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Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV – 4601, 

Tel. 646 22238; 646 22231, 646 25935, 
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Informācija internetā: http://www.rezeknesnovads.lv 

SĒDES PROTOKOLS 

          Rēzeknē 

2019.gada 21.martā                                                                                                                   Nr.7 

 

Sēde sasaukta plkst.10.00 

Sēde atklāta plkst.10.00 

 

Sēdi vada Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs  

Protokolē Rēzeknes novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības nodaļas vadītāja Ilona Turka 

 

Piedalās:  

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

Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Guntis Rasims, Juris Runčs, Viktors Ščerbakovs, 

Staņislavs  Šķesters, Ērika Teirumnieka 

– Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniece Elvīra Pizāne  

– Rēzeknes novada pašvaldības izpilddirektors Jānis Troška 

– Rēzeknes novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Silvija 

Ančikovska 

– Rēzeknes novada pašvaldības juridiskās un lietvedības juriste Sandra Frančenko 

− Rēzeknes novada pašvaldības juridiskās un lietvedības juriste Iveta Ladnā 

− Rēzeknes novada pašvaldības juridiskās un lietvedības jurists Vadims Čuhnovs 

− Rēzeknes novada pašvaldības Zemes pārvaldības dienesta vecākā zemes lietu speciālistus 

Marta Vizule 

− Rēzeknes novada pašvaldības Zemes pārvaldības dienesta speciāliste zemes nomas 

jautājumos Anita Bringule 

− Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja Anna Jaudzema 

− Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas teritorijas plānotāja Tatjana 

Kārkliniece 

− Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas sabiedrisko attiecību 

speciāliste Diāna Selecka 

− Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas vecākā vides aizsardzības 

speciāliste Terēzija Kruste 

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

− Nodibinājuma „Lauku ekonomikas attīstībai Rēzeknes novadā” (LEARN) izpilddirektore 

Daina Butlere 

− Laikraksta „Rēzeknes Vēstis” žurnāliste Aleksandra Elksne-Pavlovska 

− Laikraksta „Panorama Rezekne” žurnālists Sergejs Timofejevs 

 

Nepiedalās: Rēzeknes novada domes deputāti: Vilis Deksnis - ikgadējā atvaļinājumā, Anita 

Ludborža -  pārejoša darbnespēja, Edgars Nizins, Pēteris Stanka - pamatdarbā, Frīdis Zenčenko - 

miris   

mailto:info@rdc.lv
mailto:info@rdc.lv
http://www.rezeknesnovads.lv/
http://www.rezeknesnovads.lv/


2 

 

  Darba kārtībā: 

1. Par nodibinājuma „Lauku ekonomikas attīstībai Rēzeknes novadā” (LEARN) 

atskaiti par 2018.gadu  

2. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 21.marta saistošo noteikumu Nr.29 

“Grozījums Rēzeknes novada pašvaldības 2016.gada 4.augusta saistošajos 

noteikumos Nr.73 “Par atbildību par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas 

sistēmu ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumu pārkāpšanu”” izdošanu  

3. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 21.marta saistošo noteikumu 

Nr.(numurs)0 „Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada 21.marta 

saistošajos noteikumos Nr.101 „Par ielu tirdzniecību Rēzeknes novadā”” izdošanu  

4. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 21.marta saistošo noteikumu 

Nr.(numurs)1 „Grozījums Rēzeknes novada pašvaldības 2009.gada 3.decembra 

saistošajos noteikumos Nr.(numurs) „Par Rēzeknes novada pašvaldības nodevām”” 

izdošanu  

5. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 21.marta saistošo noteikumu 

Nr.(numurs)2 „Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2010.gada 19.augusta 

saistošajos noteikumos Nr.(numurs)8 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu 

Rēzeknes novadā”” izdošanu  

6. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 21.marta saistošo noteikumu 

Nr.(numurs)3 „Grozījums Rēzeknes novada pašvaldības 2015.gada 3.decembra 

saistošajos noteikumos Nr.(numurs)9 „Par Lubāna ezera ekspluatācijas 

(apsaimniekošanas) noteikumiem”” izdošanu 

7. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 21.marta saistošo noteikumu 

Nr.(numurs)4 „Grozījums Rēzeknes novada pašvaldības 2015.gada 19.marta 

saistošajos noteikumos Nr.(numurs)0 „Par Rēzeknes novada simboliku un tās 

izmantošanu”” izdošanu  

8. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 21.marta saistošo noteikumu 

Nr.(numurs)5 „Grozījums Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada 15.novembra 

saistošajos noteikumos Nr.91 „Par koku ciršanu ārpus meža Rēzeknes novadā”” 

izdošanu  

9. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2016.gada 3.novembra lēmumā “Par 

Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2013. – 2024. gadam grozījumu izstrādes 

uzsākšanu”  

10. Par grozījumu veikšanu Rēzeknes novada pašvaldības 2016.gada 18.februāra 

noteikumos Nr.18 “Rēzeknes novada pašvaldības iestāžu sniegto maksas 

pakalpojumu izcenojumu aprēķināšanas metodika un izcenojumu apstiprināšanas 

kārtība”  

11. Par nolikuma par inventarizācijas veikšanu Rēzeknes novada pašvaldībā 

apstiprināšanu  

12. Par Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas Attīstības plānošanas nodaļas 

nolikuma jaunās redakcijas apstiprināšanu  

13. Par Ozolaines bāriņtiesas locekles Larisas Morozas atbrīvošanu no amata  

14. Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības administratīvās komisijas sastāvā  

15. Par Rēzeknes novada domes lēmumu par kapavietas nomas maksas noteikšanu 

atzīšanu par spēku zaudējušiem  

16. Par nekustamā īpašuma “Lūznavas muižas apbūve” būves “Praktisko apmācību 

darbnīca” metināšanas telpas Pils iela 4, Lūznava, Lūznavas pagastā, Rēzeknes 

novadā, telpu nomas tiesību izsoli saimnieciskai darbībai  
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17. Par neapbūvētas pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra 

apzīmējumu 7888 004 0087 Silmalas pagastā nomas tiesību izsoles rezultātu 

apstiprināšanu  

18. Par neapbūvētas, pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra 

apzīmējumu 7888 004 0315 Silmalas pagastā nomas tiesību izsoles rezultātu 

apstiprināšanu  

19. Par neapbūvētas zemes reformas pabeigšanai paredzētās zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 7888 004 0338 Silmalas pagastā nomas tiesību izsoles rezultātu 

apstiprināšanu  

20. Par neapbūvētas rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 

007 0186 Silmalas pagastā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu  

21. Par dzīvokļa īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā  

22. Par Rēzeknes novada pašvaldībai piederošā zemesgabala Rītupes ielā 15, Bērzgale, 

Bērzgales pagastā, ar kadastra apzīmējumu 7844 002 0285, nodošanu dzīvokļu 

īpašniekiem īpašumā bez atlīdzības  

23. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(numurs), Nākotnes ielā 9, Čornajā, Čornajas pagastā, 

nosacītās cenas apstiprināšanu  

24. Par nekustamā īpašuma „Vagaļi 3,” Čornajas pagastā, nosacītās cenas 

apstiprināšanu  

25. Par nekustamā īpašuma „Sami”, Sakstagala pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu  

26. Par nekustamā īpašuma “Stirāni”, Sakstagala pagastā, nosacītās cenas 

apstiprināšanu  

27. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(numurs), ”Jaunā māja 1”- (numurs), Dricānos, Dricānu 

pagastā, nodošanu atsavināšanai L. L. 

28. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(numurs), ”Kļavas”- (numurs, Dricānos, Dricānu pagastā, 

nodošanu atsavināšanai G.T. 

29. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(numurs), “Jaunā māja 1”- (numurs), Dricānos, Dricānu 

pagastā, nodošanu atsavināšanai Ļ. T. 

30. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(numurs) Egļu ielā 2, Lendžos, Lendžu pagastā, nodošanu 

atsavināšanai S.D. 

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

atsavināšanai M.K. 

32. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(numurs) Egļu ielā 2, Lendžos, Lendžu pagastā, nodošanu 

atsavināšanai I.P. 

33. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(numurs) Egļu ielā 2, Lendžos, Lendžu pagastā, nodošanu 

atsavināšanai K. Š. 

34. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(numurs) Egļu ielā 1, Lendžos, Lendžu pagastā, nodošanu 

atsavināšanai V. Š. 

35. Par nekustamā īpašuma “Taudejāņi 187”, Lendžu pagastā, nodošanu atsavināšanai 

L. I. 

36. Par nomas līguma par pašvaldībai piederošās būves uzturēšanu noslēgšanu ar A.K. 

Lendžu pagastā  

37. Par Rēzeknes novada domes 2014.gada 5.jūnija lēmuma „Par dzīvojamās mājas, 

“Kļavas”, Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads pārvaldīšanas tiesību 

nodošanu dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai personai” atzīšanu par spēku zaudējušu  

38. Par pakalpojumu maksu apstiprināšanu Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 

“Maltas pagastu apvienība” struktūrvienībā “Silmalas pagasta pārvalde”  

39. Par pamatlīdzekļa izslēgšanu no Rēzeknes novada pašvaldības Dricānu pagastu 

apvienības bilances un nodošanu metāllūžņos  
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40. Par 2018.gada 28.marta un 2018.gada 29.decembra telpu nomas līgumu izteikšanu 

jaunā redakcijā  

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

42. Par pārrakstīšanās kļūdas labošanu Rēzeknes novada domes 2011.gada 7.jūlija 

lēmumā “Par Z. G. zemes lietošanas tiesību izbeigšanu zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 7888 007 0087 Lūznavas pagastā”  

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

atjaunošanai neizmantoto pašvaldībām piekrītošo zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumiem 7886 002 0126, 7886 002 0346, 7886 007 0044 reģistrēšanu 

zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda Sakstagala pagastā  

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

atjaunošanai neizmantoto pašvaldībām piekrītošo zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumiem 7896 001 0113 un 7896 005 0491 reģistrēšanu zemesgrāmatā uz 

pašvaldības vārda Vērēmu pagastā  

45. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7854 001 0063 sadali Gaigalavas pagastā  

46. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7862 001 0379 sadali Kaunatas pagastā  

47. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7874 002 0145 sadali Nagļu pagastā  

48. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Šariginu 

mājas” Griškānu pagastā  

49. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Jaunais 

laiks” Ozolmuižas pagastā  

50. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2018.gada 6.decembra lēmumā “Par zemes 

ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7894 002 

0101 un 7894 002 0181 robežu pārkārtošanai Strūžānu pagastā”  

51. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2018.gada 15.februāra lēmumā “Par zemes 

ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem “Ielejas”, ”Kalniņi 4”, 

“Kalniņi Trīs” Vērēmu pagastā”  

52. Par 2009.gada 29.jūnija Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.044 grozījumiem un 

līguma darbības termiņa pagarināšanu ar V. D. Ozolaines pagastā  

53. Par 2009.gada 29.jūnija Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.136 grozījumiem ar 

I. Ž. Sakstagala pagastā  

54. Par grozījumiem 2009.gada 10. augusta Lauku apvidus zemes nomas tipveida līgumā 

Nr.22 un līguma darbības termiņa pagarināšanu ar P. D. Silmalas pagastā  

55. Par medību tiesību nodošanu mednieku biedrībai „ENERĢIJA” Čornajas pagastā  

56. Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu  

57. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu  

58. Par aizņēmuma ņemšanu projekta “Pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošana 

Rēzeknes novadā, 2.kārta” īstenošanai  

59. Par aizņēmuma ņemšanu jauna vieglā automobiļa iegādei Maltas pagastu apvienības 

Feimaņu pagasta pārvaldes funkciju nodrošināšanai  

 

 

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

 

Izskatījusi Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja Monvīda Švarca priekšlikumu par 

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

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

12 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, 

Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Monvīds 

Švarcs, Ērika Teirumnieka), “pret” - nav, “atturas” - nav, n o l e m j: 
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apstiprināt izsludināto Rēzeknes novada domes 2019.gada 21.marta sēdes darba kārtību (1. 

- 59.jautājums). 

 

1. § 

Par nodibinājuma „Lauku ekonomikas attīstībai Rēzeknes novadā” (LEARN) 

atskaiti par 2018.gadu  
(Ziņo D.Butlere) 

 

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

novada dome, balsojot “par” - 12 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, 

Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Viktors 

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

nav, n o l e m j: 

 

pieņemt zināšanai nodibinājuma „Lauku ekonomikas attīstībai Rēzeknes novadā” (LEARN) 

atskaiti par 2018.gadu (atskaites prezentācija pievienota). 

 

2. § 

Par Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 21.marta saistošo noteikumu Nr.29 

“Grozījums Rēzeknes novada pašvaldības 2016.gada 4.augusta saistošajos noteikumos 

Nr.73 “Par atbildību par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu 

ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumu pārkāpšanu”” izdošanu  
(Ziņo A.Jaudzema) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 16.punktu, 41.panta 

pirmās daļas 1.punktu, 43.panta trešās daļas 5.punktu, Meliorācijas likuma 22.2 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 14.marta priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, 

balsojot “par” - 12 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Zigfrīds Lukaševičs, 

Pāvels Melnis, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs 

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

 

1. izdot Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 21.marta saistošos noteikumus Nr.29 

“Grozījums Rēzeknes novada pašvaldības 2016.gada 4.augusta saistošajos noteikumos 

Nr.73 “Par atbildību par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu 

ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumu pārkāpšanu”” (saistošie noteikumi pievienoti). 

2. Uzdot Attīstības plānošanas nodaļas vadītājai A.Jaudzemai nodrošināt Rēzeknes novada 

pašvaldības 2016.gada 4.augusta saistošo noteikumu Nr.73 „Par atbildību par 

pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu ekspluatācijas un uzturēšanas 

noteikumu pārkāpšanu” konsolidēšanu. 
3. Uzdot Attīstības plānošanas nodaļai nodrošināt spēkā stājušos Rēzeknes novada 

pašvaldības 2019.gada 21.marta saistošo noteikumu Nr.29 „Grozījums Rēzeknes 

novada pašvaldības 2016.gada 4.augusta saistošajos noteikumos Nr.73 „Par atbildību 

par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu ekspluatācijas un 

uzturēšanas noteikumu pārkāpšanu”” un konsolidēto Rēzeknes novada pašvaldības 

2016.gada 4.augusta saistošo noteikumu Nr.73 „Par atbildību par pašvaldības nozīmes 

koplietošanas meliorācijas sistēmu ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumu 

pārkāpšanu”” publicēšanu Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapā. 
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3. § 

Par Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 21.marta saistošo noteikumu Nr.(numurs)0 

„Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada 21.marta saistošajos noteikumos 

Nr.101 „Par ielu tirdzniecību Rēzeknes novadā”” izdošanu  
(Ziņo S.Ančikovska) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās 

daļas 16.punktu un Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumu Nr.440 “Noteikumi par 

tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību” 

9.punktu, 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 14.marta priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 12 (Regīna 

Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Elvīra 

Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, 

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

 

1. izdot Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 21.marta saistošos noteikumus 

Nr.(numurs)0 „Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada 21.marta saistošajos 

noteikumos Nr.101 „Par ielu tirdzniecību Rēzeknes novadā”” (saistošie noteikumi 

pievienoti). 

2. Uzdot Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītājai S.Ančikovskai nodrošināt Rēzeknes 

novada pašvaldības 2013.gada 21.marta saistošo noteikumu Nr.101 „Par ielu 

tirdzniecību Rēzeknes novadā” konsolidēšanu. 

3. Uzdot Attīstības plānošanas nodaļai nodrošināt Rēzeknes novada pašvaldības 

2019.gada 21.marta saistošos noteikumus Nr.(numurs)0 „Grozījumi Rēzeknes novada 

pašvaldības 2013.gada 21.marta saistošajos noteikumos Nr.101 „Par ielu tirdzniecību 

Rēzeknes novadā”” un konsolidēto Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada 21.marta 

saistošo noteikumu Nr.101 „Par ielu tirdzniecību Rēzeknes novadā” publicēšanu 

Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapā. 

 

4. § 

Par Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 21.marta saistošo noteikumu Nr.(numurs)1 

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

Nr.(numurs) „Par Rēzeknes novada pašvaldības nodevām”” izdošanu  
(Ziņo S.Ančikovska) 

 

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

nodokļiem un nodevām” 12.panta pirmās daļas 1., 2., 7., 9. un 10.punktu, 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 14.marta 

priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 12 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, 

Aivars Buharins, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, 

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

“atturas” - nav, n o l e m j: 

 

1. izdot Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 21.marta saistošos noteikumus 

Nr.(numurs)1 „Grozījums Rēzeknes novada pašvaldības 2009.gada 3.decembra 

saistošajos noteikumos Nr.(numurs) „Par Rēzeknes novada pašvaldības nodevām”” 

(saistošie noteikumi pievienoti). 
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2. Uzdot Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītājai S.Ančikovskai nodrošināt Rēzeknes 

novada pašvaldības 2009.gada 3.decembra saistošo noteikumu Nr.(numurs) „Par 

Rēzeknes novada pašvaldības nodevām” konsolidēšanu. 

3. Uzdot Attīstības plānošanas nodaļai nodrošināt Rēzeknes novada pašvaldības 

2019.gada 21.marta saistošo noteikumu Nr.(numurs)1 „Grozījums Rēzeknes novada 

pašvaldības 2009.gada 3.decembra saistošajos noteikumos Nr.(numurs) „Par Rēzeknes 

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

3.decembra saistošo noteikumu Nr.(numurs) „Par Rēzeknes novada pašvaldības 

nodevām” publicēšanu Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapā. 

 

5. § 

Par Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 21.marta saistošo noteikumu Nr.(numurs)2 

„Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2010.gada 19.augusta saistošajos noteikumos 

Nr.(numurs)8 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rēzeknes novadā”” izdošanu  
(Ziņo T.Kruste) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 16.punktu, Atkritumu 

apsaimniekošanas likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu, 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 14.marta priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 12 (Regīna 

Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Elvīra 

Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, 

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

 

1. izdot Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 21.marta saistošos noteikumus 

Nr.(numurs)2 “Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2010.gada 19.augusta 

saistošajos noteikumos Nr.(numurs)8 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu 

Rēzeknes novadā”” (saistošie noteikumi pievienoti). 

2. Uzdot Attīstības plānošanas nodaļas vecākajai vides aizsardzības speciālistei T.Krustei 

nodrošināt Rēzeknes novada pašvaldības 2010.gada 19.augusta saistošo noteikumu 

Nr.(numurs)8 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rēzeknes novadā” 

konsolidēšanu. 

3. Uzdot Attīstības plānošanas nodaļai nodrošināt spēkā stājušos Rēzeknes novada 

pašvaldības 2019.gada 21.marta saistošo noteikumu Nr.(numurs)2 “Grozījumi 

Rēzeknes novada pašvaldības 2010.gada 19.augusta saistošajos noteikumos 

Nr.(numurs)8 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rēzeknes novadā”” un 

konsolidēto Rēzeknes novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.(numurs)8 „Par 

sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rēzeknes novadā” publicēšanu Rēzeknes novada 

pašvaldības mājaslapā. 

 

6. § 

Par Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 21.marta saistošo noteikumu Nr.(numurs)3 

„Grozījums Rēzeknes novada pašvaldības 2015.gada 3.decembra saistošajos noteikumos 

Nr.(numurs)9 „Par Lubāna ezera ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumiem”” 

izdošanu  
(Ziņo T.Kruste, Debatē S.Šķesters, M.Švarcs, T.Kruste) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, Ministru kabineta noteikumu 

Nr.(numurs)49 „Noteikumi par ūdens objektiem, kuru hidroloģiskais režīms ir regulējams ar 

hidrotehniskajām būvēm” 7.punktu un 9.punktu, ņemot vērā Rēzeknes novada domes 2018.gada 
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18.oktobra lēmumu “Par Rēzeknes novada pašvaldības pagastu pārvalžu reorganizāciju” 

(protokols Nr.22, 3.§) un Tautsaimniecības attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas 2019.gada 

14.marta priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 12 (Regīna Baranova, Vasīlijs 

Bašmakovs, Aivars Buharins, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, 

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

- nav, “atturas” - nav, n o l e m j: 

 

1. izdot Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 21.marta saistošos noteikumus 

Nr.(numurs)3 „Grozījums Rēzeknes novada pašvaldības 2015.gada 3.decembra 

saistošajos noteikumos Nr.(numurs)9 „Par Lubāna ezera ekspluatācijas 

(apsaimniekošanas) noteikumiem”” (saistošie noteikumi pievienoti). 

2. Uzdot Attīstības plānošanas nodaļas vecākajai vides aizsardzības speciālistei T.Krustei 

nodrošināt Rēzeknes novada pašvaldības 2015.gada 3.decembra saistošo noteikumu 

Nr.(numurs)9 „Par Lubāna ezera ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumiem” 

konsolidēšanu. 
3. Uzdot Attīstības plānošanas nodaļai nodrošināt spēkā stājušos Rēzeknes novada 

pašvaldības 2019.gada 21.marta saistošo noteikumu Nr.(numurs)3 „Grozījums 

Rēzeknes novada pašvaldības 2015.gada 3.decembra saistošajos noteikumos 

Nr.(numurs)9 „Par Lubāna ezera ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumiem”” un 

konsolidēto Rēzeknes novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.(numurs)9 „Par 

Lubāna ezera ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumiem” publicēšanu Rēzeknes 

novada pašvaldības mājaslapā. 

 

7. § 

Par Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 21.marta saistošo noteikumu Nr.(numurs)4 

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

Nr.(numurs)0 „Par Rēzeknes novada simboliku un tās izmantošanu”” izdošanu  
(Ziņo D.Selecka) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”21.panta pirmās daļas 7.punktu, 43.panta trešo 

daļu, likuma “Par nodokļiem un nodevām” 12.panta pirmās daļas 9.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 14.marta 

priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 12 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, 

Aivars Buharins, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, 

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

“atturas” - nav, n o l e m j: 

 

1. izdot Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 21.marta saistošos noteikumus 

Nr.(numurs)4 „Grozījums Rēzeknes novada pašvaldības 2015.gada 19.marta saistošajos 

noteikumos Nr.(numurs)0 „Par Rēzeknes novada simboliku un tās izmantošanu”” 

(saistošie noteikumi pievienoti). 

2. Uzdot Attīstības plānošanas nodaļas sabiedrisko attiecību speciālistei D.Seleckai 

nodrošināt Rēzeknes novada pašvaldības 2015.gada 19.marta saistošo noteikumu 

Nr.(numurs)0 „Par Rēzeknes novada simboliku un tās izmantošanu” konsolidēšanu. 
3. Uzdot Attīstības plānošanas nodaļai nodrošināt spēkā stājušos Rēzeknes novada 

pašvaldības 2019.gada 21.marta saistošo noteikumu Nr.(numurs)4 „Grozījums 

Rēzeknes novada pašvaldības 2015.gada 19.marta saistošajos noteikumos Nr.(numurs)0 

„Par Rēzeknes novada simboliku un tās izmantošanu” un konsolidēto Rēzeknes novada 

pašvaldības 2015.gada 19.marta saistošo noteikumu Nr.(numurs)0 „Par Rēzeknes 
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novada simboliku un tās izmantošanu” publicēšanu Rēzeknes novada pašvaldības 

mājaslapā. 

 

 

 

 

 

 

8. § 

Par Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 21.marta saistošo noteikumu Nr.(numurs)5 

„Grozījums Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada 15.novembra saistošajos noteikumos 

Nr.91 „Par koku ciršanu ārpus meža Rēzeknes novadā”” izdošanu  
(Ziņo T.Kruste) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 13.punktu, Meža likuma 

8.panta otro daļu, Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.(numurs)09 „Noteikumi par 

koku ciršanu ārpus meža" 22.punktu, 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 14.marta 

priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 12 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, 

Aivars Buharins, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, 

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

“atturas” - nav, n o l e m j: 

 

1. izdot Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 21.marta saistošos noteikumus 

Nr.(numurs)5 „Grozījums Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada15.novembra 

saistošajos noteikumos Nr.91 „Par koku ciršanu ārpus meža Rēzeknes novadā” 

(saistošie noteikumi pievienoti). 

2. Uzdot Attīstības plānošanas nodaļas vecākajai vides aizsardzības speciālistei T.Krustei 

nodrošināt Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada 15.novembra saistošo noteikumu 

Nr.91 „Par koku ciršanu ārpus meža Rēzeknes novadā” konsolidēšanu. 
3. Uzdot Attīstības plānošanas nodaļai nodrošināt spēkā stājušos Rēzeknes novada 

pašvaldības 2019.gada 21.marta saistošo noteikumu Nr.(numurs)5 „Grozījums 

Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada 15.novembra saistošajos noteikumos Nr.91 

„Par koku ciršanu ārpus meža Rēzeknes novadā” un konsolidēto Rēzeknes novada 

pašvaldības saistošo noteikumu Nr.91 „Par koku ciršanu ārpus meža Rēzeknes novadā” 

publicēšanu Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapā. 

 

9. § 

Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2016.gada 3.novembra lēmumā “Par Rēzeknes 

novada teritorijas plānojuma 2013. – 2024. gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu”  
(Ziņo T.Kārkliniece) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, Teritorijas 

attīstības plānošanas likuma 12.panta 1.daļu, 23.panta ceturto un piekto daļu, Ministru kabineta 

2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības 

plānošanas dokumentiem” 75.punktu, ņemot vērā saņemtos fizisko personu iesniegumus un 

Tautsaimniecības attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas 2019.gada 14.marta priekšlikumu, 

Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 12 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars 

Buharins, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Viktors 
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Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Ērika Teirumnieka), “pret” - nav, “atturas” - 

nav, n o l e m j: 

 

izdarīt Rēzeknes novada domes 2016.gada 3.novembra lēmumā “Par Rēzeknes novada 

teritorijas plānojuma 2013. – 2024.gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu” (protokols Nr. 25, 1.§),  

turpmāk – Lēmums, šādus grozījumus:  

1. Izteikt Lēmuma 1.punktu šādā redakcijā:  

“1. Uzsākt Rēzeknes novada teritorijas plānojuma izstrādi.” 

2. Izteikt Lēmuma 2.punktu šādā redakcijā: 

“2. Apstiprināt darba uzdevumu grozījumus teritorijas plānojuma izstrādei” (darba 

uzdevums pievienots). 

3. Izteikt Lēmuma 3.punktu šādā redakcijā: 

“3. Par teritorijas plānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt Rēzeknes novada pašvaldības 

Attīstības plānošanas nodaļas vadītāju Annu Jaudzemu.” 

4. Izteikt Lēmuma 4.1.apakšpunktu šādā redakcijā: 

“4.1. Darba grupas vadītāja: Anna Jaudzema, Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības 

plānošanas nodaļas vadītāja;” 

5. Izteikt Lēmuma 4.2.apakšpunktu šādā redakcijā: 

“4.2. Darba grupas locekļi: 

Tatjana Kārkliniece, Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas 

teritorijas plānotāja; 

Tatjana Volka, Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas 

teritorijas plānotāja; 

Inga Aleksandroviča, Rēzeknes novada pašvaldības Būvvaldes vadītāja; 

Kristaps Kaļva, Rēzeknes novada pašvaldības Būvvaldes būvtehniķis; 

Terēzija Kruste, Rēzeknes novada pašvaldības vecākā vides aizsardzības 

speciāliste; 

Juris Zvīdriņš, Rēzeknes novada pašvaldības Zemes pārvaldības dienesta vadītājs; 

Alberts Kindzulis, Rēzeknes novada pašvaldības Saimnieciskā nodrošinājuma un 

infrastruktūras nodaļas komunālinženieris; 

Staņislavs Šķesters, Rēzeknes novada domes deputāts, Teritorijas attīstības 

plānošanas, tautsaimniecības, vides un infrastruktūras jautājumu pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājs.” 

6. Izteikt Lēmuma 5.punktu šādā redakcijā: 

“5. Uzdot Attīstības plānošanas nodaļai piecu darba dienu laikā publicēt paziņojumu un 

ievietot lēmumu “Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2016.gada 3.novembra 

lēmumā “Par Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2013. – 2024.gadam 

grozījumu izstrādes uzsākšanu”” pašvaldības mājas lapā www.rezeknesnovads.lv 

un valsts Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā.” 

 

10. § 

Par grozījumu veikšanu Rēzeknes novada pašvaldības 2016.gada 18.februāra noteikumos 

Nr.18 “Rēzeknes novada pašvaldības iestāžu sniegto maksas pakalpojumu izcenojumu 

aprēķināšanas metodika un izcenojumu apstiprināšanas kārtība”  
(Ziņo S.Ančikovska, Debatē S.Šķesters, S.Ančikovska, M.Švarcs, P.Melnis) 

 

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 

14.marta priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 12 (Regīna Baranova, Vasīlijs 

Bašmakovs, Aivars Buharins, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, 
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Juris Runčs, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Ērika Teirumnieka), “pret” 

- nav, “atturas” - nav, n o l e m j: 

 

1. Izdarīt Rēzeknes novada pašvaldības 2016.gada 18.februāra noteikumos Nr.18 

“Rēzeknes novada pašvaldības iestāžu sniegto maksas pakalpojumu izcenojumu 

aprēķināšanas metodika un izcenojumu apstiprināšanas kārtība”, turpmāk- Noteikumi, 

(apstiprināti Rēzeknes novada domes 2016.gada 18.februāra sēdē (protokols 

Nr.(numurs), 1.§)) šādus grozījumus: 

1.1. Papildināt Noteikumu 10.punktu ar 10.1.apakšpunktu un izteikt to šādā redakcijā:  

“ 10.1 Tiešās izmaksas (Tizm) aprēķina, izmantojot šādu formulu: 

Tizm = (B+S+P+F+C), kur 
B - institūcijas tieši pakalpojuma sniegšanā iesaistīto darbinieku atalgojums. 

Atalgojumu veido procesā iesaistīto darbinieku skaits, viņu izlietotais darba laiks un 

darba samaksa. Tieši pakalpojuma sniegšanā iesaistītie darbinieki ir tie, kas tieši 

nodrošina un piedalās pakalpojuma sniegšanā. Šajā sadaļā netiek iekļauts 

administrācijas atalgojums; 

S – tieši pakalpojuma sniegšanā iesaistīto darbinieku valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātās iemaksas. 

P – samaksa par citiem pakalpojuma nodrošināšanai nepieciešamajiem materiāliem un 

pakalpojumiem, t.sk. pakalpojuma sniegšanai nepieciešamo materiālu un mazvērtīgā 

inventāra iegādes izdevumi, energoresursu, ūdens un citu komunālo pakalpojumu 

izmaksas (ja nav noteikts, ka rēķinu par komunālajiem slēdz un atbilstoši tam 

pakalpojumu apmaksā pakalpojuma saņēmējs). Šos izdevumus aprēķina tādā apmērā, 

lai pakalpojuma cenas aprēķinā tiktu iekļauti visi ar pakalpojuma sniegšanu saistītie 

izdevumi; 

F – to pamatlīdzekļu nolietojuma summa, kurus izmanto attiecīgā pakalpojuma 

sniegšanai. Ja pakalpojuma sniegšanai nepieciešams iegādāties papildu pamatlīdzekļus, 

izdevumos iekļauj arī plānojamo pamatlīdzekļu nolietojuma summu; 

C – citas tiešās izmaksas, kas pēc ekonomiskās būtības ir attiecināmas uz pakalpojuma 

sniegšanu.” 

1.2. Papildināt Noteikumu 10.punktu ar 10.2.apakšpunktu un izteikt to šādā redakcijā: 

“10.2. Netiešās izmaksas (Nizm) aprēķina, izmantojot šādu formulu: 

Nizm = A x k, kur 
A – administrācijas izdevumi jeb tādi izdevumi, kuri nodrošina institūcijas vispārējo 

darbību, lai attiecīgie darbinieki varētu sekmīgi sniegt maksas pakalpojumu; 

k – koeficents (īpatsvars), kas raksturo, kādu daļu no kopējiem administrācijas 

izdevumiem ir plānots attiecināt uz konkrētā maksas pakalpojuma sniegšanu. To rēķina, 

konkrētā pakalpojuma sniegšanā tieši iesaistīto darbinieku plānoto atalgojumu (gadā) 

izdalot ar visu institūcijas ar pakalpojuma sniegšanu saistīto darbinieku atalgojumu 

(gadā).” 

1.3.  Izteikt Noteikumu 13.punktu šādā redakcijā: 

“13. Dome apstiprina tikai aprēķināto maksas pakalpojuma izcenojumu. 

Apstiprinātajam maksas pakalpojuma izcenojumam piemēro pievienotās 

vērtības nodokli, ja iestāde ir pievienotās vērtības nodokļa maksātāja. Ja 

maksas pakalpojuma izcenojumam nepiemēro pievienotās vērtības nodokli vai 

piemēro samazināto nodokļa likmi, cenrādī (2.pielikums) pie attiecīgā maksas 

pakalpojuma izdara atbilstošu atsauci un piezīmēs norāda Pievienotās vērtības 

nodokļa likuma attiecīgo pantu un tā daļu.” 

1.4. Izteikt Noteikumu 14.punktu šādā redakcijā: 
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“14. Ja tiek veiktas izmaiņas nodokļu likmēs, iestāde nekavējoties nodrošina 

attiecīgas informācijas publicēšanu šo noteikumu 21.punktā minētajās tīmekļa 

vietnēs un iestādes telpās, koriģējot maksas pakalpojuma cenrādi 

(2.pielikums).” 

1.5.  Svītrot Noteikumu 15.punktu.  

1.6. Izteikt Noteikumu 16.punktu šādā redakcijā: 

“16. Aprēķinot maksas pakalpojumu izcenojumus, tajos var paredzēt atvieglojumus 

normatīvajos aktos noteiktajām mērķa grupām (piemēram, bērni, studenti, 

daudzbērnu ģimenes, pensionāri, personas, kurām ir noteikta invaliditāte, bez 

vecāku gādības palikuši bērni), lai nodrošinātu maksas pakalpojumu 

pieejamību.” 

1.7. Izteikt Noteikumu 18.punktu šādā redakcijā: 

“18. Iestāde sagatavo lēmuma projektu par maksas pakalpojumu izcenojumiem, 

kuram klāt pievieno maksas pakalpojumu izcenojumu aprēķinus, atbilstoši 

šiem noteikumiem un iesniedz to apstiprināšanai Rēzeknes novada domē.” 

1.8.  Izteikt Noteikumu 20.punktu šādā redakcijā: 

“20. Lēmumā par maksas pakalpojumu izcenojumiem var norādīt atvieglojumus, to 

piemērošanas nosacījumus un citus īpašos nosacījumus. Pēc maksas 

pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanas, maksas pakalpojumu cenrādi 

izstrādā saskaņā ar 2.pielikumu.” 

1.9.  Izteikt Noteikumu 21.punktu šādā redakcijā: 

“21. Maksas pakalpojumu izcenojumu spēkā stāšanās dienā pakalpojumu sniedzējs 

nodrošina maksas pakalpojumu cenrāža (2.pielikums) publicēšanu savā vai 

pašvaldības tīmekļa vietnē un nodrošina informācijas pieejamību iestādes 

telpās.” 

1.10. Izteikt Noteikumu 22.punktu šādā redakcijā: 

“22. Grozījumus maksas pakalpojumu izcenojumos izdara šādos gadījumos:” 

2. Noteikumu grozījumi stājas spēkā 2019.gada 21.martā. 

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

27.martam nodrošināt Rēzeknes novada pašvaldības 2016.gada 18.februāra noteikumu 

Nr.18 “Rēzeknes novada pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumu izcenojumu 

noteikšanas metodika un izcenojumu apstiprināšanas kārtība” konsolidēšanu. 

4. Uzdot Attīstības plānošanas nodaļai nodrošināt konsolidēto noteikumu publicēšanu 

Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapā. 

 

11. § 

Par nolikuma par inventarizācijas veikšanu Rēzeknes novada pašvaldībā apstiprināšanu 
(Ziņo S.Ančikovska) 

 

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

Finanšu un grāmatvedības nodaļas ierosinājumu un Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 

14.marta priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 12 (Regīna Baranova, Vasīlijs 

Bašmakovs, Aivars Buharins, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, 

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

- nav, “atturas” - nav, n o l e m j: 

 

1. ar 2019.gada 21.martu apstiprināt nolikumu par inventarizācijas veikšanu Rēzeknes 

novada pašvaldībā (nolikums ar pielikumiem pievienots). 

2. Ar 2019.gada 21.martu atzīt par spēku zaudējušu Rēzeknes novada domes 2017.gada 

2.novembra lēmuma “Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības grāmatvedības 

politikā” 1.punktu “mainīt sadaļu “Instrukcija inventarizācijas darbam” uz sadaļu 
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“Nolikums par inventarizācijas veikšanu Rēzeknes novada pašvaldībā (ar 

pielikumiem)” (protokols Nr.26.,1.§).  

 

12. § 

Par Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas Attīstības plānošanas nodaļas nolikuma 

jaunās redakcijas apstiprināšanu  
(Ziņo A.Jaudzema) 

 

Pamatojoties uz Likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Rēzeknes 

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

nolikums” 9.punktu, ņemot vērā Tautsaimniecības attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas 

2019.gada 14.marta priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 12 (Regīna Baranova, 

Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Elvīra Pizāne, Guntis 

Rasims, Juris Runčs, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Ērika 

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

 

1. Apstiprināt Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas Attīstības plānošanas nodaļas 

nolikumu jaunajā redakcijā (nolikums pievienots). 

2. Atzīt par spēku zaudējošu Rēzeknes novada domes sēdē 2016.gada 4.februārī 

apstiprināto Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas Attīstības plānošanas nodaļas 

nolikumu (protokols Nr.4, 4. §). 

3. Atzīt par spēku zaudējošu Rēzeknes novada domes sēdē 2016.gada 17.martā 

apstiprināto Rēzeknes novada pašvaldības vecākā vides aizsardzības speciālista 

darbības nolikumu (protokols Nr.7, 8.§).  

 

13. § 

Par Ozolaines bāriņtiesas locekles Larisas Morozas atbrīvošanu no amata 
(Ziņo I.Turka) 

 

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

likuma 12.panta pirmās daļas 1.punktu, ņemot vērā Rēzeknes novada domes 2009.gada 20.augusta 

lēmumu „Par Rēzeknes novada bāriņtiesu izveidošanu” (protokols Nr.7, 58.§), Rēzeknes novada 

domes 2014.gada 29.septembra lēmumu „Par Rēzeknes novada bāriņtiesu priekšsēdētāju, 

priekšsēdētāju vietnieku un locekļu ievēlēšanu” (protokols Nr.23, 1.§), Ozolaines bāriņtiesas 

locekles Larisas Morozas 2019.gada 12.marta iesniegumu, Teritoriālās pastāvīgās komitejas 

2019.gada 14.marta priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 12 (Regīna Baranova, 

Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Elvīra Pizāne, Guntis 

Rasims, Juris Runčs, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Ērika 

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

 

atbrīvot Ozolaines bāriņtiesas locekli Larisu Morozu no amata pēc pašas vēlēšanās ar 

2019.gada 31.martu. 

 

14. § 

Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības administratīvās komisijas sastāvā 
 (Ziņo V.Čuhnovs, Debatē M.Švarcs) 

 

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

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

nolikums” 12.1.2.apakšpunktu, ņemot vērā Administratīvās komisijas priekšsēdētāja Aivara 

Buharina ierosinājumu, Teritoriālās pastāvīgās komitejas, Tautsaimniecības attīstības jautājumu 
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pastāvīgas komitejas, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu pastāvīgās komitejas, Sociālo un 

veselības aizsardzības jautājumu pastāvīgas un Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 14.marta 

priekšlikumus, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 12 (Regīna Baranova, Vasīlijs 

Bašmakovs, Aivars Buharins, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, 

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

- nav, “atturas” - nav, n o l e m j: 

 

izdarīt šādus grozījumus, Rēzeknes novada domes 2017.gada 20.jūlija lēmumā „Par 

Rēzeknes novada pašvaldības administratīvās komisijas izveidošanu” (protokols Nr.17, 7.§,): 

 

1. Izslēgt no Rēzeknes novada pašvaldības administratīvās komisijas sastāva Jāni Šaudiņu. 

2. Apstiprināt Oļegu Kvitkovski, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Kaunatas 

pagastu apvienība” struktūrvienības “Čornajas pagasta pārvalde” vadītāju, Rēzeknes 

novada pašvaldības administratīvās komisijas sastāvā. 

3. Apstiprināt Oļegu Kvitkovski par Rēzeknes novada pašvaldības administratīvas 

komisijas priekšsēdētāja vietnieku. 

 

15. § 

Par Rēzeknes novada domes lēmumu par kapavietas nomas maksas noteikšanu atzīšanu 

par spēku zaudējušiem  
(Ziņo I.Turka, Debatē S.Šķesters, I.Turka, P.Melnis, M.Švarcs) 

 

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

Republikas Satversmes tiesas 2019.gada 5.marta spriedumu lietā Nr.2018-08-03, ņemot vērā 

Teritoriālās pastāvīgās komitejas un Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 14.marta 

priekšlikumus, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 12 (Regīna Baranova, Vasīlijs 

Bašmakovs, Aivars Buharins, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, 

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

- nav, “atturas” - nav, n o l e m j: 

 

atzīt par spēku zaudējušiem šādus Rēzeknes novada domes lēmumus par kapavietas nomas 

maksas noteikšanu: 

1. Rēzeknes novada domes 2010.gada 4.novembra lēmumu “Par kapavietas nomas maksas 

noteikšanu” (protokols Nr.24, 10.§), ar kuru nomas maksa tika noteikta Maltas pagasta, 

Griškānu pagasta un Vērēmu pagasta kapsētās. 

2. Rēzeknes novada domes 2018.gada 6.decembra lēmumu “Par grozījumiem Rēzeknes 

novada domes 2010.gada 1.aprīļa lēmumā “Par transporta pakalpojumiem Ozolaines 

pagastā”” (protokols Nr.25, 15.§), ar kuru tika noteikta maksa par kapavietas ierādīšanu 

Ozolaines pagasta kapsētās. 

 

16. § 

Par nekustamā īpašuma “Lūznavas muižas apbūve” būves “Praktisko apmācību 

darbnīca” metināšanas telpas Pils iela 4, Lūznava, Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā, 

telpu nomas tiesību izsoli saimnieciskai darbībai  
(Ziņo S.Frančenko, Debatē S.Šķesters, S. Frančenko, M.Švarcs, J.Troška) 

 

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

finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.1pantu, Ministru kabineta 

2018.gada 20.februāra noteikumiem Nr.97 „Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” 

11.punktu, 12.punktu, 13.punktu, 54.punktu, 73.punktu, 76.punktu un 94.punktu, ņemot vērā 

Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 14.marta priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot 
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“par” - 12 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels 

Melnis, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, 

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

 

1. Nodot nomā Rēzeknes novada pašvaldībai piederošo nekustamā īpašuma “Lūznavas 

muižas apbūve” būves “Praktisko apmācību darbnīca” (kad.Nr.7868 002 0133 002) Pils 

iela 4, Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā metināšanas telpas: Nr.1 (88,3 m2), Nr.2 (7,0 

m2) un Nr.(numurs) (7,5 m2) - 102,8 m2 kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 7868 002 

0133 002, saimnieciskai darbībai, rīkojot nekustamā īpašuma nomas tiesību izsoli. 

2. Izveidot komisiju izsoles procedūras veikšanai šādā sastāvā: 

Komisijas priekšsēdētājs:  Gatis Pučka – Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 

„Maltas pagastu apvienība” struktūrvienības „Lūznavas 

pagasta pārvalde” vadītāja p.i.; 

Komisijas locekļi:          Inga Drele – struktūrvienības „Lūznavas pagasta pārvalde” 

projektu vadītāja; 

Irina Romančuka - struktūrvienības „Lūznavas pagasta  

pārvalde” dārzniece. 

3. Apstiprināt nomas maksas nosacīto cenu (izsoles sākumcenu) – 0,1631 EUR/m2 mēnesī 

(bez PVN). 

4. Apstiprināt publicējamo informāciju par nomā nododamajām telpām “Praktisko 

apmācību darbnīca” 102,8 m2 kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 7868 002 0133 002, 

kas atrodas Pils iela 4, Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā (publicējamā informācija 

pievienota). 

5. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma “Lūznavas muižas apbūve” būves 

“Praktisko apmācību darbnīca” metināšanas telpas Pils iela 4, Lūznava, Lūznavas 

pagastā, Rēzeknes novadā, nomas tiesību izsoles norises kārtību (izsoles norises kārtība 

pievienota). 

6. Komisijai organizēt telpas nomas tiesību izsoli saskaņā ar ārējiem normatīvajiem 

aktiem, kas regulē pašvaldības mantas nomas tiesību izsoli un Rēzeknes novada domes 

apstiprināto pašvaldības nekustamā īpašuma “Lūznavas muižas apbūve” būves 

“Praktisko apmācību darbnīca” metināšanas telpas iela 4, Lūznava, Lūznavas pagastā, 

Rēzeknes novadā, nomas tiesību izsoles norises kārtību. 

7. Komisijai nodrošināt informācijas par nomas objektu publicēšanu pašvaldības mājas 

lapā internetā un tās izvietošanu publiski pieejamā vietā, pagasta pārvaldes telpās un 

informācijas sniegšanas vietās atbilstoši ārējiem normatīvajiem aktiem, kas regulē 

pašvaldības mantas nomas tiesību izsoli. 

8. Komisijai iesniegt apstiprināšanai Rēzeknes novada pašvaldībai telpas nomas tiesību 

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

nenotikušu. 

 

17. § 

Par neapbūvētas pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 

7888 004 0087 Silmalas pagastā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu 
(Ziņo A.Bringule) 

 

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

finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 1.pantu, 3.panta 2.punktu, Ministru 

kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumiem Nr.(numurs)50 „Publiskas personas zemes nomas un 

apbūves tiesības noteikumi”, Rēzeknes novada domes 2019.gada 21.februāra lēmumu „Par 

neapbūvētas, pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7888 004 0087 

Silmalas pagastā, nomas tiesību izsoli” (protokols Nr.(numurs), 10.§), 2019.gada 6.marta izsoles 
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komisijas protokolu Nr.(numurs), ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 14.marta 

priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 12 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, 

Aivars Buharins, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, 

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

“atturas” - nav, n o l e m j: 

 

1. apstiprināt Rēzeknes novada pašvaldībai piekritīgās, neapbūvētas zemes vienības daļas 

ar kadastra apzīmējumu 7888 004 0087 nomas tiesību izsoles rezultātus, par uzvarētāju 

atzīstot z/s “Spēkvīri”, reģ. Nr.(numurs)2401020531, juridiskā adrese Robežu iela 14-

16, Pleikšņi, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, LV 4601, kurš izsoles objektu ir 

ieguvis par izsolei noteikto sākotnējo maksu EUR 75,00 (septiņdesmit pieci euro 00 

centi) gadā. 

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

struktūrvienības “Silmalas pagasta pārvalde” vadītājam viena mēneša laikā no lēmuma 

pieņemšanas dienas noslēgt ar z/s “Spēkvīri” zemes nomas līgumu uz 12 (divpadsmit) 

gadiem par zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7888 004 0087 un platību 3,4 

ha nomu lauksaimnieciskās darbības veikšanai, nosakot nomas maksu EUR 75,00 gadā, 

kā arī paredzot pašvaldības tiesības vienpusēji mainīt nomas maksas apmēru, ja 

normatīvie akti paredz citu zemes nomas maksas noteikšanas un aprēķināšanas kārtību. 

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

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

spēkā stāšanās publicēt informāciju par nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu 

Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapā. 

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

struktūrvienībai “Silmalas pagasta pārvalde” parakstīto zemes nomas līgumu reģistrēt 

Rēzeknes novada pašvaldības elektroniskajā dokumentu lietvedības sistēmā un 

nekustamā īpašuma nomas administrēšanas lietojumprogrammā “NOMA”. 

5. Lēmumu nosūtīt Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Maltas pagastu apvienība” 

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

Rēzeknes novads, LV-4630) un z/s “Spēkvīri” (Robežu iela 14-16, Pleikšņi, Ozolaines 

pagasts, Rēzeknes novads, LV 4601 ). 

 

18. § 

Par neapbūvētas, pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 

7888 004 0315 Silmalas pagastā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu  
(Ziņo A.Bringule) 

 

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

finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 1.pantu, 3.panta 2.punktu, Ministru 

kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumiem Nr.(numurs)50 „Publiskas personas zemes nomas un 

apbūves tiesības noteikumi”, Rēzeknes novada domes 2019.gada 21.februāra lēmumu „Par 

neapbūvētas, pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7888 004 0315 

Silmalas pagastā, nomas tiesību izsoli” (protokols Nr.(numurs), 8.§), 2019.gada 11.marta izsoles 

komisijas protokolu Nr.(numurs), ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 14.marta 

priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 12 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, 

Aivars Buharins, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, 

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

“atturas” - nav, n o l e m j: 

 

1. Apstiprināt Rēzeknes novada pašvaldībai piekritīgās, neapbūvētas zemes vienības daļas 

ar kadastra apzīmējumu 7888 004 0315 nomas tiesību izsoles rezultātus, par uzvarētāju 
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atzīstot A. M., personas kods (kods), adrese (adrese), kurš izsoles objektu ir ieguvis par 

izsolei noteikto sākotnējo maksu EUR 28,00 (divdesmit astoņi euro 00 centi) gadā. 

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

struktūrvienības “Silmalas pagasta pārvalde” vadītājam viena mēneša laikā no lēmuma 

pieņemšanas dienas noslēgt ar A. M. zemes nomas līgumu uz 12 (divpadsmit) gadiem, 

par zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7888 004 0315 un platību 0,44 ha 

nomu lauksaimnieciskās darbības veikšanai, nosakot nomas maksu EUR 28,00 gadā, kā 

arī paredzot pašvaldības tiesības vienpusēji mainīt nomas maksas apmēru, ja normatīvie 

akti paredz citu zemes nomas maksas noteikšanas un aprēķināšanas kārtību. 

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

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

līguma spēkā stāšanās publicēt informāciju par nomas tiesību izsoles rezultātu 

apstiprināšanu Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapā. 

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

struktūrvienībai “Silmalas pagasta pārvalde” parakstīto zemes nomas līgumu reģistrēt 

Rēzeknes novada pašvaldības elektroniskajā dokumentu lietvedības sistēmā un 

pašvaldības “Nomas” programmā. 

5. Lēmumu nosūtīt Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Maltas pagastu apvienība” 

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

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

 

19. § 

Par neapbūvētas zemes reformas pabeigšanai paredzētās zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 7888 004 0338 Silmalas pagastā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu  
(Ziņo A.Bringule) 

 

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

finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 1.pantu, 3.panta 2.punktu, Ministru 

kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumiem Nr.(numurs)50 „Publiskas personas zemes nomas un 

apbūves tiesības noteikumi”, Rēzeknes novada domes 2019.gada 21.februāra lēmumu „Par 

neapbūvētas, zemes reformas pabeigšanai paredzētās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 

004 0338 Silmalas pagastā, nomas tiesību izsoli” (protokols Nr.(numurs), 9.§), 2019.gada 6.marta 

izsoles komisijas protokolu Nr.4, ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 14.marta 

priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 12 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, 

Aivars Buharins, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, 

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

“atturas” - nav, n o l e m j: 

 

1. apstiprināt Rēzeknes novada pašvaldības neapbūvētas, zemes reformas pabeigšanai 

paredzētās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 004 0338 nomas tiesību izsoles 

rezultātus, par uzvarētāju atzīstot z/s “Spēkvīri”, reģ. Nr.(numurs)2401020531, 

juridiskā adrese Robežu iela 14-16, Pleikšņi, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, LV 

4601, kura izsoles objektu ir ieguvusi par izsolei noteikto sākotnējo maksu EUR 28,00 

(divdesmit astoņi euro 00 centi) gadā. 

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

struktūrvienības “Silmalas pagasta pārvalde” vadītājam viena mēneša laikā no lēmuma 

pieņemšanas dienas noslēgt ar z/s “Spēkvīri” zemes nomas līgumu uz 12 (divpadsmit) 

gadiem par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 004 0338 un platību 0,8 ha 

nomu lauksaimnieciskās darbības veikšanai, nosakot nomas maksu EUR 28,00 gadā, kā 

arī paredzot pašvaldības tiesības vienpusēji mainīt nomas maksas apmēru, ja normatīvie 

akti paredz citu zemes nomas maksas noteikšanas un aprēķināšanas kārtību. 
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3. Uzdod Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Maltas pagastu apvienība” 

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

spēkā stāšanās publicēt informāciju par nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu 

Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapā. 

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

struktūrvienībai ‘’Silmalas pagasta pārvalde” parakstīto zemes nomas līgumu reģistrēt 

Rēzeknes novada pašvaldības elektroniskajā dokumentu lietvedības sistēmā un 

nekustamā īpašuma nomas administrēšanas lietojumprogrammā “NOMA”. 

5. Lēmumu nosūtīt Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Maltas pagastu apvienība” 

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

Rēzeknes novads, LV-4630) un z/s “Spēkvīri” (Robežu iela 14-16, Pleikšņi, Ozolaines 

pagasts, Rēzeknes novads, LV 4601). 

 

20. § 

Par neapbūvētas rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 007 

0186 Silmalas pagastā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu  
(Ziņo A.Bringule) 

 

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

finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 1.pantu, 3.panta 2.punktu, Ministru 

kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumiem Nr.(numurs)50 „Publiskas personas zemes nomas un 

apbūves tiesības noteikumi”, Rēzeknes novada domes 2019.gada 21.februāra lēmumu „Par 

neapbūvētas, rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 007 0186 

Silmalas pagastā, nomas tiesību izsoli” (protokols Nr.(numurs), 7.§), 2019.gada 6.marta izsoles 

komisijas protokolu Nr.2, ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 14. marta 

priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 12 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, 

Aivars Buharins, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, 

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

“atturas” - nav, n o l e m j: 

 

1. apstiprināt Rēzeknes novada neapbūvētas, rezerves zemes fonda zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 7888 007 0186 nomas tiesību izsoles rezultātus, par uzvarētāju 

atzīstot A.K., personas kods (kods), adrese (adrese), kurš izsoles objektu ir ieguvis par 

izsolei noteikto sākotnējo maksu EUR 32,00 (trīsdesmit divi euro 00 centi) gadā. 

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

struktūrvienības “Silmalas pagasta pārvalde” vadītājam viena mēneša laikā no lēmuma 

pieņemšanas dienas noslēgt ar A. K.zemes nomas līgumu uz 12 (divpadsmit) gadiem, 

par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 007 0186 un platību 1,08 ha nomu, 

lauksaimnieciskās darbības veikšanai, nosakot nomas maksu EUR 32,00 gadā, kā arī 

paredzot pašvaldības tiesības vienpusēji mainīt nomas maksas apmēru, ja normatīvie 

akti paredz citu zemes nomas maksas noteikšanas un aprēķināšanas kārtību. 

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

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

spēkā stāšanās publicēt informāciju par nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu 

Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapā. 

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

struktūrvienībai “Silmalas pagasta pārvalde” parakstīto zemes nomas līgumu reģistrēt 

Rēzeknes novada pašvaldības elektroniskajā dokumentu lietvedības sistēmā un 

nekustamā īpašuma nomas administrēšanas lietojumprogrammā “NOMA” . 
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5. Lēmumu nosūtīt Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Maltas pagastu apvienība” 

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

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

 

 

21. § 

Par dzīvokļa īpašuma 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 14.marta priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 12 (Regīna Baranova, 

Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Elvīra Pizāne, Guntis 

Rasims, Juris Runčs, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, 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 Ezeru ielā 6-1, Sondoros, Vērēmu pagastā Rēzeknes novadā, 

kadastra Nr.78969000174, platība 59,5 m2, kas sastāv no: 

1 . 1 .  Telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 7896 004 0321 001 001; 

1 . 2 .  Pie dzīvokļa īpašuma piederošajām: 

1 . 2 . 1 .  575/11812 domājamajām daļām no zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 7896 004 0321; 

1 . 2 . 2 .  575/11812 domājamajām daļām no ēkas (būves) ar kadastra 

apzīmējumu 7896 004 0321 001. 

22. § 

Par Rēzeknes novada pašvaldībai piederošā zemesgabala Rītupes ielā 15, Bērzgale, 

Bērzgales pagastā, ar kadastra apzīmējumu 7844 002 0285, nodošanu dzīvokļu īpašniekiem 

īpašumā bez atlīdzības  
(Ziņo I.Ladnā) 

 

Izskatījusi Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Nautrēnu pagastu apvienība” 

struktūrvienības “Bērzgales pagasta pārvalde” ierosinājumu par Rēzeknes novada pašvaldībai 

piederošā zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 7844 002 0285 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 14.marta priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot 

“par” - 12 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels 

Melnis, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, 

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

 

pieņemt lēmumu par Rēzeknes novada pašvaldībai piederošā zemesgabala Rītupes ielā 15, 

Bērzgalē, Bērzgales pagastā, ar kadastra apzīmējumu 7844 002 0285 nodošanu dzīvokļu 

īpašniekiem īpašumā bez atlīdzības (lēmums pievienots). 

 

23. § 

Par dzīvokļa īpašuma Nr.(numurs), Nākotnes ielā 9, Čornajā, Čornajas pagastā, nosacītās 

cenas apstiprināšanu 
 (Ziņo I.Ladnā) 
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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 

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.(numurs)0, 5.§) sadaļas “8.6.Ilgtermiņa aktīvu izslēgšana no uzskaites” 96. un 97.punktiem, 

ņemot vērā Rēzeknes novada domes 2018.gada 20.decembra lēmumu “Par dzīvokļa īpašuma 

Nr.(numurs), Nākotnes ielā 9, Čornajas pagastā, nodošanu atsavināšanai I. M.” (protokols Nr.26, 

28.§), 2019.gada 5.marta I. M. pilnvarotās personas S.O. iesniegumu, ņemot vērā Kaunatas 

pagastu apvienības struktūrvienības „Čornajas pagasta pārvalde” dzīvokļa īpašuma 

„Nr.(numurs)”, Nākotnes ielā 9, novērtēšanas komisijas 2019.gada 11.marta sēdes protokolu, 

Finanšu pastāvīgās komisijas 2019.gada 14.marta priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot 

“par” - 12 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels 

Melnis, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, 

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

 

1. apstiprināt dzīvokļa īpašuma „Nr.(numurs)”, kas atrodas Nākotnes ielā 9-(numurs), 

Čornajā, Čornajas pagastā, Rēzeknes novadā, ar kadastra Nr.7846 900 0020, platība 

57,8 m2, nosacīto cenu EUR 1 857,54 (viens tūkstotis astoņi simti piecdesmit septiņi 

euro 54 centi). 

2. Pārdot I.M. personas kods (kods), dzīvo Nākotnes ielā 9 – (numurs), Čornajā, Čornajas 

pagastā, Rēzeknes novadā, LV- 4617, dzīvokļa īpašumu „Nr.(numurs)”, platība 57,8 m2 

ar kadastra Nr.7846 900 0020, kas atrodas Nākotnes ielā 9-(numurs), Čornajas pagastā, 

Rēzeknes novadā, par brīvu cenu, kas ir vienāda ar nosacīto cenu, t.i., EUR 1857,54 

(viens tūkstotis astoņi simti piecdesmit septiņi euro 54 centi). 

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

4. Uzdot Kaunatas pagastu apvienība struktūrvienības „ Čornajas pagasta pārvalde” 3 (trīs) 

darba dienu laikā no pirkuma maksas samaksas dienas paziņot Juridiskajai un 

lietvedības nodaļai par pirkuma maksas samaksu. 

5. Uzdot Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniecei Elvīrai Pizānei noslēgt 

pirkuma līgumu ar I. M. 1 (viena) mēneša laikā no pirkuma maksas samaksas dienas. 

6. Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2018.gada 20.decembra lēmumu (protokols 

Nr.26, 28.§) 2.punktu, 2019.gada 23.janvārī I.M. pilnvarotā persona S. O.iemaksāja 

Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Kaunatas pagastu apvienība” struktūrvienības 

„Čornajas pagasta pārvalde” reģ. Nr.40900027411, AS “Swedbank”, norēķinu kontā 

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

7. Ieskaitīt atlikušo pirkuma maksas daļu EUR 1 642,54 (viens tūkstotis seši simti 

četrdesmit divi euro 54 centi), Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Kaunatas pagastu 

apvienība” struktūrvienības „Čornajas pagasta pārvalde” reģistrācijas Nr.40900027411, 

AS ‘’Swedbank’’, norēķinu kontā: LV63HABA0551046070682. 

8. Noteikt, ka ar dzīvokļa īpašuma Nr.(numurs), kas atrodas Nākotnes iela 9, Čornajā, 

Čornajas pagastā nomaksas pirkuma līguma noslēgšanas brīdī tiek izbeigts ar I. M. 

noslēgtais Dzīvojamās telpas īres līgums. 

9. Samazināt Kaunatas pagastu apvienības struktūrvienībai “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. 
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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. 

 

24. § 

Par nekustamā īpašuma „Vagaļi 3” 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.(numurs)0, 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, 4.§) “Par nekustamā īpašuma „Vagaļi 3”, 

Čornajas pagastā, nodošanu atsavināšanai G. M.”, G.M. pilnvarotās personas P. B. 2019.gada 

12.marta iesniegumu, ņemot vērā Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Kaunatas pagastu 

apvienība” struktūrvienības „Čornajas pagasta pārvalde” nekustamā īpašuma „Vagaļi 3” 

novērtēšanas komisijas 2019.gada 12.marta sēdes protokolu un Finanšu pastāvīgās komitejas 

2019.gada 14.marta priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 12 (Regīna Baranova, 

Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Elvīra Pizāne, Guntis 

Rasims, Juris Runčs, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Ērika 

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

 

1. apstiprināt nekustamā īpašuma “Vagaļi 3”, kas atrodas “Vagaļi 3”, Čornajas pagasts, 

Rēzeknes novads, kadastra Nr.7846 003 0312, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 7846 003 0286, platība 1,16 ha, nosacīto cenu EUR 1 461,57 (viens 

tūkstotis četri simti sešdesmit viens euro 57 centi). 

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

“Vagaļi 3”, kas atrodas “Vagaļi 3”, Čornajas pagasts, Rēzeknes novads, kadastra 

Nr.7846 003 0312, platība 1,16 ha, par brīvu cenu, kas ir vienāda ar nosacīto cenu, t. i., 

EUR 1461,57 (viens tūkstotis četri simti sešdesmit viens euro 57 centi). 

3. Noteikt pirkuma maksas samaksas termiņu līdz 2019.gada 21.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 G. M. 1 (viena) mēneša laikā no pirkuma iemaksas samaksas dienas. 

6. Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2019.gada 3.janvāra lēmumu (protokols Nr.1, 

4.§), 2.punktu, 2019.gada 10.janvārī G. M. pilnvarotā persona P. B. iemaksāja Rēzeknes 

novada pašvaldības iestādes “Kaunatas pagastu apvienība” struktūrvienības “Čornajas 

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

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

7. Ieskaitīt atlikušo pirkuma maksas daļu EUR 1 246,57 (viens tūkstotis divi simti 

četrdesmit seši euro 57 centi), Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Kaunatas pagastu 

apvienība” struktūrvienības “Čornajas pagasta pārvalde”, reģ. Nr.40900027411, AS 

“Swedbank” norēķinu kontā LV63HABA0551046070682. 
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8. Noteikt, ka ar nekustamā īpašuma “Vagaļi 3” pirkuma līguma noslēgšanas brīdi, tiek 

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

apzīmējumu 7846 003 0286 nomu. 

9. Samazināt Kaunatas pagastu apvienības struktūrvienībai “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. 

25. § 

Par nekustamā īpašuma „Sami”, Sakstagala 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.(numurs)0, 5.§) sadaļas 

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

domes 2018.gada 4.oktobra lēmumu “Par nekustamā īpašuma “Sami” Sakstagala pagastā 

nodošanu atsavināšanai J.S.” (protokols Nr.21, 21.§), J. S. 2019.gada 7.marta iesniegumu, ņemot 

vērā Sakstagala pagasta pārvaldes nekustamā īpašuma „Sami” novērtēšanas komisijas 2019.gada 

4.marta sēdes protokolu un Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 14.marta priekšlikumu, 

Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 12 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars 

Buharins, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Viktors 

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

nav, n o l e m j: 

 

1. apstiprināt nekustamā īpašuma „Sami”, kas atrodas “Sami”, Stirāni, Sakstagala pagastā, 

Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7886 003 0029, kas sastāv no divām zemes vienībām - 

zemes vienība ar kadastra apzīmējumu kadastra 7886 003 0396, platība 3,54 ha un 

zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7886 007 0090 platību 3,64 ha nosacīto cenu 

EUR 10 854,32 (desmit tūkstoši astoņi simti piecdesmit pieci euro 32 centi). 

2. Pārdot J. S., personas kods (kods), deklarētā dzīvesvieta (adrese), nekustamo īpašumu 

“Sami”, kas atrodas “Sami”, Stirāni, Sakstagala pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra 

Nr.7886 003 0029, par brīvu cenu, kas ir vienāda ar nosacīto cenu, t. i., EUR 10 854,32 

(desmit tūkstoši astoņi simti piecdesmit pieci euro 32 centi). 

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

cenas, t. i., EUR 1085,43 (viens tūkstotis astoņdesmit pieci euro 43centi). 

4. Noteikt pirmās iemaksas samaksas termiņu līdz 2019.gada 21.aprīlim. 

5. Uzdot iestādes “Dricānu pagastu apvienības” struktūrvienībai “Sakstagala pagasta 

pārvalde” 3 (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 J. S. 1 (viena) mēneša laikā no pirmās iemaksas samaksas 

dienas. 
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7. Noteikt 3 (trīs) gadu nomaksas termiņu no nomaksas pirkuma līguma noslēgšanas 

dienas. 

8. Noteikt, ka par atlikto maksājumu J. S. maksās 6 % (sešus procentus) gadā no vēl 

nesamaksātās pirkuma maksas daļas un par pirkuma līgumā noteikto maksājumu 

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

summas par katru kavējuma dienu. 

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

Nr.21, 21.§), 2.punktu, 2018.gada 2.novembrī J. S. iemaksāja Rēzeknes novada 

pašvaldības Sakstagala pagasta pārvaldes reģ. Nr.90000025376, norēķinu kontā 

LVLV22UNLA0050019726375, AS “SEB banka”, EUR 215,00 (divi simti piecpadsmit 

euro 00 centu). 

10. Ieskaitīt atlikušo pirkuma maksas daļu EUR 10 639,32 (desmit tūkstoši seši simti 

trīsdesmit deviņi euro 32 centi) iestādes “Dricānu pagastu apvienības” struktūrvienības 

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

LV71UNLA0055000969112.  

11. Noteikt, ka ar nekustamā īpašuma „Sami” nomaksas pirkuma līguma noslēgšanas brīdi, 

tiek izbeigts ar J. S. noslēgtais Zemes nomas līgums. 

12. Samazināt Dricānu pagastu apvienības struktūrvienībai “Sakstagala 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. 

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

Dricānu pagastu apvienības struktūrvienībai “Sakstagala pagasta pārvalde” radās, veicot 

nekustamā īpašuma novērtēšanu, ir izlietojami Sakstagala pagasta teritorijā esošo 

pašvaldības nekustamo īpašumu kadastrālajai uzmērīšanai un ierakstīšanai 

zemesgrāmatā. 

 

26. § 

Par nekustamā īpašuma “Stirāni”, Sakstagala 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.(numurs)0, 5.§) sadaļas 

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

domes 2018.gada 4.oktobra lēmumu “Par nekustamā īpašuma “Stirāni” Sakstagala pagastā 

nodošanu atsavināšanai J. S.” (protokols Nr.21, 22.§), J. S. 2019.gada 7.marta iesniegumu, ņemot 

vērā Sakstagala pagasta pārvaldes nekustamā īpašuma “Stirāni”, Sakstagala pagastā novērtēšanas 

komisijas 2019.gada 4.marta sēdes protokolu un Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 14.marta 

priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 12 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, 

Aivars Buharins, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, 

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

“atturas” - nav, n o l e m j: 

 

1. apstiprināt nekustamā īpašuma „Stirāni”, kas atrodas Sakstagala pagastā Rēzeknes 

novadā, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7886 003 0397, platība 
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1,36 ha, nosacīto cenu EUR 2 195,97 (divi tūkstoši viens simts deviņdesmit pieci euro 

97 centi), 

2. Pārdot J. S., personas kods (kods), deklarētā dzīvesvieta (adrese), nekustamo īpašumu 

„Stirāni”, kas atrodas Sakstagala pagastā, Rēzeknes novadā, par brīvu cenu, kas ir 

vienāda ar nosacīto cenu, t.i. EUR 2195,97 (divi tūkstoši viens simts deviņdesmit pieci 

euro 97 centi). 

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

4. Uzdot iestādes “Dricānu pagastu apvienības” struktūrvienībai “Sakstagala pagasta 

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

Juridiskajai un lietvedības nodaļai par pirkuma maksas samaksu. 

5. Uzdot Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniecei Elvīrai Pizānei noslēgt 

pirkuma līgumu ar J. S. 1 (viena) mēneša laikā no pirkuma maksas samaksas dienas. 

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

Nr.21, 22.§) 2.punktu, 2018.gada 2.novembrī iemaksāja Sakstagala pagasta pārvaldes 

reģistrācijas Nr.90000025376, AS “SEB banka”, norēķinu kontā: 

LVLV22UNLA0050019726375, EUR 215,00 (divi simti piecpadsmit euro 00 centu). 

7. Ieskaitīt atlikušo pirkuma maksas daļu EUR 1980,97 (viens tūkstotis deviņi simti 

astoņdesmit euro 97 centi), iestādes “Dricānu pagastu apvienības” struktūrvienībai 

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

LV71UNLA0055000969112. 

8. Noteikt, ka ar nekustamā īpašuma „Stirāni”, pirkuma līguma noslēgšanas brīdī tiek 

izbeigts ar J. S. noslēgtais Lauku apvidus zemes nomas līgums. 

9. Samazināt Dricānu pagastu apvienības struktūrvienībai “Sakstagala pagasta pārvalde” 

2019.gadā plānoto transfertu no pašvaldības budžeta 10% (desmit procentu) apmērā, 

noapaļojot pilnos skaitļos no nekustamā īpašuma nosacītās cenas, koriģējot transfertu, 

izdarot kārtējos budžeta grozījumus. 

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

Dricānu pagastu apvienības struktūrvienībai “Sakstagala pagasta pārvaldei” radās, 

veicot nekustamā īpašuma novērtēšanu, ir izlietojami Sakstagala pagasta teritorijā esošo 

pašvaldības nekustamo īpašumu kadastrālajai uzmērīšanai un ierakstīšanai 

zemesgrāmatā. 

 

27. § 

Par dzīvokļa īpašuma Nr.(numurs), ”Jaunā māja 1”- (numurs), Dricānos, Dricānu pagastā, 

nodošanu atsavināšanai L. L. 
(Ziņo I.Ladnā) 

 

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

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

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

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

12 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, 

Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Monvīds 

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

 

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

(numurs), Dricānos, Dricānu pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7850 900 0036, 

platība 59,4 m2, nodošanu atsavināšanai L. L. (lēmums pievienots). 

2. Izveidot, dzīvokļa īpašuma Nr.(numurs), kas atrodas “Jaunā māja 1”- (numurs), 

Dricānos, Dricānu pagastā Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7850 900 0036, platība 59,4 

m2 nosacītās cenas noteikšanai novērtēšanas komisiju šādā sastāvā: 
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komisijas priekšsēdētāja –  Diāna Saksone, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 

“Dricānu pagastu apvienība” struktūrvienības “Dricānu 

pagasta pārvalde” vadītājs; 

komisijas locekļi: Regīna Elksne, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Dricānu 

pagastu apvienība” vecākā grāmatvede; 

Normunds Mozgis, Rēzeknes novada pašvaldības Zemes pārvaldības 

dienesta zemes lietu speciālists. 

3. Uzdot dzīvokļa īpašuma dzīvokļa īpašuma Nr.(numurs), kas atrodas “Jaunā māja 1”- 

(numurs), Dricānos, Dricānu pagastā Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7850 900 0036, 

platība 59,4 m2, novērtēšanas komisijai iesniegt nosacīto cenu apstiprināšanai Rēzeknes 

novada domei. 

 

28. § 

Par dzīvokļa īpašuma Nr.(numurs), ”Kļavas”- (numurs), Dricānos, Dricānu pagastā, 

nodošanu atsavināšanai G. T. 
(Ziņo I.Ladnā) 

 

Izskatījusi G. T. atsavināšanas ierosinājumu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 

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

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

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

12 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, 

Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Monvīds 

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

 

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

Dricānos, Dricānu pagastā Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7850 900 0038, platība 39,1 

m2, nodošanu atsavināšanai G.T. (lēmums pievienots). 

2. Izveidot, dzīvokļa īpašuma Nr.(numurs), kas atrodas “Kļavas”-(numurs), Dricānos, 

Dricānu pagastā Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7850 900 0038, platība 39,1 m2 

nosacītās cenas noteikšanai novērtēšanas komisiju šādā sastāvā: 

komisijas priekšsēdētājs – Diāna Saksone, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 

“Dricānu pagastu apvienība” struktūrvienības “Dricānu 

pagasta pārvalde” vadītājs; 

komisijas locekļi:  Regīna Elksne, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 

“Dricānu pagastu apvienība” vecākā grāmatvede; 

 Normunds Mozgis, Rēzeknes novada pašvaldības Zemes 

pārvaldības dienesta zemes lietu speciālists. 

3. Uzdot dzīvokļa īpašuma dzīvokļa īpašuma Nr.(numurs), kas atrodas “Kļavas”-

(numurs), Dricānos, Dricānu pagastā Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7850 900 0038, 

platība 39,1 m2, novērtēšanas komisijai iesniegt nosacīto cenu apstiprināšanai Rēzeknes 

novada domei. 

 

29. § 

Par dzīvokļa īpašuma Nr.(numurs), “Jaunā māja 1”- (numurs), Dricānos, Dricānu pagastā, 

nodošanu atsavināšanai Ļ. T.  
(Ziņo I.Ladnā) 

 

Izskatījusi Ļ. T. 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 
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pastāvīgās komitejas 2019.gada 14.marta priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 

12 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, 

Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Monvīds 

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

 

1. pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.(numurs), “Jaunā māja 1”-(numurs), 

Dricānos, Dricānu pagastā Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7850 900 0041, platība 59,4 

m2, nodošanu atsavināšanai Ļ. T. (lēmums pievienots). 

2. Izveidot, dzīvokļa īpašuma Nr.(numurs), “Jaunā māja 1”-(numurs), Dricānos, Dricānu 

pagastā Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7850 900 0041, platība 59,4 m2 nosacītās cenas 

noteikšanai novērtēšanas komisiju šādā sastāvā: 

   komisijas priekšsēdētājs – Diāna Saksone, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 

“Dricānu pagastu apvienība” struktūrvienības “Dricānu 

pagasta pārvalde” vadītājs; 

    komisijas locekļi:  Regīna Elksne, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 

“Dricānu pagastu apvienība” vecākā grāmatvede; 

Normunds Mozgis, Rēzeknes novada pašvaldības Zemes 

pārvaldības dienesta zemes lietu speciālists. 

3. Uzdot dzīvokļa īpašuma dzīvokļa īpašuma Nr.(numurs), “Jaunā māja 1”-(numurs), 

Dricānos, Dricānu pagastā Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7850 900 0041, platība 59,4 

m2, novērtēšanas komisijai iesniegt nosacīto cenu apstiprināšanai Rēzeknes novada 

domei. 

 

30. § 

Par dzīvokļa īpašuma Nr.(numurs) Egļu ielā 2, Lendžos, Lendžu pagastā, nodošanu 

atsavināšanai S. D. 
(Ziņo I.Ladnā) 

 

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

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

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

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

12 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, 

Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Monvīds 

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

 

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

Lendžos, Lendžu pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7866 900 0041, platība 52,5 

m2, nodošanu atsavināšanai S. D. (lēmums pievienots). 

2. Izveidot dzīvokļa īpašuma Nr.(numurs), kas atrodas Egļu ielā 2-(numurs), Lendžos, 

Lendžu pagasts, Rēzeknes novads, kadastra Nr.7866 900 0041, platība 52,5 m2, 

nosacītās cenas noteikšanai novērtēšanas komisiju šādā sastāvā: 

komisijas priekšsēdētājs –  Voldemārs Deksnis, Rēzeknes novada pašvaldības 

iestādes “Nautrēnu pagastu apvienība” struktūrvienības 

“Lendžu pagasta pārvalde” vadītājs; 

komisijas locekļi: Andrejs Kasparāns, Rēzeknes novada pašvaldības 

iestādes “Nautrēnu pagastu apvienība” struktūrvienības 

“Lendžu pagasta pārvalde” pasažieru autobusa vadītājs; 

Silvija Kipļuka, Rēzeknes novada pašvaldības Zemes 

pārvaldības dienesta zemes lietu speciāliste. 
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3. Uzdot dzīvokļa īpašuma Nr.(numurs), kas atrodas Egļu ielā 2-(numurs), Lendžos, 

Lendžu pagasts, Rēzeknes novads, kadastra Nr.7866 900 0041, platība 52,5 m2, 

novērtēšanas komisijai iesniegt nosacīto cenu apstiprināšanai Rēzeknes novada domei. 

 

31. § 

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

atsavināšanai M. K. 
(Ziņo I.Ladnā, Debatē S.Šķesters, I.Ladnā, M.Švarcs) 

 

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

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

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

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

12 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, 

Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Monvīds 

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

 

1. pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.(numurs), kas atrodas Dārzu ielā 4-(numurs), 

Lendžos, Lendžu pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7866 900 0040, platība 94,7 

m2, nodošanu atsavināšanai M. K.(lēmums pievienots). 

2. Izveidot dzīvokļa īpašuma Nr.1, kas atrodas Dārzu ielā 4-(numurs), Lendžos, Lendžu 

pagasts, Rēzeknes novads, kadastra Nr.7866 900 0040, platība 94,7 m2, nosacītās cenas 

noteikšanai novērtēšanas komisiju šādā sastāvā: 

komisijas priekšsēdētājs – Voldemārs Deksnis, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 

“Nautrēnu pagastu apvienība” struktūrvienības “Lendžu 

pagasta pārvalde” vadītājs; 

komisijas locekļi:  Andrejs Kasparāns, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 

“Nautrēnu pagastu apvienība” struktūrvienības “Lendžu pagasta 

pārvalde” pasažieru autobusa vadītājs; 

Silvija Kipļuka, Rēzeknes novada pašvaldības Zemes pārvaldības 

dienesta zemes lietu speciāliste. 

3. Uzdot dzīvokļa īpašuma Nr.(numurs), kas atrodas Dārzu ielā 4-(numurs), Lendžos, 

Lendžu pagasts, Rēzeknes novads, kadastra Nr. 7866 900 0040, platība 94,7 m2, 

novērtēšanas komisijai iesniegt nosacīto cenu apstiprināšanai Rēzeknes novada domei. 

 

32. § 

Par dzīvokļa īpašuma Nr.(numurs) Egļu ielā 2, Lendžos, Lendžu pagastā, nodošanu 

atsavināšanai I.P.  
(Ziņo I.Ladnā) 

 

Izskatījusi I. P. atsavināšanas ierosinājumu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 

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

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

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

12 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, 

Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Monvīds 

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

 

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

Lendžos, Lendžu pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7866 900 0043, platība 33,8 

m2, nodošanu atsavināšanai I. P.(lēmums pievienots). 
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2. Izveidot dzīvokļa īpašuma Nr.(numurs), kas atrodas Egļu ielā 2-(numurs), Lendžos, 

Lendžu pagasts, Rēzeknes novads, kadastra Nr.7866 900 0043, platība 33,8 m2, 

nosacītās cenas noteikšanai novērtēšanas komisiju šādā sastāvā: 

komisijas priekšsēdētājs – Voldemārs Deksnis, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 

“Nautrēnu pagastu apvienība” struktūrvienības “Lendžu 

pagasta pārvalde” vadītājs; 

komisijas locekļi:  Andrejs Kasparāns, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 

“Nautrēnu pagastu apvienība” struktūrvienības “Lendžu 

pagasta pārvalde” pasažieru autobusa vadītājs; 

  Silvija Kipļuka, Rēzeknes novada pašvaldības Zemes 

pārvaldības dienesta zemes lietu speciālists. 

3. Uzdot dzīvokļa īpašuma Nr.(numurs), kas atrodas Egļu ielā 2-(numurs), Lendžos, 

Lendžu pagasts, Rēzeknes novads, kadastra Nr.7866 900 0043, platība 33,8 m2, 

novērtēšanas komisijai iesniegt nosacīto cenu apstiprināšanai Rēzeknes novada domei. 

 

33. § 

Par dzīvokļa īpašuma Nr. (numurs) Egļu ielā 2, Lendžos, Lendžu pagastā, nodošanu 

atsavināšanai K.Š. 
(Ziņo I.Ladnā) 

 

Izskatījusi K. Š. atsavināšanas ierosinājumu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 

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

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

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

12 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, 

Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Monvīds 

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

 

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

Lendžos, Lendžu pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7866 900 0039, platība 87,5 

m2, nodošanu atsavināšanai K.Š. (lēmums pievienots). 

2. Izveidot dzīvokļa īpašuma Nr. (numurs), kas atrodas Egļu ielā 2-(numurs), Lendžos, 

Lendžu pagasts, Rēzeknes novads, kadastra Nr.7866 900 0039, platība 87,5 m2, 

nosacītās cenas noteikšanai novērtēšanas komisiju šādā sastāvā: 

komisijas priekšsēdētājs – Voldemārs Deksnis, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 

“Nautrēnu pagastu apvienība” struktūrvienības “Lendžu 

pagasta pārvalde” vadītājs; 

komisijas locekļi:  Andrejs Kasparāns, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 

“Nautrēnu pagastu apvienība” struktūrvienības “Lendžu 

pagasta pārvalde” pasažieru autobusa vadītājs; 

Silvija Kipļuka, Rēzeknes novada pašvaldības Zemes 

pārvaldības dienesta zemes lietu speciāliste. 

3. Uzdot dzīvokļa īpašuma Nr. (numurs), kas atrodas Egļu ielā 2-(numurs), Lendžos, 

Lendžu pagasts, Rēzeknes novads, kadastra Nr.7866 900 0039, platība 87,5 m2, 

novērtēšanas komisijai iesniegt nosacīto cenu apstiprināšanai Rēzeknes novada domei. 

 

34. § 

Par dzīvokļa īpašuma Nr. (numurs)  Egļu ielā 1, Lendžos, Lendžu pagastā, nodošanu 

atsavināšanai V. Š. 
(Ziņo I.Ladnā) 
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Izskatījusi V. Š. atsavināšanas ierosinājumu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 

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

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

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

12 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, 

Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Monvīds 

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

 

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

Lendžos, Lendžu pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7866 900 0042, platība 71,4 

m2, nodošanu atsavināšanai V.Š. (lēmums pievienots). 

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

Lendžu pagasts, Rēzeknes novads, kadastra Nr.7866 900 0042, platība 71,4 m2, 

nosacītās cenas noteikšanai novērtēšanas komisiju šādā sastāvā: 

komisijas priekšsēdētājs – Voldemārs Deksnis, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 

“Nautrēnu pagastu apvienība” struktūrvienības “Lendžu 

pagasta pārvalde” vadītājs; 

komisijas locekļi:  Andrejs Kasparāns, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 

“Nautrēnu pagastu apvienība” struktūrvienības “Lendžu 

pagasta pārvalde” pasažieru autobusa vadītājs; 

  Silvija Kipļuka, Rēzeknes novada pašvaldības Zemes 

pārvaldības dienesta zemes lietu speciāliste. 

3. Uzdot dzīvokļa īpašuma Nr. (numurs), kas atrodas Egļu ielā 1-(numurs), Lendžos, 

Lendžu pagasts, Rēzeknes novads, kadastra Nr.7866 900 0042, platība 71,4 m2, 

novērtēšanas komisijai iesniegt nosacīto cenu apstiprināšanai Rēzeknes novada domei. 

 

35. § 

Par nekustamā īpašuma “Taudejāņi 187”, Lendžu pagastā, nodošanu atsavināšanai  

L. I. 
(Ziņo I.Ladnā) 

 

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

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

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

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

12 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, 

Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Monvīds 

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

 

1. pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma “Taudejāņi 187”, kas atrodas “187”, 

Skangaļos, Lendžu pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7866 004 1187, kura sastāvā 

ietilpst zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7866 004 1187 - 0,1096 ha platībā, 

nodošanu atsavināšanai L. I. (lēmums pievienots). 

2. Izveidot nekustamā īpašuma “Taudejāņi 187”, kas atrodas 187”, Skangaļos, Lendžu 

pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7866 004 1187, nosacītās cenas noteikšanai 

novērtēšanas komisiju šādā sastāvā: 

 komisijas priekšsēdētājs – Voldemārs Deksnis, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 

“Nautrēnu pagastu apvienība” struktūrvienības “Lendžu 

pagasta pārvalde” vadītājs; 
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komisijas locekļi:  Andrejs Kasparāns, Rēzeknes novada pašvaldības 

iestādes “Nautrēnu pagastu apvienība” struktūrvienības 

“Lendžu pagasta pārvalde” pasažieru autobusa vadītājs; 

 Silvija Kipļuka, Rēzeknes novada pašvaldības Zemes 

pārvaldības dienesta zemes lietu speciāliste. 

3. Uzdot nekustamā īpašuma “Taudejāņi 187”, kas atrodas “187”, Skangaļos, Lendžu 

pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr. 7866 004 1187, novērtēšanas komisijai iesniegt 

nosacīto cenu apstiprināšanai Rēzeknes novada domei. 

 

36. § 

Par nomas līguma par pašvaldībai piederošās būves uzturēšanu noslēgšanu ar  

A.K. Lendžu pagastā 
(Ziņo I.Turka) 

 

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

kabineta 2013.gada 29.oktobra noteikumu Nr.(numurs)91 „Kārtība, kādā publiska persona nomā 

nekustamo īpašumu no privātpersonas vai kapitālsabiedrības un publicē informāciju par 

nomātajiem un nomāt paredzētajiem nekustamajiem īpašumiem” 2.1.apakšpunktu, 17.punktu, 

18.punktu, ņemot vērā Lendžu pagastā pārvaldes 2019.gada 13.marta ierosinājumu par zemes 

nomu un Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 14.marta priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, 

balsojot “par” - 12 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Zigfrīds Lukaševičs, 

Pāvels Melnis, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs 

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

 

1. Noslēgt nomas līgumu ar nekustamā īpašuma „Margrietiņas”, kadastra Nr. 7866 002 

0047, Lendžu pagasts, Rēzeknes novads, īpašnieku A. K., personas kods (personas 

kods), dzīvo: (adrese), par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7866 002 0047 daļas 

1200 m2 platībā, kas atrodas „Margrietiņas”, Zeltiņi, Lendžu pagasts, Rēzeknes novads, 

nomu pašvaldībai piederošās būves – automašīnu stāvlaukuma pie Zeltiņu kapsētas 

uzturēšanai. 

2. Apstiprināt publicējamo informāciju par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7866 

002 0047 daļas, kas atrodas „Margrietiņas”, Zeltiņi, Lendžu pagasts, Rēzeknes novads, 

nomu (publicējamā informācija pievienota). 

3. Uzdot Rēzeknes novada pašvaldības Lendžu pagasta pārvaldei 1 (vienas) nedēļas laikā 

no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt ar nekustamā īpašuma „Margrietiņas” kadastra 

Nr. 7866 002 0047, Zeltiņi, Lendžu pagasts, Rēzeknes novads, īpašnieku A. K. zemes 

nomas līgumu uz 10 (desmit) gadiem, pašvaldībai piederošas būves uzturēšanai, nosakot 

nomas maksu EUR 14,40 (četrpadsmit euro 40 centi) gadā par zemesgabala lietošanu, 

kas atbilst 0,001 EUR/m2 mēnesī.  

4. Uzdot Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Nautrēnu pagastu apvienība” 

struktūrvienībai “Lendžu pagasta pārvalde” 10 (desmit) darbdienu laikā pēc nomas 

līguma noslēgšanas nodrošināt publicējamās informācijas ievietošanu pašvaldības 

mājaslapā internetā, kā arī izvietot to publiski pieejamā vietā Lendžu pagastā. 

5. Uzdot Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Nautrēnu pagastu apvienība” 

struktūrvienībai “Lendžu pagasta pārvalde” parakstīto zemes nomas līgumu reģistrēt 

Rēzeknes novada pašvaldības elektroniskajā dokumentu lietvedības sistēmā. 

6. Lēmuma norakstu nosūtīt A. K., personas kods (kods), dzīvo: (adrese), un Lendžu 

pagasta pārvaldei (info@lendzi.lv). 

 

37. § 

mailto:info@lendzi.lv
mailto:info@lendzi.lv
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Par Rēzeknes novada domes 2014.gada 5.jūnija lēmuma „Par dzīvojamās mājas, “Kļavas”, 

Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļu 

īpašnieku pilnvarotajai personai” atzīšanu par spēku zaudējušu  
(Ziņo S.Frančenko, Debatē S.Šķesters, S.Frančenko, M.Švarcs, J.Troška) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4.punktu un Dzīvojamo 

māju pārvaldīšanas likuma 10.panta otro daļu, dzīvojamās mājas “Birztalas” mājas pārvaldnieka 

D. V. iesniegumu, Rēzeknes novada domes 2014.gada 5.jūnija lēmumu „Par dzīvojamās mājas, 

“Kļavas”, Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļu 

īpašnieku pilnvarotajai personai” (protokols Nr.13, 17.§), ņemot vērā Finanšu pastāvīgās 

komitejas 2019.gada 14.marta priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 12 (Regīna 

Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Elvīra 

Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, 

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

 

ar 2019.gada 4.janvāri atzīt par spēku zaudējušu Rēzeknes novada domes 2014.gada 5.jūnija 

lēmumu „Par dzīvojamās mājas, “Kļavas”, Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads 

pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai personai” (protokols Nr.13, 

17.§). 

 

38. § 

Par pakalpojumu maksu apstiprināšanu Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Maltas 

pagastu apvienība” struktūrvienībā “Silmalas pagasta pārvalde”  
(Ziņo S.Ančikovska) 

 

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

apvienības Silmalas pagasta pārvaldes ierosinājumu, Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītājas 

saskaņojumu, kā arī ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2019. gada 14. marta priekšlikumu, 

Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 12 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars 

Buharins, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Viktors 

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

nav, n o l e m j: 

 

1. no 2019. gada 21.marta apstiprināt šādus Maltas pagastu apvienības Silmalas pagasta 

pārvaldes maksas pakalpojumu izcenojumus: 

N

r. 

p.

k. 

Pakalpojuma veids Mērvienība Cena 

bez 

PVN 

(euro) 

Piezīmes 

1. Silmalas kultūras 

nama zāles noma 

Euro/h 6,35 PVN likme piemērojama pēc 

attiecīgajā laika periodā 

noteiktās PVN likmes valstī 

2. Ružinas kultūras 

nama zāles noma 

Euro/h 5,47 PVN likme piemērojama pēc 

attiecīgajā laika periodā 

noteiktās PVN likmes valstī 

3. Kruķu kultūras nama 

zāles noma 

Euro/h 6,42 PVN likme piemērojama pēc 

attiecīgajā laika periodā 

noteiktās PVN likmes valstī 

4. Štikānu kultūras 

nama zāles noma 

Euro/h 5,87 PVN likme piemērojama pēc 

attiecīgajā laika periodā 

noteiktās PVN likmes valstī 
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5. Tiskādu vidusskolas 

sporta zāles noma 

Euro/h 6,46 PVN likme piemērojama pēc 

attiecīgajā laika periodā 

noteiktās PVN likmes valstī 

 2. Atzīt par spēku zaudējušiem: 

2.1. Rēzeknes novada domes 2016. gada 20. oktobra lēmuma “Par pakalpojumu maksu 

apstiprināšanu Silmalas pagasta pārvaldē” 1.punkta tabulas 1.-7.apakšpunktu 

(protokols Nr.24, 20. §); 

2.2. Rēzeknes novada domes 2017. gada 16. februāra lēmumu “Par pakalpojumu maksas 

apstiprināšanu Silmalas pagasta pārvaldē” (protokols Nr.(numurs), 12.§). 

 

39. § 

Par pamatlīdzekļa izslēgšanu no Rēzeknes novada pašvaldības Dricānu pagastu apvienības 

bilances un nodošanu metāllūžņos  
(Ziņo S.Ančikovska) 

 

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

novada pašvaldības Dricānu pagastu apvienības Nagļu pagasta pārvaldes 2019.gada 12.marta 

iesniegumu Nr.2.2/11, kā arī ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 14.marta 

priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 12 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, 

Aivars Buharins, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, 

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

“atturas” - nav, n o l e m j: 

 
izslēgt no Rēzeknes novada pašvaldības Dricānu pagastu apvienības bilances un nodot 

metāllūžņos šādu pamatlīdzekli: 
N.p.k. Pamatlīdzekļa 

nosaukums 

Uzskaites 

kartiņa 

Uzskaites 

vērtība 

Uzkrātais 

nolietojums 

(EUR) uz 

14.03.2019. 

Atlikusī 

vērtība EUR 

uz 14.03.2019. 

1. Pasažieru autobuss 

GAZ 32213, valsts 

reģistrācijas 

nr.DV2959 

14-139 6324,67 6324,67 0,00 

  

40. § 

Par 2018.gada 28.marta un 2018.gada 29.decembra telpu nomas līgumu izteikšanu jaunā 

redakcijā  
(Ziņo S.Frančenko, Debatē S.Šķesters, S. Frančenko, M.Švarcs) 

 

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 Rēzeknes novada domes 2018.gada 15.marta lēmumu “Par nekustamā 

īpašuma “Laucenes” būves “Aktivitāšu centrs” Bekšu c. Ozolaines pagasts, Rēzeknes novadā, 

telpu nomas saimnieciskās darbības veikšanai izsoles rezultātu apstiprināšanu” (protokols Nr.7, 

15.§) un Rēzeknes novada domes 2018.gada 20.decembra lēmumu “Par nekustamā īpašuma 

“Laucenes” būves “Darbnīcas” Bekšu ciemā, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novadā, telpu nomas 

saimnieciskās darbības veikšanai izsoles rezultātu apstiprināšanu” (Protokols Nr. 26 19.§), IK 

“Kuzņecova porcelāna fabrika” īpašnieka Denisa Kuzņecova iesniegumu, Finanšu pastāvīgās 

komitejas 2019.gada 14.marta priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 12 (Regīna 

Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Elvīra 
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Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, 

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

 

1. izteikt un apvienot ar IK “Kuzņecovu porcelāna fabrika” reģ. Nr.42402018867, 

juridiskā adrese “Laucenes”, Bekši, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, LV-4633, 

2018.gada 28.marta un 2018.gada 29.decembra telpu nomas līgumus jaunā redakcijā; 

2. Uzdot Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagastu apvienības vadītājam Edgaram 

Blinovam parakstīt Telpu nomas līgumu ar IK “Kuzņecovu porcelāna fabrika”. 

 

41. § 

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 

14.marta priekšlikumu (protokols Nr.(numurs), 1.§), Sodu reģistra datus, Rēzeknes novada 

pašvaldības Ilzeskalna pagasta pārvaldes iesniegto informāciju, Rēzeknes novada dome, balsojot 

“par” - 12 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels 

Melnis, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, 

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

 

iedalīt Sološnieku ezera zivju tīklu limitus pašpatēriņa zvejai 2019.gadā:  

1. D.Z. – 30 m; 

2. A. Z. – 30 m. 

 

42. § 

Par pārrakstīšanās kļūdas labošanu Rēzeknes novada domes 2011.gada 7.jūlija lēmumā 

“Par Z. G. zemes lietošanas tiesību izbeigšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 

7888 007 0087 Lūznavas pagastā”  
(Ziņo M.Vizule) 

 

Pamatojoties likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4.punktu, 47.panta pirmo un 

otro daļu, Administratīvā procesa likuma 72.panta pirmo daļu, ņemot vērā Silmalas pagasta 

pārvaldes 2019.gada 12.marta iesniegumu Nr.2.2/79 “Par pārrakstīšanās kļūdas labošanu” un 

Tautsaimniecības attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas 2019.gada 14.marta priekšlikumu, 

Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 12 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars 

Buharins, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Viktors 

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

nav, n o l e m j: 

 

1. sakarā ar to, ka Rēzeknes novada domes 2011.gada 7.jūlija lēmumā “Par Z. G. zemes 

lietošanas tiesību izbeigšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7888 007 0087 

Lūznavas pagastā” (protokols Nr.14, 16.§), turpmāk – lēmums, tika konstatēta 

pārrakstīšanās kļūda un saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 72.panta pirmo daļu, 

kas nosaka, ka iestāde jebkurā laikā administratīvā tekstā var izlabot acīmredzamas 

pārrakstīšanas vai matemātiskā aprēķina kļūdas, ja tas nemaina lēmuma būtību, labot 
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Rēzeknes novada domes 2011.gada 7.jūlija lēmuma “Par Z. G. zemes lietošanas tiesību 

izbeigšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7888 007 0087 Lūznavas pagastā” 

(protokols Nr.14, 16.§) nosaukumā no “Lūznavas pagastā” uz “Silmalas pagastā”. 

2. Lēmuma norakstu nosūtīt Valsts zemes dienesta Latgales reģionālajai nodaļai” un SIA 

“Ametrs”. 

 

43. § 

Par apbūvēto un neapbūvēto rezerves zemes fondā ieskaitīto un īpašuma tiesību 

atjaunošanai neizmantoto pašvaldībām piekrītošo zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumiem 7886 002 0126, 7886 002 0346, 7886 007 0044 reģistrēšanu zemesgrāmatā uz 

pašvaldības vārda Sakstagala pagastā  
(Ziņo M.Vizule) 

 

Izskatījusi Sakstagala pagasta pārvaldes atzinums par zemes vienībām ar kadastra 

apzīmējumiem 7886 002 0126, 7886 002 0346, 7886 007 0044, pamatojoties uz likuma „Par 

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

attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas 2019.gada 14.marta priekšlikumu, Rēzeknes novada 

dome, balsojot “par” - 12 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Zigfrīds 

Lukaševičs, Pāvels Melnis, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Viktors Ščerbakovs, 

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

n o l e m j: 

 

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

tiesību atjaunošanai neizmantoto pašvaldībām piekrītošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 

7886 002 0126, 7886 002 0346, 7886 007 0044 reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda 

Sakstagala pagastā (lēmums pievienots). 

 

44. § 

Par apbūvēto un neapbūvēto rezerves zemes fondā ieskaitīto un īpašuma tiesību 

atjaunošanai neizmantoto pašvaldībām piekrītošo zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumiem 7896 001 0113 un 7896 005 0491 reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības 

vārda Vērēmu pagastā  
(Ziņo M.Vizule) 

 

Izskatījusi Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Nautrēnu pagastu apvienība” 

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

apzīmējumiem 7896 001 0113, 7896 005 0491, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

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

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

balsojot “par” - 12 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Zigfrīds Lukaševičs, 

Pāvels Melnis, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs 

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

 

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

tiesību atjaunošanai neizmantoto pašvaldībām piekrītošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 

7896 001 0113 un 7896 005 0491 reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda Vērēmu 

pagastā (lēmums pievienots). 

 

45. § 

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7854 001 0063 sadali Gaigalavas pagastā 
(Ziņo M.Vizule) 
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Izskatījusi Valsts zemes dienesta vēstuli par saraksta ar zemes vienībām zem iekšzemes 

publiskajiem ūdeņiem izvērtēšanu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 37.panta sesto daļu, 

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

komitejas 2019.gada 14.marta priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 12 (Regīna 

Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Elvīra 

Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, 

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

 

pieņemt lēmumu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7854 001 0063 sadali 

Gaigalavas pagastā (lēmums pievienots). 

 

46. § 

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7862 001 0379 sadali Kaunatas pagastā  
(Ziņo M.Vizule) 

 

Izskatījusi Valsts zemes dienesta vēstuli par saraksta ar zemes vienībām zem iekšzemes 

publiskajiem ūdeņiem izvērtēšanu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 37.panta sesto daļu, 

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

komitejas 2019.gada 14.marta priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 12 (Regīna 

Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Elvīra 

Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, 

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

 

pieņemt lēmumu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7862 001 0379 sadali Kaunatas 

pagastā (lēmums pievienots). 

 

47. § 

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7874 002 0145 sadali Nagļu pagastā  
(Ziņo M.Vizule) 

 

Izskatījusi Valsts zemes dienesta vēstuli par saraksta ar zemes vienībām zem iekšzemes 

publiskajiem ūdeņiem izvērtēšanu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 37.panta sesto daļu, 

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

komitejas 2019.gada 14.marta priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 12 (Regīna 

Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Elvīra 

Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, 

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

 

pieņemt lēmumu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7874 002 0145 sadali Nagļu 

pagastā (lēmums pievienots). 

 

48. § 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Šariginu mājas” 

Griškānu pagastā 
(Ziņo M.Vizule) 

 

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

projektu nekustamajam īpašumam “Šariginu mājas”, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

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

jautājumu pastāvīgās komitejas 2019.gada 24.janvāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, 
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balsojot “par” - 12 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Zigfrīds Lukaševičs, 

Pāvels Melnis, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs 

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

 

pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam 

“Šariginu mājas” Griškānu pagastā (lēmums pievienots). 

 

49. § 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Jaunais laiks” 

Ozolmuižas pagastā 
(Ziņo M.Vizule) 

 

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

projektu nekustamajam īpašumam “Jaunais laiks”, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

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

jautājumu pastāvīgās komitejas 2019.gada 24.janvāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, 

balsojot “par” - 12 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Zigfrīds Lukaševičs, 

Pāvels Melnis, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs 

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

 

pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam 

“Jaunais laiks” Ozolmuižas pagastā (lēmums pievienots). 

 

50. § 

Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2018.gada 6.decembra lēmumā “Par zemes 

ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7894 002 0101 

un 7894 002 0181 robežu pārkārtošanai Strūžānu pagastā” 
(Ziņo M.Vizule) 

 

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

projektu zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7894 002 0101 un 7894 002 0181 robežu 

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

daļas 3.punktu, ņemot vērā Tautsaimniecības attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas 2019.gada 

14.marta priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 12 (Regīna Baranova, Vasīlijs 

Bašmakovs, Aivars Buharins, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, 

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

- nav, “atturas” - nav, n o l e m j: 

 

pieņemt lēmumu par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2018.gada 6.decembra lēmumā 

“Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7894 002 

0101 un 7894 002 0181 robežu pārkārtošanai Strūžānu pagastā (lēmums pievienots). 

 

51. § 

Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2018.gada 15.februāra lēmumā “Par zemes 

ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem “Ielejas”, ”Kalniņi 4”, 

“Kalniņi Trīs” Vērēmu pagastā” 
(Ziņo M.Vizule, Debatē S.Šķesters, M.Vizule, M.Švarcs) 

 

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

projektu nekustamajiem īpašumiem “Ielejas”, ”Kalniņi 4”, “Kalniņi Trīs”, pamatojoties uz likuma 

„Par pašvaldībām” 37.panta sesto daļu, 41.panta pirmās daļas 3.punktu, ņemot vērā 
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Tautsaimniecības attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas 2019.gada 14.marta priekšlikumu, 

Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 12 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars 

Buharins, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Viktors 

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

nav, n o l e m j: 

 

pieņemt lēmumu par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2018.gada 15.februāra lēmumā 

“Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem “Ielejas”, ”Kalniņi 4”, 

“Kalniņi Trīs” Vērēmu pagastā” (lēmums pievienots). 

 

52. § 

Par 2009.gada 29.jūnija Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.044 grozījumiem un 

līguma darbības termiņa pagarināšanu ar V.D. Ozolaines pagastā 
(Ziņo A.Bringule) 

 

Izskatījusi V. D. iesniegumu par zemes nomas līguma grozījumiem, līguma darbības termiņa 

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

daļas 3.punktu, ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 14.marta priekšlikumu, 

Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 12 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars 

Buharins, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Viktors 

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

nav, n o l e m j: 

 

pieņemt lēmumu par 2009.gada 29.jūnija Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.044 

grozījumiem un līguma darbības termiņa pagarināšanu ar V. D. Ozolaines pagastā (lēmums 

pievienots). 

 

53. § 

Par 2009.gada 29.jūnija Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.136 grozījumiem ar I.Ž. 

Sakstagala pagastā 
(Ziņo A.Bringule) 

 

Izskatījusi I. Ž. iesniegumu par zemes nomas tiesību līguma grozījumiem, pamatojoties uz 

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

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

“par” - 12 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels 

Melnis, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, 

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

 

pieņemt lēmumu par 2009.gada 29.jūlija Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.136 

grozījumiem ar I. Ž. Sakstagala pagastā (lēmums pievienots). 

 

54. § 

Par grozījumiem 2009.gada 10. augusta Lauku apvidus zemes nomas tipveida līgumā Nr.22 

un līguma darbības termiņa pagarināšanu ar P. D. Silmalas pagastā 
(Ziņo A.Bringule) 

 

Izskatījusi P. D. iesniegumu par Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.22 grozījumiem un 

līguma darbības termiņa pagarināšanu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 37.panta sesto 

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

14.marta priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 12 (Regīna Baranova, Vasīlijs 
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Bašmakovs, Aivars Buharins, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, 

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

- nav, “atturas” - nav, n o l e m j: 

 

pieņemt lēmumu par 2009.gada 10.augusta Lauku apvidus zemes nomas tipveida līguma 

Nr.22 grozījumiem un līguma darbības termiņa pagarināšanu ar P. D. Silmalas pagastā (lēmums 

pievienots). 

 

55. § 

Par medību tiesību nodošanu mednieku biedrībai „ENERĢIJA” Čornajas pagastā 
(Ziņo A.Bringule) 

 

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

pārvaldības likuma 17.panta pirmo daļu, Medību likuma 29.panta pirmo un otro daļu, Ministru 

kabineta 2014.gada 22.jūlija noteikumu Nr.421 “Medību noteikumi” ceturto sadaļu, izvērtējot 

Kaunatas pagastu apvienības struktūrvienības Čornajas pagasta pārvaldes sniegto informāciju par 

to, ka mednieku biedrībai „ENERĢIJA” nododamās medību platības, saskaņā ar Līgumā par 

medību tiesību nodošanu norādītājiem kadastra apzīmējumiem, neapsaimnieko neviens cits 

medību tiesību lietotājs, ņemot vērā mednieku biedrības „ENERĢIJA” 2018.gada 17.decembra 

iesniegumu, Kaunatas pagastu apvienības struktūrvienības Čornajas pagasta pārvaldes 2019.gada 

11.marta atzinumu un Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 14.marta priekšlikumu, Rēzeknes 

novada dome, balsojot “par” - 12 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, 

Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Viktors 

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

nav, n o l e m j: 

 

pieņemt lēmumu par medību tiesību nodošanu mednieku biedrībai „ENERĢIJA” Čornajas 

pagastā (lēmums pievienots). 

 

56. § 

Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu 
(Ziņo I.Greivule-Loca) 

 

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

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

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

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

un veselības aizsardzības jautājumu pastāvīgās komitejas 2019.gada 14.marta priekšlikumu, 

Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 12 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars 

Buharins, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Viktors 

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

nav, n o l e m j: 

 

1. Atzīt A. L., personas kods (..), par tiesīgu īrēt sociālo dzīvokli, noteikt īrētajam 

dzīvoklim Miera ielā 4- (numurs), Strūžāni, Strūžānu pagastā, Rēzeknes novadā, sociālā 

dzīvokļa statusu, noslēdzot sociālā dzīvokļa īres līgumu uz noteiktu laiku no 2019.gada 

21.marta līdz 2019.gada 20.septembrim. Uzdot SIA “STRŪŽĀNU SILTUMS” valdes 

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

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

Miera ielā 6-(numurs), Strūžāni, Strūžānu pagastā, Rēzeknes novadā, sociālā dzīvokļa 

statusu, noslēdzot sociālā dzīvokļa īres līgumu uz noteiktu laiku no 2019.gada 21.marta 
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līdz 2019. gada 20.septembrim. Uzdot SIA “STRŪŽĀNU SILTUMS” valdes loceklim 

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

3. Atzīt Ļ. M., personas kods (..), par tiesīgu īrēt sociālo dzīvokli, noteikt īrētajam 

dzīvoklim Parka ielā 2- (numurs), Strūžāni, Strūžānu pagastā, Rēzeknes novadā, sociālā 

dzīvokļa statusu, noslēdzot sociālā dzīvokļa īres līgumu uz noteiktu laiku no 2019.gada 

21.marta līdz 2019.gada 20.septembrim. Uzdot SIA “STRŪŽĀNU SILTUMS” valdes 

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

 

57. § 

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

 

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

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

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

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

un veselības aizsardzības jautājumu pastāvīgās komitejas 2019.gada 14.marta priekšlikumu, 

Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 12 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars 

Buharins, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Viktors 

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

nav, n o l e m j: 

 

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

dzīvoklim Miera ielā 5 – (numurs), Strūžāni, Stružānu pagastā, Rēzeknes novadā, 

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

2019.gada 6.aprīļa līdz 2019.gada 5.oktobrim. Uzdot SIA “STRŪŽĀNU SILTUMS” 

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

A. O. 

2. Atzīt M. R., personas kods (..), par tiesīgu īrēt sociālo dzīvokli, noteikt īrētajam 

dzīvoklim Miera ielā 10-(numurs), Strūžāni, Stružānu pagastā, Rēzeknes novadā, 

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

2019.gada 6.aprīļa līdz 2019.gada 5.oktobrim. Uzdot SIA “STRŪŽĀNU SILTUMS” 

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

M. R. 

3. Atzīt V. R., personas kods (..), par tiesīgu īrēt sociālo dzīvokli, noteikt īrētajam 

dzīvoklim Lidicas iela 10-(numurs), Audriņi, Audriņu pagastā, Rēzeknes novadā, 

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

2019.gada 6.aprīļa līdz 2019.gada 5.oktobrim. Uzdot Nautrēnu pagastu apvienības 

struktūrvienības Audriņu pagasta pārvaldes vadītājam Eināram Aleksandram 

Bindemanim sagatavot un noslēgt sociālā dzīvokļa īres līgumu ar V. R. 

 

58. § 

Par aizņēmuma ņemšanu projekta “Pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošana Rēzeknes 

novadā, 2.kārta” īstenošanai 
(Ziņo S.Ančikovska, Debatē S.Šķesters, M.Švarcs) 

 

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

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

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

Rēzeknes novada attīstības programmas (2019-2025) Stratēģiskās daļas vidējā termiņa prioritātes 

VP3 ”Iedzīvotājiem, saimnieciskajai darbībai un dabai labvēlīga telpa”, rīcības virzienu RV 11. 
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”Sasniedzamība”, uzdevumu U 24.”Sakārtot un attīstīt drošu gājēju, velosatiksmes un transporta 

infrastruktūru”, ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 14.marta priekšlikumu, 

Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 12 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars 

Buharins, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Viktors 

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

nav, n o l e m j: 

 

1. Ņemt vidējā termiņa aizņēmumu Valsts kasē līdz EUR 1 905 414 (viens miljons deviņi 

simti pieci tūkstoši četri simti četrpadsmit euro 00 centi) apmērā ar Valsts kases noteikto 

procentu likmi ELFLA projekta “Pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošana Rēzeknes 

novadā, 2.kārta” īstenošanai uz 20 (divdesmit) gadiem ar atlikto pamatsummas 

maksājumu uz 2 (diviem) gadiem. Aizdevuma procentu likmes fiksēšanas periods - 12 

(divpadsmit) mēneši. 

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

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

aizņēmuma saņemšanai. 

 

59. § 

Par aizņēmuma ņemšanu jauna vieglā automobiļa iegādei Maltas pagastu apvienības 

Feimaņu pagasta pārvaldes funkciju nodrošināšanai 
(Ziņo S.Ančikovska) 

 

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

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

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

Rēzeknes novada attīstības programmas (2019-2025) Stratēģiskās daļas vidējā termiņa prioritātes 

VP1 ”Prasmīga, radoša un darbīga sabiedrība”, rīcības virzienu RV 2. ”Izglītība”, uzdevumu U 3. 

”Pilnveidot izglītības iestāžu infrastruktūru un materiāltehnisko bāzi”, ņemot vērā Finanšu 

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

12 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, 

Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Monvīds 

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

 

1. Ņemt aizņēmumu Valsts kasē EUR 30 000 (trīsdesmit tūkstoši euro 00 centi) apmērā ar 

Valsts kases noteikto procentu likmi jauna vieglā automobiļa iegādei Maltas pagastu 

apvienības Feimaņu pagasta pārvaldes funkciju nodrošināšanai uz 7 (septiņiem) gadiem, 

pamatsummas atmaksu uzsākot no 2020.gada janvāra mēneša. Aizdevuma procentu 

likmes fiksēšanas periods - 12 (divpadsmit) mēneši. 

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

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

aizņēmuma saņemšanai. 

 

Sēde slēgta 11:30 

 

Nākamā kārtējā Rēzeknes novada domes sēde tiek sasaukta 2019.gada 4.aprīlī. 

 

Pielikumi: 

1. Nodibinājuma „Lauku ekonomikas attīstībai Rēzeknes novadā” (LEARN) atskaite par 

2018.gadu uz 5 lapām  

2. Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 21.marta saistošie noteikumi Nr.29 

„Grozījums Rēzeknes novada pašvaldības 2016.gada 4.augusta saistošajos noteikumos 
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Nr.73 “Par atbildību par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu 

ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumu pārkāpšanu”” uz 1 lapas  

3. Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 21.marta saistošo noteikumu Nr.29 

„Grozījums Rēzeknes novada pašvaldības 2016.gada 4.augusta saistošajos noteikumos 

Nr.73 “Par atbildību par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu 

ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumu pārkāpšanu”” paskaidrojuma raksts uz 2 lapām  

4. Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 21.marta saistošie noteikumi Nr.(numurs)0 

„Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada 21.marta saistošajos noteikumos 

Nr.101 „Par ielu tirdzniecību Rēzeknes novadā”” uz 1 lapas  

5. Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 21.marta saistošo noteikumu Nr.(numurs)0 

„Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada 21.marta saistošajos noteikumos 

Nr.101 „Par ielu tirdzniecību Rēzeknes novadā”” paskaidrojuma raksts uz 2 lapām  

6. Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 21.marta saistošie noteikumi Nr.(numurs)1 

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

noteikumos Nr.(numurs) „Par Rēzeknes novada pašvaldības nodevām”” uz 1 lapas 

7. Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 21.marta saistošo noteikumu Nr.(numurs)1 

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

noteikumos Nr.(numurs) „Par Rēzeknes novada pašvaldības nodevām”” paskaidrojuma 

raksts uz 2 lapām  

8. Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 21.marta saistošie noteikumi Nr.(numurs)2 

„Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2010.gada 19.augusta saistošajos noteikumos 

Nr.(numurs)8 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rēzeknes novadā”” uz 1 lapas  

9. Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 21.marta saistošo noteikumu Nr.(numurs)2 

„Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2010.gada 19.augusta saistošajos noteikumos 

Nr.(numurs)8 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rēzeknes novadā”” 

paskaidrojuma raksts uz 2 lapām  

10. Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 21.marta saistošie noteikumi Nr.(numurs)3 

„Grozījums Rēzeknes novada pašvaldības 2015.gada 3.decembra saistošajos 

noteikumos Nr.(numurs)9 „Par Lubāna ezera ekspluatācijas (apsaimniekošanas) 

noteikumiem”” uz 1 lapas 

11. Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 21.marta saistošo noteikumu Nr.(numurs)3 

„Grozījums Rēzeknes novada pašvaldības 2015.gada 3.decembra saistošajos 

noteikumos Nr.(numurs)9 „Par Lubāna ezera ekspluatācijas (apsaimniekošanas) 

noteikumiem”” paskaidrojuma raksts uz 2 lapām  

12. Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 21.marta saistošie noteikumi Nr.(numurs)4 

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

Nr.(numurs)0 „Par Rēzeknes novada simboliku un tās izmantošanu”” uz 1 lapas 

13. Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 21.marta saistošo noteikumu Nr.(numurs)4 

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

Nr.(numurs)0 „Par Rēzeknes novada simboliku un tās izmantošanu”” paskaidrojuma 

raksts uz 2 lapām  

14. Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 21.marta saistošie noteikumi Nr.(numurs)5 

„Grozījums Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada 15.novembra saistošajos 

noteikumos Nr.91 „Par koku ciršanu ārpus meža Rēzeknes novadā”” uz 1 lapas 

15. Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 21.marta saistošo noteikumu Nr.(numurs)5 

„Grozījums Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada 15.novembra saistošajos 

noteikumos Nr.91 „Par koku ciršanu ārpus meža Rēzeknes novadā”” paskaidrojuma 

raksts uz 2 lapām  

16. Nolikums par inventarizācijas veikšanu Rēzeknes novada pašvaldībā ar pielikumiem, 

kopā uz 35 lapām 
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17. Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas Attīstības plānošanas nodaļas nolikums 

uz 7 lapām 

18. Ozolaines bāriņtiesas locekles Larisas Morozas 2019.gada 12.marta iesniegums uz 1 

lapas 

19. Publicējamā informācija par nekustamā īpašuma “Lūznavas muižas apbūve” būves 

“Praktisko apmācību darbnīca” metināšanas telpas Pils iela 4, Lūznava, Lūznavas 

pagastā, Rēzeknes novadā, telpu nomas tiesību izsoli saimnieciskai darbībai uz 2 lapām 

20. Nekustamā īpašuma “Lūznavas muižas apbūve” būves “Praktisko apmācību darbnīca” 

metināšanas telpas Pils iela 4, Lūznava, Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā, telpu 

nomas tiesību izsoles norises kārtība saimnieciskai darbībai ar pieciem pielikumiem, 

kopā uz 14 lapām 

21. Nomas maksas aprēķins - nekustamā īpašuma “Lūznavas muižas apbūve” būves 

“Praktisko apmācību darbnīca” metināšanas telpas Pils iela 4, Lūznava, Lūznavas 

pagastā, Rēzeknes novadā, telpu nomas tiesību izsolei uz 2 lapām 

22. Neapbūvētas pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7888 

004 0087 Silmalas pagastā nomas tiesību izsoles protokola Nr.(numurs) kopija uz 1 

lapas 

23. Neapbūvētas pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7888 

004 0315 Silmalas pagastā nomas tiesību izsoles protokola Nr.(numurs) kopija uz 1 

lapas 

24. Neapbūvētas pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7888 

004 0338 Silmalas pagastā nomas tiesību izsoles protokola Nr.4 kopija uz 1 lapas 

25. Neapbūvētas pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7888 

004 0186 Silmalas pagastā nomas tiesību izsoles protokola Nr.2 kopija uz 1 lapas 

26. Nautrēnu pagastu apvienības struktūrvienības “Lendžu pagasta pārvalde” 2019.gada 

13.marta iesnieguma Nr.2.2/55 kopija uz 1 lapas 

27. Publicējamā informācija par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7866 002 0047 

daļas, kas atrodas „Margrietiņas”, Zeltiņi, Lendžu pagasts, Rēzeknes novads, nomu uz 

1 lapas 

28. Pašvaldībai piederošās būves - automašīnu stāvlaukuma pie Zeltiņu kapsētas 

uzturēšanai nepieciešamās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7866 002 0047 daļas 

0,12 ha platībā IZVIETOJUMA SHĒMA uz 1 lapas 

29. Maltas pagastu apvienības struktūrvienības “Silmalas pagasta pārvalde” 2019.gada 

8.marta iesnieguma Nr.2.2/77 kopija ar informāciju par uzņēmēju aptauju un 

pakalpojumu izcenojumiem pielikumā, kopā uz 7 lapām 

30. Dricānu pagastu apvienības struktūrvienības “Nagļu pagasta pārvalde” 2019.gada 

12.marta iesnieguma Nr.2.2/11 kopija ar dokumentu kopijām pielikumā, kopā uz 5 

lapām 

31. Sološnieku ezera rūpnieciskās zvejas limitu sadales komisijas 2019.gada 28.februāra 

protokola Nr.(numurs) kopija uz 2 lapām 

32. 55.§ Pielikums – Līguma par medību tiesību nodošanu mednieku biedrībai 

„ENERĢIJA” Čornajas pagastā projekts uz 3 lapām 

33. Aizņēmuma ekonomiskais pamatojums projekta “Pašvaldības ceļu infrastruktūras 

uzlabošana Rēzeknes novadā, 2.kārta” īstenošanai uz 3 lapām 

34. Maltas pagastu apvienības struktūrvienības “Feimaņu pagasta pārvalde” 2019.gada 

13.marta iesnieguma Nr.2.2/19 kopija ar aizņēmuma ekonomisko pamatojumu jauna 

vieglā automobiļa iegādei Feimaņu pagasta pārvaldes funkciju nodrošināšanai 

pielikumā, kopā uz 3 lapām 

35. Rēzeknes novada domes lēmumi (administratīvie akti) 22.§ - (numurs)5.§, 43.§ - 55.§ 

ar pielikumiem, kopā uz 39 lapām 
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Sēdes vadītājs                                                                                                     Monvīds Švarcs 

2019.gada 21.martā 
 

 

Protokoliste                                                                                                         Ilona Turka 

2019.gada 21.martā 

 

 


