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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 7.martā                                                                                                                   Nr.6 

 

Sēde sasaukta plkst.10.00 

Sēde atklāta plkst.10.00 

 

Sēdi vada Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniece Elvīra Pizāne 

 

Protokolē Rēzeknes novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības nodaļas vadītāja Ilona Turka 

 

Piedalās:  

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

Vilis Deksnis, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, Guntis 

Rasims, Juris Runčs, Viktors Ščerbakovs, Ērika Teirumnieka  

– Rēzeknes novada pašvaldības izpilddirektors Jānis Troška 

– Rēzeknes novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Silvija 

Ančikovska 

– Rēzeknes novada pašvaldības juridiskās un lietvedības juriste Sandra Frančenko 

− Rēzeknes novada pašvaldības juridiskās un lietvedības juriste Iveta Ladnā 

− 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 vecākā vides aizsardzības 

speciāliste Terēzija Kruste 

− Rēzeknes novada pašvaldības Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas komunālinženieris 

Alberts Kindzulis 

− Laikraksta „Rēzeknes Vēstis” žurnāliste Aleksandra Elksne-Pavlovska 

− Laikraksta „Panorama Rezekne” žurnālists Sergejs Timofejevs 

 

Nepiedalās: 

– Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs -  ikgadējā atvaļinājumā 

– Rēzeknes novada domes deputāti: Frīdis Zenčenko – miris,  

                                                       Pēteris Stanka, Staņislavs  Šķesters  - pamatdarbā   

   

 

Darba kārtībā: 

1. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 7.marta saistošo noteikumu Nr.24 

„Grozījums Rēzeknes novada pašvaldības 2011.gada 20.janvāra saistošajos 
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noteikumos Nr.49 „Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu 

vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai”” izdošanu  

2. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 7.marta saistošo noteikumu Nr.25 

„Grozījums Rēzeknes novada pašvaldības 2010.gada 16.septembra saistošajos 

noteikumos Nr.41 „Par sabiedrisko kārtību Rēzeknes novadā”” izdošanu  

3. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 7.marta saistošo noteikumu Nr.26 

„Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2010.gada 16.septembra saistošajos 

noteikumos Nr.42 „Par mājdzīvnieku uzturēšanu Rēzeknes novadā”” izdošanu  

4. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 7.marta saistošo noteikumu Nr.27 

„Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2010.gada 15.aprīļa saistošajos noteikumos 

Nr.24 „Par sanitārās tīrības uzturēšanu un īpašumam piegulošās publiskā lietošanā 

esošas teritorijas kopšanu Rēzeknes novadā”” izdošanu  

5. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 7.marta saistošo noteikumu Nr.28 

„Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada 5.aprīļa saistošajos noteikumos 

Nr.73 „Par nekustamo īpašumu uzturēšanu Rēzeknes novadā”” izdošanu  

6. Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada 1.marta noteikumos Nr.6 

„Kārtība, kādā notiek pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas process un 

atsavināšanas rezultātā iegūto līdzekļu izlietošana Rēzeknes novada pašvaldībā”  

7. Par grozījumu veikšanu Rēzeknes novada pašvaldības 2017.gada 7.septembra 

noteikumos Nr.28 “Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifu 

aprēķināšanas metodika Rēzeknes novada pagastu pārvaldēs un Adamovas 

speciālajā internātpamatskolā”  

8. Par grozījuma veikšanu Rēzeknes novada pašvaldības 2017.gada 21.septembra 

noteikumos Nr.29 “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas 

metodika Rēzeknes novada pašvaldības teritorijā”  

9. Par Rēzeknes novada pašvaldības nolikuma “Par budžeta projektu sastādīšanu un 

iesniegšanu izskatīšanai domei” apstiprināšanu  

10. Par grozījumu Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas Juridiskās un 

lietvedības nodaļas nolikumā  

11. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2018.gada 25.janvāra lēmumā “Par 

Rēzeknes novada pašvaldības Sociālā dienesta darbinieku amatu un mēnešalgu 

saraksta apstiprināšanu”  

12. Par pabalsta piešķiršanu bijušajam (pagasta nosaukums) pagasta padomes 

priekšsēdētājam P.B. 

13. Par piedāvājumu nodot bez atlīdzības nekustamo īpašumu „Volkenbergas 

pilsdrupas” Latvijas valstij Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 

personā  

14. Par piedāvājumu nodot bez atlīdzības nekustamo īpašumu - koka kāpņu taka –

Latvijas valstij Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas personā  

15. Par Rēzeknes novada pašvaldībai piederošā zemes gabala “2” Liuzinīkos, Lendžu 

pagastā, kadastra Nr.7866 002 0170, nodošanu dzīvokļu īpašniekiem īpašumā bez 

atlīdzības  

16. Par kustamās mantas – pasažieru autobusa MAN FRH 422 - atkārtotu pārdošanu 

mutiskā izsolē ar lejupejošu soli Kaunatas pagastā  

17. Par dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā  

18. Par nekustamā īpašuma „Liepu muiža” Čornajas pagastā nosacītās cenas 

apstiprināšanu  

19. Par nekustamā īpašuma „Ābeles” Griškānu pagastā nosacītās cenas apstiprināšanu  

20. Par dzīvokļu īpašuma Nr.(numurs) Krasta ielā 2, Ratniekos, Čornajas pagastā, 

nosacītās cenas apstiprināšanu  
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21. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(numurs) Skolas ielā 4, Stoļerovā, Stoļerovas pagastā, 

nosacītās cenas apstiprināšanu  

22. Par nekustamā īpašuma “Anniņa” Audriņu pagastā nodošanu atsavināšanai A.Z.  

23. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(numurs), „Vējiņi”, Dricāni, Dricānu pagastā, nodošanu 

atsavināšanai L. V. 

24. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(numurs) Jaunatnes ielā 1, Lūznavas pagastā, nodošanu 

atsavināšanai V. G.  

25. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(numurs) Jaunatnes ielā 1, Lūznavas pagastā, nodošanu 

atsavināšanai S. M. 

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

atsavināšanai V. M. 

27. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(numurs), “6”-(numurs), Nagļos, Nagļu pagastā, nodošanu 

atsavināšanai V. K.  

28. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(numurs) Stacijas ielā 11, Maltā, Maltas pagastā, 

atsavināšanas izbeigšanu  

29. Par Rēzeknes novada domes atsevišķu lēmumu punktu atsevišķu punktu atzīšanu par 

spēku zaudējušiem  

30. Par pakalpojumu maksu apstiprināšanu Dricānu pagastu apvienības struktūrvienībā 

“Ūdens tūrisma attīstības centrs “BĀKA”” Gaigalavas pagastā  

31. Par 2015.gada 30.marta telpu nomas līguma Nr.6.7/5 izteikšanu jaunā redakcijā  

32. Par Feimaņu ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2019.gadam  

33. Par Ismeru - Žogotu ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2019.gadam 

34. Par Sološnieku ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2019.gadam  

35. Par Šķeņevas ezera zivju tīklu limitu piešķiršanu 2019.gadam  

36. Par Usvīšu ezera zivju tīklu limitu piešķiršanu 2019.gadam  

37. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2012.gada 20.septembra lēmumā „Par 

zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas 

sistēmā reģistrētām nekustamā īpašuma tiesiskā valdījumā esošām zemes vienībām 

un ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās zemēs Lūznavas pagastā”  

38. Par starpgabala statusa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7844 002 

0095 Bērzgales pagastā  

39. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7886 002 0522 platības sadalījuma pa 

zemes lietošanas veidiem precizēšanu Sakstagala pagastā  

40. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7856 006 0347 

sadali Griškānu pagastā  

41. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu „NewFuels” RSEZ SIA  

42. Par 2018.gada 30.augusta zemes nomas līguma Nr.341 grozījumiem ar F.S. 

Sakstagala pagastā  

43. Par 2011.gada 26.maija Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.6-2/13 darbības 

izbeigšanu ar T. J. Čornajas pagastā  

44. Par smilts - grants un smilts atradnes „Lipuški” iecirknī “Strauti” izstrādes atļaujas 

izsniegšanu SIA „Motors” Čornajas pagastā  

45. Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu  

46. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu  

47. Par īrētās dzīvojamās telpas apmaiņu pret citu īrējamu dzīvojamo telpu V. G. 

Stružānu pagastā  

48. Par parāda par komunāliem pakalpojumiem samaksu pašvaldības SIA “Strūžānu 

siltums” 

49. Par vienošanos ar SIA „LADMET”  
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Par izsludinātās Rēzeknes novada domes sēdes darba kārtības apstiprināšanu 
(Ziņo E.Pizāne) 

 

Izskatījusi Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietnieces Elvīras Pizānes priekšlikumu 

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

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

“par” - 13 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Anita 

Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris 

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

 

apstiprināt izsludināto Rēzeknes novada domes 2019.gada 7.marta sēdes darba kārtību (1. - 

49.jautājums). 

 

1. § 

Par Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 7.marta saistošo noteikumu Nr.24 „Grozījums 

Rēzeknes novada pašvaldības 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.49 „Par 

kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu 

ražošanai”” izdošanu  
(Ziņo I.Turka) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, Alkoholisko dzērienu aprites 

likuma 8.panta otro daļu, ņemot vērā Rēzeknes novada domes 2018.gada 18.oktobra lēmumu “Par 

Rēzeknes novada pašvaldības pagastu pārvalžu reorganizāciju” (protokols Nr.22, 3.§) un 

Tautsaimniecības attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas 2019.gada 28.februāra priekšlikumu, 

Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 13 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars 

Buharins, Vilis Deksnis, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, 

Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Viktors Ščerbakovs, Ērika Teirumnieka), “pret” - nav, 

“atturas” - nav, n o l e m j: 

 

1. izdot Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 7.marta saistošos noteikumus Nr.24 

„Grozījums Rēzeknes novada pašvaldības 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos 

Nr.49 „Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo 

alkoholisko dzērienu ražošanai”” (saistošie noteikumi pievienoti). 

2. Uzdot Juridiskās un lietvedības nodaļas vadītājai I.Turkai nodrošināt Rēzeknes novada 

pašvaldības 2011.gada 20.janvāra saistošo noteikumu Nr.49 „Par kārtību, kādā tiek 

izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai” 

konsolidēšanu. 

3. Uzdot Attīstības plānošanas nodaļai nodrošināt spēkā stājušos Rēzeknes novada 

pašvaldības 2019.gada 7.marta saistošo noteikumu Nr.24 „Grozījums Rēzeknes novada 

pašvaldības 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.49 „Par kārtību, kādā tiek 

izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai”” un 

konsolidēto Rēzeknes novada pašvaldības 2011.gada 20.janvāra saistošo noteikumu 

Nr.49 „Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo 

alkoholisko dzērienu ražošanai” publicēšanu Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapā. 

 

2. § 

Par Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 7.marta saistošo noteikumu Nr.25 „Grozījums 

Rēzeknes novada pašvaldības 2010.gada 16.septembra saistošajos noteikumos Nr.41 „Par 

sabiedrisko kārtību Rēzeknes novadā”” izdošanu  
(Ziņo I.Turka) 
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 4.punktu un trešo daļu, 

ņemot vērā Rēzeknes novada domes 2018.gada 18.oktobra lēmumu “Par Rēzeknes novada 

pašvaldības pagastu pārvalžu reorganizāciju” (protokols Nr.22, 3.§) un Finanšu pastāvīgās 

komitejas 2019.gada 28.februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 13 

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

Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Viktors 

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

 

1. izdot Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 7.marta saistošos noteikumus Nr.25 

„Grozījums Rēzeknes novada pašvaldības 2010.gada 16.septembra saistošajos 

noteikumos Nr.41 „Par sabiedrisko kārtību Rēzeknes novadā”” (saistošie noteikumi 

pievienoti). 

2. Uzdot Juridiskās un lietvedības nodaļas vadītājai I.Turkai nodrošināt Rēzeknes novada 

pašvaldības 2010.gada 16.septembra saistošo noteikumu Nr.41 „Par sabiedrisko kārtību 

Rēzeknes novadā” konsolidēšanu. 

3. Uzdot Attīstības plānošanas nodaļai nodrošināt spēkā stājušos Rēzeknes novada 

pašvaldības 2019.gada 7.marta saistošo noteikumu Nr.25 „Grozījums Rēzeknes novada 

pašvaldības 2010.gada 16.septembra saistošajos noteikumos Nr.41 „Par sabiedrisko 

kārtību Rēzeknes novadā”” un konsolidēto Rēzeknes novada pašvaldības 2010.gada 

16.septembra saistošo noteikumu Nr.41 „Par sabiedrisko kārtību Rēzeknes novadā” 

publicēšanu Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapā. 

 

3. § 

Par Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 7.marta saistošo noteikumu Nr.26 „Grozījumi 

Rēzeknes novada pašvaldības 2010.gada 16.septembra saistošajos noteikumos Nr.42 „Par 

mājdzīvnieku uzturēšanu Rēzeknes novadā”” izdošanu  
(Ziņo I.Turka) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 10.punktu, Dzīvnieku 

aizsardzības likuma 8.panta trešo daļu un 39.pantu, Ministru kabineta 2006.gda 4.aprīļa noteikumu 

Nr.266 „Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai, pārvadāšanai un 

demonstrēšanai publiskās iestādēs, kā arī suņu apmācībai” 13.punktu, Ministru kabineta 2011.gda 

21.jūnija noteikumu Nr.491 „Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība” 3.punktu, 11.punktu, 

ņemot vērā Rēzeknes novada domes 2018.gada 18.oktobra lēmumu “Par Rēzeknes novada 

pašvaldības pagastu pārvalžu reorganizāciju” (protokols Nr.22, 3.§) un Teritoriālās pastāvīgās 

komitejas 2019.gada 28.februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 13 

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

Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Viktors 

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

 

1. izdot Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 7.marta saistošos noteikumus Nr.26 

„Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2010.gada 16.septembra saistošajos 

noteikumos Nr.42 „Par mājdzīvnieku uzturēšanu Rēzeknes novadā”” (saistošie 

noteikumi pievienoti). 

2. Uzdot Juridiskās un lietvedības nodaļas vadītājai I.Turkai nodrošināt Rēzeknes novada 

pašvaldības 2010.gada 16.septembra saistošo noteikumu Nr.42 „Par mājdzīvnieku 

uzturēšanu Rēzeknes novadā” konsolidēšanu. 

3. Uzdot Attīstības plānošanas nodaļai nodrošināt spēkā stājušos Rēzeknes novada 

pašvaldības 2019.gada 7.marta saistošo noteikumu Nr.26 „Grozījumi Rēzeknes novada 

pašvaldības 2010.gada 16.septembra saistošajos noteikumos Nr.42 „Par mājdzīvnieku 

uzturēšanu Rēzeknes novadā”” un konsolidēto Rēzeknes novada pašvaldības 2010.gada 
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16.septembra saistošo noteikumu Nr.42 „Par mājdzīvnieku uzturēšanu Rēzeknes 

novadā” publicēšanu Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapā. 

 

4. § 

Par Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 7.marta saistošo noteikumu Nr.27 „Grozījumi 

Rēzeknes novada pašvaldības 2010.gada 15.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.24 „Par 

sanitārās tīrības uzturēšanu un īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošas teritorijas 

kopšanu Rēzeknes novadā”” izdošanu  
(Ziņo I.Turka) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 5.punktu un 6.punktu, 

Administratīvo pārkāpumu kodeksa 26.panta trešo daļu, ņemot vērā Rēzeknes novada domes 

2018.gada 18.oktobra lēmumu “Par Rēzeknes novada pašvaldības pagastu pārvalžu 

reorganizāciju” (protokols Nr.22, 3.§) un Tautsaimniecības attīstības jautājumu pastāvīgās 

komitejas 2019.gada 28.februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 13 

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

Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Viktors 

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

 

1. izdot Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 7.marta saistošos noteikumus Nr.27 

„Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2010.gada 15.aprīļa saistošajos noteikumos 

Nr.24 „Par sanitārās tīrības uzturēšanu un īpašumam piegulošās publiskā lietošanā 

esošas teritorijas kopšanu Rēzeknes novadā”” (saistošie noteikumi pievienoti). 

2. Uzdot Juridiskās un lietvedības nodaļas vadītājai I.Turkai nodrošināt Rēzeknes novada 

pašvaldības 2010.gada 15.aprīļa saistošo noteikumu Nr.24 „Par sanitārās tīrības 

uzturēšanu un īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošas teritorijas kopšanu 

Rēzeknes novadā” konsolidēšanu. 

3. Uzdot Attīstības plānošanas nodaļai nodrošināt spēkā stājušos Rēzeknes novada 

pašvaldības 2019.gada 7.marta saistošo noteikumu Nr.27 „Grozījumi Rēzeknes novada 

pašvaldības 2010.gada 15.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.24 „Par sanitārās tīrības 

uzturēšanu un īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošas teritorijas kopšanu 

Rēzeknes novadā”” un konsolidēto Rēzeknes novada pašvaldības 2010.gada 15.aprīļa 

saistošo noteikumu Nr.24 „Par sanitārās tīrības uzturēšanu un īpašumam piegulošās 

publiskā lietošanā esošas teritorijas kopšanu Rēzeknes novadā” publicēšanu Rēzeknes 

novada pašvaldības mājaslapā. 

 

5. § 

Par Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 7.marta saistošo noteikumu Nr.28 „Grozījumi 

Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada 5.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.73 „Par 

nekustamo īpašumu uzturēšanu Rēzeknes novadā”” izdošanu  
(Ziņo I.Turka) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešās daļas 5.punktu, Ministru kabineta 

2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 158.2.apakšpunktu, ņemot 

vērā Rēzeknes novada domes 2018.gada 18.oktobra lēmumu “Par Rēzeknes novada pašvaldības 

pagastu pārvalžu reorganizāciju” (protokols Nr.22, 3.§) un Teritoriālās pastāvīgās komitejas 

2019.gada 28.februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 13 (Regīna 

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

Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Viktors 

Ščerbakovs, Ērika Teirumnieka), “pret” - nav, “atturas” - nav, n o l e m j: 
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1. izdot Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 7.marta saistošos noteikumus Nr.28 

„Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada 5.aprīļa saistošajos noteikumos 

Nr.73 „Par nekustamo īpašumu uzturēšanu Rēzeknes novadā”” (saistošie noteikumi 

pievienoti). 

2. Uzdot Juridiskās un lietvedības nodaļas vadītājai I.Turkai nodrošināt Rēzeknes novada 

pašvaldības 2012.gada 5.aprīļa saistošo noteikumu Nr.73 „Par nekustamo īpašumu 

uzturēšanu Rēzeknes novadā” konsolidēšanu. 

3. Uzdot Attīstības plānošanas nodaļai nodrošināt spēkā stājušos Rēzeknes novada 

pašvaldības 2019.gada 7.marta saistošo noteikumu Nr.28 „Grozījumi Rēzeknes novada 

pašvaldības 2012.gada 5.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.73 „Par nekustamo īpašumu 

uzturēšanu Rēzeknes novadā”” un konsolidēto Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada 

5.aprīļa saistošo noteikumu Nr.73 „Par nekustamo īpašumu uzturēšanu Rēzeknes 

novadā” publicēšanu Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapā. 

 

6. § 

Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada 1.marta noteikumos Nr.6 

„Kārtība, kādā notiek pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas process un 

atsavināšanas rezultātā iegūto līdzekļu izlietošana Rēzeknes novada pašvaldībā”  
(Ziņo I.Ladnā) 

 

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

Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 28.februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, 

balsojot “par” - 13 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Anita 

Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris 

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

 

1. izdarīt šādus grozījumus Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada 1.marta noteikumos 

Nr.6 „Kārtība, kādā notiek pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas process un 

atsavināšanas rezultātā iegūto līdzekļu izlietošana Rēzeknes novada pašvaldībā”, 

turpmāk tekstā – Noteikumi: 

1.1. Noteikumu 10.punktā vārdu “Pārvalde” aizstāt ar vārdu “Pagastu apvienība”.  

1.2. Noteikumu 11.punktā vārdu “Pārvalde” aizstāt ar vārdu “Pagastu apvienība”. 

1.3. Noteikumu 16.punktā vārdu “Pārvalde” aizstāt ar vārdu “Pagastu apvienība”. 

1.4.  Papildināt Noteikumus ar 18.1 punktu šādā redakcijā:  

“18.1 Nosakot atsavināmā dzīvokļa īpašuma nosacīto cenu, nekustamā īpašuma 

novērtēšanas komisija samazina dzīvokļa īpašuma nosacīto cenu:  

18.1 1. par dzīvokļa īpašnieka ieguldījumu dzīvokļa uzlabošanā – logu nomaiņa 

– 3% apmērā no sertificēta vērtētāja novērtējuma. 

18.1 2. par dzīvokļa īpašnieka ieguldījumu dzīvokļa uzlabošanā – ārdurvju 

nomaiņa – 3% apmērā no sertificēta vērtētāja novērtējuma”.  

1.5. Papildināt Noteikumus ar 18.2 punktu šādā redakcijā:  

“18.2 Atsavināšanas ierosinātājs, kas vēlas nosacītās cenas samazinājumu, iesniedz 

Pārvaldē rakstisku iesniegumu un pievieno dokumentus, kas apliecina šo 

uzlabojumu veikšanu”. 

1.6.  Noteikumu 22.punktu izteikt šādā redakcijā: 

“22. Saņemot no atsavināšanas ierosinātāja piekrišanu atsavināt (nopirkt) attiecīgo 

nekustamo īpašumu, maksājumu apliecinošus dokumentus un Pagastu apvienība 

rakstiski apliecina, ka naudas summa par atsavināmo objektu ir ieskaitīta 

attiecīgās Pārvaldes norādītajā bankas kontā, administrācijas Juridiskās un 

lietvedības nodaļas atbildīgais darbinieks sagatavo pirkuma līgumu un 

nostiprinājuma lūgumu”.  
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2.  Noteikumu grozījumi stājas spēkā ar 2019.gada 7.martu. 

3. Uzdot Juridiskajai un lietvedības nodaļas juristei I.Ladnajai konsolidēt Rēzeknes 

novada pašvaldības 2012.gada 1.marta noteikumus Nr.6 „Kārtība, kādā notiek 

pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas process un atsavināšanas rezultātā iegūto 

līdzekļu izlietošana Rēzeknes novada pašvaldībā”. 

4. Uzdot Attīstības plānošanas nodaļai nodrošināt konsolidēto noteikumu publicēšanu 

Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapā. 

 

7. § 

Par grozījumu veikšanu Rēzeknes novada pašvaldības 2017.gada 7.septembra noteikumos 

Nr.28 “Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika 

Rēzeknes novada pagastu pārvaldēs un Adamovas speciālajā internātpamatskolā”  
(Ziņo S.Ančikovska) 

 

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

grāmatvedības nodaļas ierosinājumu, kā arī ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 

28.februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 13 (Regīna Baranova, Vasīlijs 

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

Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Viktors Ščerbakovs, Ērika 

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

 

1. izdarīt Rēzeknes novada pašvaldības 2017.gada 7.septembra noteikumos Nr.28 

“Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika Rēzeknes 

novada pagastu pārvaldēs un Adamovas speciālajā internātpamatskolā”, turpmāk – 

Noteikumi, (apstiprināti Rēzeknes novada domes 2017.gada 7.septembra sēdē 

(protokols Nr.21, 4.§)) šādus grozījumus: 

1.1. Izteikt Noteikumu nosaukumu šādā redakcijā: 

“Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika 

Rēzeknes novada pašvaldības teritorijā”. 

1.2. Izteikt Noteikumu 2.punktu šādā redakcijā: 

“2. Pakalpojumu sniedzēji aprēķina tikai ūdensapgādes un kanalizācijas 

pakalpojumu tarifus, nenodalot atsevišķi ūdens ražošanas, piegādes izmaksas 

un notekūdeņu savākšanas, attīrīšanas izmaksas. Tarifs ietver samaksu par:” 

1.3. Izteikt Noteikumu 3.punktu šādā redakcijā: 

“3. Pakalpojumu sniedzēji aprēķina ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus 

ūdensvada tīklam un kanalizācijas tīklam Rēzeknes novada apdzīvotās vietās:”  

1.4. Izteikt Noteikumu 3.23.apakšpunktu šādā redakcijā: 

“3.23. Vērēmu pagasts, Adamovas ciems”. 

1.5. Izteikt Noteikumu 4.punktu šādā redakcijā: 

“4. Tajās Rēzeknes novada pašvaldības apdzīvotajās vietās, kur ūdenssaimniecības 

un kanalizācijas pakalpojumus veic pašvaldības kapitālsabiedrības, attiecīgo 

apdzīvoto teritoriju pagastu pārvaldēs (kā attiecīgo pagastu apvienību 

struktūrvienībās) ūdenssaimniecības un kanalizācijas tarifi netiek rēķināti un 

apstiprināti”. 

2. Noteikumu grozījumi stājas spēkā 2019.gada 7.martā. 

3. Uzdot Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītājai S.Ančikovskai līdz 2019.gada 

15.martam nodrošināt Rēzeknes novada pašvaldības 2017.gada 7.septembra 

noteikumos Nr.28 “Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifu aprēķināšanas 

metodika Rēzeknes novada pagastu pārvaldēs un Adamovas speciālajā 

internātpamatskolā” konsolidēšanu. 
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4. Uzdot Attīstības plānošanas nodaļai nodrošināt konsolidēto Noteikumu publicēšanu 

Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapā. 

 

8. § 

Par grozījuma veikšanu Rēzeknes novada pašvaldības 2017.gada 21.septembra noteikumos 

Nr.29 “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika Rēzeknes 

novada pašvaldības teritorijā”  
(Ziņo S.Ančikovska) 

 

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

grāmatvedības nodaļas ierosinājumu, kā arī ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 

28.februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 13 (Regīna Baranova, Vasīlijs 

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

Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Viktors Ščerbakovs, Ērika 

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

 

1. izdarīt Rēzeknes novada pašvaldības 2017.gada 21.septembra noteikumos Nr.29 

“Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika Rēzeknes novada 

pašvaldības teritorijā”, turpmāk – Noteikumi, (apstiprināti Rēzeknes novada domes 

2017.gada 21.septembra sēdē (protokols Nr.23, 2.§) šādu grozījumu un izteikt 3.punktu 

šādā redakcijā: 

“3. Siltumenerģijas apgādes pakalpojumus Rēzeknes novada pašvaldība nodrošina 7 

(septiņās) apkalpes zonās: Kaunatā, Čornajā, Bērzgalē, Dricānos, Lendžos, 

Vecružinā un Adamovā”. 

2. Noteikumu grozījumi stājas spēkā 2019.gada 7.martā. 

3. Uzdot Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītājai S.Ančikovskai līdz 2019.gada 

15.martam nodrošināt Rēzeknes novada pašvaldības 2017.gada 21.septembra 

noteikumos Nr.29 “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas 

metodika Rēzeknes novada pašvaldības teritorijā” konsolidēšanu. 

4. Uzdot Attīstības plānošanas nodaļai nodrošināt konsolidēto Noteikumu publicēšanu 

Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapā. 

 

9. § 

Par Rēzeknes novada pašvaldības nolikuma “Par budžeta projektu sastādīšanu un 

iesniegšanu izskatīšanai domei” apstiprināšanu  
(Ziņo S.Ančikovska) 

 

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

grāmatvedības nodaļas ierosinājumu, kā arī ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 

28.februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 13 (Regīna Baranova, Vasīlijs 

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

Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Viktors Ščerbakovs, Ērika 

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

 

1. apstiprināt Rēzeknes novada pašvaldības nolikumu “Par budžeta projektu sastādīšanu 

un iesniegšanu izskatīšanai domei” (nolikums pievienots). 

2. Nolikums stājas spēkā 2019.gada 7.martā. 

3. Atzīt par spēku zaudējušu ar 2019.gada 7.martu Rēzeknes novada domes 2015.gada 

19.novembra apstiprināto Rēzeknes novada pašvaldības nolikumu “Par pamatbudžeta 

un speciālā budžeta projektu sastādīšanu un iesniegšanu izskatīšanai domei” (protokols 

Nr.24, 5.§) ar grozījumiem, kas apstiprināti Rēzeknes novada domes 2017.gada 
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5.janvāra sēdē (protokols Nr.1, 4.§) un Rēzeknes novada domes 2017.gada 3.augusta 

sēdē (protokols Nr.18, 5.§). 

 

10. § 

Par grozījumu Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas Juridiskās un lietvedības 

nodaļas nolikumā  
(Ziņo I.Turka) 

 

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

novada pašvaldības 2017.gada 20.jūlija saistošo noteikumu Nr.1 „Rēzeknes novada pašvaldība 

nolikums” 9.punktu un Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas nolikuma 7.punktu, ņemot 

vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 28.februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, 

balsojot “par” - 13 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Anita 

Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris 

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

 

1. izdarīt šādu grozījumu Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas Juridiskās un 

lietvedības nodaļas nolikumā, turpmāk tekstā - Nolikums, kas apstiprināts ar Rēzeknes 

novada domes 2016.gada 21.janvāra lēmumu „Par Rēzeknes novada pašvaldības 

administrācijas Juridiskās un lietvedības nodaļas nolikuma apstiprināšanu” (protokols 

Nr.2, 12.§), un papildināt Nolikumu ar 18.14.apakšpunktu šādā redakcijā: 

“18.14. nodrošinot pašvaldības lietvedības un dokumentu pārvaldības funkciju, veic 

pašvaldības iestāžu un to struktūrvienību – pagasta pārvalžu - lietvedības un 

dokumentu pārvaldības darba pārbaudes.” 

2. Uzdot Juridiskās un lietvedības nodaļas vadītājai I.Turkai nodrošināt Rēzeknes novada 

pašvaldības administrācijas Juridiskās un lietvedības nodaļas nolikuma konsolidēšanu, 

ņemot vērā šī lēmuma 1.punktu. 

3. Uzdot Attīstības plānošanas nodaļai nodrošināt konsolidētā Rēzeknes novada 

pašvaldības administrācijas Juridiskās un lietvedības nodaļas nolikuma publicēšanu 

Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapā. 

 

11. § 

Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2018.gada 25.janvāra lēmumā “Par Rēzeknes 

novada pašvaldības Sociālā dienesta darbinieku amatu un mēnešalgu saraksta 

apstiprināšanu”  
(Ziņo S.Strankale) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, ņemot vērā 

Sociālo un veselības aizsardzības jautājumu patstāvīgās komitejas un Finanšu pastāvīgās 

komitejas 2019.gada 28.februāra priekšlikumus, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 13 

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

Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Viktors 

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

 

1. izdarīt grozījumus Rēzeknes novada domes 2018.gada 25.janvāra lēmuma “Par 

Rēzeknes novada pašvaldības Sociālā dienesta darbinieku amatu un mēnešalgu saraksta 

apstiprināšanu” (protokols Nr.3, 7.§) 1.punkta pielikuma 5.punktā un izteikt to šādā 

redakcijā: 

Nr.p.k. Amata nosaukums Likme Mēnešalga 

5. Sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm un 

bērniem  

11 659 
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2. Ar šo lēmumu izdarītie grozījumi stājas spēkā 2019.gada 7.martā, bet piemērojami no 

2019.gada 1.marta.  

 

12. § 

Par pabalsta piešķiršanu bijušajam (pagasta nosaukums) pagasta padomes 

priekšsēdētājam P. B.  
(Ziņo S.Ančikovska) 

 

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

pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 15.¹ panta pirmās daļas 1.punktu, trešo 

daļu un septīto daļu, ņemot vērā P. B. 2019.gada 12.februāra iesniegumu par pabalsta piešķiršanu 

un Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 28.februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, 

balsojot “par” - 13 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Anita 

Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris 

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

 

piešķirt pabalstu EUR 125,58 (viens simts divdesmit pieci euro 58 centi) apmērā bijušajam 

(pagasta nosaukums) pagasta padomes priekšsēdētājam P. B. no 2019.gada 1.janvāra.  

 

13. § 

Par piedāvājumu nodot bez atlīdzības nekustamo īpašumu „Volkenbergas pilsdrupas” 

Latvijas valstij Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas personā  
(Ziņo I.Ladnā) 

 

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

personas mantas atsavināšanas likuma 42.pantu, sakarā ar to, ka nekustamais īpašums 

„Volkenbergas pilsdrupas” Mākoņkalna pagastā, Rēzeknes novadā, ar kadastra Nr.7872 007 0087 

nav nepieciešams Rēzeknes novada pašvaldības autonomo funkciju veikšanai, ņemot vērā Finanšu 

pastāvīgās komitejas 2019.gada 28.februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” 

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

Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, 

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

 

1. Piedāvāt nodot bez atlīdzības īpašumā Latvijas valstij Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijai personā Rēzeknes novada pašvaldības nekustamo īpašumu 

„Volkenbergas pilsdrupas”, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7872 

007 0087 0,182 ha platībā un būves ar kadastra apzīmējumu 7872 007 0087 001, kas 

atrodas „Volkenbergas pilsdrupas”, Mākoņkalna pagastā, Rēzeknes novadā, reģistrēts 

Mākoņkalna pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000586692. 

2. Piedāvāt nodot Dabas aizsardzības pārvaldei apsaimniekošanā un bezatlīdzības 

lietošanā pašvaldības nekustamo īpašumu „Volkenbergas pilsdrupas” (nekustamā 

īpašuma kadastra Nr.7872 007 0087) Mākoņkalna pagastā, Rēzeknes novadā, līdz 

nodošanai valsts īpašumā. 

3. Šo lēmumu nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Dabas 

aizsardzības pārvaldei. 

 

14. § 

Par piedāvājumu nodot bez atlīdzības nekustamo īpašumu - koka kāpņu taka – Latvijas 

valstij Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas personā  
(Ziņo I.Ladnā) 
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likuma 42.pantu, sakarā ar to, ka nekustamais īpašums - koka kāpņu 

taka - Mākoņkalna pagastā, Rēzeknes novadā, ar kadastra Nr.7872 007 0084 nav nepieciešams 

pašvaldības autonomo funkciju veikšanai, ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 

28.februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 13 (Regīna Baranova, Vasīlijs 

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

Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Viktors Ščerbakovs, Ērika 

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

 

1. Piedāvāt nodot bez atlīdzības īpašumā Latvijas valstij Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijas personā Rēzeknes novada pašvaldības nekustamo īpašumu – 

inženierbūvi - koka kāpņu taka ar kadastra apzīmējumu 7872 007 0084 002, kas atrodas 

uz privātpersonu kopīpašumā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7872 007 

0084 10,4 ha platībā „Rozes pils”, Mākoņkalna pagastā, Rēzeknes novadā. 

2. Piedāvāt nodot Dabas aizsardzības pārvaldei apsaimniekošanā un bezatlīdzības 

lietošanā pašvaldības nekustamo īpašumu - inženierbūvi - koka kāpņu taka (kadastra 

apzīmējums 7872 007 0084 002) Mākoņkalna pagastā, Rēzeknes novadā, līdz nodošanai 

valsts īpašumā. 

3. Šo lēmumu nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un dabas 

aizsardzības pārvaldei. 

 

15. § 

Par Rēzeknes novada pašvaldībai piederošā zemes gabala “2” Liuzinīkos, Lendžu pagastā, 

kadastra Nr.7866 002 0170, nodošanu dzīvokļu īpašniekiem īpašumā bez atlīdzības  
(Ziņo I.Ladnā) 

 

Izskatījusi E. P. un G. U. iesniegumus par Rēzeknes novada pašvaldībai piederošā zemes 

gabala ar kadastra apzīmējumu 7866 002 0170 nodošanu dzīvokļu īpašniekiem īpašumā bez 

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

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

komitejas 2019.gada 28.februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 13 

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

Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Viktors 

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

 

pieņemt lēmumu par zemes īpašuma “2” Liuzinīkos, Lendžu pagastā, kadastra Nr. 7866 002 

0170, nodošanu dzīvokļu īpašniekiem īpašumā bez atlīdzības. 

 

16. § 

Par kustamās mantas – pasažieru autobusa MAN FRH 422 - atkārtotu pārdošanu mutiskā 

izsolē ar lejupejošu soli Kaunatas pagastā  
(Ziņo I.Ladnā) 

 

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

daļas 17. un 27.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 

1.punktu un otro daļu, 4.panta pirmo, 1.2 un otro daļu, 6.panta otro un trešo daļu, 8.panta ceturto 

un piekto daļu, 32.panta otro daļu 1.punktu, ņemot vērā struktūrvienības “Kaunatas pagasta 

pārvaldes” 2019.gada 27.februāra ierosinājumu par kustamās mantas izsoli un pievienoto D. A. 

2018.gada 25.jūlija slēdzienu par kustamās mantas novērtējumu un Finanšu pastāvīgās komitejas 

2019.gada 28.februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 13 (Regīna 

Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Anita Ludborža, Zigfrīds 
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Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Viktors 

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

 

1. nodot atsavināšanai Rēzeknes novada pašvaldībai piederošo kustamo mantu – pasažieru 

autobusu MAN FRH 422, valsts reģistrācijas Nr.HH9699, 

VIN WMAA:030339B013811, pamatlīdzekļa uzskaites kartīte Nr.4020, automašīnas 

turētājs – Kaunatas pagasta pārvalde, nosakot atsavināšanas veidu – pārdošana mutiskā 

izsolē ar lejupejošu soli. 

2. Noteikt kustamās mantas nosacīto cenu (izsoles sākumcenu) - EUR 3 600,00 (trīs 

tūkstoši seši simti euro un 00 centi). 

3. Izveidot komisiju izsoles procedūras veikšanai šādā sastāvā: 

komisijas priekšsēdētājs -  Sergejs Bašmakovs, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 

“Kaunatas pagastu apvienība” struktūrvienības “Kaunatas 

pagasta pārvalde” vadītājs; 

komisijas locekļi:  Ēriks Silovs, struktūrvienības “Kaunatas pagasta pārvalde” 

komunālās saimniecības pārzinis; 

Antonija Gaveika, iestādes “Kaunatas pagastu apvienība” 

grāmatvede. 

4. Komisijai izsoles organizēšanai noteikt slepeno cenu, izstrādāt un apstiprināt izsoles 

noteikumus atbilstoši normatīvo aktu noteikumiem.  

5. Komisijai nodrošināt informācijas publicēšanu par izsoli atbilstoši normatīvo aktu 

noteikumiem, tajā skaitā arī Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapā. 

6. Izsoles rezultātus komisijai iesniegt apstiprināšanai Rēzeknes novada domē. 

 

17. § 

Par dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā 
(Ziņo I.Ladnā) 

 

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

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

2019.gada 28.februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 13 (Regīna 

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

Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, 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 Miera ielā 2 – 26, Strūžānos, Strūžānu pagastā, Rēzeknes novadā, 

kadastra Nr.7894 900 0076, platība 60,7 m2, kas sastāv no:  

1.1.telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 7894 002 0118 001 026;  

1.2.pie dzīvokļa īpašuma piederošajām:  

1.2.1. 5854/205694 domājamajām daļām no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

7894 002 0118;  

1.2.2. 5854/205694 domājamajām daļām no ēkas (būves) ar kadastra apzīmējumu 

7894 002 0118 001. 

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

vārda dzīvokļa īpašumu Miera ielā 1 – 3, Strūžānos, Strūžānu pagastā, Rēzeknes novadā, 

kadastra Nr.7894 900 0077, platība 55 m2, kas sastāv no:  

2.1.telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 7894 002 0118 001 003;  

2.2.pie dzīvokļa īpašuma piederošajām:  

2.2.1. 5490/205342 domājamajām daļām no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

7894 002 0118;  
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2.2.2. 5490/205342 domājamajām daļām no ēkas (būves) ar kadastra apzīmējumu 

7894 002 0118 001. 

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

vārda dzīvokļa īpašumu Rāznas ielā 22–18, Kaunatā, Kaunatas pagastā, Rēzeknes novadā, 

kadastra Nr.7862 900 0113, platība 67,70 m2, kas sastāv no: 

3.1.telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 7862 005 0303 001 018; 

3.2.pie dzīvokļa īpašuma piederošajām: 

3.2.1. 647/17731 domājamajām daļām no ēkas (būves) ar kadastra apzīmējumu 7862 

005 0303 001. 

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

vārda dzīvokļa īpašumu Ķiršu ielā 5–5, Dubuļos, Kaunatas pagastā, Rēzeknes novadā, 

kadastra Nr.7862 900 0115, platība 88,4 m2, kas sastāv no: 

4.1.telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 7862 012 0144 001 005; 

4.2.pie dzīvokļa īpašuma piederošajām: 

4.2.1.  824/13272 domājamajām daļām no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

7862 012 0144; 

4.2.2. 824/13272 domājamajām daļām no ēkas (būves) ar kadastra apzīmējumu 7862 

012 0144 001. 

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

vārda dzīvokļa īpašumu Rāznas ielā 22–16, Kaunatā, Kaunatas pagastā, Rēzeknes novadā, 

kadastra Nr.7862 900 0117, platība 50,80 m2, kas sastāv no: 

5.1.telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 7862 005 0303 001 016; 

5.2.pie dzīvokļa īpašuma piederošajām: 

5.2.1. 493/17731 domājamajām daļām no ēkas (būves) ar kadastra apzīmējumu 7862 

005 0303 001. 

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

vārda dzīvokļa īpašumu Jaunatnes ielā 18–2, Kaunatā, Kaunatas pagastā, Rēzeknes 

novadā, kadastra Nr.7862 900 0116, platība 48,7 m2, kas sastāv no: 

6.1.telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 7862 005 0319 001 002; 

6.2.būve ar kadastra apzīmējumu 7862 005 0319 003; 

6.1.1. pie dzīvokļa īpašuma piederošajām: 

6.1.2. 4871/53912 domājamajām daļām no ēkas ( FSO) ar kadastra apzīmējumu 7862 

005 0319 003; 

6.1.3. 4871/53912 domājamajām daļām no ēkas (būves) ar kadastra apzīmējumu 7862 

005 0319 001. 

 

18. § 

Par nekustamā īpašuma „Liepu muiža” Čornajas 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 2018.gada 1.novembra lēmumu (protokols Nr.23, 16.§) “Par nekustamā īpašuma „Liepu 

muiža”, Čornajas pagastā, nodošanu atsavināšanai M. G.”, M. G. 2019.gada 20.februāra 

iesniegumu, ņemot vērā Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Kaunatas pagastu apvienība” 
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struktūrvienības „Čornajas pagasta pārvalde” nekustamā īpašuma „Liepu muiža” novērtēšanas 

komisijas 2019.gada 26.februāra sēdes protokolu un Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 

28.februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 13 (Regīna Baranova, Vasīlijs 

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

Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Viktors Ščerbakovs, Ērika 

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

 

1. apstiprināt nekustamā īpašuma “Liepu muiža”, kas atrodas “Liepas”, Balbišos, 

Čornajas pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7846 004 0441, kas sastāv no zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 7846 004 0247, platība 8,50 ha, nosacīto cenu EUR 

10 374,77 (desmit tūkstoši trīs simti septiņdesmit četri euro 77 centi). 

2. Pārdot M. G., personas kods (..), dzīvesvietas adrese: (adrese), nekustamo īpašumu 

“Liepu muiža”, kas atrodas “Liepas”, Balbišos, Čornajas pagastā, Rēzeknes novadā, 

kadastra Nr.7846 004 0441, par brīvu cenu, kas ir vienāda ar nosacīto cenu, t. i., EUR 

10 374,77 (desmit tūkstoši trīs simti septiņdesmit četri euro 77 centi). 

3. Noteikt pirkuma maksas samaksas termiņu līdz 2019.gada 7.jūlijam. 

4. Uzdot iestādes Kaunatas pagastu apvienības struktūrvienībai “Čornajas pagasta 

pārvalde” 3 (trīs) darba dienu laikā no pirkuma iemaksas samaksas dienas paziņot 

Juridiskajai un lietvedības nodaļai par pirkuma iemaksas samaksu. 

5. Uzdot Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniecei Elvīrai Pizānei noslēgt 

pirkuma līgumu ar M. G. 1 (viena) mēneša laikā no pirkuma iemaksas samaksas dienas. 

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

Nr.23, 16.§) 2.punktu, 2018.gada 29.novembrī M. G. iemaksāja Rēzeknes novada 

pašvaldības Čornajas pagasta pārvaldes, reģ.Nr.90000014601, kods:UNLALV2X, SEB 

banka kontā LV33UNLA 0050019681460 215,00 euro (divi simti piecpadsmit euro 00 

centu). 

7. Ieskaitīt atlikušo pirkuma maksas daļu EUR 10 159,77 (desmit tūkstoši viens simts 

piecdesmit deviņi euro, 77 centi) Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Kaunatas 

pagastu apvienība” struktūrvienības “Čornajas pagasta pārvalde”, reģ. 

Nr.40900027411, AS “Swedbank” norēķinu kontā: LV63HABA0551046070682. 

8. Noteikt, ka ar nekustamā īpašuma “Liepu muiža” pirkuma līguma noslēgšanas brīdi tiek 

izbeigts ar M.G. noslēgtais Zemes nomas līgums par zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 7846 004 0247. 

9. Samazināt “Kaunatas pagastu apvienība” struktūrvienības “Čornajas pagasta pārvalde” 

2019.gadam 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 

Kaunatas pagastu apvienības struktūrvienībai “Čornajas pagasta pārvalde” radās, veicot 

nekustamā īpašuma novērtēšanu, ir izlietojami Čornajas pagasta teritorijā esošo 

pašvaldības nekustamo īpašumu kadastrālajai uzmērīšanai un ierakstīšanai 

zemesgrāmatā. 

 

19. § 

Par nekustamā īpašuma „Ābeles” Griškānu 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, Pārejas noteikumu 11.pantu, Rēzeknes novada 

pašvaldības 2012.gada 1.marta noteikumu Nr.6 “Kārtība, kādā notiek pašvaldības nekustamā 
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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 2019.gada 17.janvāra lēmumu (protokols Nr.2, 10.§) “Par nekustamā īpašuma 

„Ābeles”, Griškānu pagastā, nodošanu atsavināšanai J. Z.”, J. Z. 2019.gada 22.februāra 

iesniegumu, ņemot vērā Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Kaunatas pagastu apvienība” 

struktūrvienības „Griškānu pagasta pārvalde” nekustamā īpašuma „Ābeles” novērtēšanas 

komisijas 2019.gada 22.februāra sēdes protokolu un Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 

28.februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 13 (Regīna Baranova, Vasīlijs 

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

Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Viktors Ščerbakovs, Ērika 

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

 

1. apstiprināt nekustamā īpašuma “Ābeles”, kas atrodas “Atpūta Griškāni 44”, Dreizos, 

Griškānu pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7856 001 0449, kas sastāv no zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 7856 001 0945, platība 0,0659 ha, nosacīto cenu EUR 

1 407,72 (viens tūkstotis četri simti septiņi euro, 72 centi). 

2. Pārdot J.Z., personas kods (..), dzīvesvietas adrese: (adrese), nekustamo īpašumu 

“Ābeles”, kas atrodas “Atpūta Griškāni 44”, Dreizos, Griškānu pagastā, Rēzeknes 

novadā, kadastra Nr.7856 001 0449, par brīvu cenu, kas ir vienāda ar nosacīto cenu, t. 

i., EUR 1 407,72 (viens tūkstotis četri simti septiņi euro, 72 centi). 

3. Noteikt pirkuma maksas samaksas termiņu līdz 2019.gada 7.jūlijam. 

4. Uzdot iestādes Kaunatas pagastu apvienības struktūrvienībai “Griškānu pagasta 

pārvalde” 3 (trīs) darba dienu laikā no pirkuma iemaksas samaksas dienas paziņot 

Juridiskajai un lietvedības nodaļai par pirkuma iemaksas samaksu. 

5. Uzdot Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniecei Elvīrai Pizānei noslēgt 

pirkuma līgumu ar J. Z. 1 (viena) mēneša laikā no pirkuma iemaksas samaksas dienas. 

6. Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2019.gada 17.janvāra lēmuma (protokols 

Nr.2, 10.§) 2.punktu, 2019.gada 25.janvārī J. Z. iemaksāja Rēzeknes novada 

pašvaldības iestādes “Kaunatas pagastu apvienība” struktūrvienības “Griškānu pagasta 

pārvalde”, reģ. Nr.40900027411, AS “Swedbank” norēķinu kontā: 

LV84HABA0551046070789 215,00 euro (divi simti piecpadsmit euro 00 centu). 

7. Ieskaitīt atlikušo pirkuma maksas daļu EUR 1 192,72 (viens tūkstotis viens simts 

deviņdesmit divi euro, 72 centi) Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Kaunatas 

pagastu apvienība” struktūrvienības “Griškānu pagasta pārvalde”, reģ. 

Nr.40900027411, AS “Swedbank” norēķinu kontā: LV84HABA0551046070789. 

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

izbeigts ar J. Z. noslēgtais Zemes nomas līgums. 

9. Samazināt Kaunatas pagastu apvienības struktūrvienības “Griškānu pagasta pārvalde” 

2019.gadam 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 

“Kaunatas pagastu apvienība” struktūrvienība “Griškānu pagasta pārvalde” radās, 

veicot nekustamā īpašuma novērtēšanu, ir izlietojami Griškānu pagasta teritorijā esošo 

pašvaldības nekustamo īpašumu kadastrālajai uzmērīšanai un ierakstīšanai 

zemesgrāmatā. 
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20. § 

Par dzīvokļu īpašuma Nr.(..) Krasta ielā 2, Ratniekos, Čornajas 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 2018.gada 20.decembra lēmumu (protokols Nr.26, 27.§) “Par dzīvokļa īpašuma „Nr.25”, 

Krasta ielā 2, Čornajas pagastā, nodošanu atsavināšanai J. D.” un 2019.gada 26.februāra J. D. 

iesniegumu, ņemot vērā Kaunatas pagastu apvienība struktūrvienības „Čornajas pagasta pārvalde” 

dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Krasta ielā 2 Kaunatas pagastu apvienība struktūrvienības “Čornajas 

pagasta pārvalde” novērtēšanas komisijas 2019.gada 26.februāra sēdes protokolu un Finanšu 

pastāvīgās komitejas 2019.gada 28.februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” 

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

Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, 

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

 

1. apstiprināt dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Krasta ielā 2-(..), Ratniekos, Čornajas pagastā, 

Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7846 900 0198, platība 70,80 m2 nosacīto cenu                 

EUR 2 126,49 (divi tūkstoši viens simts divdesmit seši euro, 49 centi), 

2. Pārdot J. D., personas kods (kods), dzīvo (adrese), dzīvokļa īpašumu Nr.(numurs) ar 

kadastra Nr.7892 900 0198, kas atrodas Čornajas pagastā, Rēzeknes novadā, par brīvu 

cenu, kas ir vienāda ar nosacīto cenu, t.i., EUR 2 126,49 (divi tūkstoši viens simts 

divdesmit seši euro, 49 centi), 

3. Noteikt pirmo iemaksu 10 procentu apmērā no dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Krasta ielā 2-

(..), Čornajā, Čornajas pagastā, nosacītās cenas, t. i., 212,65 euro (divi simti divpadsmit 

euro 65 centi). 

4. Noteikt pirmās iemaksas samaksas termiņu līdz 2019.gada 7.aprīlim. 

5. Uzdot iestāde “Kaunatas pagastu apvienība” struktūrvienības „Čornajas pagasta 

pārvalde” trīs darba dienu laikā no pirkuma iemaksas samaksas dienas paziņot 

Juridiskajai un lietvedības nodaļai par pirmās iemaksas maksas samaksu. 

6. Uzdot Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniecei Elvīrai Pizānei noslēgt 

nomaksas pirkuma līgumu ar J. D. viena mēneša laikā no pirmās iemaksas samaksas 

dienas. 

7. Noteikt 2 (divu) gadu nomaksas termiņu no nomaksas pirkuma līguma noslēgšanas 

dienas. 

8. Noteikt, ka par atlikto maksājumu J. D. maksās sešus procentus gadā no vēl 

nesamaksātās pirkuma maksas daļas un par pirkuma līgumā noteikto maksājumu 

termiņu kavējumiem nokavējuma procentus 0,1 procenta apmērā no kavētās maksājuma 

summas par katru kavējuma dienu. 

9. Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2018.gada 20.decembra lēmuma (protokols 

Nr.26, 27.§) 2.punktu, 2019.gada 9.janvārī J. D. iemaksāja Rēzeknes novada 

pašvaldības iestādes “Kaunatas pagastu apvienība” struktūrvienības „Čornajas pagasta 

pārvalde”, reģistrācijas Nr.40900027411, AS “Swedbank”, norēķinu kontā: 

LV63HABA0551046070682 EUR 215,00 (divi simti piecpadsmit euro 00 centu). 



18 

 

10. Ieskaitīt atlikušo pirkuma maksas daļu EUR 1 911,49 (viens tūkstotis deviņi simti 

vienpadsmit euro 49 centi) Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Kaunatas pagastu 

apvienība” struktūrvienības „Čornajas pagasta pārvalde”, reģistrācijas 

Nr.40900027411, AS “Swedbank” norēķinu kontā: LV63HABA0551046070682. 

11. Noteikt, ka ar dzīvokļa īpašuma Nr.(..), kas atrodas Krasta ielā 2, Ratniekos, Čornajas 

pagastā, nomaksas pirkuma līguma noslēgšanas brīdī tiek izbeigts ar J. D. noslēgtais 

Dzīvojamās telpas īres līgums. 

12. Samazināt Čornajas 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. 

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

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

Čornajas pagasta teritorijā esošo pašvaldības nekustamo īpašumu kadastrālajai 

uzmērīšanai un ierakstīšanai zemesgrāmatā. 

 

21. § 

Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Skolas ielā 4, Stoļerovā, Stoļerovas 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 2019.gada 3.janvāra lēmumu (protokols Nr.1, 6.§) “Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..), Skolas 

iela 4, Stoļerovā, Stoļerovas pagastā, nodošanu atsavināšanai K. P.” un 2019.gada 14.februāra K. 

P. iesniegumu, ņemot vērā Kaunatas pagastu apvienība struktūrvienības „Stoļerovas pagasta 

pārvalde” dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Skolas ielā 4, Stoļerovā, Kaunatas pagastu apvienība 

struktūrvienības “Stoļerovas pagasta pārvalde” novērtēšanas komisijas 2019.gada 20.februāra 

sēdes protokolu un Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 28.februāra priekšlikumu, Rēzeknes 

novada dome, balsojot “par” - 13 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis 

Deksnis, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, 

Guntis Rasims, Juris Runčs, Viktors Ščerbakovs, Ērika Teirumnieka), “pret” - nav, “atturas” - nav, 

n o l e m j: 

 

1. apstiprināt dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Skolas ielā 4-(numurs), Stoļerovā, Stoļerovas 

pagastā Rēzeknes novadā, kadastra Nr. 7892 900 0085, platība 60,90 m2, nosacīto cenu 

EUR 2 214,39 (divi tūkstoši divi simti četrupadsmit euro, 39 centi). 

2. Pārdot K. P., personas kods (kods), dzīvo (adrese), dzīvokļa īpašumu Nr.(..) ar kadastra 

Nr. 7892 900 0085, kas atrodas Stoļerovas pagastā, Rēzeknes novadā, par brīvu cenu, 

kas ir vienāda ar nosacīto cenu, t.i. EUR 2 214,39 (divi tūkstoši divi simti četrpadsmit 

euro, 39 centi). 

3. Noteikt pirmo iemaksu 10 procentu apmērā no dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Skolas ielā 4-

(numurs), Stoļerovā, Stoļerovas pagastā, nosacītās cenas, t. i., 221,44 euro (divi simti 

divdesmit viens euro 44 centi). 

4. Noteikt pirmās iemaksas samaksas termiņu līdz 2019.gada 7.aprīlim. 
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5. Uzdot Kaunatas pagastu apvienības struktūrvienībai „Stoļerovas pagasta pārvalde” trīs 

darba dienu laikā no pirmās iemaksas samaksas dienas paziņot Juridiskajai un 

lietvedības nodaļai par pirmās iemaksas samaksu. 

6. Uzdot Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniecei Elvīrai Pizānei noslēgt 

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

dienas. 

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

dienas. 

8. Noteikt, ka par atlikto maksājumu K. P. maksās sešus procentus gadā no vēl 

nesamaksātās pirkuma maksas daļas un par pirkuma līgumā noteikto maksājumu 

termiņu kavējumiem nokavējuma procentus 0,1 procenta apmērā no kavētās maksājuma 

summas par katru kavējuma dienu. 

9. Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2019.gada 3.janvāra lēmuma (protokols Nr.1, 

6.§) 2.punktu, 2019.gada 17.janvārī K. P. iemaksāja Rēzeknes novada pašvaldības 

iestādes “Kaunatas pagastu apvienība” struktūrvienības „Stoļerovas pagasta pārvalde”, 

reģistrācijas Nr.40900027411, AS “Swedbank”norēķinu kontā: 

LV77HABA0551046070721, EUR 215,00 (divi simti piecpadsmit euro 00 centu). 

10. Ieskaitīt atlikušo pirkuma maksas daļu EUR 1 999,39 (viens tūkstotis deviņi simti 

deviņdesmit deviņi euro 39 centi) Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Kaunatas 

pagastu apvienība” struktūrvienības „Stoļerovas pagasta pārvalde”, reģistrācijas 

Nr.40900027411, AS “Swedbank” norēķinu kontā: LV77HABA0551046070721. 

11. Noteikt, ka ar dzīvokļa īpašuma Nr.(..), kas atrodas Skolas ielā 4, Stoļerovā, nomaksas 

pirkuma līguma noslēgšanas brīdī tiek izbeigts ar K. P. noslēgtais Dzīvojamās telpas 

īres līgums. 

12. Samazināt Stoļerovas 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. 

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

Stoļerovas pagasta pārvaldei radās, veicot nekustamā īpašuma novērtēšanu, ir 

izlietojami Stoļerovas pagasta teritorijā esošo pašvaldības nekustamo īpašumu 

kadastrālajai uzmērīšanai un ierakstīšanai zemesgrāmatā. 

 

22. § 

Par nekustamā īpašuma “Anniņa” Audriņu pagastā nodošanu atsavināšanai A. Z. 
(Ziņo I.Ladnā) 

 

Izskatījusi A. Z. 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 28.februārī priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” 

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

Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, 

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

 

1. pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma “Anniņa”, kas atrodas „Anniņas”, Mazā 

Puderova, Audriņu pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7842 003 0322, kura sastāvā 

ietilpst zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7842 003 0322 – 1,1 ha platībā nodošanu 

atsavināšanai A.Z. (lēmums pievienots). 

2. Izveidot nekustamā īpašuma “Anniņa”, kas atrodas Audriņu pagastā, Rēzeknes novadā, 

kadastra Nr.7842 003 0322, nosacītās cenas noteikšanai novērtēšanas komisiju šādā 

sastāvā: 
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komisijas priekšsēdētājs -  Einars Aleksandrs Bindemanis, iestādes „Nautrēnu 

pagastu apvienība” struktūrvienības „Audriņu pagasta 

pārvalde” vadītājs; 

komisijas locekļi:  Tatjana Pavlova, iestādes „Nautrēnu pagastu apvienība” 

struktūrvienības „Audriņu pagasta pārvalde” lietvede; 

 Marija Jačeikina, Zemes pārvaldības dienesta zemes lietu 

speciāliste. 

3. Uzdot nekustamā īpašuma “Anniņa”, kas atrodas Audriņu pagastā, Rēzeknes novadā, 

kadastra Nr.7842 003 0322, novērtēšanas komisijai iesniegt nosacīto cenu 

apstiprināšanai Rēzeknes novada domei. 

 

23. § 

Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..), „Vējiņi”, Dricāni, Dricānu pagastā, nodošanu atsavināšanai 

L.V. 
 (Ziņo I.Ladnā) 

 

Izskatījusi L. 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 28.februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” 

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

Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, 

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

 

1. pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.(..), kas atrodas „Vējiņi”, Dricāni, Dricānu 

pagasts, Rēzeknes novads, kadastra Nr.7850 900 0024, platība 40,9 m2, nodošanu 

atsavināšanai L.V. (lēmums pievienots). 

2. Izveidot dzīvokļa īpašuma Nr.(..), kas atrodas „Vējiņi”, Dricāni, Dricānu pagasts, 

Rēzeknes novads, kadastra Nr. 7850 900 0024, platība 40,9 m2, nosacītās cenas 

noteikšanai novērtēšanas komisiju šādā sastāvā: 

  komisijas priekšsēdētājs – Diāna Saksone, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 

“Dricānu pagastu apvienība” struktūrvienības  “Dricānu 

pagasta pārvalde” vadītāja; 

  komisijas locekļi: Marija Zahare, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Dricānu 

pagastu apvienība” struktūrvienības  “Dricānu pagasta pārvalde” 

lietvede; 

Normunds Mozgis, Rēzeknes novada pašvaldības Zemes pārvaldības 

dienesta zemes lietu speciālists. 

3. Uzdot dzīvokļa īpašuma Nr.(..), kas atrodas „Vējiņi”, Dricāni, Dricānu pagasts, 

Rēzeknes novads, kadastra Nr.7850 900 0024, platība 40,9 m2, novērtēšanas komisijai 

iesniegt nosacīto cenu apstiprināšanai Rēzeknes novada domei. 

 

24. § 

Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Jaunatnes ielā 1, Lūznavas pagastā, nodošanu atsavināšanai 

V. G. 
(Ziņo I.Ladnā) 

 

Izskatījusi V. G. 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 28.februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” 
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- 13 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Anita Ludborža, 

Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, 

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

 

1. pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.(..), kas atrodas Jaunatnes ielā 1-(..), Lūznavā, 

Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7868 900 0191, platība 56,2 m2, 

nodošanu atsavināšanai V. G. (lēmums pievienots). 

2. Izveidot dzīvokļa īpašuma Nr.(..), kas atrodas Jaunatnes ielā 1-(..), Lūznavā, Lūznavas 

pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr. 7868 900 0191, platība 56,2 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 Jaunatnes ielā 1-(..), Lūznavā, Lūznavas 

pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr. 7868 900 0191, platība 56,2 m2, novērtēšanas 

komisijai iesniegt nosacīto cenu apstiprināšanai Rēzeknes novada domei. 

 

25. § 

Par dzīvokļa īpašuma Nr.(numurs) Jaunatnes ielā 1, Lūznavas pagastā, nodošanu 

atsavināšanai S.M. 
(Ziņo I.Ladnā) 

 

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

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

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

pastāvīgās komitejas 2019.gada 28.februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” 

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

Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, 

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

 

1. pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.(numurs), kas atrodas Jaunatnes ielā 1-

(numurs), Lūznavā, Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7868 900 0195, 

platība 70,2 m2, nodošanu atsavināšanai S. M. (lēmums pievienots).  

2. Izveidot dzīvokļa īpašuma Nr.(numurs), kas atrodas Jaunatnes ielā 1-(numurs), 

Lūznavā, Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr. 7868 900 0195, platība 70,2 

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.(numurs), kas atrodas Jaunatnes ielā 1-(numurs), Lūznavā, 

Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr. 7868 900 0195, platība 70,2 m2, 

novērtēšanas komisijai iesniegt nosacīto cenu apstiprināšanai Rēzeknes novada domei. 
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26. § 

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

atsavināšanai V.M.  
(Ziņo I.Ladnā) 

 

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

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

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

pastāvīgās komitejas 2019.gada 28.februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” 

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

Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, 

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

 

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

(numurs), Veczosnā, Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7868 900 0194, 

platība 52,8 m2, nodošanu atsavināšanai V.M. (lēmums pievienots). 

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

Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr. 7868 900 0194, platība 52,8 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.(numurs), kas atrodas Mediķu ielā 2-(numurs), Veczosnā, 

Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr. 7868 900 0194, platība 52,8 m2, 

novērtēšanas komisijai iesniegt nosacīto cenu apstiprināšanai Rēzeknes novada domei. 

 

27. § 

Par dzīvokļa īpašuma Nr.(numurs), “6”-(numurs), Nagļos, Nagļu pagastā, nodošanu 

atsavināšanai V. K. 
(Ziņo I.Ladnā) 

 

Izskatījusi V. 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 28.februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” 

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

Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, 

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

 

1. pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.(numurs), kas atrodas “6”-(numurs), Nagļos, 

Nagļu pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7874 900 0077, platība 75,7 m2, nodošanu 

atsavināšanai V. K. (lēmums pievienots). 

2. Izveidot dzīvokļa īpašuma Nr.(numurs), kas atrodas “6”-(numurs), Nagļos, Nagļu 

pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr. 7874 900 0077, platība 75,7 m2, nosacītās cenas 

noteikšanai novērtēšanas komisiju šādā sastāvā: 

komisijas priekšsēdētāja –  Valentīna Puste, iestādes “Dricānu pagastu apvienība” 

struktūrvienības “Nagļu pagasta pārvalde” vadītāja; 
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komisijas locekļi: Jānis Zeļčs, Zemes pārvaldības dienesta zemes lietu speciālists; 

Lilita Tāraude, iestādes “Dricānu pagastu apvienība” vecākā 

grāmatvede. 

3. Uzdot dzīvokļa īpašuma Nr.(numurs), kas atrodas “6”-(numurs), Nagļos, Nagļu pagastā, 

Rēzeknes novadā, kadastra Nr. 7874 900 0077, platība 75,7 m2, novērtēšanas komisijai 

iesniegt nosacīto cenu apstiprināšanai Rēzeknes novada domei. 

 

28. § 

Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Stacijas ielā 11, Maltā, Maltas pagastā, atsavināšanas 

izbeigšanu  
(Ziņo I.Ladnā) 

 

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

pirmās daļas 3.punktu un 47.panta pirmo un otro daļu, Publiskas personas mantas atsavināšanas 

likuma 4.panta ceturtās daļas 8.punktu, 5.panta pirmo daļu un 37.panta septīto daļu, Administratīvā 

procesa likuma 4., 59., 60.pantu, 62.panta pirmo daļu, 65.–67.pantu, ņemot vērā 2019.gada 

26.februāra iestādes “Maltas pagastu apvienība” Struktūrvienības “Maltas pagasta pārvaldes” 

2019.gada 26.februāra atzinumu Nr.1.10/6, par atsavināšanas ierosinājuma izbeigšanu, Finanšu 

pastāvīgās komitejas 2019.gada 28.februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” 

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

Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, 

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

 

izbeigt dzīvokļa īpašuma Nr.(..), kas atrodas Stacijas ielā 11, Maltā, Maltas pagastā, 

Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7870 900 0591, platība 13m2, atsavināšanu ar O.J., personas kods 

(kods), dzīvesvietas adrese: (adrese). 

 

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

stāšanās dienas, pieteikumu iesniedzot Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. 

 

29. § 

Par Rēzeknes novada domes atsevišķu lēmumu atsevišķu punktu  

atzīšanu par spēku zaudējušiem  
(Ziņo S.Ančikovska) 

 

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

novada pašvaldības 2010.gada 2.decembra noteikumiem Nr.3 “Par autotransporta izmantošanu 

Rēzeknes novada pašvaldības administrācijā un pašvaldības iestādēs”, kā arī ņemot vērā Finanšu 

pastāvīgās komitejas 2019.gada 28.februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” 

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

Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, 

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

 

atzīt par spēku zaudējušiem ar 2019.gada 7.martu šādu Rēzeknes novada domes lēmumu 

atsevišķus punktus tabulās: 

1. 2016.gada 16.jūnija lēmuma “Par pakalpojumu maksu apstiprināšanu Stružānu pagasta 

pārvaldē” (protokols Nr.14, 12.§) 1.punkta tabulas 1.punkts; 

2. 2016.gada 16.jūnija lēmuma “Par pakalpojumu maksu apstiprināšanu Čornajas pagasta 

pārvaldē” (protokols Nr. 14, 11.§) 1.punkta tabulas 4.punkts; 

3. 2016.gada 16.junija lēmuma “Par pakalpojumu maksu apstiprināšanu Bērzgales 

pagasta pārvaldē” (protokols Nr.14, 10.§) 1.punkta tabulas 4. un 5.punkts; 
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4. 2016.gada 4.augusta lēmuma “Par pakalpojumu maksu apstiprināšanu Kaunatas 

pagasta pārvaldē un Kaunatas pagasta pārvaldes struktūrvienībā “Mākoņkalna pagasta 

pārvalde” (protokols Nr.17, 18.§) 1.punkta tabulas 1., 2., 3. un 4.punkts; 

5. 2016.gada 6.oktobra lēmuma “Par pakalpojumu maksu apstiprināšanu Rikavas pagasta 

pārvaldē” (protokols Nr.23, 20.§) 1.punkta tabulas 1., 2., 3. un 4.punkts; 

6. 2016.gada 6.oktobra lēmuma “Par pakalpojumu maksu apstiprināšanu Ozolmuižas 

pagasta pārvaldē” (protokols Nr.23, 19.§) 1.punkta tabulas 3., 4., 9. un 10.punkts; 

7. 2016.gada 6.oktobra lēmuma “Par pakalpojumu maksu apstiprināšanu Ozolaines 

pagasta pārvaldē” (protokols Nr.23, 18.§) 1.punkta tabulas 1., 2., 3. un 4.punkts; 

8.  2016.gada 6.oktobra lēmuma “Par pakalpojumu maksu apstiprināšanu Nagļu pagasta 

pārvaldē” (protokols Nr.23, 16.§) 1.punkta tabulas 4., 5., 6. un 7.punkts; 

9. 2016.gada 6.oktobra lēmuma “Par pakalpojumu maksu apstiprināšanu Ilzeskalna 

pagasta pārvaldē” (protokols Nr.23, 14.§) 1.punkta tabulas 5., 6., 7. un 8.punkts; 

10. 2016.gada 6.oktobra lēmuma “Par pakalpojumu maksu apstiprināšanu Griškānu 

pagasta pārvaldē” (protokols Nr.23, 13.§) 1.punkta tabulas 1., 2., 3. un 4.punkts; 

11. 2016.gada 6.oktobra lēmuma “Par pakalpojumu maksu apstiprināšanu Dricānu pagasta 

pārvaldē” (protokols Nr.23, 12.§) 1.punkta tabulas 1. un 2.punkts; 

12. 2016.gada 6.oktobra lēmuma “Par pakalpojumu maksu apstiprināšanu Audriņu pagasta 

pārvaldē” (protokols Nr.23, 11.§) 1.punkta tabulas 4., 5., 6. un 7.punkts; 

13. 2016.gada 20.oktobra lēmuma “Par pakalpojumu maksu apstiprināšanu Tiskādu 

speciālajā internātpamatskolā” (protokols Nr.24, 25.§) 1.punkta tabulas 3. un 4.punkts; 

14. 2016.gada 20.oktobra lēmuma “Par pakalpojumu maksu apstiprināšanu Maltas 

speciālajā internātpamatskolā” (protokols Nr.24, 24.§) 1.punkta tabulas 1., 2., 3. un 

4.punkts; 

15. 2016.gada 20.oktobra lēmuma “Par pakalpojumu maksu apstiprināšanu Adamovas 

speciālajā internātpamatskolā” (protokols Nr.24, 23.§) 1.punkta tabulas 14. un 

15.punkts; 

16. 2016.gada 20.oktobra lēmuma “Par pakalpojumu maksu apstiprināšanu Silmalas 

pagasta pārvaldē” (protokols Nr.24, 20.§) 1.punkta tabulas 11., 12., 13., 14., 15., 16., 

23., 24., 25. un 26.punkts;  

17. 2016.gada 20.oktobra lēmuma “Par pakalpojumu maksu apstiprināšanu Lūznavas 

pagasta pārvaldē” (protokols Nr.24, 18.§) tabulas 1., 2., 3. un 4.punkts; 

18. 2016.gada 20.oktobra lēmuma “Par pakalpojumu maksu apstiprināšanu Feimaņu 

pagasta pārvaldē” (protokols Nr.24, 14.§) 1.punkta tabulas 7., 8., 9. un 10.punkts; 

19. 2016.gada 20.oktobra lēmuma “Par pakalpojumu maksu apstiprināšanu Rēzeknes 

novada pašvaldības administrācijā” (protokols Nr.24, 13.§) 1.punkta tabulas 4., 5., 6., 

7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16. un 17.punkts; 

20. 2016.gada 17.marta lēmuma “Par pakalpojumu maksu un pašizmaksas apstiprināšanu 

Maltas pagasta pārvaldē” (protokols Nr.7, 14.§) tabulas 15., 16., 17., 18., 19., 20., 31., 

32., 33., 34., 35. un 36.punkts. 

 

30. § 

Par pakalpojumu maksu apstiprināšanu Dricānu pagastu apvienības struktūrvienībā 

“Ūdens tūrisma attīstības centrs “BĀKA”” Gaigalavas pagastā  
(Ziņo S.Ančikovska) 

 

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

apvienības struktūrvienības “Gaigalavas pagasta pārvalde” 2019.gada 18.februāra iesniegumu 

Nr.2.2/35 “Par ŪTAC “BĀKA” esošo pakalpojumu izcenojumu paaugstināšanu”, ņemot vērā 

Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 28.februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, 

balsojot “par” - 13 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Anita 
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Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris 

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

 

1. sākot ar 2019.gada 7.martu, apstiprināt sniegto pakalpojumu tarifus Dricānu pagastu 

apvienības struktūrvienībā “Ūdens tūrisma attīstības centrs “Bāka”” Gaigalavas 

pagastā: 

1.1.Telpu noma 
Nr. 

p. 

k. 

Pakalpojuma 

nosaukums 
Mērvienība 

Cena bez 

PVN 

(euro) 

Piezīmes 

1. 
Visa kompleksa 

noma  

Euro/dien- 

nakts 

 

Euro/stunda 

371.90 

 

 

20.66 

Cenā iekļauta centra „Bāka” telpu 

(izņemot Ūdens un Vēja istabas) un 

visas teritorijas noma, bez inventāra 

nomas  

PVN likme piemērojama pēc 

attiecīgajā laika periodā noteiktās 

PVN likmes valstī 

2. Konferenču zāle  Euro/stunda 16.53 

Cenā iekļauts: apskaņošanas 

aparatūra, projektors, ekrāns  

PVN likme piemērojama pēc 

attiecīgajā laika periodā noteiktās 

PVN likmes valstī 

3. Ēdamzāles noma  Euro/stunda 

 

14.88 

 

Cenā iekļauta virtuves iekārtu 

izmantošana (plīts, trauki, 

ledusskapis,)  

PVN likme piemērojama pēc 

attiecīgajā laika periodā noteiktās 

PVN likmes valstī 

4. 

Vēja istaba – 

divistabu (ģimenes) 

numurs  

Euro/dien- 

nakts 

 

 

75.89 

 

1 divvietīgā gulta, 1 vienvietīgs 

dīvāns, WC, duša, 2 TV. Cenā arī 

iekļauta ēdamzāles izmantošana 1. 

stāvā 

PVN likme piemērojama pēc 

attiecīgajā laika periodā noteiktās 

PVN likmes valstī 

5. 

Uguns istaba – 

vienistabas (ģimenes) 

numurs 

Euro/dien- 

nakts 

 

 

75.89 

 

2 divvietīgie dīvāni, WC, duša, TV, 

kamīns. Cenā iekļauta virtuves un 

ēdamzāles izmantošana 1. stāvā  

PVN likme piemērojama pēc 

attiecīgajā laika periodā noteiktās 

PVN likmes valstī 

6. 
Ūdens istaba – 

vienistabas numurs  

Euro/dien- 

nakts 

 

 

53.57 

 

1 divvietīgā gulta, WC, duša, TV. 

Cenā iekļauta ēdamzāles 

izmantošana 1. stāvā 

PVN likme piemērojama pēc 

attiecīgajā laika periodā noteiktās 

PVN likmes valstī 

 

7. 

 

Kempinga numuriņš 

“Bākas” blakusēkā 

 

Euro/ 

gultas vieta 

 

10.71 

2 divstāvu gultas, garderobes skapis, 

galds, 4 krēsli, WC un duša “Bākas” 

galvenajā ēkā 

PVN likme piemērojama pēc 

attiecīgajā laika periodā noteiktās 

PVN likmes valstī 
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1.2. Aktivitātes  

Nr. 

p. 

k. 

Pakalpojuma 

nosaukums 

Mērvienība Cena 

bez 

PVN  

Piezīmes 

1. 

Tenisa laukuma noma  

 

Inventāra noma  

Euro/ 

stundā 

 

Euro/ 

stundā 

4.96 

 

 

0.58 

PVN likme piemērojama pēc 

attiecīgajā laika periodā noteiktās 

PVN likmes valstī 

2. 
Ūdensslēpju 

izmantošana  

 

Euro/ 

stundā 2.48 

* papildus motorlaivas 

izmantošanas izmaksas  

PVN likme piemērojama pēc 

attiecīgajā laika periodā noteiktās 

PVN likmes valstī 

3. Vēja dēlis  

Euro/ 

stundā 2.89 

PVN likme piemērojama pēc 

attiecīgajā laika periodā noteiktās 

PVN likmes valstī 

4. Makšķerēšana  

 

 

 

Euro/ 

dienā 

4.13 

* skolēniem, bērniem līdz 16 

gadiem un invalīdiem bez maksas  

PVN likme piemērojama pēc 

attiecīgajā laika periodā noteiktās 

PVN likmes valstī 

5. 

Motorlaiva 

(apskates ekskursijai pa 

Lubāna ezeru un/vai 

vizināšanai ar 

ūdensslēpēm) 

Euro/ 

Stundā 

 

 

Euro/Mini-

mālais laiks 

10 min 

90.91 

 

 

 

14.88 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pēc iepriekšēja pieteikuma. 

Motorlaivu vada centra „Bāka” 

persona.  

 

PVN likme piemērojama pēc 

attiecīgajā laika periodā noteiktās 

PVN likmes valstī 

6. Airu laivas noma  

Euro/ 

stundā 

 

Euro/ 

dienā 

2.48 

 

 

9.92 

Izbrauciens pa Kvāpānu dīķiem  

PVN likme piemērojama pēc 

attiecīgajā laika periodā noteiktās 

PVN likmes valstī 

7. 

SUP (ang: Stand Up 

Paddle Board) sērfinga 

airdēļa noma * 

Euro/ 

stundā 

 

 

Euro/ 

Dien- 

naktī 

4.96 

 

 

 

29.75 

EUR 30.00 (ar PVN) par katru 

nākamo diennakti pēc iepriekšēja 

pieteikuma 

Pakalpojumā ietilpst : glābšanas 

veste, SUP sērfinga airis  

*Pašvaldības iestāžu organizētām 

grupām lietošana ir bez maksas 

(grupas lielums no 4 līdz 20 

cilvēki) 

PVN likme piemērojama pēc 

attiecīgajā laika periodā noteiktās 

PVN likmes valstī 

8. Divvietīga kajaka noma 

Euro/ 

stundā 

 

 

 

4.96 

 

 

 

 

EUR 30.00 par katru nākamo 

diennakti pēc iepriekšēja 

pieteikuma 

Pakalpojumā ietilpst: 2 glābšanas 

vestes, 2 kajaku airi 
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Euro/ 

dienā 

29.75 *Pašvaldības iestāžu organizētām 

grupām lietošana ir bez maksas 

(grupas lielums no 4 līdz 40 

cilvēki) 

PVN likme piemērojama pēc 

attiecīgajā laika periodā noteiktās 

PVN likmes valstī 

9. Velosipēda noma* 

Euro/ 

stundā 

 

 

Euro/ 

dienā 

4.96 

 

 

 

29.75 

EUR 30.00 par katru nākamo 

diennakti pēc iepriekšēja 

pieteikuma 

Pakalpojumā ietilpst : drošības 

veste, ķivere 

*Pašvaldības iestāžu organizētām 

grupām lietošana ir bez maksas 

(grupas lielums no 4 līdz 20 

cilvēki) 

PVN likme piemērojama pēc 

attiecīgajā laika periodā noteiktās 

PVN likmes valstī 

10. 

Elektrisko trīsriteņu 

noma cilvēkiem ar 

īpašām vajadzībām 

Bezmaksas 

 

Uzrādot invalīda apliecību 

11. 
Binokļu un teleskopa 

izmantošana 
Bezmaksas 

 
 

 

1.3. Citi pakalpojumi 

Nr. 

p. 

k. 

Pakalpojuma 

nosaukums 

Mērvienība Cena 

bez 

PVN 

(euro) 

Piezīmes 

1. 

Centra „Bāka” izstādes 

un skatu terases 

apmeklējums - 

ekskursija 

 

 

Euro/ 

no personas 

0.58 

* skolēniem, bērniem līdz 16 

gadiem un invalīdiem bez maksas 

 PVN likme piemērojama pēc 

attiecīgajā laika periodā noteiktās 

PVN likmes valstī 

2. 

Kāzu ceremonijas 

rīkošana uz skatu 

terases/ vai laipas, kas 

ieiet Lubāna ezerā/ vai 

estrādes 

Euro/ 

dienā 
49.59 

Pakalpojuma cenā iekļauts: izvēlētā 

vieta, krēslu/solu, galdu 

nodrošinājums, elektrības pievade 

pēc pieprasījuma  

PVN likme piemērojama pēc 

attiecīgajā laika periodā noteiktās 

PVN likmes valstī 

3. 
Kemperu/ treileru 

vietas  

Euro/ 

diennaktī 
12.40 

Pakalpojuma cenā iekļauts: duša, 

WC, elektrības pieslēguma 

izmantošana, kanalizācijas 

noliešana, ūdens uzpildīšana  

PVN likme piemērojama pēc 

attiecīgajā laika periodā noteiktās 

PVN likmes valstī 

4. Telts vietas noma 
Euro/ 

diennaktī 
2.89 

Centrs „Bāka” teritorijā, Dušas un 

WC izmantošana  

PVN likme piemērojama pēc 

attiecīgajā laika periodā noteiktās 

PVN likmes valstī 
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5. Āra galdi un soli  
Euro/ 

diennaktī 
2.89 

8 galdi, 16 soli  

PVN likme piemērojama pēc 

attiecīgajā laika periodā noteiktās 

PVN likmes valstī 

6. 

Automašīnas 

novietošana ārpus 

stāvlaukuma  

Euro/ 

diennaktī 
2.89 

PVN likme piemērojama pēc 

attiecīgajā laika periodā noteiktās 

PVN likmes valstī 

7. 
Brīvdabas estrāde un 

bērnu laukums  
Bezmaksas  

 Centra „Bāka” teritorijā  

8. 

Pludmales izmantošana 

(atrodas 2 km no centra 

„Bāka”) 

Bezmaksas  

  

2. Atzīt par spēku zaudējušiem Rēzeknes novada domes 2016.gada 20.oktobra lēmuma 

“Par pakalpojumu maksu apstiprināšanu Gaigalavas pagasta pārvaldes struktūrvienībā 

“Ūdens tūrisma attīstības centrā “Bāka”” (protokols Nr.24, 16.§) 1.1., 1.2. un 

1.3.apakšpunktus.  

3. Atzīt par spēku zaudējušu Rēzeknes novada domes 2018.gada 3.maija lēmumu “Par 

izmaiņu apstiprināšanu Rēzeknes novada pašvaldības Gaigalavas pagasta pārvaldes 

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

(protokols Nr.11, 17.§). 

 

31. § 

Par 2015.gada 30.marta telpu nomas līguma Nr.6.7/5 izteikšanu jaunā redakcijā  
(Ziņo S.Frančenko) 

 

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

kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumiem Nr.97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas 

noteikumus”, ņemot vērā Rēzeknes novada domes 2015.gada 5.marta lēmumu “Par nekustamā 

īpašuma „LAMS” ēdnīcas ēkas, kas atrodas Ozolkalna ielā 1, Bērzgale, Bērzgales pagasts, 

Rēzeknes novads, nomas tiesību atkārtotu izsoli” (protokols Nr.5; 5.§), R. Ģ. iesniegumu, Finanšu 

pastāvīgās komitejas 2019.gada 27.februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” 

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

Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, 

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

 

1. izteikt ar IK “Rasma Ģērmane”, nodokļu maksātāja reģistrācijas kods: 42402017611, 

2015.gada 30.marta telpu nomas līgumu Nr.6.7/5 jaunā redakcijā (līgums pievienots). 

2. Uzdot Nautrēnu pagastu apvienības struktūrvienības “Bērzgales pagasta pārvalde” 

vadītājam Arvīdam Dunskim parakstīt Telpu nomas līgumu ar IK “Rasma Ģērmane”. 

 

32. § 

Par Feimaņu ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2019.gadam  
(Ziņo T.Kruste) 

 

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

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

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

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

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

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

trešo daļu, ņemot vērā Feimaņu ezera rūpnieciskās zvejas limitu sadales komisijas 2019.gada 

28.februāra priekšlikumu (protokols Nr.2, 1.§), Sodu reģistra datus, Rēzeknes novada pašvaldības 
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Feimaņu pagasta pārvaldes iesniegto informāciju, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 13 

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

Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Viktors 

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

 

iedalīt Feimaņu ezera zivju tīklu (murdu) limitus pašpatēriņa zvejai 2019.gadā A. O. – 1 

murdu. 

 

33. § 

Par Ismeru - Žogotu ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2019.gadam 
(Ziņo T.Kruste) 

 

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

likuma 7.panta sesto daļu, 11.panta 5.² daļu, 25.panta pirmo daļu, Latvijas Republikas Ministru 

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

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

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

zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 62.punktu, 71.punktu un 87.punktu, ņemot vērā Ismeru - 

Žogotu ezera rūpnieciskās zvejas limitu sadales komisijas 2019.gada 28.februāra priekšlikumu 

(protokols Nr.5, 1.§), Sodu reģistra datus, Rēzeknes novada pašvaldības Čornajas iesniegto 

informāciju, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 13 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, 

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

Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Viktors Ščerbakovs, Ērika Teirumnieka), “pret” 

- nav, “atturas” - nav, n o l e m j: 

 

iedalīt Ismeru - Žogotu ezera zivju tīklu limitus pašpatēriņa zvejai 2019.gadā I.B.– 1 murdu. 

 

34. § 

Par Sološnieku ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2019.gadam  
(Ziņo T.Kruste) 

 

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

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

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

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

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

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

trešo daļu, ņemot vērā Sološnieku ezera rūpnieciskās zvejas limitu sadales komisijas 2019.gada 

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

Ilzeskalna pagasta pārvaldes iesniegto informāciju, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 13 

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

Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Viktors 

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

 

iedalīt Sološnieku ezera zivju tīklu limitus pašpatēriņa zvejai 2019.gadā A. T. – 30 metri. 

 

35. § 

Par Šķeņevas ezera zivju tīklu limitu piešķiršanu 2019.gadam  
(Ziņo T.Kruste, Debatē Z.Lukaševičs, T.Kruste) 
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Zvejniecības 

likuma 7.panta sesto daļu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu 

Nr.453 „Noteikumi par zvejas tiesību izmantošanu privātajos ūdeņos” 10.punktu, 16.punktu, 

17.punktu, 21.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par 

ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 89.punktu 

un 2.pielikumu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumu Nr.796 

„Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 

3.11.apakšpunktu, Civillikuma I, II, III pielikumu, ņemot vērā Šķeņevas ezera rūpnieciskās zvejas 

limitu sadales komisijas 2019.gada 28.februāra atzinumu (protokols Nr.1, 1.§), Sodu reģistra 

informāciju, Rēzeknes novada pašvaldības Vērēmu pagasta pārvaldes iesniegto informāciju, 

Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 13 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars 

Buharins, Vilis Deksnis, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, 

Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Viktors Ščerbakovs, Ērika Teirumnieka), “pret” - nav, 

“atturas” - nav, n o l e m j: 

 

1. iedalīt privāto ūdeņu īpašniekam K. L., personas kods (kods), 15 metri Šķeņevas ezera 

zivju tīklu limitu 2019.gadā. 

2. Privāto ūdeņu īpašniekam maksu par zvejas rīku limitiem veikt pirms zvejas licences 

saņemšanas Valsts vides dienesta Rēzeknes reģionālajā vides pārvaldē saskaņā ar 

Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju 

un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 

2.pielikumā noteikto maksas apmēru. 

3. Lēmuma norakstu nosūtīt K. L., adrese: (..) un Valsts vides dienesta Rēzeknes 

reģionālajai vides pārvaldei (Zemnieku iela 5, Rēzekne, LV 4601). 

 

36. § 

Par Usvīšu ezera zivju tīklu limitu piešķiršanu 2019.gadam  
(Ziņo T.Kruste) 

 

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

likuma 7.panta sesto daļu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu 

Nr.453 „Noteikumi par zvejas tiesību izmantošanu privātajos ūdeņos” 10.punktu, 16.punktu, 

17.punktu, 21.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par 

ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 89.punktu 

un 2.pielikumu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumu Nr.796 

„Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 

3.11.apakšpunktam, Civillikuma I, II, III pielikumu, ņemot vērā Usvīšu ezera rūpnieciskās zvejas 

limitu sadales komisijas 2019.gada 28.februāra atzinumu (protokols Nr.1, 1.§), Sodu reģistra 

datus, Rēzeknes novada pašvaldības Ozolaines pagasta pārvaldes iesniegto informāciju, Rēzeknes 

novada dome, balsojot “par” - 13 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis 

Deksnis, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, 

Guntis Rasims, Juris Runčs, Viktors Ščerbakovs, Ērika Teirumnieka), “pret” - nav, “atturas” - nav, 

n o l e m j: 

 

1. iedalīt privāto ūdeņu īpašniekam L. G., personas kods (..), 25 metri Usvīšu ezera zivju 

tīklu limitu 2019.gadā. 

2. Privāto ūdeņu īpašniekam maksu par zvejas rīku limitiem veikt pirms Valsts vides 

dienesta Rēzeknes reģionālajā vides pārvaldē zvejas licences saņemšanas saskaņā ar 

Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju 

un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 

2.pielikumā noteikto maksas apmēru. 
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3. Lēmuma norakstu nosūtīt L. G., deklarētā adrese: (..), un Valsts vides dienesta Rēzeknes 

reģionālajai vides pārvaldei (Zemnieku iela 5, Rēzekne, LV 4601). 

 

37. § 

Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2012.gada 20.septembra lēmumā „Par zemes 

lietošanas tiesību izbeigšanu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā 

reģistrētām nekustamā īpašuma tiesiskā valdījumā esošām zemes vienībām un ieskaitīšanu 

pašvaldībai piekritīgajās zemēs Lūznavas pagastā”  
(Ziņo A.Bringule) 

 

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

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

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

pirmo daļu un 79.pantu, VZD Latgales reģionālās nodaļas 2019.gada 18.februāra vēstuli Nr.2-04-

L/114 “Par informācijas sniegšanu”, ņemot vērā Tautsaimniecības attīstības jautājumu pastāvīgās 

komitejas 2019.gada 28.februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 13 

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

Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Viktors 

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

 

1. Pamatojoties uz VZD Latgales reģionālās nodaļas vēstulē norādīto, ka, izvērtējot 

Kadastra informācijas sistēmas teksta datus un reģionālās nodaļas arhīva rīcībā esošos 

dokumentus īpašumā ar kadastra numuru 78680050048 Lūznavas pagastā, Rēzeknes 

novadā, tika konstatēts, ka:  

Ar Latgales reģionālās nodaļas 2008.gada 1.jūlija lēmumu Nr.11-01-L/431 I.C. 

piešķirtas lietošanas tiesības uz zemi ar tiesībām iegūt šo zemes gabalu īpašumā par 

samaksu 2.56 ha platībā.  

Ar Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada 20.septembra lēmumu Nr. 19.17§ “Par 

zemes lietošanas tiesību izbeigšanu” I.C. izbeigtas lietošanas tiesības uz zemes vienību 

ar kadastra apzīmējumu 78680050123 2.56 ha platībā. 

Reģionālās nodaļas rīcībā ir Latvijas hipotēku un zemes bankas un I.C. 2008.gada 

4.jūlijā noslēgtais Līgums par zemes izpirkšanu Nr. 46/P7303, ar kuru I.C. ir tiesīgs 

iegūt īpašumā par samaksu zemi ar kadastra apzīmējums 78680050123 Lūznavas 

pagastā, Rēzeknes rajonā, kuras kopplatība sastāda 2.56 ha. 

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma 

privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 

pirmās daļas 4.punktu, I.C. uz augstāk minēto zemes vienību nav izbeidzamas 

lietošanas tiesības: izdarīt grozījumus Rēzeknes novada domes 2012.gada 

20.septembra lēmumā „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Nekustamā īpašuma 

valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētām nekustamā īpašuma tiesiskā valdījumā 

esošām zemes vienībām un ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās zemēs Lūznavas 

pagastā” (protokols Nr.19, 17.§), svītrojot lēmumā ierakstu par zemes lietošanas tiesību 

izbeigšanu uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7868 005 0123 un piekritību 

pašvaldībai. 

2. Lēmuma norakstu nosūtīt Lūznavas pagasta pārvaldei, VZD Latgales reģionālās 

nodaļai (kac.rezekne@vzd.gov.lv). 

 

38. § 

Par starpgabala statusa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra  

apzīmējumu 7844 002 0095 Bērzgales pagastā  
(Ziņo A.Bringule) 

mailto:kac.rezekne@vzd.gov.lv
mailto:kac.rezekne@vzd.gov.lv
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Izskatījusi Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Nautrēnu pagasta apvienība” 

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

apzīmējumu 7844 002 0095, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 37.panta sesto daļu, 

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

komitejas 2019.gada 28.februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 13 

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

Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Viktors 

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

 

pieņemt lēmumu par starpgabala statusa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 

7844 002 0095 Bērzgales pagastā (lēmums pievienots). 

 

39. § 

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7886 002 0522 platības sadalījuma  

pa zemes lietošanas veidiem precizēšanu Sakstagala pagastā  
(Ziņo A.Bringule) 

 

Izskatījusi Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Dricānu pagastu apvienība” 

struktūrvienības “Sakstagala pagasta pārvalde” iesniegumu par zemes vienības lietošanas veidu 

eksplikācijas maiņu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 37.panta sesto daļu, 41.panta 

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

2019.gada 28.februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 13 (Regīna 

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

Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Viktors 

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

 

pieņemt lēmumu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7886 002 0522 platības 

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

 

40. § 

Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  

7856 006 0347 sadali Griškānu pagastā  
(Ziņo A.Bringule) 

 

Izskatījusi Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Kaunatas pagastu apvienība” 

struktūrvienības „Griškānu pagasta pārvalde” iesniegumu par pašvaldībai piekritīgās zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 7856 006 0347 sadali, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

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

jautājumu pastāvīgās komitejas 2019.gada 28.februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, 

balsojot “par” - 13 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Anita 

Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris 

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

 

pieņemt lēmumu par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7856 

006 0347 sadali Griškānu pagastā (lēmums pievienots). 

 

41. § 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu „NewFuels” RSEZ SIA  
(Ziņo I.Kroiče) 
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par 

nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās” 6.panta otro daļu, ņemot vērā 

2019.gada 18.februāra „NewFuels” RSEZ SIA iesniegumu „Par nekustamā īpašuma nodokļa 

atvieglojuma piemērošanu” un Finanšu patstāvīgās komitejas 2019.gada 28.februāra 

priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 13 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, 

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

Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, 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 „NewFuels” RSEZ SIA, reģ.Nr. 40103340377, 

adrese: Atbrīvošanas aleja 169A, Rēzekne, LV-4604. 

 

42. § 

Par 2018.gada 30.augusta zemes nomas līguma Nr.341 grozījumiem ar F. S. Sakstagala 

pagastā  
(Ziņo A.Bringule) 

 

Izskatījusi F. S. iesniegumu par zemes nomas līguma grozījumiem, pamatojoties uz likuma 

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

pastāvīgās komitejas 2019.gada 28.februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” 

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

Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, 

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

 

pieņemt lēmumu par 2018.gada 30. augusta zemes nomas līguma Nr.341 grozījumiem ar F. 

S. Sakstagala pagastā (lēmums pievienots). 

 

43. § 

Par 2011.gada 26.maija Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.6-2/13 darbības izbeigšanu 

ar T. J. Čornajas pagastā  
(Ziņo A.Bringule) 

 

Izskatījusi T. J. iesniegumu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 37.panta sesto daļu, 

41.panta pirmās daļas 3.punktu, ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 28.februāra 

priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 13 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, 

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

Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Viktors Ščerbakovs, Ērika Teirumnieka), “pret” 

- nav, “atturas” - nav, n o l e m j: 

 

pieņemt lēmumu par 2011.gada 26.maija Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.6-2/13 

darbības izbeigšanu ar T. J. Čornajas pagastā (lēmums pievienots). 

 

44. § 

Par smilts - grants un smilts atradnes „Lipuški” iecirknī “Strauti” izstrādes atļaujas 

izsniegšanu SIA „Motors” Čornajas pagastā  
(Ziņo T.Kruste) 

 

Izskatījusi SIA „Motors” iesniegumu par smilts - grants un smilts atradnes „Lipuški” iecirknī 

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

daļu, 41.panta pirmās daļas 3.punktu, ņemot vērā Tautsaimniecības attīstības jautājumu pastāvīgās 
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komitejas 2019.gada 28.februāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 13 

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

Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Viktors 

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

 

pieņemt lēmumu par smilts - grants un smilts atradnes „Lipuški” iecirknī “Strauti” izstrādes 

atļaujas izsniegšanu SIA „Motors” Čornajas pagastā (lēmums pievienots). 

 

45. § 

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 28.februāra priekšlikumu, 

Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 13 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars 

Buharins, Vilis Deksnis, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, 

Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Viktors Ščerbakovs, Ērika Teirumnieka), “pret” - nav, 

“atturas” - nav, n o l e m j: 

 

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

Miera ielā 19 – (numurs), Strūžānos, Strūžānu pagastā, Rēzeknes novadā, sociālā 

dzīvokļa statusu, noslēdzot sociālā dzīvokļa īres līgumu uz noteiktu laiku no 2019.gada 

7.marta līdz 2019.gada 6.septembrim. Uzdot SIA “STRŪŽĀNU SILTUMS” valdes 

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

2. Atzīt Ē. C., personas kods (..), par tiesīgu īrēt sociālo dzīvokli, noteikt īrētajam 

dzīvoklim Smilšu ielā 6 – (numurs), Strūžānos, Strūžānu pagastā, Rēzeknes novadā, 

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

2019.gada 7.marta līdz 2019.gada 6.septembrim. Uzdot SIA “STRŪŽĀNU SILTUMS” 

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

Ē. C. 

3. Atzīt N. D., personas kods (..), par tiesīgu īrēt sociālo dzīvokli, noteikt īrētajam 

dzīvoklim Rēzeknes ielā 1B – (numurs), Gaigalavā, Gaigalavas pagastā, Rēzeknes 

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

laiku no 2019.gada 7.marta līdz 2019.gada 6.septembrim. Uzdot Dricānu pagastu 

apvienības struktūrvienības Gaigalavas pagasta pārvaldes vadītājai Valentīnai Pustei 

sagatavot un noslēgt sociālā dzīvokļa īres līgumu ar N. D. 

 

46. § 

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

 

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

sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 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 28.februāra priekšlikumu, 

Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 13 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars 

Buharins, Vilis Deksnis, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, 
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Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Viktors Ščerbakovs, Ērika Teirumnieka), “pret” - nav, 

“atturas” - nav, n o l e m j: 

 

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

Miera ielā 5 – (numurs), Strūžānos, Stružānu pagastā, Rēzeknes novadā, sociālā dzīvokļa statusu, 

noslēdzot sociālā dzīvokļa īres līgumu uz noteiktu laiku no 2019.gada 7.marta līdz 2019.gada 

6.septembrim. Uzdot SIA “STRŪŽĀNU SILTUMS” valdes loceklim Renāram Vabalam 

sagatavot un noslēgt sociālā dzīvokļa īres līgumu ar R. L. 

 

47. § 

Par īrētās dzīvojamās telpas apmaiņu pret citu īrējamu dzīvojamo telpu V.G.Stružānu 

pagastā  
(Ziņo S.Strankale) 

 

Izskatījusi V. G. iesniegumu par dzīvojamās telpas apmaiņu, pamatojoties uz likuma „Par 

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

veselības aizsardzības jautājumu pastāvīgās komitejas 2019.gada 28.februāra priekšlikumu, 

Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 13 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars 

Buharins, Vilis Deksnis, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, 

Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Viktors Ščerbakovs, Ērika Teirumnieka), “pret” - nav, 

“atturas” - nav, n o l e m j: 

 

1. pieņemt lēmumu par īrētās dzīvojamās telpas apmaiņu pret citu īrējamu dzīvojamo telpu 

V. G. Stružānu pagastā (lēmums pievienots). 

2. Uzdot pašvaldības SIA “Stružānu siltums” valdes loceklim Renāram Vabalam sagatavot 

un noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar V. G. 

 

48. § 

Par parāda par komunāliem pakalpojumiem samaksu  

pašvaldības SIA “Strūžānu siltums” 
(Ziņo S.Frančenko) 

 

Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 2.panta otrā daļa, nosaka, ka dzīvojamo māju 

pārvaldīšanas principus, dzīvojamo māju pārvaldīšanas procesā iesaistīto personu savstarpējās 

attiecības, tiesības pienākumus un atbildību, un 3.pantā noteikts, ka par likuma darbības jomu – 

likums attiecas uz visu dzīvojamo māju pārvaldīšanu neatkarīgi no tā, kas ir dzīvojamās mājas 

īpašnieks. Saskaņā ar Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumu dzīvokļu īpašnieka pienākums ir 

nodrošināt pārvaldnieku ar nepieciešamo finansējumu uzdoto uzdevumi izpildei. No Dzīvojamo 

māju pārvaldīšanas likuma 2.panta saistībā ar 5.pantu izriet dzīvokļu īpašnieka pienākumus 

nodrošināt dzīvojamo māju ekspluatāciju un uzturēt atbilstoši normatīvo aktu prasībām, kā arī 

dzīvojamo māju ekspluatācijas laikā novērst ar sabiedrības un vides drošību saistītus riskus. 

Saskaņā ar Dzīvokļu īpašuma likuma 10.panta un 13.panta noteikumiem dzīvokļa 

īpašniekam ir pienākums segt dzīvojamās mājas pārvaldīšanas izdevumus un norēķināties par 

saņemtajiem pakalpojumiem. 

Civillikuma 864.pants nosaka, ka Rēzeknes novada pašvaldībai ir pienākums nest visas 

nastas un apgrūtinājumus, kā izīrētājam raudzīties, vai īrnieks pilda līguma noteikumus, un 

saskaņā ar Dzīvokļu īpašuma likuma 10.pantu, segt izdevumus par īpašuma pārvaldīšanu un 

apsaimniekošanu, ja tos nav sedzis pašvaldības ievietotais īrnieks.  

2007.gada 1.augustā starp pašvaldības SIA “Strūžānu siltums” un J. G. tika noslēgts 

Dzīvojamās telpas īres līgums par nekustamo īpašumu, kas atrodas Miera ielā 6-(numurs), 

Strūžānos, Rēzeknes novadā. Līdz 2013.gada decembrim īres un komunālo pakalpojumu maksa 
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par nekustamo īpašumu, kas atrodas Miera ielā 6-(numurs), Strūžānos, Stružānu pagastā, Rēzeknes 

novadā, tika veikta bez kavēšanās. No 2013.gada decembra maksa par komunālajiem 

pakalpojumiem tika veikta daļēji. J. G. ir 3.grupas invalīds, reģistrēts Nodarbinātības valsts 

aģentūrā kā bezdarbnieks. No 2018.gada 1.oktobra ir piešķirts trūcīgas ģimenes statuss. Tā kā 

īrnieks J.G. nav pildījis īres līgumā pielīgto saistību izpildi pret pakalpojumu sniedzēju, Rēzeknes 

novada pašvaldība kā dzīvokļa īpašnieks sedz īpašuma komunālo pakalpojumu parādu. Parāds par 

komunālajiem pakalpojumiem sastāda 1456,55 EUR (viens tūkstotis četri simti piecdesmit seši 

euro, 55 centi). 

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

īpašuma likuma 10.pantu, 13.pantu, Civillikuma 1759.panta 1.punktu, 1765.panta pirmo daļu, 

2307.pantu, pašvaldības SIA “Strūžānu siltums” 2019.gada 15.janvāra iesniegumu “Par parāda 

apmaksu” un ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 28.februāra priekšlikumu, 

Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 13 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars 

Buharins, Vilis Deksnis, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, 

Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Viktors Ščerbakovs, Ērika Teirumnieka), “pret” - nav, 

“atturas” - nav, n o l e m j: 

 

apmaksāt komunālo pakalpojumu parādu par Rēzeknes novada pašvaldības nekustamo 

īpašumu Miera ielā 6 – (numurs), Strūžānos, Rēzeknes novadā, 1456,55 EUR (viens tūkstotis četri 

simti piecdesmit seši euro, 55 centi). 

 

49. § 

Par vienošanos ar SIA „LADMET” 
(Ziņo A.Kindzulis, Debatē P.Melnis, T.Kruste, E.Pizāne, R.Baranovska) 

 

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

Tautsaimniecības attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas 2019.gada 28.februāra priekšlikumu, 

Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 13 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars 

Buharins, Vilis Deksnis, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, 

Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Viktors Ščerbakovs, Ērika Teirumnieka), “pret” - nav, 

“atturas” - nav, n o l e m j: 

 

1. noslēgt vienošanos ar SIA „LADMET” par aerolaivas iegādi, ar kuru nepieciešamības 

gadījumā pēc Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta vai Rēzeknes sadarbības 

teritorijas civilās aizsardzības komisijas pieprasījuma varēs sniegt glābšanas operācijas 

civilās aizsardzības jomā Rēzeknes sadarbības teritorijā (nodomu protokols pielikumā). 

2. Uzdot Rēzeknes novada domes priekšsēdētājam M.Švarcam parakstīt nodomu 

protokolu ar SIA „LADMET” par sadarbību aerolaivas izmantošanā. 

 

 

Sēde slēgta 10:50 

 

Nākamā kārtējā Rēzeknes novada domes sēde tiek sasaukta 2019.gada 21.martā 

 

Pielikumi: 

1. Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 7.marta saistošie noteikumi Nr.24 „Grozījums 

Rēzeknes novada pašvaldības 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.49 „Par 

kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko 

dzērienu ražošanai”” uz 1 lapas  

2. Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 7.marta saistošo noteikumu Nr.24 „Grozījums 

Rēzeknes novada pašvaldības 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.49 „Par 
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kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko 

dzērienu ražošanai”” paskaidrojuma raksts uz 2 lapām  

3. Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 7.marta saistošie noteikumi Nr.25 „Grozījums 

Rēzeknes novada pašvaldības 2010.gada 16.septembra saistošajos noteikumos Nr.41 

„Par sabiedrisko kārtību Rēzeknes novadā”” uz 1 lapas  

4. Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 7.marta saistošo noteikumu Nr.25 „Grozījums 

Rēzeknes novada pašvaldības 2010.gada 16.septembra saistošajos noteikumos Nr.41 

„Par sabiedrisko kārtību Rēzeknes novadā”” paskaidrojuma raksts uz 2 lapām  

5. Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 7.marta saistošie noteikumi Nr.26 „Grozījumi 

Rēzeknes novada pašvaldības 2010.gada 16.septembra saistošajos noteikumos Nr.42 

„Par mājdzīvnieku uzturēšanu Rēzeknes novadā”” uz 1 lapas 

6. Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 7.marta saistošo noteikumu Nr.26 „Grozījumi 

Rēzeknes novada pašvaldības 2010.gada 16.septembra saistošajos noteikumos Nr.42 

„Par mājdzīvnieku uzturēšanu Rēzeknes novadā”” paskaidrojuma raksts uz 2 lapām  

7. Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 7.marta saistošie noteikumi Nr.27 „Grozījumi 

Rēzeknes novada pašvaldības 2010.gada 15.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.24 „Par 

sanitārās tīrības uzturēšanu un īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošas 

teritorijas kopšanu Rēzeknes novadā” uz 1 lapas  

8. Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 7.marta saistošo noteikumu Nr.27 „Grozījumi 

Rēzeknes novada pašvaldības 2010.gada 15.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.24 „Par 

sanitārās tīrības uzturēšanu un īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošas 

teritorijas kopšanu Rēzeknes novadā” paskaidrojuma raksts uz 2 lapām  

9. Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 7.marta saistošie noteikumi Nr.28 „Grozījumi 

Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada 5.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.73 „Par 

nekustamo īpašumu uzturēšanu Rēzeknes novadā”” uz 1 lapas 

10. Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 7.marta saistošo noteikumu Nr.28 „Grozījumi 

Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada 5.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.73 „Par 

nekustamo īpašumu uzturēšanu Rēzeknes novadā”” paskaidrojuma raksts uz 2 lapām  

11. Rēzeknes novada pašvaldības nolikums “Par budžeta projektu sastādīšanu un 

iesniegšanu izskatīšanai domei” uz 3 lapām  

12. Bijušā (pagasta nosaukums) pagasta padomes priekšsēdētāja P. B. 2019.gada 1Kauna 

13. Kaunatas pagastu apvienības struktūrvienības “Mākoņkalna pagasta pārvalde” 

2019.gada 27.februāra iesnieguma Nr.2.2/4 kopija ar dokumentiem pielikumā, kopā uz 

5 lapām 

14. Kaunatas pagastu apvienības struktūrvienības “Kaunatas pagasta pārvalde” 2019.gada 

27.februāra iesnieguma Nr.2.2/3 kopija uz 1 lapa 

15. 31.§ pielikums – Telpu nomas līgums ar IK “RASMA ĢĒRMANE” uz 4 lapām 

16. Dricānu pagastu apvienības struktūrvienības “Gaigalavas pagasta pārvalde” 2019.gada 

18.februāra iesnieguma Nr.2.2/35 kopija ar pakalpojumu izcenojumiem pielikumā, 

kopā uz 3 lapām 

17. Feimaņu ezera rūpnieciskās zvejas limitu sadales komisijas 2019.gada 28.februāra 

protokola Nr.2 kopija uz 2 lapām 

18. Ismeru - Žogotu ezera rūpnieciskās zvejas limitu sadales komisijas 2019.gada 

28.februāra protokola Nr.5 kopija uz 2 lapām 

19. Sološnieku ezera rūpnieciskās zvejas limitu sadales komisijas 2019.gada 28.februāra 

protokola Nr.2 kopija uz 2 lapām 

20. Šķeņevas ezera rūpnieciskās zvejas limitu sadales komisijas 2019.gada 28.februāra 

protokola Nr.1 kopija uz 2 lapām 

21. Usvīšu ezera rūpnieciskās zvejas limitu sadales komisijas 2019.gada 28.februāra 

protokola Nr.1 kopija uz 2 lapām 
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22. „NEWFUELS” RSEZ SIA 2019.gada 18.februāra iesniegums „Par nekustamā īpašuma 

nodokļa atvieglojuma piemērošanu” uz 1 lapas 

23. Pašvaldības SIA “Stružānu siltums” 2019.gada 15.janvāra rēķina Nr.1 kopija un 

2019.gada 20.februāra vienotā īres/apsaimniekošanas un komunālo maksājumu 

veidlapas – rēķina 113/0717 kopija, kopā uz 2 lapām 

24. 49.§ pielikums – Nodomu protokols ar SIA LADMET uz 1 lapas 

25. Rēzeknes novada domes lēmumi (administratīvie akti) 22.§ - 27.§, 38.§ - 40.§ ar 

pielikumiem, 42.§ - 44.§, 47.§, kopā uz 16 lapām 

 

 

Sēdes vadītāja                                                                                                     Elvīra Pizāne 

2019.gada 7.martā 
 

 

Protokoliste                                                                                                         Ilona Turka 

2019.gada 7.martā 

 


