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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 16.augustā                                                                                                               Nr.19 
 

Sēde sasaukta plkst.10.00 

Sēde atklāta plkst.10.00 

 

Sēdi vada Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs 

 

Protokolē Rēzeknes novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības nodaļas vadītāja Ilona Turka 

 

Piedalās:  

– Rēzeknes novada domes deputāti: Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Vilis Deksnis, 

Anatolijs Laizāns, Zigfrīds Lukaševičs, Edgars Nizins, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris 

Stanka, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs  Šķesters, Ērika Teirumnieka 

– Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniece Elvīra Pizāne 

– Rēzeknes novada pašvaldības izpilddirektors Jānis Troška 

– Rēzeknes novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības juriste Iveta Ladnā 

– Rēzeknes novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Silvija 

Ančikovska 

− Rēzeknes novada pašvaldības Zemes pārvaldības dienesta vecākā zemes lietu speciāliste 

Marta Vizule 

− Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas projektu vadītāja Brigita 

Arbidāne  

− Rēzeknes novada pašvaldības Sociālā dienesta nodaļas vadītāja Silvija Strankale 

 

Nepiedalās:  

− Rēzeknes novada domes deputāti: Aivars Buharins, Anita Ludborža, Pāvels Melnis – 

pamatdarbā 

 

Darba kārtībā: 

1. Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības nolikumā „Par atlīdzību Rēzeknes 

novada pašvaldībā” 

2. Par grozījumiem Dricānu vidusskolas nolikumā 

3. Par Nautrēnu vidusskolas nolikuma apstiprināšanu 

4. Par nekustamā īpašuma Rāznas ielā 38, Kaunatas pagastā, Rēzeknes novadā, telpu 

nomas tiesību izsoli tekstilmākslas darbnīcas ierīkošanai 

5. Par nekustamā īpašuma Skolas ielā 14, Kaunatā, Kaunatas pagastā, Rēzeknes 

novadā, telpu nomas tiesību izsoli darbnīcu ierīkošanai 

6. Par nekustamā īpašuma Jaunības ielā 15, Rikavā, Rikavas pagastā, Rēzeknes novadā, 

telpu Nr.4, Nr.5, Nr.6, Nr.7, nomas tiesību izsoli komercdarbības veikšanai 
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7. Par nekustamā īpašuma Jaunības ielā 15, Rikavā, Rikavas pagastā, Rēzeknes novadā, 

telpas Nr.49 nomas tiesību izsoli saimnieciskās darbības veikšanai 

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

telpu nomas tiesību izsoli komercdarbībai 

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

apzīmējumu 7888 002 0340 Silmalas pagastā nomas tiesību izsoli 

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

apzīmējumu 7888 002 0389 Silmalas pagastā nomas tiesību izsoli 

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

012 0211 Silmalas pagastā nomas tiesību izsoli 

12. Par kustamās mantas – pasažieru autobusa SETRA S 309 HD - izsoles atzīšanu par 

nenotikušu Feimaņu pagastā 

13. Par kustamās mantas – pasažieru autobusa SETRA S 309 HD – pārdošanu atkārtotā 

mutiskā izsolē ar augšupejošu soli Feimaņu pagastā 

14. Par kustamās mantas – vieglās automašīnas MITSUBISHI OUTLANDER GP 2994 - 

izsoles rezultātu apstiprināšanu 

15. Par pašvaldībai piederošās kustamās mantas – cirsmu 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, izsoles rezultātu apstiprināšanu 

16. Par Rēzeknes novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Smiltaine” ar kadastra 

Nr.6876 005 0443, Nautrēnu pagasts, izsoles rezultātu apstiprināšanu 

17. Par Rēzeknes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Rītausma 88” ar kadastra 

Nr.7876 001 0492 ,Ozolaines pagastā, atsavināšanu pārdodot izsolē 

18. Par dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā Nautrēnu pagastā 

19. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) „Strautiņi”, Dricānos, Dricānu pagastā, nosacītās cenas 

apstiprināšanu 

20. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..), “Strautiņi”, Dricāni, Dricānu pagastā, nosacītās cenas 

apstiprināšanu 

21. Par nekustamā īpašuma „Smilškalne”, Kantinieku pagastā, nosacītās cenas 

apstiprināšanu 

22. Par nekustamā īpašuma Ziedu ielā 7, Kaunatā, Kaunatas pagastā, nodošanu 

atsavināšanai I. L. 

23. Par pakalpojumu maksu apstiprināšanu Rēzeknes novada pašvaldības 

struktūrvienībā “Maltas pagasta pārvalde” 

24. Par pakalpojumu maksu apstiprināšanu Rēzeknes novada pašvaldības 

struktūrvienībā “Pušas pagasta pārvalde” 

25. Par pakalpojumu maksu apstiprināšanu Rēzeknes novada pašvaldības 

struktūrvienībā “Silmalas pagasta pārvalde” 

26. Par interešu neformālās izglītības programmas mācību maksas apstiprināšanu 

Rēzeknes novada pašvaldības Maltas mūzikas skolā 

27.  Par 2014.gada 22.maija zemes nomas līguma Nr.46 darbības termiņa pagarināšanu 

un zemes nomas līguma izteikšanu jaunā redakcijā 

28. Par 2014.gada 2.jūnija zemes nomas līguma Nr.71 darbības termiņa pagarināšanu 

un zemes nomas līguma izteikšanu jaunā redakcijā 

29. Par dienesta dzīvokļa īres līguma noslēgšanu ar Z. Č. Vērēmu pagastā 

30. Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu 

31. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu 

32. Par Rēzeknes novada pašvaldības projekta „Nožogojuma izbūve Maltas vidusskolas 

futbola laukumā” pārņemšanu no Rēzeknes novada pašvaldības Bērnu-jaunatnes 

sporta skolas 
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33. Par Rēzeknes novada pašvaldības projekta „Sporta pakalpojumu uzlabošana 

Bērzgales pamatskolas sporta zālē” pārņemšanu no Rēzeknes novada pašvaldības 

Bērnu-jaunatnes sporta skolas 

34. Par 2018.gada 27.jūlijā noslēgtā starp Rēzeknes novada pašvaldību un biedrību 

“NOVUS” līguma Nr.8.7.1/521 “ Nekustamā īpašuma “Mazdārziņi”, Pušas pagasts, 

Rēzeknes novads, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Novus”  

izbeigšanu 

 

Par izsludinātās Rēzeknes novada domes sēdes darba kārtības apstiprināšanu un 

papildināšanu 

(Ziņo M.Švarcs) 

 

Izskatījusi Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja Monvīda Švarca priekšlikumu par 

izsludinātās Rēzeknes novada domes sēdes darba kārtības apstiprināšanu un papildināšanu, 

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

dome, balsojot “par” 14 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, 

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

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

“atturas” – nav, n o l e m j: 

 

1. apstiprināt izsludināto Rēzeknes novada domes 2019.gada 16.augusta sēdes darba 

kārtību (1. - 33.jautājums). 

2. Papildināt Rēzeknes novada domes 2019.gada 16.augusta sēdes darba kārtību ar 1 

jautājumu kā darba kārtības 34.jautājumu – “Par 2018.gada 27.jūlijā noslēgtā starp 

Rēzeknes novada pašvaldību un biedrību “NOVUS” līguma Nr.8.7.1/521 “ 

Nekustamā īpašuma “Mazdārziņi”, Pušas pagasts, Rēzeknes novads, daļas 

nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Novus”  izbeigšanu” 

 

 

1. § 

Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības nolikumā „Par atlīdzību Rēzeknes novada 

pašvaldībā”  
(Ziņo I.Turka, Debatē S.Šķesters, J.Troška, I.Turka, S.Ančikovska, M.Švarcs) 

 

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

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

likuma 16.panta otro daļu, ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 8.augusta 

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

Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, Zigfrīds Lukaševičs, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis 

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

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

 

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

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

20.septembra sēdē (protokols Nr.20, 2.§); ar grozījumiem Rēzeknes novada domes 

2018.gada 15.novembra sēdē (protokols Nr.24, 1.§), turpmāk tekstā – Nolikums: 

1.1. 55.4.apakšpunktā aiz vārdiem “40 (četrdesmit) % apmērā no mēnešalgas,” 

papildināt ar vārdiem “un darbiniekiem, kam ir noteikts summētais darba laiks 40 

(četrdesmit) % apmērā no vidējās mēnešalgas par nostrādātiem pēdējiem 6 (sešiem) 

mēnešiem, neņemot vērā piemaksas pie mēnešalgas.” 
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1.2. 55.5.apakšpunktā aiz vārdiem “30 (trīsdesmit) % apmērā no mēnešalgas,” 

papildināt ar vārdiem “un darbiniekiem, kam ir noteikts summētais darba laiks 30 

(trīsdesmit) % apmērā no vidējās mēnešalgas par nostrādātiem pēdējiem 6 (sešiem) 

mēnešiem, neņemot vērā piemaksas pie mēnešalgas.” 

2. Ar šo lēmumu izdarītie grozījumi Nolikumā stājas spēkā ar 2019.gada 16.augustu. 

3. Uzdot Juridiskās un lietvedības nodaļas personāllietu speciālistei L.Petrovai nodrošināt 

Rēzeknes novada pašvaldības nolikuma „Par atlīdzību Rēzeknes novada pašvaldībā” 

konsolidēšanu. 

4. Uzdot Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļai nodrošināt 

konsolidētā Rēzeknes novada pašvaldības nolikuma „Par atlīdzību Rēzeknes novada 

pašvaldībā” publicēšanu Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapā. 

 

2. § 

Par grozījumiem Dricānu vidusskolas nolikumā  
(Ziņo V.Deksnis) 

 

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

22.panta pirmo daļu, Rēzeknes novada pašvaldības Dricānu vidusskolas nolikuma (apstiprināts 

Rēzeknes novada domes 2009.gada 20.augusta sēdē, protokols Nr. 7, 21.§) 65.punktu, ņemot vērā 

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu pastāvīgās komitejas 2019.gada 8.augusta priekšlikumu, 

Rēzeknes novada dome, balsojot “par” 14 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Vilis Deksnis, 

Anatolijs Laizāns, Zigfrīds Lukaševičs, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, 

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

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

 

1. apstiprināt Dricānu vidusskolas nolikumā sekojošus grozījumus: 

1.1.  IZTEIKT 2.nodaļas otro rindkopu sekojošā redakcijā: “Juridiskā adrese: 

Dricānu vidusskola, Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads, LV- 4615”; 

1.2. IZSLĒGT nolikuma 3.nodaļas 6.9.apakšpunktu; 

1.3. IZSLĒGT nolikuma 4.nodaļas 8.5.apakšpunktu; 

1.4. IZTEIKT 12.nodaļas 46.punktu sekojošā redakcijā: “46. Skola neveic 

saimniecisko darbību. Skolas saimnieciski tehnisko darbību veic Rēzeknes 

novada pašvaldības iestādes Dricānu pagasta apvienības struktūrvienība 

Dricānu pagasta pārvalde (turpmāk tekstā – Pārvalde), to savstarpēji 

saskaņojot ar Skolas direktoru. “ 

1.5. IZTEIKT 13.nodaļas 54.punktu sekojošā redakcijā: “54. Piemaksas par darba 

kvalitāti pedagogiem tiek noteiktas, pamatojoties uz Ministru kabineta 

noteikumiem un Skolā noteikto kārtību. “ 

1.6. IZTEIKT 13.nodaļas 56.punktu sekojošā redakcijā: “56. Izglītojamo un pedagogu 

materiālā stimulēšana par augstiem sasniegumiem mācību priekšmetu 

olimpiādēs, konkursos, sacensībās, projektos notiek saskaņā ar Rēzeknes 

novada pašvaldības nolikumu „Atbalsts talantīgajiem Rēzeknes novada 

pašvaldības bērniem un jauniešiem”. 

1.7. IZTEIKT 16.nodaļas 76.punktu sekojošā redakcijā: “76. Sadarbībā ar Dibinātāja 

norādīto iestādi Skola organizē un kontrolē darba aizsardzības pasākumus un 

veic darba vides iekšējo uzraudzību”. 

2. Grozījumi piemērojami ar 2019.gada 1.septembri. 

3. Izglītības pārvaldei veikt Dricānu vidusskolas nolikuma konsolidāciju. 
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3. § 

Par Nautrēnu vidusskolas nolikuma apstiprināšanu  
(Ziņo V.Deksnis) 

 

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

22.panta pirmo daļu, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta jautājumu pastāvīgās komitejas 

2019.gada 8.augusta priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” 14 (Regīna Baranova, 

Vasīlijs Bašmakovs, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, Zigfrīds Lukaševičs, Edgars Nizins, Elvīra 

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

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

 

1. apstiprināt Rēzeknes novada pašvaldības Nautrēnu vidusskolas nolikumu (nolikums 

pievienots). 

2. Atzīt ar 2019.gada 1.septembri par spēku zaudējušu 2009.gada 20.augusta Rēzeknes 

novada domes sēdē apstiprināto Nautrēnu vidusskolas nolikumu (protokols Nr.7, 21.§). 

 

4. § 

Par nekustamā īpašuma Rāznas ielā 38, Kaunatas pagastā, Rēzeknes novadā, telpas nomas 

tiesību izsoli tekstilmākslas darbnīcas ierīkošanai  
(Ziņo I.Turka) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 21.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” 12., 24. un 25.punktiem, ņemot vērā Rēzeknes novada pašvaldības 

iestādes “Kaunatas pagastu apvienības” struktūrvienības “Kaunatas pagasta pārvalde” 2019.gada 

26.jūlija ierosinājumu un Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 8.augusta priekšlikumu, 

Rēzeknes novada dome, balsojot “par” 14 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Vilis Deksnis, 

Anatolijs Laizāns, Zigfrīds Lukaševičs, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, 

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

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

 

1. nodot nomā pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Rāznas ielā 38, Kaunatas 

pagastā, Rēzeknes novadā, telpas 34 m2 kopplatībā, ar kadastra apzīmējumu 7862 005 

0303, tekstilmākslas darbnīcas ierīkošanai, rīkojot nekustamā īpašuma telpas nomas 

tiesību izsoli. 

2. Izveidot komisiju izsoles procedūras veikšanai šādā sastāvā: 

Komisijas priekšsēdētājs: Sergejs Bašmakovs – struktūrvienības “Kaunatas pagasta 

pārvalde” vadītājs; 

Komisijas locekļi:  Janīna Kairiša - iestādes “Kaunatas pagastu apvienība” lietvede;  

                                    Antonija Gaveika – iestādes “Kaunatas pagastu apvienība” 

grāmatvede. 

3. Apstiprināt nomas maksas nosacīto cenu (izsoles sākumcenu) – 1,07 EUR/m2 mēnesī 

(bez PVN). 

4. Apstiprināt publicējamo informāciju par nomā nododamo telpu 34 m2 platībā ar kadastra 

apzīmējumu 7862 005 0303, kas atrodas Rāznas ielā 38, Kaunatas pagastā, Rēzeknes 

novadā (publicējamā informācija pievienota). 

5. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma telpas, kas atrodas Rāznas ielā 38, Kaunatas 

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

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

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

novada domes apstiprināto pašvaldības nekustamā īpašuma telpas, kas atrodas Rāznas 

ielā 38, Kaunatas pagastā, Rēzeknes novadā, nomas tiesību izsoles norises kārtību. 

7. Komisijai nodrošināt informācijas par nomas objektu publicēšanu pašvaldības 

mājaslapā internetā 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 domei telpas nomas tiesību izsoles 

rezultātus vai pieņemt lēmumu par telpas nomas tiesību izsoli atzīšanu par nenotikušu. 

 

5. § 

Par nekustamā īpašuma Skolas ielā 14, Kaunatā, Kaunatas pagastā, Rēzeknes novadā, 

telpu nomas tiesību izsoli darbnīcu ierīkošanai  
(Ziņo I.Turka) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 21.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” 12., 24. un 25.punktiem, ņemot vērā Rēzeknes novada pašvaldības 

iestādes “Kaunatas pagastu apvienības” struktūrvienības “Kaunatas pagasta pārvalde” 2019.gada 

7.augusta ierosinājumu un Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 8.augusta priekšlikumu, 

Rēzeknes novada dome, balsojot “par” 14 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Vilis Deksnis, 

Anatolijs Laizāns, Zigfrīds Lukaševičs, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, 

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

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

 

1. nodot nomā pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Skolas ielā 14, Kaunatas pagastā, 

Rēzeknes novadā, telpas 1244,5 m² kopplatībā, kas dalās sekojošās daļās: 

1.1. darbnīca ar kadastra apzīmējumu 7862 005 0548 001 - platība 356,80 m²;  

1.2. telpas daļa ar kadastra apzīmējumu 7862 005 0548 002 – platība 105,10 m²; 

1.3. telpas daļa ar kadastra apzīmējumu 7862 005 0548 002 – platība 55,90 m²; 

1.4. telpas daļa ar kadastra apzīmējumu 7862 005 0548 002 – platība 108,90 m²; 

1.5. telpas daļai ar kadastra apzīmējumu 7862 005 0548 003 - platībā 260,20 m², 

rīkojot nekustamā īpašuma telpu nomas tiesību izsoli. 

2. Izveidot komisiju izsoles procedūras veikšanai šādā sastāvā: 

Komisijas priekšsēdētājs: Sergejs Bašmakovs – struktūrvienības “Kaunatas pagasta 

pārvalde” vadītājs, 

Komisijas locekļi:  Viktors Grišunovs – Zemes pārvaldības dienesta zemes lietu 

speciālists, 

                                    Antonija Gaveika – iestādes “Kaunatas pagastu apvienība” 

grāmatvede. 

3. Apstiprināt nomas maksas nosacīto cenu (izsoles sākumcenu) - 0,15 EUR/m2 mēnesī 

(bez PVN). 

4. Apstiprināt publicējamo informāciju par nomā nododamajām telpām: darbnīca ar 

kadastra apzīmējumu 7862 005 0548 001 - platība 356,80 m²; telpas daļa ar kadastra 

apzīmējumu 7862 005 0548 002 – platība 105,10 m²; telpas daļa ar kadastra apzīmējumu 

7862 005 0548 002 – platība 55,90 m²; telpas daļa ar kadastra apzīmējumu 7862 005 

0548 002 – platība 108,90 m²; telpas daļa ar kadastra apzīmējumu 7862 005 0548 003 - 

platība 260,20 m², kas atrodas Skolas ielā 14, Kaunatas pagastā, Rēzeknes novadā 

(publicējamā informācija pievienota). 
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5. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma telpu, kas atrodas Skolas ielā 14, Kaunatas 

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

pievienota). 

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

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

novada domes apstiprināto pašvaldības nekustamā īpašuma telpu, kas atrodas Skolas 

ielā 14, Kaunatas pagastā, Rēzeknes novadā, nomas tiesību izsoles norises kārtību. 

7. Komisijai nodrošināt informācijas par nomas objektu publicēšanu pašvaldības 

mājaslapā internetā 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 domei telpu nomas tiesību izsoli 

rezultātus vai pieņemt lēmumu par telpu nomas tiesību izsoli atzīšanu par nenotikušu. 

 

6. § 

Par nekustamā īpašuma Jaunības ielā 15, Rikavā, Rikavas pagastā, Rēzeknes novadā, 

telpu Nr.4, Nr.5, Nr.6, Nr.7, nomas tiesību izsoli komercdarbības veikšanai  
(Ziņo I.Turka) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 21.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” 12., 24. un 25.punktiem, ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 

2019.gada 8.augusta priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” 14 (Regīna Baranova, 

Vasīlijs Bašmakovs, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, Zigfrīds Lukaševičs, Edgars Nizins, Elvīra 

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

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

 

1. nodot nomā pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Rikavas pagasta administratīvā 

ēka”, kas atrodas Jaunības ielā 15, Rikavā, Rikavas pagastā, Rēzeknes novadā, telpas 

47,4 m² kopplatībā – telpa Nr.4 (6,0 m2), telpa Nr.5 (24,9 m2), telpa Nr.6 (6,5 m2), telpa 

Nr.7 (10,0 m2), ar kadastra apzīmējumu 7882 007 0807, komercdarbībai, rīkojot 

nekustamā īpašuma telpu nomas tiesību izsoli. 

2. Izveidot komisiju izsoles procedūras veikšanai šādā sastāvā: 

Komisijas priekšsēdētājs: Andrejs Tārauds – Rikavas pagasta pārvades vadītājs, 

Komisijas locekļi: Valentīna Bebriša – Rikavas pagasta pārvaldes lietvede, 

Antoņina Piļajeva – Rikavas pagasta pārvaldes vecākā 

grāmatvede.  

3. Apstiprināt nomas maksas nosacīto cenu (izsoles sākumcenu) - EUR 1,71 par 1 m2 

mēnesī (bez PVN). 

4. Apstiprināt publicējamo informāciju par nomā nododamajām telpām 47,4 m2 kopplatībā 

- Nr.4, Nr.5, Nr.6, Nr.7, kas atrodas “Rikavas pagasta administratīvā ēka”, Jaunības ielā 

15, Rikavā, Rikavas pagastā, Rēzeknes novadā (publicējamā informācija pievienota). 

5. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma telpu Nr.4, Nr.5, Nr.6, Nr.7, kas atrodas 

“Rikavas pagasta administratīvā ēka” Jaunības ielā 15, Rikavā, Rikavas pagastā, 

Rēzeknes novadā, nomas tiesību izsoles norises kārtību (norises kārtība pievienota). 

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

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

novada domes apstiprināto pašvaldības nekustamā īpašuma telpu, kas atrodas “Rikavas 

pagasta administratīvā ēka”, Jaunības ielā 15, Rikavā, Rikavas pagastā, Rēzeknes 

novadā, nomas tiesību izsoles norises kārtību. 
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7. Komisijai nodrošināt informācijas par nomas objektu publicēšanu pašvaldības 

mājaslapā internetā un tās ievietošanu 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 domei telpu nomas tiesību 

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

nenotikušu. 

 

7. § 

Par nekustamā īpašuma Jaunības ielā 15, Rikavā, Rikavas pagastā, Rēzeknes novadā, 

telpas Nr.49 nomas tiesību izsoli saimnieciskās darbības veikšanai  
(Ziņo I.Turka) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 21.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” 12., 24. un 25.punktiem, ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 

2019.gada 8.augusta priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” 14 (Regīna Baranova, 

Vasīlijs Bašmakovs, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, Zigfrīds Lukaševičs, Edgars Nizins, Elvīra 

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

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

 

1. nodot nomā pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Rikavas pagasta administratīvā 

ēka”, kas atrodas Jaunības ielā 15, Rikavā, Rikavas pagastā, Rēzeknes novadā, telpu 

Nr.49 16,0 m2 platībā, ar kadastra apzīmējumu 7882 007 0807, saimnieciskajai darbībai, 

rīkojot nekustamā īpašuma telpas nomas tiesību izsoli. 

2. Izveidot komisiju izsoles procedūras veikšanai šādā sastāvā:  

Komisijas priekšsēdētājs: Andrejs Tārauds – Rikavas pagasta pārvades vadītājs, 

Komisijas locekļi: Valentīna Bebriša – Rikavas pagasta pārvaldes lietvede, 

                              Antoņina Piļajeva – Rikavas pagasta pārvaldes vecākā grāmatvede.  

3. Apstiprināt nomas maksas nosacīto cenu (izsoles sākumcenu) - EUR 1,82 par 1 m2 

mēnesī (bez PVN). 

4. Apstiprināt publicējamo informāciju par nomā nododamo telpu Nr.49 16,0 m2 platībā, 

kas atrodas “Rikavas pagasta administratīvā ēka”, Jaunības ielā 15, Rikavā, Rikavas 

pagastā, Rēzeknes novadā, (publicējamā informācija pievienota). 

5. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma telpas Nr.49, kas atrodas “Rikavas pagasta 

administratīvā ēka”, Jaunības ielā 15, Rikavā, Rikavas pagastā, Rēzeknes novadā, 

nomas tiesību izsoles norises kārtību (norises kārtība pievienota). 

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

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

novada domes apstiprināto pašvaldības nekustamā īpašuma telpas kas atrodas “Rikavas 

pagasta administratīvā ēka”, Jaunības ielā 15, Rikavā, Rikavas pagastā, Rēzeknes 

novadā, nomas tiesību izsoles norises kārtību. 

7. Komisijai nodrošināt informācijas par nomas objektu publicēšanu pašvaldības 

mājaslapā internetā un tās ievietošanu 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 domei telpas nomas tiesību 

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

nenotikušu. 

 



9 

 

8. § 

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

nomas tiesību izsoli komercdarbībai  
(Ziņo I.Turka) 

 

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” 12., 24. un 25.punktiem, ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 

2019.gada 8.augusta priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” 14 (Regīna Baranova, 

Vasīlijs Bašmakovs, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, Zigfrīds Lukaševičs, Edgars Nizins, Elvīra 

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

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

 

1. nodot nomā 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 telpas nomas tiesību izsoli. 

2. Izveidot komisiju izsoles procedūras veikšanai šādā sastāvā: 

Komisijas priekšsēdētājs: Eduards Grišuļonoks – Silmalas pagasta pārvaldes vadītājs, 

Komisijas locekļi: Regīna Baranova – Silmalas pagasta pārvaldes lietvede, 

                                     Lolita Ļoļāne – Maltas pagastu apvienības 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 kārtība pievienota). 

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

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

apstiprināto pašvaldības nekustamā īpašuma “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 

mājaslapā 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 domei telpu nomas tiesību izsoles 

rezultātus vai pieņemt lēmumu par telpu nomas tiesību izsoli atzīšanu par nenotikušu. 

 

9. § 

Par neapbūvētas zemes reformas pabeigšanai paredzētās zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 7888 002 0340 Silmalas pagastā nomas tiesību izsoli 
(Ziņo M.Vizule) 

 

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

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

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

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

3.1. un 3.2.apakšpunktu nosacījumiem, ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 
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8.augusta priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” 14 (Regīna Baranova, Vasīlijs 

Bašmakovs, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, Zigfrīds Lukaševičs, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, 

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

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

 

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

kadastra apzīmējumu 7888 002 0340 ar platību 1,5 ha Silmalas pagastā, rīkojot zemes 

nomas tiesību izsoli. 

2. Noteikt objekta izsoles sākumcenu 46,00 EUR (četrdesmit seši EUR 00 centi) gadā 

(bez PVN). 

3. Izveidot zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 002 0340 izsoles procedūras 

veikšanai komisiju (turpmāk tekstā – Komisija) šādā sastāvā:  

komisijas priekšsēdētājs: Eduards Grišuļonoks – struktūrvienības “Silmalas pagasta 

pārvade” vadītājs, 

 komisijas locekļi: Marina Borisova – Zemes pārvaldības dienesta zemes lietu 

speciāliste, 

                               Nellija Augustāne – struktūrvienības “Silmalas pagasta pārvalde” 

sekretāre.           

4. Apstiprināt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 002 0340, kas atrodas 

“Patrejevkā” 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 002 0340 ar platību 1,5 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 

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. 

 

 

 

 



11 

 

10. § 

Par neapbūvētas zemes reformas pabeigšanai paredzētās zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 7888 002 0389 Silmalas pagastā nomas tiesību izsoli  
(Ziņo M.Vizule) 

 

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

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

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

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

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

8.augusta priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” 14 (Regīna Baranova, Vasīlijs 

Bašmakovs, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, Zigfrīds Lukaševičs, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, 

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

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

 

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

kadastra apzīmējumu 7888 002 0389 ar platību 5,6 ha Silmalas pagastā, rīkojot zemes 

nomas tiesību izsoli. 

2. Noteikt objekta izsoles sākumcenu 215,00 EUR (divi simti piecpadsmit EUR 00 

centi) gadā (bez PVN). 

3. Izveidot zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 002 0389 izsoles procedūras 

veikšanai komisiju (turpmāk tekstā – Komisija) šādā sastāvā:  

 komisijas priekšsēdētājs: Eduards Grišuļonoks – struktūrvienības “Silmalas pagasta 

pārvade” vadītājs, 

 komisijas locekļi: Marina Borisova – Zemes pārvaldības dienesta zemes lietu 

speciāliste, 

                              Nellija Augustāne – struktūrvienības “Silmalas pagasta pārvalde” 

sekretāre.           

4. Apstiprināt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 002 0389, kas atrodas 

“Patrejevkā” 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 002 0389 ar platību 5,6 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 

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 
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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 rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  

7888 012 0211 Silmalas pagastā nomas tiesību izsoli  
(Ziņo M.Vizule) 

 

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

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

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

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

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

8.augusta priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” 14 (Regīna Baranova, Vasīlijs 

Bašmakovs, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, Zigfrīds Lukaševičs, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, 

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

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

 

1. nodot nomā neapbūvētu rezerves zemes fonda zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 

7888 012 0211 ar platību 2,3 ha Silmalas pagastā, rīkojot zemes nomas tiesību izsoli. 

2. Noteikt objekta izsoles sākumcenu 46,00 EUR (četrdesmit seši EUR 00 centi) gadā 

(bez PVN). 

3. Izveidot zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 012 0211 izsoles procedūras 

veikšanai komisiju (turpmāk tekstā – Komisija) šādā sastāvā:  

komisijas priekšsēdētājs: Eduards Grišuļonoks – struktūrvienības “Silmalas pagasta 

pārvade” vadītājs, 

 komisijas locekļi: Marina Borisova – Zemes pārvaldības dienesta zemes lietu 

speciāliste, 

                               Nellija Augustāne – struktūrvienības “Silmalas pagasta pārvalde” 

sekretāre.           

4. Apstiprināt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 012 0211, kas atrodas 

“Barzovkā” 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 rezerves zemes fonda zemes vienības 

ar kadastra apzīmējumu 7888 012 0211 ar platību 2,3 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. 

 

12. § 

Par kustamās mantas – pasažieru autobusa SETRA S 309 HD - izsoles atzīšanu par 

nenotikušu Feimaņu 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 1.punktu 

un otro daļu, 4.panta pirmo un otro daļu, 5.panta pirmo daļu, 6.panta otro un trešo daļu, 8.panta 

ceturto daļu, 31.panta pirmo daļu, Feimaņu pagasta pārvaldes kustamās mantas – pasažieru 

autobusa SETRA S 309 HD izsoles noteikumu 4.1.punktu, Rēzeknes novada domes 2019.gada 

4.jūlija lēmumu „Par kustamās mantas- pasažieru autobusa SETRA S 309 HD - pārdošanu mutiskā 

izsolē ar augšupejošu soli Feimaņu pagastā” (protokols Nr.16, 5.§), ņemot vērā Rēzeknes novada 

pašvaldības iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienības “Feimaņu pagasta pārvalde” 

2019.gada 5.augusta ierosinājumu par izsoles atzīšanu par nenotikušu un Finanšu pastāvīgās 

komitejas 2019.gada 8.augusta priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” 14 (Regīna 

Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, Zigfrīds Lukaševičs, Edgars 

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

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

 

atzīt Rēzeknes novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas – pasažieru autobusa 

SETRA S 309 HD, valsts reģistrācijas Nr.JS3842, mutisko izsoli ar augšupejošu soli par 

nenotikušu, jo noteiktajos izsoles noteikumu termiņos nav reģistrējies neviens izsoles dalībnieks. 

 

13. § 

Par kustamās mantas – pasažieru autobusa SETRA S 309 HD – pārdošanu atkārtotā 

mutiskā izsolē ar augšupejošu soli Feimaņu 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 1.punktu 

un otro daļu, 4. panta pirmo un otro daļu, 5.panta pirmo daļu, 6.panta otro un trešo daļu, 8.panta 

ceturto daļu, 32.panta ceturto daļu, ņemot vērā Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Maltas 

pagastu apvienība” struktūrvienības Feimaņu pagasta pārvaldes 2019.gada 6.augusta ierosinājumu 

par kustamās mantas atkārtoto izsoli, pievienoto tehniskā vērtētāja Daiņa Ančupāna 2019.gada 

10.jūnija ekspertīzes slēdzienu Nr.57, un Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 8.augusta 

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

Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, Zigfrīds Lukaševičs, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis 

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

Ērika Teirumnieka), “pret” - nav, “atturas” – nav, n o l e m j: 
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1. nodot atsavināšanai Rēzeknes novada pašvaldībai piederošo kustamo mantu - SETRA 

S 309 HD, valsts reģistrācijas Nr.JS3842, pamatlīdzekļa uzskaites kartīte Nr.709, 

automašīnas turētājs – Feimaņu pagasta pārvalde, nosakot atsavināšanas veidu – 

pārdošana atkārtotā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.  

2. Noteikt kustamās mantas nosacīto cenu (izsoles sākumcenu) – EUR 4125,00 (četri 

tūkstoši viens simts divdesmit pieci euro 00 centi).  

3. Izveidot komisiju izsoles procedūras veikšanai šādā sastāvā: 

komisijas priekšsēdētājs: Anita Verčinska – struktūrvienības Feimaņu pagasta 

pārvalde vadītāja; 

                 komisijas locekļi: Aksana Baboviča – iestādes “Maltas pagastu apvienība” vecākā 

grāmatvede; 

Viktors Smirnovs – automobiļa vadītājs.   

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 mājaslapā. 

6. Komisijai izsoles rezultātus iesniegt apstiprināšanai Rēzeknes novada domei. 

 

14. § 

Par kustamās mantas – vieglās automašīnas MITSUBISHI OUTLANDER GP 2994 - 

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 3.panta pirmās daļas 1.punktu 

un otro daļu, 4. panta pirmo un otro daļu, 5.panta pirmo daļu, 6.panta otro un trešo daļu, 8.panta 

ceturto daļu, 34.panta otro daļu, Feimaņu pagasta pārvaldes kustamās mantas – vieglās 

automašīnas MITSUBISHI OUTLANDER izsoles noteikumu 4.1.punktu, ņemot vērā Rēzeknes 

novada domes 2019.gada 4.jūlija lēmumu „Par kustamās mantas - vieglās automašīnas 

MITSUBISHI OUTLANDER GP2994 - pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli Feimaņu 

pagastā” (protokols Nr.16, 4.§), Feimaņu pagasta pārvaldes 2019.gada 5.augusta iesniegumu, 

izsoles komisijas 2019.gada 30.jūlija protokolu un Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 

8.augusta priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” 14 (Regīna Baranova, Vasīlijs 

Bašmakovs, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, Zigfrīds Lukaševičs, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, 

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

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

 

1. apstiprināt pašvaldībai piederošās kustamās mantas – vieglās automašīnas 

MITSUBISHI OUTLANDER GP 2994 – izsoles rezultātus, saskaņā ar kuriem par 

izsoles uzvarētāju noteikts J. I., personas kods (..), kurš iegādājās minēto kustamo 

mantu par izsolē nosolīto augstāko cenu EUR 2250,00 (divi tūkstoši divi simti 

piecdesmit euro 00 centi).  

2. Uzdot Feimaņu pagasta pārvaldes vadītājai Anitai Verčinskai pašvaldības vārdā 

sagatavot, noslēgt un parakstīt pirkuma līgumu ar izsoles uzvarētāju J. I., personas kods 

(..), izsoles noteikumos noteiktajā termiņā. 
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15. § 

Par pašvaldībai piederošās kustamās mantas – cirsmu 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, izsoles rezultātu apstiprināšanu  
(Ziņo I.Ladnā, Debatē S.Šķesters, M.Švarcs) 

 

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 1.punktu 

un otro daļu, 4.panta pirmo un otro daļu, 5.panta pirmo daļu, 6.panta otro un trešo daļu, 8.panta 

ceturto daļu, 34.panta otro daļu, Rēzeknes novada pašvaldības kustamās mantas nekustamā 

īpašuma ar kadastra Nr.7892 002 0192 „Nordas” (kadastra apzīmējums 7892 001 0024), 

Stoļerovas pagastā, Rēzeknes novadā, cirsmu izsoles noteikumu 36.punktu, ņemot vērā Rēzeknes 

novada domes 2019.gada 20.jūnija lēmumu „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” (protokols Nr.16, 4.§), Stoļerovas pagasta pārvaldes 2019.gada 5.augusta 

iesniegumu, izsoles komisijas 2019.gada 5.augusta protokolu un Finanšu pastāvīgās komitejas 

2019.gada 8.augusta priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” 14 (Regīna Baranova, 

Vasīlijs Bašmakovs, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, Zigfrīds Lukaševičs, Edgars Nizins, Elvīra 

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

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

 

1. apstiprināt Rēzeknes novada pašvaldības kustamās mantas - septiņu cirsmu - zemes 

vienībā ar kadastra apzīmējumu 7892 001 0024, kas ietilpst nekustamā īpašuma 

“Nordas”, ar kadastra Nr.7892 002 0192 sastāvā un kas atrodas Stoļerovas pagastā, 

Rēzeknes novadā, izsoles rezultātus, nosakot par izsoles uzvarētāju Z/S ,,Virši AG” 

reģ. Nr.42401016322, kura iegādājās minēto kustamo mantu par izsolē nosolīto 

augstāko cenu EUR 27 600,00 (divdesmit septiņi tūkstoši seši simti euro 00 centi).  

2. Uzdot Rēzeknes novada pašvaldības Stoļerovas pagasta pārvaldes vadītājam Aivaram 

Lukšam pašvaldības vārdā noslēgt un parakstīt pirkuma līgumu ar izsoles uzvarētāju 

Z/S ,,Virši AG” reģ. Nr.42401016322, izsoles noteikumos noteiktajā termiņā. 

 

16. § 

Par Rēzeknes novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Smiltaine” ar kadastra Nr.6876 

005 0443, Nautrēnu pagasts, 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 3.panta pirmās daļas 1.punktu 

un otro daļu, 4.panta pirmo un otro daļu, 5.panta pirmo daļu, 6.panta otro un trešo daļu, 8.panta 

ceturto daļu, 34.panta otro daļu, pašvaldības nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.6876 005 0443 

„Smiltaine”, izsoles noteikumu 7.2.punktu, ņemot vērā Rēzeknes novada domes 2019.gada 

6.jūnija lēmumu „Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Smiltaine” Nautrēnu pagastā atsavināšanu 

pārdodot izsolē ar augšupejošu soli” (protokols Nr.13, 8§), Nautrēnu pagasta pārvaldes 2019.gada 

13.augustā sniegto informāciju, izsoles komisijas 2019.gada 7.augusta protokolu un Finanšu 

pastāvīgās komitejas 2019.gada 8.augusta priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” 

14 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, Zigfrīds Lukaševičs, 

Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, Staņislavs Šķesters, 

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

n o l e m j: 
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1. apstiprināt Rēzeknes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Smiltaine” ar kadastra 

Nr.6876 005 0443, izsoles rezultātus, nosakot par izsoles uzvarētāju Z/S “Arājiņi”, 

reģistrācijas Nr.42401017811, kura iegādājās minēto nekustamo īpašumu par izsolē 

nosolīto augstāko cenu EUR 3916,69 (trīs tūkstoši deviņi simti sešpadsmit euro, 69 

centi). 

2. Uzdot Rēzeknes novada pašvaldības iestādes Nautrēnu pagastu apvienības vadītājai Līvijai 

Plavinskai pašvaldības vārdā noslēgt un parakstīt pirkuma līgumu ar izsoles uzvarētāju z/s 

“Arājiņi”, reģistrācijas Nr.42401017811, izsoles noteikumos noteiktajā termiņā. 

 

17. § 

Par Rēzeknes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Rītausma 88”, ar kadastra Nr.7876 

001 0492, Ozolaines pagastā, atsavināšanu pārdodot izsolē  
(Ziņo I.Ladnā) 

 

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

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

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

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

struktūrvienības “Ozolaines pagasta pārvalde” 2019.gada 1.augusta ierosinājumu un Finanšu 

pastāvīgās komitejas 2019.gada 8.augusta priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” 

14 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, Zigfrīds Lukaševičs, 

Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, Staņislavs Šķesters, 

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

n o l e m j: 

 

1. nodot atsavināšanai pašvaldības nekustamo īpašumu “Rītausma 88”, kadastra Nr.7876 

001 0492, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7876 001 0492, platība 

0,041 ha, kas atrodas “Rītausma 88”, Pleikšņos, Ozolaines pagastā, Rēzeknes novadā, 

atsavināšanas procedūru, pārdodot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.  

2. Izveidot nekustamā īpašuma “Rītausma 88”, kadastra Nr.7876 001 0492, kas sastāv no 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7876 001 0492, platība 0,041 ha, vērtības 

noteikšanai un izsoles procedūras veikšanai komisiju 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 Smane – Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Maltas 

pagastu apvienība” struktūrvienības “Ozolaines pagasta 

pārvalde” lietvede. 

3. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma “Rītausma 88” ar kadastra numuru 7876 

001 0492, kas atrodas Pleikšņos, Ozolaines pagastā, Rēzeknes novadā, izsoles 

noteikumus (izsoles noteikumi pievienoti). 

4. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma nosacīto cenu – EUR 781,45 (septiņi simti 

astoņdesmit viens euro, 45 centi). 

5. Izsoles rezultātus komisijai iesniegt apstiprināšanai Rēzeknes novada domē. 
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18. § 

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

 

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

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

2019.gada 8.augusta priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” 14 (Regīna Baranova, 

Vasīlijs Bašmakovs, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, Zigfrīds Lukaševičs, Edgars Nizins, Elvīra 

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

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

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

vārda dzīvokļa īpašumu “Liesmas” 10, Rogovkā, Nautrēnu pagastā, Rēzeknes novadā, 

kadastra Nr.68769000034, platība 60,8 m2, kas sastāv no:  

1.1. telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 6876 006 0243 001 010;  

1.2. pie dzīvokļa īpašuma piederošajām:  

1.2.1. 581/11649 domājamajām daļām no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6876 

006 0156;  

1.2.2. 581/11649 domājamajām daļām no ēkas (būves) ar kadastra apzīmējumu 6876 

006 0243 001. 

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

vārda dzīvokļa īpašumu “Kadiķi” 1, Laizani, Nautrēnu pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra 

Nr.68769000033, platība 58 m2, kas sastāv no:  

2.1. telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 6876 002 0071 001 001;  

2.2. pie dzīvokļa īpašuma piederošajām:  

2.2.1. 5800/11600 domājamajām daļām no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

6876 002 0071;  

2.2.2. 5800/11600 domājamajām daļām no būves ar kadastra apzīmējumu 6876 002 

0071 001. 

2.2.3. 5800/11600 domājamajām daļām no būves (funkcionāli saistīts objekts) ar 

kadastra apzīmējumu 6876 002 0071 002. 

2.2.4. 5800/11600 domājamajām daļām no būves(funkcionāli saistīts objekts) ar 

kadastra apzīmējumu 6876 002 0071 003. 

2.2.5. 5800/11600 domājamajām daļām no būves(funkcionāli saistīts objekts) ar 

kadastra apzīmējumu 6876 002 0071 004. 

2.2.6. 5800/11600 domājamajām daļām no būves(funkcionāli saistīts objekts) ar 

kadastra apzīmējumu 6876 002 0071 005. 

2.2.7. 5800/11600 domājamajām daļām no būves(funkcionāli saistīts objekts) ar 

kadastra apzīmējumu 6876 002 0071 006. 

2.2.8. 5800/11600 domājamajām daļām no būves (funkcionāli saistīts objekts) ar 

kadastra apzīmējumu 6876 002 0071 007. 

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

vārda dzīvokļa īpašumu “Kadiķi” 2, Laizani, Nautrēnu pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra 

Nr.68769000035, platība 58 m2, kas sastāv no:  

3.1. telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 6876 002 0071 001 002;  

3.2. pie dzīvokļa īpašuma piederošajām:  

3.2.1. 5800/11600 domājamajām daļām no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

6876 002 0071;  

3.2.2. 5800/11600 domājamajām daļām no būves ar kadastra apzīmējumu 6876 002 

0071 001. 
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3.2.3. 5800/11600 domājamajām daļām no būves (funkcionāli saistīts objekts) ar 

kadastra apzīmējumu 6876 002 0071 002. 

3.2.4. 5800/11600 domājamajām daļām no būves(funkcionāli saistīts objekts) ar 

kadastra apzīmējumu 6876 002 0071 003. 

3.2.5. 5800/11600 domājamajām daļām no būves(funkcionāli saistīts objekts) ar 

kadastra apzīmējumu 6876 002 0071 004. 

3.2.6. 5800/11600 domājamajām daļām no būves(funkcionāli saistīts objekts) ar 

kadastra apzīmējumu 6876 002 0071 005. 

3.2.7. 5800/11600 domājamajām daļām no būves(funkcionāli saistīts objekts) ar 

kadastra apzīmējumu 6876 002 0071 006. 

3.2.8. 5800/11600 domājamajām daļām no būves (funkcionāli saistīts objekts) ar 

kadastra apzīmējumu 6876 002 0071 007. 

 

19. § 

Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) „Strautiņi”, Dricānos, Dricānu 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 16.maija lēmumu (protokols Nr.12, 15.§) “Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..), 

”Strautiņi”, Dricāni, Dricānu pagasts, nodošanu atsavināšanai S. I.” un S.I. 2019.gada 15.jūlija 

iesniegumu, ņemot vērā Dricānu pagasta pārvaldes nekustamā īpašuma Nr.(..), “Strautiņi”, 

Dricānos, Dricānu pagastā, novērtēšanas komisijas 2019.gada 1.jūlija sēdes protokolu un Finanšu 

pastāvīgās komitejas 2019.gada 8.augusta priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” 

14 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, Zigfrīds Lukaševičs, 

Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, Staņislavs Šķesters, 

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

n o l e m j: 

 

1. apstiprināt dzīvokļa īpašuma Nr.(..), kas atrodas „Strautiņi” – (..), Dricānos, Dricānu 

pagastā, Rēzeknes novadā, 59,4 m2 platībā, kadastra Nr.7850 900 0040, nosacīto cenu 

EUR 1 978,05 (viens tūkstotis deviņi simti septiņdesmit astoņi euro, 05 centi). 

2. Pārdot S. I., personas kods (..), deklarētā dzīvesvieta (..), dzīvokļa īpašuma Nr.(..), kas 

atrodas „Strautiņi” – (..), Dricānos, Dricānu pagastā, Rēzeknes novadā, 59,4 m2 platībā, 

kadastra Nr.7850 900 0040, par brīvu cenu, kas ir vienāda ar nosacīto cenu, t.i., EUR 1 

978,05 (viens tūkstotis deviņi simti septiņdesmit astoņi euro 05 centi).  

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

nosacītās cenas, t. i., 197,81 euro (viens simts deviņdesmit septiņi euro 81 cents). 

4. Noteikt pirmās iemaksas samaksas termiņu līdz 2019.gada 15.septembris. 

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

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

Juridiskajai un lietvedības nodaļai par pirmās iemaksas samaksu. 
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6. Uzdot Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniecei Elvīrai Pizānei noslēgt 

nomaksas pirkuma līgumu ar S. I. 1 (viena) mēneša laikā no pirmās iemaksas samaksas 

dienas. 

7. Noteikt 24 (divdesmit četru) mēnešu nomaksas termiņu no nomaksas pirkuma līguma 

noslēgšanas dienas. 

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

nesamaksātās pirkuma maksas daļas un par pirkuma līgumā noteikto maksājumu 

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

summas par katru kavējuma dienu. 

9. Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2019.gada 16.maija lēmumu (protokols Nr.12, 

15.§), 2.punktu, S. I. 2019.gada 10.jūnijā iemaksāja Rēzeknes novada pašvaldības 

Dricānu pagasta pārvaldes reģ. Nr.40900027407, struktūrvienības “Dricānu pagasta 

pārvalde” AS “SEB banka” norēķinu kontā LV32UNLA0055000968650 EUR 215,00 

(divi simti piecpadsmit euro 00 centi). 

10. Ieskaitīt atlikušo pirkuma maksas daļu EUR 1 763,05 (viens tūkstotis septiņi simti 

sešdesmit trīs euro 05 centi) Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Dricānu pagastu 

apvienības” reģ. Nr.40900027407, struktūrvienības “Dricānu pagasta pārvalde” AS 

“SEB banka” norēķinu kontā LV32UNLA0055000968650. 

11. Noteikt, ka ar dzīvokļa īpašuma Nr.(..), kas atrodas „Strautiņi” – (..), Dricānos, Dricānu 

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

S. I. noslēgtais Dzīvojamās telpas īres līgums. 

12. Samazināt iestādes “Dricānu pagastu apvienības” struktūrvienībai “Dricānu pagasta 

pārvalde” 2019.gadam plānoto transfertu no pašvaldības budžeta 10 % (desmit 

procentu) apmērā, noapaļojot pilnos skaitļos, no nekustamā īpašuma nosacītās cenas, 

koriģējot transfertu, izdarot kārtējos budžeta grozījumus. 

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

iestādes “Dricānu pagastu apvienības” struktūrvienībai “Dricānu pagasta pārvalde” 

radās, veicot nekustamā īpašuma novērtēšanu, ir izlietojami Dricānu pagasta teritorijā 

esošo pašvaldības nekustamo īpašumu kadastrālajai uzmērīšanai un ierakstīšanai 

zemesgrāmatā. 

 

20. § 

Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..), “Strautiņi”, Dricāni, Dricānu 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 16.maija lēmumu (protokols Nr.12, 16.§) “Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..), 

”Strautiņi”, Dricāni, Dricānu pagasts, nodošanu atsavināšanai M.Ž.”, un M. Ž. 2019.gada 15.jūlija 

iesniegumu, ņemot vērā Dricānu pagasta pārvaldes nekustamā īpašuma Nr.(..), “Strautiņi”, 

Dricānos, Dricānu pagastā, novērtēšanas komisijas 2019.gada 1.jūlija sēdes protokolu un Finanšu 

pastāvīgās komitejas 2019.gada 8.augusta priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” 

14 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, Zigfrīds Lukaševičs, 

Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, Staņislavs Šķesters, 



20 

 

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

n o l e m j: 

 

1. apstiprināt dzīvokļa īpašuma Nr.(..), kas atrodas „Strautiņi” – (..), Dricānos, Dricānu 

pagastā, Rēzeknes novadā, 59,3 m2 platībā, kadastra Nr.7850 900 0042 nosacīto cenu 

EUR 2 038,05 (divi tūkstoši trīsdesmit astoņi euro, 05 centi), 

2. Pārdot M. Ž., personas kods (..), dzīvo ”Strautiņi”-(..), Dricānos, Dricānu pagastā, 

Rēzeknes novadā, dzīvokļa īpašumu Nr.(..) kas atrodas „Strautiņi” – (..), Dricānos, 

Dricānu pagastā, Rēzeknes novadā, 59,3 m2 platībā, kadastra Nr.7850 900 0042, par 

brīvu cenu, kas ir vienāda ar nosacīto cenu, t.i. EUR 2 038,05 (divi tūkstoši trīsdesmit 

astoņi euro, 05 centi). 

3. Noteikt pirkuma maksas samaksas termiņu līdz 2019.gada 15.decembrim. 

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

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

un lietvedības nodaļai par pirkuma maksas samaksu. 

5. Uzdot Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniecei Elvīrai Pizānei noslēgt 

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

6. Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2019.gada 16.maija lēmumu (protokols Nr.12, 

16.§) 2.punktu, M. Ž. 2019.gada 22. maijā iemaksāja Rēzeknes novada pašvaldības 

iestādes “Dricānu pagastu apvienība” reģ. Nr.40900027407, struktūrvienības “Dricānu 

pagasta pārvalde” AS “SEB banka” norēķinu kontā LV32UNLA0055000968650 EUR 

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

7. Ieskaitīt atlikušo pirkuma maksas daļu EUR 1 823,05 (viens tūkstotis astoņi simti 

divdesmit trīs euro 05 centi), iestādes “Dricānu pagastu apvienība” reģ. 

Nr.40900027407 struktūrvienības “Dricānu pagasta pārvalde” AS “SEB banka” 

norēķinu kontā LV32UNLA0055000968650. 

8. Noteikt, ka ar dzīvokļa īpašuma Nr.(..), kas atrodas „Strautiņi” – (..), Dricānos, Dricānu 

pagastā, Rēzeknes novadā,, pirkuma līguma noslēgšanas brīdī tiek izbeigts ar M.Ž. 

noslēgtais Dzīvojamās telpas īres līgums. 

9. Samazināt iestādes “Dricānu pagastu apvienība” struktūrvienībai “Dricānu pagasta 

pārvalde” 2019.gadā plānoto transfertu no pašvaldības budžeta 10% (desmit procentu) 

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

transfertu, izdarot kārtējos budžeta grozījumus. 

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

“Dricānu pagastu apvienība” struktūrvienībai “Dricānu pagasta pārvalde” radās, veicot 

nekustamā īpašuma novērtēšanu, ir izlietojami Dricānu pagasta teritorijā esošo 

pašvaldības nekustamo īpašumu kadastrālajai uzmērīšanai un ierakstīšanai 

zemesgrāmatā. 

 

21. § 

Par nekustamā īpašuma „Smilškalne”, Kantinieku 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 
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domes 2019.gada 2.maija lēmumu “Par nekustamā īpašuma „Smilškalne” Kantinieku pagastā 

nodošanu atsavināšanai J. V.” un J. V. 2019.gada 1.augusta iesniegumu, ņemot vērā Kantinieku 

pagasta pārvaldes zemes īpašuma „Smilškalne” novērtēšanas komisijas 2019.gada 29.jūlija sēdes 

protokolu un Finanšu pastāvīgas komitejas 2019.gada 8.augusta priekšlikumu, Rēzeknes novada 

dome, balsojot “par” 14 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, 

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

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

“atturas” – nav, n o l e m j: 

 

1. apstiprināt nekustamā īpašuma „Smilškalne”, kas atrodas „Smilškalne”, Liuža, 

Kantinieku pagasts, Rēzeknes novads, kadastra Nr.7860 006 0110, kas sastāv no zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 7860 006 0110, platība 0,3657 ha, un zemes vienības 

ar kadastra apzīmējumu 7860 006 0111, platība 0,46 ha, nosacīto cenu EUR 2 229,97 

(divi tūkstoši divi simti divdesmit deviņi euro 97 centi). 

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

“Smilškalne”, kas atrodas Kantinieku pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7860 006 

0110, par brīvu cenu, kas ir vienāda ar nosacīto cenu, t.i., EUR 2 229,97 (divi tūkstoši 

divi simti divdesmit deviņi euro 97 centi). 

3. Noteikt pirmo iemaksu EUR 500,00 (pieci simti euro 00 centi).  

4. Noteikt pirmās iemaksas samaksas termiņu līdz 2019.gada 15.septembrim. 

5. Uzdot iestādes “Dricānu pagastu apvienība” struktūrvienībai “Kantinieku pagasta 

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

Juridiskajai un lietvedības nodaļai par pirmās iemaksas samaksu. 

6. Uzdot Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniecei E.Pizānei noslēgt nomaksas 

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

7. Noteikt 12 (divpadsmit) mēnešu nomaksas termiņu no nomaksas pirkuma līguma 

noslēgšanas dienas. 

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

nesamaksātās pirkuma maksas daļas un par pirkuma līgumā noteikto maksājumu 

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

summas par katru kavējuma dienu. 

9. Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2019.gada 2.maija lēmuma (protokols 

Nr.10,35.§), 2.punktu, J. V. 2019.gada 15.maijā iemaksāja iestādes “Dricānu pagastu 

apvienība”, reģistrācijas Nr.90011987548, struktūrvienības “Kantinieku pagasta 

pārvaldes” norēķinu kontā Nr.LV64UNLA0055000969141, AS “SEB banka” EUR 

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

10. Ieskaitīt atlikušo pirkuma maksas daļu EUR 2014,97 (divi tūkstoši četrpadsmit euro 97 

centi) iestādes “Dricānu pagastu apvienība”, reģistrācijas Nr.90011987548, 

struktūrvienības “Kantinieku pagasta pārvaldes” norēķinu kontā 

Nr.LV64UNLA0055000969141, AS “SEB banka”.  

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

brīdī tiek izbeigts ar J. V. noslēgtais zemes nomas līgums par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 7860 006 0110, platība 0,3657 ha, nomu un zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 7860 006 0111, platība 0,46 ha, nomu. 

12. Samazināt iestādes “Dricānu pagastu apvienības” struktūrvienībai “Kantinieku pagasta 

pārvalde” 2019.gadam plānoto transfertu no pašvaldības budžeta 10% (desmit procentu) 

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

transfertu, izdarot kārtējos budžeta grozījumus. 

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

iestādes “Dricānu pagastu apvienības” struktūrvienībai “Kantinieku pagasta pārvalde” 
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radās, veicot nekustamā īpašuma novērtēšanu, ir izlietojami Kantinieku pagasta 

teritorijā esošo pašvaldības nekustamo īpašumu kadastrālajai uzmērīšanai un 

ierakstīšanai zemesgrāmatā. 

 

22. § 

Par nekustamā īpašuma Ziedu ielā 7, Kaunatā, Kaunatas pagastā, nodošanu atsavināšanai 

I.L.  
(Ziņo I.Ladnā) 

 

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

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

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

pastāvīgās komitejas 2019.gada 8.augusta priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” 

14 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, Zigfrīds Lukaševičs, 

Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, Staņislavs Šķesters, 

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

n o l e m j: 

 

1. pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma, kas atrodas Ziedu ielā 7, Kaunatā, Kaunatas 

pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7862 005 0233, kas sastāv no zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 7862 005 0456, platība 0,1299 ha, un četrām būvēm ar kadastra 

apzīmējumiem 7862 005 0456 001, 7862 005 0456 002, 7862 005 0456 003 un 7862 

005 0456 004, nodošanu atsavināšanai I.L. (lēmums pievienots). 

2. Izveidot nekustamā īpašuma, kas atrodas Ziedu ielā 7, Kaunatā, Kaunatas pagastā, 

Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7862 005 0233, nosacītās cenas noteikšanai novērtēšanas 

komisiju šādā sastāvā: 

komisijas priekšsēdētājs – Sergejs Bašmakovs, struktūrvienības “Kaunatas pagasta 

pārvalde” vadītājs, 

komisijas locekļi: Antonija Gaveika, struktūrvienības “Kaunatas pagasta pārvalde” 

grāmatvede,  

                                  Viktors Grišunovs, Zemes  pārvaldības dienesta zemes lietu 

speciālists. 

3. Uzdot nekustamā īpašuma nekustamā īpašuma, kas atrodas Ziedu ielā 7, Kaunatā, 

Kaunatas pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7862 005 0233, novērtēšanas 

komisijai iesniegt nosacīto cenu apstiprināšanai Rēzeknes novada domei. 

 

23. § 

Par pakalpojumu maksu apstiprināšanu Rēzeknes novada pašvaldības struktūrvienībā 

“Maltas pagasta pārvalde”  
(Ziņo S.Ančikovska) 

 

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

apvienības struktūrvienības “Maltas pagasta pārvalde” 2019.gada 5.augusta iesniegumu 

Nr.2.3/136, Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītājas saskaņojumu, kā arī ņemot vērā Finanšu 

pastāvīgās komitejas 2019.gada 8.augusta priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” 

14 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, Zigfrīds Lukaševičs, 

Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, Staņislavs Šķesters, 

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

n o l e m j: 
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1. no 2019.gada 16.augusta apstiprināt šādus Rēzeknes novada pašvaldības 

struktūrvienības “Maltas 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. Par uzturēšanos skolas kopmītņu 

tipa viesnīcā pašvaldības organizēto 

pasākumu ietvaros 

Euro/diennaktī 

vienam 

cilvēkam 

7,32  

2. Pagasta telpu (Skolas ielā 24,Malta) 

izmantošana mācību vajadzībām 

Euro/h 3,55  

3. Sporta laukuma izmantošana Euro/h 4,27  

2. Atzīt par spēku zaudējušiem: 

2.1. Rēzeknes novada domes 2016.gada 17.marta lēmuma “Par pakalpojumu maksu un 

pašizmaksas apstiprināšanu Maltas pagastā” (protokols Nr.7, 14.§) 9. -

14.apakšpunktus; 

2.2. Rēzeknes novada domes 2017.gada 21.septembra lēmumu “Par pakalpojuma 

maksas apstiprināšanu Maltas pagasta pārvaldē” (protokols Nr.23, 11.§). 

 

24. § 

Par pakalpojumu maksu apstiprināšanu Rēzeknes novada pašvaldības struktūrvienībā 

“Pušas pagasta pārvalde”  
(Ziņo S.Ančikovska) 

 

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

apvienības struktūrvienības “Pušas pagasta pārvalde” 2019.gada 5.augusta iesniegumu Nr.2.3/48, 

Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītājas saskaņojumu, kā arī ņemot vērā Finanšu pastāvīgās 

komitejas 2019.gada 8.augusta priekšlikumu par uzņēmējdarbības konkurences kropļošanas 

novēršanu attiecīgajā teritorijā, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” 14 (Regīna Baranova, 

Vasīlijs Bašmakovs, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, Zigfrīds Lukaševičs, Edgars Nizins, Elvīra 

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

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

 

1. no 2019.gada 16.augusta apstiprināt šādus Rēzeknes novada pašvaldības 

struktūrvienības “Pušas pagasta pārvalde” maksas pakalpojumu izcenojumus 

(neieskaitot PVN 21%. PVN likme piemērojama pēc attiecīgā laika perioda noteiktās 

PVN likmes valstī): 

Nr. 

p.k. 
Pakalpojuma veids Mērvienība 

Cena bez 

PVN 

(euro) 

 

Piezīmes 

1. Traktora EO 2621 B2 

izmantošana 

Euro/h 16,87 Pakalpojums tiek piedāvāts 

tikai gadījumā, ja tas 

nekonkurē ar privāto sektoru 

2. Traktora MTZ 82 

izmantošana 

Euro/h 19,22 Pakalpojums tiek piedāvāts 

tikai gadījumā, ja tas 

nekonkurē ar privāto sektoru 
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2. Atzīt par spēku zaudējušiem Rēzeknes novada domes 2016.gada 17.marta lēmuma “Par 

pakalpojumu maksu un pašizmaksas apstiprināšanu Maltas pagastā” (protokols Nr.7, 

14.§) 37. - 43.apakšpunktus. 

 

 

 

25. § 

Par pakalpojumu maksu apstiprināšanu Rēzeknes novada pašvaldības struktūrvienībā 

“Silmalas pagasta pārvalde”  
(Ziņo S.Ančikovska) 

 

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

apvienības struktūrvienības “Silmalas pagasta pārvalde” 2019.gada 5.augusta iesniegumu 

Nr.2.2/254, Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītājas saskaņojumu, kā arī ņemot vērā Finanšu 

pastāvīgās komitejas 2019.gada 8.augusta priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” 

14 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, Zigfrīds Lukaševičs, 

Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, Staņislavs Šķesters, 

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

n o l e m j: 

 

1. no 2019.gada 16.augusta apstiprināt šādus Rēzeknes novada pašvaldības 

struktūrvienības “Silmalas 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. Dušas telpas izmantošana 

Gorņicas dienas centrā 

Euro/apmeklējums 1,68 Pakalpojums tiek piedāvāts 

tikai gadījumā, ja tas 

nekonkurē ar privāto sektoru 

2. Veļas mazgāšana 

Gorņicas dienas centrā 

Euro/mazgāšanas 

cikls 

1,23 Pakalpojums tiek piedāvāts 

tikai gadījumā, ja tas 

nekonkurē ar privāto sektoru 

3. Traktora MTZ 82 

izmantošana 

Euro/h 14,71 Pakalpojums tiek piedāvāts 

tikai gadījumā, ja tas 

nekonkurē ar privāto sektoru 

4. Traktora T-150 

izmantošana 

Euro/h 22,41 Pakalpojums tiek piedāvāts 

tikai gadījumā, ja tas 

nekonkurē ar privāto sektoru 

5. Traktora JUMZ 

izmantošana 

Euro/h 18,08 Pakalpojums tiek piedāvāts 

tikai gadījumā, ja tas 

nekonkurē ar privāto sektoru 

6. Kravas automašīnas SAZ 

izmantošana 

Euro/km 0,85 Pakalpojums tiek piedāvāts 

tikai gadījumā, ja tas 

nekonkurē ar privāto sektoru 

7. Specializētās 

automašīnas izmantošana 

Euro/km 0,72 Pakalpojums tiek piedāvāts 

tikai gadījumā, ja tas 

nekonkurē ar privāto sektoru 
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8. Specializētās 

automašīnas izmantošana 

(darba režīms) 

Euro/h 27,54 Pakalpojums tiek piedāvāts 

tikai gadījumā, ja tas 

nekonkurē ar privāto sektoru 

9. Zāles pļaušana ar 

trimmeri 

Euro/h 5,07 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 Silmalas pagasta pārvaldē” (protokols Nr.24, 20.§) 8. -

10.apakšpunkts un 17. - 22.apakšpunktus; 

2.2. Rēzeknes novada domes 2017.gada 3.augusta lēmumu “Par pakalpojuma maksas 

apstiprināšanu Silmalas pagasta pārvaldē” (protokols Nr.18, 12.§). 

 

26. § 

Par interešu neformālās izglītības programmas mācību maksas apstiprināšanu Rēzeknes 

novada pašvaldības Maltas mūzikas skolā  
(Ziņo S.Ančikovska) 

 

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

novada pašvaldības Maltas mūzikas skolas 2019.gada 6.augusta iesniegumu N. 1.17/05, kā arī 

ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 8.augusta priekšlikumu, Rēzeknes novada 

dome, balsojot “par” 14 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, 

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

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

“atturas” – nav, n o l e m j: 

 

no 2019.gada 2.septembra Rēzeknes novada pašvaldības Maltas mūzikas skolā noteikt 

maksu par interešu neformālās izglītības programmas realizāciju - ģitāras spēles apmācība 1 

interesentam - 41,79 (četrdesmit viens euro 79 centi) euro/mēnesī. 

 

27. § 

Par 2014.gada 22.maija zemes nomas līguma Nr.46 darbības termiņa pagarināšanu un 

zemes nomas līguma izteikšanu jaunā redakcijā 
(Ziņo M.Vizule) 

 

Izskatījusi V. V. 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” 1.punktu, 3.1. un 3.2.apakšpunktu nosacījumiem, 

ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 8.augusta priekšlikumu, Rēzeknes novada 

dome, balsojot “par” 14 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, 

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

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

“atturas” – nav, n o l e m j: 

 

pieņemt lēmumu par 2014.gada 22.maija zemes nomas līguma Nr.46 darbības termiņa 

pagarināšanu un zemes nomas līguma izteikšanu jaunā redakcijā (lēmums pievienots). 
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28. § 

Par 2014.gada 2.jūnija zemes nomas līguma Nr.71 darbības termiņa pagarināšanu un 

zemes nomas līguma izteikšanu jaunā redakcijā  
(Ziņo M.Vizule) 

 

Izskatījusi S. I. 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” 1.punktu, 3.1. un 3.2.apakšpunktu nosacījumiem, 

ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 8. augusta priekšlikumu, Rēzeknes novada 

dome, balsojot “par” 14 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, 

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

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

“atturas” – nav, n o l e m j: 

 

pieņemt lēmumu par 2014.gada 2.jūnija zemes nomas līguma Nr.71 darbības termiņa 

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

 

29. § 

Par dienesta dzīvokļa īres līguma noslēgšanu ar Z.Č.Vērēmu pagastā  
(Ziņo S.Strankale) 

 

Izskatījusi Z. Č. 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 8.augusta 

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

Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, Zigfrīds Lukaševičs, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis 

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

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

 

1. pieņemt lēmumu par dienesta dzīvokļa īres līguma noslēgšanu ar Z. Č. Vērēmu pagastā 

(lēmums pievienots). 

2. Uzdot Rēzeknes novada pašvaldības “Nautrēnu pagastu apvienība” struktūrvienības 

“Vērēmu pagasta pārvalde” vadītājam Vladimiram Bistrovam sagatavot un noslēgt 

dienesta dzīvokļa īres līgumu ar Z. Č. 

 

30. § 

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 8.augusta priekšlikumu, 

Rēzeknes novada dome, balsojot “par” 14 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Vilis Deksnis, 

Anatolijs Laizāns, Zigfrīds Lukaševičs, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, 

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

“pret” - nav, “atturas” – nav, n o l e m j: 
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1. Atzīt D. E., personas kods (..), par tiesīgu īrēt sociālo dzīvokli, noteikt īrētajam 

dzīvoklim (..), Strūžāni, Strūžānu pagastā, Rēzeknes novadā, sociālā dzīvokļa statusu, 

noslēdzot sociālā dzīvokļa īres līgumu uz noteiktu laiku no 2019.gada 16.augusta līdz 

2020.gada 15.februārim. Uzdot SIA “STRŪŽĀNU SILTUMS” valdes loceklim 

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

2. Atzīt J. G., personas kods (..), par tiesīgu īrēt sociālo dzīvokli, izīrēt sociālo istabu 

sociālajā dzīvoklī (..), Strūžāni, Strūžānu pagastā, Rēzeknes novadā, sociālā dzīvokļa 

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

16.augusta līdz 2020.gada 15.februārim. Uzdot SIA “STRŪŽĀNU SILTUMS” valdes 

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

 

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

stāšanās dienas, pieteikumu iesniedzot Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. 

 

31. § 

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 8.augusta priekšlikumu, 

Rēzeknes novada dome, balsojot “par” 14 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Vilis Deksnis, 

Anatolijs Laizāns, Zigfrīds Lukaševičs, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, 

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

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

 

1. Atzīt P. K., personas kods (..), par tiesīgu īrēt sociālo dzīvokli, noteikt īrētajam 

dzīvoklim (..), Strūžāni, Stružānu pagastā, Rēzeknes novadā, sociālā dzīvokļa statusu, 

noslēdzot sociālā dzīvokļa īres līgumu uz noteiktu laiku no 2019.gada 21.augusta līdz 

2020.gada 20.februārim. Uzdot SIA “STRŪŽĀNU SILTUMS” valdes loceklim 

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

2. Atzīt I.M., personas kods (..), par tiesīgu īrēt sociālo dzīvokli, izīrēt sociālo istabu 

sociālajā dzīvoklī (..), Strūžāni, Strūžānu pagastā, Rēzeknes novadā, sociālā dzīvokļa 

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

21.augusta līdz 2020.gada 20.februārim. Uzdot SIA “STRŪŽĀNU SILTUMS” valdes 

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

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

dzīvoklim (..), Strūžāni, Stružānu pagastā, Rēzeknes novadā, sociālā dzīvokļa statusu, 

noslēdzot sociālā dzīvokļa īres līgumu uz noteiktu laiku no 2019.gada 7.septembra līdz 

2020.gada 6.martam. Uzdot SIA “STRŪŽĀNU SILTUMS” valdes loceklim Renāram 

Vabalam sagatavot un noslēgt sociālā dzīvokļa īres līgumu ar G. A. 

4. Atzīt T. K., personas kods (..), par tiesīgu īrēt sociālo dzīvokli, noteikt īrētajam 

dzīvoklim (..), Kaunata, Kaunatas pagastā, Rēzeknes novadā, sociālā dzīvokļa statusu, 

noslēdzot sociālā dzīvokļa īres līgumu uz noteiktu laiku no 2019.gada 21.augusta līdz 

2020.gada 20.februārim. Uzdot Kaunatas pagastu apvienības struktūrvienības 

“Kaunatas pagasta pārvalde” vadītājam Sergejam Bašmakovam sagatavot un noslēgt 

sociālā dzīvokļa īres līgumu ar T. K. 
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Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā 

stāšanās dienas, pieteikumu iesniedzot Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. 

 

32. § 

Par Rēzeknes novada pašvaldības projekta „Nožogojuma izbūve Maltas vidusskolas 

futbola laukumā” pārņemšanu no Rēzeknes novada pašvaldības  

Bērnu-jaunatnes sporta skolas  
(Ziņo A.Poiša) 

 

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

Finanšu pastāvīgās komitejas un Teritorijas attīstības, plānošanas, tautsaimniecības, vides un 

infrastruktūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2019.gada 8.augusta priekšlikumu, Rēzeknes 

novada dome, balsojot “par” 14 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Vilis Deksnis, Anatolijs 

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

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

nav, “atturas” – nav, n o l e m j: 

 

Rēzeknes novada pašvaldība pārņem Rēzeknes novada pašvaldības Bērnu-jaunatnes sporta 

skolas projektu „Nožogojuma izbūve Maltas vidusskolas futbola laukumā”, kas iesniegts 

Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbības 

īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. “Vietas 

potenciāla attīstības iniciatīvas” rīcībā Nr.2.1. “Saglabāts un popularizēts kultūrvēstures, dabas 

mantojums, uzlabota sabiedriskā infrastruktūra” ar projekta kopējām attiecināmajām izmaksām 

17 044,00 EUR (septiņdesmit tūkstoši četrdesmit četri euro, 00 centi) apmērā, garantējot 

līdzfinansējumu projekta apstiprināšanas gadījumā 10% apmērā kā sabiedriskā labuma projektam 

jeb 1704,40 EUR (viens tūkstotis septiņi simti četri euro, 00 centi) no Rēzeknes novada 

pašvaldības Rēzeknes novada pašvaldības Bērnu - jaunatnes sporta skolas budžeta līdzekļiem. 

 

33. § 

Par Rēzeknes novada pašvaldības projekta „Sporta pakalpojumu uzlabošana Bērzgales 

pamatskolas sporta zālē” pārņemšanu no Rēzeknes novada pašvaldības 

Bērnu-jaunatnes sporta skolas  
(Ziņo A.Poiša) 

 

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

Finanšu pastāvīgās komitejas un Teritorijas attīstības, plānošanas, tautsaimniecības, vides un 

infrastruktūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2019.gada 8.augusta priekšlikumu, Rēzeknes 

novada dome, balsojot “par” 14 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Vilis Deksnis, Anatolijs 

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

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

nav, “atturas” – nav, n o l e m j: 

 

Rēzeknes novada pašvaldība pārņem Rēzeknes novada pašvaldības Bērnu-jaunatnes sporta 

skolas projektu „Sporta pakalpojumu uzlabošana Bērzgales pamatskolas sporta zālē”, kas 

iesniegts Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. 

“Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. 

“Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” rīcībā Nr.2.1. “Saglabāts un popularizēts kultūrvēstures, 

dabas mantojums, uzlabota sabiedriskā infrastruktūra” ar projekta kopējām attiecināmajām 

izmaksām 31 402,62 EUR (trīsdesmit viens tūkstotis četri simti divi euro, 62 centi) apmērā, 

garantējot līdzfinansējumu projekta apstiprināšanas gadījumā 10% apmērā kā sabiedriskā labuma 

projektam jeb 3140,26 EUR (trīs tūkstoši viens simts četrdesmit euro, 26 centi) no Rēzeknes 
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novada pašvaldības Rēzeknes novada pašvaldības Bērnu - jaunatnes sporta skolas budžeta 

līdzekļiem. 

 

34. § 

Par 2018.gada 27.jūlijā noslēgtā starp Rēzeknes novada pašvaldību un biedrību “NOVUS” 

līguma Nr.8.7.1/521 “ Nekustamā īpašuma “Mazdārziņi”, Pušas pagasts, Rēzeknes novads, 

daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Novus”  izbeigšanu  
(Ziņo I.Turka, Debatē S.Šķesters, I.Turka, B.Arbidāne) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām 41.panta pirmā daļas 4.punktu, Rēzeknes novada 

pašvaldības un biedrības “NOVUS” līguma Nr.8.7.1/521 “Nekustamā īpašuma “Mazdārziņi”, 

Pušas pagasts, Rēzeknes novads, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Novus” 

5.1.punktu,  ņemot vērā biedrības “Novus” 2019.gada 13.augusta iesniegumu un iestādes “Maltas 

pagastu apvienība” struktūrvienības “Pušas pagasta pārvalde” 2019.gada 13.augusta atzinumu, 

Rēzeknes novada dome, balsojot “par” 14 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Vilis Deksnis, 

Anatolijs Laizāns, Zigfrīds Lukaševičs, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, 

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

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

 

1. sakarā ar Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Maltas pagastu apvienība” iesniegto   

LEADER programmas rīcībā 2.1. “Saglabāts un popularizēts kultūrvēstures, dabas 

mantojums, uzlabota sabiedriskā infrastruktūra” projektu “Dīķa atjaunošana un 

teritorijas labiekārtošana Pušas ciemā”, kura realizācijai nepieciešams pašvaldības 

nekustamais īpašums ar kadastra Nr.7880 004 0351, kura daļa nodota bezatlīdzības 

lietošanā biedrībai “Novus”, izbeigt starp Rēzeknes novada pašvaldību un sabiedriskā 

labuma organizāciju - biedrību “Novus” reģ. Nr.50008261191, juridiskā adrese 

Jaunatnes iela 3-7, Puša, Pušas pagasts, Rēzeknes novads,  2018.gada 27.jūlijā noslēgto  

līgumu Nr. 8.7.1/521 par nekustamā īpašuma “Mazdārziņi” ,Pušas pagasts, Rēzeknes 

novads, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Novus”. 

2. Uzdot iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienības “Pušas pagasta pārvalde” 

vadītājam Vitālijam Skudram noslēgt vienošanos ar biedrību “Novus” par 2018.gada 

27.jūlijā noslēgtā līguma Nr. 8.7.1/521 par nekustamā īpašuma “Mazdārziņi” ,Pušas 

pagasts, Rēzeknes novads, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Novus” 

izbeigšanu. 

 

Sēde slēgta 10:40 

 

Nākamā kārtējā Rēzeknes novada domes sēde tiek sasaukta 2019.gada 5.septembrī. 

 

Pielikumi: 

1. Rēzeknes novada pašvaldības Nautrēnu  vidusskolas  nolikums uz 5 lapām  

2. Iestādes “Kaunatas pagastu apvienība” struktūrvienības “Kaunatas pagasta pārvalde” 

2019.gada 26.jūlija iesnieguma kopija uz 1 lapas 

3. Publicējamā informācija par nekustamā īpašuma Rāznas ielā 38, Kaunatas pagastā 

Rēzeknes novadā, telpu nomas tiesību izsoli tekstilmākslas darbnīcas ierīkošanai uz 1 

lapas 

4. Nekustamā īpašuma Rāznas ielā 38, Kaunatas pagastā Rēzeknes novadā, telpu nomas 

tiesību izsoles norises kārtība tekstilmākslas darbnīcas ierīkošanai ar pielikumiem, 

kopā uz 8 lapām 

5. Iestādes “Kaunatas pagastu apvienība” struktūrvienības “Kaunatas pagasta pārvalde” 

2019.gada 7.augusta iesnieguma kopija uz 1 lapas 
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6. Publicējamā informācija par nekustamā īpašuma Skolas ielā 14, Kaunatas pagastā 

Rēzeknes novadā, telpu nomas tiesību izsoli darbnīcu ierīkošanai uz 1 lapas 

7. Nekustamā īpašuma Skolas ielā 14, Kaunatas pagastā Rēzeknes novadā, telpu nomas 

tiesību izsoles norises kārtība darbnīcu ierīkošanai ar pielikumiem, kopā uz 10 lapām 

8. Publicējamā informācija par nekustamā īpašuma Jaunības ielā 15, Rikavas pagastā, 

Rēzeknes novadā, telpu Nr.4, Nr.5, Nr.6, Nr.7, nomas tiesību izsoli komercdarbības 

veikšanai uz 1 lapas 

9. Nekustamā īpašuma Jaunības ielā 15, Rikavas pagastā, Rēzeknes novadā, telpu Nr.4, 

Nr.5, Nr.6, Nr.7, nomas tiesību izsoles norises kārtība komercdarbības veikšanai ar 

pielikumiem, kopā uz 9 lapām 

10. Publicējamā informācija par nekustamā īpašuma Jaunības ielā 15, Rikavas pagastā, 

Rēzeknes novadā, telpas Nr.49, nomas tiesību izsoli saimnieciskās darbības veikšanai 

uz 1 lapas 

11. Nekustamā īpašuma Jaunības ielā 15, Rikavas pagastā, Rēzeknes novadā,  telpas Nr.49 

nomas saimnieciskās darbības veikšanai tiesību izsoles norises kārtība ar pielikumiem, 

kopā uz 9 lapām 

12. Iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienības “Silmalas pagasta pārvalde” 

2019.gada 6.augusta iesnieguma kopija uz 1 lapas 

13. Publicējamā informācija par nekustamā īpašuma “Pagasta ēka”, Gornicā, Silmalas 

pagastā, Rēzeknes novadā, telpu nomas tiesību izsoli komercdarbībai uz 1 lapas 

14. Nekustamā īpašuma “Pagasta  ēka”, Gornicā, Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā, telpu 

nomas tiesību izsoles norises kārtība komercdarbībai ar pielikumiem, kopā uz 14 lapām 

15. Neapbūvētas zemes reformas pabeigšanai paredzētās zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 7888 002 0340, 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 18 lapām 

16. Neapbūvētas zemes reformas pabeigšanai paredzētās zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 7888 002 0389, 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 18 lapām 

17. Neapbūvētas rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 012 

0211, 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 18 lapām 

18. Iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienības “Feimaņu pagasta pārvalde” 

2019.gada 5.augusta iesnieguma kopija uz 1 lapas 

19. Iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienības “Feimaņu pagasta pārvalde” 

2019.gada 6.augusta iesnieguma kopija ar tehniskā vērtētāja D.Ančupāna ekspertīzes 

slēdziena Nr.57 kopiju pielikumā, kopā uz 2 lapām 

20. Iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienības “Feimaņu pagasta pārvalde” 

2019.gada 5.augusta iesnieguma kopija ar 2019.gada 30.jūlija izsoles protokola un 

maksājuma dokumentu kopijām pielikumā, kopā uz 3 lapām 

21. Iestādes “Kaunatas pagastu apvienība” struktūrvienības “Stoļerovas pagasta pārvalde” 

2019.gada 6.augusta iesnieguma kopija ar 2019.gada 5.augusta izsoles protokola un 

maksājuma dokumentu kopijām pielikumā, kopā uz 4 lapām 

22. Iestādes “Nautrēnu pagastu apvienība” struktūrvienības “Nautrēnu pagasta pārvalde” 

2019.gada 13.augusta iesnieguma kopija ar 2019.gada 7.augusta izsoles protokola un 

maksājuma dokumenta kopiju pielikumā, kopā uz 3 lapām 
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23. Iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienības “Ozolaines pagasta pārvalde” 

2019.gada 2.augusta iesnieguma kopija ar dokumentu kopijām pielikumā, kopā uz 3 

lapām 

24. Pašvaldības nekustamā īpašuma “Rītausma 88” Rēzeknes novada Ozolaines pagastā, 

ar kadastra Nr.7876 001 0492, izsoles noteikumi ar pielikumiem, kopā uz 10 lapām 

25. Iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienības “Maltas pagasta pārvalde” 

2019.gada 5.augusta iesnieguma kopija ar maksas pakalpojumu izcenojuma aprēķinu 

pielikumā, kopā uz 6 lapām 

26. Iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienības “Maltas pagasta pārvalde” 

2019.gada 5.augusta iesnieguma kopija ar maksas pakalpojumu izcenojuma aprēķinu 

pielikumā, kopā uz 6 lapām 

27. Iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienības “Pušas pagasta pārvalde” 

2019.gada 5.augusta iesnieguma kopija ar maksas pakalpojumu izcenojuma aprēķinu 

un informāciju ar uzņēmēju aptauju pielikumā, kopā uz 4 lapām 

28. Iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienības “Silmalas pagasta pārvalde” 

2019.gada 5.augusta iesnieguma kopija ar maksas pakalpojumu izcenojuma aprēķinu 

un informāciju ar uzņēmēju aptauju pielikumā, kopā uz 10 lapām 

29. Maltas mūzikas vidusskolas 2019.gada 6.augusta iesniegums ar dokumentu kopijām 

pielikumā, kopā uz 3 lapām 

30. Rēzeknes novada domes lēmumi (administratīvie akti) 22.§, 27.§ - 29.§, kopā uz 7 

lapām 

 

 

Sēdes vadītājs                                                                                                     Monvīds Švarcs 

2019.gada 16.augustā 
 

 

 

Protokoliste                                                                                                         Ilona Turka 

2019.gada 16.augustā 

 

 

 


