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SĒDES PROTOKOLS 

          Rēzeknē 

2019.gada 18.aprīlī                                                                                                                     Nr.9 

 

Sēde sasaukta plkst.9.00 

Sēde atklāta plkst.9.00 

 

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, Vilis Deksnis, 

Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Edgars Nizins, Guntis Rasims, 

Juris Runčs, Pēteris Stanka, 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 Zemes pārvaldības dienesta vadītājs Juris Zvīdriņš 

− Rēzeknes novada pašvaldības Zemes pārvaldības dienesta vecākā zemes lietu speciāliste 

Marta Vizule 

− Rēzeknes novada pašvaldības Zemes pārvaldības dienesta speciāliste zemes nomas 

jautājumos Anita Bringule 

− Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas vecākā vides aizsardzības 

speciāliste Terēzija Kruste 

− Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas sabiedrisko attiecību 

speciāliste Diāna Selecka 

− Rēzeknes novada pašvaldības Sociālā dienesta nodaļas vadītāja Silvija Starnkale 

− Rēzeknes novada pašvaldības vecākais iekšējais auditors Oskars Vasiļjevs 

− Rēzeknes novada pašvaldības iekšējā auditore Jolanta Koškarjova 

− Pašvaldību SIA “Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums” valdes loceklis 

Jānis Kravalis 

− Pašvaldību SIA “Strūžānu Siltums” valdes loceklis Renārs Vabals 

− Laikraksta „Rēzeknes Vēstis” žurnāliste Aleksandra Elksne-Pavlovska 

− Laikraksta „Panorama Rezekne” žurnālists Sergejs Timofejevs 

 

Nepiedalās:  

− Rēzeknes novada domes deputāti: Aivars Buharins, Pāvels Melnis - pamatdarbā  

mailto:info@rdc.lv
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 Darba kārtībā: 

1. Par Rēzeknes novada domes deputātu viedokli par Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijas piedāvāto administratīvi teritoriālo reformu  

2. Par pašvaldības SIA “Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums” 

pārskatu par 2018.gadu  

3. Par pašvaldības SIA “Strūžānu Siltums” pārskatu par 2018.gadu  

4. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 18.aprīļa saistošo noteikumu Nr.37 

„Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2009.gada 15.oktobra saistošajos 

noteikumos Nr.9 “Par sociālo dzīvokļu izīrēšanas kārtību”” izdošanu  

5. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 18.aprīļa saistošo noteikumu Nr.38 

„Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada 2.februāra saistošajos 

noteikumos Nr.69 „Par prioritāro bezdarbnieku iesaistes kārtību Rēzeknes novada 

pašvaldības pasākumā „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi”” izdošanu  

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

Nr.30 „Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada 21.marta saistošajos 

noteikumos Nr.101 „Par ielu tirdzniecību Rēzeknes novadā”” precizēšanu  

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

Nr.31 „Grozījums Rēzeknes novada pašvaldības 2009.gada 3.decembra saistošajos 

noteikumos Nr.11 „Par Rēzeknes novada pašvaldības nodevām”” precizēšanu  

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

Nr.33 „Grozījums Rēzeknes novada pašvaldības 2015.gada 3.decembra saistošajos 

noteikumos Nr.59 „Par Lubāna ezera ekspluatācijas (apsaimniekošanas) 

noteikumiem”” precizēšanu  

9. Par izdoto Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 21.marta saistošo noteikumu 

Nr.34 „Grozījums Rēzeknes novada pašvaldības 2015.gada 19.marta saistošajos 

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

precizēšanu  

10. Par izdoto Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 4.aprīļa saistošo noteikumu Nr.36 

„Grozījums Rēzeknes novada pašvaldības 2014.gada 16.oktobra saistošajos 

noteikumos Nr.45 „Par nekustamā īpašuma nodokli Rēzeknes novadā”” precizēšanu  

11. Par Rēzeknes novada bāriņtiesu reorganizāciju  

12. Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības nolikumā “Par atlīdzību Rēzeknes 

novada pašvaldībā”  

13. Par deputātu Jura Runča un Anatolija Laizāna ievēlēšanu Rēzeknes novada domes 

pastāvīgajās komitejās  

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

novada pašvaldības Vides aizsardzības fonda padomes izveidošanu”  

15. Par neapbūvētas pašvaldībai piekritīgās zemes vienības “Bārzu sola” ar kadastra 

apzīmējumu 7846 010 0200 Čornajas pagastā nomas tiesību izsoli  

16. Par neapbūvētas pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra 

apzīmējumu 7870 004 0046 Maltas pagastā nomas tiesību izsoli  

17. Par neapbūvētas pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra 

apzīmējumu 7860 006 0153 Kantinieku pagastā nomas tiesību izsoli  

18. Par neapbūvētas pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

7888 007 0394 Silmalas pagastā nomas tiesību izsoli  

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

apzīmējumu 7888 012 0353 Silmalas pagastā nomas tiesību izsoli  

20. Par neapbūvētas pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

7888 004 0271 Silmalas pagastā nomas tiesību izsoli  
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21. Par neapbūvētas zemes reformas pabeigšanai paredzētās zemes vienības daļas ar 

kadastra apzīmējumu 7888 002 0391 Silmalas pagastā nomas tiesību izsoli  

22. Par neapbūvētas pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

7888 001 0166 Silmalas pagastā nomas tiesību izsoli  

23. Par nekustamā īpašuma “Pirmais dambis” Nagļu pagastā, Rēzeknes novadā, nomas 

tiesību izsoli  

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

darbnīca” metināšanas telpu Pils ielā 4, Lūznavā, Lūznavas pagastā, Rēzeknes 

novadā, telpu nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu  

25. Par nekustamā īpašuma “Serpovka” Ozolaines pagastā nodošanu bez atlīdzības 

Latvijas valstij Aizsardzības ministrijas personā  

26. Par dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā Lendžu pagastā  

27. Par nekustamā īpašuma “Gulbis SIA” Čornajas pagastā nosacītās cenas 

apstiprināšanu  

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

nosacītās cenas apstiprināšanu  

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

nosacītās cenas apstiprināšanu  

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

nosacītās cenas apstiprināšanu  

31. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2019.gada 21.marta lēmumā „Par 

nekustamā īpašuma „Sami” Sakstagala pagastā nosacītās cenas apstiprināšanu”  

32. Par nekustamā īpašuma “Senleja” Ilzeskalna pagastā atsavināšanas izbeigšanu  

33. Par ielas nosaukuma piešķiršanu Griškānu pagastā  

34. Par patapinājuma līguma noslēgšanu ar biedrību “RR Motorsport”  

35. Par pakalpojumu maksu apstiprināšanu Rēzeknes novada pašvaldības 

struktūrvienībā “Čornajas pagasta pārvalde”  

36. Par pakalpojuma maksas apstiprināšanu Rēzeknes novada pašvaldības 

struktūrvienībā “Griškānu pagasta pārvalde”  

37. Par pakalpojumu maksas apstiprināšanu Rēzeknes novada pašvaldības 

struktūrvienībā “Kaunatas pagasta pārvalde”  

38. Par pakalpojumu maksu apstiprināšanu Rēzeknes novada pašvaldības 

struktūrvienībā “Mākoņkalna pagasta pārvalde”  

39. Par pakalpojumu maksu apstiprināšanu Rēzeknes novada pašvaldības 

struktūrvienībā “Pušas pagasta pārvalde”  

40. Par pamatlīdzekļa izslēgšanu no Rēzeknes novada pašvaldības Dricānu pagastu 

apvienības bilances un nodošanu metāllūžņos  

41. Par samaksas samazināšanu L.B. par īpašumā piešķirto zemi Dricānu pagastā  

42. Par samaksas samazināšanu M.G.-S. par īpašumā piešķirto zemi Lūznavas pagastā  

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

Rēzeknes novada pašvaldībai piekrītošajām apbūvētām un neapbūvētām zemes 

vienībām, valstij piekritīgajām apbūvētajām un neapbūvētajām zemes vienībām un 

zemes izmantošanu zemes reformas pabeigšanai” pielikuma sarakstā Nr.24 Stružānu 

pagastā  

44. Par starpgabala statusa noteikšanu pašvaldībai piekritīgajai zemes vienībai ar 

kadastra apzīmējumu 7896 001 0113 Vērēmu pagastā  

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

atjaunošanai neizmantoto pašvaldībām piekrītošo zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 7858 006 0450 reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda 

Ilzeskalna pagastā  
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46. Par apbūvēto un neapbūvēto rezerves zemes fondā ieskaitīto un īpašuma tiesību 

atjaunošanai neizmantoto pašvaldībām piekrītošo zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumiem 6876 003 0057, 6876 001 0116 un 6874 003 0182 reģistrēšanu 

zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda Nautrēnu pagastā  

47. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7842 005 0193 sadali Audriņu pagastā  

48. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7842 003 0447, 7842 004 0156 un 7842 

004 0498 apvienošanu Audriņu pagastā  

49. Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7896 005 0302, 

7896 005 0285 un 7896 005 0303 apvienošanu Vērēmu pagastā  

50. Par 2007.gada 23.novembra lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.39 darbības 

izbeigšanu ar V. L. Griškānu pagastā  

51. Par 2009.gada 2.jūnija lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.125 izbeigšanu ar A/S 

“Latgales enerģētika” Vērēmu pagastā  

52. Par īrētās dzīvojamās telpas apmaiņu pret citu īrējamu dzīvojamu telpu S. G. 

Stružānu pagastā  

53. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu  

 

 

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” - 

15 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, 

Zigfrīds Lukaševičs, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, 

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

“atturas” - nav, n o l e m j: 

 

apstiprināt izsludināto Rēzeknes novada domes 2019.gada 18.aprīļa sēdes darba kārtību (1. 

- 53.jautājums). 

 

1. § 

Par Rēzeknes novada domes deputātu viedokli par Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijas piedāvāto administratīvi teritoriālo reformu  
(Ziņo M.Švarcs, Debatē S.Šķesters, M.Švarcs, E.Pizāne, A.Ludborža, P.Stanka) 

 

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

novada dome, balsojot “par” - 15 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Vilis Deksnis, Anatolijs 

Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris 

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

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

 

1. pieņemt zināšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas informatīvo 

ziņojumu “Par sabiedriskai apspriešanai izvirzāmo administratīvi teritoriālā iedalījuma 

modeli”. 

2. Aicināt Rēzeknes pilsētas domi un Viļānu novada domi izveidot darba grupu Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas informatīvā ziņojuma “Par sabiedriskai 

apspriešanai izvirzāmo administratīvi teritoriālā iedalījuma modeli” izvērtēšanai. 

2. § 
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Par pašvaldības SIA “Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums” pārskatu par 

2018.gadu  
(Ziņo J.Troška, Debatē Debatē S.Šķesters, A.Ludborža) 

 

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

personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 34.panta pirmo daļu, ņemot vērā 

Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 11.aprīļa priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot 

“par” - 15 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, Anita 

Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris 

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

nav, “atturas” - nav, n o l e m j: 

 

1. pieņemt zināšanai pašvaldības SIA „Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības 

uzņēmums” atskaiti par 2018.gadu (atskaite pievienota). 

2. Novērtēt pašvaldības SIA „Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums” 

darbību kā labu. 

 

3. § 

Par pašvaldības SIA “Strūžānu Siltums” pārskatu par 2018.gadu  
(Ziņo J.Troška) 

 

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

personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 34.panta pirmo daļu, ņemot vērā 

Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 11.aprīļa priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot 

“par” - 15 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, Anita 

Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris 

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

nav, “atturas” - nav, n o l e m j: 

 

1. pieņemt zināšanai pašvaldības SIA „Strūžānu siltums” atskaiti par 2018.gadu (atskaite 

pievienota). 

2. Novērtēt pašvaldības SIA „Strūžānu siltums” darbību kā labu. 

 

4. § 

Par Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 18.aprīļa saistošo noteikumu Nr.37 

„Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2009.gada 15.oktobra saistošajos noteikumos 

Nr.9 “Par sociālo dzīvokļu izīrēšanas kārtību”” izdošanu  
(Ziņo S.Strankale) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu, likuma “Par 

sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 5.panta ceturto daļu, 6.pantu, 9.panta 

ceturto daļu un 10.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 Sociālo un veselības jautājumu pastāvīgās komitejas 2019.gada 11.aprīļa priekšlikumu, 

Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 15 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Vilis Deksnis, 

Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis 

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

Ērika Teirumnieka), “pret” - nav, “atturas” - nav, n o l e m j: 
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1. izdot Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 18.aprīļa saistošos noteikumus Nr.37 

„Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2009.gada 15.oktobra saistošajos noteikumos 

Nr.9 “Par sociālo dzīvokļu izīrēšanas kārtību”” (saistošie noteikumi pievienoti).  

2. Uzdot Sociālā dienesta vadītājai Silvijai Strankalei nodrošināt Rēzeknes novada 

pašvaldības 2009.gada 15.oktobra saistošo noteikumu Nr.9 „Par sociālo dzīvokļu 

izīrēšanas kārtību” konsolidēšanu. 

3. Uzdot Attīstības plānošanas nodaļai nodrošināt spēkā stājušos Rēzeknes novada 

pašvaldības 2019.gada 4.aprīļa saistošo noteikumu Nr.37 „Grozījumi Rēzeknes novada 

pašvaldības 2009.gada 15.oktobra saistošajos noteikumos Nr.9 “Par sociālo dzīvokļu 

izīrēšanas kārtību”” un konsolidēto Rēzeknes novada pašvaldības 2009.gada 15.oktobra 

saistošo noteikumu Nr.9 „Par sociālo dzīvokļu izīrēšanas kārtību” publicēšanu 

Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapā. 

 

5. § 

Par Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 18.aprīļa saistošo noteikumu Nr.38 

„Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada 2.februāra saistošajos noteikumos 

Nr.69 „Par prioritāro bezdarbnieku iesaistes kārtību Rēzeknes novada pašvaldības 

pasākumā „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi”” izdošanu  
(Ziņo S.Strankale) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu, Ministru 

kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumu Nr.75 „Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu 

un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un 

pasākumu īstenotāju izvēles principiem” 141.6 punktu, ņemot vērā Rēzeknes novada domes 

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

reorganizāciju” (protokols Nr.22, 3.§) un Sociālo un veselības jautājumu pastāvīgās komitejas 

2019.gada 11.aprīļa priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 15 (Regīna Baranova, 

Vasīlijs Bašmakovs, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, 

Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, 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 18.aprīļa saistošos noteikumus Nr.38 

„Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada 2.februāra saistošajos noteikumos 

Nr.69 „Par prioritāro bezdarbnieku iesaistes kārtību Rēzeknes novada pašvaldības 

pasākumā „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi”” (saistošie noteikumi pievienoti).  

2. Uzdot Sociālā dienesta vadītājai Silvijai Strankalei nodrošināt Rēzeknes novada 

pašvaldības 2012.gada 2.februāra saistošo noteikumu Nr.69 „Par prioritāro 

bezdarbnieku iesaistes kārtību Rēzeknes novada pašvaldības pasākumā „Algotie 

pagaidu sabiedriskie darbi”” konsolidēšanu. 

3. Uzdot Attīstības plānošanas nodaļai nodrošināt spēkā stājušos Rēzeknes novada 

pašvaldības 2019.gada 18.aprīļa saistošo noteikumu Nr.38 „Grozījumi Rēzeknes 

novada pašvaldības 2012.gada 2.februāra saistošie noteikumi Nr.69 „Par prioritāro 

bezdarbnieku iesaistes kārtību Rēzeknes novada pašvaldības pasākumā „Algotie 

pagaidu sabiedriskie darbi”” un konsolidēto Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada 

2.februāra saistošo noteikumu Nr.69 „Par prioritāro bezdarbnieku iesaistes kārtību 

Rēzeknes novada pašvaldības pasākumā „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi”” 

publicēšanu Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapā. 
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6. § 

Par izdoto Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 21.marta saistošo noteikumu Nr.30 

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

Nr.101 „Par ielu tirdzniecību Rēzeknes novadā”” precizēšanu  
(Ziņo S.Ančikovska, Debatē S.Šķesters, M.Švarcs, S.Ančikovska) 

 

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

daļas 16.punktu, 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 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2019.gada 25.marta 

atzinumu Nr.1-18/2621 “Par saistošajiem noteikumiem Nr.30” un Finanšu pastāvīgās komitejas 

2019.gada 11.aprīļa priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 15 (Regīna Baranova, 

Vasīlijs Bašmakovs, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, 

Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, 

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

n o l e m j: 

 

precizēt izdotos Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 21.marta saistošos noteikumus 

Nr.30 „Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada 21.marta saistošajos noteikumos 

Nr.101 „Par ielu tirdzniecību Rēzeknes novadā”” (precizētie saistošie noteikumi pievienoti). 

 

7. § 

Par izdoto Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 21.marta saistošo noteikumu Nr.31 

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

Nr.11 „Par Rēzeknes novada pašvaldības nodevām”” precizēšanu  
(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 Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2019.gada 25.marta atzinumu Nr.1-18/2622 “Par 

saistošajiem noteikumiem Nr.31” un Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 11.aprīļa 

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

Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Edgars Nizins, Elvīra 

Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs  Šķesters, 

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

 

precizēt izdotos Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 21.marta saistošos noteikumus 

Nr.31 „Grozījums Rēzeknes novada pašvaldības 2009.gada 3.decembra saistošajos noteikumos 

Nr.11 „Par Rēzeknes novada pašvaldības nodevām”” (precizētie saistošie noteikumi pievienoti). 

 

8. § 

Par izdoto Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 21.marta saistošo noteikumu Nr.33 

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

Nr.59 „Par Lubāna ezera ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumiem”” precizēšanu  
(Ziņo T.Kruste) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu, Ministru 

kabineta noteikumu Nr.549 „Noteikumi par ūdens objektiem, kuru hidroloģiskais režīms ir 

regulējams ar hidrotehniskajām būvēm” 7.punktu un 9.punktu, ņemot vērā Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijas 2019.gada 25.marta atzinumu Nr.1-18/2623 “Par saistošajiem 

noteikumiem Nr.33” un Tautsaimniecības attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas 2019.gada 
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11.aprīļa priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 15 (Regīna Baranova, Vasīlijs 

Bašmakovs, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Edgars 

Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs  

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

 

precizēt izdotos Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 21.marta saistošos noteikumus 

Nr.33 „Grozījums Rēzeknes novada pašvaldības 2015.gada 3.decembra saistošajos noteikumos 

Nr.59 „Par Lubāna ezera ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumiem”” (precizēti saistošie 

noteikumi pievienoti). 

 

9. § 

Par izdoto Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 21.marta saistošo noteikumu Nr.34 

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

Nr.50 „Par Rēzeknes novada simboliku un tās izmantošanu”” precizēšanu  
(Ziņo D.Selecka) 

 

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

daļu, likuma “Par nodokļiem un nodevām” 12.panta pirmās daļas 9.punktu, ņemot vērā Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2019.gada 25.marta atzinumu Nr.1-18/2624 “Par 

saistošajiem noteikumiem Nr.34” un Teritoriālās pastāvīgās komitejas 2019.gada 11.aprīļa 

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

Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Edgars Nizins, Elvīra 

Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs  Šķesters, 

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

 

precizēt izdotos Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 21.marta saistošos noteikumus 

Nr.34 „Grozījums Rēzeknes novada pašvaldības 2015.gada 19.marta saistošajos noteikumos Nr.50 

„Par Rēzeknes novada simboliku un tās izmantošanu”” (precizēti saistošie noteikumi pievienoti). 

 

10. § 

Par izdoto Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 4.aprīļa saistošo noteikumu Nr.36 

„Grozījums Rēzeknes novada pašvaldības 2014.gada 16.oktobra saistošajos noteikumos 

Nr.45 „Par nekustamā īpašuma nodokli Rēzeknes novadā”” precizēšanu  
(Ziņo J.Zvīdriņš) 

 

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

nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta otrās daļas 91.punktu, 2.¹daļu, 2.panta 8.1daļu, 3.panta 

1.4daļu, ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2019.gada 8.aprīļa 

atzinumu Nr.1-18/3123 “Par saistošajiem noteikumiem Nr.36” un Finanšu pastāvīgās komitejas 

2019.gada 11.aprīļa priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 15 (Regīna Baranova, 

Vasīlijs Bašmakovs, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, 

Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, 

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

n o l e m j: 

 

precizēt izdotos Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 4.aprīļa saistošos noteikumus 

Nr.36 „Grozījums Rēzeknes novada pašvaldības 2014.gada 16.oktobra saistošajos noteikumos 

Nr.45 „Par nekustamā īpašuma nodokli Rēzeknes novadā”” (precizēti saistošie noteikumi 

pievienoti). 
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11. § 

Par Rēzeknes novada bāriņtiesu reorganizāciju  
(Ziņo E.Pizāne, Debatē S.Šķesters, I.Turka, M.Švarcs) 

 

Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 8.punktu, 21.panta pirmās 

daļas 8.punktu, Bāriņtiesu likuma 2.panta ceturto, piekto, sesto, septīto un astoto daļu, 7.pantu, 

12.panta otro un trešo daļu, Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumu Nr.1037 

“Bāriņtiesu darbības noteikumi” 8.punktu, ņemot vērā Teritoriālās pastāvīgās komitejas, 

Tautsaimniecības attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas, Izglītības, kultūras un sporta 

jautājumu pastāvīgās komitejas, Sociālo un veselības aizsardzības jautājumu pastāvīgās komitejas 

un Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 11.aprīļa priekšlikumus, Rēzeknes novada dome, 

balsojot “par” - 15 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, Anita 

Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris 

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

nav, “atturas” - nav, n o l e m j: 

 

1. ar 2019.gada 1.jūniju Rēzeknes novada teritorijā izveidot 2 (divas) bāriņtiesas, 

reorganizējot esošās 5 (piecas) Rēzeknes novada bāriņtiesas (Rēzeknes novada Maltas 

bāriņtiesu, Rēzeknes novada Kaunatas bāriņtiesu, Rēzeknes novada Vērēmu bāriņtiesu, 

Rēzeknes novada Ozolaines bāriņtiesu un Rēzeknes novada Gaigalavas bāriņtiesu): 

1.1. Rēzeknes novada Maltas bāriņtiesu, nosakot tās darbības teritoriju Čornajas, 

Griškānu, Feimaņu, Kaunatas, Lūznavas, Maltas, Mākoņkalna, Ozolaines, Pušas, 

Silmalas un Stoļerovas pagastu teritorijās. Maltas bāriņtiesas juridiskā adrese ir 

Brīvības iela 6, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4630; 

1.2. Rēzeknes novada Dricānu bāriņtiesu, nosakot tās darbības teritoriju Audriņu, 

Bērzgales, Gaigalavas, Dricānu, Ilzeskalna, Kantinieku, Lendžu, Nagļu, 

Nautrēnu, Ozolmuižas, Rikavas, Sakstagala, Stružānu un Vērēmu pagastu 

teritorijās. Dricānu bāriņtiesas juridiskā adrese ir “Pagastmāja”, Dricāni, Dricānu 

pagasts, Rēzeknes novads, LV-4615. 

2. Ar 2019.gada 1.jūniju Rēzeknes novada Maltas bāriņtiesa un Rēzeknes novada 

Dricānu bāriņtiesa ir attiecīgo reorganizēto Rēzeknes novada bāriņtiesu tiesību un 

saistību pārņēmējas. 

3. Nerīkot atklātu pretendentu konkursu uz bāriņtiesas priekšsēdētāju, bāriņtiesas 

priekšsēdētāja vietnieku un bāriņtiesas locekļu amatiem. 

4. Samazināt bāriņtiesas locekļu skaitu un noteikt, ka Rēzeknes novada Maltas bāriņtiesa 

un Rēzeknes novada Dricānu bāriņtiesa tiek izveidotas šādā sastāvā: 

4.1. bāriņtiesas priekšsēdētājs -1; 

4.2. bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks -1; 

4.3. bāriņtiesas locekļi – 4. 

5. Uzdot esošo Rēzeknes novada bāriņtiesu priekšsēdētājiem līdz 2019.gada 29.aprīlim 

veikt darbības atbilstoši normatīvo aktu noteikumiem bāriņtiesas locekļu brīdināšanai 

par atbrīvošanu no amata sakarā ar bāriņtiesas locekļu skaita samazināšanu, kā arī 

grozījumu veikšanai darbinieku darba līgumos un/vai darbinieku darba līgumu 

uzteikšanai sakarā ar darbinieku skaita samazināšanu. 

6. Uzdot Attīstības plānošanas nodaļai līdz 2019.gada 30.aprīlim nodrošināt informācijas 

par bāriņtiesu reorganizāciju, par to darbības teritorijām un to atrašanās vietām 

publicēšanu oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.  

7. Uzdot Juridiskajai un lietvedības nodaļai līdz 2019.gada 31.maijam sagatavot 

grozījumus Rēzeknes novada pašvaldības 2017.gada 20.jūlija saistošajos noteikumos 

Nr.1 “Rēzeknes novada pašvaldības nolikums”. 
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8. Uzdot Informācijas tehnoloģiju nodaļai līdz 2019.gada 4.jūnijam izdarīt grozījumus 

Uzņēmumu reģistra publisko iestāžu sarakstā, izslēdzot no pašvaldības iestāžu saraksta 

Rēzeknes novada Kaunatas bāriņtiesu, Rēzeknes novada Vērēmu bāriņtiesu, Rēzeknes 

novada Ozolaines bāriņtiesu, Rēzeknes novada Gaigalavas bāriņtiesu un iekļaujot 

sarakstā Rēzeknes novada Dricānu bāriņtiesu, kā arī precizējot informāciju par 

Rēzeknes novada Maltas bāriņtiesu. 

9. Uzdot Juridiskajai un lietvedības nodaļai līdz 2019.gada 14.jūnijam paziņot par 

Rēzeknes novada bāriņtiesu reorganizāciju, par to darbības teritorijām un to atrašanās 

vietām Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai un Tieslietu ministrijai.  

 

12. § 

Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības nolikumā “Par atlīdzību  

Rēzeknes novada pašvaldībā”  
(Ziņo S.Frančenko) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu un 41.panta 

pirmā daļas 2.punktu, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības 

likuma 3.panta ceturtās daļas 5.punktu, ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 

11.aprīļa priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 15 (Regīna Baranova, Vasīlijs 

Bašmakovs, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Edgars 

Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs  

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

 

1. izdarīt šādus grozījumus Rēzeknes novada pašvaldības nolikumā „Par atlīdzību 

Rēzeknes novada pašvaldībā”, kas apstiprināts Rēzeknes novada domes 2018.gada 

20.septembra sēdē (protokols Nr.20, 2.§), turpmāk tekstā – Nolikums: 

1.1. svītrot nolikuma 45.1., 45.2., 45.3., 45.4., 45.5.punktus; 

1.2. papildināt nolikuma 55.2.punktā aiz vārdiem “pašvaldības iestāžu vadītājiem” 

ar vārdiem “struktūrvienību Pagasta pārvalžu vadītājiem,”  

1.3. papildināt nolikuma 55.3.punktā aiz vārdiem “pašvaldības iestāžu vadītājiem” 

ar vārdiem “struktūrvienību Pagasta pārvalžu vadītājiem,” 

2. Ar šo lēmumu izdarītie grozījumi Nolikumā stājas spēkā ar 2019.gada 18.aprīli. 

3. Uzdot Juridiskās un lietvedības nodaļas personāllietu speciālistei Lanai Petrovai 

nodrošināt Rēzeknes novada pašvaldības nolikuma „Par atlīdzību Rēzeknes novada 

pašvaldībā” konsolidēšanu. 

4. Uzdot Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļai nodrošināt 

konsolidētā Rēzeknes novada pašvaldības nolikuma „Par atlīdzību Rēzeknes novada 

pašvaldībā” publicēšanu Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapā. 

 

13. § 

Par deputātu Jura Runča un Anatolija Laizāna ievēlēšanu Rēzeknes novada domes 

pastāvīgajās komitejās  
(Ziņo I.Turka, Debatē S.Šķesters) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 10.punktu, ņemot vērā 

Teritoriālās patstāvīgās komitejas un Izglītības, kultūras un sporta jautājumu pastāvīgās komitejas 

2019.gada 24.janvāra priekšlikumus, Teritoriālās patstāvīgās komitejas un Sociālo un veselības 

aizsardzības jautājumu pastāvīgās komitejas 2019.gada 11.aprīļa priekšlikumus, Rēzeknes novada 

dome, balsojot “par” - 15 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Vilis Deksnis, Anatolijs 

Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris 
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Runčs, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs  Šķesters, Monvīds Švarcs, Ērika 

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

 

sakarā ar Jura Runča kā nākamā deputāta kandidāta stāšanos Rēzeknes novada domes 

deputāta pienākumu pildīšanai Normunda Zuša vietā un sakarā ar Anatolija Laizāna kā nākamā 

deputāta kandidāta stāšanos Rēzeknes novada domes deputāta pienākumu pildīšanai Frīda 

Zenčenko vietā, izdarīt šādus grozījumus Rēzeknes novada domes 2017.gada 15.jūnija lēmumā 

„Par Rēzeknes novada domes pastāvīgo komiteju izveidošanu un deputātu ievēlēšanu pastāvīgo 

komiteju sastāvos” (protokols Nr.14, 5.§): 

1. ievēlēt deputātu Juri Runču Teritoriālajā pastāvīgajā komitejā un Izglītības, kultūras 

un sporta jautājumu pastāvīgajā komitejā. 

2. Ievēlēt deputātu Anatoliju Laizānu Teritoriālajā pastāvīgajā komitejā un Sociālo un 

veselības aizsardzības jautājumu pastāvīgajā komitejā. 

 

14. § 

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

novada pašvaldības Vides aizsardzības fonda padomes izveidošanu”  
(Ziņo I.Turka) 

 

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

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

nolikums” 12.2.2.punktu, ņemot vērā Tautsaimniecības attīstības jautājumu patstāvīgās komitejas 

un Finanšu pastāvīgas komitejas 2019.gada 11.aprīļa priekšlikumus, Rēzeknes novada dome, 

balsojot “par” - 15 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, Anita 

Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris 

Stanka, 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 lēmuma “Par 

Rēzeknes novada pašvaldības Vides aizsardzības fonda padomes izveidošanu” (protokols Nr.17, 

12.§) 1.punktā: 

1. no Rēzeknes novada pašvaldības Vides aizsardzības fonda padomes sastāva izslēgt 

padomes locekli Frīdi Zenčenko; 

2. Rēzeknes novada pašvaldības Vides aizsardzības fonda padomes sastāvā apstiprināt 

padomes locekli Anatoliju Laizānu, Rēzeknes novada domes deputātu. 

 

15. § 

Par neapbūvētas pašvaldībai piekritīgās zemes vienības “Bārzu sola” ar kadastra 

apzīmējumu 7846 010 0200 Čornajas pagastā nomas tiesību izsoli  
(Ziņo A.Bringule) 

 

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

daļas 10.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas 

izšķērdēšanas novēršanas likuma 1.pantu, 3.pantu, Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija 

noteikumu Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 1.punktu, 

3.1. un 3.2.apakšpunktu nosacījumiem, ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 

11.aprīļa priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 15 (Regīna Baranova, Vasīlijs 

Bašmakovs, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Edgars 

Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs  

Šķesters, Monvīds Švarcs, Ērika Teirumnieka), “pret” - nav, “atturas” - nav, n o l e m j: 
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1. nodot nomā pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7846 010 

0200 ar platību 1,5 ha Čornajas pagastā, rīkojot zemes nomas tiesību izsoli. 

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

(bez PVN). 

3. Izveidot zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7846 010 0200 izsoles procedūras 

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

komisijas priekšsēdētājs -  Oļegs Kvitkovskis, Rēzeknes novada pašvaldības 

iestādes “Kaunatas pagastu apvienība” struktūrvienības 

“Čornajas pagasta pārvade” vadītājs; 

komisijas locekļi:  Natālija Kudrjavceva, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 

“Kaunatas pagastu apvienība” struktūrvienības “Čornajas pagasta 

pārvade” vecākā grāmatvede; 

Jūlija Greivule, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 

“Kaunatas pagastu apvienība” struktūrvienības “Čornajas pagasta 

pārvalde” lietvede.  

4. Apstiprināt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7846 010 0200, kas atrodas 

“Bārzu sola”, Sprukti, Čornajas pagasts, Rēzeknes novads, izsoles noteikumus 

(izsoles noteikumi pievienoti). 

5. Komisijai nodrošināt informācijas publicēšanu par izsoli Rēzeknes novada 

pašvaldības mājas lapā un informāciju izvietot Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 

Kaunatas pagastu apvienības struktūrvienības “Čornajas pagasta pārvalde” 

informācijas stendā. 

6. Uzdot Komisijai apstiprināt Rēzeknes novada neapbūvētas pašvaldībai piekritīgās 

zemes vienības “Bārzu sola” ar kadastra apzīmējumu 7846 010 0200 ar platību 1,50 

ha Čornajas pagastā nomas tiesību izsoles rezultātus. 

7. Uzdot Rēzeknes novada pašvaldības iestādei Kaunatas pagastu apvienības 

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

tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanas noslēgt zemes nomas līgumu ar pretendentu 

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

izsolē nosolīto augstāko nomas cenu atbilstoši organizētās izsoles protokola 

rezultātiem. 

8. Uzdod Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas pagasta pārvaldes struktūrvienībai 

“Čornajas pagasta pārvalde” desmit darba dienu laikā pēc nomas līguma spēkā 

stāšanās publicēt informāciju par nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un 

zemes nomas līguma noslēgšanu par nosolīto cenu ar nomnieku Rēzeknes novada 

pašvaldības mājas lapā. 

9. Uzdot Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas pagasta pārvaldes struktūrvienībai 

“Čornajas pagasta pārvalde” parakstīto zemes nomas līgumu reģistrēt Rēzeknes 

novada pašvaldības elektroniskajā dokumentu lietvedības sistēmā un pašvaldības 

“Nomas” programmā. 

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

pieteicies neviens pretendents, zemes nomas tiesību izsole atzīstama par nenotikušu 

un ir rīkojama jauna nomas tiesību izsole. 

 

16. § 

Par neapbūvētas pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 

7870 004 0046 Maltas pagastā nomas tiesību izsoli  
(Ziņo A.Bringule) 

 

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

daļas 10.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas 
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izšķērdēšanas novēršanas likuma 1.pantu, 3.pantu, Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija 

noteikumu Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 1.punktu, 

3.1. un 3.2.apakšpunktu nosacījumiem, ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 

11.aprīļa priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 15 (Regīna Baranova, Vasīlijs 

Bašmakovs, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Edgars 

Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs  

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

 

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

apzīmējumu 7870 005 0046 ar platību 1,6 ha Maltas pagastā, rīkojot zemes nomas 

tiesību izsoli. 

2. Noteikt objekta izsoles sākumcenu 29,00 EUR (divdesmit deviņi euro 00 centi) gadā 

(bez PVN). 

3. Izveidot zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7870 005 0046 izsoles 

procedūras veikšanai nepieciešamo komisiju (turpmāk tekstā – Komisija) šādā 

sastāvā:  

komisijas priekšsēdētājs -  Vitālijs Skudra, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 

“Maltas pagastu apvienība” struktūrvienības “Maltas 

pagasta pārvade” vadītājs; 

komisijas locekļi:  Viktors Šmaukstelis, zemes lietu speciālists Rēzeknes novada 

pašvaldības iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienībā 

“Maltas pagasta pārvalde; 

Larisa Igolniece, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Maltas 

pagastu apvienība” struktūrvienības “Maltas pagasta pārvalde” 

lietvedības sekretāre.  

4. Apstiprināt zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7870 005 0046, kas atrodas 

“Anna” Maltas pagastā, Rēzeknes novadā, izsoles noteikumus (izsoles noteikumi 

pievienoti). 

5. Komisijai nodrošināt informācijas publicēšanu par izsoli Rēzeknes novada 

pašvaldības mājas lapā un informāciju izvietot Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 

Maltas pagastu apvienības struktūrvienības “Maltas pagasta pārvalde” informācijas 

stendā. 

6. Uzdot komisijai apstiprināt Rēzeknes novada pašvaldībai piekritīgās neapbūvētās 

zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7870 005 0046 ar platību 1,6 ha Maltas 

pagastā nomas tiesību izsoles rezultātus. Maltas pagastu apvienības struktūrvienībai 

“Maltas pagasta pārvalde” desmit darba dienu laikā no nomas tiesību izsoles rezultātu 

apstiprināšanas noslēgt zemes nomas līgumu ar pretendentu uz 12 (divpadsmit) 

gadiem, kurš nomas tiesības uz minēto zemes vienību ieguvis par izsolē nosolīto 

augstāko nomas cenu, atbilstoši organizētās izsoles protokola rezultātiem. 

7. Uzdod Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta pārvaldes struktūrvienībai 

“Maltas pagasta pārvalde” desmit darba dienu laikā pēc nomas līguma spēkā stāšanās 

publicēt informāciju par nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un zemes 

nomas līguma noslēgšanu par nosolīto cenu ar nomnieku Rēzeknes novada 

pašvaldības mājas lapā. 

8. Uzdot Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta pārvaldes struktūrvienībai 

“Maltas pagasta pārvalde” parakstīto zemes nomas līgumu reģistrēt Rēzeknes novada 

pašvaldības elektroniskajā dokumentu lietvedības sistēmā un pašvaldības “Nomas” 

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

pieteicies neviens pretendents, zemes nomas tiesību izsole atzīstama par nenotikušu 

un ir rīkojama jauna nomas tiesību izsole. 

 

17. § 

Par neapbūvētas pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 

7860 006 0153 Kantinieku pagastā nomas tiesību izsoli  
(Ziņo A.Bringule) 

 

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

daļas 10.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas 

izšķērdēšanas novēršanas likuma 1.pantu, 3.pantu, Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija 

noteikumu Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 1.punktu, 

3.1. un 3.2.apakšpunktu nosacījumiem, ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 

11.aprīļa priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 15 (Regīna Baranova, Vasīlijs 

Bašmakovs, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Edgars 

Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs  

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

 

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

kadastra apzīmējumu 7860 006 0153 ar platību 3,00 ha Kantinieku pagastā, rīkojot 

zemes nomas tiesību izsoli. 

2. Noteikt objekta izsoles sākumcenu 82,00 EUR (astoņdesmit divi euro 00 centi) gadā 

(bez PVN). 

3. Izveidot zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7860 006 0153 izsoles procedūras 

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

komisijas priekšsēdētājs -  Tamāra Tutina, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 

“Dricānu pagastu apvienība” struktūrvienības 

“Kantinieku pagasta pārvade” vadītāja; 

komisijas locekļi:  Andris Laizāns, zemes lietu speciālists Rēzeknes novada 

pašvaldības iestādes “Dricānu pagastu apvienība” struktūrvienībā 

“Kantinieku pagasta pārvalde”; 

Marija Vasiļjeva, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 

“Dricānu pagastu apvienība” struktūrvienības “Kantinieku 

pagasta pārvalde” lietvede. 

4. Apstiprināt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7860 006 0153, kas atrodas 

“Liužā” Kantinieku pagastā, Rēzeknes novadā, izsoles noteikumus (izsoles noteikumi 

pievienoti). 

5. Komisijai nodrošināt informācijas publicēšanu par izsoli Rēzeknes novada 

pašvaldības mājas lapā un informāciju izvietot Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 

Dricānu pagastu apvienības struktūrvienības “Kantinieku pagasta pārvalde” 

informācijas stendā. 

6. Uzdot Komisijai apstiprināt Rēzeknes novada zemes reformas pabeigšanai paredzētās 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7860 006 0153 ar platību 3,00 ha Kantinieku 

pagastā nomas tiesību izsoles rezultātus. 

7. Uzdot Rēzeknes novada pašvaldības iestādei Dricānu pagastu apvienības 

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

tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanas noslēgt zemes nomas līgumu ar pretendentu 

uz 12 (divpadsmit) gadiem, kurš nomas tiesības uz minēto zemes vienību ieguvis par 
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izsolē nosolīto augstāko nomas cenu, atbilstoši organizētās izsoles protokola 

rezultātiem. 

8. Uzdod Rēzeknes novada pašvaldības Dricānu pagasta pārvaldes struktūrvienībai 

“Kantinieku pagasta pārvalde” desmit darba dienu laikā pēc nomas līguma spēkā 

stāšanās publicēt informāciju par nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un 

zemes nomas līguma noslēgšanu par nosolīto cenu ar nomnieku Rēzeknes novada 

pašvaldības mājas lapā. 

9. Uzdot Rēzeknes novada pašvaldības Dricānu pagasta pārvaldes struktūrvienībai 

“Kantinieku pagasta pārvalde” parakstīto zemes nomas līgumu reģistrēt Rēzeknes 

novada pašvaldības elektroniskajā dokumentu lietvedības sistēmā un pašvaldības 

“Nomas” programmā. 

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

pieteicies neviens pretendents, zemes nomas tiesību izsole atzīstama par nenotikušu 

un ir rīkojama jauna nomas tiesību izsole. 

 

18. § 

Par neapbūvētas pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

 7888 007 0394 Silmalas pagastā nomas tiesību izsoli  
(Ziņo A.Bringule) 

 

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

daļas 10.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas 

izšķērdēšanas novēršanas likuma 1.pantu, 3.pantu, Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija 

noteikumu Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 1.punktu, 

3.1. un 3.2.apakšpunktu nosacījumiem, ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 

11.aprīļa priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 15 (Regīna Baranova, Vasīlijs 

Bašmakovs, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Edgars 

Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs  

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

 

1. nodot nomā neapbūvētu pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 

7888 007 0394 ar platību 2,1 ha Silmalas pagastā, rīkojot zemes nomas tiesību izsoli. 

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

(bez PVN). 

3. Izveidot zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 007 0394 izsoles procedūras 

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

komisijas priekšsēdētājs -  Eduards Grišuļonoks, Rēzeknes novada pašvaldības 

iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienības 

“Silmalas pagasta pārvade” vadītājs; 

komisijas locekļi:  Marina Borisova, zemes lietu speciāliste Rēzeknes novada 

pašvaldības iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienībā 

“Silmalas pagasta pārvalde; 

Nellija Augustāne, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Maltas 

pagastu apvienība” struktūrvienības “Silmalas pagasta pārvalde” 

sekretāre.  

4. Apstiprināt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 007 0394, kas atrodas 

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

pievienoti). 
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5. Komisijai nodrošināt informācijas publicēšanu par izsoli Rēzeknes novada pašvaldības 

mājas lapā un informāciju izvietot Rēzeknes novada pašvaldības iestādes Maltas 

pagastu apvienības struktūrvienības “Silmalas pagasta pārvalde” informācijas stendā. 

6. Uzdot komisijai apstiprināt Rēzeknes novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības 

ar kadastra apzīmējumu 7888 007 0394 ar platību 2,1 ha Silmalas pagastā nomas 

tiesību izsoles rezultātus. 

7. Uzdot Rēzeknes novada pašvaldības iestādei Maltas pagastu apvienības 

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

izsoles rezultātu apstiprināšanas noslēgt zemes nomas līgumu ar pretendentu uz 12 

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

nosolīto augstāko nomas cenu, atbilstoši organizētās izsoles protokola rezultātiem. 

8. Uzdod Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta pārvaldes struktūrvienībai 

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

publicēt informāciju par nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un zemes 

nomas līguma noslēgšanu par nosolīto cenu ar nomnieku Rēzeknes novada pašvaldības 

mājas lapā. 

9. Uzdot Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta pārvaldes struktūrvienībai 

“Silmalas pagasta pārvalde” parakstīto zemes nomas līgumu reģistrēt Rēzeknes novada 

pašvaldības elektroniskajā dokumentu lietvedības sistēmā un pašvaldības “Nomas” 

programmā. 

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

pieteicies neviens pretendents, zemes nomas tiesību izsole atzīstama par nenotikušu un 

ir rīkojama jauna nomas tiesību izsole. 

 

19. § 

Par neapbūvētas zemes reformas pabeigšanai paredzētās zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 7888 012 0353 Silmalas pagastā nomas tiesību izsoli  
(Ziņo A.Bringule) 

 

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

daļas 10.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas 

izšķērdēšanas novēršanas likuma 1.pantu, 3.pantu, Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija 

noteikumu Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 1.punktu, 

3.1. un 3.2.apakšpunktu nosacījumiem, ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 

11.aprīļa priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 15 (Regīna Baranova, Vasīlijs 

Bašmakovs, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Edgars 

Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs  

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

 

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

kadastra apzīmējumu 7888 012 0353 ar platību 0,8 ha Silmalas pagastā, rīkojot zemes 

nomas tiesību izsoli. 

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

(bez PVN). 

3. Izveidot zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 012 0353 izsoles procedūras 

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

komisijas priekšsēdētājs -  Eduards Grišuļonoks, Rēzeknes novada pašvaldības 

iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienības 

“Silmalas pagasta pārvade” vadītājs; 
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komisijas locekļi:  Marina Borisova – zemes lietu speciāliste Rēzeknes 

novada pašvaldības iestādes “Maltas pagastu apvienība” 

struktūrvienībā “Silmalas pagasta pārvalde; 

Nellija Augustāne, Rēzeknes novada pašvaldības 

iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienības 

“Silmalas pagasta pārvalde” sekretāre.  

4. Apstiprināt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 012 0353, kas atrodas 

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

noteikumi pievienoti). 

5. Komisijai nodrošināt informācijas publicēšanu par izsoli Rēzeknes novada 

pašvaldības mājas lapā un informāciju izvietot Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 

Maltas pagastu apvienības struktūrvienības “Silmalas pagasta pārvalde” informācijas 

stendā. 

6. Uzdot Komisijai apstiprināt Rēzeknes novada zemes reformas pabeigšanai paredzētās 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 012 0353 ar platību 0,8 ha Silmalas 

pagastā nomas tiesību izsoles rezultātus. 

7. Uzdot Rēzeknes novada pašvaldības iestādei Maltas pagastu apvienības 

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

tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanas noslēgt zemes nomas līgumu ar pretendentu 

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

izsolē nosolīto augstāko nomas cenu, atbilstoši organizētās izsoles protokola 

rezultātiem. 

8. Uzdod Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta pārvaldes struktūrvienībai 

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

stāšanās publicēt informāciju par nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un 

zemes nomas līguma noslēgšanu par nosolīto cenu ar nomnieku, Rēzeknes novada 

pašvaldības mājas lapā. 

9. Uzdot Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta pārvaldes struktūrvienībai 

“Silmalas pagasta pārvalde” parakstīto zemes nomas līgumu reģistrēt Rēzeknes 

novada pašvaldības elektroniskajā dokumentu lietvedības sistēmā un pašvaldības 

“Nomas” programmā. 

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

pieteicies neviens pretendents, zemes nomas tiesību izsole atzīstama par nenotikušu 

un ir rīkojama jauna nomas tiesību izsole. 

 

20. § 

Par neapbūvētas pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  

7888 004 0271 Silmalas pagastā nomas tiesību izsoli  
(Ziņo A.Bringule) 

 

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

daļas 10.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas 

izšķērdēšanas novēršanas likuma 1.pantu, 3.pantu, Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija 

noteikumu Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 1.punktu, 

3.1. un 3.2.apakšpunktu nosacījumiem, ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 

11.aprīļa priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 15 (Regīna Baranova, Vasīlijs 

Bašmakovs, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Edgars 

Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs  

Šķesters, Monvīds Švarcs, Ērika Teirumnieka), “pret” - nav, “atturas” - nav, n o l e m j: 
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1. nodot nomā neapbūvētu pašvaldībai piekritīgu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 

7888 004 0271 ar platību 0,40 ha Silmalas pagastā, rīkojot zemes nomas tiesību izsoli. 

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

(bez PVN). 

3. Izveidot zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 004 0271 izsoles procedūras 

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

komisijas priekšsēdētājs -  Eduards Grišuļonoks, Rēzeknes novada pašvaldības 

iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienības 

“Silmalas pagasta pārvade” vadītājs; 

komisijas locekļi:  Marina Borisova, zemes lietu speciāliste Rēzeknes 

novada pašvaldības iestādes “Maltas pagastu apvienība” 

struktūrvienībā “Silmalas pagasta pārvalde; 

Nellija Augustāne, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 

“Maltas pagastu apvienība” struktūrvienības “Silmalas 

pagasta pārvalde” sekretāre.  

4. Apstiprināt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 004 0271, kas atrodas 

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

noteikumi pievienoti). 

5. Komisijai nodrošināt informācijas publicēšanu par izsoli Rēzeknes novada pašvaldības 

mājas lapā un informāciju izvietot Rēzeknes novada pašvaldības iestādes Maltas 

pagastu apvienības struktūrvienības “Silmalas pagasta pārvalde” informācijas stendā. 

6. Uzdot Komisijai apstiprināt Rēzeknes novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības 

ar kadastra apzīmējumu 7888 004 0271 ar platību 0,40 ha Silmalas pagastā nomas 

tiesību izsoles rezultātus. 

7. Uzdot Rēzeknes novada pašvaldības iestādei Maltas pagastu apvienības 

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

izsoles rezultātu apstiprināšanas, noslēgt zemes nomas līgumu ar pretendentu uz 12 

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

nosolīto augstāko nomas cenu, atbilstoši organizētās izsoles protokola rezultātiem. 

8. Uzdod Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta pārvaldes struktūrvienībai 

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

stāšanās, publicēt informāciju par nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un 

zemes nomas līguma noslēgšanu par nosolīto cenu ar nomnieku Rēzeknes novada 

pašvaldības mājas lapā. 

9. Uzdot Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta pārvaldes struktūrvienībai 

“Silmalas pagasta pārvalde” parakstīto zemes nomas līgumu reģistrēt Rēzeknes novada 

pašvaldības elektroniskajā dokumentu lietvedības sistēmā un pašvaldības “Nomas” 

programmā. 

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

pieteicies neviens pretendents, zemes nomas tiesību izsole atzīstama par nenotikušu un 

ir rīkojama jauna nomas tiesību izsole. 

 

21. § 

Par neapbūvētas zemes reformas pabeigšanai paredzētās zemes vienības daļas ar kadastra 

apzīmējumu 7888 002 0391 Silmalas pagastā nomas tiesību izsoli  
(Ziņo A.Bringule) 

 

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

daļas 10.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas 

izšķērdēšanas novēršanas likuma 1.pantu, 3.pantu, Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija 

noteikumu Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 1.punktu, 
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3.1. un 3.2.apakšpunktu nosacījumiem, ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 

11.aprīļa priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 15 (Regīna Baranova, Vasīlijs 

Bašmakovs, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Edgars 

Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs  

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

 

1. nodot nomā neapbūvētu zemes reformas pabeigšanai paredzēto zemes vienības daļu 

ar kadastra apzīmējumu 7888 002 0391 ar platību 0,7 ha Silmalas pagastā, rīkojot 

zemes nomas tiesību izsoli. 

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

(bez PVN). 

3. Izveidot zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 002 0391 izsoles procedūras 

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

komisijas priekšsēdētājs -  Eduards Grišuļonoks, Rēzeknes novada pašvaldības 

iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienības 

“Silmalas pagasta pārvade” vadītājs; 

komisijas locekļi:  Marina Borisova, zemes lietu speciāliste Rēzeknes novada 

pašvaldības iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienībā 

“Silmalas pagasta pārvalde; 

Nellija Augustāne, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 

“Maltas pagastu apvienība” struktūrvienības “Silmalas pagasta 

pārvalde” sekretāre.  

4. Apstiprināt zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7888 002 0391, kas atrodas 

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

noteikumi pievienoti). 

5. Komisijai nodrošināt informācijas publicēšanu par izsoli Rēzeknes novada 

pašvaldības mājas lapā un informāciju izvietot Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 

Maltas pagastu apvienības struktūrvienības “Silmalas pagasta pārvalde” informācijas 

stendā. 

6. Uzdot Komisijai apstiprināt Rēzeknes novada zemes reformas pabeigšanai paredzētās 

zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7888 002 0391 ar platību 0,7 ha 

Silmalas pagastā nomas tiesību izsoles rezultātus. 

7. Uzdot Rēzeknes novada pašvaldības iestādei Maltas pagastu apvienības 

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

tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanas, noslēgt zemes nomas līgumu ar pretendentu 

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

izsolē nosolīto augstāko nomas cenu, atbilstoši organizētās izsoles protokola 

rezultātiem. 

8. Uzdod Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta pārvaldes struktūrvienībai 

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

stāšanās, publicēt informāciju par nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un 

zemes nomas līguma noslēgšanu par nosolīto cenu ar nomnieku Rēzeknes novada 

pašvaldības mājas lapā. 

9. Uzdot Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta pārvaldes struktūrvienībai 

“Silmalas pagasta pārvalde” parakstīto zemes nomas līgumu reģistrēt Rēzeknes 

novada pašvaldības elektroniskajā dokumentu lietvedības sistēmā un pašvaldības 

“Nomas” programmā. 

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

pieteicies neviens pretendents, zemes nomas tiesību izsole atzīstama par nenotikušu 

un ir rīkojama jauna nomas tiesību izsole. 
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22. § 

Par neapbūvētas pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  

7888 001 0166 Silmalas pagastā nomas tiesību izsoli  
(Ziņo A.Bringule) 

 

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

daļas 10.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas 

izšķērdēšanas novēršanas likuma 1.pantu, 3.pantu, Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija 

noteikumu Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 1.punktu, 

3.1. un 3.2.apakšpunktu nosacījumiem, ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 11. 

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

Bašmakovs, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Edgars 

Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs  

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

 

1. nodot nomā neapbūvētu pašvaldībai piekritīgu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 

7888 001 0166 ar platību 2,0 ha Silmalas pagastā, rīkojot zemes nomas tiesību izsoli. 

2. Noteikt objekta izsoles sākumcenu 65,00 EUR (sešdesmit pieci euro 00 centi) gadā 

(bez PVN). 

3. Izveidot zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 001 0166 izsoles procedūras 

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

komisijas priekšsēdētājs -  Eduards Grišuļonoks, Rēzeknes novada pašvaldības 

iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienības 

“Silmalas pagasta pārvade” vadītājs; 

komisijas locekļi:  Marina Borisova, zemes lietu speciāliste Rēzeknes novada 

pašvaldības iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienībā 

“Silmalas pagasta pārvalde; 

Nellija Augustāne, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Maltas 

pagastu apvienība” struktūrvienības “Silmalas pagasta pārvalde” 

sekretāre.  

4. Apstiprināt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 001 0166, kas atrodas 

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

pievienoti). 

5. Komisijai nodrošināt informācijas publicēšanu par izsoli Rēzeknes novada pašvaldības 

mājas lapā un informāciju izvietot Rēzeknes novada pašvaldības iestādes Maltas 

pagastu apvienības struktūrvienības “Silmalas pagasta pārvalde” informācijas stendā. 

6. Uzdot Komisijai apstiprināt Rēzeknes novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības 

ar kadastra apzīmējumu 7888 001 0166 ar platību 2,0 ha Silmalas pagastā nomas 

tiesību izsoles rezultātus. 

7. Uzdot Rēzeknes novada pašvaldības iestādei Maltas pagastu apvienības 

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

izsoles rezultātu apstiprināšanas, noslēgt zemes nomas līgumu ar pretendentu uz 12 

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

nosolīto augstāko nomas cenu, atbilstoši organizētās izsoles protokola rezultātiem. 

8. Uzdod Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta pārvaldes struktūrvienībai 

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

stāšanās, publicēt informāciju par nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un 

zemes nomas līguma noslēgšanu par nosolīto cenu ar nomnieku Rēzeknes novada 

pašvaldības mājas lapā. 

9. Uzdot Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta pārvaldes struktūrvienībai 

“Silmalas pagasta pārvalde” parakstīto zemes nomas līgumu reģistrēt Rēzeknes novada 
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pašvaldības elektroniskajā dokumentu lietvedības sistēmā un pašvaldības “Nomas” 

programmā. 

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

pieteicies neviens pretendents, zemes nomas tiesību izsole atzīstama par nenotikušu un 

ir rīkojama jauna nomas tiesību izsole. 

 

23. § 

Par nekustamā īpašuma “Pirmais dambis” Nagļu pagastā, Rēzeknes novadā,  

nomas tiesību izsoli  
(Ziņo S.Frančenko, Debatē S.Šķesters, M.Švarcs) 

 

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 noteikumu 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 11.aprīļa priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot 

“par” - 15 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, Anita 

Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris 

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

nav, “atturas” - nav, n o l e m j: 

 

1. nodot nomā Rēzeknes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Pirmais 

dambis” ar kadastra numuru 7874 002 0119 zemi 9,96 ha platībā un uz šīs zemes 

atrodošos pašvaldības valdījumā esošo inženierbūvi (dambi ar nenostiprinātām 

nogāzēm) ar kadastra apzīmējumu 7874 002 0119 001 pieguļošo hidrobūvju 

uzturēšanai, rīkojot nekustamā īpašuma nomas tiesību izsoli. 

2. Izveidot komisiju izsoles procedūras veikšanai šādā sastāvā: 

komisijas priekšsēdētājs -  Valentīna Puste, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 

„Dricānu pagastu apvienība” struktūrvienības „Nagļu 

pagasta pārvalde” vadītāja; 

komisijas locekļi: Jānis Zeļčs, Zemes pārvaldības dienesta zemes lietu 

speciālists; 

Lilita Tāraude, Dricānu pagastu apvienības 

struktūrvienības “Gaigalavas pagasta pārvalde” vecākā 

grāmatvede; 

Juris Zvīdriņš, Zemes pārvaldības dienesta vadītājs; 

Sandra Frančenko, Juridiskās un lietvedības nodaļas 

juriste. 

3. Apstiprināt nomas maksas nosacīto cenu (izsoles sākumcenu) – 220,00 EUR gadā (bez 

PVN). 

4. Apstiprināt publicējamo informāciju par nomā nododamo Rēzeknes novada pašvaldībai 

piederošā nekustamā īpašuma “Pirmais dambis” ar kadastra numuru 7874 002 0119 

zemi 9,96 ha platībā un uz šīs zemes atrodošos pašvaldības valdījumā esošo inženierbūvi 

(dambi ar nenostiprinātām nogāzēm) ar kadastra apzīmējumu 7874 002 0119 001, kas 

atrodas “Pirmais dambis”, Nagļu pagastā, Rēzeknes novadā (publicējamā informācija 

pievienota). 

5. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma “Pirmais dambis” ar kadastra numuru 7874 

002 0119 zemi  9,96 ha platībā un uz šīs zemes atrodošos pašvaldības valdījumā esošo 

inženierbūvi (dambi ar nenostiprinātām nogāzēm) ar kadastra apzīmējumu 7874 002 

0119 001 nomas tiesību izsoles norises kārtību (izsoles norises kārtība pievienota). 



22 

 

6. Komisijai organizēt nekustamā īpašuma nomas tiesību izsoli saskaņā ar ārējiem 

normatīvajiem aktiem, kas regulē pašvaldības mantas nomas tiesību izsoli un Rēzeknes 

novada domes apstiprināto pašvaldības nekustamā īpašuma “Pirmais dambis” ar 

kadastra numuru 7874 002 0119 zemi  9,96 ha platībā un uz šīs zemes atrodošos 

pašvaldības valdījumā esošo inženierbūvi (dambi ar nenostiprinātām nogāzēm) ar 

kadastra apzīmējumu 7874 002 0119 001 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 objektu tiesību 

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

nenotikušu. 

 

24. § 

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

darbnīca” metināšanas telpu Pils ielā 4, Lūznavā, Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā, 

telpu nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu  
(Ziņo S.Frančenko) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 27.panta pirmās 

daļas 27.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 

6.1pantu, Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumu Nr.97 „Publiskas personas mantas 

iznomāšanas noteikumi” 11.punktu, 12.punktu, 13.punktu, 54.punktu, 73.punktu, 76.punktu un 

94.punktu, ņemot vērā Rēzeknes novada domes 2019.gada 21.marta lēmumu “Par nekustamā 

īpašuma “Lūznavas muižas apbūve” būves “Praktisko apmācību darbnīca” metināšanas telpas Pils 

iela 4, Lūznava, Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā, telpu nomas tiesību izsoli” (protokols Nr.7 

16.§), 2019.gada 5.aprīļa nekustamā īpašuma “Lūznavas muižas apbūve” būves “Praktisko 

apmācību darbnīca” metināšanas telpas (telpu grupa numurs 001) Pils ielā 4, Lūznavā, Lūznavas 

pagastā, Rēzeknes novadā, telpu nomas tiesību izsoles protokolu un Finanšu pastāvīgās komitejas 

2019.gada 11.aprīļa priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 15 (Regīna Baranova, 

Vasīlijs Bašmakovs, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, 

Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, 

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

n o l e m j: 

 

1. apstiprināt Rēzeknes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Lūznavas 

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

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

m2) un Nr.3 (7,5 m2)  102,8 m2 kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 7868 002 0133 002 

telpu nomas saimnieciskai darbībai mutiskās izsoles rezultātus, nosakot par izsoles 

uzvarētāju SIA „DKRobotics”, reģ.Nr.40203085046, kas ieguva nomas tiesības uz 

minēto īpašumu par nosolīto maksu 0,17 EUR/ m2 (nulle euro 17 centi par 

kvadrātmetru). 

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

struktūrvienības „Lūznavas pagasta pārvalde” vadītāja pienākumu izpildītājam Gatim 

Pučkam pašvaldības vārdā noslēgt un parakstīt nomas līgumu ar izsoles uzvarētāju SIA 

„DKRobotics”, reģ.Nr.40203085046, izsoles noteikumos noteiktajā termiņā. 
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25. § 

Par nekustamā īpašuma “Serpovka” Ozolaines pagastā nodošanu bez atlīdzības Latvijas 

valstij Aizsardzības ministrijas personā  
(Ziņo I.Ladnā, Debatē S.Šķesters, I.Ladnā) 

 

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

personas mantas atsavināšanas likuma 42.pantu, ņemot vērā, ka zemes vienība ar kadastra 

apzīmējumu 7876 006 0315 Ozolaines pagastā, Rēzeknes novadā, nav nepieciešama pašvaldības 

autonomo funkciju veikšanai un Aizsardzības ministrijas 2019.gada 4.aprīļa vēstuli Nr.MV-N/840 

par nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.7876 006 0315 Ozolaines pagastā, Rēzeknes novadā, 

piekritību, Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 11.aprīļa priekšlikumu, Rēzeknes novada 

dome, balsojot “par” - 15 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Vilis Deksnis, Anatolijs 

Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris 

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

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

 

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

novada pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7876 006 0315, 

platība 151,72 ha, kas atrodas “Serpovka”, Ozolaines pagastā, Rēzeknes novadā, un 

ietilpst nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.7876 006 0315 sastāvā, noteiktās funkcijas – 

valsts aizsardzības uzdevumu veikšanai. 

2. Noteikt Aizsardzības ministrijai aizliegumu atsavināt un apgrūtināt nekustamo īpašumu 

ar kadastra Nr.7876 006 0315, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

7876 006 0315 151,72 ha platībā un atrodas “Serpovka”, Ozolaines pagastā, Rēzeknes 

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

pašvaldībai, ja tas vairs netiek izmantots noteiktās funkcijas – valsts aizsardzības 

uzdevuma veikšanai. 

3. Šo lēmumu nosūtīt Aizsardzības ministrijai (K.Valdemāra iela 10/12, Rīga, LV-1473, 

kanceleja@mod.gov.lv). 

 

26. § 

Par dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā Lendžu pagastā  
(Ziņo I.Ladnā) 

 

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

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

2019.gada 11.aprīļa priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 15 (Regīna Baranova, 

Vasīlijs Bašmakovs, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, 

Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, 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 Dārzu ielā 4 – 5, Lendžos, Lendžu pagastā, Rēzeknes novadā, 

kadastra Nr.7866 900 0047, platība 94,5 m2, kas sastāv no:  

1.1.telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 7866 003 0185 001 005;  

1.2.pie dzīvokļa īpašuma piederošajām:  

1.2.1. 945/19310 domājamajām daļām no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

7866 003 0185;  

mailto:kanceleja@mod.gov.lv
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1.2.2. 945/19310 domājamajām daļām no ēkas (būves) ar kadastra apzīmējumu 

7866 003 0185 001. 

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

vārda dzīvokļa īpašumu Dārzu ielā 4 – 10, Lendžos, Lendžu pagastā, Rēzeknes novadā, 

kadastra Nr.7866 900 0044, platība 70,4 m2, kas sastāv no:  

2.1.telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 7866 003 0185 001 010;  

2.2.pie dzīvokļa īpašuma piederošajām:  

2.2.1. 704/19310 domājamajām daļām no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

7866 003 0185;  

2.2.2. 704/19310 domājamajām daļām no ēkas (būves) ar kadastra apzīmējumu 

7866 003 0185 001. 

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

vārda dzīvokļa īpašumu Dārzu ielā 4 – 11, Lendžos, Lendžu pagastā, Rēzeknes novadā, 

kadastra Nr.7866 900 0045, platība 88,5 m2, kas sastāv no:  

3.1.telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 7866 003 0185 001 011;  

3.2.pie dzīvokļa īpašuma piederošajām:  

3.2.1. 885/19310 domājamajām daļām no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

7866 003 0185;  

3.2.2. 885/19310 domājamajām daļām no ēkas (būves) ar kadastra apzīmējumu 

7866 003 0185 001. 

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

vārda dzīvokļa īpašumu Dārzu ielā 4 – 14, Lendžos, Lendžu pagastā, Rēzeknes novadā, 

kadastra Nr.7866 900 0048, platība 36,5 m2, kas sastāv no:  

4.1.telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 7866 003 0185 001 014;  

4.2.pie dzīvokļa īpašuma piederošajām:  

4.2.1. 365/19310 domājamajām daļām no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

7866 003 0185;  

4.2.2. 365/19310 domājamajām daļām no ēkas (būves) ar kadastra apzīmējumu 

7866 003 0185 001. 

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

vārda dzīvokļa īpašumu Egļu ielā 1 – 7, Lendžos, Lendžu pagastā, Rēzeknes novadā, 

kadastra Nr.7866 900 0046, platība 71,5 m2, kas sastāv no:  

5.1.telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 7866 003 0182 001 007;  

5.2.pie dzīvokļa īpašuma piederošajām:  

5.2.1. 715/11539 domājamajām daļām no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

7866 003 0182;  

5.2.2. 715/11539 domājamajām daļām no ēkas (būves) ar kadastra apzīmējumu 

7866 003 0182 001. 

 

27. § 

Par nekustamā īpašuma “Gulbis SIA” 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 
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novada pašvaldībā (apstiprināta 2017.gada 21.decembrī, protokols Nr.30, 5.§) sadaļas “8.6. 

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

domes 2019.gada 7.februāra lēmumu (protokols Nr.4, 14.§) “Par nekustamā īpašuma „Gulbis 

SIA”, Čornajas pagastā, nodošanu atsavināšanai SIA “Plašumi””, SIA “Plašumi” 2019.gada 

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

apvienība” struktūrvienības „Čornajas pagasta pārvalde” nekustamā īpašuma „Gulbis SIA” 

novērtēšanas komisijas 2019.gada 8.aprīļa sēdes protokolu un Finanšu pastāvīgās komitejas 

2019.gada 11.aprīļa priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 15 (Regīna Baranova, 

Vasīlijs Bašmakovs, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, 

Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, 

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

n o l e m j: 

 

1. apstiprināt nekustamā īpašuma “Gulbis SIA”, kas atrodas Ezera ielā 11, Čornajā, 

Čornajas pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7846 007 0181, kas sastāv no zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 7846 007 0181, platība 0,2990 ha, nosacīto cenu EUR 

1 603,37 (viens tūkstotis seši simti trīs euro 37 centi). 

2. Pārdot SIA “Plašumi”, reģistrācijas Nr.42403025495, adrese: Kr.Barona iela 71, 

Rēzekne, LV-4601, nekustamo īpašumu “Gulbis SIA”, kas atrodas Ezera ielā 11, 

Čornajā, Čornajas pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7846 007 0181, par brīvu 

cenu, kas ir vienāda ar nosacīto cenu, t. i., EUR 1 603,37 (viens tūkstotis seši simti trīs 

euro 37 centi). 

3. Noteikt pirkuma maksas samaksas termiņu līdz 2019.gada 18.augustam. 

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

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 SIA “Plašumi” 1 (viena) mēneša laikā no pirkuma iemaksas 

samaksas dienas. 

6. Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2019.gada 7.februāra lēmuma (protokols Nr.4, 

14.§) 2.punktu, 2019.gada 24.februārī SIA “Plašumi” 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 1 388,37 (viens tūkstotis trīs simti 

astoņdesmit astoņi euro, 37 centi) Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Kaunatas 

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

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

8. Noteikt, ka ar nekustamā īpašuma “Gulbis SIA” pirkuma līguma noslēgšanas brīdi, tiek 

izbeigts ar SIA “Plašumi” noslēgtais zemes nomas līgums uz zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 7846 007 0181. 

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

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

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

izdarot kārtējos budžeta grozījumus. 

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

“Kaunatas pagastu apvienība” struktūrvienībai “Čornajas pagasta pārvalde” radās, 

veicot nekustamā īpašuma novērtēšanu, ir izlietojami Čornajas pagasta teritorijā esošo 
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pašvaldības nekustamo īpašumu kadastrālajai uzmērīšanai un ierakstīšanai 

zemesgrāmatā. 

 

28. § 

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

cenas apstiprināšanu   
(Ziņo I.Ladnā) 

 

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

pirmās daļas 4.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.panta trešo daļu, 

36.panta trešo daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada 

1.marta noteikumu Nr.6 “Kārtība, kādā notiek pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas 

process un atsavināšanas rezultātā iegūto līdzekļu izlietošana Rēzeknes novada pašvaldībā” 

25.1.apakšpunktu, 27.punktu, 28.1.apakšpunktu, Grāmatvedības uzskaites kārtības Rēzeknes 

novada pašvaldībā (apstiprināta 2017.gada 21.decembrī, protokols Nr.30, 5.§) sadaļas “8.6. 

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

domes Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 21.februāra lēmumu “Par dzīvokļa īpašuma 

Nr.(numurs), Mediķu ielā 2, Veczosnā, Lūznavas pagastā nodošanu atsavināšanai M. S.” un M. S. 

2019.gada 5.aprīļa iesniegumu, ņemot vērā Maltas pagastu apvienības struktūrvienības „Lūznavas 

pagasta pārvalde” dzīvokļa īpašuma „Mediķu ielā 2-(..), Veczosnā, Lūznavas pagastā” 

novērtēšanas komisijas 2019.gada 4.aprīļa sēdes protokolu un Finanšu pastāvīgās komitejas 

2019.gada 11.aprīļa priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 15 (Regīna Baranova, 

Vasīlijs Bašmakovs, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, 

Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, 

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

n o l e m j: 

 

1. apstiprināt dzīvokļa īpašuma Nr.(numurs) Mediķu ielā 2, Vezosnā, Lūznavas pagastā, 

Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7868 900 0193, platība 69,6 m 2, nosacīto cenu EUR 

2 245,43 (divi tūkstoši divi simti četrdesmit pieci euro 43 centi). 

2. Pārdot M. S., personas kods (..), deklarētā dzīvesvieta (..), dzīvokļa īpašumu 

Nr.(numurs) ar kadastra Nr.7868 900 0193, kas atrodas Mediķu ielā 2, Veczosnā, 

Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā, par brīvu cenu, kas ir vienāda ar nosacīto cenu, 

t.i., EUR 2 245.43 (divi tūkstoši divi simti četrdesmit pieci euro 43 centi). 

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

Nr.(numurs) Mediķu ielā 2, Veczosnā, Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā, nosacītās 

cenas, t.i. 224,54 (divi simti divdesmit četri euro 54 centi). 

4. Noteikt pirmās iemaksas samaksas termiņu līdz 2019.gada 18.maijam. 

5. Uzdot iestādes „Maltas pagastu apvienība” struktūrvienībai „Lūznavas 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 E.Pizānei noslēgt nomaksas 

pirkuma līgumu ar M. S. viena mēneša laikā no pirmās iemaksas samaksas dienas. 

7. Noteikt 18 (astoņpadsmit) mēnešu nomaksas termiņu no nomaksas pirkuma līguma 

noslēgšanas dienas. 

8. Noteikt, ka par atlikto maksājumu M. S. maksās sešus procentus gadā no vēl 

nesamaksātās pirkuma maksas daļas un par pirkuma līgumā noteikto maksājumu 

termiņu kavējumiem nokavējuma procentus 0.1 procenta apmērā no kavētās maksājuma 

summas par katru kavējuma dienu. 

9. Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2019.gada 21.februāra lēmuma (protokols 

Nr.5, 21.§) 2.punktu, 2019.gada 15.martā M.S. iemaksāja Rēzeknes novada pašvaldības 
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iestādes „Maltas pagastu apvienība”, reģ.Nr.40900027426, struktūrvienības „Lūznavas 

pagasta pārvalde” AS SWEDBANK norēķinu kontā: LV45HABA0551046064410 

EUR 215,00 (divi simti piecpadsmit euro 00 centi).  

10. Ieskaitīt atlikušo pirkuma maksas daļu EUR 2 030,43 (divi tūkstoši trīsdesmit euro 43 

centi) Rēzeknes novada pašvaldības iestādes „Maltas pagastu apvienības”, 

reģ.Nr.40900027426, struktūrvienības „Lūznavas pagasta pārvalde”, AS SWEDBANK, 

norēķinu kontā Nr.LV45HABA0551046064410. 

11. Noteikt, ka ar dzīvokļa īpašuma Nr.(numurs), kas atrodas Mediķu ielā 2, Veczosnā, 

Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā, nomaksas pirkuma līguma noslēgšanas brīdi tiek 

izbeigts noslēgtais Dzīvojamās telpas īres līgums. 

12. Samazināt iestādes „Maltas pagastu apvienība” struktūrvienībai „Lūznavas 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 

iestādes „Maltas pagastu apvienība” struktūrvienībai „Lūznavas pagasta pārvalde” 

radās, veicot dzīvokļa īpašuma novērtēšanu, ir izlietojami Lūznavas pagasta teritorijā 

esošo pašvaldības nekustamo īpašumu kadastrālajai uzmērīšanai un ierakstīšanai 

zemesgrāmatā. 

 

29. § 

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

cenas apstiprināšanu  
(Ziņo I.Ladnā) 

 

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

pirmās daļas 4.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.panta trešo daļu, 

36.panta trešo daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada 

1.marta noteikumu Nr.6 “Kārtība, kādā notiek pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas 

process un atsavināšanas rezultātā iegūto līdzekļu izlietošana Rēzeknes novada pašvaldībā” 

25.1.apakšpunktu, 27.punktu, 28.1.apakšpunktu, Grāmatvedības uzskaites kārtības Rēzeknes 

novada pašvaldībā (apstiprināta 2017.gada 21.decembrī, protokols Nr.30, 5.§) sadaļas “8.6. 

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

domes Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 21.februāra lēmumu “Par dzīvokļa īpašuma 

Nr.(numurs), Mediķu ielā 2, Veczosnā, Lūznavas pagastā nodošanu atsavināšanai V.B.” un V. 

B.2019.gada 8.aprīļa iesniegumu, ņemot vērā Maltas pagastu apvienības struktūrvienības 

„Lūznavas pagasta pārvalde” dzīvokļa īpašuma „Mediķu ielā 2-(numurs), Veczosnā, Lūznavas 

pagastā” novērtēšanas komisijas 2019.gada 4.aprīļa sēdes protokolu un Finanšu pastāvīgās 

komitejas 2019.gada 11.aprīļa priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 15 (Regīna 

Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds 

Lukaševičs, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, Viktors 

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

nav, n o l e m j: 

 

1. apstiprināt dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Mediķu ielā 2, Vezosnā, Lūznavas pagastā, 

Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7868 900 0192, platība 51.8m2, nosacīto cenu EUR 

1 955,44 (viens tūkstotis deviņi simti piecdesmit pieci euro 44 centi). 

2. Pārdot V. B., personas kods (..), deklarētā dzīvesvieta (adrese), dzīvokļa īpašumu Nr.(..) 

ar kadastra Nr.7868 900 0192, kas atrodas Mediķu ielā 2, Veczosnā, Lūznavas pagastā, 

Rēzeknes novadā, par brīvu cenu, kas ir vienāda ar nosacīto cenu, t.i., EUR 1 955,44 

(viens tūkstotis deviņi simti piecdesmit pieci euro 44 centi). 
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3. Noteikt pirmo iemaksu 10 % (desmit procentu) apmērā no dzīvokļa īpašuma Nr.(..) 

Mediķu ielā 2, Veczosnā, Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā, nosacītās cenas, t.i. EUR 

195,54 (viens simts deviņdesmit pieci euro 54 centi). 

4. Noteikt pirmās iemaksas samaksas termiņu līdz 2019.gada 18.maijam. 

5. Uzdot iestādes „Maltas pagastu apvienība” struktūrvienībai „Lūznavas 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 E.Pizānei noslēgt nomaksas 

pirkuma līgumu ar V. B. viena mēneša laikā no pirmās iemaksas samaksas dienas. 

7. Noteikt 6 (sešu) mēnešu nomaksas termiņu no nomaksas pirkuma līguma noslēgšanas 

dienas. 

8. Noteikt, ka par atlikto maksājumu V.B. maksās sešus procentus gadā no vēl 

nesamaksātās pirkuma maksas daļas un par pirkuma līgumā noteikto maksājumu 

termiņu kavējumiem nokavējuma procentus 0.1 procenta apmērā no kavētās maksājuma 

summas par katru kavējuma dienu. 

9. Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2019.gada 21.februāra lēmuma (protokols 

Nr.5, 19.§) 2.punktu, 2019.gada 4.martā A.B. iemaksāja Rēzeknes novada pašvaldības 

iestādes „Maltas pagastu apvienība”, reģ.Nr.40900027426, struktūrvienības „Lūznavas 

pagasta pārvalde” AS SWEDBANK norēķinu kontā LV45HABA0551046064410 EUR 

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

10. Ieskaitīt atlikušo pirkuma maksas daļu EUR 1 740,44 (viens tūkstotis septiņi simti 

četrdesmit euro 44 centi) Rēzeknes novada pašvaldības iestādes „Maltas pagastu 

apvienības”, reģ.Nr.40900027426, struktūrvienības „Lūznavas pagasta pārvalde” AS 

SWEDBANK norēķinu kontā Nr.LV45HABA0551046064410. 

11. Noteikt, ka ar dzīvokļa īpašuma Nr.(..), kas atrodas Mediķu ielā 2, Veczosnā, Lūznavas 

pagastā, Rēzeknes novadā, nomaksas pirkuma līguma noslēgšanas brīdi tiek izbeigts ar 

V. B. noslēgtais Dzīvojamās telpas īres līgums. 

12. Samazināt iestādes „Maltas pagastu apvienība” struktūrvienībai „Lūznavas 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 

iestādes „Maltas pagastu apvienība” struktūrvienībai „Lūznavas pagasta pārvalde” 

radās, veicot dzīvokļa īpašuma novērtēšanu, ir izlietojami Lūznavas pagasta teritorijā 

esošo pašvaldības nekustamo īpašumu kadastrālajai uzmērīšanai un ierakstīšanai 

zemesgrāmatā. 

 

30. § 

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

apstiprināšanu  
(Ziņo I.Ladnā) 

 

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

pirmās daļas 4.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.panta trešo daļu, 

36.panta trešo daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada 

1.marta noteikumu Nr.6 “Kārtība, kādā notiek pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas 

process un atsavināšanas rezultātā iegūto līdzekļu izlietošana Rēzeknes novada pašvaldībā” 

25.1.apakšpunktu, 27.punktu, 28.1.apakšpunktu, Grāmatvedības uzskaites kārtības Rēzeknes 

novada pašvaldībā (apstiprināta 2017.gada 21.decembrī, protokols Nr.30, 5.§) sadaļas “8.6. 

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

domes Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 21.februāra lēmumu “Par dzīvokļa īpašuma 
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Nr.(..), Mediķu ielā 2, Veczosnā, Lūznavas pagastā nodošanu atsavināšanai A.B.” un A.B. 

2019.gada 8.aprīļa iesniegumu, ņemot vērā Maltas pagastu apvienības struktūrvienības „Lūznavas 

pagasta pārvalde” dzīvokļa īpašuma „Mediķu ielā 2-(..), Veczosnā, Lūznavas pagastā” 

novērtēšanas komisijas 2019.gada 4.aprīļa sēdes protokolu un Finanšu pastāvīgās komitejas 

2019.gada 11.aprīļa priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 15 (Regīna Baranova, 

Vasīlijs Bašmakovs, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, 

Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, 

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

n o l e m j: 

 

1. apstiprināt dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Mediķu ielā 2, Vezosnā, Lūznavas pagastā, 

Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7868 900 0190, platība 33.8m 2, nosacīto cenu 

EUR 1 355,43 (viens tūkstotis trīs simti piecdesmit pieci euro 43 centi). 

2. Pārdot A.B., personas kods (..), deklarētā dzīvesvieta (adrese), dzīvokļa īpašumu Nr.(..), 

ar kadastra Nr.7868 900 0190, kas atrodas Mediķu ielā 2, Veczosnā, Lūznavas pagastā, 

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

1 355.43 (viens tūkstotis trīs simti piecdesmit pieci euro 43 centi). 

3. Noteikt pirmo iemaksu 10 % (desmit procentu) apmērā no dzīvokļa īpašuma Nr.(..) 

Mediķu ielā 2, Veczosnā, Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā, nosacītās cenas, t.i. 

135,54 (viens simts trīsdesmit pieci euro 54 centi) 

4. Noteikt pirmās iemaksas samaksas termiņu līdz 2019.gada 18.maijam. 

5. Uzdot iestādes „Maltas pagastu apvienība” struktūrvienībai „Lūznavas 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 E.Pizānei noslēgt nomaksas 

pirkuma līgumu ar A. B. viena mēneša laikā no pirmās iemaksas samaksas dienas. 

7. Noteikt 6 (sešu) mēnešu nomaksas termiņu no nomaksas pirkuma līguma noslēgšanas 

dienas. 

8. Noteikt, ka par atlikto maksājumu A.B. maksās sešus procentus gadā no vēl 

nesamaksātās pirkuma maksas daļas un par pirkuma līgumā noteikto maksājumu 

termiņu kavējumiem nokavējuma procentus 0.1 procenta apmērā no kavētās maksājuma 

summas par katru kavējuma dienu. 

9. Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2019.gada 21.februāra lēmuma (protokols 

Nr.5, 20.§) 2.punktu, 2019.gada 4.martā A. B. iemaksāja Rēzeknes novada pašvaldības 

iestādes „Maltas pagastu apvienība”, reģ.Nr.40900027426, struktūrvienības „Lūznavas 

pagasta pārvalde” AS SWEDBANK norēķinu kontā LV45HABA0551046064410 EUR 

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

10. Ieskaitīt atlikušo pirkuma maksas daļu EUR 1 140,44 (viens tūkstotis viens simts 

četrdesmit euro 44 centi) Rēzeknes novada pašvaldības iestādes „Maltas pagastu 

apvienības”, reģ.Nr.40900027426, struktūrvienības „Lūznavas pagasta pārvalde” AS 

SWEDBANK norēķinu kontā Nr.LV45HABA0551046064410. 

11. Noteikt, ka ar dzīvokļa īpašuma Nr.(..), kas atrodas Mediķu ielā 2, Veczosnā, Lūznavas 

pagastā, Rēzeknes novadā, nomaksas pirkuma līguma noslēgšanas brīdi tiek izbeigts ar 

A. B. noslēgtais Dzīvojamās telpas īres līgums. 

12. Samazināt iestādes „Maltas pagastu apvienība” struktūrvienībai „Lūznavas 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 

iestādes „Maltas pagastu apvienība” struktūrvienībai „Lūznavas pagasta pārvalde” 
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radās, veicot dzīvokļa īpašuma novērtēšanu, ir izlietojami Lūznavas pagasta teritorijā 

esošo pašvaldības nekustamo īpašumu kadastrālajai uzmērīšanai un ierakstīšanai 

zemesgrāmatā. 

 

31. § 

Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2019.gada 21.marta lēmumā „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.30, 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” - 15 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Vilis Deksnis, 

Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis 

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

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

 

1. izslēgt Rēzeknes novada domes 2019.gada 21.marta lēmuma „Par nekustamā īpašuma 

„Sami” Sakstagala pagastā nosacītās cenas apstiprināšanu” (turpmāk tekstā –Lēmuma) 

3.punktu. 

2. Izteikt Lēmuma 4.punktu šādā redakcijā: 

“4.  Noteikt nekustamā īpašuma pirkuma samaksas termiņu līdz 2019.gada 

18.augustam.” 

3. Izteikt Lēmuma 5.punktu šādā redakcijā:  

“5.  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.” 

4. Izteikt Lēmuma 6.punktu šādā redakcijā: 

“6.  Uzdot Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniecei Elvīrai Pizānei noslēgt 

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

samaksas dienas.” 

5. Izslēgt Lēmuma 7.punktu. 

6. Izslēgt Lēmuma 8.punktu. 

 

32. § 

Par nekustamā īpašuma “Senleja” Ilzeskalna pagastā atsavināšanas izbeigšanu  
(Ziņo I.Ladnā) 

 

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

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

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

procesa likuma 4., 59., 60.pantu, 62.panta pirmo daļu, 65.–67.pantu, ņemot vērā G. L. 2019.gada 
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26.marta iesniegumu par atsavināšanas izbeigšanu, Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 

11.aprīļa priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 15 (Regīna Baranova, Vasīlijs 

Bašmakovs, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Edgars 

Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs  

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

 

izbeigt nekustamā īpašuma “Senleja”, kas atrodas Ilzeskalna pagastā, Rēzeknes novadā, 

kadastra Nr.7858 005 0165, platība 4,48 ha, atsavināšanu G. L., personas kods (..), dzīvesvieta: 

(adrese). 

 

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

stāšanās dienas, pieteikumu iesniedzot Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. 

 

33. § 

Par ielas nosaukuma piešķiršanu Griškānu pagastā  
(Ziņo I.Turka, Debatē S.Šķesters, I.Turka, M.Švarcs) 

 

Izskatot Valsts robežsardzes Aviācijas pārvaldes 2019.gada 26.februāra iesniegumu par ielas 

nosaukumu, konstatējams sekojošais. 

2019.gada 26.februārī Rēzeknes novada pašvaldībā tika saņemts Valsts robežsardzes 

Aviācijas pārvaldes iesniegums ar lūgumu Rēzeknes novada apdzīvotā vietā nosaukt vai pārdēvēt 

ielas nosaukumu par Robežsargu ielu, atzīmējot Valsts robežsardzes simtgadi un akcentējot 

Rēzeknes novadu kā pierobežas novadu.  

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.panta otro daļu, 

nosaukumus viensētām un apbūvei paredzētajām zemes vienībām apstiprina, bet numurus ēkām 

un telpu grupām, nosaukumus ielām, laukumiem pilsētās un ciemos piešķir, kā arī ielas un 

laukumus pārdēvē attiecīgās pašvaldības dome. Savukārt saskaņā ar Administratīvo teritoriju un 

apdzīvoto vietu likuma 15.panta pirmo daļu, nosaukumus administratīvajām teritorijām un to 

teritoriālā iedalījuma vienībām, kā arī ielām, laukumiem, viensētām un apbūvei paredzētajām 

zemes vienībām piešķir, maina vai apstiprina, ievērojot Valsts valodas likuma noteikumus par 

vietu nosaukumu veidošanu un lietošanu, ģeogrāfiskos, vēsturiskos, sadzīves un citus apstākļus. 

Atbilstoši Ministru kabineta 2012.gada 10.janvāra noteikumu Nr. 50 “Vietvārdu informācijas 

noteikumi” 24.1.apakšpunktam, pašvaldības, pamatojoties uz Valsts valodas centra atzinumu, 

piešķir oficiālos vietvārdus un oficiālos paralēlnosaukumus, maina vietvārdu statusu un precizē to 

rakstības formu tās teritorijā esošiem adresācijas objektiem, kas noteikti normatīvajos aktos 

adresācijas jomā. Saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 10.janvāra noteikumu Nr.698 

“Adresācijas noteikumi” 2.6.apakšpunktu, adresācijas objekts ir iela. Savukārt atbilstoši Ministru 

kabineta 2012.gada 10.janvāra noteikumu Nr.50 “Vietvārdu informācijas noteikumi” 26.punktam 

šo noteikumu 18.3.apakšpunktā minētajiem ģeogrāfiskajiem objektiem (citiem adresācijas 

objektiem) oficiālos vietvārdus un oficiālos paralēlnosaukumus piešķir, vietvārdu statusu maina 

un rakstības formu precizē attiecīgā pašvaldība, pamatojoties uz Valsts valodas centra atzinumu. 

Rēzeknes novada pašvaldība iestādes “Kaunatas pagastu apvienība” struktūrvienība 

“Griškānu pagasta pārvalde” 2019.gada 4.marta atzinumā Nr.2.2/58 norāda, ka Griškānu pagasta 

Janapoles ciems ir vienīgais ciems, kurš saistīts ar Valsts robežsardzi. Janapoles ciemā ir iela, kas 

iet caur Janapoli un aizved uz robežsardzes apmācību poligonu.  

Ņemot vērā, ka Valsts robežsardze kā valsts drošības pirmā līnija, kuras 100 gadu vēsture ir 

bagāta ar notikumiem, atzīmējot tās simtgadi, kā arī ņemot vērā, ka Rēzeknes novada teritorija ir 

arī pierobežas teritorija, akcentējot Rēzeknes novadu kā pierobežas novadu, ir lietderīgi piešķirt 

ielai nosaukumu - Robežsargu iela, kas atrodas zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 7856 006 

1029 un atrodas Janapoles ciemā, Griškānu pagastā, Rēzeknes novadā.  
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Robežsargu ielas nosaukums iekļaujas latviskajā kultūrvidē, sekmē tās vērtību saglabāšanu 

un attīstību, atbilst latviešu valodas un Latvijas vēstures tradīcijām. 

Valsts valodas centrs ar 2019.gada 8.aprīļa atzinumu Nr.1-16.1/74, pamatojoties uz Ministru 

kabineta 2012. gada 10. janvāra noteikumu Nr. 50 "Vietvārdu informācijas noteikumi" 3., 5., 16., 

16.1 punktu, 18.3. un 24.1. apakšpunktu, 26., 28., 29., 30., 35. un 37.punktu, kā atbilstošu vietvārdu 

informācijas noteikumu prasībām attiecībā uz oficiālo vietvārdu saskaņo Rēzeknes novada 

pašvaldības lēmuma projektu par oficiālā vietvārda Robežsargu iela (latgaliešu rakstu valodā – 

Rūbežsorgu īla) piešķiršanu adresācijas objektam (zemes vienības kadastra apzīmējums 7856 006 

1029) Rēzeknes novada Griškānu pagasta Janopoles ciemā. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 20.punktu, Administratīvo 

teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.panta otro daļu, 15.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 

2012.gada 10.janvāra noteikumu Nr.50 “Vietvārdu informācijas noteikumi” 18.3.apakšpunktu, 

24.1.apakšpunktu, 26., 28. un 31.punktu, ņemot vērā Teritoriālās pastāvīgās komitejas 2019.gada 

14.marta priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 15 (Regīna Baranova, Vasīlijs 

Bašmakovs, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Edgars 

Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs  

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

 

1. piešķirt ielai nosaukumu - Robežsargu iela, kas atrodas zemes vienībā ar kadastra 

apzīmējumu 7856 006 1029 un atrodas Janapoles ciemā, Griškānu pagastā, Rēzeknes 

novadā, atbilstoši grafiskajam pielikumam (grafiskais pievienots). 

2. Uzdot Rēzeknes novada pašvaldība iestādes “Kaunatas pagastu apvienība” 

struktūrvienībai “Griškānu pagasta pārvalde” informēt iedzīvotājus par adrese maiņu. 

3. Uzdot Rēzeknes novada pašvaldība iestādes “Kaunatas pagastu apvienība” 

struktūrvienībai “Griškānu pagasta pārvalde” divu mēnešu laikā pieņemt lēmumu par 

iepriekš piešķirto adrešu maiņu, apbūves zemes vienības vai ēkas nosaukumu aizstājot 

ar numuru un piesaistot to ielas nosaukumam. 

 

34. § 

Par patapinājuma līguma noslēgšanu ar biedrību “RR Motorsport” 
(Ziņo S.Frančenko, Debatē S.Šķesters, S.Frančenko, M.Švarcs) 

 

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

personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta otrās daļas 

4.1punktu, trešo daļu, 3.1 daļu, ceturto daļu un sesto daļu, Valsts ieņēmumu dienesta 2019.gada 

28.marta lēmumu “Par sabiedriskā labuma organizācijas piešķiršanu biedrībai “RR Motorsport”, 

ņemot vērā biedrības “RR Motorsport” 2019.gada 10.aprīļa iesniegumu “Par patapinājuma līguma 

noslēgšanu”, Rēzeknes novada pašvaldības Nautrēnu pagastu apvienības struktūrvienības 

“Audriņu pagasta pārvalde” 2019.gada 12.aprīļa atzinumu par patapinājuma līguma noslēgšanu 

un Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 11.aprīļa priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, 

balsojot “par” - 15 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, Anita 

Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris 

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

nav, “atturas” - nav, n o l e m j: 

 

1. nodot biedrībai „RR Motorsport”, reģistrācijas numurs 40008271982, juridiskā adrese: 

Lubānas iela 6-49, Rēzeknē, bezatlīdzības lietošanā ”Lidlauks Rēzekne 1” ar kadastra 

apzīmējumu 7842 005 0377 004, kas atrodas: “Lidlauks Rēzekne 1”, Audriņu pagasts, 

Rēzeknes novads, Audriņu lidlauka asfaltbetona seguma daļu dienvidrietumu (tālākajā) 

galā (kopējā platība 21500 kv.m, garums garākajā daļā 500 metri un platums 43 metri, 

bilances vērtība EUR 78380,80). 
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2. Bezatlīdzības lietošanā nodotā Audriņu lidlauka asfaltbetona seguma daļa 

dienvidrietumu (tālākajā) galā izmantojama biedrības „RR Motorsport” sporta 

atbalstīšanā.  

3. Bezatlīdzības lietošanā nodotā Audriņu lidlauka asfaltbetona seguma daļas 

dienvidrietumu (tālākajā) galā izmantošanas termiņš - līdz 2024.gada 17.aprīlim, bet ne 

ilgāk, kamēr biedrībai ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss. 

4. Uzdot Rēzeknes novada pašvaldības Nautrēnu pagastu apvienības struktūrvienības 

“Audriņu pagasta pārvalde” vadītājam noslēgt patapinājuma līgumu ar biedrības „RR 

Motorsport”. 

 

35. § 

Par pakalpojumu maksu apstiprināšanu Rēzeknes novada pašvaldības struktūrvienībā 

“Čornajas pagasta pārvalde”  
(Ziņo S.Ančikovska, Debatē M.Švarcs, S.Ančikovska) 

 

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

pagastu apvienības struktūrvienības “Čornajas pagasta pārvalde” 2019.gada 8.aprīļa iesniegumu 

Nr.2.2/66, Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītājas saskaņojumu, kā arī ņemot vērā Finanšu 

pastāvīgās komitejas 2019.gada 11.aprīļa priekšlikumu par uzņēmējdarbības konkurences 

kropļošanas novēršanu attiecīgajā teritorijā, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 15 (Regīna 

Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds 

Lukaševičs, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, Viktors 

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

nav, n o l e m j: 

 

1. no 2019.gada 1.maija apstiprināt šādus Kaunatas pagastu apvienības struktūrvienības 

“Čornajas pagasta pārvalde” maksas pakalpojumu izcenojumus (neieskaitot PVN. PVN 

likme piemērojama pēc attiecīgā laika perioda noteiktās PVN likmes valstī): 

Nr. 

p.k. 

Pakalpojuma veids Mērvienība Cena 

bez PVN 

(euro) 

1. Čornajas tautas nama telpu noma euro/h 7,50 

2.  Ratnieku tautas nama telpu noma euro/h 7,50 

 

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

pakalpojumu maksu apstiprināšanu Čornajas pagasta pārvaldē” (protokols Nr.14, 11.§) 

1.punkta tabulas 7.punktu. 

 

36. § 

Par pakalpojuma maksas apstiprināšanu Rēzeknes novada pašvaldības struktūrvienībā 

“Griškānu pagasta pārvalde”  
(Ziņo S.Ančikovska) 

 

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

pagastu apvienības struktūrvienības “Griškānu pagasta pārvalde” 2019.gada 9.aprīļa iesniegumu 

Nr.2.2/127, Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītājas saskaņojumu, kā arī ņemot vērā Finanšu 

pastāvīgās komitejas 2019.gada 11.aprīļa priekšlikumu par uzņēmējdarbības konkurences 

kropļošanas novēršanu attiecīgajā teritorijā, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 15 (Regīna 

Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds 

Lukaševičs, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, Viktors 
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Ščerbakovs, Staņislavs  Šķesters, Monvīds Švarcs, Ērika Teirumnieka), “pret” - nav, “atturas” - 

nav, n o l e m j: 

 

1. no 2019.gada 1.maija apstiprināt šādu Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas pagastu 

apvienības struktūrvienības “Griškānu pagasta pārvalde” maksas pakalpojuma 

izcenojumu (neieskaitot PVN 21%. PVN likme piemērojama pēc attiecīgā laika perioda 

noteiktās PVN likmes valstī): 

Nr. 

p.k. 
Pakalpojuma veids Mērvienība 

Cena bez PVN 

(euro) 

1. Griškānu kultūras nama zāles telpu 

noma 

euro/h 11,00 

2. Atzīt par spēku zaudējušu Rēzeknes novada domes 2016.gada 6.oktobra lēmuma “Par 

pakalpojumu maksu apstiprināšanu Griškānu pagasta pārvaldē” (protokols Nr.23, 13.§) 

1.punkta tabulas 7.punktu. 

 

37. § 

Par pakalpojumu maksas apstiprināšanu Rēzeknes novada pašvaldības struktūrvienībā 

“Kaunatas pagasta pārvalde”  
(Ziņo S.Ančikovska) 

 

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

pagastu apvienības struktūrvienības “Kaunatas pagasta pārvalde” 2019.gada 4.aprīļa iesniegumu 

nr.2.2/7, Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītājas saskaņojumu, kā arī ņemot vērā Finanšu 

pastāvīgās komitejas 2019.gada 11.aprīļa priekšlikumu par uzņēmējdarbības konkurences 

kropļošanas novēršanu attiecīgajā teritorijā, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 15 (Regīna 

Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds 

Lukaševičs, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, Viktors 

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

nav, n o l e m j: 

 

1. no 2019.gada 1.maija apstiprināt šādus Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas pagastu 

apvienības struktūrvienības “Kaunatas pagasta pārvalde” maksas pakalpojumu 

izcenojumus (neieskaitot PVN 21%. PVN likme piemērojama pēc attiecīgā laika 

perioda noteiktās PVN likmes valstī): 

Nr. 

p.k. 
Pakalpojuma veids Mērvienība 

Cena bez PVN 

(euro) 

1. Kaunatas vidusskolas ēdnīcas ēdamzāles 

telpu noma 

euro/h 7,50 

2. Kaunatas tautas nama telpu noma euro/h 8,58 

3.  Kaunatas vidusskolas kamīnzāle telpu 

noma 

euro/h 7,50 

2. Atzīt par spēku zaudējušiem Rēzeknes novada domes 2016.gada 4.augusta lēmuma “Par 

pakalpojumu maksu apstiprināšanu Kaunatas pagasta pārvaldē un Kaunatas pagasta 

pārvaldes struktūrvienībā “Mākoņkalna pagasta pārvalde”” (protokols Nr.17, 18.§) 

1.punkta tabulas 12.,13. un 14.punktu. 

 

38. § 
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Par pakalpojumu maksu apstiprināšanu Rēzeknes novada pašvaldības struktūrvienībā 

“Mākoņkalna pagasta pārvalde”  
(Ziņo S.Ančikovska) 

 

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

pagastu apvienības struktūrvienības “Mākoņkalna pagasta pārvalde” 2019.gada 8.aprīļa 

iesniegumu Nr.2.2/9, Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītājas saskaņojumu, kā arī ņemot vērā 

Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 11.aprīļa priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot 

“par” - 15 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, Anita 

Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris 

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

nav, “atturas” - nav, n o l e m j: 

 

1. no 2019.gada 1.maija apstiprināt šādus Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas pagastu 

apvienības struktūrvienības “Mākoņkalna pagasta pārvalde” maksas pakalpojumu 

izcenojumus (neieskaitot PVN 21%. PVN likme piemērojama pēc attiecīgā laika 

perioda noteiktās PVN likmes valstī): 

Nr. 

p.k. 
Pakalpojuma veids Mērvienība 

Cena bez PVN 

(euro) 

1. Mākoņkalna tautas nama telpu noma euro/h 4.50 

2. Mākoņkalna pagasta pārvaldes ēkas 

(vienas telpas) telpu noma 

euro/h 1.93 

2. Atzīt par spēku zaudējušiem Rēzeknes novada domes 2016.gada 4.augusta lēmuma “Par 

pakalpojumu maksu apstiprināšanu Kaunatas pagasta pārvaldē un Kaunatas pagasta 

pārvaldes struktūrvienībā “Mākoņkalna pagasta pārvalde”” (protokols Nr.17, 18.§) 

1.punkta tabulas 10.un 11.punktu. 

 

39. § 

Par pakalpojumu maksu apstiprināšanu Rēzeknes novada pašvaldības struktūrvienībā 

“Pušas pagasta pārvalde”  
(Ziņo S.Ančikovska) 

 

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

apvienības struktūrvienības “Pušas pagasta pārvalde” 2019.gada 8.aprīļa iesniegumu Nr. 2.3/15, 

Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītājas saskaņojumu, kā arī ņemot vērā Finanšu pastāvīgās 

komitejas 2019.gada 11.aprīļa priekšlikumu par uzņēmējdarbības konkurences kropļošanas 

novēršanu attiecīgajā teritorijā, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 15 (Regīna Baranova, 

Vasīlijs Bašmakovs, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, 

Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, 

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

n o l e m j: 

 

1. no 2019.gada 18.aprīļa apstiprināt šādus Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagastu 

apvienības struktūrvienības “Pušas pagasta pārvalde” maksas pakalpojumu 

izcenojumus (neieskaitot PVN 21%. PVN likme piemērojama pēc attiecīgā laika 

perioda noteiktās PVN likmes valstī): 

Nr. 

p.k. 

Pakalpojuma veids Mērvienība Cena bez PVN (euro) 

3. Pušas tautas nama lielās zāles noma euro/h 5,00 
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4. Pušas tautas nama mazās zāles 

noma 

euro/h 2,06 

2. Atzīt par spēku zaudējušu Rēzeknes novada domes 2016.gada 17.marta lēmuma “Par 

pakalpojumu maksu un pašizmaksas apstiprināšanu Maltas pagasta pārvaldē” tabulas 

30.apakšpunktu (protokols Nr.7, 14.§). 

 

40. § 

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 iestādes “Dricānu pagastu apvienības” struktūrvienības “Sakstagala pagasta 

pārvalde” 2019.gada 2.aprīļa iesniegumu Nr.2.2/29, kā arī ņemot vērā Finanšu pastāvīgās 

komitejas 2019.gada 11.aprīļa priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 15 (Regīna 

Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds 

Lukaševičs, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, 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 šādus pamatlīdzekļus:  

Nr. 

p.k. 

Pamatlīdzekļa 

nosaukums 

Uzskaites 

kartiņa 

Uzskaites 

vērtība 

(EUR) 

Uzkrātais 

nolietojums 

(EUR) uz 

01.04.2019 

Atlikusī 

vērtība 

(EUR) uz 

01.04.2019 

1. Kravas furgons 

OTOYOL IVECO M29 

28-824 4268,62 3699,36 569,27 

2. Automašīna NISSAN 

ALMERA 

28-144 15487,22 15487,22 0,00 

 

41. § 

Par samaksas samazināšanu L.B.i par īpašumā piešķirto zemi Dricānu pagastā  
(Ziņo M.Vizule) 

 

Izskatījusi L. B. iesniegumu par samaksas samazināšanu par īpašumā piešķirto zemi, 

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

ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 11.aprīļa priekšlikumu, Rēzeknes novada 

dome, balsojot “par” - 15 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Vilis Deksnis, Anatolijs 

Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris 

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

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

 

pieņemt lēmumu par samaksas samazināšanu L. B. par īpašumā piešķirto zemi Dricānu 

pagastā (lēmums pievienots). 

 

42. § 

Par samaksas samazināšanu M. G.-S. par īpašumā piešķirto zemi Lūznavas pagastā  
(Ziņo M.Vizule) 
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Izskatījusi M. G.-S. iesniegumu par samaksas samazināšanu par īpašumā piešķirto zemi, 

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

ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 11.aprīļa priekšlikumu, Rēzeknes novada 

dome, balsojot “par” - 15 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Vilis Deksnis, Anatolijs 

Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris 

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

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

 

pieņemt lēmumu par samaksas samazināšanu M. G.-S. par īpašumā piešķirto zemi Lūznavas 

pagastā (lēmums pievienots). 

 

43. § 

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

novada pašvaldībai piekrītošajām apbūvētām un neapbūvētām zemes vienībām, valstij 

piekritīgajām apbūvētajām un neapbūvētajām zemes vienībām un zemes izmantošanu 

zemes reformas pabeigšanai” pielikuma sarakstā Nr.24 Stružānu pagastā  
(Ziņo M.Vizule) 

 

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

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

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

pirmo daļu un 79.pantu, Stružānu pagasta pārvaldes 2019.gada 8.aprīļa iesniegumu “Par zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumu 7894 001 0073”, ņemot vērā Tautsaimniecības attīstības 

jautājumu pastāvīgās komitejas 2018.gada 11.aprīļa priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, 

balsojot “par” - 15 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, Anita 

Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris 

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

nav, “atturas” - nav, n o l e m j: 

 

sakarā ar Stružānu pagasta pārvaldes iesniegumā norādīto, ka zemes vienība ar kadastra 

apzīmējumu 7894 001 0073 ieskaitīta pašvaldībai piekritīgajās zemēs, bet lēmumā kļūdaini 

norādīts pamatojums ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un sakarā ar jaunatklātajiem 

apstākļiem izdarīt grozījumus Rēzeknes novada domes 2009.gada 29.decembra lēmumā  “Par 

Rēzeknes novada pašvaldībai piekrītošajām apbūvētām un neapbūvētām zemes vienībām, valstij 

piekritīgajām apbūvētajām un neapbūvētajām zemes vienībām un zemes izmantošanu zemes 

reformas pabeigšanai” (protokols Nr.18, 27.§) pielikuma sarakstā Nr.24 Stružānu pagastā, 

nosakot ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7894 001 0073 piekrīt pašvaldībai un 

ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, pamatojoties uz likumu “Par valsts un pašvaldību 

zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemegrāmatās” 3.panta otrās daļas 2.punktu, zemes 

reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatās ierakstāma 

zeme, kura 1940.gada 21.jūlijā piederēja fiziskajām un juridiskajām personām, ja šīs personas par 

zemi saņēmušas kompensāciju, nav pieprasījušas atjaunot īpašuma tiesības uz zemi vai arī zemes 

īpašuma tiesību atjaunošana likumos nav paredzēta, tikai gadījumos, ja vietējās pašvaldības 

teritorijas plānojumā attiecīgi neapbūvēti zemes gabali paredzēti jaunu pašvaldības ēku (būvju) 

celtniecībai vai pašvaldību funkciju īstenošanai. 

 

44. § 

Par starpgabala statusa noteikšanu pašvaldībai piekritīgajai zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 7896 001 0113 Vērēmu pagastā  
(Ziņo M.Vizule) 
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Izskatījusi Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Nautrēnu pagastu apvienība” 

struktūrvienības “ Vērēmu pagasta pārvalde” iesniegumu par starpgabala status noteikšanu zemes 

vienībai ar kadastra apzīmējumu 7896 001 0113, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

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

jautājumu pastāvīgās komitejas 2019.gada 11.aprīļa priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, 

balsojot “par” - 15 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, Anita 

Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris 

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

nav, “atturas” - nav, n o l e m j: 

 

pieņemt lēmumu par starpgabala statusa noteikšanu pašvaldībai piekritīgajai zemes vienībai 

ar kadastra apzīmējumu 7896 001 0113 Vērēmu pagastā (lēmums pievienots). 

 

45. § 

Par apbūvēto un neapbūvēto rezerves zemes fondā ieskaitīto un īpašuma tiesību 

atjaunošanai neizmantoto pašvaldībām piekrītošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 

7858 006 0450 reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda Ilzeskalna pagastā  
(Ziņo M.Vizule) 

 

Izskatījusi Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Nautrēnu pagastu apvienība” 

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

apzīmējumu 7858 006 0450, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 37.panta sesto daļu, 

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

komitejas 2019.gada 11.aprīļa priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 15 (Regīna 

Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds 

Lukaševičs, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, 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 apzīmējumu 

7858 006 0450 reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda Ilzeskalna pagastā (lēmums 

pievienots). 

 

46. § 

Par apbūvēto un neapbūvēto rezerves zemes fondā ieskaitīto un īpašuma tiesību 

atjaunošanai neizmantoto pašvaldībām piekrītošo zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumiem 6876 003 0057, 6876 001 0116 un 6874 003 0182 reģistrēšanu zemesgrāmatā 

uz pašvaldības vārda Nautrēnu pagastā  
(Ziņo M.Vizule) 

 

Izskatījusi Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Nautrēnu pagastu apvienība” 

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

apzīmējumiem 6876 003 0057, 6876 001 0116, 6874 003 0182, pamatojoties uz likuma „Par 

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

attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas 2019.gada 11.aprīļa priekšlikumu, Rēzeknes novada 

dome, balsojot “par” - 15 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Vilis Deksnis, Anatolijs 

Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris 

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

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

tiesību atjaunošanai neizmantoto pašvaldībām piekrītošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 

6876 003 0057, 6876 001 0116 un 6874 003 0182 reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda 

Nautrēnu pagastā (lēmums pievienots). 

 

47. § 

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7842 005 0193 sadali Audriņu pagastā  
(Ziņo M.Vizule) 

 

Izskatījusi J. K. iesniegumu par mantojamās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7842 

005 0193 sadali, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 37.panta sesto daļu, 41.panta pirmās 

daļas 3.punktu, ņemot vērā Tautsaimniecības attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas 2019.gada 

11.aprīļa priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 15 (Regīna Baranova, Vasīlijs 

Bašmakovs, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Edgars 

Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, 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 7842 005 0193 sadali Audriņu 

pagastā (lēmums pievienots). 

 

48. § 

Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7842 003 0447, 7842 004 0156 un 7842 004 

0498 apvienošanu Audriņu pagastā  
(Ziņo M.Vizule) 

 

Izskatījusi Audriņu pagasta pārvaldes iesniegumu par zemes vienību apvienošanu, 

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

ņemot vērā Tautsaimniecības attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas 2019.gada 11.aprīļa 

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

Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Edgars Nizins, Elvīra 

Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs  Šķesters, 

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

 

pieņemt lēmumu par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7842 003 0447, 7842 004 

0156 un 7842 004 0498 apvienošanu Audriņu pagastā (lēmums pievienots). 

 

49. § 

Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7896 005 0302, 7896 

005 0285 un 7896 005 0303 apvienošanu Vērēmu pagastā  
(Ziņo M.Vizule, Debatē S.Šķesters, M.Vizule) 

 

Izskatījusi Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Nautrēnu pagastu apvienība” 

struktūrvienības “Vērēmu pagasta pārvalde” iesniegumu par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību 

ar kadastra apzīmējumiem 7896 005 0302, 7896 005 0285 un 7896 005 0303 apvienošanu un 

starpgabala statusa noteikšanu zemes vienībai, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 37.panta 

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

pastāvīgās komitejas 2019.gada 11.aprīļa priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 

15 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, 

Zigfrīds Lukaševičs, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, 

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

“atturas” - nav, n o l e m j: 
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pieņemt lēmumu par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7896 

005 0302, 7896 005 0285 un 7896 005 0303 apvienošanu Vērēmu pagastā (lēmums pievienots). 

 

50. § 

Par 2007.gada 23.novembra lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.39 darbības izbeigšanu 

ar V. L. Griškānu pagastā  
(Ziņo A.Bringule) 

 

Izskatījusi V. L. iesniegumu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 37.panta sesto daļu, 

41.panta pirmās daļas 3.punktu, ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 11.aprīļa 

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

Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Edgars Nizins, Elvīra 

Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs  Šķesters, 

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

 

pieņemt lēmumu par 2007.gada 23.novembra Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.39 

darbības izbeigšanu ar V. L. Griškānu pagastā (lēmums pievienots). 

 

51. § 

Par 2009.gada 2.jūnija lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.125 izbeigšanu ar A/S 

“Latgales enerģētika” Vērēmu pagastā  
(Ziņo A.Bringule) 

 

Izskatījusi A/S “Latgales enerģētika” iesniegumu, pamatojoties uz likuma „Par 

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

komitejas 2019.gada 11.aprīļa priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 15 (Regīna 

Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds 

Lukaševičs, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, Viktors 

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

nav, n o l e m j: 

 

pieņemt lēmumu par 2009.gada 2.jūnija Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.125 

darbības izbeigšanu ar A/S “Latgales enerģētika” Vērēmu pagastā ( lēmums pievienots). 

 

52. § 

Par īrētās dzīvojamās telpas apmaiņu pret citu īrējamu dzīvojamu telpu S. G.Stružānu 

pagastā  
(Ziņo S.Strankale) 

 

Izskatījusi S. G. iesniegumu par dzīvojamās telpas apmaiņu, pamatojoties uz likuma „Par 

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

veselības aizsardzības jautājumu pastāvīgās komitejas 2019.gada 11.aprīļa priekšlikumu, 

Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 15 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Vilis Deksnis, 

Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis 

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

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

 

1. pieņemt lēmumu par īrētās dzīvojamās telpas apmaiņu pret citu īrējamu dzīvojamo telpu 

S.G. Stružānu pagastā (lēmums pievienots). 
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2. Uzdot pašvaldības SIA “Stružānu siltums” valdes loceklim Renāram Vabalam sagatavot 

un noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar S. G. 

 

53. § 

Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu  
(Ziņo S.Strankale) 

 

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

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

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

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

un veselības aizsardzības jautājumu pastāvīgās komitejas 2019.gada 11.aprīļa priekšlikumu, 

Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 15 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Vilis Deksnis, 

Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis 

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

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

 

1. atzīt J. T., personas kods (..), par tiesīgu īrēt sociālo dzīvokli, noteikt īrētajam dzīvoklim 

Miera ielā (adrese), Strūžānos, Stružānu pagastā, Rēzeknes novadā, sociālā dzīvokļa 

statusu, noslēdzot sociālā dzīvokļa īres līgumu uz noteiktu laiku no 2019.gada 20.aprīļa 

līdz 2019.gada 19.oktobrim. Uzdot SIA “STRŪŽĀNU SILTUMS” valdes loceklim 

Renāram Vabalam sagatavot un noslēgt sociālā dzīvokļa īres līgumu ar J. T. 

2. Atzīt J. P., personas kods (..), par tiesīgu īrēt sociālo dzīvokli, noteikt īrētajam dzīvoklim 

Miera ielā (adrese), Strūžānos, Stružānu pagastā, Rēzeknes novadā, sociālā dzīvokļa 

statusu, noslēdzot sociālā dzīvokļa īres līgumu uz noteiktu laiku no 2019.gada 20.aprīļa 

līdz 2019.gada 19.oktobrim. Uzdot SIA “STRŪŽĀNU SILTUMS” valdes loceklim 

Renāram Vabalam sagatavot un noslēgt sociālā dzīvokļa īres līgumu ar J. P. 

3. Atzīt A. G., personas kods (..), par tiesīgu īrēt sociālo dzīvokli, noteikt īrētajam 

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

dzīvokļa statusu, noslēdzot sociālā dzīvokļa īres līgumu uz noteiktu laiku no 2019.gada 

19.aprīļa līdz 2019.gada 18.oktobrim. Uzdot SIA “STRŪŽĀNU SILTUMS” valdes 

loceklim Renāram Vabalam sagatavot un noslēgt sociālā dzīvokļa īres līgumu ar A. G. 

4. Atzīt A. K., personas kods (..), par tiesīgu īrēt sociālo dzīvokli, noteikt īrētajam 

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

dzīvokļa statusu, noslēdzot sociālā dzīvokļa īres līgumu uz noteiktu laiku no 2019.gada 

21.aprīļa līdz 2019.gada 20.oktobrim. Uzdot SIA “STRŪŽĀNU SILTUMS” valdes 

loceklim Renāram Vabalam sagatavot un noslēgt sociālā dzīvokļa īres līgumu ar A. K. 

 

 

Sēde slēgta 10:20 

 

 

Nākamā kārtējā Rēzeknes novada domes sēde tiek sasaukta 2019.gada 2.maijā. 

 

 

Pielikumi: 

1. Pašvaldības SIA “Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums” atskaite par 

2018.gadu uz 5 lapām  

2. Pašvaldības SIA “Strūžānu Siltums” atskaite par 2018.gadu uz 3 lapām  
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3. Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 18.aprīļa saistošie noteikumi Nr.37 

„Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2009.gada 15.oktobra saistošajos noteikumos 

Nr.9 “„Par sociālo dzīvokļu izīrēšanas kārtību”” uz 2 lapām  

4. Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 18.aprīļa saistošo noteikumu Nr.37 

„Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2009.gada 15.oktobra saistošajos noteikumos 

Nr.9 “„Par sociālo dzīvokļu izīrēšanas kārtību”” paskaidrojuma raksts uz 2 lapām  

5. Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 18.aprīļa saistošie noteikumi Nr.38 

„Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada 2.februāra saistošajos noteikumos 

Nr.69 „Par prioritāro bezdarbnieku iesaistes kārtību Rēzeknes novada pašvaldības 

pasākumā „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi”” uz 2 lapām  

6. Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 18.aprīļa saistošo noteikumu Nr.38 

„Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada 2.februāra saistošajos noteikumos 

Nr.69 „Par prioritāro bezdarbnieku iesaistes kārtību Rēzeknes novada pašvaldības 

pasākumā „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi”” paskaidrojuma raksts uz 2 lapām  

7. Precizēti Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 21.marta saistošie noteikumi Nr.30 

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

Nr.101 „Par ielu tirdzniecību Rēzeknes novadā”” uz 1 lapas 

8. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2019.gada 25.marta atzinuma 

Nr.1-18/2621 “Par saistošajiem noteikumiem Nr.30” kopija uz 1 lapas 

9. Precizēti Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 21.marta saistošie noteikumi Nr.31 

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

noteikumos Nr.11 „Par Rēzeknes novada pašvaldības nodevām”” uz 1 lapas 

10. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2019.gada 25.marta atzinuma 

Nr.1-18/2622 “Par saistošajiem noteikumiem Nr.31” kopija uz 1 lapas 

11. Precizēti Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 21.marta saistošie noteikumi Nr.33 

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

noteikumos Nr.59 “Par Lubāna ezera ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumiem”” 

uz 1 lapas 

12. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2019.gada 25.marta atzinuma 

Nr.1-18/2623 “Par saistošajiem noteikumiem Nr.33” kopija uz 1 lapas 

13. Precizēti Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 21.marta saistošie noteikumi Nr.34 

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

Nr.50 „Par Rēzeknes novada simboliku un tās izmantošanu”” uz 1 lapas 

14. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2019.gada 25.marta atzinuma 

Nr.1-18/2624 “Par saistošajiem noteikumiem Nr.34” kopija uz 1 lapas 

15. Precizēti Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 4.aprīļa saistošie noteikumi Nr.36 

„Grozījums Rēzeknes novada pašvaldības 2014.gada 16.oktobra saistošajos noteikumos 

Nr.45 „Par nekustamā īpašuma nodokli Rēzeknes novadā”” uz 1 lapas  

16. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2019.gada 8.aprīļa atzinuma Nr.1-

18/3123 “Par saistošajiem noteikumiem Nr.36” kopija uz 1 lapas 

17. Neapbūvētas pašvaldībai piekritīgās zemes vienības “Bārzu sola” ar kadastra 

apzīmējumu 7846 010 0200 Čornajas pagastā, nomas tiesību izsoles noteikumi ar 

pielikumiem, ar nomā nododamās zemes apsekošanas aktu un nomā nododamās zemes 

nosacītās nomas maksas noteikšanas protokolu pielikumā, kopā uz 18 lapām 

18. Neapbūvētas pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7870 005 

0046 Maltas pagastā, nomas tiesību izsoles noteikumi ar pielikumiem, ar nomā 

nododamās zemes apsekošanas aktu un nomā nododamās zemes nosacītās nomas 

maksas noteikšanas protokolu pielikumā, kopā uz 18 lapām 

19. Neapbūvētas pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7870 005 

0046 Maltas pagastā, nomas tiesību izsoles noteikumi ar pielikumiem, ar nomā 
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nododamās zemes apsekošanas aktu un nomā nododamās zemes nosacītās nomas 

maksas noteikšanas protokolu pielikumā, kopā uz 18 lapām 

20. Neapbūvētas pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7860 

006 0153 Kantinieku pagastā, nomas tiesību izsoles noteikumi ar pielikumiem, ar nomā 

nododamās zemes apsekošanas aktu un nomā nododamās zemes nosacītās nomas 

maksas noteikšanas protokolu pielikumā, kopā uz 19 lapām 

21. Neapbūvētas pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7860 

006 0153 Kantinieku pagastā, nomas tiesību izsoles noteikumi ar pielikumiem, ar nomā 

nododamās zemes apsekošanas aktu un nomā nododamās zemes nosacītās nomas 

maksas noteikšanas protokolu pielikumā, kopā uz 19 lapām 

22. Maltas pagastu apvienības struktūrvienības “Silmalas pagasta pārvalde” 2019.gada 

9.aprīļa atzinuma Nr.2.2/117 kopija ar nomā nododamās zemes apsekošanas akta un 

nomā nododamās zemes nosacītās nomas maksas noteikšanas protokolu pielikumā, 

kopā uz 4 lapām 

23. Neapbūvētas pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 007 

0394 Silmalas pagastā, nomas tiesību izsoles noteikumi ar pielikumiem, kopā uz 16 

lapām 

24. Maltas pagastu apvienības struktūrvienības “Silmalas pagasta pārvalde” 2019.gada 

9.aprīļa atzinuma Nr.2.2/115 kopija ar nomā nododamās zemes apsekošanas akta un 

nomā nododamās zemes nosacītās nomas maksas noteikšanas protokolu pielikumā, 

kopā uz 4 lapām 

25. Neapbūvētas zemes reformas pabeigšanai paredzētās zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 7888 012 0353 Silmalas pagastā, nomas tiesību izsoles noteikumi ar 

pielikumiem, kopā uz 16 lapām 

26. Maltas pagastu apvienības struktūrvienības “Silmalas pagasta pārvalde” 2019.gada 

9.aprīļa atzinuma Nr.2.2/116 kopija ar nomā nododamās zemes apsekošanas akta un 

nomā nododamās zemes nosacītās nomas maksas noteikšanas protokolu pielikumā, 

kopā uz 4 lapām 

27. Neapbūvētas pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 004 

0271 Silmalas pagastā, nomas tiesību izsoles noteikumi ar pielikumiem, kopā uz 16 

lapām 

28. Maltas pagastu apvienības struktūrvienības “Silmalas pagasta pārvalde” 2019.gada 

9.aprīļa atzinuma Nr.2.2/118 kopija ar nomā nododamās zemes apsekošanas akta un 

nomā nododamās zemes nosacītās nomas maksas noteikšanas protokolu pielikumā, 

kopā uz 4 lapām 

29. Neapbūvētas zemes reformas pabeigšanai paredzētās zemes vienības daļas ar kadastra 

apzīmējumu 7888 002 0391 Silmalas pagastā, nomas tiesību izsoles noteikumi ar 

pielikumiem, kopā uz 16 lapām 

30. Maltas pagastu apvienības struktūrvienības “Silmalas pagasta pārvalde” 2019.gada 

9.aprīļa atzinuma Nr.2.2/119 kopija ar nomā nododamās zemes apsekošanas akta un 

nomā nododamās zemes nosacītās nomas maksas noteikšanas protokolu pielikumā, 

kopā uz 4 lapām 

31. Neapbūvētas pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 001 

0166 Silmalas pagastā, nomas tiesību izsoles noteikumi ar pielikumiem, kopā uz 16 

lapām 

32. Publicējamā informācija par nekustamā īpašuma “Pirmais dambis” Nagļu pagastā, 

Rēzeknes novadā, nomas tiesību izsoli uz 1 lapas 

33. Nekustamā īpašuma “Pirmais dambis” Nagļu pagastā, Rēzeknes novadā, nomas tiesību 

izsoles norises kārtība ar pielikumiem, kopā uz 11 lapām 
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34. Nekustamā īpašuma “Lūznavas muižas apbūve”  būves “Praktisko apmācību darbnīca” 

Pils iela 4, Lūznava, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads, telpu nomas tiesību izsoles 

2019.gada 5.aprīļa protokola kopija uz 1 lapas 

35. Aizsardzības ministrijas 2019.gada 4.aprīļa vēstules Nr.MV-N/840 par nekustamo 

īpašumu ar kadastra Nr.7876 006 0315 kopija ar pielikumiem, kopā uz 4 lapām 

36. Valsts robežsardzes Aviācijas pārvaldes 2019.gada 26.februāra iesniegums Nr.23.7-

0.5/148 uz 1 lapas 

37. Valsts valodas centra 2019.gada 8.aprīļa atzinums Nr.1-16.1/74 par oficiālā vietvārda 

piešķiršanu uz 1 lapas 

38. Grafiskais pielikums 23.§ - Robežsargu iela, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 

7856 006 1029, Janapoles ciemā, Griškānu pagastā, Rēzeknes novadā, ar pielikumiem, 

kopā uz 3 lapām  

39. Kaunatas pagastu apvienības struktūrvienības “Čornajas pagasta pārvalde” 2019.gada 

8.aprīļa iesnieguma Nr.2.2/66 kopija ar maksas pakalpojuma izcenojuma aprēķiniem  un 

uzņēmēju aptaujas informāciju pielikumā, kopā uz 4 lapām 

40. Kaunatas pagastu apvienības struktūrvienības “Griškānu pagasta pārvalde” 2019.gada 

9.aprīļa iesnieguma Nr.2.2/127 kopija ar maksas pakalpojuma izcenojuma aprēķinu  un 

uzņēmēja aptaujas informāciju pielikumā, kopā uz 3 lapām 

41. Kaunatas pagastu apvienības struktūrvienības “Kaunatas pagasta pārvalde” 2019.gada 

4.aprīļa iesnieguma Nr.2.2/7 kopija ar maksas pakalpojuma izcenojuma aprēķiniem  un 

uzņēmēju aptaujas informāciju pielikumā, kopā uz 9 lapām 

42. Kaunatas pagastu apvienības struktūrvienības “Mākoņkalna pagasta pārvalde” 

2019.gada 8.aprīļa iesnieguma Nr.2.2/9 kopija ar maksas pakalpojuma izcenojuma 

aprēķiniem  un uzņēmēja aptaujas informāciju pielikumā, kopā uz 4 lapām 

43. Maltas pagastu apvienības struktūrvienības “Pušas pagasta pārvalde” 2019.gada 8.aprīļa 

iesnieguma Nr.2.3/15 kopija ar maksas pakalpojuma izcenojuma aprēķiniem  un 

uzņēmēja aptaujas informāciju pielikumā, kopā uz 4 lapām 

44. Dricānu pagastu apvienības struktūrvienības “Sakstagala pagasta pārvalde” 2019.gada 

2.aprīļa iesnieguma Nr.2.3/29 kopija ar ekspertīzes slēdzienu Nr.154, Nr.155 kopijām  

un pamatlīdzekļu uzskaites informāciju pielikumā, kopā uz 8 lapām 

45. Rēzeknes novada domes lēmumi (administratīvie akti) 41.§ - 42.§, 44.§ - 49.§ ar 

pielikumiem, 50.§ - 52.§, kopā uz 23 lapām 

 

 

Sēdes vadītājs                                                                                                     Monvīds Švarcs 

2019.gada 18.aprīlī 
 
 

Protokoliste                                                                                                         Ilona Turka 

2019.gada 18.aprīlī 

 


