīvokļa statusu, noslēdzot sociālā dzīvokļa īres līgumu uz noteiktu laiku no 

2019.gada 21.februāra līdz 2019.gada 20.augustam. Uzdot SIA “STRŪŽĀNU 

SILTUMS” valdes loceklim Renāram Vabalam sagatavot un noslēgt sociālā dzīvokļa 

īres līgumu ar D. B. 

6. Atzīt I. M., personas kods (..), par tiesīgu īrēt sociālo dzīvokli, izīrēt sociālo istabu 

sociālajā dzīvoklī Miera ielā (adrese) (istaba (..)), Strūžānos, Stružānu pagastā, 

Rēzeknes novadā, sociālā dzīvokļa statusu, noslēdzot sociālā dzīvokļa īres līgumu uz 

noteiktu laiku no 2019.gada 21.februāra līdz 2019.gada 20.augustam. Uzdot SIA 

“STRŪŽĀNU SILTUMS” valdes loceklim Renāram Vabalam sagatavot un noslēgt 

sociālā dzīvokļa īres līgumu ar I. M. 

7. Atzīt L. K., personas kods (..), par tiesīgu īrēt sociālo dzīvokli, noteikt īrētajam 

dzīvoklim Parka ielā (adrese), Strūžānos, Stružānu pagastā, Rēzeknes novadā, 

sociālā dzīvokļa statusu, noslēdzot sociālā dzīvokļa īres līgumu uz noteiktu laiku no 

2019.gada 21.februāra līdz 2019.gada 20.augustam. Uzdot SIA “STRŪŽĀNU 

SILTUMS” valdes loceklim Renāram Vabalam sagatavot un noslēgt sociālā dzīvokļa 

īres līgumu ar L. K.  

8. Atzīt A. I., personas kods (..), par tiesīgu īrēt sociālo dzīvokli, noteikt īrētajam 

dzīvoklim Miera ielā (adrese), Strūžānos, Stružānu pagastā, Rēzeknes novadā, 

sociālā dzīvokļa statusu, noslēdzot sociālā dzīvokļa īres līgumu uz noteiktu laiku no 

2019.gada 21.februāra līdz 2019.gada 20.augustam. Uzdot SIA “STRŪŽĀNU 

SILTUMS” valdes loceklim Renāram Vabalam sagatavot un noslēgt sociālā dzīvokļa 

īres līgumu ar A. I. 

9. Atzīt B. K., personas kods (..), par tiesīgu īrēt sociālo dzīvokli, noteikt īrētajam 

dzīvoklim Egļu ielā (adrese), Lendžos, Lendžu pagastā, Rēzeknes novadā, sociālā 

dzīvokļa statusu, noslēdzot sociālā dzīvokļa īres līgumu uz noteiktu laiku no 

2019.gada 21.februāra līdz 2019.gada 20.augustam. Uzdot Nautrēnu pagastu 

apvienības struktūrvienības “Lendžu pagasta pārvalde” vadītājam Voldemāram 

Deksnim sagatavot un noslēgt sociālā dzīvokļa īres līgumu ar B.K. 
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10. Atzīt T. K., personas kods (..), par tiesīgu īrēt sociālo dzīvokli, noteikt īrētajam 

dzīvoklim Rāznas ielā (adrese), Kaunatā, Kaunatas pagastā, Rēzeknes novadā, 

sociālā dzīvokļa statusu, noslēdzot sociālā dzīvokļa īres līgumu uz noteiktu laiku no 

2019.gada 21.februāra līdz 2019.gada 20.augustam. Uzdot Kaunatas pagastu 

apvienības struktūrvienības “Kaunatas pagasta pārvalde” vadītājam Sergejam 

Bašmakovam sagatavot un noslēgt sociālā dzīvokļa īres līgumu ar T. K. 

11. Atzīt A. O., personas kods (..), par tiesīgu īrēt sociālo dzīvokli, noteikt īrētajam 

dzīvoklim Jaunatnes ielā (adrese), Lūznavā, Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā, 

sociālā dzīvokļa statusu, noslēdzot sociālā dzīvokļa īres līgumu uz noteiktu laiku no 

2019.gada 21.februāra līdz 2019.gada 20.augustam. Uzdot pašvaldības SIA “Maltas 

dzīvokļu komunālās saimniecības uzņēmums” valdes loceklim Jānim Kravalim 

sagatavot un noslēgt sociālā dzīvokļa īres līgumu ar A. O. 

 

37. § 

Par aizņēmuma ņemšanu projekta “Pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošana 

Rēzeknes novadā, 4.kārta” 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 (2019-2025) Stratēģiskās daļas 

vidējā termiņa prioritātes VP3 “Iedzīvotājiem, saimnieciskajai darbībai un dabai labvēlīga 

telpa” rīcības virzienu RV 11. ”Sasniedzamība”, uzdevumu U 24.”Sakārtot un attīstīt drošu 

gājēju, velosatiksmes un transporta infrastruktūru”, ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 

2019.gada 14.februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 14 (Regīna 

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

Lukaševičs, Pāvels Melnis, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, Staņislavs Šķesters, 

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

n o l e m j: 

 

1. ņemt vidējā termiņa aizņēmumu Valsts kasē līdz EUR 273 959 (divi simti 

septiņdesmit trīs tūkstoši deviņi simti piecdesmit deviņi euro 00 centi) apmērā ar 

Valsts kases noteikto procentu likmi ELFLA projekta “Pašvaldības ceļu 

infrastruktūras uzlabošana Rēzeknes novadā, 4.kārta” īstenošanai uz 20 (divdesmit) 

gadiem ar atlikto pamatsummas maksājumu uz 2 (diviem) gadiem. Aizdevuma 

procentu likmes fiksēšanas periods - 12 (divpadsmit) mēneši. 

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

3. Lūgt atļauju pašvaldības aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības 

padomei aizņēmuma saņemšanai. 

 

38. § 

Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2018.gada 5.aprīļa lēmumā “Par Latgales 

plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānā 2018.-2020.gadam iekļauto Rēzeknes 

novada pašvaldības infrastruktūras attīstības risinājumu finansējumu sadalījumā pa 

finansējuma avotiem un sasniedzamo uzraudzības rādītāju vērtības saskaņošanu”  
(Ziņo S.Strankale) 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu un 15.panta 

pirmās daļas 7.punktu un Ministru kabineta 2015.gada 16.jūnija noteikumu Nr. 313 “Darbības 

programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt 
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kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai 

videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 

9.2.2.1.pasākuma “Deinstitucionalizācija” īstenošanas noteikumi” 36.1 punktu un ņemot vērā 

Sociālo un veselības aizsardzības jautājumu pastāvīgās komitejas 2019.gada 14.februāra 

priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 14 (Regīna Baranova, Vasīlijs 

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

Melnis, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, 

Viktors Ščerbakovs, Ērika Teirumnieka), “pret” - nav, “atturas” - nav, n o l e m j: 

 

1. izdarīt grozījumus Rēzeknes novada domes 2018.gada 5.aprīļa sēdes lēmuma 

(protokola Nr.8; 22.§) “Par Latgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānā 

2018.-2020.gadam iekļauto Rēzeknes novada pašvaldības infrastruktūras attīstības 

risinājumu finansējumu sadalījumā pa finansējuma avotiem un sasniedzamo 

uzraudzības rādītāju vērtības saskaņošanu” pielikumā Nr.10: 

1.1. izslēgt Pielikuma Nr.10 2.p. 2.punktu; 

1.2. izslēgt Pielikuma Nr.10 2.p. 5.punktu. 

2. Uzdot Sociālā dienesta vadītājai nosūtīt lēmumu Latgales plānošanas reģionam. 

 

39. § 

Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2017.gada 20.jūlija lēmumā “Par Rēzeknes 

novada pašvaldības Ceļu fonda padomes izveidošanu”  
(Ziņo M.Švarcs, Debatē P.Melnis, M.Švarcs) 

 

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

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

nolikums” 12.2.1.punktu, ņemot vērā Voldemāra Stirāna 2019.gada 5.februāra iesniegumu, 

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

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

Juris Runčs, Pēteris Stanka, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Viktors Ščerbakovs, Ērika 

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

 

izdarīt šādus grozījumus Rēzeknes novada domes 2017.gada 20.jūlija lēmuma “Par 

Rēzeknes novada pašvaldības Ceļu fonda padomes izveidošanu” (protokols Nr.17, 11.§) 

1.punktā: 

1. no Rēzeknes novada pašvaldības Ceļu fonda padomes sastāva izslēgt padomes 

locekli Voldemāru Stirānu; 

2. Rēzeknes novada pašvaldības Ceļu fonda padomes sastāvā apstiprināt padomes 

locekli Jāni Volku, Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas būvdarbu vadītājs. 

 

40. § 

Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļas piešķiršanu Rēzeknes novada domes 

priekšsēdētājam 
(Ziņo I.Turka) 

 

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

149.panta otro daļu, ņemot vērā Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja Monvīda Švarca 

2019.gada 20.februāra iesniegumu par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļas un papildus 

atvaļinājuma piešķiršanu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 14 (Regīna Baranova, 

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

Pāvels Melnis, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, Staņislavs Šķesters, Monvīds 

Švarcs, Viktors Ščerbakovs, Ērika Teirumnieka), “pret” - nav, “atturas” - nav, n o l e m j: 
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1. piešķirt Rēzeknes novada domes priekšsēdētājam Monvīdam Švarcam ikgadējā 

apmaksātā atvaļinājuma daļu – 1 (vienu) kalendāro nedēļu – no 2019.gada 

25.februāra līdz 2019.gada 3.martam (ieskaitot) par darba gadu no 2017.gada 1.jūlija 

līdz 2018.gada 30.jūnijam un papildus atvaļinājumu 5 (piecas) kalendārās dienas no 

2019.gada 4.marta līdz 2019.gada 8.martam (ieskaitot). 

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. 

 

Sēde slēgta 10:40 

 

Nākamā kārtējā Rēzeknes novada domes sēde tiek sasaukta 2019.gada 7.martā 

 

Pielikumi: 

1. Maltas pagastu apvienības struktūrvienības “Silmalas pagasta pārvalde” 

2019.gada 11.februāra iesnieguma Nr.2.2/54 kopija ar dokumentu kopijām 

pielikumā, kopā uz 3 lapām 

2. Maltas pagastu apvienības struktūrvienības “Silmalas pagasta pārvalde” 

2019.gada 11.februāra iesnieguma Nr.2.2/53 kopija uz 1 lapas 

3. Kustamās mantas – vieglās automašīnas AUDI A6, 2019.gada 6.februāra izsoles 

protokola kopija uz 1 lapas 

4. Maltas pagastu apvienības struktūrvienības “Silmalas pagasta pārvalde” 

2019.gada 1.februāra atzinuma Nr.2.2/40 kopija ar nomā nododamās zemes 

apsekošanas akta un nomā nododamās zemes nosacītās nomas maksas 

noteikšanas protokola kopijām pielikumā, kopā uz 3 lapām 

5. Neapbūvētas rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 

007 0186 Silmalas pagastā, nomas tiesību izsoles noteikumi ar pielikumiem uz 

16 lapām 

6. Maltas pagastu apvienības struktūrvienības “Silmalas pagasta pārvalde” 

2019.gada 13.februāra atzinuma Nr.2.2/57 kopija ar nomā nododamās zemes 

apsekošanas akta un nomā nododamās zemes nosacītās nomas maksas 

noteikšanas protokola kopijām pielikumā, kopā uz 3 lapām 

7. Neapbūvētas rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 

004 0315 Silmalas pagastā, nomas tiesību izsoles noteikumi ar pielikumiem uz 

16 lapām 

8. Maltas pagastu apvienības struktūrvienības “Silmalas pagasta pārvalde” 

2019.gada 13.februāra atzinuma Nr.2.2/58 kopija ar nomā nododamās zemes 

apsekošanas akta un nomā nododamās zemes nosacītās nomas maksas 

noteikšanas protokola kopijām pielikumā, kopā uz 3 lapām 

9. Neapbūvētas rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 

004 0338 Silmalas pagastā, nomas tiesību izsoles noteikumi ar pielikumiem uz 

16 lapām 

10. Maltas pagastu apvienības struktūrvienības “Silmalas pagasta pārvalde” 

2019.gada 13.februāra atzinuma Nr.2.2/56 kopija ar nomā nododamās zemes 

apsekošanas akta un nomā nododamās zemes nosacītās nomas maksas 

noteikšanas protokola kopijām pielikumā, kopā uz 3 lapām 
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11. Neapbūvētas rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 

004 0087 Silmalas pagastā, nomas tiesību izsoles noteikumi ar pielikumiem uz 

16 lapām 

12. Neapbūvētas, pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

7888 015 0153  2019.gada 30.janvāra nomas tiesību izsoles protokola Nr.1 kopija 

uz 1 lapas 

13. „VEREMS” RSEZ SIA 2019.gada 28.janvāra iesniegums „Par nekustamā 

īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu” uz 1 lapas 

14. „IRBIS Technology” RSEZ SIA 2019.gada 28.janvāra iesniegums „Par 

nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu” uz 1 lapas 

15. „Rēzeknes dzirnavnieks” RSEZ AS 2019.gada 21.janvāra iesniegums „Par 

nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu” uz 1 lapas 

16. Rēzeknes novada domes lēmumi (administratīvie akti) 15.§ -21.§, 22.§ - 23.§ ar 

pielikumiem, 25.§ - 27.§ ar pielikumiem, 31.§ - 35.§, kopā uz 25 lapām 

 

 

Sēdes vadītājs                                                                                                     Monvīds Švarcs 

2019.gada 21.februārī 
 

 

Protokoliste                                                                                                         Ilona Turka 

2019.gada 21.februārī 

 


