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        SĒDES PROTOKOLS 

          Rēzeknē 

2019.gada 6.jūnijā                                                                                                                    Nr.13 
 

Sēde sasaukta plkst.10.00 

Sēde atklāta plkst.10.00 

 

Sēdi vada Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs 

 

Protokolē Rēzeknes novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības nodaļas vadītāja Ilona Turka 

 

Piedalās:  

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

Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, 

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

Teirumnieka  

– Rēzeknes novada pašvaldības izpilddirektors Jānis Troška 

– Rēzeknes novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Silvija 

Ančikovska 

– Rēzeknes novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļas budžeta ekonomists 

Austris Seržants 

– Rēzeknes novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības juriste Larisa Vinogradova 

– Rēzeknes novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības jurists Vadims Čuhnovs 

– Rēzeknes novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības juriste Sandra Frančenko 

− Rēzeknes novada pašvaldības Zemes pārvaldības dienesta vecākā zemes lietu speciālistus 

Marta Vizule 

− Rēzeknes novada pašvaldības Zemes pārvaldības dienesta speciāliste zemes nomas 

jautājumos Anita Bringule 

− Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja Anna Jaudzema 

− Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas teritorijas plānotāja Tatjana 

Kārkliniece 

− Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas teritorijas plānotāja Tatjana 

Volka 

− Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas vecākā vides aizsardzības 

speciāliste Terēzija Kruste  

− Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītājs Guntars Skudra 

− Rēzeknes novada pašvaldības Sociālā dienesta nodaļas vadītājas vietniece Inta Greivule-

Loca 

− Rēzeknes novada pašvaldības Sociālā dienesta nodaļas vadītāja Silvija Strankale 

− Laikraksta „Rēzeknes Vēstis” žurnāliste Aleksandra Elksne-Pavlovska 

− Laikraksta „Panorama Rezekne” žurnālists Sergejs Timofejevs 
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Nepiedalās:  

− Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniece Elvīra Pizāne – ikgadējā atvaļinājumā 

− Rēzeknes novada domes deputāts Vilis Deksnis – pārejoša darbnespēja 

 

Darba kārtībā: 

1. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 6.jūnija saistošo noteikumu Nr.42 

„Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 31.janvāra saistošajos 

noteikumos Nr.23 „Par Rēzeknes novada pašvaldības budžetu 2019.gadam”” 

izdošanu  

2. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 21.marta saistošo noteikumu Nr.35 

„Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada 15.novembra saistošajos 

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

3. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2018.gada Publiskā gada pārskata apstiprināšanu  

4. Par Bērzgales pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas Olgas Jurčenko atbrīvošanu 

no amata  

5. Par nekustamā īpašuma Pils ielā 8, Lūznavā, Lūznavas pagastā, telpu sabiedriskās 

ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai nomas tiesību izsoles atzīšanu par nenotikušu  

6. Par nekustamā īpašuma “Pirmais dambis” Nagļu pagastā nomas tiesību izsoles 

rezultātu apstiprināšanu  

7. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Dīķu zeme” Silmalas pagastā maiņu pret 

nekustamo īpašumu “Ūdenstornis” Silmalas pagastā  

8. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Smiltaine” Nautrēnu pagastā atsavināšanu 

pārdodot izsolē augšupejošu soli  

9. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2019.gada 2.maija lēmumā “Par dzīvokļa 

īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā” 

10. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..), “Strautiņi”, Dricānos, Dricānu pagastā, nodošanu 

atsavināšanai J. T. 

11. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Miera ielā 1, Strūžānos, Stružānu pagastā, nodošanu 

atsavināšanai I. Ķ. 

12. Par dzīvokļa īpašuma Nr. (..) Miera ielā 2, Strūžānos, Stružānu pagastā, nodošanu 

atsavināšanai A. Ž. 

13. Par dzīvokļa īpašuma Nr. (..) Robežu ielā 13V, Ozolaines pagastā, nodošanu 

atsavināšanai S. P. 

14. Par nekustamā īpašuma „Anniņa” Audriņu pagastā nosacītās cenas apstiprināšanu  

15. Par dzīvokļa īpašuma Nr. (..) Jaunatnes ielā 3, Pušā, Pušas pagastā, nosacītās cenas 

apstiprināšanu  

16. Par dzīvokļa īpašuma Nr. (..) Jaunatnes ielā 3, Pušā, Pušas pagastā, nosacītās cenas 

apstiprināšanu  

17. Par nekustamā īpašuma “Mihails” Sakstagala pagastā nosacītās cenas 

apstiprināšanu  

18. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2019.gada 2.maija lēmumā „Par 

nekustamā īpašuma “Šķerbinieki” Ilzeskalna pagastā nosacītās cenas 

apstiprināšanu”  

19. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2019.gada 2.maija lēmumā „Par dzīvokļa 

īpašuma Nr. (..) Rāznas ielā 24, Kaunatā, Kaunatas pagastā, nosacītās cenas 

apstiprināšanu”  

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

21. Par Gailumu ezera zivju tīklu limitu piešķiršanu 2019.gadam  

22. Par pakalpojumu maksu apstiprināšanu Rēzeknes novada pašvaldības 

struktūrvienībā “Bērzgales pagasta pārvalde”  
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23. 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.7 Griškānu 

pagastā  

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

atjaunošanai neizmantoto pašvaldībām piekrītošo zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumiem 7846 003 0191, 7846 003 0266 un 7846 003 0075 reģistrēšanu 

zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda Čornajas pagastā  

25. Par O.M. mantojamās zemes grafiskā pielikuma precizēšanu Čornajas pagastā  

26. Par I. Š. mantojamās zemes grafiskā pielikuma precizēšanu Silmalas pagastā  

27. Par starpgabala statusa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7876 006 

0453 Ozolaines pagastā  

28. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7846 006 0065 

sadali Čornajas pagastā  

29. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7872 008 0233 un 7872 008 0304 

apvienošanu Mākoņkalna pagastā  

30. Par zemes vienību apvienošanu Sakstagala pagastā  

31. Par izlīguma noslēgšanas iespēju civillietā Nr.C26096018 (CA-0182-19)  

32. Par nomas līguma noslēgšanu ar SIA “Bite Latvija” Nagļu pagastā, Rēzeknes novadā  

33. Par nomas līguma noslēgšanu ar SIA “Bite Latvija” Stoļerovas pagastā, Rēzeknes 

novadā  

34. Par 2014.gada 7.maija zemes nomas līguma Nr.6.1/24 darbības termiņa pagarināšanu 

un zemes nomas līguma izteikšanu jaunā redakcijā  

35. Par 2014.gada 12.maija zemes nomas līguma Nr.6.1/28 darbības termiņa 

pagarināšanu un zemes nomas līguma izteikšanu jaunā redakcijā  

36. Par 2009.gada 26.jūnija Lauku apvidus zemes nomas tipveida līguma Nr.45 

izbeigšanu ar F. V. Silmalas pagastā  

37. Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu  

38. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu  

39. Par īrētās dzīvojamās telpas apmaiņu pret citu īrējamu dzīvojamo telpu A.P. 

Stružānu pagastā  

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

plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānā 2018.-2020.gadam iekļauto 

Rēzeknes novada pašvaldības infrastruktūras attīstības risinājumu finansējumu 

sadalījumā pa finansējuma avotiem un sasniedzamo uzraudzības rādītāju vērtības 

saskaņošanu” 

41. Par projekta “Through the path of innovations into the territories of the former 

Grand Duchy of Lithuania” (Sekojot inovāciju ceļam bijušajā Lietuvas Lielkņazistes 

teritorijā) iesniegšanu  

42. Par projekta “Interdisciplinary approaches to community involvement into efficient 

dialogic with local authorities ”(Starpdisciplinārā pieeja sabiedrības iesaistīšanai 

efektīvā dialoga veidošanai ar pašvaldībām) iesniegšanu 

43. Par Rēzeknes novada Dricānu bāriņtiesas nolikuma apstiprināšanu  

44. Par Rēzeknes novada Maltas bāriņtiesas nolikuma apstiprināšanu  

45. Par Rēzeknes dienvidu apvedceļa paredzētās būvniecības akceptu  
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Par izsludinātās Rēzeknes novada domes sēdes darba kārtības  

apstiprināšanu un papildināšanu 

(Ziņo M.Švarcs) 

 

Izskatījusi Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja Monvīda Švarca priekšlikumu par 

izsludinātās Rēzeknes novada domes sēdes darba kārtības apstiprināšanu un papildināšanu, 

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

dome, balsojot “par” - 15 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Anatolijs 

Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, 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 izsludināto Rēzeknes novada domes 2019.gada 6.jūnija sēdes darba kārtību 

(1. - 42.jautājums). 

2. Papildināt Rēzeknes novada domes 2019.gada 6.jūnija sēdes darba kārtību ar 3 

jautājumiem: 

1.1. “Par Rēzeknes novada Dricānu bāriņtiesas nolikuma apstiprināšanu”; 

1.2. “Par Rēzeknes novada Maltas bāriņtiesas nolikuma apstiprināšanu”; 

1.3. “Par Rēzeknes dienvidu apvedceļa paredzētās būvniecības akceptu”. 

 

1. § 

Par Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 6.jūnija saistošo noteikumu Nr.42 „Grozījumi 

Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.23 „Par 

Rēzeknes novada pašvaldības budžetu 2019.gadam”” izdošanu  
(Ziņo A.Seržants) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un 46.pantu, kā 

arī ņemot vērā Teritoriālās pastāvīgās komitejas, Teritorijas attīstības, plānošanas, 

tautsaimniecības, vides un infrastruktūras jautājumu pastāvīgās komitejas, Sociālo un veselības 

aizsardzības jautājumu pastāvīgās komitejas, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu pastāvīgās 

komitejas un Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 23.maija priekšlikumu, Rēzeknes novada 

dome, balsojot “par” - 15 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Anatolijs 

Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, Guntis Rasims, Juris 

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

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

 

izdot Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 6.jūnija saistošos noteikumus Nr.42 

„Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.23 

„Par Rēzeknes novada pašvaldības budžetu 2019.gadam”” (saistošie noteikumi, pielikumi 

saistošajiem noteikumiem un paskaidrojuma raksts pievienoti). 

 

2. § 

Par Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 21.marta saistošo noteikumu Nr.35 

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

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

 

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

8.panta otro daļu, Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku 

ciršanu ārpus meža” 22.punktu, ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 

2019.gada 25.aprīļa atzinumu Nr.1 – 18/3993 un Tautsaimniecības attīstības jautājumu pastāvīgās 
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komitejas 2019.gada 23.maija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 15 (Regīna 

Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds 

Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, 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 noteikumu 

Nr.35 „Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada 15.novembra saistošajos noteikumos 

Nr.91 „Par koku ciršanu ārpus meža Rēzeknes novadā”” (precizēti saistošie noteikumi pievienoti). 

 

3. § 

Par Rēzeknes novada pašvaldības 2018.gada Publiskā gada pārskata apstiprināšanu  
(Ziņo S.Ančikovska) 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un 72.pantu, 

likuma “Par budžetu un finanšu vadību” 14.panta trešo daļu un Ministru kabineta 2010.gada 

5.maija noteikumu Nr.413 “Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem” 16.punktu, ņemot vērā 

Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 23.maija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot 

“par” - 15 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Anatolijs Laizāns, Anita 

Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, 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 pašvaldības 2018.gada Publisko gada pārskatu (pārskats 

pievienots). 

2. Uzdot Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītājai Silvijai Ančikovskai līdz 2019.gada 

1.jūlijam iesniegt Rēzeknes novada pašvaldības 2018.gada Publisko gada pārskatu 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā. 

3. Uzdot Attīstības plānošanas nodaļai līdz 2019.gada 1.augustam 2018.gada Publisko 

gada pārskatu publicēt Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapā. 

 

4. § 

Par Bērzgales pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas Olgas Jurčenko  

atbrīvošanu no amata  
(Ziņo G.Skudra) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, Izglītības likuma 

17.panta trešās daļas 2.punktu, ņemot vērā Olgas Jurčenko 2019.gada 13.maija iesniegumu un 

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu pastāvīgās komitejas 2019.gada 23.maija priekšlikumu, 

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

Buharins, Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, 

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

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

 

atbrīvot Bērzgales pirmsskolas izglītības iestādes vadītāju Olgu Jurčenko no amata pēc 

pašas vēlēšanās ar 2019.gada 14.jūniju. 
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5. § 

Par nekustamā īpašuma Pils ielā 8, Lūznavā, Lūznavas pagastā, telpu sabiedriskās 

ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai nomas tiesību izsoles atzīšanu par nenotikušu  
(Ziņo S.Frančenko) 

 

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

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

noteikumi”, Rēzeknes novada domes 2019.gada 26.aprīļa lēmumu “Par nekustamā īpašuma Pils 

iela 8, Lūznava, Lūznavas pagasts, telpu nomu sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšanai 

izsoli” (protokols Nr.8, 7.§), nekustamā īpašuma Pils iela 8, Lūznava, Lūznavas pagasts, telpu 

nomu sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšanai izsoles komisijas 2019.gada 23.aprīļa sēdes 

protokolu, ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 23.maija priekšlikumu, Rēzeknes 

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

Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, Guntis 

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

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

 

atzīt Rēzeknes novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Pils iela 8, Lūznava, Lūznavas 

pagasts” telpu nomas (66,9 m2 platībā, Lūznavas muižas telpās) sabiedriskās ēdināšanas 

pakalpojuma sniegšanai izsoli par nenotikušu. 

 

6. § 

Par nekustamā īpašuma “Pirmais dambis” Nagļu pagastā 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, likuma „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 

likums” 6.1pantu, Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumiem Nr.97 „Publiskas 

personas mantas iznomāšanas noteikumi” 11.punktu, 12.punktu, 13.punktu, 54.punktu, 73.punktu, 

76.punktu un 94.punktu, ņemot vērā Rēzeknes novada domes 2019.gada 18.aprīļa lēmumu “Par 

nekustamā īpašuma “Pirmais dambis” Nagļu pagastā, Rēzeknes novadā, nomas tiesību izsoli” 

(protokols Nr.9, 23.§), nekustamā īpašuma “Pirmais dambis” Nagļu pagastā, Rēzeknes novadā, 

nomas tiesību izsoles 2019.gada 14.maija protokolu un Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 

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

Bašmakovs, Aivars Buharins, Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels 

Melnis, Edgars Nizins, 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 “Pirmais dambis” Nagļu pagastā, Rēzeknes novadā 

(kadastra Nr.7874 002 0119), kopplatība 9,96 ha, ar kadastra apzīmējumu 7874 002 

0119 001 nomas tiesību mutiskās izsoles rezultātus pieguļošo hidrobūvju uzturēšanai, 

nosakot par izsoles uzvarētāju SIA „VLAKON”, reģ. Nr.42403008866, kurš ieguva 

nomas tiesības uz minēto īpašumu par nosolīto maksu 250,00 EUR (divi simti 

piecdesmit euro centi) gadā. 

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

struktūrvienības „Nagļu pagasta pārvalde” vadītājai Valentīnai Pustei pašvaldības vārdā 

noslēgt un parakstīt nomas līgumu ar izsoles uzvarētāju SIA „VLAKON”, reģ. 

Nr.42403008866, izsoles noteikumos noteiktajā termiņā. 
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7. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Dīķu zeme” Silmalas pagastā maiņu pret  

nekustamo īpašumu “Ūdenstornis” Silmalas pagastā  
(Ziņo V.Čuhnovs) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu, Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 3.punktu, 38.panta pirmo, otro un  

trešo daļu, ņemot vērā nekustamā īpašuma “Dīķu zeme”, kas atrodas “Dīķu zeme”, Silmalas 

pagasts, Rēzeknes novads, kadastra Nr.7888 004 0365, kura sastāvā ietilpst zemes vienība ar 

kadastra apzīmējumu 7888 004 0059, platība 0,6859 ha, tirgus vērtību EUR 1 370,00 apmērā, un 

nekustamā īpašuma “Ūdenstornis”, kas atrodas Ezera iela 9A, Vecružina, Silmalas pagasts, 

Rēzeknes novads, kadastra Nr.7888 004 0029, kura sastāvā ietilpst zemes vienība ar kadastra 

apzīmējumu 7888 004 0219, platība 0,2026 ha, tirgus vērtību EUR 1 200,00 apmērā, Rēzeknes 

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

pārvalde” 2019.gada  iesniegumu, izvērtējot objekta – nekustamā īpašuma “Ūdenstornis”, kadastra 

Nr.7888 004 0029, kas atrodas Ezera ielā 9A, Vecružinā, Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā, 

turpmākās izmantošanas iespējas – organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus 

(ūdensapgāde un kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves atkritumu apsaimniekošana; notekūdeņu 

savākšana, novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds, 

nodrošinot likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktā noteikto funkciju izpildi, 

Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 23.maija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot 

“par” - 15 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Anatolijs Laizāns, Anita 

Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, 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. veikt maiņu Rēzeknes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Dīķu zeme”, kadastra 

Nr.7888 004 0365, kas atrodas “Dīķu zeme”, Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā, kura 

sastāvā ietilpst zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7888 004 0059, platība 0,6859 ha, 

pret privātpersonas J. K. nekustamo īpašumu “Ūdenstornis” ar kadastra Nr.7888 004 

0029, kura sastāvā ietilpst zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7888 004 0219, platība 

0,2026 ha, kas atrodas Ezera ielā 9A, Vecružinā, Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā. 

2. Noteikt, ka nekustamais īpašums “Ūdenstornis” ar kadastra Nr.7888 004 0029, kas 

atrodas Ezera ielā 9A, Vecružinā, Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā, nepieciešams 

pašvaldības funkciju - organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde 

un kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves atkritumu apsaimniekošana; notekūdeņu 

savākšana, novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais 

fonds – nodrošināšanai, uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 004 0219 

atrodas pašvaldības īpašumā esošas būves ar kadastra apzīmējumiem 7888 004 0219 

001 un 7888 004 0187 006. 

3. Apstiprināt nekustamo īpašumu tirgus vērtību cenu starpību 170,00 euro (viens simts 

septiņdesmit euro 00 centi) apmērā. 

4. Izveidot nekustamā īpašuma “Ūdenstornis”, kadastra Nr.7888 004 0029, kas atrodas 

Ezera ielā 9A, Vecružinā, Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā, pārņemšanas komisiju 

šādā sastāvā: 

4.1. komisijas priekšsēdētājs – Rēzeknes novada pašvaldības izpilddirektors Jānis 

Troška; 

4.2. komisijas locekļi: 

4.2.1. struktūrvienības “Silmalas pagasta pārvalde” vadītājs Eduards Grišuļonoks; 

4.2.2. Zemes pārvaldības dienesta zemes lietu speciāliste Marina Borisova; 
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4.2.3. struktūrvienības “Silmalas pagasta pārvalde” komunālās saimniecības daļas 

pārzinis Jānis Laizāns. 

5. Uzdot nekustamā īpašuma “Ūdenstornis”, kadastra Nr.7888 004 0029, kas atrodas Ezera 

ielā 9A, Vecružinā, Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā, pārņemšanas komisijai iesniegt 

Juridiskajai un lietvedības nodaļai pieņemšanas - nodošanas aktu. 

6. Uzdot J.K., personas kods (..), adrese (..), veikt samaksu EUR 301,89 (trīs simti viens 

euro 89 centi) apmērā nekustamā īpašuma “Dīķu zeme” ar kadastra Nr.7888 004 0365, 

kas atrodas “Dīķu zeme”, Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā, un nekustamā īpašuma 

“Ūdenstornis” ar kadastra Nr.7888 004 0029, kas atrodas Ezera ielā 9A, Vecružinā, 

Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā, noteiktās tirgus vērtības starpību EUR 170,00 

(viens simts septiņdesmit euro 00 centi) un nekustamā īpašuma “Ūdenstornis” 

novērtēšanas izdevumus  EUR 131,89 (viens simts trīsdesmit viens euro 89 centi), 

Maltas pagastu apvienības struktūrvienības “Silmalas pagasta pārvalde”, reģistrācijas 

Nr.40900027426, norēķinu kontā Nr.LV31HABA0551046064371, AS “Swedbank”, 10 

(desmit) dienu laikā kopš šā lēmuma 7.punktā norādītā nostiprinājuma lūguma 

iesniegšanas.  

7. Uzdot Maltas pagastu apvienības struktūrvienībai “Silmalas pagasta pārvalde” apmaksāt 

izdevumus par notariālajiem pakalpojumiem un kancelejas nodevu par nekustamā 

īpašuma “Dīķu zeme”, kadastra Nr.7888 004 0365, kas atrodas “Dīķu zeme”, Silmalas 

pagastā, Rēzeknes novadā, un nekustamā īpašuma “Ūdenstornis”, kadastra Nr.7888 004 

0029, kas atrodas Ezera ielā 9A, Vecružinā, Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā, 

īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā. 

8. J. K. 1 (viena) mēneša laikā kopš pirkuma līguma noslēgšanas, iesniegt Rēzeknes 

novada pašvaldībai nostiprinājuma lūgumu, kas adresēts Rēzeknes tiesas Zemesgrāmatu 

nodaļai, nekustamā īpašuma “Ūdenstornis”, kadastra Nr.7888 004 0029, kas atrodas 

Ezera ielā 9A, Vecružinā, Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā, pārreģistrēšanai uz 

Rēzeknes novada pašvaldības (reģistrācijas Nr.90009112679) vārda. 

9. Uzdot Juridiskajai un lietvedības nodaļai: 

9.1. sagatavot maiņas līgumu; 

9.2. pēc lēmuma 7.punkta nosacījumu izpildes veikt darbības nekustamā īpašuma “Dīķu 

zeme”, kadastra Nr.7888 004 0365, kas atrodas “Dīķu zeme”, Silmalas pagastā, 

Rēzeknes novadā, pārreģistrēšanai zemesgrāmatā uz J. K. vārda. 

10. Uzdot Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniecei Elvīrai Pizānei parakstīt 

maiņas līgumu ar J.K. 

8. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Smiltaine” Nautrēnu pagastā atsavināšanu, 

pārdodot izsolē augšupejošu soli  
(Ziņo V.Čuhnovs) 

 

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

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

4.panta pirmo un otro daļu, 5.panta pirmo un piekto daļu, 8.panta otro un trešo daļu un 9.panta 

otro daļu, ņemot vērā Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Nautrēnu pagastu apvienības” 

struktūrvienības “Nautrēnu pagasta pārvalde” 2019.gada 20.maija ierosinājumu un Finanšu 

pastāvīgās komitejas 2019.gada 23.maija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 

15 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, 

Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, 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 atsavināšanai Rēzeknes novada pašvaldības nekustamo īpašumu “Smiltaine” ar 

kadastra Nr.6876 005 0443, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6876 

005 0245, platība 4,93 ha, kas atrodas Nautrēnu pagastā, Rēzeknes novadā, 

atsavināšanas procedūru, pārdodot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.  

2. Izveidot nekustamā īpašuma “Smiltaine” ar kadastra Nr.6876 005 0443, kas sastāv no 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6876 005 0245, platība 4,93 ha, vērtības 

noteikšanai un izsoles procedūras veikšanai komisiju šādā sastāvā: 

komisijas priekšsēdētāja –  Līvija Plavinska, Nautrēnu pagastu apvienības 

struktūrvienības “Nautrēnu pagasta pārvalde” vadītāja; 

komisijas locekļi:  Jeļena Cvetkova, Nautrēnu pagastu apvienības vecākā 

grāmatvede; 

 Anna Kūkoja, Zemes pārvaldības dienesta zemes lietu 

speciāliste. 

3. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma “Smiltaine” ar kadastra Nr.6876 005 0443, 

kas atrodas Nautrēnu pagastā, Rēzeknes novadā, izsoles noteikumus (izsoles noteikumi 

pievienoti). 

4. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma nosacīto cenu – EUR 3 816,69 (trīs tūkstoši 

astoņi simti sešpadsmit euro, 69 centi). 

5. Izsoles rezultātus komisijai iesniegt apstiprināšanai Rēzeknes novada domē. 

 

9. § 

Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2019.gada 2.maija lēmumā “Par dzīvokļa 

īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā” 
(Ziņa V.Čuhnovs) 

 

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 23.maija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 15 (Regīna Baranova, 

Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, 

Pāvels Melnis, Edgars Nizins, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, 

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

n o l e m j: 

 

izteikt Rēzeknes novada domes 2019.gada 2.maija lēmuma „Par dzīvokļa īpašumu 

ierakstīšanu zemesgrāmatā” (turpmāk tekstā – Lēmuma) 9.punktu šādā redakcijā:  

“9. ierakstīt zemesgrāmatā uz Rēzeknes novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90009112679, 

vārda dzīvokļa īpašumu Liepu ielā 13-1, Veczosnā, Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra 

Nr.7868 900 0201, platība 40,0 m2, kas sastāv no: 

1. telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 7868 004 0013 001 001; 

2. pie dzīvokļa īpašuma piederošajām: 

2.1. 4000/7830 domājamajām daļām no ēkas (būves) ar kadastra apzīmējumu 7868 004 

0013 001; 

2.2. 4000/7830 domājamajām daļām no ēkas (būves) ar kadastra apzīmējumu 7868 004 

0013 002; 

2.3. 4000/7830 domājamajām daļām no ēkas (būves) ar kadastra apzīmējumu 7868 004 

0013 003.” 
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10. § 

Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..), “Strautiņi”, Dricānos, Dricānu pagastā, nodošanu 

atsavināšanai J.T. 
(Ziņo V.Čuhnovs) 

 

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

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

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

pastāvīgās komitejas 2019.gada 23.maija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 

15 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, 

Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, 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 dzīvokļa īpašuma Nr. (..), ”Strautiņi”, Dricānos, Dricānu pagastā 

Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7850 900 0039, platība 59,3 m2, nodošanu atsavināšanai 

J. T. (lēmums pievienots). 

2. Izveidot, dzīvokļa īpašuma Nr. (..), ”Strautiņi”, Dricānos, Dricānu pagastā, Rēzeknes 

novadā, kadastra Nr.7850 900 0039, platība 59,3 m2, nosacītās cenas noteikšanai 

novērtēšanas komisiju šādā sastāvā: 

komisijas priekšsēdētājs –  Diāna Saksone, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 

“Dricānu pagastu apvienība” struktūrvienības “Dricānu 

pagasta pārvalde” vadītāja; 

komisijas locekļi: Regīna Elksne, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 

“Dricānu pagastu apvienība” vecākā grāmatvede; 

Normunds Mozgis, Rēzeknes novada pašvaldības Zemes 

pārvaldības dienesta zemes lietu speciālists. 

3. Uzdot dzīvokļa īpašuma Nr. (..), ”Strautiņi”, Dricānos, Dricānu pagastā, Rēzeknes 

novadā, kadastra Nr.7850 900 0039, platība 59,3 m2, novērtēšanas komisijai iesniegt 

nosacīto cenu apstiprināšanai Rēzeknes novada domei. 

 

11. § 

Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Miera ielā 1, Strūžānos, Stružānu pagastā, nodošanu 

atsavināšanai I. Ķ. 
(Ziņo V.Čuhnovs, Debatē M.Švarcs) 

 

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

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

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

pastāvīgās komitejas 2019.gada 23.maija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 

15 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, 

Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, 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 dzīvokļa īpašuma Nr.(..), kas atrodas Miera ielā 1, Strūžānos, 

Stružānu pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7894 900 0077, platība 55,0 m2, 

nodošanu atsavināšanai I. Ķ. (lēmums pievienots). 

2. Izveidot dzīvokļa īpašuma Nr.(..), kas atrodas Miera ielā 1, Strūžānos, Stružānu pagastā, 

Rēzeknes novadā, kadastra Nr. 7894 900 0077, platība 55,0 m2, nosacītās cenas 

noteikšanai novērtēšanas komisiju šādā sastāvā: 
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komisijas priekšsēdētājs –  Diāna Saksone, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 

“Dricānu pagastu apvienība” struktūrvienības “Stružānu 

pagasta pārvalde” vadītāja; 

komisijas locekļi: Valērijs Šarikovs, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 

“Dricānu pagastu apvienība” struktūrvienības “Stružānu 

pagasta pārvalde” vecākais saimniecības pārzinis; 

Normunds Mozgis, Rēzeknes novada pašvaldības Zemes 

pārvaldības dienesta zemes lietu speciālists. 

3. Uzdot dzīvokļa īpašuma Nr. (..), kas atrodas Miera ielā 1, Strūžānos, Stružānu pagastā, 

Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7894 900 0077, platība 55,0 m2, novērtēšanas komisijai 

iesniegt nosacīto cenu apstiprināšanai Rēzeknes novada domei. 

 

12. § 

Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Miera ielā 2, Strūžānos, Stružānu pagastā, nodošanu 

atsavināšanai Arnim Žurovskim  
(Ziņo V.Čuhnovs) 

 

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

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

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

pastāvīgās komitejas 2019.gada 23.maija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 

15 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, 

Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, 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 dzīvokļa īpašuma Nr. (..), kas atrodas Miera ielā 2, Strūžānos, 

Stružānu pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7894 900 0076, platība 60,7 m2, 

nodošanu atsavināšanai A. Ž. (lēmums pievienots). 

2. Izveidot dzīvokļa īpašuma Nr. (..), kas atrodas Miera ielā 2, Strūžānos, Stružānu pagastā, 

Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7894 900 0076, platība 60,7 m2, nosacītās cenas 

noteikšanai novērtēšanas komisiju šādā sastāvā:  

komisijas priekšsēdētājs –  Diāna Saksone, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 

“Dricānu pagastu apvienība” struktūrvienības “Stružānu 

pagasta pārvalde” vadītāja; 

komisijas locekļi: Valērijs Šarikovs, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Dricānu 

pagastu apvienība” struktūrvienības “Stružānu pagasta pārvalde” 

vecākais saimniecības pārzinis; 

Normunds Mozgis, Rēzeknes novada pašvaldības Zemes pārvaldības 

dienesta zemes lietu speciālists. 

3. Uzdot dzīvokļa īpašuma Nr. (..), kas atrodas Miera ielā 2, Strūžānos, Stružānu pagastā, 

Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7894 900 0076, platība 60,7 m2, novērtēšanas komisijai 

iesniegt nosacīto cenu apstiprināšanai Rēzeknes novada domei.  

 

13. § 

Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Robežu ielā 13V, Ozolaines pagastā, nodošanu atsavināšanai 

S. P.  
(Ziņo V.Čuhnovs) 

 

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

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

pastāvīgās komitejas 2019.gada 23.maija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 

15 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, 

Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, 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 dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Robežu ielā 13V, Pleikšņos, Ozolaines 

pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7876 900 0164, platība 50,5 m2, nodošanu 

atsavināšanai S. P. (lēmums pievienots). 

2. Izveidot dzīvokļa īpašuma Nr. (..) Robežu ielā 13V, Pleikšņos, Ozolaines pagastā, 

Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7876 900 0164, platība 50,5 m2, nosacītās cenas 

noteikšanai novērtēšanas komisiju šādā sastāvā: 

komisijas priekšsēdētāja –  Svetlana Kuzņecova, Rēzeknes novada pašvaldības 

iestādes “Maltas pagasta apvienība” vecākā 

grāmatvede; 

komisijas locekles:  Ilga Smāne, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 

“Maltas pagasta apvienība” struktūrvienības 

“Ozolaines pagasta pārvalde” lietvede; 

Jana Jakuškina, Zemes pārvaldības dienesta zemes 

lietu speciāliste. 

3. Uzdot dzīvokļa īpašuma Nr. (..) Robežu ielā 13V, Pleikšņos, Ozolaines pagastā, 

Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7876 900 0164, platība 50,5 m2, novērtēšanas komisijai 

iesniegt nosacīto cenu apstiprināšanai Rēzeknes novada domei. 

 

14. § 

Par nekustamā īpašuma „Anniņa” Audriņu pagastā nosacītās cenas apstiprināšanu  
(Ziņo V.Čuhnovs) 

 

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 2019.gada 7.marta protokols Nr.6, 22.§) sadaļas “8.6.Ilgtermiņa 

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

2019.gada 7.marta lēmumu “Par nekustamā īpašuma „Anniņa” Audriņu pagastā nodošanu 

atsavināšanai A. Z.” (protokols Nr.6, 22.§), A. Z.2019.gada 13.maija iesniegumu, Audriņu pagasta 

pārvaldes nekustamā īpašuma „Anniņa” Audriņu pagastā novērtēšanas komisijas 2019.gada 

14.maija sēdes protokolu Nr.2 un Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 23.maija priekšlikumu, 

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

Buharins, Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, 

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 „Anniņa”, Mazā Puderova, Audriņu pagastā Rēzeknes 

novadā, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7842 003 0322, nosacīto 

cenu EUR 1 656,78 (viens tūkstotis seši simti piecdesmit seši euro 78 centi). 

2. Pārdot A. Z., personas kods (..), dzīvo: (..), nekustamo īpašumu „Anniņa” ar kadastra 

Nr.7842 003 0322, kas atrodas Mazajā Puderovā, Audriņu pagastā, Rēzeknes novadā, 
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par brīvu cenu, kas ir vienāda ar nosacīto cenu, t.i., EUR 1 656,78 (viens tūkstotis seši 

simti piecdesmit seši euro 78 centi). 

3. Noteikt pirmo iemaksu 10 % (desmit procentu) apmērā no nekustamā īpašuma „Anniņa” 

nosacītās cenas, t.i., EUR 165,68 (viens simts sešdesmit pieci euro 68 centi). 

4. Noteikt pirmās iemaksas samaksas termiņu līdz 2019.gada 6.jūlijam. 

5. Uzdot iestādes „Nautrēnu pagastu apvienība” struktūrvienībai „Audriņu 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. Z. viena mēneša laikā no pirmās iemaksas samaksas dienas. 

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

dienas. 

8. Noteikt, ka par atlikto maksājumu A. Z. 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 7.marta lēmuma (protokols Nr.6, 

22.§) 2.punktu, 2019.gada 14.martā A. Z. iemaksāja iestādes “Nautrēnu pagastu 

apvienība” struktūrvienībai „Audriņu pagasta pārvalde”, reģistrācijas Nr.40900027430, 

kontā Nr.LV67HABA0551046048397, AS“Swedbank”, EUR 215,00 (divi simti 

piecpadsmit euro 00 centu). 

10. Ieskaitīt atlikušo pirkuma maksas daļu EUR 1 441,78 (viens tūkstotis četri simti 

četrdesmit viens euro 78 centi) iestādes “Nautrēnu pagastu apvienība” struktūrvienības 

„Audriņu pagasta pārvalde”, reģ.Nr.40900027430, kontā 

Nr.LV67HABA0551046048397, AS “Swedbank”. 

11. Noteikt, ka ar nekustamā īpašuma “Anniņa” nomaksas pirkuma līguma noslēgšanas 

brīdi tiek izbeigts ar A. Z. noslēgtais Zemes nomas līgums par zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 7842 003 0322. 

12. Samazināt Nautrēnu pagastu apvienības struktūrvienībai “Audriņu pagasta pārvalde” 

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

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

izdarot kārtējos budžeta grozījumus. 

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

Nautrēnu pagastu apvienības struktūrvienībai “Audriņu pagasta pārvalde” radās, veicot 

nekustamā īpašuma novērtēšanu, ir izlietojami Audriņu pagasta teritorijā esošo 

pašvaldības nekustamo īpašumu kadastrālajai uzmērīšanai un ierakstīšanai 

zemesgrāmatā. 

 

15. § 

Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Jaunatnes ielā 3, Pušā, Pušas pagastā, nosacītās cenas 

apstiprināšanu  
(Ziņo V.Čuhnovs) 

 

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

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

36.panta trešo daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, Pārejas noteikumu 11.pantu, Rēzeknes novada 

pašvaldības 2012.gada 1.marta noteikumu Nr.6 “Kārtība, kādā notiek pašvaldības nekustamā 

īpašuma atsavināšanas process un atsavināšanas rezultātā iegūto līdzekļu izlietošana Rēzeknes 

novada pašvaldībā” 25.1.apakšpunktu, 27.punktu, 28.1.apakšpunktu, Grāmatvedības uzskaites 

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

sadaļas “8.6.Ilgtermiņa aktīvu izslēgšana no uzskaites” 96. un 97.punktiem, ņemot vērā Rēzeknes 
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novada domes 2019.gada 17.janvāra lēmumu “Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Jaunatnes ielā 3, Pušā, 

Pušas pagastā, nodošanu atsavināšanai O. L.” (protokols Nr.2, 11.§) un O.L. 2019.gada 2.aprīļa 

iesniegumu, ņemot vērā Maltas pagastu apvienības struktūrvienības „Pušas pagasta pārvalde” 

dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Jaunatnes ielā 3 novērtēšanas komisijas 2019.gada 15.aprīļa sēdes 

protokolu, Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 23.maija priekšlikumu, Rēzeknes novada 

dome, balsojot “par” - 15 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Anatolijs 

Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, 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. (..), kas atrodas Jaunatnes ielā 3, Pušā, Pušas pagastā, 

Rēzeknes novadā, ar kadastra Nr.7880 900 0023, platība 69,6 m2, nosacīto cenu EUR 

1 556,84 (viens tūkstotis pieci simti piecdesmit seši euro 84 centi). 

2. Pārdot O. L., personas kods ., dzīvo (..), dzīvokļa īpašumu Nr. (..), platība 69,6 m2, ar 

kadastra Nr.7880 900 0023, kas atrodas Jaunatnes ielā 3-(..), Pušā, Pušas pagastā, 

Rēzeknes novadā, par brīvu cenu, kas ir vienāda ar nosacīto cenu, t.i., EUR 1 556,84 

(viens tūkstotis pieci simti piecdesmit seši euro 84 centi).  

3. Noteikt pirkuma maksas samaksas termiņu līdz 2019.gada 6.oktobrim. 

4. Uzdot Maltas pagastu apvienības struktūrvienībai „Pušas pagasta pārvalde” 3 (trīs) 

darba dienu laikā no pirkuma maksas samaksas dienas paziņot Juridiskajai un 

lietvedības nodaļai par pirkuma maksas samaksu. 

5. Uzdot Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniecei Elvīrai Pizānei noslēgt 

pirkuma līgumu ar O. L. 1 (viena) mēneša laikā no pirkuma maksas samaksas dienas. 

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

Nr.2, 11.§) 2.punktu, 2019.gada 28.janvārī O. L. iemaksāja Rēzeknes novada 

pašvaldības iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienības „Pušas pagasta 

pārvalde”, reģ. Nr.40900027426, AS “Swedbank”, norēķinu kontā 

LV68HABA0551046064287, EUR 215,00 (divi simti piecpadsmit euro 00 centu). 

7. Ieskaitīt atlikušo pirkuma maksas daļu EUR 1 341,84 (viens tūkstotis trīs simti 

četrdesmit viens euro 84 centi) Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Maltas pagastu 

apvienība” struktūrvienības „Pušas pagasta pārvalde”, reģistrācijas Nr.40900027426, 

AS “Swedbank”, norēķinu kontā LV68HABA0551046064287. 

8. Noteikt, ka ar dzīvokļa īpašuma Nr. (..), kas atrodas Jaunatnes ielā 3, Pušā, Pušas 

pagastā, pirkuma līguma noslēgšanas brīdi tiek izbeigts ar O. L. noslēgtais Dzīvojamās 

telpas īres līgums. 

9. Samazināt Maltas pagastu apvienības struktūrvienībai “Pušas 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 Maltas 

pagastu apvienības struktūrvienības “Pušas pagasta pārvalde” radās, veicot nekustamā 

īpašuma novērtēšanu, ir izlietojami Pušas pagasta teritorijā esošo pašvaldības nekustamo 

īpašumu kadastrālajai uzmērīšanai un ierakstīšanai zemesgrāmatā. 

 

16. § 

Par dzīvokļa īpašuma Nr. (..) Jaunatnes ielā 3, Pušā, Pušas pagastā, nosacītās cenas 

apstiprināšanu  
(Ziņo V.Čuhnovs) 

 

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, 
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36.panta trešo daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, Pārejas noteikumu 11.pantu, Rēzeknes novada 

pašvaldības 2012.gada 1.marta noteikumu Nr.6 “Kārtība, kādā notiek pašvaldības nekustamā 

īpašuma atsavināšanas process un atsavināšanas rezultātā iegūto līdzekļu izlietošana Rēzeknes 

novada pašvaldībā” 25.1.apakšpunktu, 27.punktu, 28.1.apakšpunktu, Grāmatvedības uzskaites 

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

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

novada domes 2019.gada 17.janvāra lēmumu “Par dzīvokļa īpašuma Nr. (..) Jaunatnes ielā 3, Pušā, 

Pušas pagastā, nodošanu atsavināšanai I. B.” (protokols Nr. 2, 13§) un I. B. 2019.gada 1.aprīļa 

iesniegumu, ņemot vērā Maltas pagastu apvienības struktūrvienības „Pušas pagasta pārvalde” 

dzīvokļa īpašuma Nr. (..) Jaunatnes ielā 3 novērtēšanas komisijas 2019.gada 15.aprīļa sēdes 

protokolu, Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 23.maija priekšlikumu, Rēzeknes novada 

dome, balsojot “par” - 15 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Anatolijs 

Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, 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. (..), kas atrodas Jaunatnes ielā 3, Pušā, Pušas pagastā, 

Rēzeknes novadā, ar kadastra Nr.7880 900 0022, platība 87,8 m2, nosacīto cenu EUR 

1 356,84 (viens tūkstotis trīs simti piecdesmit seši euro 84 centi).  

2. Pārdot I.B., personas kods (..), dzīvo (..), dzīvokļa īpašumu Nr. (..), platība 87,8 m2, ar 

kadastra Nr.7880 900 0022, kas atrodas Jaunatnes ielā 3-(..), Pušā, Pušas pagastā, 

Rēzeknes novadā, par brīvu cenu, kas ir vienāda ar nosacīto cenu, t.i., EUR 1 356,84 

(viens tūkstotis trīs simti piecdesmit seši euro 84 centi).  

3. Noteikt pirkuma maksas samaksas termiņu līdz 2019.gada 6.oktobrim. 

4. Uzdot Maltas pagastu apvienības struktūrvienībai „Pušas pagasta pārvalde” 3 (trīs) 

darba dienu laikā no pirkuma maksas samaksas dienas paziņot Juridiskajai un 

lietvedības nodaļai par pirkuma maksas samaksu. 

5. Uzdot Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniecei Elvīrai Pizānei noslēgt 

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

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

Nr.2, 13.§) 2.punktu, 2019.gada 26.janvārī I. B. iemaksāja Rēzeknes novada 

pašvaldības iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienības „Pušas pagasta 

pārvalde”, reģ.Nr.40900027426, AS “Swedbank”, norēķinu kontā 

LV68HABA0551046064287 EUR 215,00 (divi simti piecpadsmit euro 00 centu). 

7. Ieskaitīt atlikušo pirkuma maksas daļu EUR 1 141,84 (viens tūkstotis viens simts 

četrdesmit viens euro 84 centi) Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Maltas pagastu 

apvienība” struktūrvienības „Pušas pagasta pārvalde”, reģistrācijas Nr.40900027426, 

AS “Swedbank”, norēķinu kontā LV68HABA0551046064287. 

8. Noteikt, ka ar dzīvokļa īpašuma Nr. (..), kas atrodas Jaunatnes ielā 3, Pušā, Pušas 

pagastā,  pirkuma līguma noslēgšanas brīdī tiek izbeigts ar I. B. noslēgtais Dzīvojamās 

telpas īres līgums. 

9. Samazināt Maltas pagastu apvienības struktūrvienībai “Pušas 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 Maltas 

pagastu apvienības struktūrvienības “Pušas pagasta pārvalde” radās, veicot nekustamā 

īpašuma novērtēšanu, ir izlietojami Pušas pagasta teritorijā esošo pašvaldības 

nekustamo īpašumu kadastrālajai uzmērīšanai un ierakstīšanai zemesgrāmatā. 
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17. § 

Par nekustamā īpašuma “Mihails” Sakstagala pagastā nosacītās cenas apstiprināšanu  
(Ziņo V.Čuhnovs) 

 

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

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

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

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

process un atsavināšanas rezultātā iegūto līdzekļu izlietošana Rēzeknes novada pašvaldībā” 

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

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

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

domes 2019.gada 7.februāra lēmumu (protokols Nr.4, 31.§) “Par nekustamā īpašuma “Mihails” 

Sakstagala pagastā nodošanu atsavināšanai M. O.” un M. O. 2019.gada 20.maija iesniegumu, 

ņemot vērā Sakstagala pagasta pārvaldes nekustamā īpašuma “Mihails” Sakstagala pagastā 

novērtēšanas komisijas 2019.gada 16.maija sēdes protokolu un Finanšu pastāvīgās komitejas 

2019.gada 23.maija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 15 (Regīna Baranova, 

Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, 

Pāvels Melnis, Edgars Nizins, 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 „Mihails” Sakstagala pagastā, Rēzeknes novadā, kas 

sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7886 001 0116, platība 2,51ha, un 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7886 001 0117, platība 0,75ha, nosacīto cenu 

EUR 6 687,23 (seši tūkstoši seši simti astoņdesmit septiņi euro 23 centi). 

2. Pārdot M. O., personas kods (..), dzīvo (..), nekustamo īpašumu “Mihails” ar kopējo 

platību 3,26 ha, kas atrodas Sakstagala pagastā, Rēzeknes novadā, par brīvu cenu, kas 

ir vienāda ar nosacīto cenu, t.i., EUR 6 687,23 (seši tūkstoši seši simts astoņdesmit 

septiņi euro 23 centi). 

3. Noteikt pirkuma maksas samaksas termiņu līdz 2019.gada 6.oktobrim. 

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

pārvalde” trīs darba dienu laikā no pirkuma maksas samaksas dienas paziņot Juridiskajai 

un lietvedības nodaļai par pirkuma maksas samaksu. 

5. Uzdot Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniecei Elvīrai Pizānei noslēgt 

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

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

31.§) 2.punktu, 2019.gada 13.februārī M. O. iemaksāja Sakstagala pagasta pārvaldes 

reģistrācijas Nr.40900027407, AS “SEB banka”, norēķinu kontā 

LV71UNLA0055000969112 , EUR 215,00 (divi simti piecpadsmit euro 00 centu). 

7. Ieskaitīt atlikušo pirkuma maksas daļu EUR 6 472,23 (seši tūkstotis četri simti 

septiņdesmit divi euro 23 centi) iestādes “Dricānu pagastu apvienība” struktūrvienības 

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

LV71UNLA0055000969112. 

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

izbeigts ar M. O. noslēgtais Lauku apvidus zemes nomas līgums. 

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

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

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

izdarot kārtējos budžeta grozījumus. 
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10. Noteikt, ka no transferta samazināšanas iegūtie līdzekļi, izņemot izdevumus, kas 

Dricānu pagastu apvienības struktūrvienībai “Sakstagala pagasta pārvaldei” radās, 

veicot nekustamā īpašuma novērtēšanu, ir izlietojami Sakstagala pagasta teritorijā esošo 

pašvaldības nekustamo īpašumu kadastrālajai uzmērīšanai un ierakstīšanai 

zemesgrāmatā. 

 

18. § 

Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2019.gada 2.maija lēmumā „Par nekustamā 

īpašuma “Šķerbinieki” Ilzeskalna pagastā nosacītās cenas apstiprināšanu”  
(Ziņo V.Čuhnovs) 

 

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

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

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

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

process un atsavināšanas rezultātā iegūto līdzekļu izlietošana Rēzeknes novada pašvaldībā” 

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

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

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

domes 2019.gada 4.aprīļa lēmumu “Par nekustamā īpašuma “Šķerbinieki” Ilzeskalna pagastā 

nodošanu atsavināšanai Z. A.” (protokols Nr.8, 13.§), Z. A. 2019.gada 22.maija iesniegumu, 

ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 23.maija priekšlikumu, Rēzeknes novada 

dome, balsojot “par” - 15 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Anatolijs 

Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, 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 2.maija lēmuma „Par nekustamā īpašuma 

“Šķerbinieki” Ilzeskalna 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 6.oktobrim.” 

3. Izteikt Lēmuma 5.punktu šādā redakcijā:  

“5. Uzdot iestādes “Nautrēnu pagastu apvienība” struktūrvienībai “Ilzeskalna 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 

pirkuma līgumu ar Z. A. 1 (viena) mēneša laikā no pirmās iemaksas samaksas dienas.” 

5. Izslēgt Lēmuma 6.punktu. 

6. Izslēgt Lēmuma 7.punktu. 

7. Izslēgt Lēmuma 8.punktu. 

 

19. § 

Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2019.gada 2.maija lēmumā „Par dzīvokļa 

īpašuma Nr.(..) Rāznas ielā 24, Kaunatā, Kaunatas pagastā, nosacītās cenas 

apstiprināšanu”  
(Ziņo V.Čuhnovs) 

 

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

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

process un atsavināšanas rezultātā iegūto līdzekļu izlietošana Rēzeknes novada pašvaldībā” 

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

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

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

domes 2019.gada 21.februāra lēmumu “Par dzīvokļa īpašuma Nr. (..) Rāznas ielā 24, Kaunatā, 

Kaunatas pagastā, nodošanu atsavināšanai L. U.” (protokols Nr.5, 15.§), L. U. 2019.gada 14.maija 

iesniegumu, ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 23.maija priekšlikumu, Rēzeknes 

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

Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, 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. izteikt Rēzeknes novada domes 2019.gada 2.maija lēmuma „Par dzīvokļa īpašuma Nr. 

(..) Rāznas ielā 24, Kaunatā, Kaunatas pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu” 

(turpmāk tekstā – Lēmuma) 3.punktu šādā redakcijā:   

“3. Noteikt pirmo iemaksu EUR 1 147,89 (viens tūkstotis viens simts četrdesmit septiņi 

euro 89 centi) apmērā no dzīvokļa īpašuma Nr. (..), kas atrodas Rāznas ielā 24, Kaunatā, 

Kaunatas pagastā, Rēzeknes novadā.” 

2. Izteikt Lēmuma 4.punktu šādā redakcijā:      

“4. Noteikt nekustamā īpašuma pirkuma samaksas termiņu līdz 2019.gada 6.jūlijam.” 

3. Izteikt Lēmuma 7.punktu šādā redakcijā:  

“7. Noteikt 2 (divus) gadus nomaksas termiņu no nomaksas pirkuma līguma 

noslēgšanas dienas.” 

 

20. § 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

23.maija priekšlikumu (protokols Nr.5, 1.§), Sodu reģistra datus, Rēzeknes novada pašvaldības 

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

(Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, 

Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, 

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

“atturas” - nav, n o l e m j: 

 

iedalīt šādus Feimaņu ezera zivju tīklu (murdu) limitus pašpatēriņa zvejai 2019.gadā:  

1. V. Z. – 1 murdu; 

2. S. G. – 1 murdu; 

3. G.G. – 1murdu; 

4. D. G. – 1 murdu. 

 

21. § 
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Par Gailumu ezera zivju tīklu limitu piešķiršanu 2019.gadam  
(Ziņo T.Kruste) 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

limitu sadales komisijas 2019.gada 23.maija atzinumu (protokols Nr.1, 1.§), Sodu reģistra 

informāciju, Rēzeknes novada pašvaldības Ilzeskalna pagasta pārvaldes iesniegto informāciju, 

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

Buharins, Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, 

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. iedalīt privāto ūdeņu īpašniecei M. R. 30 metrus no Gailumu ezera zivju tīklu limita 

2019.gadā. 

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

dienesta Rēzeknes reģionālajā vides pārvaldē zvejas licences saņemšanas saskaņā ar 

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

un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 

2.pielikumā noteikto maksas apmēru. 

3. Lēmuma norakstu nosūtīt M. R., adrese: (..), un Valsts vides dienesta Rēzeknes 

reģionālajai vides pārvaldei, adrese: Zemnieku iela 5, Rēzeknē, LV 4601.  

 

22. § 

Par pakalpojumu maksu apstiprināšanu Rēzeknes novada pašvaldības struktūrvienībā 

“Bērzgales pagasta pārvalde”  
(Ziņo S.Ančikovska, Debatē S.Šķesters, S.Ančikovska, M.Švarcs) 

 

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

pagastu apvienības struktūrvienības “Bērzgales pagasta pārvalde” 2019.gada 17.maija iesniegumu 

Nr.2.2/74, Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītājas saskaņojumu, ņemot vērā Finanšu 

pastāvīgās komitejas 2019.gada 23.maija priekšlikumu par uzņēmējdarbības konkurences 

kropļošanas novēršanu attiecīgajā teritorijā, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 15 (Regīna 

Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds 

Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, 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 6.jūnija apstiprināt šādus Rēzeknes novada pašvaldības struktūrvienības 

“Bērzgales 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) 

Piezīmes 
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1. Bērzgales kultūras nama 

deju zāles telpu noma 

 

euro/h 5,86 Pakalpojums tiek piedāvāts tikai 

gadījumā, ja tas nekonkurē ar 

privāto sektoru 

2. Bērzgales pamatskolas 

sporta zāles noma 

Euro/h 7,25 Pakalpojums tiek piedāvāts tikai 

gadījumā, ja tas nekonkurē ar 

privāto sektoru 

3. Veļas mazgāšana euro/ 

mazgāšanas 

cikls 

2,15 Pakalpojums tiek piedāvāts tikai 

gadījumā, ja tas nekonkurē ar 

privāto sektoru 

4. A.Rupaiņa muzeja 

apmeklējums 

euro/ 

persona 

1,00 No maksas tiek atbrīvoti: 

-pirmsskolas izglītības audzēkņi 

un skolēni (bērni līdz 18 gadiem);  

- personas, kurām noteikta 

invaliditāte;  

- bāreņi un bez vecāku gādības 

palikuši bērni 

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

pakalpojumu maksu apstiprināšanu Bērzgales pagasta pārvaldē” (protokols Nr.14, 10.§) 

1.punkta tabulas 1.-3.apakšpunktu. 

 

23. § 

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.7 Griškānu 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, Griškānu pagasta pārvaldes 2019.gada 13.maija iesniegumu par zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumu 7856 001 0777, ņemot vērā Tautsaimniecības attīstības jautājumu 

pastāvīgās komitejas 2019.gada 23.maija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 

15 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, 

Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, 

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

“atturas” - nav, n o l e m j: 

 

vadoties no Griškānu pagasta pārvaldes iesniegumā norādīto, ka zemes vienība ar kadastra 

apzīmējumu 7856 001 0777 nav apbūvēta, ņemot vērā jaunatklātos apstākļus, izdarīt grozījumus 

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

piekrītošajām apbūvētām un neapbūvētām zemes vienībām, valstij piekritīgajām apbūvētajām un 

neapbūvētajām zemes vienībām un zemes izmantošanu zemes reformas pabeigšanai” (protokols 

Nr.18, 27.§) pielikuma sarakstā Nr.7 Griškānu pagastā, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 

7856 001 0777 piekrīt pašvaldībai un ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, saskaņā ar 

likumu „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 

3.panta piekto daļu zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda 

zemesgrāmatā ierakstāma: 2) neapbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru Valsts un pašvaldību 

īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 2.1 

daļā noteiktajā termiņā ir noslēgti zemes nomas līgumi.  
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24. § 

Par apbūvēto un neapbūvēto rezerves zemes fondā ieskaitīto un īpašuma tiesību 

atjaunošanai neizmantoto pašvaldībām piekrītošo zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumiem 7846 003 0191, 7846 003 0266 un 7846 003 0075 reģistrēšanu zemesgrāmatā 

uz pašvaldības vārda Čornajas pagastā  
(Ziņo M.Vizule) 

 

Izskatījusi Čornajas pagasta pārvaldes iesniegumu par zemes vienībām ar kadastra 

apzīmējumiem 7846 003 0191, 7846 003 0266 un 7846 003 0075, pamatojoties uz likuma „Par 

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

attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas 2019.gada 23.maija priekšlikumu, Rēzeknes novada 

dome, balsojot “par” - 15 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Anatolijs 

Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, 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 apzīmējumiem 

7846 003 0191, 7846 003 0266 un 7846 003 0075 reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda 

Čornajas pagastā (lēmums pievienots). 

 

 

25. § 

Par O. M. mantojamās zemes grafiskā pielikuma precizēšanu Čornajas pagastā  
(Ziņo M.Vizule) 

 

Izskatījusi O. M. pilnvarotās personas R. V. iesniegumu par mantojamo zemi, pamatojoties 

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

Tautsaimniecības attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas 2019.gada 23.maija priekšlikumu, 

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

Buharins, Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, 

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 O. M. mantojamās zemes grafiskā pielikuma precizēšanu Čornajas 

pagastā (lēmums pievienots). 

 

26. § 

Par I. Š. mantojamās zemes grafiskā pielikuma precizēšanu Silmalas pagastā  
(Ziņo M.Vizule) 

 

Izskatījusi I. Š. iesniegumu par mantojamās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 

007 0021 robežu precizēšanu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 37.panta sesto daļu, 

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

komitejas 2019.gada 23.maija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 15 (Regīna 

Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds 

Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, 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 I. Š. mantojamās zemes grafiskā pielikuma precizēšanu Silmalas 

pagastā (lēmums pievienots). 

 

27. § 

Par starpgabala statusa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7876 006 0453 

Ozolaines pagastā  
(Ziņo M.Vizule) 

 

Izskatījusi Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Maltas pagasta apvienības” 

struktūrvienības “Ozolaines pagasta pārvalde” iesniegumu, pamatojoties uz likuma „Par 

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

attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas 2019.gada 23.maija priekšlikumu, Rēzeknes novada 

dome, balsojot “par” - 15 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Anatolijs 

Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, 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 zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 

7876 006 0453 (lēmums pievienots). 

 

28. § 

Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7846 006 0065 sadali 

Čornajas pagastā  
(ziņo M.Vizule) 

 

Izskatījusi Čornajas pagasta pārvaldes iesniegumu par pašvaldībai piekritīgās zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 7846 006 0065 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 23.maija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, 

balsojot “par” - 15 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Anatolijs Laizāns, 

Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, 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 pašvaldības piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7846 

006 0065 sadali Čornajas pagastā (lēmums pievienots). 

 

 

29. § 

Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7872 008 0233 un 7872 008 0304 

apvienošanu Mākoņkalna pagastā  
(Ziņo M.Vizule) 

 

Izskatījusi Mākoņkalna 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 23.maija 

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

Aivars Buharins, Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars 

Nizins, 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 zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7872 008 0233 un 7872 008 

0304 apvienošanu Mākoņkalna pagastā (lēmums pievienots). 

 

30. § 

Par zemes vienību apvienošanu Sakstagala pagastā  
(Ziņo M.Vizule) 

 

Izskatījusi Sakstagala 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 23.maija 

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

Aivars Buharins, Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars 

Nizins, 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 apvienošanu Sakstagala pagastā (lēmums pievienots). 

 

31. § 

Par izlīguma noslēgšanas iespēju civillietā Nr.C26096018 (CA-0182-19)  
(Ziņo L.Vinogradova, Debatē S.Šķesters, L.Vinogradova, M.Švarcs) 

 

Izskatījusi S.K. pilnvarotās pārstāves J. D. iesniegumu par izlīguma noslēgšanu civillietā 

Nr.C26096018 (CA-0182-19), pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 37.panta sesto daļu, 

41.panta pirmās daļas 4.punktu, ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 23.maija 

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

Aivars Buharins, Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars 

Nizins, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Monvīds Švarcs, Ērika 

Teirumnieka), “pret” - nav, “atturas” – 1 (Staņislavs Šķesters), n o l e m j: 

 

pieņemt lēmumu par izlīguma noslēgšanas un S.K. prasījumu daļējas apmierināšanas iespēju 

(lēmums pievienots). 

 

32. § 

Par nomas līguma noslēgšanu ar SIA “Bite Latvija” Nagļu pagastā, Rēzeknes novadā  
(Ziņo S.Frančenko, Debatē S.Šķesters, S.Frančenko) 

 

Izskatot SIA „BITE Latvija”, reģistrācijas Nr.40003742426, juridiskā adrese: Uriekstes iela 

2A, Rīga, 2019.gada 15.aprīlī iesniegumu ar lūgumu pagarināt 2015.gada 3.martā noslēgto 

ūdenstorņa daļas nomas līgumu Nr.REZ55, lai atgūtu daļu no veiktajām investīcijām, īstenojot 

projektu “BITE 4G tīkla atbilstība ārpus lielākajām Latvijas pilsētām” (2013.gada 28.novembra 

(protokols Nr.63 61.&) Ministru kabineta rīkojums Nr.571), nosakot līguma darbības termiņu 

vismaz līdz 2028.gadam, Rēzeknes novada dome konstatē, ka 2013.gada 3.martā Rēzeknes novada 

pašvaldības Nagļu pagasta pārvalde noslēgusi Ūdenstorņa daļas nomas līgumu (turpmāk – 

Līgums) uz 10 gadiem ar SIA “Bite Latvija” par inženierstruktūru izbūvi un aprīkojuma 

uzglabāšanu, kā arī daļu ēkas jumta inženierstruktūru izbūvei un telekomunikāciju aprīkojuma 

uzglabāšanai, kas sastāv no vietas uz esošā ūdenstorņa un zemes (kadastra Nr.7874 005 0176) pie 

ūdenstorņa 5 m2 platībā.  

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

personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.1panta pirmo daļu, 

Civillikuma 2112.pantu, Ministru Kabineta 2018 gada 20.februāra noteikumu Nr.97 „Publiskas 

personas mantas iznomāšanas noteikumi” 6.3.punktu, Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 
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23.maija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 15 (Regīna Baranova, Vasīlijs 

Bašmakovs, Aivars Buharins, Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels 

Melnis, Edgars Nizins, 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. izteikt Līgumu ar SIA “BITE Latvija” jaunā redakcijā, iekļaujot līgumā: 

1.1.Līgums stājas spēkā 2019.gada 10.jūnijā un tā darbības termiņš ir līdz 2028.gada 

9.jūnijam;  

1.2.nomnieks par nomas objektu maksā nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus 

saskaņā ar nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu; 

1.3.ar šī Līguma spēkā stāšanos spēku zaudē 2015.gada 3.marta līgums Nr.REZ55.  

2. Uzdot Dricānu pagastu apvienības vārdā noslēgt līgumu ar SIA “BITE Latvija” 

struktūrvienības “Gaigalavas pagasta pārvalde” vadītājai Valentīnai Pustei. 

 

33. § 

Par nomas līguma noslēgšanu ar SIA “Bite Latvija” Stoļerovas pagastā, Rēzeknes novadā  
(Ziņo S.Frančenko, Debatē S.Šķesters, S.Frančenko) 

 

Izskatot SIA „BITE Latvija”, reģistrācijas Nr.40003742426, juridiskā adrese: Uriekstes 

iela 2A, Rīga, 2019.gada 15.aprīlī iesniegumu ar lūgumu pagarināt 2015.gada 3.martā noslēgto 

ūdenstorņa daļas nomas līgumu Nr.REZ64, lai atgūtu daļu no veiktajām investīcijām, īstenojot 

projektu “BITE 4G tīkla atbilstība ārpus lielākajām Latvijas pilsētām” (2013.gada 28.novembra 

(protokols Nr.63 61.&) Ministru kabineta rīkojums Nr.571), nosakot līguma darbības termiņu 

vismaz līdz 2028.gadam, Rēzeknes novada dome konstatē, ka 2013.gada 3.martā Rēzeknes novada 

pašvaldības Stoļerovas pagasta pārvalde noslēgusi Ūdenstorņa daļas nomas līgumu (turpmāk - 

Līgums) uz 10 gadiem ar SIA “Bite Latvija” par inženierstruktūru izbūvi un aprīkojuma 

uzglabāšanu, kā arī daļu ēkas jumta inženierstruktūru izbūvei un telekomunikāciju aprīkojuma 

uzglabāšanai, kas sastāv no vietas uz esošā ūdenstorņa un zemes (kadastra Nr.7892 002 0255) pie 

ūdenstorņa 3 m2 platībā.  

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

personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.1panta pirmo daļu, 

Civillikuma 2112.pantu, Ministru Kabineta 2018 gada 20.februāra noteikumu Nr.97 „Publiskas 

personas mantas iznomāšanas noteikumi” 6.3.punktu, Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 

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

Bašmakovs, Aivars Buharins, Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels 

Melnis, Edgars Nizins, 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. Izteikt Līgumu ar SIA “BITE Latvija” jaunā redakcijā, iekļaujot līgumā: 

1.1.Līgums stājas spēkā 2019.gada 10.jūnijā un tā darbības termiņš ir līdz 2028.gada 

9.jūnijam;  

1.1.Nomnieks par nomas objektu maksā nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus 

saskaņā ar nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu. 

1.2.ar šī Līguma spēkā stāšanos spēku zaudē 2015.gada 3.marta līgums Nr.REZ64.  

2. Uzdot Kaunatas pagastu apvienības vārdā noslēgt līgumu ar SIA “BITE Latvija” 

struktūrvienības “Stoļerovas pagasta pārvalde” vadītājam Aivaram Lukšam. 

 

34. § 

Par 2014.gada 7.maija zemes nomas līguma Nr.6.1/24 darbības termiņa pagarināšanu un 

zemes nomas līguma izteikšanu jaunā redakcijā  
(Ziņo A.Bringule) 
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Izskatījusi I. R. iesniegumu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 

3.punktu, 15.panta pirmās daļas 10.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, ievērojot Publiskas 

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

pamatojoties uz Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 „Publiskas personas 

zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” pirmās daļas 1.punktu, noteikumu trešās daļas 3.1. 

un 3.2.punktu nosacījumiem ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 23.maija 

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

Aivars Buharins, Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars 

Nizins, 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 2014.gada 7.maija zemes nomas līguma Nr.6.1/24 darbības termiņa 

pagarināšanu un zemes nomas līguma izteikšanu jaunā redakcijā (lēmums pievienots). 

 

35. § 

Par 2014.gada 12.maija zemes nomas līguma Nr.6.1/28 darbības termiņa pagarināšanu un 

zemes nomas līguma izteikšanu jaunā redakcijā  
(Ziņo A.Bringule) 

 

Izskatījusi A. P. iesniegumu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 

3.punktu, 15.panta pirmās daļas 10.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, ievērojot Publiskas 

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

pamatojoties uz Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 „Publiskas personas 

zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” pirmās daļas 1.punktu, noteikumu trešās daļas 3.1. 

un 3.2.punktu nosacījumiem ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 23.maija 

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

Aivars Buharins, Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars 

Nizins, 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 2014.gada 12.maija zemes nomas līguma Nr.6.1/28 darbības termiņa 

pagarināšanu un zemes nomas līguma izteikšanu jaunā redakcijā (lēmums pievienots). 

 

36. § 

Par 2009.gada 26.jūnija Lauku apvidus zemes nomas tipveida līguma Nr.45 izbeigšanu ar 

F.V. Silmalas pagastā  
(Ziņo A.Bringule) 

 

Izskatījusi F. V. iesniegumu par zemes nomas tiesību izbeigšanu, pamatojoties uz likuma 

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

pastāvīgās komitejas 2019.gada 23. maija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 

15 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, 

Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, 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 26.jūnija Lauku apvidus zemes nomas tipveida līguma Nr.45 

izbeigšanu ar F.V. Silmalas pagastā (lēmums pievienots). 
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37. § 

Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu  
(Ziņo I.Greivule-Loca) 

 

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

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

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

dzīvokļu izīrēšanas kārtību” 10.punktu, 7.2.punktu, 8.punktu, 20.punktu, ņemot vērā Sociālo un 

veselības aizsardzības jautājumu pastāvīgās komitejas 2019.gada 23.maija priekšlikumu, 

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

Buharins, Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, 

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 E. G., personas kods (..), par tiesīgu īrēt sociālo dzīvokli, noteikt īrētajam 

dzīvoklim Miera ielā 6 – (..), Strūžānos, Stružānu pagastā, Rēzeknes novadā, sociālā 

dzīvokļa statusu, noslēdzot sociālā dzīvokļa īres līgumu uz noteiktu laiku no 2019.gada 

6.jūnija līdz 2019.gada 29.novembrim. Uzdot SIA “STRŪŽĀNU SILTUMS” valdes 

loceklim Renāram Vabalam sagatavot un noslēgt sociālā dzīvokļa īres līgumu ar E. G. 

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

dzīvoklim Miera ielā 2 – (..), Strūžānos, Stružānu pagastā, Rēzeknes novadā, sociālā 

dzīvokļa statusu, noslēdzot sociālā dzīvokļa īres līgumu uz noteiktu laiku no 2019.gada 

6.jūnija līdz 2019.gada 29.novembrim. Uzdot SIA “STRŪŽĀNU SILTUMS” valdes 

loceklim Renāram Vabalam sagatavot un noslēgt sociālā dzīvokļa īres līgumu ar I. O. 

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

dzīvoklim Miera ielā 19 – (..), Strūžānos, Stružānu pagastā, Rēzeknes novadā, sociālā 

dzīvokļa statusu, noslēdzot sociālā dzīvokļa īres līgumu uz noteiktu laiku no 2019.gada 

6.jūnija līdz 2019.gada 29.novembrim. Uzdot SIA “STRŪŽĀNU SILTUMS” valdes 

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

 

38. § 

Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu  
(Ziņo I.Greivule-Loca) 

 

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

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

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

dzīvokļu izīrēšanas kārtību” 10.punktu, 7.2.punktu, 8.punktu, 20.punktu, ņemot vērā Sociālo un 

veselības aizsardzības jautājumu pastāvīgās komitejas 2019.gada 23.maija priekšlikumu, 

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

Buharins, Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, 

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

dzīvoklim Miera ielā 15 – (..), Strūžānos, Stružānu pagastā, Rēzeknes novadā, sociālā 

dzīvokļa statusu, noslēdzot sociālā dzīvokļa īres līgumu uz noteiktu laiku no 2019.gada 

6.jūnija līdz 2019.gada 5.decembrim. Uzdot SIA “STRŪŽĀNU SILTUMS” valdes 

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

2. Atzīt A. H., personas kods (..), par tiesīgu īrēt sociālo dzīvokli, noteikt īrētajam 

dzīvoklim Miera ielā 8 – (..), Strūžānos, Stružānu pagastā, Rēzeknes novadā, sociālā 
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dzīvokļa statusu, noslēdzot sociālā dzīvokļa īres līgumu uz noteiktu laiku no 2019.gada 

6.jūnija līdz 2019.gada 5.decembrim. Uzdot SIA “STRŪŽĀNU SILTUMS” valdes 

loceklim Renāram Vabalam sagatavot un noslēgt sociālā dzīvokļa īres līgumu ar A. H. 

 

39. § 

Par īrētās dzīvojamās telpas apmaiņu pret citu īrējamu dzīvojamo telpu  

A.P. Stružānu pagastā  
(Ziņo I.Greivule-Loca) 

 

Izskatījusi A. P. 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 23.maija priekšlikumu, 

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

Buharins, Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, 

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 

A. P.Stružānu pagastā (lēmums pievienots). 

2. Uzdot pašvaldības SIA “Stružānu siltums” valdes loceklim Renāram Vabalam sagatavot 

un noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar A. P. 

 

40. § 

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

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

novada pašvaldības infrastruktūras attīstības risinājumu finansējumu sadalījumā pa 

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

 

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

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

programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalitatīvu 

institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi 

pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1.pasākuma 

“Deinstitucionalizācija” īstenošanas noteikumi” 36.1 punktu, un ņemot vērā Sociālo un veselības 

aizsardzības jautājumu pastāvīgās komitejas 2019.gada 23.maija priekšlikumu, Rēzeknes novada 

dome, balsojot “par” - 15 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Anatolijs 

Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, 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 grozījumus Rēzeknes novada domes 2018.gada 5.aprīļa lēmuma “Par Latgales 

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

novada pašvaldības infrastruktūras attīstības risinājumu finansējumu sadalījumā pa 

finansējuma avotiem un sasniedzamo uzraudzības rādītāju vērtības saskaņošanu” 

(protokols Nr.8, 22.§) pielikumā Nr.10.  

2. Izteikt pielikuma Nr.10 2.p.1.punktu šādā redakcijā: 

1. Pieaugušie ar GRT: grupu dzīvokļi 8 

 

8 

Pilcene, Dricānu pagasts, Rēzeknes 

novads 

Ezera iela 23, Vecružinas ciems, 

Silmalas pagasts, Rēzeknes novads 
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3. Uzdot Sociālā dienesta vadītājai Silvijai Strankalei nosūtīt lēmumu Latgales plānošanas 

reģionam. 

 

41. § 

Par projekta “Through the path of innovations into the territories of the former Grand 

Duchy of Lithuania” (Sekojot inovāciju ceļam bijušajā  

Lietuvas Lielkņazistes teritorijā) iesniegšanu  
(Ziņo A.Jaudzema, Debatē S.Šķesters, A.Jaudzema, M.Švarcs) 

 

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

atbilstību Rēzeknes novada Attīstības programmas 2019.–2025. gadam SM2 “Attīstīta 

konkurētspējīga uzņēmējdarbība” RV3. “Uzņēmējdarbības vide”, U.7. “Īstenot un pilnveidot 

pašvaldības atbalsta sistēmas/ instrumentus uzņēmējdarbības atbalstam novadā”, kā arī RV4 

“Tūrisms un amatniecība”, R21 “Sakārtot un attīstīt tūrisma infrastruktūru”, U.10. “Atbalstīt 

amatniecības un mājražošanas attīstību un darbību novadā” un Investīciju plāna 22.punktam, 

balstoties uz Tautsaimniecības attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas un Finanšu pastāvīgās 

komitejas 2019.gada 23.maija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 15 (Regīna 

Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds 

Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, 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 projekta “Through the path of innovations into the territories of the 

former Grand Duchy of Lithuania” (Sekojot inovāciju ceļam bijušajā Lietuvas 

Lielkņazistes teritorijā) iesniegšanu Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu 

sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību instrumenta 2014.-2020.gadam 

ietvaros izsludinātajā projektu konkursā ar Rēzeknes novada pašvaldības budžetu EUR 

400 000,00 (četri simti tūkstoši euro). 

2. Garantēt projekta līdzfinansējumu 10 % apmērā jeb EUR 40 000 (četrdesmit tūkstoši 

euro) un projekta priekšfinansējumu no Rēzeknes novada pašvaldības budžeta projekta 

apstiprināšanas gadījumā.  

 

42. § 

Par projekta “Interdisciplinary approaches to community involvement into efficient 

dialogic with local authorities”(Starpdisciplinārā pieeja sabiedrības iesaistīšanai efektīvā 

dialoga veidošanai ar pašvaldībām) iesniegšanu  
(Ziņo A.Jaudzema) 

 

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

atbilstību Rēzeknes novada Attīstības programmas 2019.–2025. gadam VP1 “Prasmīga, radoša un 

darbīga sabiedrība”, RV1. “Kopiena”, U1. “Sekmēt kopienu aktivitāti un sadarbību”, 

Tautsaimniecības attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas un Finanšu pastāvīgās komitejas 

2019.gada 23.maija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 15 (Regīna Baranova, 

Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, 

Pāvels Melnis, Edgars Nizins, 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 projekta “Interdisciplinary approaches to community involvement into 

efficient dialogic with local authorities” (Starpdisciplinārā pieeja sabiedrības 

iesaistīšanai efektīvā dialoga veidošanai ar pašvaldībām) iesniegšanu Latvijas, Lietuvas 
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un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību instrumenta 

2014.-2020.gadam ietvaros izsludinātajā projektu konkursā ar Rēzeknes novada 

pašvaldības budžetu EUR 30 000,00 (trīsdesmit tūkstoši euro 00 centi). 

2. Garantēt projekta līdzfinansējumu 10 % apmērā jeb EUR 3 000,00 (trīs tūkstoši euro 00 

centi) un projekta priekšfinansējumu no Rēzeknes novada pašvaldības budžeta projekta 

apstiprināšanas gadījumā.  

 

43. § 

Par Rēzeknes novada Dricānu bāriņtiesas nolikuma apstiprināšanu  
(Ziņo I.Turka) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, 41.panta pirmās 

daļas 2.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta pirmās daļas 1.un 3.punktu, Bāriņtiesu 

likuma 3.panta trešo daļu, Ministru Kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumu Nr.1037 

,,Bāriņtiesas darbības noteikumi” 2. un 3.punktu, ņemot vērā Rēzeknes novada domes 2019.gada 

18.aprīļa lēmumu „Par Rēzeknes novada bāriņtiesu reorganizāciju” (protokols Nr.9, 11.§), 

Teritoriālās pastāvīgās komitejas 2019.gada 6.jūnija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, 

balsojot “par” - 15 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Anatolijs Laizāns, 

Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, 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 Dricānu bāriņtiesas nolikumu (nolikums pievienots).  

2. Atzīt par spēku zaudējušu: 

2.1. Rēzeknes novada Vērēmu bāriņtiesas nolikumu, kas apstiprināts Rēzeknes novada 

domes 2009.gada 15.oktobra sēdē, protokols Nr.12, 8.§, ar grozījumiem Rēzeknes 

novada domes 2012.gada 18.oktobra sēdē, protokols Nr.21, 4.§, un ar 

grozījumiem Rēzeknes novada domes 2014.gada 16.janvāra sēdē, protokols Nr.1, 

5.§; 

2.2. Rēzeknes novada Gaigalavas bāriņtiesas nolikumu, kas apstiprināts ar Rēzeknes 

novada domes sēdes 2009.gada 15.oktobra lēmumu, protokols Nr.12, 8.§, ar 

grozījumiem Rēzeknes novada domes 2011.gada 7.aprīļa sēdē, protokols Nr.8, 

28.§, ar grozījumiem Rēzeknes novada domes 2011.gada 21.aprīļa sēdē, protokols 

Nr.9, 4.§, ar grozījumiem Rēzeknes novada domes 2011.gada 20.oktobra sēdē, 

protokols Nr.21, 9.§, un ar grozījumiem Rēzeknes novada domes 2014.gada 

4.septembra sēdē, protokols Nr.21, 4.§. 

3. Uzdot Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļai nodrošināt Rēzeknes 

novada Dricānu bāriņtiesas nolikuma publicēšanu Rēzeknes novada pašvaldības 

mājaslapā. 

 

44. § 

Par Rēzeknes novada Maltas bāriņtiesas nolikuma apstiprināšanu  
(Ziņo I.Turka) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, 41.panta pirmās 

daļas 2.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta pirmās daļas 1. un 3.punktu, Ministru 

Kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumu Nr.1037 ,,Bāriņtiesas darbības noteikumi” 2. un 

3.punktu, ņemot vērā Rēzeknes novada domes 2019.gada 18.aprīļa lēmumu „Par Rēzeknes novada 

bāriņtiesu reorganizāciju” (protokols Nr.9, 11.§), Teritoriālās pastāvīgās komitejas 2019.gada 

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

Bašmakovs, Aivars Buharins, Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels 



30 

 

Melnis, Edgars Nizins, 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 Maltas bāriņtiesas nolikumu (nolikums pievienots).  

2. Atzīt par spēku zaudējušu: 

2.1. Rēzeknes novada Maltas bāriņtiesas nolikumu, kas apstiprināts Rēzeknes 

novada domes 2009.gada 15.oktobra sēdē, protokols Nr.12, 8.§, ar grozījumiem 

Rēzeknes novada domes 2016.gada 21.janvāra sēdē, protokols Nr.2, 5.§, un ar 

grozījumiem Rēzeknes novada domes 2016.gada 18.augusta sēdē, protokols 

Nr.19, 4.§. 

2.2. Rēzeknes novada Kaunatas bāriņtiesas nolikumu, kas apstiprināts Rēzeknes 

novada domes 2009.gada 15.oktobra sēdē, protokols Nr.12, 8.§, ar grozījumiem 

Rēzeknes novada domes 2011.gada 2.jūnija sēdē, protokols Nr.12, 2.§, ar 

grozījumiem Rēzeknes novada domes 2012.gada 6.septembra sēdē, protokols 

Nr.18, 2.§, ar grozījumiem Rēzeknes novada domes 2014.gada 20.marta sēdē, 

protokols Nr.7, 5.§, un ar grozījumiem Rēzeknes novada domes 2015.gada 

17.septembra sēdē, protokols Nr.20, 3.§. 

2.3. Rēzeknes novada Ozolaines bāriņtiesas nolikumu, kas apstiprināts Rēzeknes 

novada domes 2009.gada 15.oktobra sēdē, protokols Nr.12, 8.§, ar grozījumiem 

Rēzeknes novada domes 2011.gada 17.marta sēdē, protokols Nr.7, 3.§, ar 

grozījumiem Rēzeknes novada domes 2011.gada 7.aprīļa sēdē, protokols Nr.18, 

28.§, ar grozījumiem Rēzeknes novada domes 2011.gada 21.aprīļa sēdē, 

protokols Nr.9, 4.§, ar grozījumiem Rēzeknes novada domes 2014.gada 

16.oktobra sēdē, protokols Nr.25, 2.§, ar grozījumiem Rēzeknes novada domes 

2015.gada 20.augusta sēdē, protokols Nr.18, 7.§, ar grozījumiem Rēzeknes 

novada domes 2016.gada 3.novembra sēdē, protokols Nr.25, 4.§. 

3. Uzdot Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļai nodrošināt Rēzeknes 

novada Maltas bāriņtiesas nolikuma publicēšanu Rēzeknes novada pašvaldības 

mājaslapā. 

 

45. § 

Par Rēzeknes dienvidu apvedceļa paredzētās būvniecības akceptu  
(Ziņo A.Jaudzema) 

 

Izskatot Rēzeknes novada pašvaldībā saņemto VAS „Latvijas Valsts ceļi”, reģ. 

Nr.40003344207, adrese: Gogoļa iela 3, LV-1050, iesniegumu Nr.2.1/4542 (Rēzeknes novada 

pašvaldībā saņemts 16.04.2019. un reģistrēts ar Nr.5.11/2450): 

1. tika konstatēta iesnieguma, proti, tajā ietvertās informācijas, pievienotās dokumentācijas 

un ievērotās procedūras atbilstība likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 22. pantam 

un Ministru kabineta 2015.gada 13.janvāra noteikumu Nr. 18 „Kārtība, kādā novērtē 

paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību” 67. un 68 punktiem; 

2. tika izvērtēts iesniegumam pievienots Vides pārraudzības valsts biroja izsniegtais 

atzinums Nr.5-04/2, kurā Birojs norāda, ka nekonstatē tādus apstākļus, kas kopumā 

nepieļautu paredzamās darbības realizāciju. Ietekmes uz vidi novērtējums un cita saistītā 

informācija ir publiski pieejama biroja tīmekļa vietnē www.vpvb.gov.lv; 

3. izvērtējot Latvijas valsts ceļu Tehniskās komisijas izvēlēto Rēzeknes dienvidu apvedceļa 

1.variantu ar modifikācijām (iesniegumam pievienots kartogrāfiskais materiāls), 

konstatēts, ka lielākoties tas atbilst Rēzeknes novada teritorijas plānojumam (plānojumā 

apzīmēts kā Nacionālas nozīmes transporta infrastruktūras attīstībai rezervētā teritorija 

un Perspektīvā svarīga transporta koridora teritorija), izņemot modifikāciju ~ 3,8 km 

garumā (tiks precizēts tehniskā projekta izstrādes laikā). Konstatēts, ka modifikācija tika 

http://www.vpvb.gov.lv/
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veikta, pamatojoties uz sabiedrisko apspriešanu rezultātiem, maksimāli ievērojot 

sabiedrības un pašvaldības viedokli. Sabiedrisko apspriešanu protokoli ir publiski 

pieejami tīmekļa vietnē http://www.enviro.lv/apvads/ . 

Pamatojoties uz augstāk minēto, noslēguma ziņojumu un kompetentās institūcijas atzinumu 

par noslēguma ziņojumu vispusīgu izvērtējumu, likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 

4.punktu, likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 6.1 panta 6.punktu, 22.panta otro daļu un 

23.pantu, Ministru kabineta 2015.gada 13.janvāra noteikumiem Nr.18 „Kārtība, kādā novērtē 

paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību”, kā arī ņemot vērā ieinteresēto 

institūciju, pašvaldību un sabiedrības viedokli, Tautsaimniecības attīstības jautājumu pastāvīgās 

komitejas 2019.gada 6.jūnija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 14 (Regīna 

Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds 

Lukaševičs, Edgars Nizins, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, 

Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Ērika Teirumnieka), “pret” - nav, “atturas” – 1 (Pāvels 

Melnis), n o l e m j: 

 

1. akceptēt VAS „Latvijas Valsts ceļi” paredzēto darbību - Rēzeknes dienvidu apvedceļa 

1.varianta ar modifikāciju būvniecību. 

2. Uzdot Attīstības plānošanas nodaļai precizēt Rēzeknes dienvidu apvedceļa izvietojumu 

Rēzekne novada teritorijas plānojumā. 

3. Uzdot Attīstības plānošanas nodaļai triju dienu laikā pēc lēmuma stāšanās spēkā 

lēmumu ievietot mājaslapā www.rezeknesnovads.lv un piecu darbdienu laikā nosūtīt 

publicēšanai pašvaldības izdevumā „Rēzeknes Novada Ziņas” vai vietējā laikrakstā. 

4. Uzdot Attīstības plānošanas nodaļai informēt zemes īpašniekus, kuru īpašums atrodas 

ārpus Rēzeknes novada Teritorijas plānojumā iezīmētā Perspektīvā svarīgā transporta 

koridora teritorijas un Nacionālās nozīmes transporta infrastruktūras attīstībai 

rezervētās teritorijas, par apgrūtinājumiem, kas radīsies sakarā ar izmaiņām plānotās 

Rēzeknes dienvidu apvedceļa trases izbūvē. 

 

 

Sēde slēgta 10:45 

 

Nākamā kārtējā Rēzeknes novada domes sēde tiek sasaukta 2019.gada 20.jūnijā. 

 

Pielikumi: 

1. Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 6.jūnija saistošie noteikumi Nr.42 „Grozījumi 

Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.23 „Par 

Rēzeknes novada pašvaldības budžetu 2019.gadam”” ar četriem pielikumiem, kopā uz 

uz 23 lapām  

2. Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 6.jūnija saistošo noteikumu Nr.42 „Grozījumi 

Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.23 „Par 

Rēzeknes novada pašvaldības budžetu 2019.gadam”” paskaidrojuma raksts uz 4 lapām  

3. Precizēti Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 21.marta saistošie noteikumi Nr.35 

„Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada 15.novembra saistošajos 

noteikumos Nr.91 „Par koku ciršanu ārpus meža Rēzeknes novadā”” uz 1 lapas 

4. Rēzeknes novada pašvaldības 2018.gada Publisko gada pārskats uz 31 lapas 

5. Olgas Jurčenko 2019.gada 13.maija iesnieguma kopija uz 1 lapas 

6. Nekustamā īpašuma Pils iela 8, Lūznava, Lūznavas pagasts, telpu nomu sabiedriskās 

ēdināšanas pakalpojuma sniegšanai izsoles komisijas 2019.gada 23.aprīļa sēdes 

protokola kopija uz 1 lapas 

http://www.enviro.lv/apvads/
http://www.rezeknesnovads.lv/
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7. Nekustamā īpašuma “Pirmais dambis” Nagļu pagastā, Rēzeknes novadā, nomas tiesību 

izsoles 2019.gada 14.maija protokola kopija uz 1 lapas 

8. Maltas pagastu apvienības struktūrvienības “Silmalas pagasta pārvalde” 2019.gada 

26.aprīļa iesnieguma Nr.2.2/133 kopija un pievienoto dokumentu kopijas pielikumā, 

kopā uz 10 lapām 

9. Nautrēnu pagastu apvienības struktūrvienības “Nautrēnu pagasta pārvaldes” 2019.gada 

20.maija iesnieguma Nr.2.2/48 kopija ar zemesgrāmatu izdruku pielikumā, kopā uz 2 

lapām 

10. Nekustamā īpašuma “Smiltaine” ar kadastra Nr.6876 005 0443, izsoles noteikumi ar 

pielikumiem, kopā uz 12 lapām 

11. Feimaņu ezera rūpnieciskās zvejas limitu sadales komisijas 2019.gada 23.maija 

protokola Nr.5 kopija uz 2 lapām 

12. Gailumu ezera rūpnieciskās zvejas limitu sadales komisijas 2019.gada 23.maija 

protokola Nr.1 kopija uz 2 lapām 

13. Nautrēnu pagastu apvienības struktūrvienības “Bērzgales pagasta pārvalde” 2019.gada 

17.maija iesnieguma Nr.2.2/74 kopija ar pakalpojumu izcenojumiem pielikumā, kopā 

uz 5 lapām 

14. S. K. pārstāves J. D. iesnieguma par izlīguma noslēgšanu civillietā Nr.C26096018 (CA-

0182-19) kopija uz 1 lapas 

15. SIA „BITE Latvija” 2019.gada 15.aprīļa iesniegumu kopijas ar dokumentu kopijām 

pielikumā, kopā uz 7 lapām 

16. Rēzeknes novada Dricānu bāriņtiesas nolikums uz 4 lapām 

17. Rēzeknes novada Maltas bāriņtiesas nolikums uz 4 lapām 

18. VAS “Latvijas valsts ceļi” 2019.gada 15.aprīļa iesnieguma Nr.2.1/4542 kopija ar 

pievienotajiem dokumentiem pielikumā, kopā uz 5 lapām 

19. Rēzeknes novada domes lēmumi (administratīvie akti) 10.§ - 13.§, 24.§ - 31.§, 34.§ - 

36.§, 39.§, kopā uz 32 lapām 

 

 

Sēdes vadītājs                                                                                                     Monvīds Švarcs 

2019.gada 6.jūnijā 
 

 

 

Protokoliste                                                                                                         Ilona Turka 

2019.gada 6.jūnijā 

 

 

 

 

 


