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RĒZEKNES NOVADA DOME 
REĢ.NR.90009112679 

Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV – 4601, 

Tel. 646 22238; 646 22231, 646 25935, 

e–pasts: info@rezeknesnovads.lv 

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

        SĒDES PROTOKOLS 

          Rēzeknē 

2019.gada 20.jūnijā                                                                                                                  Nr.14 
 

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 vadītājas p.i. Iveta 

Ladnā 

 

Piedalās:  

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

Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, 

Edgars Nizins, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs  Šķesters, 

Ērika Teirumnieka  

– Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniece Elvīra Pizāne 

– Rēzeknes novada pašvaldības izpilddirektors Jānis Troška 

– Rēzeknes novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Silvija 

Ančikovska 

– Rēzeknes novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības jurists Vadims Čuhnovs 

− Rēzeknes novada pašvaldības Zemes pārvaldības dienesta vecākā zemes lietu speciālistus 

Marta Vizule 

− Rēzeknes novada pašvaldības Zemes pārvaldības dienesta speciāliste zemes nomas 

jautājumos Anita Bringule 

− Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas vecākā vides aizsardzības 

speciāliste Terēzija Kruste  

− Rēzeknes novada pašvaldības Sociālā dienesta nodaļas vadītāja Silvija Strankale 

− Laikraksta „Rēzeknes Vēstis” žurnāliste Aleksandra Elksne-Pavlovska 

 

Nepiedalās:  

− Rēzeknes novada domes deputāts Juris Runčs – pamatdarbā 

 

Darba kārtībā: 

1. Par izdoto Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 2.maija saistošo noteikumu Nr.39 

„Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2015.gada 4.jūnija saistošajos noteikumos 

Nr.54 „ Par sociālās palīdzības un citiem pašvaldības pabalstiem Rēzeknes novadā”” 

precizēšanu  

2. Par Kārtības amatu savienošanas iesniegumu iesniegšanai, izvērtēšanai un atļauju 

izsniegšanai apstiprināšanu 
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3. Par Kārtības, kādā darbinieks ziņo par iespējamiem pārkāpumiem un koruptīvām 

darbībām Rēzeknes novada pašvaldībā un kādā veidā rīkojas dāvanu/kukuļa 

piedāvāšanas gadījumā apstiprināšanu 

4. Par Vadlīniju par parādu atgūšanas kārtību no debitoriem Rēzeknes novada 

pašvaldībā apstiprināšanu 

5. Par grozījumu Rēzeknes novada pašvaldības 2011.gada 15.septembra noteikumos 

Nr.5 „Par rūpnieciskās zvejas limitu piešķiršanas kārtību Rēzeknes novada 

pašvaldībā” 

6. Par pilnvarojumu organizēt licencēto amatierzveju – makšķerēšanu Rušona ezerā  

7. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2019.gada 6.jūnija lēmumā “Par Rēzeknes 

dienvidu apvedceļa paredzētās būvniecības akceptu” 

8. Par nekustamā īpašuma “Pagasta ēka”, Gornicā, Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā, 

telpu nomas tiesību izsoli komercdarbībai 

9. Par neapbūvētas pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

7876 002 0306 daļas Ozolaines pagastā nomas tiesību izsoli 

10. Par neapbūvētas pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

7888 003 0118 daļas Silmalas pagastā nomas tiesību izsoli 

11. Par neapbūvētas pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

7894 002 0089 Stružānu pagastā nomas tiesību izsoli 

12. Par neapbūvētas pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

7894 002 0217 Stružānu pagastā nomas tiesību izsoli 

13. Par neapbūvētas pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

7894 002 0247 Stružānu pagastā nomas tiesību izsoli 

14. Par neapbūvētas pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

7894 002 0390 Stružānu pagastā nomas tiesību izsoli 

15. Par neapbūvētas pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

7894 002 0392 Stružānu pagastā nomas tiesību izsoli 

16. Par neapbūvētas pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

7894 002 0397 Stružānu pagastā nomas tiesību izsoli 

17. Par rezerves zemes fonda zemes vienības “Zalktīši” ar kadastra apzīmējumu 7846 

007 0236 daļas nomas tiesību izsoli Čornajas pagastā 

18. Par neapbūvētas zemes reformas pabeigšanas zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 7844 004 0153 daļas Bērzgales pagastā nomas tiesību izsoli 

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

apzīmējumu 7888 012 0358 Silmalas pagastā nomas tiesību izsoli 

20. Par piekrišanu zemes iegūšanai A. Č. īpašumā Griškānu pagastā 

21. Par grozījumiem Bērzgales pagasta padomes 2007.gada 30.janvāra lēmumā “Par 

pašvaldībai īpašumā esošās zemes nodošanu bez atlīdzības” 

22. Par kustamās mantas – piekabes MMZ-771 un piekabes PRT-10 nodošanu 

atsavināšanai un pārdošanu par brīvu cenu Vērēmu pagastā 

23. Par Rēzeknes novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas – cirsmas Nr.1, Nr.2, 

Nr.3, Nr.4, Nr.5, Nr.6 un Nr.7, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 7892 001 0024, 

kas atrodas ,,Nordas” Stoļerovas pagastā, pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu 

soli 

24. Par dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā 

25. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..), Miera ielā 19, Strūžānos, Stružānu pagastā nosacītās 

cenas apstiprināšanu 

26. Par dzīvokļa īpašuma Nr. (..), Miera ielā 19, Strūžānos, Stružānu pagastā nosacītās 

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

atsavināšanai A. N. 

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

atsavināšanai M. D. 

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

atsavināšanai K. S. 

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

atsavināšanai J. K. 

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

atsavināšanai S. B. 

32. Par dzīvokļa īpašuma Nr. (..), “Liesmas”, Nautrēnu pagastā nodošanu atsavināšanai 

I. V. 

33. Par dzīvokļa īpašuma Nr. (..),“Skolas”, Nautrēnu pagastā nodošanu atsavināšanai 

S.S. 

34. Par nekustamā īpašuma “Liepiņas” Ozolmuižas pagastā nodošanu atsavināšanai 

H.Š. 

35. Par dzīvokļa īpašuma Nr. (..), Upes iela 2, Rikava, Rikavas pagastā nodošanu 

atsavināšanai I. I. 

36. Par dzīvokļa īpašuma Nr. (..), Ezeru ielā 6, Sondoros, Vērēmu pagastā nodošanu 

atsavināšanai E. V. 

37. Par pakalpojuma maksas apstiprināšanu Rēzeknes novada pašvaldības 

struktūrvienībā “Čornajas pagasta pārvalde” 

38. Par pakalpojumu maksu apstiprināšanu Rēzeknes novada pašvaldības 

struktūrvienībā “Dricānu pagasta pārvalde” 

39. Par pakalpojumu maksu apstiprināšanu Rēzeknes novada pašvaldības 

struktūrvienībā “Gaigalavas pagasta pārvalde” 

40. Par pakalpojuma maksas apstiprināšanu Rēzeknes novada pašvaldības 

struktūrvienībā “Kantinieku pagasta pārvalde” 

41. Par pakalpojumu maksu apstiprināšanu Rēzeknes novada pašvaldības 

struktūrvienībā “Nagļu pagasta pārvalde” 

42. Par pakalpojumu maksu apstiprināšanu Rēzeknes novada pašvaldības 

struktūrvienībā “Ozolmuižas pagasta pārvalde” 

43. Par pakalpojumu maksu apstiprināšanu Rēzeknes novada pašvaldības 

struktūrvienībā “Rikavas pagasta pārvalde” 

44. Par pakalpojumu maksu apstiprināšanu Rēzeknes novada pašvaldības 

struktūrvienībā “Sakstagala pagasta pārvalde” 

45. Par pakalpojumu maksu apstiprināšanu Rēzeknes novada pašvaldības 

struktūrvienībā “Stružānu pagasta pārvalde” 

46. Par pakalpojuma maksas apstiprināšanu Rēzeknes novada pašvaldības 

struktūrvienībā “Vērēmu pagasta pārvalde” 

47. Par atsevišķu Rēzeknes novada domes lēmumu atzīšanu par spēku zaudējušiem  

48. Par starpgabala statusa noteikšanu zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 7858 

006 0450,7858 005 0339, 7858 005 0365 Ilzeskalna pagastā 

49. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam 

“Krupeņiksādža” Audriņu pagastā 

50. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „POPOVU 

MĀJAS” Audriņu pagastā 

51. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Kalnu rozes” 

Čornajas pagastā 
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52. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem “Vingust” un 

“Šalkas 3” Griškānu pagastā 

53. Par 2014.gada 24.aprīļa zemes nomas līguma Nr.6.1/14 darbības termiņa 

pagarināšanu un zemes nomas līguma izteikšanu jaunā redakcijā 

54. Par 2014.gada 30.aprīļa zemes nomas līguma Nr.6.1/16 darbības termiņa 

pagarināšanu un zemes nomas līguma izteikšanu jaunā redakcijā 

55. Par 2014.gada 30.aprīļa zemes nomas līguma Nr.6.1/17 darbības termiņa 

pagarināšanu un zemes nomas līguma izteikšanu jaunā redakcijā 

56. Par 2014.gada 6.maija zemes nomas līguma Nr.19 darbības termiņa pagarināšanu un 

zemes nomas līguma izteikšanu jaunā redakcijā 

57. Par smilts atradnes „Kozeļņiki - 2” izstrādes atļaujas izsniegšanu SIA „CEĻI UN 

TILTI” Rēzeknes novada Lūznavas pagastā 

58. Par 2014.gada 5.jūnija medību tiesību līguma Nr.8-18/1133 grozījumiem un medību 

tiesību līguma ar mednieku biedrību „Aizdusa” Audriņu pagastā izteikšanu jaunā 

redakcijā 

59. Par 2014.gada 5.jūnija medību tiesību līguma Nr.8-18/1133 grozījumiem un medību 

tiesību līguma ar mednieku biedrību „Aizdusa” Ozolmuižas pagastā izteikšanu jaunā 

redakcijā 

60. Par 2014.gada 5.jūnija medību tiesību līguma Nr.8-18/1133 grozījumiem un medību 

tiesību līguma ar mednieku biedrību „Aizdusa” Vērēmu pagastā izteikšanu jaunā 

redakcijā 

61. Par dienesta dzīvokļa īres līguma pagarināšanu V. D. Maltas pagastā  

62. Par dzīvojamās telpas īres tiesību atzīšanu V. P. Maltas pagastā 

63. Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu 

64. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu 

65. Par sadarbības līguma noslēgšanu ar SIA “Parka mājas” Lūznavas pagastā 

66. Par nekustamā īpašuma Brāļu Skrindu ielā 2A, Rēzeknē izsoles rezultātu 

apstiprināšanu 

 

 

Par izsludinātās Rēzeknes novada domes sēdes darba kārtības apstiprināšanu 

(Ziņo M.Švarcs) 

 

Izskatījusi Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja Monvīda Švarca priekšlikumu par 

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

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

16 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, 

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

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

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

 

apstiprināt izsludināto Rēzeknes novada domes 2019.gada 20.jūnija sēdes darba kārtību 

(1. - 66.jautājums). 

 

Domes sēdē apstiprināšanai iesniegtie lēmumu projekti 
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1. § 

Par izdoto Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 2.maija saistošo noteikumu Nr.39 

„Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2015.gada 4.jūnija saistošajos noteikumos Nr.54 

„Par sociālās palīdzības un citiem pašvaldības pabalstiem Rēzeknes novadā”” precizēšanu  
(Ziņo S.Strankale) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, Sociālo pakalpojumu un 

sociālās palīdzības likuma 35.panta otro, ceturto un piekto daļu, likuma ,,Par palīdzību dzīvokļa 

jautājumu risināšanā” 25.2 panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2018.gada 26.jūnija noteikumu 

Nr.354 ,,Audžuģimenes noteikumi” 78.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumu 

Nr.550 ,,Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā minimālā 

ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību” 13.punktu, Ministru 

kabineta 2005.gada 15.novembra noteikumu Nr.857 ,,Noteikumi par sociālajām garantijām 

bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc 

ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās” 27., 30., 31. un 31.1punktu, ņemot vērā Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijas 2019.gada 24.maija atzinumu Nr.1-18/4994 par saistošajiem 

noteikumiem Nr.39 un Sociālo un veselības aizsardzības jautājumu pastāvīgās komitejas 

2019.gada 13.jūnija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” 16 (Regīna Baranova, 

Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds 

Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors 

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

nav, nolemj: 

 

precizēt izdotos Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 2.maija saistošos noteikumus 

Nr.39 „Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2015.gada 4.jūnija saistošajos noteikumos Nr.54 

„Par sociālās palīdzības un citiem pašvaldības pabalstiem Rēzeknes novadā”” (precizēti saistošie 

noteikumi pievienoti). 

 

2. § 

Par Kārtības amatu savienošanas iesniegumu iesniegšanai, izvērtēšanai un atļauju 

izsniegšanai apstiprināšanu  
(Ziņo I.Ladnā) 

 

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

kabineta 2017.gada 17.oktobra noteikumiem Nr.630 „Noteikumi par iekšējās kontroles sistēmas 

pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskas personas institūcijā” 

8.3.punktu, ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 13.jūnija priekšlikumu, Rēzeknes 

novada dome, balsojot “par” 16 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis 

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

Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs  Šķesters, Monvīds 

Švarcs, Ērika Teirumnieka), “pret” - nav, “atturas” – nav, nolemj: 

 

1. apstiprināt Rēzeknes novada pašvaldības Kārtību amatu savienošanas iesniegumu 

iesniegšanai, izvērtēšanai un atļauju izsniegšanai (kārtība pievienota). 

2. Uzdot Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļai nodrošināt Rēzeknes 

novada pašvaldības Kārtības amatu savienošanas iesniegumu iesniegšanai, izvērtēšanai 

un atļauju izsniegšanai publicēšanu Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapā. 
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3. § 

Par Kārtības, kādā darbinieks ziņo par iespējamiem pārkāpumiem un koruptīvām 

darbībām Rēzeknes novada pašvaldībā un kādā veidā rīkojas dāvanu/kukuļa piedāvāšanas 

gadījumā apstiprināšanu  
(Ziņo I.Ladnā) 

 

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

kabineta 2017.gada 17.oktobra noteikumiem Nr.630 „Noteikumi par iekšējās kontroles sistēmas 

pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskas personas institūcijā” 

8.3.punktu, ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 13.jūnija priekšlikumu, Rēzeknes 

novada dome, balsojot “par” 16 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis 

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

Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs  Šķesters, Monvīds 

Švarcs, Ērika Teirumnieka), “pret” - nav, “atturas” – nav, nolemj: 

 

1. apstiprināt Rēzeknes novada pašvaldības Kārtību, kādā darbinieks ziņo par iespējamiem 

pārkāpumiem un koruptīvām darbībām Rēzeknes novada pašvaldībā un kādā veidā 

rīkojas dāvanu/kukuļa piedāvāšanas gadījumā (kārtība pievienota). 

2. Uzdot Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļai nodrošināt Rēzeknes 

novada pašvaldības Kārtības, kādā darbinieks ziņo par iespējamiem pārkāpumiem un 

koruptīvām darbībām Rēzeknes novada pašvaldībā un kādā veidā rīkojas dāvanu/kukuļa 

piedāvāšanas gadījumā publicēšanu Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapā. 

 

4. § 

Par Vadlīniju par parādu atgūšanas kārtību no debitoriem Rēzeknes novada pašvaldībā 

apstiprināšanu  
(Ziņo I.Ladnā) 

 

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

kabineta 2017.gada 17.oktobra noteikumiem Nr.630 „Noteikumi par iekšējās kontroles sistēmas 

pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskas personas institūcijā” 

3.punktu, ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 13.jūnija priekšlikumu, Rēzeknes 

novada dome, balsojot “par” 16 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis 

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

Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs  Šķesters, Monvīds 

Švarcs, Ērika Teirumnieka), “pret” - nav, “atturas” – nav, nolemj: 

 

1. apstiprināt Rēzeknes novada pašvaldības Vadlīnijas par parādu atgūšanas kārtību no 

debitoriem Rēzeknes novada pašvaldībā (vadlīnijas pievienotas). 

2. Uzdot Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļai nodrošināt Rēzeknes 

novada pašvaldības Vadlīniju par parādu atgūšanas kārtību no debitoriem Rēzeknes 

novada pašvaldībā publicēšanu Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapā. 

 

5. § 

Par grozījumu Rēzeknes novada pašvaldības 2011.gada 15.septembra noteikumos Nr.5 

„Par rūpnieciskās zvejas limitu piešķiršanas kārtību Rēzeknes novada pašvaldībā”  
(Ziņo T.Kruste) 

 

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

pirmā daļas 2.punktu, Zvejniecības likuma 5.panta ceturto daļu, ņemot vērā Finanšu pastāvīgās 
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komitejas 2019.gada 13.jūnija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” 16 (Regīna 

Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, Anita 

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

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

“pret” - nav, “atturas” – nav, nolemj: 

 

1. izdarīt šādus grozījumus Rēzeknes novada pašvaldības 2011.gada 15.septembra 

noteikumos Nr.5 „Par rūpnieciskās zvejas limitu piešķiršanas kārtību Rēzeknes novada 

pašvaldībā”, kas apstiprināts Rēzeknes novada domes 2011.gada 1.septembra sēdē 

(protokols Nr.19, 2.§), turpmāk tekstā – Noteikumi: 

1.1. Aizstāt Noteikumu 2.2.punktā skaitli un vārdu “15.novembris” ar skaitli un vārdu 

“1.oktobris”. 

2. Ar šo lēmumu izdarītie grozījumi Noteikumos stājas spēkā ar 2019.gada 20.jūnijā. 

3. Uzdot Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas Vecākajai vides 

aizsardzības speciālistei nodrošināt Rēzeknes novada pašvaldības 2011.gada 

15.septembra noteikumu Nr.5 „Par rūpnieciskās zvejas limitu piešķiršanas kārtību 

Rēzeknes novada pašvaldībā” konsolidēšanu. 

4. Uzdot Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļai nodrošināt 

konsolidēto Rēzeknes novada pašvaldības 2011.gada 15.septembra noteikumu Nr.5 

„Par rūpnieciskās zvejas limitu piešķiršanas kārtību Rēzeknes novada pašvaldībā” 

publicēšanu Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapā. 

 

6. § 

Par pilnvarojumu organizēt licencēto amatierzveju – makšķerēšanu Rušona ezerā  
(Ziņo T.Kruste) 

 

Izskatījusi un apspriedusi Riebiņu novada domes iesniegumu par pilnvarojuma līguma 

termiņa pagarinājumu par Rušona ezera apsaimniekošanu un licencētās makšķerēšanas 

organizēšanu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un 

Ministru kabineta.2015.gada 22.decembra noteikumu Nr.799 „Licencētās makšķerēšanas, 

vēžošanas un zemūdens medību kārtība” 3.punktu, kas nosaka, ka licencēto makšķerēšanu 

publiskos ūdeņos organizē vietējā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā atrodas attiecīgā 

ūdenstilpe, vai šādas pašvaldības pilnvarota persona, ņemot vērā Tautsaimniecības attīstības 

jautājumu pastāvīgās komitejas 2019.gada 13.jūnija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, 

balsojot “par” 16 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, 

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

Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs  Šķesters, Monvīds Švarcs, 

Ērika Teirumnieka), “pret” - nav, “atturas” – nav, nolemj: 

 

1. pilnvarot Riebiņu novada domi organizēt licencēto makšķerēšanu Rušona ezerā, 

noslēdzot pilnvarojuma līgumu līdz 2029.gada 17.decembrim (līguma projekts 

pielikumā). 

2. Uzdot Rēzeknes novada domes priekšsēdētājam Monvīdam Švarcam parakstīt 

pilnvarojuma līgumu. 
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7. § 

Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2019.gada 6.jūnija lēmumā “Par Rēzeknes 

dienvidu apvedceļa paredzētās būvniecības akceptu”  
(Ziņo I.Ladnā) 

 

Izskatot VAS „Latvijas Valsts ceļi”, reģ. Nr.40003344207, Gogoļa iela 3, LV-1050, 

iesniegumu Nr.2.1/4542: 

1.  tika konstatēta iesnieguma, proti, tajā ietvertas 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 uz 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 ~ 267 m garumā (tiks precizēts tehniskā projekta izstrādes laikā). 

Konstatēts, ka modifikācija tika 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 sesto daļu, 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, Vides pārraudzības valsts biroja 2019.gada 

12.jūnija vēstuli Nr.5-01/495 “Par Rēzeknes dienvidu apvedceļa paredzētās būvniecības akceptu” 

un Tautsaimniecības attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas 2019.gada 13.jūnija priekšlikumu, 

Rēzeknes novada dome, balsojot “par” 16 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars 

Buharins, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, 

Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs  

Šķesters, Monvīds Švarcs, Ērika Teirumnieka), “pret” - nav, “atturas” – nav, nolemj: 

 

grozīt Rēzeknes novada domes 2019.gada 6.jūnija lēmumu “Par Rēzeknes dienvidu 

apvedceļa paredzētās būvniecības akceptu” (protokols Nr.13, 45.§), un izteikt tā lemjošo daļu šādā 

redakcijā: 

 

“pieņemt lēmumu par Rēzeknes dienvidu apvedceļa paredzētās būvniecības akceptu 

(lēmums pievienots).” 
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8. § 

Par nekustamā īpašuma “Pagasta ēka”, Gornicā, Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā, telpu 

nomas tiesību izsoli komercdarbībai  
(Ziņo V.Čuhnovs) 

 

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

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

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

iznomāšanas noteikumi” 61.punktu, ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 13. jūnija 

priekšlikumu, deputātei Regīnai Baranovai jautājuma izskatīšanā un balsošanā nepiedaloties, 

Rēzeknes novada dome, balsojot “par” 15 (Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, 

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

Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs  Šķesters, Monvīds Švarcs, 

Ērika Teirumnieka), “pret” - nav, “atturas” – nav, nolemj: 

 

1. nodot nomā Rēzeknes novada pašvaldībai piederošās nekustamā īpašuma “Pagasta 

ēka”, Gornicā, Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā, telpas 66,4 m² platībā, kas atrodas 

Silmalas pagasta pārvaldes administratīvajā ēkā, ar kadastra apzīmējumu 7888 014 0075 

001, lietošanas mērķis - komercdarbībai, rīkojot nekustamā īpašuma nomas tiesību 

izsoli. 

2. Izveidot komisiju izsoles procedūras veikšanai šādā sastāvā: 

Komisijas priekšsēdētājs: Eduards Grišuļonoks –  Rēzeknes novada pašvaldības     

iestādes “Maltas pagastu apvienība” Silmalas pagasta 

pārvaldes vadītājs; 

Komisijas locekļi:       Regīna Baranova – Rēzeknes novada pašvaldības     

iestādes “Maltas pagastu apvienība” Silmalas pagasta 

pārvaldes lietvede; 

                                    Lolita Ļoļāne – Rēzeknes novada pašvaldības     

                                         iestādes “Maltas pagastu apvienība”  vecākā grāmatvede. 

3. Apstiprināt nomas maksas nosacīto cenu (izsoles sākumcenu) – 5,13 EUR/m2 mēnesī 

(bez PVN). 

4. Apstiprināt publicējamo informāciju par nomā nododamām telpām 66,4 m2 platībā ar 

kadastra apzīmējumu 7888 014 0075 001, kuras atrodas ēkā pēc adreses: Saules iela 4, 

Gornica, Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā (publicējamā informācija pievienota). 

5. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma “Pagasta ēka” telpu, kuras atrodas ēkā pēc 

adreses: Saules iela 4, Gornica, Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā nomas tiesību 

izsoles norises kārtību (izsoles norises noteikumi pievienoti). 

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

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

apstiprināto pašvaldības nekustamā īpašuma “Pagasta ēka” telpu, kas atrodas Saules ielā 

4, Gornica, Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā nomas tiesību izsoles norises kārtību. 

7. Komisijai nodrošināt informācijas par nomas objektu publicēšanu pašvaldības mājas 

lapā un izvietošanu publiski pieejamā vietā, pagasta pārvaldes telpās un informācijas 

sniegšanas vietās atbilstoši ārējiem normatīvajiem aktiem, kas regulē pašvaldības 

mantas nomas tiesību izsoli. 

8. Komisijai iesniegt apstiprināšanai Rēzeknes novada pašvaldībai telpas nomas tiesību 

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

nenotikušu. 
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9. § 

Par neapbūvētas pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7876 002 

0306 daļas Ozolaines pagastā nomas tiesību izsoli 
(Ziņo A.Bringule) 

 

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

daļas 10.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 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 13.jūnija priekšlikumu, Rēzeknes novada 

dome, balsojot “par” 16 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, 

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

Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs  Šķesters, Monvīds Švarcs, 

Ērika Teirumnieka), “pret” - nav, “atturas” – nav, nolemj: 

 

1. Nodot nomā pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7876 002 

0306 daļu 9,0 ha platībā Ozolaines pagastā, rīkojot zemes nomas tiesību izsoli. 

2. Noteikt objekta izsoles sākumcenu 160,00 EUR (viens simts sešdesmit EUR 00 centi) 

gadā (bez PVN). 

3. Izveidot zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7876 002 0306 daļas izsoles 

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

Komisijas priekšsēdētājs: Juris Runčs – Rēzeknes novada pašvaldības     

                                         iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienības    

                                        “Ozolaines pagasta pārvalde” saimniecības pārzinis; 

Komisijas locekļi:            Svetlana Kuzņecova – Rēzeknes novada pašvaldības     

                                         iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienības    

                                        “Ozolaines pagasta pārvalde” vecākā grāmatvede; 

                                          Ilga Smāne – Rēzeknes novada pašvaldības     

                                         iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienības    

                                        “Ozolaines pagasta pārvalde” lietvede.                                     

4. Apstiprināt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7876 002 0306 daļas, kas atrodas 

Skujas, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, izsoles noteikumus (izsoles noteikumi 

pievienoti). 

5. Komisijai nodrošināt informācijas publicēšanu par izsoli Rēzeknes novada pašvaldības 

mājas lapā un informāciju izvietot Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Maltas 

pagastu apvienība’’ struktūrvienības “Ozolaines pagasta pārvalde” informācijas stendā. 

6. Uzdot Komisijai apstiprināt Rēzeknes novada neapbūvētas pašvaldībai piekritīgās 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7876 002 0306 daļas ar platību 9,0 ha Ozolaines 

pagastā nomas tiesību izsoles rezultātus. 

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

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

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

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

nosolīto augstāko nomas cenu, atbilstoši organizētās izsoles protokola rezultātiem. 

8. Uzdod Rēzeknes novada pašvaldības “Maltas pagastu apvienība’’ struktūrvienībai 

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

stāšanās, publicēt informāciju par nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un 

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

pašvaldības mājas lapā. 
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9. Uzdot Rēzeknes novada pašvaldības “Maltas pagastu apvienība’’ struktūrvienībai 

“Ozolaines pagasta pārvalde” parakstīto zemes nomas līgumu reģistrēt Rēzeknes 

novada pašvaldības elektroniskajā dokumentu lietvedības sistēmā un pašvaldības 

“Nomas” programmā. 

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

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

ir rīkojama jauna nomas tiesību izsole. 

 

10. § 

Par neapbūvētas pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 003 

0118 daļas Silmalas pagastā nomas tiesību izsoli  
(Ziņo A.Bringule) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 15.panta 1.daļas 

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

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

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

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

13.jūnija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” 16 (Regīna Baranova, Vasīlijs 

Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds 

Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors 

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

nav, nolemj: 

 

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

apzīmējumu 7888 003 0118 ar platību 3,5 ha Silmalas pagastā, rīkojot zemes nomas 

tiesību izsoli. 

2. Noteikt objekta izsoles sākumcenu 83,00 EUR (astoņdesmit trīs EUR 00 centi) gadā 

(bez PVN). 

3. Izveidot zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7888 003 0118 izsoles 

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

Komisijas priekšsēdētājs: Eduards Grišuļonoks – Rēzeknes novada pašvaldības iestādes  

                                        “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienības “Silmalas pagasta  

                                         pārvade’’ vadītājs; 

komisijas locekļi:            Marina Borisova –   zemes lietu speciāliste Rēzeknes  novada  

                                         pašvaldības iestādes “Maltas pagastu apvienība”  

                                         struktūrvienībā “Silmalas pagasta pārvalde; 

                                         Nellija Augustāne – Rēzeknes novada pašvaldības iestādes  

                                        “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienības  “Silmalas pagasta  

                                         pārvalde” sekretāre.                                     

4. Apstiprināt zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7888 003 0118, kas atrodas 

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

pievienoti). 

5. Komisijai nodrošināt informācijas publicēšanu par izsoli Rēzeknes novada pašvaldības 

mājas lapā un informāciju izvietot Rēzeknes novada pašvaldības iestādes Maltas 

pagastu apvienības struktūrvienības “Silmalas pagasta pārvalde” informācijas stendā. 

6. Uzdot Komisijai apstiprināt Rēzeknes novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības 

daļas ar kadastra apzīmējumu 7888 003 0118 ar platību 3,5 ha Silmalas pagastā nomas 

tiesību izsoles rezultātus. 
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7. Uzdot Rēzeknes novada pašvaldības iestādei Maltas pagastu apvienības 

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

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

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

nosolīto augstāko nomas cenu, atbilstoši organizētās izsoles protokola rezultātiem. 

8. Uzdod Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta pārvaldes struktūrvienībai 

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

stāšanās, publicēt informāciju par nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un 

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

pašvaldības mājas lapā. 

9. Uzdot Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta pārvaldes struktūrvienībai 

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

pašvaldības elektroniskajā dokumentu lietvedības sistēmā un pašvaldības “Nomas” 

programmā. 

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

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

ir rīkojama jauna nomas tiesību izsole. 

 

11. § 

Par neapbūvētas pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7894 002 

0089 Stružānu pagastā nomas tiesību izsoli  
(Ziņo A.Bringule) 

 

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

daļas 10.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 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 13.jūnija priekšlikumu, Rēzeknes novada 

dome, balsojot “par” 16 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, 

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

Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs  Šķesters, Monvīds Švarcs, 

Ērika Teirumnieka), “pret” - nav, “atturas” – nav, nolemj: 

 

1. Nodot nomā pašvaldībai piekritīgo zemes vienības daļu ar kadastra apzīmējumu 7894 

002 0089 ar platību 1,00 ha Stružānu pagastā, rīkojot zemes nomas tiesību izsoli. 

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

(bez PVN). 

3. Izveidot zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7894 002 0089 izsoles procedūras 

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

Komisijas priekšsēdētāja: Diāna Saksone– Rēzeknes novada pašvaldības     

                                         iestādes “Dricānu pagastu apvienība” struktūrvienības    

                                        “Stružānu pagasta pārvade’’ vadītāja; 

Komisijas locekļi:          Valērijs Šarikovs – Rēzeknes novada pašvaldības     

                                       iestādes “Dricānu pagastu apvienība” struktūrvienības    

                                       “Stružānu pagasta pārvade” vecākais saimniecības pārzinis; 

                                        Silvija Igaune – Rēzeknes novada pašvaldības   

                                        iestādes “Dricānu pagastu apvienība” struktūrvienības    

                                        “Stružānu pagasta pārvalde” lietvede.                                     
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4. Apstiprināt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7894 002 0089, kas atrodas 

Strūžāni, Stružānu pagasts, Rēzeknes novads, izsoles noteikumus (izsoles noteikumi 

pievienoti). 

5. Komisijai nodrošināt informācijas publicēšanu par izsoli Rēzeknes novada 

pašvaldības mājas lapā un informāciju izvietot Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 

Dricānu pagastu apvienības struktūrvienības “Stružānu pagasta pārvalde” 

informācijas stendā. 

6. Uzdot Komisijai apstiprināt Rēzeknes novada neapbūvētas pašvaldībai piekritīgās 

zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7894 002 0089 ar platību 1,00 ha 

Stružānu pagastā nomas tiesību izsoles rezultātus. 

7. Uzdot Rēzeknes novada pašvaldības iestādei Dricānu pagastu apvienības 

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

tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanas, noslēgt zemes nomas līgumu ar pretendentu 

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

izsolē nosolīto augstāko nomas cenu, atbilstoši organizētās izsoles protokola 

rezultātiem. 

8. Uzdod Rēzeknes novada pašvaldības Dricānu pagasta pārvaldes struktūrvienībai 

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

stāšanās, publicēt informāciju par nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un 

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

pašvaldības mājas lapā. 

9. Uzdot Rēzeknes novada pašvaldības Dricānu pagasta pārvaldes struktūrvienībai 

“Stružānu pagasta pārvalde” parakstīto zemes nomas līgumu reģistrēt Rēzeknes 

novada pašvaldības elektroniskajā dokumentu lietvedības sistēmā un pašvaldības 

“Nomas” programmā. 

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

pieteicies neviens pretendents, zemes nomas tiesību izsole atzīstama par nenotikušu 

un ir rīkojama jauna nomas tiesību izsole. 

 

12. § 

Par neapbūvētas pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7894 002 

0217 Stružānu pagastā nomas tiesību izsoli 
(Ziņo A.Bringule) 

 

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

daļas 10.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 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 13.jūnija priekšlikumu, Rēzeknes novada 

dome, balsojot “par” 16 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, 

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

Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs  Šķesters, Monvīds Švarcs, 

Ērika Teirumnieka), “pret” - nav, “atturas” – nav, nolemj: 

 

1. Nodot nomā pašvaldībai piekritīgo zemes vienības daļu ar kadastra apzīmējumu 7894 

002 0217 ar platību 1,00 ha Stružānu pagastā, rīkojot zemes nomas tiesību izsoli. 

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

(bez PVN). 
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3. Izveidot zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7894 002 0217 izsoles procedūras 

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

Komisijas priekšsēdētāja: Diāna Saksone– Rēzeknes novada pašvaldības     

                                         iestādes “Dricānu pagastu apvienība” struktūrvienības    

                                        “Stružānu pagasta pārvade” vadītāja; 

Komisijas locekļi:          Valērijs Šarikovs – Rēzeknes novada pašvaldības     

                                       iestādes “Dricānu pagastu apvienība” struktūrvienības    

                                       “Stružānu pagasta pārvade” vecākais saimniecības pārzinis; 

                                        Silvija Igaune – Rēzeknes novada pašvaldības   

                                        iestādes “Dricānu pagastu apvienība” struktūrvienības    

                                        “Stružānu pagasta pārvalde” lietvede.                                     

4. Apstiprināt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7894 002 0217, kas atrodas 

Stružāni, Stružānu pagasts, Rēzeknes novads, izsoles noteikumus (izsoles noteikumi 

pievienoti). 

5. Komisijai nodrošināt informācijas publicēšanu par izsoli Rēzeknes novada 

pašvaldības mājas lapā un informāciju izvietot Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 

Dricānu pagastu apvienības struktūrvienības “Stružānu pagasta pārvalde” 

informācijas stendā. 

6. Uzdot Komisijai apstiprināt Rēzeknes novada neapbūvētas pašvaldībai piekritīgās 

zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7894 002 0217 ar platību 1,00 ha 

Stružānu pagastā nomas tiesību izsoles rezultātus. 

7. Uzdot Rēzeknes novada pašvaldības iestādei Dricānu pagastu apvienības 

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

tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanas, noslēgt zemes nomas līgumu ar pretendentu 

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

izsolē nosolīto augstāko nomas cenu, atbilstoši organizētās izsoles protokola 

rezultātiem. 

8. Uzdod Rēzeknes novada pašvaldības Dricānu pagasta pārvaldes struktūrvienībai 

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

stāšanās, publicēt informāciju par nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un 

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

pašvaldības mājas lapā. 

9. Uzdot Rēzeknes novada pašvaldības Dricānu pagasta pārvaldes struktūrvienībai 

“Stružānu pagasta pārvalde” parakstīto zemes nomas līgumu reģistrēt Rēzeknes 

novada pašvaldības elektroniskajā dokumentu lietvedības sistēmā un pašvaldības 

“Nomas” programmā. 

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

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

ir rīkojama jauna nomas tiesību izsole. 

 

13. § 

Par neapbūvētas pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7894 002 

0247 Stružānu pagastā nomas tiesību izsoli  
(Ziņo A.Bringule) 

 

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

daļas 10.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 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 13.jūnija priekšlikumu, Rēzeknes novada 
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dome, balsojot “par” 16 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, 

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

Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs  Šķesters, Monvīds Švarcs, 

Ērika Teirumnieka), “pret” - nav, “atturas” – nav, nolemj: 

 

1. Nodot nomā pašvaldībai piekritīgo zemes vienības daļu ar kadastra apzīmējumu 7894 

002 0247 ar platību 1,00 ha Stružānu pagastā, rīkojot zemes nomas tiesību izsoli. 

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

(bez PVN). 

3. Izveidot zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7894 002 0247 izsoles procedūras 

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

Komisijas priekšsēdētāja: Diāna Saksone– Rēzeknes novada pašvaldības     

                                         iestādes “Dricānu pagastu apvienība” struktūrvienības    

                                        “Stružānu pagasta pārvade” vadītāja; 

Komisijas locekļi:          Valērijs Šarikovs – Rēzeknes novada pašvaldības     

                                       iestādes “Dricānu pagastu apvienība” struktūrvienības    

                                       “Stružānu pagasta pārvade” vecākais saimniecības pārzinis; 

                                        Silvija Igaune – Rēzeknes novada pašvaldības   

                                        iestādes “Dricānu pagastu apvienība” struktūrvienības    

                                        “Stružānu pagasta pārvalde” lietvede.                                     

4. Apstiprināt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7894 002 0247, kas atrodas 

Stružāni, Stružānu pagasts, Rēzeknes novads, izsoles noteikumus (izsoles noteikumi 

pievienoti). 

5. Komisijai nodrošināt informācijas publicēšanu par izsoli Rēzeknes novada 

pašvaldības mājas lapā un informāciju izvietot Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 

Dricānu pagastu apvienības struktūrvienības “Stružānu pagasta pārvalde” 

informācijas stendā. 

6. Uzdot Komisijai apstiprināt Rēzeknes novada neapbūvētas pašvaldībai piekritīgās 

zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7894 002 0247 ar platību 1,00 ha 

Stružānu pagastā nomas tiesību izsoles rezultātus. 

7. Uzdot Rēzeknes novada pašvaldības iestādei Dricānu pagastu apvienības 

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

tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanas, noslēgt zemes nomas līgumu ar pretendentu 

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

izsolē nosolīto augstāko nomas cenu, atbilstoši organizētās izsoles protokola 

rezultātiem. 

8. Uzdod Rēzeknes novada pašvaldības Dricānu pagasta pārvaldes struktūrvienībai 

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

stāšanās, publicēt informāciju par nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un 

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

pašvaldības mājas lapā. 

9. Uzdot Rēzeknes novada pašvaldības Dricānu pagasta pārvaldes struktūrvienībai 

“Stružānu pagasta pārvalde” parakstīto zemes nomas līgumu reģistrēt Rēzeknes 

novada pašvaldības elektroniskajā dokumentu lietvedības sistēmā un pašvaldības 

“Nomas” programmā. 

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

pieteicies neviens pretendents, zemes nomas tiesību izsole atzīstama par nenotikušu 

un ir rīkojama jauna nomas tiesību izsole. 
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14. § 

Par neapbūvētas pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7894 002 

0390 Stružānu pagastā nomas tiesību izsoli  
(Ziņo A.Bringule) 

 

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

daļas 10.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 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 13.jūnija priekšlikumu, Rēzeknes novada 

dome, balsojot “par” 16 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, 

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

Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs  Šķesters, Monvīds Švarcs, 

Ērika Teirumnieka), “pret” - nav, “atturas” – nav, nolemj: 

 

1. Nodot nomā pašvaldībai piekritīgo zemes vienības daļu ar kadastra apzīmējumu 7894 

002 0390 ar platību 0,80 ha Stružānu pagastā, rīkojot zemes nomas tiesību izsoli. 

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

(bez PVN). 

3. Izveidot zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7894 002 0390 izsoles procedūras 

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

Komisijas priekšsēdētāja: Diāna Saksone– Rēzeknes novada pašvaldības     

                                         iestādes “Dricānu pagastu apvienība” struktūrvienības    

                                        “Stružānu pagasta pārvade” vadītāja; 

Komisijas locekļi:          Valērijs Šarikovs – Rēzeknes novada pašvaldības     

                                       iestādes “Dricānu pagastu apvienība” struktūrvienības    

                                       “Stružānu pagasta pārvade” vecākais saimniecības pārzinis; 

                                        Silvija Igaune – Rēzeknes novada pašvaldības   

                                        iestādes “Dricānu pagastu apvienība” struktūrvienības    

                                        “Stružānu pagasta pārvalde” lietvede.                                     

4. Apstiprināt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7894 002 0390, kas atrodas 

Strūžāni, Stružānu pagasts, Rēzeknes novads, izsoles noteikumus (izsoles noteikumi 

pievienoti). 

5. Komisijai nodrošināt informācijas publicēšanu par izsoli Rēzeknes novada 

pašvaldības mājas lapā un informāciju izvietot Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 

Dricānu pagastu apvienības struktūrvienības “Stružānu pagasta pārvalde” 

informācijas stendā. 

6. Uzdot Komisijai apstiprināt Rēzeknes novada neapbūvētas pašvaldībai piekritīgās 

zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7894 002 0390 ar platību 0,80 ha 

Stružānu pagastā nomas tiesību izsoles rezultātus. 

7. Uzdot Rēzeknes novada pašvaldības iestādei Dricānu pagastu apvienības 

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

tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanas, noslēgt zemes nomas līgumu ar pretendentu 

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

izsolē nosolīto augstāko nomas cenu, atbilstoši organizētās izsoles protokola 

rezultātiem. 

8. Uzdod Rēzeknes novada pašvaldības Dricānu pagasta pārvaldes struktūrvienībai 

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

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

pašvaldības mājas lapā. 

9. Uzdot Rēzeknes novada pašvaldības Dricānu pagasta pārvaldes struktūrvienībai 

“Stružānu pagasta pārvalde” parakstīto zemes nomas līgumu reģistrēt Rēzeknes 

novada pašvaldības elektroniskajā dokumentu lietvedības sistēmā un pašvaldības 

“Nomas” programmā. 

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

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

ir rīkojama jauna nomas tiesību izsole. 

 

15. § 

Par neapbūvētas pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7894 002 

0392 Stružānu pagastā nomas tiesību izsoli  
(Ziņo A.Bringule) 

 

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

daļas 10.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 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 13.jūnija priekšlikumu, Rēzeknes novada 

dome, balsojot “par” 16 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, 

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

Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs  Šķesters, Monvīds Švarcs, 

Ērika Teirumnieka), “pret” - nav, “atturas” – nav, nolemj: 

 

1. Nodot nomā pašvaldībai piekritīgo zemes vienības daļu ar kadastra apzīmējumu 7894 

002 0392 ar platību 0,2774 ha Stružānu pagastā, rīkojot zemes nomas tiesību izsoli. 

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

(bez PVN). 

3. Izveidot zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7894 002 0392 izsoles procedūras 

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

Komisijas priekšsēdētāja: Diāna Saksone– Rēzeknes novada pašvaldības     

                                         iestādes “Dricānu pagastu apvienība” struktūrvienības    

                                        “Stružānu pagasta pārvade” vadītāja; 

Komisijas locekļi:          Valērijs Šarikovs – Rēzeknes novada pašvaldības     

                                       iestādes “Dricānu pagastu apvienība” struktūrvienības    

                                       “Stružānu pagasta pārvade” vecākais saimniecības pārzinis; 

                                        Silvija Igaune – Rēzeknes novada pašvaldības   

                                        iestādes “Dricānu pagastu apvienība” struktūrvienības    

                                        “Stružānu pagasta pārvalde” lietvede.                                     

4. Apstiprināt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7894 002 0392, kas atrodas 

Stružāni, Stružānu pagasts, Rēzeknes novads, izsoles noteikumus (izsoles noteikumi 

pievienoti). 

5. Komisijai nodrošināt informācijas publicēšanu par izsoli Rēzeknes novada 

pašvaldības mājas lapā un informāciju izvietot Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 

Dricānu pagastu apvienības struktūrvienības “Stružānu pagasta pārvalde” 

informācijas stendā. 
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6. Uzdot Komisijai apstiprināt Rēzeknes novada neapbūvētas pašvaldībai piekritīgās 

zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7894 002 0392 ar platību 0,2774 ha 

Stružānu pagastā nomas tiesību izsoles rezultātus. 

7. Uzdot Rēzeknes novada pašvaldības iestādei Dricānu pagastu apvienības 

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

tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanas, noslēgt zemes nomas līgumu ar pretendentu 

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

izsolē nosolīto augstāko nomas cenu, atbilstoši organizētās izsoles protokola 

rezultātiem. 

8. Uzdod Rēzeknes novada pašvaldības Dricānu pagasta pārvaldes struktūrvienībai 

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

stāšanās, publicēt informāciju par nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un 

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

pašvaldības mājas lapā. 

9. Uzdot Rēzeknes novada pašvaldības Dricānu pagasta pārvaldes struktūrvienībai 

“Stružānu pagasta pārvalde” parakstīto zemes nomas līgumu reģistrēt Rēzeknes 

novada pašvaldības elektroniskajā dokumentu lietvedības sistēmā un pašvaldības 

“Nomas” programmā. 

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

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

ir rīkojama jauna nomas tiesību izsole. 

 

16. § 

Par neapbūvētas pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7894 002 

0397 Stružānu pagastā nomas tiesību izsoli  
(Ziņo A.Bringule) 

 

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

daļas 10.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 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 13.jūnija priekšlikumu, Rēzeknes novada 

dome, balsojot “par” 16 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, 

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

Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs  Šķesters, Monvīds Švarcs, 

Ērika Teirumnieka), “pret” - nav, “atturas” – nav, nolemj: 

 

1. Nodot nomā pašvaldībai piekritīgo zemes vienības daļu ar kadastra apzīmējumu 7894 

002 0397 ar platību 0,57 ha Stružānu pagastā, rīkojot zemes nomas tiesību izsoli. 

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

(bez PVN). 

3. Izveidot zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7894 002 0397 izsoles procedūras 

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

Komisijas priekšsēdētāja: Diāna Saksone– Rēzeknes novada pašvaldības   

                                         iestādes “Dricānu pagastu apvienība” struktūrvienības    

                                        “Stružānu pagasta pārvade” vadītāja; 

Komisijas locekļi:          Valērijs Šarikovs – Rēzeknes novada pašvaldības     

                                       iestādes “Dricānu pagastu apvienība” struktūrvienības    

                                       “Stružānu pagasta pārvade” vecākais saimniecības pārzinis; 
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                                        Silvija Igaune – Rēzeknes novada pašvaldības   

                                        iestādes “Dricānu pagastu apvienība” struktūrvienības    

                                        “Stružānu pagasta pārvalde” lietvede.                                     

4. Apstiprināt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7894 002 0397, kas atrodas 

Strūžāni, Stružānu pagasts, Rēzeknes novads, izsoles noteikumus (izsoles noteikumi 

pievienoti). 

5. Komisijai nodrošināt informācijas publicēšanu par izsoli Rēzeknes novada 

pašvaldības mājas lapā un informāciju izvietot Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 

Dricānu pagastu apvienības struktūrvienības “Stružānu pagasta pārvalde” 

informācijas stendā. 

6. Uzdot Komisijai apstiprināt Rēzeknes novada neapbūvētas pašvaldībai piekritīgās 

zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7894 002 0397 ar platību 0,5741 ha 

Stružānu pagastā nomas tiesību izsoles rezultātus. 

7. Uzdot Rēzeknes novada pašvaldības iestādei Dricānu pagastu apvienības 

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

tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanas, noslēgt zemes nomas līgumu ar pretendentu 

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

izsolē nosolīto augstāko nomas cenu, atbilstoši organizētās izsoles protokola 

rezultātiem. 

8. Uzdod Rēzeknes novada pašvaldības Dricānu pagasta pārvaldes struktūrvienībai 

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

stāšanās, publicēt informāciju par nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un 

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

pašvaldības mājas lapā. 

9. Uzdot Rēzeknes novada pašvaldības Dricānu pagasta pārvaldes struktūrvienībai 

“Stružānu pagasta pārvalde” parakstīto zemes nomas līgumu reģistrēt Rēzeknes 

novada pašvaldības elektroniskajā dokumentu lietvedības sistēmā un pašvaldības 

“Nomas” programmā. 

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

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

ir rīkojama jauna nomas tiesību izsole. 

 

17. § 

Par rezerves zemes fonda zemes vienības “Zalktīši” ar kadastra apzīmējumu 7846 007 

0236 daļas nomas tiesību izsoli Čornajas pagastā  
(Ziņo A.Bringule) 

 

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

daļas 10.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 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 13.jūnija priekšlikumu, Rēzeknes novada 

dome, balsojot “par” 16 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, 

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

Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs  Šķesters, Monvīds Švarcs, 

Ērika Teirumnieka), “pret” - nav, “atturas” – nav, nolemj: 

 

1. Nodot nomā rezerves zemes fonda zemes vienības daļu ar kadastra apzīmējumu 7846 007 

0236 ar platību 0,90 ha Čornajas pagastā, rīkojot zemes nomas tiesību izsoli. 
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2. Noteikt objekta izsoles sākumcenu 28,00 EUR (divdesmit astoņi euro 00 centi) gadā (bez 

PVN). 

3. Izveidot zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7846 007 0236 izsoles procedūras 

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

Komisijas priekšsēdētājs: Oļegs Kvitkovskis– Rēzeknes novada pašvaldības     

                                         iestādes “Kaunatas pagastu apvienība” struktūrvienības    

                                        “Čornajas pagasta pārvade” vadītājs; 

Komisijas locekļi:            Natālija Kudrjavceva – Rēzeknes novada pašvaldības     

                                         iestādes “Kaunatas pagastu apvienība” struktūrvienības    

                                         “Čornajas pagasta pārvade” vecākā grāmatvede; 

                                          Jūlija Greivule – Rēzeknes novada pašvaldības   

                                          iestādes “Kaunatas pagastu apvienība” struktūrvienības    

                                         “Čornajas pagasta pārvalde” lietvede.                                     

4. Apstiprināt zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7846 007 0236, kas atrodas 

“Zalktīši”, Melnais Dukstigals, Čornajas pagasts, Rēzeknes novads, izsoles noteikumus 

(izsoles noteikumi pievienoti). 

5. Komisijai nodrošināt informācijas publicēšanu par izsoli Rēzeknes novada pašvaldības 

mājas lapā un informāciju izvietot Rēzeknes novada pašvaldības iestādes Kaunatas 

pagastu apvienības struktūrvienības “Čornajas pagasta pārvalde” informācijas stendā. 

6. Uzdot Komisijai apstiprināt rezerves zemes fonda zemes vienības daļas “Zalktīši”, 

zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7846 007 0236 ar platību 0,90 ha Čornajas 

pagastā nomas tiesību izsoles rezultātus. 

7. Uzdot Rēzeknes novada pašvaldības iestādei Kaunatas pagastu apvienības 

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

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

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

nosolīto augstāko nomas cenu, atbilstoši organizētās izsoles protokola rezultātiem. 

8. Uzdod Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas pagasta pārvaldes struktūrvienībai 

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

publicēt informāciju par nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un zemes nomas 

līguma noslēgšanu par nosolīto cenu ar nomnieku, Rēzeknes novada pašvaldības mājas 

lapā. 

9. Uzdot Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas pagasta pārvaldes struktūrvienībai 

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

pašvaldības elektroniskajā dokumentu lietvedības sistēmā un pašvaldības “Nomas” 

programmā. 

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

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

ir rīkojama jauna nomas tiesību izsole. 

 

18. § 

Par neapbūvētas zemes reformas pabeigšanas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

7844 004 0153 daļas Bērzgales pagastā nomas tiesību izsoli  
(Ziņo A.Bringule) 

 

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

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

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

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

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

ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 13.jūnija priekšlikumu, Rēzeknes novada 
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dome, balsojot “par” 16 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, 

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

Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs  Šķesters, Monvīds Švarcs, 

Ērika Teirumnieka), “pret” - nav, “atturas” – nav, nolemj: 

 

1. Nodot nomā neapbūvētu, zemes reformas pabeigšanas zemes vienības daļu ar 

kadastra apzīmējumu 7844 004 0153 ar platību 0,75 ha Bērzgales pagastā, rīkojot 

zemes nomas tiesību izsoli. 

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

(bez PVN). 

3. Izveidot zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7844 004 0153 izsoles 

procedūras veikšanai nepieciešamo komisiju (turpmāk tekstā – Komisija) šādā 

sastāvā:  

Komisijas priekšsēdētājs: Arvīds Dunskis – Rēzeknes novada pašvaldības     

                                         iestādes “Nautrēnu pagastu apvienība” struktūrvienības    

                                        “Bērzgales pagasta pārvade” vadītājs; 

Komisijas locekļi:            Janīna Adijāne –   zemes lietu speciālists Rēzeknes   

                                         Novada pašvaldības iestādes “Nautrēnu pagastu  

                                         apvienība” struktūrvienībā  “Bērzgales pagasta pārvalde; 

                                          Daila Ekimāne – Rēzeknes novada pašvaldības   

                                          iestādes “Nautrēnu pagastu apvienība” struktūrvienības    

                                         “Bērzgales pagasta pārvalde” kultūras nama vadītāja.                                     

4. Apstiprināt zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7844 004 0153, kas atrodas 

Čumine, Bērzgales pagastā, Rēzeknes novadā, izsoles noteikumus (izsoles noteikumi 

pievienoti). 

5. Komisijai nodrošināt informācijas publicēšanu par izsoli Rēzeknes novada 

pašvaldības mājas lapā un informāciju izvietot Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 

“Nautrēnu pagastu apvienība” struktūrvienības “Bērzgales pagasta pārvalde” 

informācijas stendā. 

6. Uzdot Komisijai apstiprināt Rēzeknes novada zemes reformas pabeigšanai paredzētās 

zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7844 004 0153 ar platību 0,75 ha 

Bērzgales pagastā nomas tiesību izsoles rezultātus. 

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

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

tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanas, noslēgt zemes nomas līgumu ar pretendentu 

uz 12 (divpadsmit) gadiem, kurš nomas tiesības uz minēto zemes vienības daļu 

ieguvis par izsolē nosolīto augstāko nomas cenu, atbilstoši organizētās izsoles 

protokola rezultātiem. 

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

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

līguma spēkā stāšanās, publicēt informāciju par nomas tiesību izsoles rezultātu 

apstiprināšanu un zemes nomas līguma noslēgšanu par nosolīto cenu ar nomnieku, 

Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapā. 

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

struktūrvienībai “Bērzgales pagasta pārvalde” parakstīto zemes nomas līgumu 

reģistrēt Rēzeknes novada pašvaldības elektroniskajā dokumentu lietvedības sistēmā 

un pašvaldības “Nomas” programmā. 

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

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

ir rīkojama jauna nomas tiesību izsole. 
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19. § 

Par neapbūvētas zemes reformas pabeigšanai paredzētās zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 7888 012 0358 Silmalas pagastā nomas tiesību izsoli  
(Ziņo A.Bringule) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 15.panta 1.daļas 

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

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

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

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

13.jūnija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” 16 (Regīna Baranova, Vasīlijs 

Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds 

Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors 

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

nav, nolemj: 

 

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

kadastra apzīmējumu 7888 012 0358 ar platību 0,74 ha Silmalas pagastā, rīkojot 

zemes nomas tiesību izsoli. 

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

(bez PVN). 

3. Izveidot zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 012 0358 izsoles procedūras 

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

komisijas priekšsēdētājs- Eduards Grišuļonoks –Rēzeknes novada pašvaldības  

                                          iestādes  “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienības   

                                         “Silmalas pagasta pārvade” vadītājs; 

 komisijas locekļi: Marina Borisova –   zemes lietu speciāliste Rēzeknes novada   

                               pašvaldības iestādes ‘Maltas pagastu apvienība” struktūrvienībā  

                               “Silmalas pagasta pārvalde; 

                               Nellija Augustāne – Rēzeknes novada pašvaldības iestādes  

                               “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienības 

                               “Silmalas pagasta pārvalde” sekretāre.                                      

4. Apstiprināt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 012 0358, kas atrodas 

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

pievienoti). 

5. Komisijai nodrošināt informācijas publicēšanu par izsoli Rēzeknes novada 

pašvaldības mājas lapā un informāciju izvietot Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 

Maltas pagastu apvienības struktūrvienības “Silmalas pagasta pārvalde” informācijas 

stendā. 

6. Uzdot Komisijai apstiprināt Rēzeknes novada zemes reformas pabeigšanai paredzētās 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 012 0358 ar platību 0,74 ha Silmalas 

pagastā nomas tiesību izsoles rezultātus. 

7. Uzdot Rēzeknes novada pašvaldības iestādei Maltas pagastu apvienības 

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

tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanas, noslēgt zemes nomas līgumu ar pretendentu 

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

izsolē nosolīto augstāko nomas cenu, atbilstoši organizētās izsoles protokola 

rezultātiem. 

8. Uzdod Rēzeknes novada pašvaldības iestādei Maltas pagastu apvienības 

struktūrvienībai “Silmalas pagasta pārvalde” desmit darba dienu laikā pēc nomas 
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līguma spēkā stāšanās, publicēt informāciju par nomas tiesību izsoles rezultātu 

apstiprināšanu un zemes nomas līguma noslēgšanu par nosolīto cenu ar nomnieku, 

Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapā. 

9. Uzdot Rēzeknes novada pašvaldības iestādei Maltas pagasta apvienības 

struktūrvienībai “Silmalas pagasta pārvalde” parakstīto zemes nomas līgumu reģistrēt 

Rēzeknes novada pašvaldības elektroniskajā dokumentu lietvedības sistēmā un 

pašvaldības “Nomas” programmā. 

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

pieteicies neviens pretendents, zemes nomas tiesību izsole atzīstama par nenotikušu 

un ir rīkojama jauna nomas tiesību izsole. 

 

20. § 

Par piekrišanu zemes iegūšanai A. Č. īpašumā Griškānu pagastā  
(Ziņo V.Čuhnovs) 

 

Izskatījusi A. Č. iesniegumu par piekrišanu zemes iegūšanai īpašumā, pamatojoties uz 

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

Finanšu jautājumu komitejas 2019.gada 13.jūnija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot 

“par” 16 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Anatolijs 

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

Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs  Šķesters, Monvīds Švarcs, Ērika 

Teirumnieka), “pret” - nav, “atturas” – nav, nolemj: 

 

pieņemt lēmumu par piekrišanu zemes iegūšanai A. Č. īpašumā Griškānu pagastā (lēmums 

pievienots). 

 

21. § 

Par grozījumiem Bērzgales pagasta padomes 2007.gada 30.janvāra lēmumā “Par 

pašvaldībai īpašumā esošās zemes nodošanu bez atlīdzības”  
(Ziņo I.Ladnā) 

 

Izskatījusi Z. R. iesniegumu par Rēzeknes novada pašvaldībai piederošā zemes gabala 

domājamās daļas ar kadastra apzīmējumu 7844 003 0170 nodošanu dzīvokļa īpašniekam Z. R. 

īpašumā bez atlīdzības, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

17.punktu, likuma „Par valsts un dzīvojamo māju privatizāciju” 75.panta ceturto daļu, Latgales 

apgabaltiesas zvērinātas notāres Ļubovas Pavlovskas 2019.gada 30.janvāra Mantojuma apliecību 

par tiesībām uz mantojumu pēc likuma, reģistra Nr.437, ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 

2019.gada 13.jūnija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” 16 (Regīna Baranova, 

Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds 

Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors 

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

nav, nolemj: 

 

grozīt Bērzgales pagasta padomes 2007.gada 30.janvāra lēmuma (protokols Nr.1, 

10.§)“Par pašvaldībai īpašumā esošās zemes nodošanu bez atlīdzības” 1.punkta trešo 

apakšpunktu izsakot to šādā redakcijā: 

“3. Z. R., personas kods (..), 4880/36230”. 
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22. § 

Par kustamās mantas – piekabes MMZ-771 un piekabes PRT-10 nodošanu atsavināšanai 

un pārdošanu par brīvu cenu Vērēmu pagastā  
(Ziņo I.Ladnā) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās 

daļas 19.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktu, 

4.panta pirmo daļu, 11 un otro daļu, 6.panta otro un trešo daļu, 8.panta ceturto un piekto daļu, 

37.panta pirmo daļu, ņemot vērā struktūrvienības “Vērēmu pagasta pārvalde” 2019.gada 3.jūnija 

ierosinājumu par kustamās mantas nodošanu atsavināšanai nosakot atsavināšanas veidu – 

pārdošanu par brīvu cenu un pievienotās pamatlīdzekļu uzskaites kartītes un vērtētāja Daiņa 

Ančupāna 2019.gada 19.marta slēdzienus par kustamās mantas novērtējumu un Finanšu pastāvīgās 

komitejas 2019.gada 13.jūnija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” 16 (Regīna 

Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, Anita 

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

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

“pret” - nav, “atturas” – nav, nolemj: 

 

1. Nodot atsavināšanai Rēzeknes novada pašvaldībai piederošo kustamo mantu:  

1.1.  piekabi MMZ-771, valsts reģistrācijas Nr.P946LK, pamatlīdzekļa uzskaites 

kartīte Nr.32-12310626, mantas turētājs – Vērēmu pagasta pārvalde, nosakot 

atsavināšanas veidu – pārdošana par brīvu cenu; 

1.2. piekabi PRT-10, valsts reģistrācijas Nr.P945LK, pamatlīdzekļa uzskaites kartīte 

Nr.32-12310623, mantas turētājs – Vērēmu pagasta pārvalde, nosakot 

atsavināšanas veidu – pārdošana par brīvu cenu.  

2.  Apstiprināt kustamās mantas: 

2.1.  piekabes MMZ-771 pārdošanas cenu EUR 1 500,00 (viens tūkstotis pieci simti 

euro) 00 centi); 

2.2. piekabes PRT-10 pārdošanas cenu EUR 900,00 (deviņi simti euro 00 centi). 

3. Publicēt sludinājumu par kustamās mantas – piekabes MMZ-771 , valsts reģistrācijas 

Nr.P946LK, un piekabes PRT-10, valsts reģistrācijas Nr.P945LK, pārdošanu pa brīvu 

cenu pašvaldības mājas lapā www.rezeknesnovads.lv un laikrakstā „Rēzeknes Vēstis”, 

nosakot, ka pieteikums par pirkšanu iesniedzams Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 

“Nautrēnu pagastu apvienība” struktūrvienībā „Vērēmu pagasta pārvalde” Jāņa Zvīdra 

ielā 1, Sondoros, Vērēmu pagastā, Rēzeknes novadā piecu darba dienu laikā no 

sludinājuma publicēšanas. 

4. Ja piecu darba dienu laikā pēc minētā sludinājuma publicēšanas piesakās viens pircējs, 

uzdot Nautrēnu pagastu apvienības struktūrvienībai “Vērēmu pagasta pārvalde” 

sagatavot kustamās mantas pirkuma līgumu un nodošanas – pieņemšanas aktu ar 

pretendentu, kas iemaksājis apstiprinātās kustamās mantas pārdošanas cenu. 

5.  Ja piecu darba dienu laikā pēc minētā sludinājuma publicēšanas ir pieteikušies vairāki 

pretendenti, tad Kustamās mantas atsavināšanas komisijai (turpmāk –komisija) 

(lēmuma 6.punkts) rīkot mutisku izsoli ar augšupejošu soli saskaņā ar Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likumu. Šajā gadījumā Komisijai izstrādāt un apstiprināt 

izsoles noteikumus atbilstoši normatīvo aktu noteikumiem. 

6. Izveidot izsoles komisiju šādā sastāvā:  

Komisijas priekšsēdētājs – Pēteris Grigorjevs, Nautrēnu pagastu apvienības   

    struktūrvienības „Vērēmu pagasta pārvalde” komunālās 

                                            saimniecības pārzinis;  

Komisijas locekļi - Kristina Fedorenkova, Nautrēnu pagastu apvienības  vecākā 

                                grāmatvede;  

http://www.rezeknesnovads.lv/
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Laimdota Melne, “Nautrēnu pagastu apvienības”  struktūrvienības 

„Vērēmu pagasta pārvalde” projektu vadītāja.  

7. Komisijai iesniegt apstiprināšanai Rēzeknes novada domei kustamās mantas izsoles 

rezultātus. 

 

23. § 

Par Rēzeknes novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas – cirsmas Nr.1, Nr.2, Nr.3, 

Nr.4, Nr.5, Nr.6 un Nr.7, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 7892 001 0024, kas 

atrodas ,,Nordas” Stoļerovas pagastā, pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli  
(Ziņo I.Ladnā) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās 

daļas 17.punktu, Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu 

un otro daļu, 6.panta otro un trešo daļu, 8.panta trešo un ceturto daļu, 10.pantu, ņemot vērā Finanšu 

pastāvīgās komitejas 2019.gada 13.jūnija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” 16 

(Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, Anita 

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

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

“pret” - nav, “atturas” – nav, nolemj: 

 

1. Nodot atsavināšanai Rēzeknes novada pašvaldībai piederošo kustamo mantu 

nekustamajā īpašumā ar kadastra apzīmējumu 7892 001 0024, kas ietilpst nekustamajā 

īpašumā ar kadastra Nr.7892 002 0192 un atrodas „Nordas”, Stoļerovas pagasts, 

Rēzeknes novads: 

1.1.  cirsmu Nr.1, 3.kvartālā meža nogabalā Nr.1, kuras izcērtamais apjoms 15,47 m3, 

izcērtamā platība – 0,14 ha; cirtes izpildes veids - kailcirte; valdošā suga – egle, 

bērzs; 

1.2.  cirsmu Nr.2,7 3.kvartālā meža nogabalā Nr.2,7, kuras izcērtamais apjoms 

182.40m3, izcērtamā platība – 0,69 ha; cirtes izpildes veids – galvenā kailcirte; 

valdošā suga – egle, priede, bērzs, apse, alksnis; 

1.3. cirsmu Nr.3, 3.kvartālā meža nogabalā Nr.3, kuras izcērtamais apjoms 84,23 m3, 

izcērtamā platība – 0,31 ha; cirtes izpildes veids – galvenā kailcirte; valdošā suga – 

egle, bērzs, alksnis, priede; 

1.4. cirsmu Nr.4, 3.kvartālā meža nogabalā Nr.4, kuras izcērtamais apjoms 100,15 m3, 

izcērtamā platība – 0,38 ha; cirtes izpildes veids – galvenā kailcirte; valdošā suga – 

egle, apse, alksnis; 

1.5. cirsmu Nr.5 ,3.kvartālā meža nogabalā Nr.5, kuras izcērtamais apjoms 285,19 m3, 

izcērtamā platība – 0,95 ha; cirtes izpildes veids – galvenā kailcirte; valdošā suga – 

bērzs, egle, priede, apse ,alksnis; 

1.6. cirsmu Nr.6, 3.kvartālā meža nogabalā Nr.6, kuras izcērtamais apjoms 80,13 m3, 

izcērtamā platība – 0,40 ha; cirtes izpildes veids – galvenā kailcirte; valdošā suga – 

egle, bērzs, apse, alksnis; 

2. Noteikt septiņu cirsmu kopējo nosacīto cenu – EUR 26 600,00 (divdesmit seši tūkstoši 

seši simti euro 00 centi).  

3. Izveidot komisiju izsoles procedūras veikšanai šāda sastāvā: 

Komisijas priekšsēdētājs:        Aivars Lukša – “Kaunatas pagastu apvienības” 

                                                 struktūrvienības “Stoļerovas pagasta pārvaldes” 

                                                 vadītājs; 

Komisijas locekļi: Nataļja Kovaļevska – “Kaunatas pagastu apvienības” vecākā 

                              grāmatvede; 

                            Ausma Sprukte – “Kaunatas pagastu apvienības” 
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                            struktūrvienības “Stoļerovas pagasta pārvaldes” lietvede. 

4. Komisijai izsoles organizēšanai izstrādāt un apstiprināt izsoles noteikumus. 

5. Komisijai nodrošināt informācijas publicēšanu par izsoli atbilstoši normatīvo aktu 

noteikumiem, tajā skaitā, arī Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapā. 

6. Izsoles rezultātus komisijai iesniegt apstiprināšanai Rēzeknes novada domē.  

 

24. § 

Par dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā  
(Ziņo I.Ladnā) 

 

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

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

2019.gada 13.jūnija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” 16 (Regīna Baranova, 

Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds 

Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors 

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

nav, nolemj: 

 

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

vārda dzīvokļa īpašumu Ezeru ielā 8-2, Sondoros, Vērēmu pagastā, Rēzeknes novadā, 

kadastra Nr.78969000177, platība 76,9 m2, kas sastāv no: 

1 . 1 .  telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 7896 004 0328 001 002; 

1 . 2 .  Pie dzīvokļa īpašuma piederošajām: 

1 . 2 . 1 .  7460/116740 domājamajām daļām no zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 7896 004 0328; 

1 . 2 . 2 .  7460/116740 domājamajām daļām no ēkas (būves) ar kadastra 

apzīmējumu 7896 004 0328 001.  

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

vārda dzīvokļa īpašumu Ezeru ielā 8-6, Sondoros, Vērēmu pagastā, Rēzeknes novadā, 

kadastra Nr.78969000179, platība 76,2 m2, kas sastāv no: 

2 . 1 .  Telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 7896 004 0328 001 006; 

2 . 2 .  Pie dzīvokļa īpašuma piederošajām: 

2 . 2 . 1 .  7390/116740 domājamajām daļām no zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 7896 004 0328; 

2 . 2 . 2 .  7390/116740 domājamajām daļām no ēkas (būves) ar kadastra 

apzīmējumu 7896 004 0328 001.  

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

vārda dzīvokļa īpašumu Ezeru ielā 8-8, Sondoros, Vērēmu pagastā, Rēzeknes novadā, 

kadastra Nr.78969000175, platība 61,2 m2, kas sastāv no: 

3 . 1 .  Telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 7896 004 0328 001 008; 

3 . 2 .  Pie dzīvokļa īpašuma piederošajām: 

3 . 2 . 1 .  5890/116740 domājamajām daļām no zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 7896 004 0328; 

3 . 2 . 2 .  5890/116740 domājamajām daļām no ēkas (būves) ar kadastra 

apzīmējumu 7896 004 0328 001.  

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

vārda dzīvokļa īpašumu Ezeru ielā 8-10, Sondoros, Vērēmu pagastā, Rēzeknes novadā, 

kadastra Nr.78969000178, platība 62 m2, kas sastāv no: 

4 . 1 .  Telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 7896 004 0328 001 010; 

4 . 2 .  Pie dzīvokļa īpašuma piederošajām: 
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4 . 2 . 1 .  6000/116740 domājamajām daļām no zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 7896 004 0328; 

4 . 2 . 2 .  6000/116740 domājamajām daļām no ēkas (būves) ar kadastra 

apzīmējumu 7896 004 0328 001.  

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

vārda dzīvokļa īpašumu Ezeru ielā 8-18, Sondoros, Vērēmu pagastā, Rēzeknes novadā, 

kadastra Nr.78969000176, platība 57,1 m2, kas sastāv no: 

5 . 1 .  Telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 7896 004 0328 001 018; 

5 . 2 .  Pie dzīvokļa īpašuma piederošajām: 

5 . 2 . 1 .  5510/116740 domājamajām daļām no zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 7896 004 0328; 

5 . 2 . 2 .  5510/116740 domājamajām daļām no ēkas (būves) ar kadastra 

apzīmējumu 7896 004 0328 001.  

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

vārda dzīvokļa īpašumu Rāznas ielā 24–14, Kaunata, Kaunatas pagastā, Rēzeknes 

novadā, kadastra Nr.7862 900 0124, platība 70,1 m2, kas sastāv no: 

6.1. telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 7862 005 0303 002 014; 

6.2. pie dzīvokļa īpašuma piederošajām: 

6.2.1. 677/13609 domājamajām daļām no ēkas (būves) ar kadastra apzīmējumu 

7862 005 0303 002. 
7. Ierakstīt zemesgrāmatā uz Rēzeknes novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90009112679, 

vārda dzīvokļa īpašumu Egļu ielā 1 – 13, Lendžos, Lendžu pagastā, Rēzeknes novadā, 

kadastra Nr.7866 900 0049, platība 70,6 m2, kas sastāv no:  

7.1. telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 7866 003 0182 001 013;  

7.2. pie dzīvokļa īpašuma piederošajām:  

7.2.1. 706/11539 domājamajām daļām no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

7866 003 0182;  

7.2.2. 706/11539 domājamajām daļām no ēkas (būves) ar kadastra apzīmējumu 

7866 003 0182 001. 

 

25. § 

Par dzīvokļa īpašuma Nr. (..), Miera ielā 19, Strūžānos, Stružānu pagastā nosacītās cenas 

apstiprināšanu  
(Ziņo I.Ladnā) 

 

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

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

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

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

process un atsavināšanas rezultātā iegūto līdzekļu izlietošana Rēzeknes novada pašvaldībā” 

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

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

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

domes 2019.gada 4.aprīļa lēmumu (protokols Nr.8, 22.§) “Par dzīvokļa īpašuma Nr. (..), Miera 

ielā 19, Strūžānos, Stružānu pagastā, nodošanu atsavināšanai A. V.”, A. V. 2019.gada 12.jūnija 

iesniegumu, ņemot vērā Stružānu pagasta pārvaldes nekustamā īpašuma „dzīvokļa īpašuma Nr. 

(..), Miera ielā 19, Strūžānos” novērtēšanas komisijas 2019.gada 21.maija sēdes protokolu un 

Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 13.jūnija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot 

“par” 16 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Anatolijs 

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

Teirumnieka), “pret” - nav, “atturas” – nav, nolemj: 

 

1. apstiprināt dzīvokļa īpašuma Nr. (..), Miera ielā 19, Strūžānos, kas atrodas Stružānu 

pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7894 900 0075, kopplatībā 68,8 m2 nosacīto 

cenu EUR 2 905,92 (divi tūkstoši deviņi simti pieci euro 92 centi). 

2. Pārdot A. V., personas kods (..), deklarētā dzīvesvieta: (..), Strūžānos, Stružānu pagasts, 

Rēzeknes novads, dzīvokļa īpašumu Nr. (..), Miera ielā 19, Strūžānos, kas atrodas 

Stružānu pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr. (..), par brīvu cenu, kas ir vienāda ar 

nosacīto cenu, t. i., EUR 2 905,92 (divi tūkstoši deviņi simti pieci euro 92 centi). 

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

Miera ielā 19, Strūžānos, nosacītās cenas, t. i., 290,59 euro (divi simti deviņdesmit euro 

59 centi). 

4. Noteikt pirmās iemaksas samaksas termiņu līdz 2019.gada 20.jūlijam. 

5. Uzdot iestādes “Dricānu pagastu apvienības” struktūrvienība “Stružānu pagasta 

pārvaldei” 3 (trīs) darba dienu laikā no pirmās iemaksas samaksas dienas paziņot 

Juridiskajai un lietvedības nodaļai par pirmās iemaksas samaksu. 

6. Uzdot Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniecei Elvīrai Pizānei noslēgt 

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

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

dienas. 

8. Noteikt, ka par atlikto maksājumu A. V. 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 4.aprīļa lēmumu (protokols Nr.8, 

22.§), 2.punktu, 2019.gada 16.aprīlī A. V. iemaksāja Rēzeknes novada pašvaldības 

iestādes “Dricānu pagastu apvienība” struktūrvienības “Stružānu pagasta pārvalde”” 

reģ. Nr.40900027407, norēķinu kontā: LV53UNLA0055000968854 AS “SEB bankā”, 

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

10. Ieskaitīt atlikušo pirkuma maksas daļu EUR 2 690,92 (divi tūkstoši seši simti 

deviņdesmit euro 92 centi) Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Dricānu pagastu 

apvienības” struktūrvienība “Stružānu pagasta pārvaldei” reģ.Nr.40900027407, AS 

“SEB bankas” norēķinu kontā: LV53UNLA0055000968854.  

11. Noteikt, ka ar dzīvokļa īpašuma Nr. (..), Miera ielā 19, Strūžānos, Stružānu pagastā 

pirkuma līguma noslēgšanas brīdi, tiek izbeigts ar A. V. noslēgtais Dzīvojamās telpas 

īres līgums. 

12. Samazināt struktūrvienībai “Stružānu pagasta pārvalde” 2019.gadam plānoto transfertu 

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

nekustamā īpašuma nosacītās cenas, koriģējot transfertu, izdarot kārtējos budžeta 

grozījumus. 

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

struktūrvienībai “Stružānu pagasta pārvalde” radās, veicot nekustamā īpašuma 

novērtēšanu, ir izlietojami Stružānu pagasta teritorijā esošo pašvaldības nekustamo 

īpašumu kadastrālajai uzmērīšanai un ierakstīšanai zemesgrāmatā.  
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26. § 

Par dzīvokļa īpašuma Nr. (..), Miera ielā 19, Strūžānos, Stružānu pagastā nosacītās cenas 

apstiprināšanu  
(Ziņo I.Ladnā) 

 

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

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

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

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

process un atsavināšanas rezultātā iegūto līdzekļu izlietošana Rēzeknes novada pašvaldībā” 

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

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

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

domes 2019.gada 4.aprīļa lēmumu (protokols Nr.8, 21.§) “Par dzīvokļa īpašuma Nr. (..), Miera 

ielā 19, Strūžānos, Stružānu pagastā, nodošanu atsavināšanai A. G.”, A. G. 2019.gada 12.jūnija 

iesniegumu, ņemot vērā Stružānu pagasta pārvaldes nekustamā īpašuma „dzīvokļa īpašuma Nr. 

(..), Miera ielā 19, Strūžānos” novērtēšanas komisijas 2019.gada 21.maija sēdes protokolu un 

Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 13.jūnija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot 

“par” 16 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Anatolijs 

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

Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs  Šķesters, Monvīds Švarcs, Ērika 

Teirumnieka), “pret” - nav, “atturas” – nav, nolemj: 

 

1. apstiprināt dzīvokļa īpašuma Nr. (..), Miera ielā 19, Strūžānos, Stružānu pagastā, 

Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7894 900 0074, kopplatībā 70,2 m2 nosacīto cenu                  

EUR 2 886,52 (divi tūkstoši astoņi simti astoņdesmit seši euro 52 centi). 

2. Pārdot A. G., personas kods (..), deklarētā dzīvesvieta: (..), Strūžānos, Stružānu pagasts, 

Rēzeknes novads, dzīvokļa īpašumu Nr. (..), Miera ielā 19, Strūžānos, Stružānu pagastā, 

Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7894 900 0074, par brīvu cenu, kas ir vienāda ar nosacīto 

cenu, t. i., EUR 2 886,52 (divi tūkstoši astoņi simti astoņdesmit seši euro 52 centi). 

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

Miera ielā 19, Strūžānos, nosacītās cenas, t. i., 288,65 euro (divi simti astoņdesmit astoņi 

euro 65 centi). 

4. Noteikt pirmās iemaksas samaksas termiņu līdz 2019.gada 20.jūlija. 

5. Uzdot iestādes “Dricānu pagastu apvienības” struktūrvienība “Stružānu pagasta 

pārvaldei” 3 (trīs) darba dienu laikā no pirmās iemaksas samaksas dienas paziņot 

Juridiskajai un lietvedības nodaļai par pirmās iemaksas samaksu. 

6. Uzdot Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniecei Elvīrai Pizānei noslēgt 

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

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

dienas. 

8. Noteikt, ka par atlikto maksājumu A. G. 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 4.aprīļa lēmumu (protokols Nr.8, 

21.§), 2.punktu, 2019.gada 29.aprīlī A. G. iemaksāja Rēzeknes novada pašvaldības 

iestādes “Dricānu pagastu apvienība” struktūrvienības “Stružānu pagasta pārvalde”” 

reģ. Nr.40900027407, norēķinu kontā: LV53UNLA0055000968854 SEB bankā, 215,00 

euro (divi simti piecpadsmit euro 00 centu). 
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10. Ieskaitīt atlikušo pirkuma maksas daļu EUR 2 671,52 (divi tūkstoši seši simti 

septiņdesmit viens euro 52 centi) Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Dricānu 

pagastu apvienības” struktūrvienība “Stružānu pagasta pārvaldei” reģ.Nr.40900027407, 

AS “SEB bankas” norēķinu kontā: LV53UNLA0055000968854.  

11. Noteikt, ka ar dzīvokļa īpašuma Nr. (..), Miera ielā 19, Strūžāni, Strūžānu pagasts 

pirkuma līguma noslēgšanas brīdi, tiek izbeigts ar A. G. noslēgtais Dzīvojamās telpas 

īres līgums. 

12. Samazināt struktūrvienībai “Stružānu pagasta pārvalde” 2019.gadam plānoto transfertu 

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

nekustamā īpašuma nosacītās cenas, koriģējot transfertu, izdarot kārtējos budžeta 

grozījumus. 

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

struktūrvienībai “Stružānu pagasta pārvalde” radās, veicot nekustamā īpašuma 

novērtēšanu, ir izlietojami Stružānu pagasta teritorijā esošo pašvaldības nekustamo 

īpašumu kadastrālajai uzmērīšanai un ierakstīšanai zemesgrāmatā. 

 

27. § 

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

atsavināšanai A. N.  
(Ziņo I.Ladnā) 

 

Izskatījusi A. N. 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 13.jūnija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” 16 

(Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, Anita 

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

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

“pret” - nav, “atturas” – nav, nolemj: 

 

1. Pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr. (..), kas atrodas Dārzu ielā 4, Lendžos, 

Lendžu pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7866 900 0047, platība 94,5 m2, 

nodošanu atsavināšanai A. N. (lēmums pievienots). 

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

Rēzeknes novads, kadastra Nr. 7866 900 0047, platība 94,5 m2, nosacītās cenas 

noteikšanai novērtēšanas komisiju šādā sastāvā: 

komisijas priekšsēdētājs –  Voldemārs Deksnis, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 

“Nautrēnu pagastu apvienība” struktūrvienības “Lendžu 

pagasta pārvalde” vadītājs; 

komisijas locekļi:Andrejs Kasparāns, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 

“Nautrēnu pagastu apvienība” struktūrvienības “Lendžu pagasta 

pārvalde” pasažieru autobusa vadītājs; 

Silvija Kipļuka, Rēzeknes novada pašvaldības Zemes pārvaldības 

dienesta zemes lietu speciālists. 

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

Rēzeknes novads, kadastra Nr. 7866 900 0047, platība 94,5 m2, novērtēšanas komisijai 

iesniegt nosacīto cenu apstiprināšanai Rēzeknes novada domei. 
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28. § 

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

atsavināšanai M. D.  
(Ziņo I.Ladnā) 

 

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

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

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

pastāvīgās komitejas 2019.gada 13.jūnija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” 16 

(Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, Anita 

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

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

“pret” - nav, “atturas” – nav, nolemj: 

 

1. Pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.(..), kas atrodas Dārzu ielā 4, Lendžos, 

Lendžu pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7866 900 0044, platība 70,4 m2, 

nodošanu atsavināšanai M. D. (lēmums pievienots). 

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

Rēzeknes novads, kadastra Nr. 7866 900 0044, platība 70,4 m2, nosacītās cenas 

noteikšanai novērtēšanas komisiju šādā sastāvā: 

komisijas priekšsēdētājs –  Voldemārs Deksnis, Rēzeknes novada pašvaldības 

iestādes “Nautrēnu pagastu apvienība” struktūrvienības 

“Lendžu pagasta pārvalde” vadītājs; 

komisijas locekļi: Andrejs Kasparāns, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 

“Nautrēnu pagastu apvienība” struktūrvienības “Lendžu pagasta 

pārvalde” pasažieru autobusa vadītājs; 

Silvija Kipļuka, Rēzeknes novada pašvaldības Zemes pārvaldības 

dienesta zemes lietu speciālists. 

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

Rēzeknes novads, kadastra Nr. 7866 900 0044, platība 70,4 m2, novērtēšanas komisijai 

iesniegt nosacīto cenu apstiprināšanai Rēzeknes novada domei. 

 

29. § 

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

atsavināšanai K. S.  
(Ziņo I.Ladnā) 

 

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

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

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

pastāvīgās komitejas 2019.gada 13.jūnija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” 16 

(Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, Anita 

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

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

“pret” - nav, “atturas” – nav, nolemj: 

 

1. Pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr. (..), kas atrodas Dārzu ielā 4, Lendžos, 

Lendžu pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7866 900 0045, platība 88,5 m2, 

nodošanu atsavināšanai K. S. (lēmums pievienots). 
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2. Izveidot dzīvokļa īpašuma Nr. (..), kas atrodas Dārzu ielā 4, Lendžos, Lendžu pagasts, 

Rēzeknes novads, kadastra Nr. 7866 900 0045, platība 88,5 m2, nosacītās cenas 

noteikšanai novērtēšanas komisiju šādā sastāvā: 

komisijas priekšsēdētājs – Voldemārs Deksnis, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 

“Nautrēnu pagastu apvienība” struktūrvienības “Lendžu 

pagasta pārvalde” vadītājs; 

komisijas locekļi:Andrejs Kasparāns, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 

“Nautrēnu pagastu apvienība” struktūrvienības “Lendžu pagasta 

pārvalde” pasažieru autobusa vadītājs; 

Silvija Kipļuka, Rēzeknes novada pašvaldības Zemes pārvaldības 

dienesta zemes lietu speciālists. 

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

Rēzeknes novads, kadastra Nr. 7866 900 0045, platība 88,5 m2, novērtēšanas komisijai 

iesniegt nosacīto cenu apstiprināšanai Rēzeknes novada domei. 

 

30. § 

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

atsavināšanai J. K.  
(ziņo I.Ladnā) 

 

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

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

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

pastāvīgās komitejas 2019.gada 13.jūnija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” 16 

(Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, Anita 

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

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

“pret” - nav, “atturas” – nav, nolemj: 

 

1. Pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr. (..), kas atrodas Dārzu ielā 4, Lendžos, 

Lendžu pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7866 900 0048, platība 36,5 m2, 

nodošanu atsavināšanai J. K. (lēmums pievienots). 

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

Rēzeknes novads, kadastra Nr. 7866 900 0048, platība 36,5 m2, nosacītās cenas 

noteikšanai novērtēšanas komisiju šādā sastāvā: 

komisijas priekšsēdētājs – Voldemārs Deksnis, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 

“Nautrēnu pagastu apvienība” struktūrvienības “Lendžu 

pagasta pārvalde” vadītājs; 

komisijas locekļi:Andrejs Kasparāns, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 

“Nautrēnu pagastu apvienība” struktūrvienības “Lendžu pagasta 

pārvalde” pasažieru autobusa vadītājs; 

Silvija Kipļuka, Rēzeknes novada pašvaldības Zemes pārvaldības 

dienesta zemes lietu speciālists. 

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

Rēzeknes novads, kadastra Nr. 7866 900 0048, platība 36,5 m2, novērtēšanas komisijai 

iesniegt nosacīto cenu apstiprināšanai Rēzeknes novada domei. 
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31. § 

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

atsavināšanai S. B.  
(Ziņo I.Ladnā) 

 

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

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

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

pastāvīgās komitejas 2019.gada 13.jūnija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” 16 

(Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, Anita 

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

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

“pret” - nav, “atturas” – nav, nolemj: 

 

1. Pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma N. (..), kas atrodas Egļu ielā 1, Lendžos, Lendžu 

pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr. 7866 900 0046, platība 71,5 m2, nodošanu 

atsavināšanai S. B. (lēmums pievienots). 

2. Izveidot dzīvokļa īpašuma Nr. (..), kas atrodas Egļu ielā 1, Lendžos, Lendžu pagasts, 

Rēzeknes novads, kadastra Nr.7866 900 0046, platība 71,5 m2, nosacītās cenas 

noteikšanai novērtēšanas komisiju šādā sastāvā: 

komisijas priekšsēdētājs – Voldemārs Deksnis, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 

“Nautrēnu pagastu apvienība” struktūrvienības “Lendžu 

pagasta pārvalde” vadītājs; 

komisijas locekļi:Andrejs Kasparāns, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 

“Nautrēnu pagastu apvienība” struktūrvienības “Lendžu pagasta 

pārvalde” pasažieru autobusa vadītājs; 

Silvija Kipļuka, Rēzeknes novada pašvaldības Zemes pārvaldības 

dienesta zemes lietu speciālists. 

3. Uzdot dzīvokļa īpašuma Nr. (..), kas atrodas Egļu ielā 1, Lendžos, Lendžu pagasts, 

Rēzeknes novads, kadastra Nr.7866 900 0046, platība 71,5 m2, novērtēšanas komisijai 

iesniegt nosacīto cenu apstiprināšanai Rēzeknes novada domei. 

 

32. § 

Par dzīvokļa īpašuma Nr. (..), “Liesmas”, Nautrēnu pagastā nodošanu atsavināšanai   

I. V.  
(Ziņo I.Ladnā) 

 

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

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

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

pastāvīgās komitejas 2019.gada 13.jūnija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” 16 

(Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, Anita 

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

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

“pret” - nav, “atturas” – nav, nolemj: 

 

1. Pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr. (..), “Liesmas”, kas atrodas Rogovkā, 

Nautrēnu pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.6876 900 0031, platība 60,90 m2, 

nodošanu atsavināšanai I. V. (lēmums pievienots). 
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2. Izveidot dzīvokļa īpašuma Nr. (..), kas atrodas “Liesmas”, Rogovka, Nautrēnu pagasts, 

Rēzeknes novads, kadastra Nr. 6876 900 0031 platība 60,90 m2, nosacītās cenas 

noteikšanai novērtēšanas komisiju šādā sastāvā: 

komisijas priekšsēdētājs – Līvija Plavinska, iestādes “Nautrēnu pagastu apvienības” 

vadītāja; 

komisijas locekļi: Jeļena Cvetkova, iestādes “Nautrēnu pagastu apvienības” vecākā 

grāmatvede; 

 Anna Kūkoja, Zemes pārvaldības dienesta zemes lietu speciāliste. 

3. Uzdot dzīvokļa īpašuma Nr. (..), ”Liesmas”, kas atrodas Rogovka, Nautrēnu pagasts, 

Rēzeknes novads, kadastra Nr.6876 900 0031 platība 60,90 m2, novērtēšanas komisijai 

iesniegt nosacīto cenu apstiprināšanai Rēzeknes novada domei. 

 

33. § 

Par dzīvokļa īpašuma Nr. (..), “Skolas”, Nautrēnu pagastā nodošanu atsavināšanai   

S. S.  
(Ziņo I.Ladnā) 

 

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

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

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

pastāvīgās komitejas 2019.gada 13.jūnija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” 16 

(Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, Anita 

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

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

“pret” - nav, “atturas” – nav, nolemj: 

 

1. Pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr. (..), “Skolas”, kas atrodas Rogovkā, 

Nautrēnu pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.6876 900 0032, platība 60,90 m2, 

nodošanu atsavināšanai S. S. (lēmums pievienots). 

2. Izveidot dzīvokļa īpašuma Nr. (..), “Skolas”, kas atrodas, Rogovka, Nautrēnu pagasts, 

Rēzeknes novads, kadastra Nr.6876 900 0032 platība 60,90 m2, nosacītās cenas 

noteikšanai novērtēšanas komisiju šādā sastāvā: 

komisijas priekšsēdētājs – Līvija Plavinska, iestādes “Nautrēnu pagastu apvienības” 

vadītāja; 

komisijas locekļi: Jeļena Cvetkova, iestādes “Nautrēnu pagastu apvienības” vecākā 

grāmatvede; 

Anna Kūkoja, Zemes pārvaldības dienesta zemes lietu speciāliste. 

3. Uzdot dzīvokļa īpašuma Nr. (..), ”Skolas”, kas atrodas Rogovka, Nautrēnu pagasts, 

Rēzeknes novads, kadastra Nr. 6876 900 0032 platība 60,90 m2, novērtēšanas komisijai 

iesniegt nosacīto cenu apstiprināšanai Rēzeknes novada domei. 

 

34. § 

Par nekustamā īpašuma “Liepiņas” Ozolmuižas pagastā nodošanu atsavināšanai  

 H. Š. 
(Ziņo I.Ladnā) 

 

Izskatījusi H. Š. iesniegumu par neapbūvēta zemesgabala atsavināšanas ierosinājuma 

atsākšanu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 37.panta sesto daļu, 41.panta pirmās daļas 

3.punktu, ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 13.jūnija priekšlikumu, Rēzeknes 

novada dome, balsojot “par” 16 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis 

Deksnis, Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, 
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Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs  Šķesters, Monvīds 

Švarcs, Ērika Teirumnieka), “pret” - nav, “atturas” – nav, nolemj: 

 

1. Pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma “Liepiņas”, kas atrodas “Liepiņas”, 

Jaunsaimnieki, Ozolmuižas pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7878 002 0144, kura 

sastāvā ietilpst zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7878 002 0144 – 1,23 ha platībā, 

nodošanu atsavināšanai H. Š. (lēmums pievienots). 

2. Izveidot nekustamā īpašuma “Liepiņas”, kas atrodas “Liepiņas”, Jaunsaimnieki, 

Ozolmuižas pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7878 002 0144, nosacītās cenas 

noteikšanai novērtēšanas komisiju šādā sastāvā: 

komisijas priekšsēdētāja – Velta Runča, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 

“Dricānu pagasta apvienības” struktūrvienības “Ozolmuižas 

pagasta pārvalde” vadītāja; 

komisijas locekles: Dzidra Troška, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Dricānu 

pagasta apvienības” struktūrvienības “Ozolmuižas pagasta pārvalde” 

lietvede; 

                            Jana Jakuškina, Zemes pārvaldības dienesta zemes lietu 

speciāliste. 

1. Uzdot nekustamā īpašuma “Liepiņas”, kas atrodas “Liepiņas”, Jaunsaimnieki, 

Ozolmuižas pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7878 002 0144, novērtēšanas 

komisijai iesniegt nosacīto cenu apstiprināšanai Rēzeknes novada domei. 

 

35. § 

Par dzīvokļa īpašuma Nr. (..), Upes iela 2, Rikava, Rikavas pagastā nodošanu atsavināšanai 

I. I.  
(Ziņo I.Ladnā) 

 

Izskatījusi I. I. iesniegumu par dzīvokļa atsavināšanu, pamatojoties uz likuma „Par 

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

komitejas 2019.gada 13.jūnija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” 16 (Regīna 

Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, Anita 

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

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

“pret” - nav, “atturas” – nav, nolemj: 

 

1. Pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr. (..), kas atrodas Upes iela 2, Rikava, Rikavas 

pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7882 900 0065 ar kopējo platību 76,8m2 

nodošanu atsavināšanai I. I. (lēmums pievienots). 

2. Izveidot dzīvokļa īpašuma Nr.23, kas atrodas Upes iela 2, Rikava, Rikavas pagasts, 

Rēzeknes novads, nosacītās cenas noteikšanai, novērtēšanas komisiju šādā sastāvā: 

komisijas priekšsēdētāja – Andrejs Tārauds, iestādes „Dricānu pagastu apvienība” 

vadītājs; 

komisijas locekļi: Jānis Zeļčs, Zemes pārvaldības dienesta zemes lietu speciālists; 

 Antoņina Piļajeva, iestādes „Dricānu pagastu apvienība” galvenā  

grāmatvede. 

1. Dzīvokļa īpašuma Nr. (..), Upes iela 2, Rikava, Rikavas pagasts, novērtēšanas komisijai 

iesniegt Rēzeknes novada domei apstiprināšanai nosacīto cenu pēc tās noteikšanas. 

 

 

 

 



36 

 

36. § 

Par dzīvokļa īpašuma Nr. (..), Ezeru ielā 6, Sondoros, Vērēmu pagastā nodošanu 

atsavināšanai E.V.  
(Ziņo I.Ladnā) 

 

Izskatījusi E. V. atsavināšanas ierosinājumu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

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

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

Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 13.jūnija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot 

“par” 16 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Anatolijs 

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

Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs  Šķesters, Monvīds Švarcs, Ērika 

Teirumnieka), “pret” - nav, “atturas” – nav, nolemj: 

 

1. Pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr. (..), kas atrodas Ezeru ielā 6, Sondoros, 

Vērēmu pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7896 900 0174, platība 59,5m2, 

nodošanu atsavināšanai E. V. (lēmums pievienots). 

2. Izveidot dzīvokļa īpašuma Nr. (..), kas atrodas Ezeru ielā 6, Sondoros, Vērēmu pagastā, 

Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7896 900 0171, platība 59,5m2, nosacītās cenas 

noteikšanai novērtēšanas komisiju šādā sastāvā: 

Komisijas priekšsēdētājs: Laimdota Melne, Zemes pārvaldības dienesta zemes lietu 

speciāliste;  

komisijas locekļi: Kristina Fedorenkova, “Nautrēnu pagastu apvienības” vecākā 

grāmatvede; 

       Aina Kudure  “Nautrēnu pagastu apvienības” struktūrvienības 

“Vērēmu pagasta pārvalde” lietvede. 

3. Uzdot dzīvokļa īpašuma Nr. (..), kas atrodas Ezeru ielā 6, Sondoros, Vērēmu pagastā, 

Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7896 900 0174, platība 59,5 m2, novērtēšanas komisijai 

iesniegt nosacīto cenu apstiprināšanai Rēzeknes novada domei. 

 

37. § 

Par pakalpojuma maksas apstiprināšanu Rēzeknes novada pašvaldības struktūrvienībā 

“Čornajas pagasta pārvalde”  
(Ziņo S.Ančikovska) 

 

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

pagastu apvienības struktūrvienības “Čornajas pagasta pārvalde” 2019.gada 21.maija iesniegumu 

nr.2.2/87, Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītājas saskaņojumu, kā arī ņemot vērā Finanšu 

pastāvīgās komitejas 2019.gada 13.jūnija priekšlikumu par uzņēmējdarbības konkurences 

kropļošanas novēršanu attiecīgajā teritorijā, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” 16 (Regīna 

Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, Anita 

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

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

“pret” - nav, “atturas” – nav, nolemj: 

 

1. No 2019.gada 20.jūnija apstiprināt šādu Rēzeknes novada pašvaldības struktūrvienības 

“Čornajas pagasta pārvalde” maksas pakalpojuma izcenojumu: (neieskaitot PVN 21%. 

PVN likme piemērojama pēc attiecīgā laika perioda noteiktās PVN likmes valstī) 
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Nr. 

p.k. 
Pakalpojuma veids Mērvienība 

Cena bez 

PVN 

(euro) 

Piezīmes 

 

1. Pirts apmeklējums (līdz 1 

stundai) 

 

Euro/apmeklējums 3,43 Pakalpojums tiek 

piedāvāts tikai 

gadījumā, ja tas 

nekonkurē ar 

privāto sektoru. 

Apmeklējums 

paredzēts 1 stundas 

ietvaros. 

 

2. Atzīt par spēku zaudējušu 2016.gada 16.jūnija lēmuma “"Par pakalpojumu maksu 

apstiprināšanu Čornajas pagasta pārvaldē” (protokols Nr.14, 11.§) 1.punkta tabulas 

6.punkts. 

 

38. § 

Par pakalpojumu maksu apstiprināšanu Rēzeknes novada pašvaldības struktūrvienībā 

“Dricānu pagasta pārvalde”  
(Ziņo S.Ančikovska) 

 

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

apvienības struktūrvienības “Dricānu pagasta pārvalde” 2019.gada 12.jūnija iesniegumu nr.2.2/40, 

Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītājas saskaņojumu, kā arī ņemot vērā Finanšu pastāvīgās 

komitejas 2019.gada 13.jūnija priekšlikumu par uzņēmējdarbības konkurences kropļošanas 

novēršanu attiecīgajā teritorijā, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” 16 (Regīna Baranova, 

Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds 

Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors 

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

nav, nolemj: 

 

1. No 2019.gada 20.jūnija apstiprināt šādus Rēzeknes novada pašvaldības struktūrvienības 

“Dricānu 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 

1. Kultūras nama mazās zāles noma euro/h 4.88 Pakalpojums 

tiek piedāvāts 

tikai 

gadījumā, ja 

tas nekonkurē 

ar privāto 

sektoru 

2. Kultūras nama lielā zāles noma euro/h 11.92 Pakalpojums 

tiek piedāvāts 
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tikai 

gadījumā, ja 

tas nekonkurē 

ar privāto 

sektoru 

3. Vidusskolas sporta zāles noma euro/h 11.00 Pakalpojums 

tiek piedāvāts 

tikai 

gadījumā, ja 

tas nekonkurē 

ar privāto 

sektoru 

4. Par uzturēšanos Dricānu vidusskolas 

internāta telpās pašvaldības 

organizēto pasākumu ietvaros 

euro/diennaktī 

istabiņa 

9.03 Pakalpojums 

tiek piedāvāts 

tikai 

gadījumā, ja 

tas nekonkurē 

ar privāto 

sektoru 

 

2. Atzīt par spēku zaudējušiem: 

2.1. Rēzeknes novada domes 2016.gada 6.oktobra lēmuma “"Par pakalpojumu maksu 

apstiprināšanu Dricānu pagasta pārvaldē” (protokols Nr.23, 12.§) 1. punkta tabulas 

8. un 9.apakšpunktu; 

2.2. Rēzeknes novada domes 208.gada 15.novembra lēmuma “Par pakalpojumu maksu 

apstiprināšanu Dricānu pagastā” (protokols Nr.24, 25. §) tabulas 1. un 2.punktu. 

 

39. § 

Par pakalpojumu maksu apstiprināšanu Rēzeknes novada pašvaldības struktūrvienībā 

“Gaigalavas pagasta pārvalde”  
(Ziņo S.Ančikovska) 

 

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

apvienības struktūrvienības “Gaigalavas pagasta pārvalde” 2019.gada 6.jūnija iesniegumu 

nr.2.2/83, Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītājas saskaņojumu, kā arī ņemot vērā Finanšu 

pastāvīgās komitejas 2019.gada 13.jūnija priekšlikumu par uzņēmējdarbības konkurences 

kropļošanas novēršanu attiecīgajā teritorijā, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” 16 (Regīna 

Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, Anita 

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

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

“pret” - nav, “atturas” – nav, nolemj: 

 

1. No 2019.gada 20.jūnija apstiprināt šādus Rēzeknes novada pašvaldības struktūrvienības 

“Gaigalavas 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. Gaigalavas kultūras nama 

izstāžu zāles telpu noma 

 

Euro/h 2,82 Pakalpojums tiek 

piedāvāts tikai 

gadījumā, ja tas 

nekonkurē ar 

privāto sektoru 

2. Gaigalavas kultūras nama 

kamīnzāles telpu noma 

Euro/h 2,22 Pakalpojums tiek 

piedāvāts tikai 

gadījumā, ja tas 

nekonkurē ar 

privāto sektoru 

3. Gaigalavas kultūras nama stabu 

zāles telpu noma 

Euro/h 4,09 Pakalpojums tiek 

piedāvāts tikai 

gadījumā, ja tas 

nekonkurē ar 

privāto sektoru 

4. Gaigalavas kultūras nama 

jauniešu dienas centra telpu 

noma 

Euro/h 2,44 Pakalpojums tiek 

piedāvāts tikai 

gadījumā, ja tas 

nekonkurē ar 

privāto sektoru 

5. SAC “Strūžānu skolas” telpu 

noma 

Euro/h 4,47 Pakalpojums tiek 

piedāvāts tikai 

gadījumā, ja tas 

nekonkurē ar 

privāto sektoru 

 

2. Atzīt par spēku zaudējušu 2016.gada 20.oktobra lēmuma “Par pakalpojumu maksu 

apstiprināšanu Gaigalavas pagasta pārvaldē” (protokols Nr.24, 15.§) 1.punkta tabulas 

2.-4.apakšpunktu. 

 

40. § 

Par pakalpojuma maksas apstiprināšanu Rēzeknes novada pašvaldības struktūrvienībā 

“Kantinieku pagasta pārvalde”  
(Ziņo S.Ančikovska) 

 

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

apvienības struktūrvienības “Kantinieku pagasta pārvalde” 2019.gada 10.jūnija iesniegumu 

nr.2.2/34, Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītājas saskaņojumu, kā arī ņemot vērā Finanšu 

pastāvīgās komitejas 2019.gada 13.jūnija priekšlikumu par uzņēmējdarbības konkurences 

kropļošanas novēršanu attiecīgajā teritorijā, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” 16 (Regīna 

Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, Anita 

Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, 
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Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs  Šķesters, Monvīds Švarcs, Ērika Teirumnieka), 

“pret” - nav, “atturas” – nav, nolemj: 

 

1. No 2019.gada 20.jūnija apstiprināt šādu Rēzeknes novada pašvaldības struktūrvienības 

” Kantinieku pagasta pārvalde” maksas pakalpojuma izcenojumu: (neieskaitot PVN 

21%. PVN likme piemērojama pēc attiecīgā laika perioda noteiktās PVN likmes valstī) 

Nr. 

p.k. 
Pakalpojuma veids Mērvienība 

Cena bez 

PVN 

(euro) 

 

Piezīmes 

1. Sporta centra telpu noma  euro/h 8.44 Pakalpojums 

tiek piedāvāts 

tikai 

gadījumā, ja 

tas nekonkurē 

ar privāto 

sektoru 

 

2. Atzīt par spēku zaudējušu 2016.gada 20.oktobra lēmuma “"Par pakalpojumu maksu 

apstiprināšanu Sakstagala pagasta pārvaldē” (protokols Nr.24, 19.§) 1.punkta tabulas 

1.apakšpunktu. 

 

41. § 

Par pakalpojumu maksu apstiprināšanu Rēzeknes novada pašvaldības struktūrvienībā 

“Nagļu pagasta pārvalde”  
(Ziņo S.Ančikovska) 

 

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

apvienības struktūrvienības “Nagļu pagasta pārvalde” 2019.gada 6.jūnija iesniegumu nr.2.2/50, 

Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītājas saskaņojumu, kā arī ņemot vērā Finanšu pastāvīgās 

komitejas 2019.gada 13.jūnija priekšlikumu par uzņēmējdarbības konkurences kropļošanas 

novēršanu attiecīgajā teritorijā, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” 16 (Regīna Baranova, 

Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds 

Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors 

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

nav, nolemj: 

 

1. No 2019.gada 20.jūnija apstiprināt šādus Rēzeknes novada pašvaldības struktūrvienības 

“Nagļu 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 

 

1. Nagļu tautas nama telpu noma 

 

Euro/h 4,29 Pakalpojums tiek 

piedāvāts tikai 

gadījumā, ja tas 
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nekonkurē ar 

privāto sektoru 

2.  Nagļu skolas sporta zāles telpu 

noma 

Euro/h 1,57 Pakalpojums tiek 

piedāvāts tikai 

gadījumā, ja tas 

nekonkurē ar 

privāto sektoru 

 

2. Atzīt par spēku zaudējušu 2016.gada 6.oktobra lēmuma “"Par pakalpojumu maksu 

apstiprināšanu Nagļu pagasta pārvaldē” (protokols Nr.23, 16.§) 1.punkta tabulas 1.-

3.apakšpunktu. 

 

42. § 

Par pakalpojumu maksu apstiprināšanu Rēzeknes novada pašvaldības struktūrvienībā 

“Ozolmuižas pagasta pārvalde” 
(Ziņo S.Ančikovska) 

 

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

apvienības struktūrvienības “Ozolmuižas pagasta pārvalde” 2019.gada 6.jūnija iesniegumu 

nr.2.2/41, Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītājas saskaņojumu, kā arī ņemot vērā Finanšu 

pastāvīgās komitejas 2019.gada 13.jūnija priekšlikumu par uzņēmējdarbības konkurences 

kropļošanas novēršanu attiecīgajā teritorijā, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” 16 (Regīna 

Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, Anita 

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

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

“pret” - nav, “atturas” – nav, nolemj: 

 

1. No 2019.gada 1.jūlija apstiprināt šādus Rēzeknes novada pašvaldības struktūrvienības 

“Ozolmuižas pagasta pārvalde” maksas pakalpojumu izcenojums: (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 

 

1. Bērnu un jauniešu centra 

zāles noma 

Euro/h 3,48 Pakalpojums tiek 

piedāvāts tikai 

gadījumā, ja tas 

nekonkurē ar 

privāto sektoru. 

 

2. Kultūras nama zāles noma Euro/h 4,12 Pakalpojums tiek 

piedāvāts tikai 

gadījumā, ja tas 
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nekonkurē ar 

privāto sektoru. 

 

3. Dušas apmeklējums Euro/cilv. 0,94 Pakalpojums tiek 

piedāvāts tikai 

gadījumā, ja tas 

nekonkurē ar 

privāto sektoru. 

 

 

2. Atzīt par spēku zaudējušu 2016.gada 6.oktobra lēmuma “Par pakalpojumu maksu 

apstiprināšanu Ozolmuižas pagasta pārvaldē” (protokols Nr.23, 19.§) 1.punkta tabulas 

5.,6. un 8..punktu.  

 

43. § 

Par pakalpojumu maksu apstiprināšanu Rēzeknes novada pašvaldības struktūrvienībā 

“Rikavas pagasta pārvalde” 
(Ziņo S.Ančikovska) 

 

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

apvienības struktūrvienības “Rikavas pagasta pārvalde” 2019.gada 10.jūnija iesniegumu nr.2.2/21, 

Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītājas saskaņojumu, kā arī ņemot vērā Finanšu pastāvīgās 

komitejas 2019.gada 13.jūnija priekšlikumu par uzņēmējdarbības konkurences kropļošanas 

novēršanu attiecīgajā teritorijā, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” 16 (Regīna Baranova, 

Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds 

Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors 

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

nav, nolemj: 

 

1. No 2019.gada 20.jūnija apstiprināt šādus Rēzeknes novada pašvaldības struktūrvienības 

“Rikavas 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 

 

1. Rikavas kultūras nama lielās 

zāles telpu noma 

 

Euro/h 7,73 Pakalpojums tiek 

piedāvāts tikai 

gadījumā, ja tas 

nekonkurē ar 

privāto sektoru 

2. Rikavas kultūras nama mazās 

zāles telpu noma 

 

Euro/h 4.58 Pakalpojums tiek 

piedāvāts tikai 

gadījumā, ja tas 
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nekonkurē ar 

privāto sektoru 

 

2. Atzīt par spēku zaudējušu 2016.gada 6.oktobra lēmuma “Par pakalpojumu maksu 

apstiprināšanu Rikavas pagasta pārvaldē” (protokols Nr.23, 20.§) 1.punkta tabulas                  

5.-6.apakšpunktu.  

 

44. § 

Par pakalpojumu maksu apstiprināšanu Rēzeknes novada pašvaldības struktūrvienībā 

“Sakstagala pagasta pārvalde” 
(Ziņo S.Ančikovska) 

 

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

apvienības struktūrvienības “Sakstagala pagasta pārvalde” 2019.gada 10.jūnija iesniegumu 

nr.2.2/55, Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītājas saskaņojumu, kā arī ņemot vērā Finanšu 

pastāvīgās komitejas 2019.gada 13.jūnija priekšlikumu par uzņēmējdarbības konkurences 

kropļošanas novēršanu attiecīgajā teritorijā, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” 16 (Regīna 

Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, Anita 

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

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

“pret” - nav, “atturas” – nav, nolemj: 

 

1. No 2019.gada 1.jūlija apstiprināt šādus Rēzeknes novada pašvaldības struktūrvienības 

“Sakstagala 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 

1. Sakstagala aktivitāšu centra telpu 

noma  

euro/h 5.66 Pakalpojums 

tiek piedāvāts 

tikai 

gadījumā, ja 

tas nekonkurē 

ar privāto 

sektoru 

2. Fr.Trasuna muzeja “Kolnasāta” 

kamīnzāles noma 

euro/h 6.25 Pakalpojums 

tiek piedāvāts 

tikai 

gadījumā, ja 

tas nekonkurē 

ar privāto 

sektoru 

3. Fr.Trasuna muzeja “Kolnasāta” 

izstāžu zāles noma 

euro/h 12.53 Pakalpojums 

tiek piedāvāts 

tikai 

gadījumā, ja 

tas nekonkurē 
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ar privāto 

sektoru 

 

2. Atzīt par spēku zaudējušu 2017.gada 7.septembra lēmuma “Par pakalpojumu maksu 

apstiprināšanu Sakstagala pagasta pārvaldē” (protokols Nr.22, 12.§) tabulas 2.punktu. 

3. Atzīt par spēku zaudējušu 2016.gada 20.oktobra lēmuma “Par pakalpojumu maksu 

apstiprināšanu Sakstagala pagasta pārvaldē” (protokols Nr.24, 19.§) 1.punkta tabulas          

2. un 3. apakšpunktu. 

 

45. § 

Par pakalpojumu maksu apstiprināšanu Rēzeknes novada pašvaldības struktūrvienībā 

“Stružānu pagasta pārvalde”  
(Ziņo S.Ančikovska) 

 

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

apvienības struktūrvienības “Stružānu pagasta pārvalde” 2019.gada 5.jūnija iesniegumu nr.2.2/93, 

Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītājas saskaņojumu, kā arī ņemot vērā Finanšu pastāvīgās 

komitejas 2019.gada 13.jūnija priekšlikumu par uzņēmējdarbības konkurences kropļošanas 

novēršanu attiecīgajā teritorijā, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” 16 (Regīna Baranova, 

Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds 

Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors 

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

nav, nolemj: 

 

1. No 2019.gada 20.jūnija apstiprināt šādus Rēzeknes novada pašvaldības struktūrvienības 

“Stružānu pagasta pārvalde” maksas pakalpojumu izcenojums: (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 

 

1. Stružānu kultūras nama 

zāles telpu noma 

Euro/h 11,35 Pakalpojums tiek 

piedāvāts tikai 

gadījumā, ja tas 

nekonkurē ar 

privāto sektoru. 

 

2. Stružānu kultūras nama 

mazās zāles telpu noma 

Euro/h 5,20 Pakalpojums tiek 

piedāvāts tikai 

gadījumā, ja tas 

nekonkurē ar 

privāto sektoru. 
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2. Atzīt par spēku zaudējušu 2016.gada 16.jūnija lēmuma “Par pakalpojumu maksu 

apstiprināšanu Stružānu pagasta pārvaldē” (protokols Nr.14, 12.§) 1.punkta tabulas 

3.punktu. 

 

46. § 

Par pakalpojuma maksas apstiprināšanu Rēzeknes novada pašvaldības struktūrvienībā 

“Vērēmu pagasta pārvalde”  
(Ziņo S.Ančikovska) 

 

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

pagastu apvienības struktūrvienības “Vērēmu pagasta pārvalde” 2019.gada 12.jūnija iesniegumu 

nr.2-1/84, Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītājas saskaņojumu, kā arī ņemot vērā Finanšu 

pastāvīgās komitejas 2019.gada 13.jūnija priekšlikumu par uzņēmējdarbības konkurences 

kropļošanas novēršanu attiecīgajā teritorijā, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” 16 (Regīna 

Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, Anita 

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

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

“pret” - nav, “atturas” – nav, nolemj: 

 

1. No 2019.gada 1.jūlija apstiprināt šādu Rēzeknes novada pašvaldības struktūrvienības 

“Vērēmu pagasta pārvalde” maksas pakalpojuma izcenojumu: (neieskaitot PVN 21%. 

PVN likme piemērojama pēc attiecīgā laika perioda noteiktās PVN likmes valstī) 

Nr. 

p.k. 
Pakalpojuma veids Mērvienība 

Cena bez 

PVN 

(euro) 

 

Piezīmes 

1. Vērēmu tautas nama telpu noma euro/h 12,04 Pakalpojums 

tiek piedāvāts 

tikai 

gadījumā, ja 

tas nekonkurē 

ar privāto 

sektoru 

 

2. Atzīt par spēku zaudējušiem: 

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

apstiprināšanu Vērēmu pagasta pārvaldē” (protokols Nr.24, 22.§) 1. punkta tabulas 

3.apakšpunktu. 

 

47. § 

Par atsevišķu Rēzeknes novada domes lēmumu atzīšanu par spēku zaudējušiem  
(Ziņo S.Ančikovska) 

 

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

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

speciālās internātpamatskolas likvidāciju (protokols Nr.5,1.§), lēmumu “Par Rēzeknes novada 

pašvaldības Tiskādu speciālās internātpamatskolas likvidāciju” (protokols Nr.5,2.§), kā arī ņemot 

vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 13.jūnija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, 

balsojot “par” 16 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, 

Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, Elvīra 
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Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs  Šķesters, Monvīds Švarcs, 

Ērika Teirumnieka), “pret” - nav, “atturas” – nav, nolemj: 

 

ar 2019.gada 1.septembri atzīt par spēku zaudējušiem šādus Rēzeknes novada domes 

lēmumus: 

1. 2016.gada 20.oktobra lēmumu “Par pakalpojumu maksu apstiprināšanu Adamovas 

speciālajā internātpamatskolā” (protokols Nr.24,23.§); 

2. 2016.gada 20.oktobra lēmumu “Par pakalpojumu maksu apstiprināšanu Tiskādu 

speciālajā internātpamatskolā” (protokols Nr.24,25.§). 

 

48. § 

Par starpgabala statusa noteikšanu zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 7858 006 

0450,7858 005 0339, 7858 005 0365 Ilzeskalna pagastā  
(Ziņo M.Vizule) 

 

Izskatījusi Ilzeskalna pagasta pārvaldes iesniegumu par zemes vienībām ar kadastra 

apzīmējumiem 7858 006 0450,7858 005 0339, 7858 005 0365 noteikšanu par starpgabaliem, 

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

ņemot vērā Tautsaimniecības attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas 2019.gada 13.jūnija 

priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” 16 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, 

Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels 

Melnis, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, 

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

 

pieņemt lēmumu par starpgabala statusa noteikšanu zemes vienībām ar kadastra 

apzīmējumiem 7858 006 0450,7858 005 0339, 7858 005 0365 Ilzeskalna pagastā (lēmums 

pievienots). 

 

49. § 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Krupeņiksādža” 

Audriņu pagastā  
(Ziņo M.Vizule) 

 

Izskatījusi Sabiedrības ar ierobežotu atbildību ”Latvijasmernieks.lv”, reģistrācijas numurs: 

40003783960, sertificētas zemes ierīkotājas Kristīnes Mundas iesniegtu zemes ierīcības projektu 

nekustamajam īpašumam “Krupeņiksādža”, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 37.panta 

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

pastāvīgās komitejas 2019.gada 13.jūnija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” 16 

(Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, Anita 

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

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

“pret” - nav, “atturas” – nav, nolemj: 

 

pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam 

“Krupeņiksādža” Audriņu pagastā (lēmums pievienots). 
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50. § 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „POPOVU 

MĀJAS” Audriņu pagastā  
(Ziņo M.Vizule) 

 

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

projektu nekustamajam īpašumam „POPOVU MĀJAS”, pamatojoties uz likuma „Par 

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

attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas 2019.gada 13.jūnija priekšlikumu, Rēzeknes novada 

dome, balsojot “par” 16 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, 

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

Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs  Šķesters, Monvīds Švarcs, 

Ērika Teirumnieka), “pret” - nav, “atturas” – nav, nolemj: 

 

pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam 

„POPOVU MĀJAS” Audriņu pagastā (lēmums pievienots). 

 

51. § 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Kalnu rozes” 

Čornajas pagastā  
(Ziņo M.Vizule) 

 

Izskatījusi SIA „Ametrs” zemes ierīkotājas Rūtas Putniņas iesniegtu zemes ierīcības 

projektu nekustamajam īpašumam “Kalnu rozes”, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

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

jautājumu pastāvīgās komitejas 2019.gada 13.jūnija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, 

balsojot “par” 16 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, 

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

Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs  Šķesters, Monvīds Švarcs, 

Ērika Teirumnieka), “pret” - nav, “atturas” – nav, nolemj: 

 

pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam 

“Kalnu rozes” Čornajas pagastā (lēmums pievienots). 

 

52. § 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem “Vingust” un 

“Šalkas 3” Griškānu pagastā  
(Ziņo M.Vizule) 

 

Izskatījusi Sabiedrības ar ierobežotu atbildību ”Latvijasmernieks.lv” sertificētas zemes 

ierīkotājas Kristīnes Mundas iesniegtu zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem 

“Vingust” un “Šalkas 3”, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 37.panta sesto daļu, 41.panta 

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

2019.gada 13.jūnija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” 16 (Regīna Baranova, 

Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds 

Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors 

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

nav, nolemj: 

 

pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem 

“Vingust” un “Šalkas 3” Griškānu pagastā (lēmums pievienots). 
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53. § 

Par 2014.gada 24.aprīļa zemes nomas līguma Nr.6.1/14 darbības termiņa pagarināšanu un 

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

 

Izskatījusi D. B., personas kods (..), deklarētā dzīvesvieta (..), Nautrēnu pagasts, Rēzeknes 

novads, 2019.gada 18.marta 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 

13.jūnija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” 16 (Regīna Baranova, Vasīlijs 

Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds 

Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors 

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

nav, nolemj: 

 

pieņemt lēmumu par 2014.gada 24.aprīļa zemes nomas līguma Nr.6.1/14 darbības termiņa 

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

 

54. § 

Par 2014.gada 30.aprīļa zemes nomas līguma Nr.6.1/16 darbības termiņa pagarināšanu un 

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

 

Izskatījusi V. P., personas kods (..), deklarētā dzīvesvieta: (..), Nautrēnu pagasts, Rēzeknes 

novads, 2019.gada 20.marta 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 

13.jūnija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” 16 (Regīna Baranova, Vasīlijs 

Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds 

Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors 

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

nav, nolemj: 

 

pieņemt lēmumu par 2014.gada 30.aprīļa zemes nomas līguma Nr.6.1/16 darbības termiņa 

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

 

55. § 

Par 2014.gada 30.aprīļa zemes nomas līguma Nr.6.1/17 darbības termiņa pagarināšanu un 

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

 

Izskatījusi J. P., personas kods (..), deklarētā dzīvesvieta : (..), Nautrēnu pagasts, Rēzeknes 

novads, 2019.gada 20.marta 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, 
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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 

13.jūnija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” 16 (Regīna Baranova, Vasīlijs 

Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds 

Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors 

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

nav, nolemj: 

 

pieņemt lēmumu par 2014.gada 30.aprīļa zemes nomas līguma Nr.6.1/17 darbības termiņa 

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

 

56. § 

Par 2014.gada 6.maija zemes nomas līguma Nr.19 darbības termiņa pagarināšanu un 

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

 

Izskatījusi G. G., personas kods (..), dzīvesvietas adrese: (..), Maltas pagasts, Rēzeknes 

novads, 2019.gada 4.aprīļa iesniegumu Nr.5.4.2/2143, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

37.panta sesto daļu, 41.panta pirmās daļas 3.punktu, ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 

2019.gada 13.jūnija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” 16 (Regīna Baranova, 

Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds 

Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors 

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

nav, nolemj: 

 

pieņemt lēmumu par 2014.gada 6.maija zemes nomas līguma Nr.19 darbības termiņa 

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

 

57. § 

Par smilts atradnes „Kozeļņiki - 2” izstrādes atļaujas izsniegšanu SIA „CEĻI UN TILTI” 

Rēzeknes novada Lūznavas pagastā  
(Ziņo T.Kruste) 

 

Izskatījusi SIA „CEĻI UN TILTI” iesniegumu par smilts atradnes „Kozeļņiki - 2” izstrādes 

atļaujas izsniegšanu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 37.panta sesto daļu, 41.panta 

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

2019.gada 13.jūnija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” 16 (Regīna Baranova, 

Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds 

Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors 

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

nav, nolemj: 

 

pieņemt lēmumu par smilts atradnes „Kozeļņiki - 2” izstrādes atļaujas izsniegšanu                          

SIA „CEĻI UN TILTI” Lūznavas pagastā (lēmums pievienots). 
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58. § 

Par 2014.gada 5.jūnija medību tiesību līguma Nr.8-18/1133 grozījumiem un medību tiesību 

līguma ar mednieku biedrību „Aizdusa” Audriņu pagastā izteikšanu jaunā redakcijā  
(Ziņo A.Bringule) 

 

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

pārvaldības likuma” 17.panta pirmo daļu, “Medību likuma” 29.panta pirmo un otro daļu, Ministru 

kabineta 2014.gada 22.jūlija noteikumu Nr.421 “Medību noteikumi” ceturto sadaļu, izvērtējot 

Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Nautrēnu pagastu apvienības” struktūrvienības “Audriņu 

pagasta pārvalde” sniegto informāciju par to, ka mednieku biedrībai „Aizdusa” nododamās medību 

platības, saskaņā ar Līgumā par medību tiesību nodošanu norādītājiem kadastra apzīmējumiem, 

neapsaimnieko neviens cits medību tiesību lietotājs, ņemot vērā mednieku biedrības „Aizdusa” 

2019.gada 9.maija iesniegumu, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Nautrēnu pagastu 

apvienība” struktūrvienības “Audriņu pagasta pārvaldes” 2019.gada 13.jūnija atzinumu un 

Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 13.jūnija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot 

“par” 16 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Anatolijs 

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

Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs  Šķesters, Monvīds Švarcs, Ērika 

Teirumnieka), “pret” - nav, “atturas” – nav, nolemj: 

 

pieņemt lēmumu par 2014.gada 5.jūnija medību tiesību līguma Nr.8-18/1133 grozījumiem 

un medību tiesību līguma ar mednieku biedrību „Aizdusa” Audriņu pagastā izteikšanu jaunā 

redakcijā (lēmums pievienots). 

 

59. § 

Par 2014.gada 5.jūnija medību tiesību līguma Nr.8-18/1133 grozījumiem un medību tiesību 

līguma ar mednieku biedrību „Aizdusa” Ozolmuižas pagastā izteikšanu jaunā redakcijā  
(Ziņo A.Bringule) 

 

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

pārvaldības likuma” 17.panta pirmo daļu, “Medību likuma” 29.panta pirmo un otro daļu, Ministru 

kabineta 2014.gada 22.jūlija noteikumu Nr.421 “Medību noteikumi” ceturto sadaļu, izvērtējot 

Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Dricānu pagasta apvienības” struktūrvienības 

“Ozolmuižas pagasta pārvalde” sniegto informāciju par to, ka mednieku biedrībai „Aizdusa” 

nododamās medību platības, saskaņā ar Līgumā par medību tiesību nodošanu norādītājiem 

kadastra apzīmējumiem, neapsaimnieko neviens cits medību tiesību lietotājs, ņemot vērā 

mednieku biedrības „Aizdusa” 2019.gada 9.maija iesniegumu, Rēzeknes novada pašvaldības 

iestādes “Dricānu pagasta apvienība” struktūrvienības “Ozolmuižas pagasta pārvalde” 2019.gada 

1.jūnija atzinumu un Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 13.jūnija priekšlikumu, Rēzeknes 

novada dome, balsojot “par” 16 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis 

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

Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs  Šķesters, Monvīds 

Švarcs, Ērika Teirumnieka), “pret” - nav, “atturas” – nav, nolemj: 

 

pieņemt lēmumu par 2014.gada 5.jūnija medību tiesību līguma Nr.8-18/1133 grozījumiem 

un medību tiesību līguma ar mednieku biedrību „Aizdusa” Ozolmuižas pagastā izteikšanu jaunā 

redakcijā (lēmums pievienots). 
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60. § 

Par 2014.gada 5.jūnija medību tiesību līguma Nr.8-18/1133 grozījumiem un medību tiesību 

līguma ar mednieku biedrību „Aizdusa” Vērēmu pagastā izteikšanu jaunā redakcijā  
(Ziņo A.Bringule) 

 

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

pārvaldības likuma” 17.panta pirmo daļu, “Medību likuma” 29.panta pirmo un otro daļu, Ministru 

kabineta 2014.gada 22.jūlija noteikumu Nr.421 “Medību noteikumi” ceturto sadaļu, izvērtējot 

Nautrēnu pagastu apvienības struktūrvienības Vērēmu pagasta pārvaldes sniegto informāciju par 

to, ka mednieku biedrībai „Aizdusa” nododamās medību platības, saskaņā ar Līgumā par medību 

tiesību nodošanu norādītājiem kadastra apzīmējumiem, neapsaimnieko neviens cits medību tiesību 

lietotājs, ņemot vērā mednieku biedrības „Aizdusa” 2019.gada 9.maija iesniegumu, Nautrēnu 

pagastu apvienības struktūrvienības Vērēmu pagasta pārvaldes 2019.gada 3.jūnija atzinumu un 

Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 13.jūnija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot 

“par” 16 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Anatolijs 

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

Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs  Šķesters, Monvīds Švarcs, Ērika 

Teirumnieka), “pret” - nav, “atturas” – nav, nolemj: 

 

pieņemt lēmumu par 2014.gada 5.jūnija medību tiesību līguma Nr.8-18/1133 grozījumiem 

un medību tiesību līguma ar mednieku biedrību „Aizdusa” Vērēmu pagastā izteikšanu jaunā 

redakcijā (lēmums pievienots). 

 

61. § 

Par dienesta dzīvokļa īres līguma pagarināšanu V. D. Maltas pagastā  
(Ziņo S.Strankale) 

 

Izskatījusi V. D. iesniegumu par dienesta dzīvokļa īres līguma pagarināšanu, 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 13.jūnija 

priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” 16 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, 

Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels 

Melnis, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, 

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

 

1. Pieņemt lēmumu par dienesta dzīvokļa īres līguma pagarināšanu V. D. Maltas pagastā 

(lēmums pievienots). 

2. Uzdot Rēzeknes novada pašvaldības “Maltas pagasta apvienība” struktūrvienības 

“Maltas pagasta pārvalde” vadītājam Vitālijam Srudram sagatavot un noslēgt 

vienošanos par grozījumiem īres līgumā ar V. D. 

 

62. § 

Par dzīvojamās telpas īres tiesību atzīšanu V. P. Maltas pagastā  
(Ziņo S.Strankale) 

 

Izskatījusi V. P. iesniegumu par dzīvojamās telpas izīrēšanu, 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 13.jūnija priekšlikumu, 

Rēzeknes novada dome, balsojot “par” 16 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars 

Buharins, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, 
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Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs  

Šķesters, Monvīds Švarcs, Ērika Teirumnieka), “pret” - nav, “atturas” – nav, nolemj: 

 

atzīt V. P., personas kods (..), par tiesīgu īrēt pašvaldībai piederošās dzīvojamās telpas un 

iekļaut personu pirmās kārtas reģistrā pašvaldības palīdzības saņemšanai dzīvokļa jautājumu 

risināšanā personu kategorijai - ,,Bērni bāreņi un bērni, kuri palikuši bez vecāku gādības un 

audzināti bērnu aprūpes un audzināšanas iestādē, audžu ģimenē vai pie aizbildņa,- pēc tam, kad ir 

beigusies viņu uzturēšanās tajās, vai arī tad, kad viņi beiguši mācības izglītības iestādē, ja viņiem 

nav iespējams likuma noteiktajā kārtībā iemitināties agrāk aizņemtajā dzīvojamā telpā” ar kārtas 

Nr.15. (lēmums un pielikums Nr.1 pievienots). 

 

63. § 

Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu  
(Ziņo S.Strankale) 

 

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

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

Rēzeknes novada pašvaldības 2009.gada 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 13.jūnija priekšlikumu, 

Rēzeknes novada dome, balsojot “par” 16 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars 

Buharins, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, 

Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs  

Šķesters, Monvīds Švarcs, Ērika Teirumnieka), “pret” - nav, “atturas” – nav, nolemj: 

 

1. Atzīt Ē. M., personas kods (..), par tiesīgu īrēt sociālo dzīvokli, noteikt īrētajam 

dzīvoklim Miera ielā 4 – (..), Strūžāni, Strūžānu pagastā, Rēzeknes novadā, sociālā 

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

20.jūnija līdz 2019.gada 19.decembrim. Uzdot SIA “STRŪŽĀNU SILTUMS” valdes 

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

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

dzīvoklim Parka ielā 3 – (..) Strūžāni, Strūžānu pagastā, Rēzeknes novadā, sociālā 

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

20.jūnija līdz 2019.gada 19.decembrim. Uzdot SIA “STRŪŽĀNU SILTUMS” valdes 

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

 

64. § 

Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu  
(Ziņo S.Strankale) 

 

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

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

Rēzeknes novada pašvaldības 2009.gada 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 13.jūnija priekšlikumu, 

Rēzeknes novada dome, balsojot “par” 16 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars 

Buharins, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, 

Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs  

Šķesters, Monvīds Švarcs, Ērika Teirumnieka), “pret” - nav, “atturas” – nav, nolemj: 
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atzīt A. B., personas kods (..), par tiesīgu īrēt sociālo dzīvokli, noteikt īrētajam dzīvoklim 

Miera ielā 11 – (..), Strūžāni, Stružānu pagastā, Rēzeknes novadā, sociālā dzīvokļa statusu, 

noslēdzot sociālā dzīvokļa īres līgumu uz noteiktu laiku no 2019.gada 20.jūnija līdz 2019.gada 

19.decembrim. Uzdot SIA “STRŪŽĀNU SILTUMS” valdes loceklim Renāram Vabalam 

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

 

65. § 

Par sadarbības līguma noslēgšanu ar SIA “Parka mājas” Lūznavas pagastā  
(Ziņo V.Čuhnovs) 

 

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

ņemot vērā Finanšu patstāvīgās komitejas 2019.gada 13.jūnija priekšlikumu, Rēzeknes novada 

dome, balsojot “par” 16 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, 

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

Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs  Šķesters, Monvīds Švarcs, 

Ērika Teirumnieka), “pret” - nav, “atturas” – nav, nolemj: 

 

1. Noslēgt sadarbības līgumu par sadarbību starp Rēzeknes novada pašvaldību un                 

SIA “Parka mājas” teritorijas labiekārtošanai (līgums pievienots). 

2. Uzdot domes priekšsēdētāja vietniecei Elvīrai Pizānei parakstīt līgumu par sadarbību 

starp Rēzeknes novada pašvaldību un SIA “Parka māja”. 

 

66. § 

Par nekustamā īpašuma Brāļu Skrindu ielā 2A, Rēzeknē izsoles rezultātu apstiprināšanu 
(Ziņo I.Ladnā) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās 

daļas 19.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu un 36.panta 

pirmo daļu, ņemot vērā ņemot vērā Rēzeknes novada domes 2019.gada 2.maija lēmumu (protokols 

Nr.10, 12.§), Izsoles komisijas 2019.gada 18.jūnija izsoles protokolu, Rēzeknes novada dome n o 

l e m j: 

 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Brāļu Skrindu ielā 2A, Rēzeknē (kadastra numurs 2100 

008 1012) – 6500 m2 kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 2100 008 1012, mutiskās izsoles 

ar augšupejošu soli rezultātus, nosakot par izsoles uzvarētāju SIA „RALL”, 

Nr.42403006403, kurš ieguva tiesības uz minēto īpašumu par nosolīto maksu                               

EUR 16 800,00 (sešpadsmit tūkstoši astoņi simti euro 00 centi). 

2. Uzdot Rēzeknes novada domes priekšsēdētājam Monvīdam Švarcam pašvaldības vārdā 

noslēgt un parakstīt līgumu ar izsoles uzvarētāju SIA „RALL”, Nr.42403006403, izsoles 

noteikumos noteiktajā termiņā. 

 

Sēde slēgta 10:50 

 

Nākamā kārtējā Rēzeknes novada domes sēde tiek sasaukta 2019.gada 4.jūlijā. 

 

Pielikumi: 

1. Precizēti Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 2.maija saistošo noteikumi Nr.39 

„Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2015.gada 4.jūnija saistošajos noteikumos 

Nr.54 „Par sociālās palīdzības un citiem pašvaldības pabalstiem Rēzeknes novadā”” uz 

2 lapām 
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2. Kārtība amatu savienošanas iesniegumu iesniegšanai, izvērtēšanai un atļauju 

izsniegšanai uz 3 lapām; 

3.  Kārtība, kādā darbinieks ziņo par iespējamiem pārkāpumiem un  koruptīvām darbībām 

Rēzeknes novada pašvaldībā un kādā veidā rīkojas dāvanu/kukuļa piedāvāšanas 

gadījumā uz 6 lapām; 

4. Vadlīnijas par prasību atgūšanas kārtību Rēzeknes novada pašvaldībā /par sniegtajiem 

maksas pakalpojumiem un pārdoto mantu par atlīdzību/ uz 4 lapām; 

5. Maltas pagastu apvienības struktūrvienība Silmalas pagasta pārvaldes 2019.gada 

10.jūnija iesniegums nr.2.2/167 “Par telpu nomas izsoli komercdarbībai uz 1 lapas; 

6. Nekustamā īpašuma “Pagasta  ēka”, Gornicā, Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā, telpu 

nomas tiesību mutiskās izsoles noteikumi komercdarbībai uz 14 lapām; 

7. Publicējamā informācija par nekustamā īpašuma “Pagasta ēka”, Gornicā, Silmalas 

pagastā, Rēzeknes novadā, telpu nomu komercdarbībai uz 1 lapas; 

8. Neapbūvētas pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7876 002 

0306 daļas Ozolaines pagastā, nomas tiesību izsoles noteikumi ar pielikumiem, ar nomā 

nododamās zemes apsekošanas aktu un nomā nododamās zemes nosacītās nomas 

maksas noteikšanas protokolu pielikumā, kopā uz 22 lapām; 

9. Neapbūvētas pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu                  

7888 003 0118 Silmalas pagastā nomas tiesību izsoles noteikumi ar pielikumiem, ar 

nomā nododamās zemes apsekošanas aktu un nomā nododamās zemes nosacītās nomas 

maksas noteikšanas protokolu pielikumā, kopā uz 21 lapas; 

10. Par neapbūvētas pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7894 

002 0089  Stružānu pagastā nomas tiesību izsoles noteikumi ar pielikumiem, ar nomā 

nododamās zemes apsekošanas aktu un nomā nododamās zemes nosacītās nomas 

maksas noteikšanas protokolu pielikumā, kopā uz 19 lapām; 

11. Par neapbūvētas pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7894 

002 0217 Stružānu pagastā nomas tiesību izsoles noteikumi ar pielikumiem, ar nomā 

nododamās zemes apsekošanas aktu un nomā nododamās zemes nosacītās nomas 

maksas noteikšanas protokolu pielikumā, kopā uz 19 lapām; 

12. Par neapbūvētas pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7894 

002 0247  Stružānu pagastā nomas tiesību izsoles noteikumi ar pielikumiem, ar nomā 

nododamās zemes apsekošanas aktu un nomā nododamās zemes nosacītās nomas 

maksas noteikšanas protokolu pielikumā, kopā uz 19 lapām; 

13. Par neapbūvētas pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7894 

002 0390  Stružānu pagastā nomas tiesību izsoles noteikumi ar pielikumiem, ar nomā 

nododamās zemes apsekošanas aktu un nomā nododamās zemes nosacītās nomas 

maksas noteikšanas protokolu pielikumā, kopā uz 20 lapām; 

14. Par neapbūvētas pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7894 

002 0392  Stružānu pagastā nomas tiesību izsoles noteikumi ar pielikumiem, ar nomā 

nododamās zemes apsekošanas aktu un nomā nododamās zemes nosacītās nomas 

maksas noteikšanas protokolu pielikumā, kopā uz 20 lapām; 

15. Par neapbūvētas pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7894 

002 0397 Stružānu pagastā nomas tiesību izsoles noteikumi ar pielikumiem, ar nomā 

nododamās zemes apsekošanas aktu un nomā nododamās zemes nosacītās nomas 

maksas noteikšanas protokolu pielikumā, kopā uz 20 lapām; 

16. Par rezerves zemes fonda zemes vienības ‘’Zalktīši”  ar kadastra apzīmējumu 7846 007 

0236 daļas  nomas tiesību izsoli  Čornajas pagastā nomas tiesību izsoles noteikumi ar 

pielikumiem, ar nomā nododamās zemes apsekošanas aktu un nomā nododamās zemes 

nosacītās nomas maksas noteikšanas protokolu pielikumā, kopā uz 19 lapām; 
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17. Par neapbūvētas zemes reformas pabeigšanas zemes vienības daļas ar kadastra 

apzīmējumu 7844 004 0153  Bērzgales pagastā nomas tiesību izsoles noteikumi ar 

pielikumiem, ar nomā nododamās zemes apsekošanas aktu un nomā nododamās zemes 

nosacītās nomas maksas noteikšanas protokolu pielikumā, kopā uz 20 lapām; 

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

apzīmējumu 7888 012 0358 Silmalas pagastā nomas tiesību izsoles noteikumi ar 

pielikumiem, ar nomā nododamās zemes apsekošanas aktu un nomā nododamās zemes 

nosacītās nomas maksas noteikšanas protokolu pielikumā, kopā uz 20 lapām; 

19. Nautrēnu pagastu apvienības struktūrvienības “Vērēmu pagasta pārvaldes” 2019.gada 

6.jūnija iesnieguma Nr.2.1/79 kopija ar atzinumu un ekspertīzes slēdzieniem pielikumā, 

kopā uz 6 lapām; 

20. Kaunatas pagastu apvienības struktūrvienības “Stoļerovas pagasta pārvaldes” 

2019.gada 31.maija iesnieguma Nr.2.2/39 kopija ar pielikumiem, kopā uz 4 lapām; 

21. Kaunatas pagastu apvienības struktūrvienības “Čornajas pagasta pārvalde” 2019.gada 

21.maija iesnieguma Nr.2.2/87 kopija ar pakalpojumu izcenojumiem pielikumā, kopā 

uz 2 lapām; 

22. Dricānu pagastu apvienības struktūrvienības “Dricānu pagasta pārvalde” 2019.gada 

12.jūnija iesnieguma Nr.2.2/40 kopija ar pakalpojumu izcenojumiem pielikumā, kopā 

uz 5 lapām; 

23. Dricānu pagastu apvienības struktūrvienības “Gaigalavas pagasta pārvalde” 2019.gada 

6.jūnija iesnieguma Nr.2.2/83 kopija ar pakalpojumu izcenojumiem pielikumā, kopā uz 

6 lapām; 

24. Dricānu pagastu apvienības struktūrvienības “Kantinieku pagasta pārvalde” 2019.gada 

10.jūnija iesnieguma Nr.2.2/34 kopija ar pakalpojumu izcenojumiem pielikumā, kopā 

uz 2 lapām; 

25. Dricānu pagastu apvienības struktūrvienības “Nagļu pagasta pārvalde” 2019.gada 

6.jūnija iesnieguma Nr.2.2/50 kopija ar pakalpojumu izcenojumiem pielikumā, kopā uz 

3 lapām; 

26. Dricānu pagastu apvienības struktūrvienības “Ozolmuižas pagasta pārvalde” 2019.gada 

6.jūnija iesnieguma Nr.2.2/41 kopija ar pakalpojumu izcenojumiem pielikumā, kopā uz 

6 lapām; 

27. Dricānu pagastu apvienības struktūrvienības “Rikavas pagasta pārvalde” 2019.gada 

10.jūnija iesnieguma Nr.2.2/21 kopija ar pakalpojumu izcenojumiem pielikumā, kopā 

uz 5 lapām; 

28. Dricānu pagastu apvienības struktūrvienības “Sakstagala pagasta pārvalde” 2019.gada 

10.jūnija iesnieguma Nr.2.2/55 kopija ar pakalpojumu izcenojumiem pielikumā, kopā 

uz 5 lapām; 

29. Dricānu pagastu apvienības struktūrvienības “Stružānu pagasta pārvalde” 2019.gada 

5.jūnija iesnieguma Nr.2.2/93 kopija ar pakalpojumu izcenojumiem pielikumā, kopā uz 

3 lapām; 

30. Nautrēnu pagastu apvienības struktūrvienības “Vērēmu pagasta pārvalde” 2019.gada 

12.jūnija iesnieguma Nr.2-1/84 kopija ar pakalpojumu izcenojumiem pielikumā, kopā 

uz 5 lapām; 

31. Līguma projekts par medību tiesību nodošanu Audriņu pagastā mednieku biedrībai 

“Aizdusa” uz 16 lapām; 

32. Līguma projekts par medību tiesību nodošanu Ozolmuižas pagastā mednieku biedrībai 

“Aizdusa” uz 6 lapām; 

33. Līguma projekts par medību tiesību nodošanu Vērēmu pagastā mednieku biedrībai 

“Aizdusa” uz 3 lapām; 
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34. Sadarbības līguma projekts par sadarbību starp Rēzeknes novada pašvaldību un                 

SIA “Parka mājas” teritorijas labiekārtošanu uz 4 lapām; 

35. Nekustamā īpašuma Brāļu Skrindu ielā 2A, Rēzeknē izsoles komisijas 2019.gada 

18.jūnija sēdes protokols ar pievienotiem dokumentiem uz 9 lapām; 

36. Rēzeknes novada domes lēmumi (administratīvie akti) 7.§, 20.§, 27.§- 36.§, 48.§ ar 

grafisko pielikumu - 62.§, kopā uz 44 lapām; 

37. Pirmās kārtas reģistrs Par dzīvokļu jautājumu risināšanu ,,Bērni bāreņi un bērni, kuri 

palikuši bez vecāku gādības un audzināti bērnu aprūpes un audzināšanas iestādē, audžu 

ģimenē vai pie aizbildņa,- pēc tam, kad ir beigusies viņu uzturēšanās tajās, vai arī tad, 

kad viņi beiguši mācības izglītības iestādē, ja viņiem nav iespējams likuma noteiktajā 

kārtībā iemitināties agrāk aizņemtajā dzīvojamā telpā” Pielikums Nr.1 uz 1 lapas; 

 

 

Sēdes vadītājs                                                                                                     Monvīds Švarcs 

2019.gada 20.jūnijā 
 

 

 

Protokoliste                                                                                                         Iveta Ladnā 

2019.gada 20.jūnijā 

 

 

 

 

 


