
1 

 

      

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 5.septembrī                                                                                                              Nr.20 
 

Sēde sasaukta plkst.10.00 

Sēde atklāta plkst.10.00 

 

Sēdi vada Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs 

 

Protokolē Rēzeknes novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības nodaļas vadītāja Ilona Turka 

 

Piedalās:  

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

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

Guntis Rasims, Juris Runčs, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs  Šķesters, Ērika Teirumnieka 

– Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniece Elvīra Pizāne 

– Rēzeknes novada pašvaldības izpilddirektors Jānis Troška 

– Rēzeknes novada pašvaldības 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 

− Laikraksta „Rēzeknes Vēstis” žurnāliste Aleksandra Elksne-Pavlovska 

 

Nepiedalās:  

− Rēzeknes novada domes deputāti: Edgars Nizins, Pēteris Stanka – pamatdarbā 

 

Darba kārtībā: 

1. Par grozījumiem atsevišķos Rēzeknes novada domes lēmumos par lēmumu 

pieņemšanas tiesību nodošanu  

2. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Aptiekas māja”, Gaigalavas pagastā, Rēzeknes 

novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu  

3. Par neapbūvētas pašvaldībai piekritīgas zemes vienības daļas ar kadastra 

apzīmējumu 7844 003 0169 Bērzgales pagastā nomas tiesību izsoli  

4. Par neapbūvētas pašvaldībai piekritīgas zemes vienības daļas ar kadastra 

apzīmējumu 7844 003 0134 Bērzgales pagastā nomas tiesību izsoli  

5. Par neapbūvētas zemes reformas pabeigšanas zemes vienības daļas ar kadastra 

apzīmējumu 7844 001 0172 Bērzgales pagastā nomas tiesību izsoli  
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6. Par neapbūvētas rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 

003 0091 Silmalas pagastā nomas tiesību izsoli  

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

012 0308 Silmalas pagastā nomas tiesību izsoli  

8. Par neapbūvētas pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra 

apzīmējumu 7888 003 0130 Silmalas pagastā nomas tiesību izsoli  

9. Par neapbūvētas pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra 

apzīmējumu 7888 003 0221 Silmalas pagastā nomas tiesību izsoli  

10. Par neapbūvētas pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

7888 004 0095 Silmalas pagastā nomas tiesību izsoli  

11. Par neapbūvētas pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra 

apzīmējumu 7888 013 0011 Silmalas pagastā nomas tiesību izsoli  

12. Par neapbūvētas zemes reformas pabeigšanai paredzētās zemes vienības daļas ar 

kadastra apzīmējumu 7888 006 0183 Silmalas pagastā nomas tiesību izsoli  

13. Par neapbūvētas zemes reformas pabeigšanai paredzētās zemes vienības daļas ar 

kadastra apzīmējumu 7888 010 0262 Silmalas pagastā nomas tiesību izsoli  

14. Par nekustamā īpašuma “A/S “Latvijas pasts”” un nekustamā īpašuma Piemiņas ielā 

9, Audriņu pagastā, iegūšanu Rēzeknes novada pašvaldības īpašumā  

15. Par īpašuma tiesību atjaunošanu uz Stružānu baznīcu Latvijas Evaņģēliski 

luteriskajai baznīcai Gaigalavas pagastā  

16. Par dzīvokļa īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā  

17. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Preiļu iela 5A” Štikānos, Silmalas pagastā, 

pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli  

18. Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma Nr.3 Lakstīgalu ielā 1, Vecružinā, Silmalas 

pagastā, pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli  

19. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Robežu ielā 13V, Ozolaines pagastā, nosacītas cenas 

apstiprināšanu  

20. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Jaunatnes ielā 18, Kaunatā, Kaunatas pagastā, nosacītas 

cenas apstiprināšanu  

21. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Ķiršu ielā 5, Dubuļos, Kaunatas pagastā, nosacītas cenas 

apstiprināšanu  

22. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Rāznas ielā 22, Kaunatā, Kaunatas pagastā, nosacītas 

cenas apstiprināšanu  

23. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Rāznas ielā 22, Kaunatā, Kaunatas pagastā, nosacītas 

cenas apstiprināšanu  

24. Par nekustamā īpašuma „Taudejāņi 187” Lendžu pagastā nosacītās cenas 

apstiprināšanu  

25. Par nekustamā īpašuma “Meirāni” Bērzgales pagastā nodošanu atsavināšanai D. S. 

26. Par nekustamā īpašuma “Saules stari” Čornajas pagastā nodošanu atsavināšanai N. 

O.  

27. Par nekustamā īpašuma “Rītausma 129” Ozolaines pagastā nodošanu atsavināšanai 

O. V. 

28. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2019.gada 4.jūlija lēmumā „Par 

nekustamā īpašuma „Liniņi 1” Gaigalavas pagastā nosacītās cenas apstiprināšanu”  

29. Par dzīvokļa nodošanu bez atlīdzības no Rēzeknes novada speciālās pamatskolas 

bilances uz Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagastu apvienības bilanci  

30. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu A. Ņ. uz zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 7856 001 0504 un zemes nomas līguma noslēgšanu Griškānu pagastā  

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

atjaunošanai neizmantotās pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra 
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apzīmējumu 7856 001 0393 reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda 

Griškānu pagastā  

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

Rēzeknes novada pašvaldībai piekrītošajām apbūvētām un neapbūvētām zemes 

vienībām, valstij piekritīgajām apbūvētajām un neapbūvētajām zemes vienībām un 

zemes izmantošanu zemes reformas pabeigšanai” pielikuma sarakstā Nr.3 Čornajas 

pagastā  

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

Rēzeknes novada pašvaldībai piekrītošajām apbūvētām un neapbūvētām zemes 

vienībām, valstij piekritīgajām apbūvētajām un neapbūvētajām zemes vienībām un 

zemes izmantošanu zemes reformas pabeigšanai” pielikuma sarakstā Nr.7 Griškānu 

pagastā  

34. Par starpgabala statusa noteikšanu zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 7856 

004 0490 un 7856 004 0145 Griškānu pagastā  

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

005 0151 un 7858 005 0366 Ilzeskalna pagastā  

36. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7850 005 3003 sadali Dricānu pagastā  

37. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7874 002 0047 

sadali Nagļu pagastā  

38. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 004 0259 

sadali Silmalas pagastā  

39. Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7888 014 0266 

un 7888 014 0366 sadali Silmalas pagastā  

40. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam 

“Pierobežnieki” Feimaņu pagastā  

41. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem “Valentīna” 

un “Zaķu kalns” Feimaņu pagastā  

42. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Ceļtekas” 

Ozolaines pagastā  

43. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Brenči” 

Silmalas pagastā  

44. Par Rēzeknes novada domes 2019.gada 18.jūlija lēmuma “Par 2009.gada 20.maija 

Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.15/05/09 darbības izbeigšanu ar V. B. 

Čornajas pagastā” atzīšanu par spēku zaudējušu  

45. Par 2009.gada 12.jūnija Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.101 darbības 

termiņa pagarinājumu un līguma grozījumiem ar V. M. Audriņu pagastā  

46. Par īrētās dzīvojamās telpas apmaiņu pret citu īrējamu dzīvojamo telpu A. B. 

Stružānu pagastā  

47. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu 

48. Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2018.gada 21.jūnija kārtībā 

„Kārtība, kādā tiek noteiktas Rēzeknes novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju 

amata vienības un algas likmes” 

49. Par Rēzeknes novada domes 2019.gada 9.maija lēmuma “Par projekta “Silto smilšu 

istabas izveide Ilzeskalnā” atbalstu” precizēšanu 

50. Par projekta „Skaņas aparatūras iegāde Audriņu pagasta māksliniecisko 

pašdarbības kolektīvu darbības apskaņošanai” iesnieguma pārņemšanu no biedrības 

“Gaismiņa” 

51. Par projekta „Prasmju un iemaņu centra „Sniedz roku” izveide Stružānu pagasta 

kultūras namā” pārņemšanu no Stružānu pagasta jauniešu biedrības „Dinamika 

plus” 
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Par izsludinātās Rēzeknes novada domes sēdes darba kārtības  

apstiprināšanu un papildināšanu 
(Ziņo M.Švarcs) 

 

Izskatījusi Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja Monvīda Švarca priekšlikumu par 

izsludinātās Rēzeknes novada domes sēdes darba kārtības apstiprināšanu un papildināšanu, 

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

dome, balsojot “par” 15 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, 

Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Elvīra Pizāne, Guntis 

Rasims, Juris Runčs, 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 5.septembra sēdes darba 

kārtību (1. - 47.jautājums). 

2. Papildināt Rēzeknes novada domes 2019.gada 5.septembra sēdes darba kārtību ar 4 

jautājumiem kā darba kārtības 48. – 51.jautājumus: 

2.1. “Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2018.gada 21.jūnija kārtībā 

„Kārtība, kādā tiek noteiktas Rēzeknes novada pašvaldības izglītības iestāžu 

vadītāju amata vienības un algas likmes””; 

2.2. “Par Rēzeknes novada domes 2019.gada 9.maija lēmuma “Par projekta 

“Silto smilšu istabas izveide Ilzeskalnā” atbalstu” precizēšanu”; 

2.3. “Par projekta „Skaņas aparatūras iegāde Audriņu pagasta māksliniecisko 

pašdarbības kolektīvu darbības apskaņošanai” iesnieguma pārņemšanu no 

biedrības “Gaismiņa””; 

2.4. “Par projekta „Prasmju un iemaņu centra „Sniedz roku” izveide Stružānu 

pagasta kultūras namā” pārņemšanu no Stružānu pagasta jauniešu 

biedrības „Dinamika plus””. 

 

1. § 

Par grozījumiem atsevišķos Rēzeknes novada domes lēmumos par lēmumu pieņemšanas 

tiesību nodošanu  
(Ziņo I.Turka, Debatē M.Švarcs, I.Turka) 

 

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

pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 

25.panta otro daļu, ceturto daļu, 4.1 daļu, Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumiem 

Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”, Ministru kabineta 

2005.gada 30.augusta noteikumiem Nr.644 “Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes 

nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību”, likuma „Par dzīvojamo telpu 

īri” 5.panta otro daļu, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 5.pantu, Valsts 

pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo daļu, 41.panta pirmo daļu, 43.panta ceturto un piekto 

daļu, ņemot vērā tiesu praksi strīdos par zemes nomas un dzīvojamo telpu īres jautājumiem, 

Tautsaimniecības attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas, Sociālo un veselības aizsardzības 

jautājumu pastāvīgās komitejas un Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 22.augusta 

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

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

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

Monvīds Švarcs, Ērika Teirumnieka), “pret” - nav, “atturas” – nav, n o l e m j: 
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1. izdarīt grozījumus Rēzeknes novada domes 2016.gada 18.februāra lēmuma “Par 

lēmumu pieņemšanas tiesību nodošanu Rēzeknes novada pašvaldības Zemes 

pārvaldības dienesta speciālistam zemes nomas jautājumos” (protokols Nr.5, 7.§) 

2.punktā un pēc vārdiem “Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijā” papildināt ar 

vārdiem “vai pārsūdzami Rēzeknes tiesā prasības kārtībā.”. 

2. izdarīt grozījumus Rēzeknes novada domes 2017.gada 20.jūlija lēmuma “Par lēmumu 

pieņemšanas tiesību nodošanu Rēzeknes novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītājai” 

(protokols Nr.17, 5.§) 2.punktā un pēc vārdiem “Administratīvo aktu apstrīdēšanas 

komisijā” papildināt ar vārdiem “vai pārsūdzami Rēzeknes tiesā prasības kārtībā.”. 

 

2. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Aptiekas māja” Gaigalavas pagastā Rēzeknes 

novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu  
(Ziņo I.Ladnā) 

 

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

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

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

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

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

pašvaldības nekustamā īpašuma “Aptiekas māja”, Gaigalavas pagasts, Rēzeknes novads, telpu 

nomas tiesību izsoli saimnieciskajai darbībai” (protokols Nr.17; 8.§), 2019.gada 13.augusta 

nekustamā īpašuma “Aptiekas māja” Gaigalavas pagastā, Rēzeknes novadā, nomas tiesību izsoles 

protokolu un Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 22.augusta priekšlikumu, Rēzeknes novada 

dome, balsojot “par” 15 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, 

Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Elvīra Pizāne, Guntis 

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

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

 

1. apstiprināt nekustamā īpašuma ēkas ar kadastra apzīmējumu 7874 005 0221 003 ar 

kopējo platību 204 m2, kas atrodas Meža ielā 10, Bikavā, Gaigalavas pagastā, Rēzeknes 

novadā, nomas tiesību izsoles rezultātus, nosakot par izsoles uzvarētāju R. V., personas 

kods (..), kurš ieguva nomas tiesības uz minēto īpašumu par maksu 0,05 EUR/m2 

mēnesī. 

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

struktūrvienības „Gaigalavas pagasta pārvalde” vadītājai Valentīnai Pustei pašvaldības 

vārdā noslēgt un parakstīt nomas līgumu ar izsoles uzvarētāju R. V. izsoles noteikumos 

noteiktajā termiņā.  

 

3. § 

Par neapbūvētas pašvaldībai piekritīgas zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 

7844 003 0169 Bērzgales 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, ievērojot Publiskas personas finanšu līdzekļu 

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

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

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

ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 22.augusta priekšlikumu, Rēzeknes novada 

dome, balsojot “par” 15 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, 
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Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Elvīra Pizāne, Guntis 

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

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

 

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

apzīmējumu 7844 003 0169 ar platību 1,1 ha Bērzgales pagastā, rīkojot zemes nomas 

tiesību izsoli. 

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

(bez PVN). 

3. Izveidot zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7844 003 0169 izsoles 

procedūras veikšanai nepieciešamo komisiju (turpmāk tekstā – Komisija) šādā 

sastāvā: 

komisijas priekšsēdētājs -  Arvīds Dunskis, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 

“Nautrēnu pagastu apvienība” struktūrvienības 

“Bērzgales pagasta pārvade” vadītājs; 

komisijas locekļi:  Janīna Adijāne, zemes lietu speciāliste Rēzeknes novada 

pašvaldības iestādes “Nautrēnu pagastu apvienība” 

struktūrvienībā “Bērzgales pagasta pārvalde”; 

Inese Adijāne, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 

“Nautrēnu pagastu apvienība” vecākā grāmatvede.  

4. Apstiprināt zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7844 003 0169, kas atrodas 

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

pievienoti). 

5. Komisijai nodrošināt informācijas publicēšanu par izsoli Rēzeknes novada 

pašvaldības mājas lapā un informāciju izvietot Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 

“Nautrēnu pagastu apvienība” struktūrvienības “Bērzgales pagasta pārvalde” 

informācijas stendā. 

6. Uzdot Komisijai apstiprināt Rēzeknes novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības 

daļas ar kadastra apzīmējumu 7844 003 0169 ar platību 1,10 ha Bērzgales pagastā 

nomas tiesību izsoles rezultātus. 

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

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

tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanas, noslēgt zemes nomas līgumu ar pretendentu 

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

ieguvis par izsolē nosolīto augstāko nomas cenu, atbilstoši organizētās izsoles 

protokola rezultātiem. 

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

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

līguma spēkā stāšanās publicēt informāciju par nomas tiesību izsoles rezultātu 

apstiprināšanu un zemes nomas līguma noslēgšanu par nosolīto cenu ar nomnieku 

Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapā. 

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

struktūrvienībai “Bērzgales pagasta pārvalde” parakstīto zemes nomas līgumu 

reģistrēt Rēzeknes novada pašvaldības elektroniskajā dokumentu lietvedības sistēmā 

un pašvaldības “Nomas” programmā. 

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

pieteicies neviens pretendents, zemes nomas tiesību izsole atzīstama par nenotikušu 

un ir rīkojama jauna nomas tiesību izsole. 

 

4. § 
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Par neapbūvētas pašvaldībai piekritīgas zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 

7844 003 0134 Bērzgales 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, ievērojot Publiskas personas finanšu līdzekļu 

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

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

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

ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 22.augusta priekšlikumu, Rēzeknes novada 

dome, balsojot “par” 15 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, 

Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Elvīra Pizāne, Guntis 

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

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

 

1. nodot nomā neapbūvētu, pašvaldībai piekrītošu zemes vienības daļu ar kadastra 

apzīmējumu 7844 003 0134 ar platību 2,50 ha Bērzgales pagastā, rīkojot zemes 

nomas tiesību izsoli. 

2. Noteikt objekta izsoles sākumcenu 33,00 EUR (trīsdesmit trīs eiro 00 centi) gadā (bez 

PVN). 

3. Izveidot zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7844 003 0134 izsoles 

procedūras veikšanai nepieciešamo komisiju (turpmāk tekstā – Komisija) šādā 

sastāvā:  

komisijas priekšsēdētājs -  Arvīds Dunskis, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 

“Nautrēnu pagastu apvienība” struktūrvienības 

“Bērzgales pagasta pārvade” vadītājs; 

komisijas locekļi:  Janīna Adijāne, zemes lietu speciāliste Rēzeknes novada 

pašvaldības iestādes “Nautrēnu pagastu apvienība” 

struktūrvienībā “Bērzgales pagasta pārvalde”; 

Inese Adijāne, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Nautrēnu 

pagastu apvienība” vecākā grāmatvede.  

4. Apstiprināt zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7844 003 0134 , kas atrodas 

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

pievienoti). 

5. Komisijai nodrošināt informācijas publicēšanu par izsoli Rēzeknes novada 

pašvaldības mājas lapā un informāciju izvietot Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 

“Nautrēnu pagastu apvienība” struktūrvienības “Bērzgales pagasta pārvalde” 

informācijas stendā. 

6. Uzdot Komisijai apstiprināt Rēzeknes novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības 

daļas ar kadastra apzīmējumu 7844 003 0134 ar platību 2,50 ha Bērzgales pagastā 

nomas tiesību izsoles rezultātus. 

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

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

tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanas, noslēgt zemes nomas līgumu ar pretendentu 

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

ieguvis par izsolē nosolīto augstāko nomas cenu, atbilstoši organizētās izsoles 

protokola rezultātiem. 

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

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

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

Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapā. 

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

struktūrvienībai “Bērzgales pagasta pārvalde” parakstīto zemes nomas līgumu 

reģistrēt Rēzeknes novada pašvaldības elektroniskajā dokumentu lietvedības sistēmā 

un pašvaldības “Nomas” programmā. 

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

pieteicies neviens pretendents, zemes nomas tiesību izsole atzīstama par nenotikušu 

un ir rīkojama jauna nomas tiesību izsole. 

 

5. § 

Par neapbūvētas zemes reformas pabeigšanas zemes vienības daļas ar kadastra 

apzīmējumu 7844 001 0172 Bērzgales 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, ievērojot Publiskas personas finanšu līdzekļu 

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

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

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

ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 22.augusta priekšlikumu, Rēzeknes novada 

dome, balsojot “par” 15 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, 

Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Elvīra Pizāne, Guntis 

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

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

 

1. nodot nomā neapbūvētu, zemes reformas pabeigšanas zemes vienības daļu ar kadastra 

apzīmējumu 7844 001 0172 ar platību 0,20 ha Bērzgales pagastā, rīkojot zemes 

nomas tiesību izsoli. 

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

(bez PVN). 

3. Izveidot zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7844 001 0172 izsoles 

procedūras veikšanai nepieciešamo komisiju (turpmāk tekstā – Komisija) šādā 

sastāvā:  

komisijas priekšsēdētājs -  Arvīds Dunskis, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 

“Nautrēnu pagastu apvienība” struktūrvienības 

“Bērzgales pagasta pārvade” vadītājs; 

komisijas locekļi:  Janīna Adijāne, zemes lietu speciāliste Rēzeknes novada 

pašvaldības iestādes “Nautrēnu pagastu apvienība” 

struktūrvienībā “Bērzgales pagasta pārvalde”; 

Inese Adijāne, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Nautrēnu 

pagastu apvienība” vecākā grāmatvede.  

4. Apstiprināt zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7844 001 0172, kas atrodas 

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

pievienoti). 

5. Komisijai nodrošināt informācijas publicēšanu par izsoli Rēzeknes novada 

pašvaldības mājas lapā un informāciju izvietot Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 

“Nautrēnu pagastu apvienība” struktūrvienības “Bērzgales pagasta pārvalde” 

informācijas stendā. 
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6. Uzdot Komisijai apstiprināt zemes reformas pabeigšanas zemes vienības daļas ar 

kadastra apzīmējumu 7844 001 0172 ar platību 0,20 ha Bērzgales pagastā nomas 

tiesību izsoles rezultātus. 

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

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

tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanas, noslēgt zemes nomas līgumu ar pretendentu 

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

ieguvis par izsolē nosolīto augstāko nomas cenu, atbilstoši organizētās izsoles 

protokola rezultātiem. 

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

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

līguma spēkā stāšanās publicēt informāciju par nomas tiesību izsoles rezultātu 

apstiprināšanu un zemes nomas līguma noslēgšanu par nosolīto cenu ar nomnieku 

Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapā. 

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

struktūrvienībai “Bērzgales pagasta pārvalde” parakstīto zemes nomas līgumu 

reģistrēt Rēzeknes novada pašvaldības elektroniskajā dokumentu lietvedības sistēmā 

un pašvaldības “Nomas” programmā. 

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

pieteicies neviens pretendents, zemes nomas tiesību izsole atzīstama par nenotikušu 

un ir rīkojama jauna nomas tiesību izsole. 

 

6. § 

Par neapbūvētas rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 003 

0091 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, ievērojot 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 22. augusta priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” 15 (Regīna Baranova, 

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

Lukaševičs, Pāvels Melnis, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, 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 003 0091 ar platību 1,3 ha Silmalas pagastā, rīkojot zemes nomas tiesību izsoli. 

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

(bez PVN). 

3. Izveidot zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 003 0091 izsoles procedūras 

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

komisijas priekšsēdētājs -  Eduards Grišuļonoks, Rēzeknes novada pašvaldības 

iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienības 

“Silmalas pagasta pārvade” vadītājs; 

komisijas locekļi:  Marina Borisova, zemes lietu speciāliste Rēzeknes novada 

pašvaldības iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienībā 

“Silmalas pagasta pārvalde”; 
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Nellija Augustāne, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 

“Maltas pagastu apvienība” struktūrvienības “Silmalas pagasta 

pārvalde” sekretāre. 

4. Apstiprināt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 003 0091, kas atrodas 

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

noteikumi pievienoti). 

5. Komisijai nodrošināt informācijas publicēšanu par izsoli Rēzeknes novada 

pašvaldības mājas lapā un informāciju izvietot Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 

Maltas pagastu apvienības struktūrvienības “Silmalas pagasta pārvalde” informācijas 

stendā. 

6. Uzdot Komisijai apstiprināt Rēzeknes novada rezerves zemes fonda zemes vienības 

ar kadastra apzīmējumu 7888 003 0091 ar platību 1,3 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 

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. 

 

7. § 

Par neapbūvētas rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 012 

0308 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 

22.augusta priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” 15 (Regīna Baranova, Vasīlijs 

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

Lukaševičs, Pāvels Melnis, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, 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 0308 ar platību 1,8 ha Silmalas pagastā, rīkojot zemes nomas tiesību izsoli. 

2. Noteikt objekta izsoles sākumcenu 52,00 EUR ( piecdesmit divi EUR 00 centi) gadā 

(bez PVN). 
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3. Izveidot zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 012 0308 izsoles procedūras 

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

komisijas priekšsēdētājs -  Eduards Grišuļonoks, Rēzeknes novada pašvaldības 

iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienības 

“Silmalas pagasta pārvade” vadītājs; 

komisijas locekļi:  Marina Borisova, zemes lietu speciāliste Rēzeknes novada 

pašvaldības iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienībā 

“Silmalas pagasta pārvalde”; 

Nellija Augustāne, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 

“Maltas pagastu apvienība” struktūrvienības “Silmalas pagasta 

pārvalde” sekretāre. 

4. Apstiprināt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 012 0308, kas atrodas 

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

noteikumi pievienoti). 

5. Komisijai nodrošināt informācijas publicēšanu par izsoli Rēzeknes novada 

pašvaldības mājas lapā un informāciju izvietot Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 

Maltas pagastu apvienības struktūrvienības “Silmalas pagasta pārvalde” informācijas 

stendā. 

6. Uzdot Komisijai apstiprināt Rēzeknes novada rezerves zemes fonda zemes vienības 

ar kadastra apzīmējumu 7888 012 0308 ar platību 1,8 ha Silmalas pagastā nomas 

tiesību izsoles rezultātus. 

7. Uzdot Rēzeknes novada pašvaldības iestādei Maltas pagastu apvienības 

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

tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanas, noslēgt zemes nomas līgumu ar pretendentu 

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

izsolē nosolīto augstāko nomas cenu atbilstoši organizētās izsoles protokola 

rezultātiem. 

8. Uzdod Rēzeknes novada pašvaldības 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. 

 

8. § 

Par neapbūvētas pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 

7888 003 0130 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 

22.augusta priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” 15 (Regīna Baranova, Vasīlijs 
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Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds 

Lukaševičs, Pāvels Melnis, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Staņislavs Šķesters, Viktors 

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

 

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

apzīmējumu 7888 003 0130 ar platību 1,5 ha Silmalas pagastā, rīkojot zemes nomas 

tiesību izsoli. 

2. Noteikt objekta izsoles sākumcenu 41,00 EUR (četrdesmit viens EUR 00 centi) gadā 

(bez PVN). 

3. Izveidot zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7888 003 0130 izsoles 

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

komisijas priekšsēdētājs -  Eduards Grišuļonoks, Rēzeknes novada pašvaldības 

iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienības 

“Silmalas pagasta pārvade” vadītājs; 

komisijas locekļi:  Marina Borisova, zemes lietu speciāliste Rēzeknes novada 

pašvaldības iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienībā 

“Silmalas pagasta pārvalde”; 

Nellija Augustāne, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Maltas 

pagastu apvienība” struktūrvienības “Silmalas pagasta pārvalde” 

sekretāre. 

4. Apstiprināt zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7888 003 0130, kas atrodas 

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

noteikumi pievienoti). 

5. Komisijai nodrošināt informācijas publicēšanu par izsoli Rēzeknes novada pašvaldības 

mājas lapā un informāciju izvietot Rēzeknes novada pašvaldības iestādes Maltas 

pagastu apvienības struktūrvienības “Silmalas pagasta pārvalde” informācijas stendā. 

6. Uzdot Komisijai apstiprināt Rēzeknes novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības 

daļas ar kadastra apzīmējumu 7888 003 0130 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 Maltas pagasta pārvaldes struktūrvienībai 

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

publicēt informāciju par nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un zemes 

nomas līguma noslēgšanu par nosolīto cenu ar nomnieku Rēzeknes novada pašvaldības 

mājas lapā. 

9. Uzdot Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta pārvaldes struktūrvienībai 

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

pašvaldības elektroniskajā dokumentu lietvedības sistēmā un pašvaldības “Nomas” 

programmā. 

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

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

ir rīkojama jauna nomas tiesību izsole. 

9. § 

Par neapbūvētas pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 

7888 003 0221 Silmalas pagastā nomas tiesību izsoli  
(Ziņo M.Vizule) 
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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 

22.augusta priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” 15 (Regīna Baranova, Vasīlijs 

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

Lukaševičs, Pāvels Melnis, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Staņislavs Šķesters, Viktors 

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

 

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

apzīmējumu 7888 003 0221 ar platību 0,6 ha Silmalas pagastā, rīkojot zemes nomas 

tiesību izsoli. 

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

(bez PVN). 

3. Izveidot zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7888 003 0221 izsoles 

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

komisijas priekšsēdētājs -  Eduards Grišuļonoks, Rēzeknes novada pašvaldības 

iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienības 

“Silmalas pagasta pārvade” vadītājs; 

komisijas locekļi:  Marina Borisova, zemes lietu speciāliste Rēzeknes novada 

pašvaldības iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienībā 

“Silmalas pagasta pārvalde”; 

Nellija Augustāne, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Maltas 

pagastu apvienība” struktūrvienības “Silmalas pagasta pārvalde” 

sekretāre. 

4. Apstiprināt zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7888 003 0221, kas atrodas 

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

noteikumi pievienoti). 

5. Komisijai nodrošināt informācijas publicēšanu par izsoli Rēzeknes novada pašvaldības 

mājas lapā un informāciju izvietot Rēzeknes novada pašvaldības iestādes Maltas 

pagastu apvienības struktūrvienības “Silmalas pagasta pārvalde” informācijas stendā. 

6. Uzdot Komisijai apstiprināt Rēzeknes novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības 

daļas ar kadastra apzīmējumu 7888 003 0221 ar platību 0,6 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 Maltas pagasta pārvaldes struktūrvienībai 

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

publicēt informāciju par nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un zemes 

nomas līguma noslēgšanu par nosolīto cenu ar nomnieku Rēzeknes novada pašvaldības 

mājas lapā. 

9. Uzdot Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta pārvaldes struktūrvienībai 

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

pašvaldības elektroniskajā dokumentu lietvedības sistēmā un pašvaldības “Nomas” 

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

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

ir rīkojama jauna nomas tiesību izsole. 

 

10. § 

Par neapbūvētas pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 004 

0095 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 

22.augusta priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” 15 (Regīna Baranova, Vasīlijs 

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

Lukaševičs, Pāvels Melnis, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Staņislavs Šķesters, Viktors 

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

 

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

7888 004 0095 ar platību 0,7 ha Silmalas pagastā, rīkojot zemes nomas tiesību izsoli. 

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

(bez PVN). 

3. Izveidot zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 004 0095 izsoles procedūras 

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

komisijas priekšsēdētājs -  Eduards Grišuļonoks, Rēzeknes novada pašvaldības 

iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienības 

“Silmalas pagasta pārvade” vadītājs; 

komisijas locekļi:  Marina Borisova, zemes lietu speciāliste Rēzeknes 

novada pašvaldības iestādes “Maltas pagastu apvienība” 

struktūrvienībā “Silmalas pagasta pārvalde”; 

Nellija Augustāne, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 

“Maltas pagastu apvienība” struktūrvienības “Silmalas 

pagasta pārvalde” sekretāre. 

4. Apstiprināt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 004 0095, kas atrodas 

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

noteikumi pievienoti). 

5. Komisijai nodrošināt informācijas publicēšanu par izsoli Rēzeknes novada pašvaldības 

mājas lapā un informāciju izvietot Rēzeknes novada pašvaldības iestādes Maltas 

pagastu apvienības struktūrvienības “Silmalas pagasta pārvalde” informācijas stendā. 

6. Uzdot Komisijai apstiprināt Rēzeknes novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības 

ar kadastra apzīmējumu 7888 004 0095 ar platību 0,7 ha Silmalas pagastā nomas 

tiesību izsoles rezultātus. 

7. Uzdot Rēzeknes novada pašvaldības iestādei Maltas pagastu apvienības 

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

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

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

nosolīto augstāko nomas cenu atbilstoši organizētās izsoles protokola rezultātiem. 

8. Uzdod Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta pārvaldes struktūrvienībai 

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

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

mājas lapā. 

9. Uzdot Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta pārvaldes struktūrvienībai 

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

pašvaldības elektroniskajā dokumentu lietvedības sistēmā un pašvaldības “Nomas” 

programmā. 

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

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

ir rīkojama jauna nomas tiesību izsole. 

 

11. § 

Par neapbūvētas pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 

7888 013 0011 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 

22.augusta priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” 15 (Regīna Baranova, Vasīlijs 

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

Lukaševičs, Pāvels Melnis, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Staņislavs Šķesters, Viktors 

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

 

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

apzīmējumu 7888 013 0011 ar platību 1,1 ha Silmalas pagastā, rīkojot zemes nomas 

tiesību izsoli. 

2. Noteikt objekta izsoles sākumcenu 42,00 EUR (četrdesmit divi EUR 00 centi) gadā 

(bez PVN). 

3. Izveidot zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7888 013 0011 izsoles 

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

komisijas priekšsēdētājs -  Eduards Grišuļonoks, Rēzeknes novada pašvaldības 

iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienības 

“Silmalas pagasta pārvade” vadītājs; 

komisijas locekļi:  Marina Borisova, zemes lietu speciāliste Rēzeknes novada 

pašvaldības iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienībā 

“Silmalas pagasta pārvalde”; 

Nellija Augustāne, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Maltas 

pagastu apvienība” struktūrvienības “Silmalas pagasta pārvalde” 

sekretāre. 

4. Apstiprināt zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7888 013 0011, kas atrodas 

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

pievienoti). 

5. Komisijai nodrošināt informācijas publicēšanu par izsoli Rēzeknes novada pašvaldības 

mājas lapā un informāciju izvietot Rēzeknes novada pašvaldības iestādes Maltas 

pagastu apvienības struktūrvienības “Silmalas pagasta pārvalde” informācijas stendā. 

6. Uzdot Komisijai apstiprināt Rēzeknes novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības 

daļas ar kadastra apzīmējumu 7888 013 0011 ar platību 1,1 ha Silmalas pagastā nomas 

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

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

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

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

nosolīto augstāko nomas cenu atbilstoši organizētās izsoles protokola rezultātiem. 

8. Uzdod Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta pārvaldes struktūrvienībai 

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

publicēt informāciju par nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un zemes 

nomas līguma noslēgšanu par nosolīto cenu ar nomnieku Rēzeknes novada pašvaldības 

mājas lapā. 

9. Uzdot Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta pārvaldes struktūrvienībai 

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

pašvaldības elektroniskajā dokumentu lietvedības sistēmā un pašvaldības “Nomas” 

programmā. 

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

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

ir rīkojama jauna nomas tiesību izsole. 

 

12. § 

Par neapbūvētas zemes reformas pabeigšanai paredzētās zemes vienības daļas ar kadastra 

apzīmējumu 7888 006 0183 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 

22.augusta priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” 15 (Regīna Baranova, Vasīlijs 

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

Lukaševičs, Pāvels Melnis, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, 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 vienības daļu 

ar kadastra apzīmējumu 7888 006 0183 ar platību 2,14 ha Silmalas pagastā, rīkojot 

zemes nomas tiesību izsoli. 

2. Noteikt objekta izsoles sākumcenu 45,00 EUR ( četrdesmit pieci EUR 00 centi) gadā 

(bez PVN). 

3. Izveidot zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 006 0183 izsoles procedūras 

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

komisijas priekšsēdētājs -  Eduards Grišuļonoks, Rēzeknes novada pašvaldības 

iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienības 

“Silmalas pagasta pārvade” vadītājs; 

komisijas locekļi:  Marina Borisova, zemes lietu speciāliste Rēzeknes novada 

pašvaldības iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienībā 

“Silmalas pagasta pārvalde”; 

Nellija Augustāne, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 

“Maltas pagastu apvienība” struktūrvienības “Silmalas pagasta 

pārvalde” sekretāre. 
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4. Apstiprināt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 006 0183, kas atrodas 

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

noteikumi pievienoti). 

5. Komisijai nodrošināt informācijas publicēšanu par izsoli Rēzeknes novada 

pašvaldības mājas lapā un informāciju izvietot Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 

Maltas pagastu apvienības struktūrvienības “Silmalas pagasta pārvalde” informācijas 

stendā. 

6. Uzdot Komisijai apstiprināt Rēzeknes novada zemes reformas pabeigšanai paredzētās 

zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7888 006 0183 ar platību 2,14 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. 

 

13. § 

Par neapbūvētas zemes reformas pabeigšanai paredzētās zemes vienības daļas ar kadastra 

apzīmējumu 7888 010 0262 Silmalas pagastā nomas tiesību izsoli  
(Ziņo M.Vizule, Debatē S.Šķesters, M.Švarcs, I.Turka, M.Vizule, P.Melnis) 

 

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 

22.augusta priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” 15 (Regīna Baranova, Vasīlijs 

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

Lukaševičs, Pāvels Melnis, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, 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 vienības daļu 

ar kadastra apzīmējumu 7888 010 0262 ar platību 4,7 ha Silmalas pagastā, rīkojot 

zemes nomas tiesību izsoli. 

2. Noteikt objekta izsoles sākumcenu 138,00 EUR (viens simts trīsdesmit astoņi EUR 

00 centi) gadā (bez PVN). 

3. Izveidot zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 010 0262 izsoles procedūras 

veikšanai nepieciešamo komisiju (turpmāk tekstā – Komisija) šādā sastāvā:  
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komisijas priekšsēdētājs -  Eduards Grišuļonoks, Rēzeknes novada pašvaldības 

iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienības 

“Silmalas pagasta pārvade” vadītājs; 

komisijas locekļi:  Marina Borisova, zemes lietu speciāliste Rēzeknes novada 

pašvaldības iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienībā 

“Silmalas pagasta pārvalde”; 

Nellija Augustāne, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 

“Maltas pagastu apvienība” struktūrvienības “Silmalas pagasta 

pārvalde” sekretāre. 

4. Apstiprināt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 010 0262, kas atrodas 

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

noteikumi pievienoti). 

5. Komisijai nodrošināt informācijas publicēšanu par izsoli Rēzeknes novada 

pašvaldības mājas lapā un informāciju izvietot Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 

Maltas pagastu apvienības struktūrvienības “Silmalas pagasta pārvalde” informācijas 

stendā. 

6. Uzdot Komisijai apstiprināt Rēzeknes novada zemes reformas pabeigšanai paredzētās 

zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7888 010 0262 ar platību 4,7 ha 

Silmalas pagastā nomas tiesību izsoles rezultātus. 

7. Uzdot Rēzeknes novada pašvaldības iestādei Maltas pagastu apvienības 

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

tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanas, noslēgt zemes nomas līgumu ar pretendentu 

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

izsolē nosolīto augstāko nomas cenu atbilstoši organizētās izsoles protokola 

rezultātiem. 

8. Uzdod Rēzeknes novada pašvaldības 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. 

 

14. § 

Par nekustamā īpašuma “A/S “Latvijas pasts”” un nekustamā īpašuma Piemiņas ielā 9, 

Audriņu pagastā, iegūšanu Rēzeknes novada pašvaldības īpašumā  
(Ziņo I.Turka, Debatē S.Šķesters, M.Švarcs, I.Turka, E.Pizāne) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 15.panta pirmās 

daļas 9.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas 

izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.pantu un 8.pantu, izvērtējot nekustamā īpašuma “A/S “Latvijas 

pasts””, kas atrodas Audriņu pagastā, Rēzeknes novadā, un nekustamā īpašuma, kas atrodas 

Piemiņas ielā 9, Audriņos, Audriņu pagastā, Rēzeknes novadā, turpmākās izmantošanas iespējas 

– sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā, nodrošinot likuma „Par 

pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punktā noteiktās funkcijas izpildi, ņemot vērā Audriņu 

pagasta pārvaldes 2019.gada 16.augusta ierosinājumu, saskaņā ar kuru Audriņu pagasta teritorijā 
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nav cita pašvaldībai piederoša īpašuma, kuru varētu izmantot, sniedzot palīdzību iedzīvotājiem 

dzīvokļa jautājumu risināšanā, kā arī garāžas ierīkošanai skolas autobusa novietošanai un Finanšu 

pastāvīgās komitejas 2019.gada 22.augusta priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” 

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

Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, 

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

“atturas” – nav, n o l e m j: 

 

1. iegūt Rēzeknes novada pašvaldības īpašumā nekustamo īpašumu “A/S “Latvijas pasts”” 

(nekustamā īpašuma kadastra Nr.7842 004 0204), kas sastāv no zemes vienības (zemes 

vienības kadastra apzīmējums 7842 004 0204) 459 m2 platībā, kas atrodas Audriņu 

pagastā, Rēzeknes novadā, un nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra 

Nr.7842 504 0002), kas sastāv no 2 ēkām (ēku kadastra apzīmējumi - 7842 004 0204 

001 un 7842 004 0204 002), kas atrodas Piemiņas ielā 9, Audriņos, Audriņu pagastā, 

Rēzeknes novadā, kuri ierakstīti Rēzeknes tiesas zemesgrāmatu nodaļas Audriņu 

pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.273 un Nr.413,  

2. piedaloties 2019.gada 20.septembrī VAS “Latvijas pasts” izsolē ar lejupejošu soli ar 

nosacīto (sākotnējo) pārdošanas cenu EUR 8500,00 (astoņi tūkstoši pieci simti euro 00 

centi) un nosolot par maksimālo pirkšanas cenu EUR 8500,00 (astoņi tūkstoši pieci simti 

euro 00 centi) (īpašumu kopējā kadastrālā vērtība EUR 1232,00 (viens tūkstotis divi 

simti trīsdesmit divi euro 00 centi)). 

3. Noteikt, ka nekustamie īpašumi ir nepieciešami pašvaldības funkciju – sniegt palīdzību 

iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā, garāžas skolas autobusa novietošanas 

ierīkošanai – nodrošināšanai. 

4. Izveidot šī lēmuma 1.punktā minēto nekustamo īpašumu pārņemšanas komisiju šādā 

sastāvā: 

komisijas priekšsēdētājs -  Jānis Troška, Rēzeknes novada pašvaldības 

izpilddirektors; 

komisijas locekļi:  Einārs Aleksandrs Bindemanis, struktūrvienības 

“Audriņu pagasta pārvalde” vadītājs; 

Andris Koļčs, Saimnieciskā nodrošinājuma un 

infrastruktūras nodaļas vadītājs; 

Iveta Ladnā, Juridiskās un lietvedības nodaļas juriste. 

5. Pilnvarot struktūrvienības “Audriņu pagasta pārvalde” vadītāju piedalīties VAS 

“Latvijas pasts” izsolē, izsoles rezultātā noslēgt pirkuma līgumu par šī lēmuma 1.punktā 

minētajiem nekustamajiem īpašumiem un veikt visas darbības nekustamo īpašumu 

tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā uz Rēzeknes novada pašvaldības vārda. 

 

15. § 

Par īpašuma tiesību atjaunošanu uz Stružānu baznīcu Latvijas Evaņģēliski luteriskajai 

baznīcai Gaigalavas pagastā  
(Ziņo I.Turka) 

 

Izskatot Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīcas pilnvarotās personas SIA “Pastorāts” 

2019.gada 19.jūnija iesniegumu par īpašuma tiesību atjaunošanu uz Stružānu baznīcu, 

konstatējams sekojošais. 

2019.gada 21.jūnijā Rēzeknes novada pašvaldības Gaigalavas pagasta pārvaldē tika saņemts 

Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīcas īpašumu apsaimniekotāja SIA “Pastorāts” iesniegums ar 

lūgumu pieņemt lēmumu par īpašuma tiesību atjaunošanu uz būvi – kultūras pieminekli “Stružānu 

luterāņu baznīca”, kas atrodas zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 7854 007 0334 (iesniegumā 

kļūdaini norādīts 7854 007 0232).  
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Saskaņā ar likuma “Par īpašumu atdošanu reliģiskajām organizācijām” 2.pantu reliģiskajām 

organizācijām atjaunojamas īpašuma tiesības uz objektiem, kuri Latvijas Republikas teritorijā 

laikā no 1940.gada 21.jūlija līdz šā likuma spēkā stāšanās brīdim atsavināti, pamatojoties uz šā 

likuma 1.pantā minētajiem aktiem, izņemot zemi, kas piešķirta pastāvīgā lietošanā fiziskajām 

personām šā likuma 7.pantā paredzētajiem mērķiem, kā arī izņemot objektus, kuri pret atlīdzību 

pārgājuši labticīgu ieguvēju (fizisko personu) īpašumā uz notariāli apliecinātu līgumu pamata. 

Atbilstoši likuma “Par īpašumu atdošanu reliģiskajām organizācijām” 7.pantam, pamats 

jautājuma izskatīšanai par reliģisko organizāciju īpašuma objektu atdošanu ir īpašnieka vai viņa 

īpašuma tiesību pārmantotāja pieteikums, kas jāiesniedz līdz 1994.gada 31.martam pilsētas domei 

vai pagasta padomei pēc īpašuma objekta atrašanās vietas. 

Valsts zemes dienesta Latgales reģionālā nodaļa 2001.gada 31.oktobrī, pieņemot lēmumu 

Nr.5-13.1-1415 “Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu”, ir atjaunojusi Latvijas Evaņģēliski 

luteriskās baznīcas Konsistorijai īpašuma tiesības uz zemi Rēzeknes rajona Gaigalavas pagasta 

Strūžānu un Kristceļnieku sādžās (kā līdzvērtīgu Kalvīšu sādžas zemei) 32,1 ha platībā, zemes 

vienības ar kadastra Nr.7854 007 0334. Valsts zemes dienesta Latgales reģionālā nodaļas lēmums 

pieņemts, izskatot Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas konsistorijas 1993.gada 23.marta 

iesniegumu - zemes pieprasījumu - par īpašuma tiesību atjaunošanu Rēzeknes rajona Gaigalavas 

pagastā. Latvijas Evaņģēliski Luteriskās Baznīcas Konsistorijas 1993.gada 23.marta iesniegumā - 

zemes pieprasījumā - norāda ne tikai pieprasāmā zemes gabala lielumu, bet arī norāda uz ēkām.  

Saskaņā ar likuma “Par īpašumu atdošanu reliģiskajām organizācijām” 5.pantu reliģisko 

organizāciju īpašuma objekta sastāvs nosakāms atbilstoši dokumentos fiksētajam sastāvam. 

Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīcas īpašumu apsaimniekotājs SIA “Pastorāts” 2019.gada 

19.jūnija iesniegumam ir pievienojis Latvijas valsts vēstures arhīva 2018.gada 15.decembra izziņu 

Nr.LVVA-6.2.2/5/16488 par nekustamā īpašuma piederību Stružānu evaņģēliski luteriskajai 

draudzei, kā arī Latvijas valsts vēstures arhīva 2018.gada 15.decembra izziņu Nr.LVVA-

6.2.2/5/16609 par ēkas – baznīcas (uzcelta līdz 1920.gadam) piederību Stružānu evaņģēliski 

luteriskajai draudzei. Valsts zemes dienesta Latgales reģionālā nodaļa 2001.gada 31.oktobra 

lēmumā Nr.5-13.1-1415 “Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu” arī norāda, ka uz zemes īpašuma 

atrodas Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas Konsistorijai piederošas ēkas un būves. Atbilstoši 

zemesgrāmatu datiem Latvijas Evaņģēliski luteriskajai baznīcai (konsistorijai), reģ. 

Nr.90000159994, ir nostiprinātas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu “Latvijas evaņģēliski 

Luteriskās Baznīcas konsistorijas”, kadastra Nr.7854 007 0334, kas atrodas Gaigalavas pagastā, 

Rēzeknes novadā, un sastāv no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 7854 004 0102, 

7854 007 0334. 

Atbilstoši likuma “Par īpašumu atdošanu reliģiskajām organizācijām” 6.panta pirmajai un 

otrajai daļai tiesības atgūt nelikumīgi atsavinātos īpašuma objektus atbilstoši saviem statūtiem 

(satversmei, nolikumam) ir reliģiskajām organizācijām, kuras 1940.gadā bija reģistrētas Latvijas 

Republikas Iekšlietu ministrijas Baznīcu un konfesiju departamentā vai Sabiedrisko lietu 

ministrijas Preses un biedrību departamentā, ja tās netika pārtraukušas reliģisko darbību un ir 

atjaunojušas savu juridiskās personas statusu. Reliģiskās organizācijas reģistrāciju līdz 

1940.gadam apliecina Latvijas Valsts vēstures arhīva izziņa. Juridiskās personas statusa 

atjaunošanu apliecina reliģiskās organizācijas reģistrācijas apliecība. Tādas pašas tiesības atgūt 

nelikumīgi atsavinātos īpašuma objektus ir bijušo reliģisko organizāciju tiesību pārmantotājām, 

tas ir, reliģiskajām organizācijām, kuras savu darbību pēc 1940. gada bija pārtraukušas, bet tagad 

ir atjaunojušas savu juridiskās personas statusu. Ja draudze vai cita reliģiskā organizācija vairs 

nepastāv, tās īpašumu, kā arī reliģisko organizāciju izveidoto labdarības un citu biedrību, 

patversmju, nabagmāju u. tml. īpašumu pārņem attiecīgais reliģiskais centrs Latvijā. 

Atbilstoši LURSOFT datu bāzes informācijai Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīca, reģ. 

Nr.90000159994, juridiskā adrese - Mazā Pils iela 4, Rīga, LV-1050, reģistrēta Reliģisko 

organizāciju un to iestāžu reģistrā 1991.gada 25.februārī. Saskaņā ar Latvijas Republikas Tieslietu 
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ministrijas Reliģisko lietu pārvaldes 2001.gada 8.jūnija izziņu Nr.3/2-450 pārvalde apliecina, ka 

līdz 1940.gadam Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Baznīcu un konfesiju departamentā bija 

reģistrēta Stružānu evaņģēliski luteriskā draudze. Atbilstoši izziņai draudze par evaņģēlisko 

luterāņu konfesijas centru Latvijā uzskatāma Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas konsistorija.  

Saskaņā ar likuma “Par īpašumu atdošanu reliģiskajām organizācijām” 8.panta pirmo un otro 

daļu pilsētas dome vai pagasta padome pieteikumu izskata triju mēnešu laikā pēc visu 

nepieciešamo dokumentu saņemšanas un pieņem lēmumu par īpašuma objekta atdošanu natūrā vai 

par īpašuma kompensācijas piešķiršanu, vai par atteikumu atjaunot īpašuma tiesības. Īpašuma 

tiesības uz nekustamo īpašumu uzskatāmas par atjaunotām vai pārmantotām ar brīdi, kad likumā 

noteiktajā kārtībā tiek reģistrēts īpašuma tiesības apliecinošs dokuments, bet uz pārējo īpašumu — 

no šā īpašuma nodošanas brīža. Īpašuma tiesības apliecinošs dokuments ir pilsētas domes vai 

pagasta padomes izsniegtā apliecība par tiesībām uz īpašumu. Šo apliecību par spēkā neesošu var 

atzīt tikai tiesa. 

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

teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 13.punktu, likuma “Par īpašumu atdošanu 

reliģiskajām organizācijām” 2.pantu, 5.pantu, 6.panta pirmo un otro daļu, 7.pantu, 8.panta pirmo 

un otro daļu, ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 22.augusta priekšlikumu, 

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

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

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

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

 

1. atjaunot īpašuma tiesības uz Stružānu baznīcu, kas atrodas Gaigalavas pagastā, 

Rēzeknes novadā, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 7854 007 0334, Latvijas 

Evaņģēliski luteriskajai baznīcai, atdodot to natūrā. 

2. Latvijas Evaņģēliski luteriskajai baznīcai, reģ. Nr.90000159994, izsniegt apliecību par 

tiesībām uz īpašumu - Stružānu baznīcu (kulta ēka, ēkas kods - 1272), kas atrodas 

Gaigalavas pagastā, Rēzeknes novadā, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 7854 007 

0334, uz kuru īpašuma tiesības nostiprinātas Latvijas Evaņģēliski luteriskajai baznīcai. 

 

16. § 

Par dzīvokļa īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā  
(Ziņo I.Ladnā) 

 

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

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

2019.gada 22.augusta priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” 15 (Regīna Baranova, 

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

Lukaševičs, Pāvels Melnis, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, 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 Preiļu iela 26-2, Štikānos, Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra 

Nr.7888 900 0225, platība 67,7 m2, kas sastāv no: 

1.1.telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 7888 012 0316 001 002; 

1.2.pie dzīvokļa īpašuma piederošajām: 

1.2.1. 6770/72710 domājamajām daļām no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 

012 0316; 

1.2.2. 6770/72710 domājamajām daļām no ēkas (būves) ar kadastra apzīmējumu 7888 012 

0316 001. 
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2. ierakstīt zemesgrāmatā uz Rēzeknes novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90009112679, vārda 

dzīvokļa īpašumu “6”-9 Nagļi, Nagļu pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.78740050340, 

platība 73.4 m2, kas sastāv no: 

2.1. telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 7874 005 0340 001 009; 

2.2. pie dzīvokļa īpašuma piederošajām: 

2.2.1. 734/11837 domājamajām daļām no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7874 005 

0340; 

2.2.2. 734/11837 domājamajām daļām no ēkas (būves) ar kadastra apzīmējumu 7874 005 

0340. 

3. ierakstīt zemesgrāmatā uz Rēzeknes novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90009112679, vārda 

dzīvokļa īpašumu Upes iela 5-16 Rikava, Rikavas pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra 

Nr.78820070358, platība 84.8 m2, kas sastāv no: 

3.1. telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 7882 007 0358 001 016; 

3.2. pie dzīvokļa īpašuma piederošajām: 

3.2.1. 848/18525 domājamajām daļām no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7882 007 

0358; 

3.2.2. 848/18525 domājamajām daļām no ēkas (būves) ar kadastra apzīmējumu 7882 007 

0358. 

4. ierakstīt zemesgrāmatā uz Rēzeknes novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90009112679, vārda 

dzīvokļa īpašumu Upes iela 4-10 Rikava, Rikavas pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra 

Nr.78820070357, platība 84.8 m2, kas sastāv no: 

4.1. telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 7882 007 0357 001 010; 

4.2. pie dzīvokļa īpašuma piederošajām: 

4.2.1. 848/13884 domājamajām daļām no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7882 007 

0357; 

4.2.2. 848/13884 domājamajām daļām no ēkas (būves) ar kadastra apzīmējumu 7882 007 

0357. 

5. ierakstīt zemesgrāmatā uz Rēzeknes novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90009112679, vārda 

dzīvokļa īpašumu Upes iela 4-18 Rikava, Rikavas pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra 

Nr.78820070357, platība 66.6 m2, kas sastāv no: 

5.1.telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 7882 007 0357 001 018; 

5.2.pie dzīvokļa īpašuma piederošajām: 

5.2.1. 666/13884 domājamajām daļām no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

7882 007 0357; 

5.2.2. 666/13884 domājamajām daļām no ēkas (būves) ar kadastra apzīmējumu 

7882 007 0357. 

 

6. ierakstīt zemesgrāmatā uz Rēzeknes novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90009112679, vārda 

dzīvokļa īpašumu Upes iela 5-13 Rikava, Rikavas pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra 

Nr.78820070358, platība 51.6 m2, kas sastāv no: 

6.1.telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 7882 007 0358 001 013; 

6.2.pie dzīvokļa īpašuma piederošajām: 

6.2.1. 516/18525 domājamajām daļām no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

7882 007 0358; 

6.2.2. 516/18525 domājamajām daļām no ēkas (būves) ar kadastra apzīmējumu 

7882 007 0358. 

7. ierakstīt zemesgrāmatā uz Rēzeknes novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90009112679, vārda 

dzīvokļa īpašumu Upes iela 4-6 Rikava, Rikavas pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra 

Nr.78820070357, platība 69.2 m2, kas sastāv no: 

7.1.telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 7882 007 0357 001 006; 
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7.2.pie dzīvokļa īpašuma piederošajām: 

7.2.1. 692/13884 domājamajām daļām no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

7882 007 0357; 

7.2.2. 692/13884 domājamajām daļām no ēkas (būves) ar kadastra apzīmējumu 

7882 007 0357. 

8. ierakstīt zemesgrāmatā uz Rēzeknes novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90009112679, vārda 

dzīvokļa īpašumu Upes iela 5-21 Rikava, Rikavas pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra 

Nr.78820070358, platība 69.2 m2, kas sastāv no: 

8.1.telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 7882 007 0358 001 021; 

8.2.pie dzīvokļa īpašuma piederošajām: 

8.2.1. 692/18525 domājamajām daļām no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

7882 007 0358; 

8.2.2. 692/18525 domājamajām daļām no ēkas (būves) ar kadastra apzīmējumu 

7882 007 0358. 

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

dzīvokļa īpašumu Upes iela 5-24 Rikava, Rikavas pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra 

Nr.78820070358, platība 69.2 m2, kas sastāv no: 

9.1.telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 7882 007 0358 001 024; 

9.2.pie dzīvokļa īpašuma piederošajām: 

9.2.1. 692/18525 domājamajām daļām no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

7882 007 0358; 

9.2.2. 692/18525 domājamajām daļām no ēkas (būves) ar kadastra apzīmējumu 

7882 007 0358. 

10. ierakstīt zemesgrāmatā uz Rēzeknes novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90009112679, vārda 

dzīvokļa īpašumu Upes iela 5-20 Rikava, Rikavas pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra 

Nr.78820070358, platība 84.8 m2, kas sastāv no: 

10.1. telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 7882 007 0358 001 020; 

10.2. pie dzīvokļa īpašuma piederošajām: 

10.2.1. 848/18525 domājamajām daļām no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

7882 007 0358; 

10.2.2. 848/18525 domājamajām daļām no ēkas (būves) ar kadastra apzīmējumu 

7882 007 0358. 

11. ierakstīt zemesgrāmatā uz Rēzeknes novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90009112679, vārda 

dzīvokļa īpašumu Upes iela 5-8 Rikava, Rikavas pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra 

Nr.78820070358, platība 34.7 m2, kas sastāv no: 

11.1. telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 7882 007 0358 001 008; 

11.2. pie dzīvokļa īpašuma piederošajām: 

11.1.1. 347/18525 domājamajām daļām no zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 7882 007 0358; 

11.1.2. 347/18525 domājamajām daļām no ēkas (būves) ar kadastra 

apzīmējumu 7882 007 0358. 

12. ierakstīt zemesgrāmatā uz Rēzeknes novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90009112679, 

vārda dzīvokļa īpašumu Upes iela 5-18 Rikava, Rikavas pagastā, Rēzeknes novadā, 

kadastra Nr.78820070358, platība 84.8 m2, kas sastāv no: 

12.1. telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 7882 007 0358 001 018; 

12.2. pie dzīvokļa īpašuma piederošajām: 

12.2.1. 848/18525 domājamajām daļām no zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 7882 007 0358; 

12.2.2. 848/18525 domājamajām daļām no ēkas (būves) ar kadastra 

apzīmējumu 7882 007 0358. 
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13. ierakstīt zemesgrāmatā uz Rēzeknes novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90009112679, 

vārda dzīvokļa īpašumus “Jaunā māja 2”-7, Dricānos, Dricānu pagastā, Rēzeknes novadā, 

kadastra Nr.78509000047, platība 74,6 m2, kas sastāv no: 

13.1.  telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 7850 005 0375 001 007; 

13.2. pie dzīvokļa īpašuma piederošajām: 

13.2.1. 725/7785 domājamajām daļām no zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 7850 005 0376; 

13.2.2. 725/7785 domājamajām daļām no ēkas (būves) ar kadastra 

apzīmējumu 7850 005 0375 001. 

14. ierakstīt zemesgrāmatā uz Rēzeknes novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90009112679, 

vārda dzīvokļa īpašumu “Jaunā māja 2” -9, Dricānos, Dricānu pagastā, Rēzeknes novadā, 

kadastra Nr.78509000045, platība 74,6 m2, kas sastāv no: 

14.1.  telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 7850 005 0375 001 009; 

14.2.  pie dzīvokļa īpašuma piederošajām: 

14.2.1. 725/7785 domājamajām daļām no zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 7850 005 0375; 

14.2.2. 725/7785 domājamajām daļām no ēkas (būves) ar kadastra 

apzīmējumu 7850 005 0375 001. 

15. ierakstīt zemesgrāmatā uz Rēzeknes novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90009112679, 

vārda dzīvokļa īpašumu “Jaunā māja 2” -3, Dricānos, Dricānu pagastā, Rēzeknes novadā, 

kadastra Nr.78509000051, platība 59,4 m2, kas sastāv no: 

15.1. telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 7850 005 0375 001 003; 

15.2. pie dzīvokļa īpašuma piederošajām: 

15.2.1. 573/7785 domājamajām daļām no zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 7850 005 0375; 

15.2.2. 573/7785 domājamajām daļām no ēkas (būves) ar kadastra 

apzīmējumu 7850 005 0375 001. 

16. ierakstīt zemesgrāmatā uz Rēzeknes novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90009112679, 

vārda dzīvokļa īpašumu “Jaunā māja 2” -5, Dricānos, Dricānu pagastā, Rēzeknes novadā, 

kadastra Nr.78509000050, platība 59,4 m2, kas sastāv no: 

16.1.  telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 7850 005 0375 001 005; 

16.2. pie dzīvokļa īpašuma piederošajām: 

16.2.1. 573/7785 domājamajām daļām no zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 7850 005 0375; 

16.2.2. 573/7785 domājamajām daļām no ēkas (būves) ar kadastra 

apzīmējumu 7850 005 0375 001. 

 

17. ierakstīt zemesgrāmatā uz Rēzeknes novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90009112679, 

vārda dzīvokļa īpašumu “Jaunā māja 2” -12, Dricānos, Dricānu pagastā, Rēzeknes 

novadā, kadastra Nr.78509000052, platība 59,3 m2, kas sastāv no: 

17.1. telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 7850 005 0375 001 012; 

17.2.  pie dzīvokļa īpašuma piederošajām: 

17.2.1. 572/7785 domājamajām daļām no zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 7850 005 0375; 

17.2.2. 572/7785 domājamajām daļām no ēkas (būves) ar kadastra 

apzīmējumu 7850 005 0375 001.  

18. ierakstīt zemesgrāmatā uz Rēzeknes novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90009112679, 

vārda dzīvokļa īpašumu “Strautiņi”-7, Dricānos, Dricānu pagastā, Rēzeknes novadā, 

kadastra Nr.78509000049, platība 74,6 m2, kas sastāv no: 

18.1.  telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 7850 005 0371 001 007; 
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18.2.  pie dzīvokļa īpašuma piederošajām: 

18.2.1. 725/15570 domājamajām daļām no zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 7850 005 0371; 

18.2.2. 725/15570 domājamajām daļām no ēkas (būves) ar kadastra 

apzīmējumu 7850 005 0371 001;  

18.2.3. 725/15570 domājamajām daļām no ēkas (būves) ar kadastra 

apzīmējumu 7850 005 0371 002. 

19. ierakstīt zemesgrāmatā uz Rēzeknes novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90009112679, 

vārda dzīvokļa īpašumu “Strautiņi”-14, Dricānos, Dricānu pagastā, Rēzeknes novadā, 

kadastra Nr.78509000048, platība 74,3 m2, kas sastāv no: 

19.1. telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 7850 005 0371 002 002; 

19.2. pie dzīvokļa īpašuma piederošajām: 

19.2.1. 725/15570 domājamajām daļām no zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 7850 005 0371; 

19.2.2. 725/15570 domājamajām daļām no ēkas (būves) ar kadastra 

apzīmējumu 7850 005 0371 001;  

19.2.3. 725/15570 domājamajām daļām no ēkas (būves) ar kadastra 

apzīmējumu 7850 005 0371 002. 

20. ierakstīt zemesgrāmatā uz Rēzeknes novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90009112679, 

vārda dzīvokļa īpašumu “Strautiņi”-18, Dricānos, Dricānu pagastā, Rēzeknes novadā, 

kadastra Nr.78509000046, platība 74,3 m2, kas sastāv no: 

20.1.  telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 7850 005 0371 002 010; 

20.2. pie dzīvokļa īpašuma piederošajām: 

20.2.1. 725/15570 domājamajām daļām no zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 7850 005 0371; 

20.2.2. 725/15570 domājamajām daļām no ēkas (būves) ar kadastra 

apzīmējumu 7850 005 0371 001;  

20.2.3. 725/15570 domājamajām daļām no ēkas (būves) ar kadastra 

apzīmējumu 7850 005 0371 002. 

 

17. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Preiļu iela 5A” Štikānos, Silmalas pagastā, 

pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli  
(Ziņo I.Ladnā) 

 

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

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta 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 apvienība” struktūrvienības “Silmalas pagasta pārvalde” 2019.gada 20.augusta 

ierosinājumu un Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 22.augusta priekšlikumu, Rēzeknes 

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

Deksnis, Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Elvīra Pizāne, 

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

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

 

1. nodot atsavināšanai Rēzeknes novada pašvaldības nekustamo īpašumu “Preiļu iela 5A” 

ar kadastra Nr.7888 512 0009, kas sastāv no būves ar kadastra apzīmējumu 7888 012 

0036 003, kas atrodas Preiļu ielā 5A, Štikānos, Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā, 

atsavināšanas procedūru, pārdodot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli. 
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2. Izveidot nekustamā īpašuma “Preiļu iela 5A”, kas atrodas Preiļu ielā 5A, Štikānos, 

Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7888 512 0009, vērtības noteikšanai un 

izsoles procedūras veikšanai komisiju šādā sastāvā: 

komisijas priekšsēdētājs - Eduards Grišuļonoks, Maltas pagastu apvienības 

struktūrvienības “Silmalas pagasta pārvalde” vadītājs;  

komisijas locekļi:  Regīna Baranova, Maltas pagastu apvienības 

struktūrvienības “Silmalas pagasta pārvalde” lietvede; 

Marina Borisova, Zemes pārvaldības dienesta zemes lietu 

speciāliste. 

3. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma “Preiļu iela 5A” , Štikāni, Silmalas pagasts, 

Rēzeknes novads, ar kadastra Nr.7888 512 0009, izsoles noteikumus (izsoles noteikumi 

pievienoti). 

4. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma nosacīto cenu - EUR 1660,30 (viens 

tūkstotis seši simti sešdesmit euro, 30 centi). 

5. Izsoles rezultātus komisijai iesniegt apstiprināšanai Rēzeknes novada domei. 

 

18. § 

Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma Nr.3 Lakstīgalu ielā 1, Vecružinā, Silmalas pagastā, 

pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli  
(Ziņo I.Ladnā) 

 

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

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta 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 apvienība” struktūrvienības “Silmalas pagasta pārvalde” 2019.gada 20.augusta 

ierosinājumu un Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 22.augusta priekšlikumu, Rēzeknes 

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

Deksnis, Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Elvīra Pizāne, 

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

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

 

1. nodot atsavināšanai Rēzeknes novada pašvaldības dzīvokļa īpašumu Nr.3, kas atrodas 

Lakstīgalu ielā 1 ar kadastra Nr.7888 900 0204, kas sastāv no būves ar kadastra 

apzīmējumu 7888 004 0279 002 domājamās daļas 6000/120110 un zemes ar kadastra 

apzīmējumu 7888 004 0364 domājamās daļas 6000/120110 platībā 60,0 m², Vecružinā, 

Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā, atsavināšanas procedūru, pārdodot mutiskā izsolē 

ar augšupejošu soli 

2. Izveidot dzīvokļa īpašuma Nr.3, kas atrodas Lakstīgalu ielā 1, Vecružinā, Silmalas 

pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr. 7888 900 0204, vērtības noteikšanai un izsoles 

procedūras veikšanai komisiju šādā sastāvā: 

komisijas priekšsēdētājs - Eduards Grišuļonoks, Maltas pagastu apvienības 

struktūrvienības “Silmalas pagasta pārvalde” vadītājs;  

komisijas locekļi:  Regīna Baranova, Maltas pagastu apvienības struktūrvienības 

“Silmalas pagasta pārvalde” lietvede; 

Marina Borisova, Zemes pārvaldības dienesta zemes lietu 

speciāliste. 

3. Apstiprināt pašvaldības dzīvokļa īpašuma Nr.3, kas atrodas Lakstīgalu ielā 1, 

Vecružinā, Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā, ar kadastra Nr.7888 900 0204, izsoles 

noteikumus (izsoles noteikumi pievienoti). 

4. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma nosacīto cenu - EUR 1 496,34 (viens 

tūkstotis četri simti deviņdesmit seši euro, 34 centi). 
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5. Izsoles rezultātus komisijai iesniegt apstiprināšanai Rēzeknes novada domē. 

 

19. § 

Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Robežu ielā 13V, Ozolaines pagastā, nosacītas 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 6.jūnija lēmumu (protokols Nr.13,13.§) “Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..), Robežu 

ielā 13V, Ozolaines pagastā, nodošanu atsavināšanai S.P.”, S.P. 2019.gada 7.augusta iesniegumu, 

Ozolaines pagasta pārvaldes dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Robežu ielā 13V, Ozolaines pagastā, 

novērtēšanas komisijas 2019.gada 1.augusta sēdes protokolu un Finanšu pastāvīgās komitejas 

2019.gada 22.augusta priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” 15 (Regīna Baranova, 

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

Lukaševičs, Pāvels Melnis, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Staņislavs Šķesters, Viktors 

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

 

1. apstiprināt dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Robežu ielā 13V, kas atrodas Ozolaines pagastā, 

Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7876 900 0164, platība 50,5 m2, nosacīto cenu 

EUR 5 909,12 (pieci tūkstoši deviņi simti deviņi euro, 12 centi). 

2. Pārdot S.P., personas kods (..), dzīvo (adrese), dzīvokļa īpašumu Nr.(..), Robežu ielā 

13V, kas atrodas Ozolaines pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7876 009 0164, 

platība 50,5 m2, par brīvu cenu, kas ir vienāda ar nosacīto cenu, t. i., EUR 5 909,12 

(pieci tūkstoši deviņi simti deviņi euro, 12 centi). 

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

Robežu ielā 13V, kas atrodas Ozolaines pagastā, Rēzeknes novadā, no nosacītās cenas, 

t.i., EUR 590,91 (pieci simti deviņdesmit euro 91 cents). 

4. Noteikt pirmās iemaksas samaksas termiņu līdz 2019.gada 5.oktobrim. 

5. Uzdot iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienībai “Ozolaines pagasta 

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

Juridiskajai un lietvedības nodaļai par pirmās iemaksas samaksu. 

6. Uzdot Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniecei Elvīrai Pizānei parakstīt 

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

dienas. 

7. Noteikt 60 (sešdesmit) mēnešu nomaksas termiņu no nomaksas pirkuma līguma 

noslēgšanas dienas. 

8. Noteikt, ka par atlikto maksājumu S. P. 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 6.jūnija lēmuma (protokols Nr.13, 

13.§) 2.punktu, 2019.gada 14.jūnijā S. P. iemaksāja iestādes “Maltas pagastu apvienība” 

struktūrvienības “Ozolaines pagasta pārvalde”, reģistrācijas Nr.40900027426, AS 



28 

 

“Swedbank” norēķinu kontā LV68HABA0551046064481 EUR 215,00 (divi simti 

piecpadsmit euro 00 centi). 

10. Ieskaitīt atlikušo pirkuma maksas daļu EUR 5 694,12 (pieci tūkstoši seši simti 

deviņdesmit četri euro 12 centi) iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienības 

“Ozolaines pagasta pārvalde”, reģistrācijas Nr.40900027426, AS “Swedbank” norēķinu 

kontā LV68HABA0551046064481. 

11. Noteikt, ka ar dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Robežu ielā 13V, kas atrodas Ozolaines pagastā, 

Rēzeknes novadā, nomaksas pirkuma līguma noslēgšanas brīdi tiek izbeigts ar S.P. 

noslēgtais Dzīvojamās telpas īres līgums. 

12. Samazināt iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienībai “Ozolaines pagasta 

pārvalde” attiecīgajā gadā plānoto transfertu no pašvaldības budžeta 10 procentu 

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

transfertu, izdarot kārtējos budžeta grozījumus. 

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

iestādes “Maltas pagastu apvienības” struktūrvienībai “Ozolaines pagasta pārvalde” 

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

esošo pašvaldības nekustamo īpašumu kadastrālajai uzmērīšanai un ierakstīšanai 

zemesgrāmatā. 

 

20. § 

Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Jaunatnes ielā 18, Kaunatā, Kaunatas pagastā, nosacītas 

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 “Par dzīvokļa īpašuma Jaunatnes ielā 18-(..), Kaunatā, 

Kaunatas pagastā, nodošanu atsavināšanai Ņ.K.” (protokols Nr.12, 18.§), Ņ.K. 2019.gada 

8.augusta iesniegumu, Kaunatas pagasta pārvaldes dzīvokļa īpašuma “Jaunatnes iela 18-(..)” 

novērtēšanas komisijas 2019.gada 7.augusta sēdes protokolu Nr.5 un Finanšu pastāvīgās komitejas 

2019.gada 22.augusta priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” 15 (Regīna Baranova, 

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

Lukaševičs, Pāvels Melnis, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, 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 Jaunatnes ielā 18, Kaunatā, Kaunatas 

pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7862 900 0116, platība 48,7 m2, nosacīto cenu 

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

2. Pārdot Ņ.K., personas kods (..), dzīvo (..), dzīvokļa īpašumu Nr.(..), kas atrodas 

Jaunatnes ielā 18, Kaunatā, Kaunatas pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7862 900 

0116, platība 48,7 m2, par brīvu cenu, kas ir vienāda ar nosacīto cenu, t.i., EUR 1 556,84 

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

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

atrodas Jaunatnes ielā 18, Kaunatā, Kaunatas pagastā, Rēzeknes novadā, nosacītās 

cenas, t.i. EUR 155,69 (viens simts piecdesmit pieci euro 69 centi). 
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4. Noteikt pirmās iemaksas samaksas termiņu līdz 2019.gada 4.oktobrim. 

5. Uzdot iestādes “Kaunatas pagastu apvienība” struktūrvienībai “Kaunatas pagasta 

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

Juridiskajai un lietvedības nodaļai par pirmās iemaksas samaksu. 

6. Uzdot Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniecei Elvīrai Pizānei parakstīt 

nomaksas pirkuma līgumu ar Ņ.K. 1 (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 Ņ.K. 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 lēmuma (protokols Nr.12, 

18.§) 2.punktu, 2019.gada 14.jūnijā Ņ.K. iemaksāja Kaunatas pagastu apvienības 

struktūrvienības “Kaunatas pagasta pārvalde”, reģistrācijas Nr.40900027411, AS 

Swedbank” norēķinu kontā LV26HABA0551046070572, EUR 215,00 (divi simti 

piecpadsmit euro 00 centi). 

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

četrdesmit viens euro 84 centi) Kaunatas pagastu apvienības struktūrvienības “Kaunatas 

pagasta pārvalde”, reģistrācijas Nr.40900027411, AS Swedbank norēķinu kontā 

LV26HABA0551046070572. 

11. Noteikt, ka ar dzīvokļa īpašuma Nr.(..), kas atrodas Jaunatnes ielā 18-(..), Kaunatā, 

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

izbeigts ar Ņ.K. noslēgtais Dzīvojamās telpas īres līgums. 

12. Samazināt Kaunatas pagastu apvienības struktūrvienībai “Kaunatas pagasta pārvalde” 

attiecīgajā gadā plānoto transfertu no pašvaldības budžeta 10 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 

Kaunatas pagastu apvienības struktūrvienībai “Kaunatas pagasta pārvalde” radās, veicot 

nekustamā īpašuma novērtēšanu, ir izlietojami Kaunatas pagasta teritorijā esošo 

pašvaldības nekustamo īpašumu kadastrālajai uzmērīšanai un ierakstīšanai 

zemesgrāmatā. 

 

21. § 

Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Ķiršu ielā 5, Dubuļos, Kaunatas pagastā, nosacītas 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 “Par dzīvokļa īpašuma Ķiršu ielā 5-(..), Dubuļi, Kaunatas 

pagastā, nodošanu atsavināšanai O.Č.” (protokols Nr.12, 19.§), O.Č. 2019.gada 8.augusta 

iesniegumu, Kaunatas pagasta pārvaldes dzīvokļa īpašuma “Jaunatnes iela 18-(..)” novērtēšanas 
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komisijas 2019.gada 7.augusta sēdes protokolu Nr.7 un Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 

22.augusta priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” 15 (Regīna Baranova, Vasīlijs 

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

Lukaševičs, Pāvels Melnis, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, 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 Ķiršu ielā 5, Dubuļos, Kaunatas 

pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7862 900 0115, platība 88,4 m2, nosacīto cenu 

EUR 2 256,84 (divi tūkstoši divi simti piecdesmit seši euro, 84 centi). 

2. Pārdot O.Č., personas kods (..), dzīvo (..), dzīvokļa īpašuma Nr.(..), kas atrodas Ķiršu 

ielā 5, Dubuļos, Kaunatas pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7862 900 0115, 

platība 88,4 m2, par brīvu cenu, kas ir vienāda ar nosacīto cenu, t. i., EUR 2 256,84 (divi 

tūkstoši divi simti piecdesmit seši euro, 84 centi). 

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

atrodas Ķiršu ielā 5, Dubuļos, Kaunatas pagastā, Rēzeknes novadā, nosacītās cenas, t.i. 

EUR 225,69 (divi simti divdesmit pieci euro 69 centi). 

4. Noteikt pirmās iemaksas samaksas termiņu līdz 2019.gada 4.oktobrim. 

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

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

Juridiskajai un lietvedības nodaļai par pirmās iemaksas samaksu. 

6. Uzdot Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniecei Elvīrai Pizānei parakstīt 

nomaksas pirkuma līgumu ar O.Č. 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 O.Č. 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 lēmuma (protokols Nr.12, 

19.§) 2.punktu, 2019.gada 5.jūnijā O.Č. iemaksāja Kaunatas pagastu apvienības 

struktūrvienības “Kaunatas pagasta pārvalde”, reģistrācijas Nr.40900027411, AS 

Swedbank” norēķinu kontā LV26HABA0551046070572, EUR 215,00 (divi simti 

piecpadsmit euro 00 centi). 

10. Ieskaitīt atlikušo pirkuma maksas daļu EUR 2 041,84 (divi tūkstoši četrdesmit viens 

euro 84 centi) Kaunatas pagastu apvienības struktūrvienības “Kaunatas pagasta 

pārvalde”, reģistrācijas Nr.40900027411, AS Swedbank norēķinu kontā 

LV26HABA0551046070572. 

11. Noteikt, ka ar dzīvokļa īpašuma Nr.(..), kas atrodas Ķiršu ielā 5, Dubuļos, Kaunatas 

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

O.Č. noslēgtais Dzīvojamās telpas īres līgums. 

12. Samazināt Kaunatas pagastu apvienības struktūrvienībai “Kaunatas pagasta pārvalde” 

attiecīgajā gadā plānoto transfertu no pašvaldības budžeta 10 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 

Kaunatas pagastu apvienības struktūrvienībai “Kaunatas pagasta pārvalde” radās, veicot 

nekustamā īpašuma novērtēšanu, ir izlietojami Kaunatas pagasta teritorijā esošo 

pašvaldības nekustamo īpašumu kadastrālajai uzmērīšanai un ierakstīšanai 

zemesgrāmatā. 
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22. § 

Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Rāznas ielā 22, Kaunatā, Kaunatas pagastā, nosacītas cenas 

apstiprināšanu  
(Ziņo I.Ladnā, Debatē S.Šķesters) 

 

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 “Par dzīvokļa īpašuma Rāznas ielā 22-(..), Kaunatā, Kaunatas 

pagastā, nodošanu atsavināšanai L.P.” (protokols Nr.12, 17.§), L.P. 2019.gada 8.augusta 

iesniegumu, Kaunatas pagasta pārvaldes dzīvokļa īpašuma “Rāznas iela 22-16” novērtēšanas 

komisijas 2019.gada 7.augusta sēdes protokolu Nr.4 un Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 

22.augusta priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” 15 (Regīna Baranova, Vasīlijs 

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

Lukaševičs, Pāvels Melnis, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, 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 Rāznas ielā 22, Kaunatā, Kaunatas 

pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7862 900 0117, platība 50,8 m2, nosacīto cenu 

EUR 2 356,84 (divi tūkstoši trīs simti piecdesmit seši euro, 84 centi). 

2. Pārdot L.P., personas kods (..), dzīvo (..), dzīvokļa īpašuma Nr.(..), kas atrodas Rāznas 

ielā 22, Kaunatā, Kaunatas pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7862 900 0117, 

platība 50,8 m2, par brīvu cenu, kas ir vienāda ar nosacīto cenu, t.i., EUR 2 356,84 (divi 

tūkstoši trīs simti piecdesmit seši euro, 84 centi). 

3. Noteikt dzīvokļa īpašuma pirkuma samaksas termiņu līdz 2020.gada 4.janvārim. 

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

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

Juridiskajai un lietvedības nodaļai par pirkuma maksas samaksu. 

5. Uzdot Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniecei Elvīrai Pizānei noslēgt 

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

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

17.§) 2.punktu, 2019.gada 27.maijā L.P. iemaksāja Kaunatas pagastu apvienības 

struktūrvienības “Kaunatas pagasta pārvalde”, reģistrācijas Nr.40900027411, AS 

Swedbank” norēķinu kontā LV26HABA0551046070572, EUR 215,00 (divi simti 

piecpadsmit euro 00 centi). 

7. Ieskaitīt atlikušo pirkuma maksas daļu EUR 2 141,84 (divi tūkstoši viens simts 

astoņdesmit viens euro 84 centi) Kaunatas pagastu apvienības struktūrvienības 

“Kaunatas pagasta pārvalde”, reģistrācijas Nr.40900027411, AS Swedbank norēķinu 

kontā LV26HABA0551046070572. 

8. Noteikt, ka ar dzīvokļa īpašuma Nr.(..), kas atrodas Rāznas ielā 22, Kaunatā, Kaunatas 

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

L.P. noslēgtais Dzīvojamās telpas īres līgums. 

9. Samazināt Kaunatas pagastu apvienības struktūrvienībai “Kaunatas pagasta pārvalde” 

attiecīgajā 2020.gadā plānoto transfertu no pašvaldības budžeta 10 procentu apmērā, 
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noapaļojot pilnos skaitļos, no nekustamā īpašuma nosacītās cenas, koriģējot transfertu, 

izdarot kārtējos budžeta grozījumus. 

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

Kaunatas pagastu apvienības struktūrvienībai “Kaunatas pagasta pārvalde” radās, veicot 

nekustamā īpašuma novērtēšanu, ir izlietojami Kaunatas pagasta teritorijā esošo 

pašvaldības nekustamo īpašumu kadastrālajai uzmērīšanai un ierakstīšanai 

zemesgrāmatā. 

 

23. § 

Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Rāznas ielā 22, Kaunatā, Kaunatas pagastā, nosacītas 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 “Par dzīvokļa īpašuma Rāznas ielā 22-(..), Kaunatā, Kaunatas 

pagastā, nodošanu atsavināšanai S.M.” (protokols Nr.12, 20.§), S.M. 2019.gada 7.augusta 

iesniegumu, Kaunatas pagasta pārvaldes dzīvokļa īpašuma “Rāznas iela 22-(..)” novērtēšanas 

komisijas 2019.gada 7.augusta sēdes protokolu Nr.6 un Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 

22.augusta priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” 15 (Regīna Baranova, Vasīlijs 

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

Lukaševičs, Pāvels Melnis, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, 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 Rāznas ielā 22, Kaunatā, Kaunatas 

pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7862 900 0113, platība 67,7 m2, nosacīto cenu 

EUR 2 856,84 (divi tūkstoši astoņi simti piecdesmit seši euro, 84 centi). 

2. Pārdot S.M., personas kods (..), dzīvo (..), dzīvokļa īpašuma Nr.(..), kas atrodas Rāznas 

ielā 22, Kaunatā, Kaunatas pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7862 900 0113, 

platība 67,7 m2, par brīvu cenu, kas ir vienāda ar nosacīto cenu, t.i., EUR 2 856,84 (divi 

tūkstoši astoņi simti piecdesmit seši euro, 84 centi). 

3. Noteikt dzīvokļa īpašuma pirkuma samaksas termiņu līdz 2020.gada 4.janvārim. 

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

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

Juridiskajai un lietvedības nodaļai par pirkuma maksas samaksu. 

5. Uzdot Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniecei Elvīrai Pizānei noslēgt 

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

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

20.§) 2.punktu, 2019.gada 11.jūnijā S.M. iemaksāja Kaunatas pagastu apvienības 

struktūrvienības “Kaunatas pagasta pārvalde”, reģistrācijas Nr.40900027411, AS 

Swedbank” norēķinu kontā LV26HABA0551046070572, EUR 215,00 (divi simti 

piecpadsmit euro 00 centi). 

7. Ieskaitīt atlikušo pirkuma maksas daļu EUR 2 641,84 (divi tūkstoši seši simti 

astoņdesmit viens euro 84 centi) Kaunatas pagastu apvienības struktūrvienības 
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“Kaunatas pagasta pārvalde”, reģistrācijas Nr.40900027411, AS Swedbank norēķinu 

kontā LV26HABA0551046070572. 

8. Noteikt, ka ar dzīvokļa īpašuma Nr.(..), kas atrodas Rāznas ielā 22, Kaunatā, Kaunatas 

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

S.M. noslēgtais Dzīvojamās telpas īres līgums. 

9. Samazināt Kaunatas pagastu apvienības struktūrvienībai “Kaunatas pagasta pārvalde” 

attiecīgajā gadā plānoto transfertu no pašvaldības budžeta 10 procentu apmērā, 

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

izdarot kārtējos budžeta grozījumus. 

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

Kaunatas pagastu apvienības struktūrvienībai “Kaunatas pagasta pārvalde” radās, veicot 

nekustamā īpašuma novērtēšanu, ir izlietojami Kaunatas pagasta teritorijā esošo 

pašvaldības nekustamo īpašumu kadastrālajai uzmērīšanai un ierakstīšanai 

zemesgrāmatā. 

 

24. § 

Par nekustamā īpašuma „Taudejāņi 187” Lendžu 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 21.marta lēmumu (protokols Nr.7, 35.§) “Par nekustamā īpašuma „Taudejāņi 

187”, Lendžu pagastā, nodošanu atsavināšanai L.I.”, L.I. 2019.gada 7.augusta iesniegumu, ņemot 

vērā Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Nautrēnu pagastu apvienība” struktūrvienības 

„Lendžu pagasta pārvalde” nekustamā īpašuma „Taudejāņi 187” novērtēšanas komisijas 

2019.gada 6.augusta sēdes protokolu un Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 22.augusta 

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

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

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

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

 

1. apstiprināt nekustamā īpašuma “Taudejāņi 187”, kas atrodas “187”, Skangaļi, Lendžu 

pagasts, Rēzeknes novads, kadastra Nr. 7866 004 1187, kas sastāv no zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 7866 004 1187, platība 0,1096 ha, nosacīto cenu EUR 1 051,60 

(viens tūkstotis piecdesmit viens euro 60 centi). 

2. Pārdot L.I., personas kods (..), dzīvesvietas adrese: (..), nekustamo īpašumu “Taudejāņi 

187”, kas atrodas “187”, Skangaļi, Lendžu pagasts, Rēzeknes novads, kadastra Nr.7866 

004 1187, platība 0,1096 ha, par brīvu cenu, kas ir vienāda ar nosacīto cenu, t. i., EUR 

1 051,60 (viens tūkstotis piecdesmit viens euro 60 centi). 

3. Noteikt pirkuma maksas samaksas termiņu līdz 2020.gada 4.janvārim. 

4. Uzdot iestādes “Nautrēnu pagastu apvienība” struktūrvienībai “Lendžu pagasta 

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

Juridiskajai un lietvedības nodaļai par pirkuma maksas samaksu. 

5. Uzdot Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniecei Elvīrai Pizānei noslēgt 

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



34 

 

6. Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2019.gada 21.marta lēmuma (protokols Nr.7, 

35.§) 2.punktu, 2019.gada 15.aprīlī L.I. iemaksāja Rēzeknes novada pašvaldības 

iestādes “Nautrēnu pagastu apvienība” struktūrvienības “Lendžu pagasta pārvalde”, reģ. 

Nr. 40900027430, AS “Swedbank” norēķinu kontā LV44HABA0551046048423, EUR 

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

7. Ieskaitīt atlikušo pirkuma maksas daļu EUR 836,60 (astoņi simti trīsdesmit seši euro 60 

centi), Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Nautrēnu pagastu apvienība” 

struktūrvienības “Lendžu pagasta pārvalde”, reģ. Nr. 40900027430, AS “Swedbank” 

norēķinu kontā LV44HABA0551046048423. 

8. Noteikt, ka ar nekustamā īpašuma “Taudejāņi 187” pirkuma līguma noslēgšanas brīdi 

tiek izbeigts ar L. I. noslēgtais Zemes nomas līgums par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 7866 004 1187 nomu. 

9. Samazināt iestādes “Nautrēnu pagastu apvienība” struktūrvienībai “Lendžu pagasta 

pārvalde” 2020.gadam plānoto transfertu no pašvaldības budžeta 10 % (desmit 

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

koriģējot transfertu, izdarot kārtējos budžeta grozījumus. 

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

iestādes “Nautrēnu pagastu apvienība” struktūrvienībai “Lendžu pagasta pārvalde” 

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

esošo pašvaldības nekustamo īpašumu kadastrālajai uzmērīšanai un ierakstīšanai 

zemesgrāmatā. 

 

25. § 

Par nekustamā īpašuma “Meirāni” Bērzgales pagastā nodošanu atsavināšanai  

D.S.  
(Ziņo I.Ladnā) 

 

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

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

2019.gada 22.augusta priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” 15 (Regīna Baranova, 

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

Lukaševičs, Pāvels Melnis, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Staņislavs Šķesters, Viktors 

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

 

1. pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma “Meirāni”, kas atrodas Bērzgales pagastā, 

Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7844 002 0095, kura sastāvā ietilpst zemes vienība ar 

kadastra apzīmējumu 7844 002 0095 – 1,04 ha platībā, nodošanu atsavināšanai D.S. 

(lēmums pievienots). 

2. Izveidot nekustamā īpašuma “Meirāni”, kas atrodas Bērzgales pagastā, Rēzeknes 

novadā, kadastra Nr.7844 002 0095, nosacītās cenas noteikšanai novērtēšanas komisiju 

šādā sastāvā: 

komisijas priekšsēdētājs – Arvīds Dunskis, Rēzeknes novada pašvaldības 

iestādes “Nautrēnu pagastu apvienība” 

struktūrvienības “Bērzgales pagasta pārvalde” 

vadītājs; 

komisijas locekļi: Inese Adijāne, Rēzeknes novada pašvaldības 

iestādes “Nautrēnu pagastu apvienība” vecākā 

grāmatvede; 

Janīna Adijāne, Zemes pārvaldības dienesta zemes 

lietu speciāliste. 
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3. Uzdot nekustamā īpašuma “Meirāni”, kas atrodas Bērzgales pagastā, Rēzeknes novadā, 

kadastra Nr.7844 002 0095, novērtēšanas komisijai iesniegt nosacīto cenu 

apstiprināšanai Rēzeknes novada domei. 

 

26. § 

Par nekustamā īpašuma “Saules stari” Čornajas pagastā nodošanu atsavināšanai N. O. 
(Ziņo I.Ladnā) 

 

Izskatījusi N. O. 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 22.augusta priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” 

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

Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, 

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

“atturas” – nav, n o l e m j: 

 

1. pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma “Saules stari”, kas atrodas Čornajas pagastā, 

Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7846 004 0437, kura sastāvā ietilpst zemes vienība ar 

kadastra apzīmējumu 7846 004 0118 – 6,33 ha platībā, nodošanu atsavināšanai N.O. 

(lēmums pievienots). 

2. Izveidot nekustamā īpašuma “Saules stari”, kas atrodas Čornajas pagastā, Rēzeknes 

novadā, kadastra Nr.7846 004 0437 nosacītās cenas noteikšanai novērtēšanas komisiju 

šādā sastāvā: 

komisijas priekšsēdētājs –  Oļegs Kvitkovskis, Kaunatas pagastu apvienības 

struktūrvienības “Čornajas pagasta pārvalde” vadītājs; 

komisijas locekļi: Natālija Kudrjavceva, Kaunatas pagastu apvienības 

struktūrvienības “Čornajas pagasta pārvalde” vecākā grāmatvede; 

Edgars Paškovs, Rēzeknes novada pašvaldības Zemes pārvaldības 

dienesta zemes lietu speciālists.  

3. Uzdot nekustamā īpašuma “Saules stari”, kas atrodas “Saules stari”, Čornajas pagastā, 

Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7846 004 0437, novērtēšanas komisijai iesniegt nosacīto 

cenu apstiprināšanai Rēzeknes novada domei. 

 

27. § 

Par nekustamā īpašuma “Rītausma 129” Ozolaines pagastā nodošanu atsavināšanai  

O.V. 
(Ziņo I.Ladnā, Debatē S.Šķesters, I.Ladnā, I.Turka, M.Vizule) 

 

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

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

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

pastāvīgās komitejas 2019.gada 22.augusta priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” 

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

Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, 

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

“atturas” – nav, n o l e m j: 

 

1. pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma “Rītausma 129”, kas atrodas “Rītausma 129”, 

Pleikšņi, Ozolaines pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7876 001 0530, kura sastāvā 
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ietilpst zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7876 001 0530 – 0,04 ha platībā, 

nodošanu atsavināšanai O.V.(lēmums pievienots). 

2. Izveidot nekustamā īpašuma “Rītausma 129”, kas atrodas “Rītausma 129”, Pleikšņos, 

Ozolaines pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr. 7876 001 0530, nosacītās cenas 

noteikšanai novērtēšanas komisiju šādā sastāvā: 

komisijas priekšsēdētāja –  Svetlana Kuzņecova, Rēzeknes novada pašvaldības 

iestādes “Maltas pagasta apvienības” vecākā grāmatvede; 

komisijas locekles:  Ilga Smāne, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Maltas 

pagasta apvienība” struktūrvienības “Ozolaines pagasta 

pārvalde” lietvedes p.i.; 

Jana Jakuškina, Zemes pārvaldības dienesta zemes lietu 

speciāliste. 

3. Uzdot nekustamā īpašuma “Rītausma 129”, kas atrodas “Rītausma 129”, Pleikšņos, 

Ozolaines pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr. 7876 001 0530, novērtēšanas 

komisijai iesniegt nosacīto cenu apstiprināšanai Rēzeknes novada domei. 

 

28. § 

Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2019.gada 4.jūlija lēmumā „Par nekustamā 

īpašuma „Liniņi 1” Gaigalavas pagastā nosacītās cenas apstiprināšanu”  
(Ziņo I.Ladnā) 

 

Pamatojoties likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktu, ņemot vērā Jāzepa Jurkiša 

2019.gada 13.augusta iesniegumu un Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 22.augusta 

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

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

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

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

 

izdarīt šādu grozījumu Rēzeknes novada domes 2019.gada 4.jūlija lēmumā „Par nekustamā 

īpašuma “Liniņi 1” Gaigalavas pagastā, nodošanu atsavināšanai” (protokols Nr.16, 7.§):  

1. papildināt lēmumu ar 3.1punktu, izsakot to šādā redakcijā: 

“31. Noteikt katra ikmēneša maksu EUR 1000,00 apmērā no nekustamā īpašuma “Liniņi 1” 

nosacītās cenas līdz 2019.gada 31.decembrim”. 

2. Grozīt 7.punktu izsakot šādā redakcijā:  

„7. Noteikt 7 (septiņu) mēnešu nomaksas termiņu no 2020.gada 1.janvāra vienādās daļās no 

pirkuma maksas atlikušās summas”. 

 

Lēmumu nosūtīt J. J. (adrese). 

 

29. § 

Par dzīvokļa nodošanu bez atlīdzības no Rēzeknes novada speciālās pamatskolas bilances 

uz Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagastu apvienības bilanci  
(Ziņo S.Ančikovska, Debatē S.Šķesters, M.Švarcs, S.Ančikovska) 

 

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

Rēzeknes novada pašvaldības Sociālā dienesta 2019.gada 20.augusta iesniegumu Nr.1.6/353, 

Sociālo un veselības aizsardzības jautājumu un Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 

22.augusta priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” 15 (Regīna Baranova, Vasīlijs 

Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds 
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Lukaševičs, Pāvels Melnis, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Staņislavs Šķesters, Viktors 

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

 

1. nodot bez atlīdzības no Rēzeknes novada speciālās pamatskolas bilances uz Rēzeknes 

novada pašvaldības iestādes “Maltas pagastu apvienība” bilanci šādu pamatlīdzekli: 

Pamatlīdzekļa 

nosaukums 

Bilances 

vērtība 

(EUR) 

Uzkrātais 

nolietojums 

uz 

01.09.2019.  

(EUR) 

Atlikusī 

vērtība uz 

01.09.2019. 

(EUR) 

Ekspluat. 

nodošanas 

datums 

Pamatojums 

Dzīvoklis - mācību 

klase 

(Kalnu iela 3, dz.12, 

Malta, Maltas pag., 

Rēzeknes novads) 

1707,45 1687,03 20,42 01.06.2001 Rēzeknes novada 

pašvaldības Sociālā 

dienesta 2019.gada 

20.augusta 

iesniegums 

Nr.1.6/353. 

Dzīvoklis ir 

nepieciešams 

palīdzības sniegšanai 

dzīvokļa jautājumu 

risināšanai 

2. Uzdot Rēzeknes novada speciālajai pamatskolai nodrošināt iepriekš minētā 

pamatlīdzekļa nodošanu bez atlīdzības Rēzeknes novada pašvaldības iestādei “Maltas 

pagastu apvienība”, sagatavojot un parakstot pieņemšanas - nodošanas aktu un 

grāmatvedības izziņu. 

 

30. § 

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu A.Ņ. uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 

7856 001 0504 un zemes nomas līguma noslēgšanu Griškānu pagastā  
(Ziņo M.Vizule) 

 

Izskatījusi VZD Latgales reģionālās nodaļas iesniegumu par zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 7856 001 0504, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 37.panta sesto daļu, 

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

komitejas 2019.gada 22.augusta priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” 15 (Regīna 

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

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

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

“atturas” – nav, n o l e m j: 

 

pieņemt lēmumu par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu A. Ņ. uz zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 7856 001 0504 un zemes nomas līguma noslēgšanu Griškānu pagastā (lēmums 

pievienots). 

 

31. § 

Par apbūvēto un neapbūvēto rezerves zemes fondā ieskaitīto un īpašuma tiesību 

atjaunošanai neizmantotās pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

7856 001 0393 reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda Griškānu pagastā  
(Ziņo M.Vizule) 
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Izskatījusi Griškānu pagasta pārvaldes iesniegumu par zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 7856 001 0393, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 37.panta sesto daļu, 

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

komitejas 2019.gada 22.augusta priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” 15 (Regīna 

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

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

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

“atturas” – nav, n o l e m j: 

 

pieņemt lēmumu par apbūvēto un neapbūvēto rezerves zemes fondā ieskaitīto un īpašuma 

tiesību atjaunošanai neizmantotās pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

7856 001 0393 reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda Griškānu pagastā (lēmums 

pievienots). 

 

32. § 

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

novada pašvaldībai piekrītošajām apbūvētām un neapbūvētām zemes vienībām, valstij 

piekritīgajām apbūvētajām un neapbūvētajām zemes vienībām un zemes izmantošanu 

zemes reformas pabeigšanai” pielikuma sarakstā Nr.3 Čornajas pagastā  
(Ziņo M.Vizule) 

 

Pamatojoties likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4.punktu, 47.panta pirmo un 

otro daļu, Administratīvā procesa likuma 72.panta pirmo daļu, Čornajas pagasta pārvaldes 

2019.gada 19.augusta iesniegumu par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7846 004 0341, 

ņemot vērā Tautsaimniecības attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas 2019.gada 22.augusta 

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

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

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

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

 

pamatojoties uz Čornajas pagasta pārvaldes iesniegumā norādīto, par to, ka zemes vienība 

ar kadastra apzīmējumu 7846 004 0341 pēc zemes vienības sadales ir apbūvēta un uz tās atrodas 

pašvaldībai piederoša būve, ņemot vērā jaunatklātos apstākļus izdarīt grozījumus Rēzeknes 

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

apbūvētām un neapbūvētām zemes vienībām, valstij piekritīgajām apbūvētajām un neapbūvētajām 

zemes vienībām un zemes izmantošanu zemes reformas pabeigšanai” (protokols Nr.18, 27.§) 

pielikuma sarakstā Nr.3 Čornajas pagastā, nosakot, ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7846 

004 0341 piekrīt pašvaldībai un ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, saskaņā ar likumu 

„Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 

otro daļu zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda 

zemesgrāmatās ierakstāma zeme, kura 1940.gada 21.jūlijā piederēja fiziskajām un juridiskajām 

personām, ja šīs personas par zemi saņēmušas kompensāciju, nav pieprasījušas atjaunot īpašuma 

tiesības uz zemi vai arī zemes īpašuma tiesību atjaunošana likumos nav paredzēta, tikai gadījumos, 

ja: 1) uz šīs zemes ir pašvaldībai piederošas ēkas (būves). 

 

33. § 

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

novada pašvaldībai piekrītošajām apbūvētām un neapbūvētām zemes vienībām, valstij 

piekritīgajām apbūvētajām un neapbūvētajām zemes vienībām un zemes izmantošanu 

zemes reformas pabeigšanai” pielikuma sarakstā Nr.7 Griškānu pagastā  
(Ziņo M.Vizule) 
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Pamatojoties likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4.punktu, Administratīvā 

procesa likuma 72.panta pirmo daļu, Griškānu pagasta pārvaldes 2019.gada 15.augusta 

iesniegumu par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7856 006 0586, ņemot vērā 

Tautsaimniecības attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas 2019.gada 22.augusta priekšlikumu, 

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

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

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

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

 

pamatojoties uz Griškānu pagasta pārvaldes iesniegumā norādīto, ka zemes vienība ar 

kadastra apzīmējumu 7856 006 0586 pēc zemes vienības sadales ir apbūvēta un ņemot vērā 

jaunatklātos apstākļus, izdarīt grozījumus Rēzeknes novada domes 2009.gada 29.decembra 

lēmuma „Par Rēzeknes novada pašvaldībai piekrītošajām apbūvētām un neapbūvētām zemes 

vienībām, valstij piekritīgajām apbūvētajām un neapbūvētajām zemes vienībām un zemes 

izmantošanu zemes reformas pabeigšanai” (protokols Nr.18, 27.§) pielikuma sarakstā Nr.7 

Griškānu pagastā, nosakot, ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7856 006 0586 piekrīt 

pašvaldībai un ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, saskaņā ar likumu „Par valsts un 

pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piekto daļu 

zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā 

ierakstāma: 1) apbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas 

un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta ceturtajai daļai noslēdzami 

zemes nomas līgumi. 

 

34. § 

Par starpgabala statusa noteikšanu zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem  

7856 004 0490 un 7856 004 0145 Griškānu pagastā  
(Ziņo M.Vizule) 

 

Izskatījusi Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Kaunatas pagastu apvienība” 

struktūrvienības “Griškānu pagasta pārvalde” iesniegumu par zemes vienībām ar kadastra 

apzīmējumiem 7856 004 0490 un 7856 004 0145, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

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

jautājumu pastāvīgās komitejas 2019.gada 22.augusta priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, 

balsojot “par” 15 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, 

Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Elvīra Pizāne, Guntis 

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

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

 

pieņemt lēmumu par starpgabala statusa noteikšanu zemes vienībām ar kadastra 

apzīmējumiem 7856 004 0490 un 7856 004 0145 Griškānu pagastā (lēmums pievienots). 

 

35. § 

Par starpgabala statusa noteikšanu zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem  

7858 005 0151 un 7858 005 0366 Ilzeskalna pagastā  
(Ziņo M.Vizule) 

 

Izskatījusi Ilzeskalna pagasta pārvaldes iesniegumu par starpgabala statusa noteikšanu 

zemes vienībām, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 37.panta sesto daļu, 41.panta pirmās 

daļas 3.punktu, ņemot vērā Tautsaimniecības attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas 2019.gada 

22.augusta priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” 15 (Regīna Baranova, Vasīlijs 
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Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds 

Lukaševičs, Pāvels Melnis, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Staņislavs Šķesters, Viktors 

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

 

pieņemt lēmumu par starpgabala statusa noteikšanu zemes vienībām ar kadastra 

apzīmējumiem 7858 005 0151 un 7858 005 0366 Ilzeskalna pagastā (lēmums pievienots). 

 

36. § 

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7850 005 3003 sadali Dricānu pagastā  
(Ziņo M.Vizule) 

 

Izskatījusi VAS “Latvijas Valsts ceļi” iesniegumu par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 7850 005 3003 sadali, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 37.panta sesto daļu, 

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

komitejas 2019.gada 22.augusta priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” 15 (Regīna 

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

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

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

“atturas” – nav, n o l e m j: 

 

pieņemt lēmumu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7850 005 3003 sadali Dricānu 

pagastā (lēmums pievienots). 

 

37. § 

Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7874 002 0047 sadali 

Nagļu pagastā  
(Ziņo M.Vizule) 

 

Izskatījusi Nagļu pagasta pārvaldes iesniegumu par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības 

ar kadastra apzīmējumu 7874 002 0047 sadali, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 37.panta 

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

pastāvīgās komitejas 2019.gada 22.augusta priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” 

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

Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, 

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

“atturas” – nav, n o l e m j: 

 

pieņemt lēmumu par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

7874 002 0047 sadali Nagļu pagastā (lēmums pievienots). 

 

38. § 

Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 004 0259 sadali 

Silmalas pagastā  
(Ziņo M.Vizule) 

 

Izskatījusi Silmalas pagasta pārvaldes iesniegumu par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības 

ar kadastra apzīmējumu 7888 004 0259 sadali un A. Š. iesniegumu par grozījumiem 2009.gada 

25.augusta Lauku apvidus zemes nomas līgumā Nr.36, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

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

jautājumu pastāvīgās komitejas 2019.gada 22.augusta priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, 

balsojot “par” 15 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, 
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Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Elvīra Pizāne, Guntis 

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

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

 

pieņemt lēmumu par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

7888 004 0259 sadali Silmalas pagastā (lēmums pievienots). 

 

39. § 

Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7888 014 0266 un 

7888 014 0366 sadali Silmalas pagastā  
(Ziņo M.Vizule) 

 

Izskatījusi Silmalas pagasta pārvaldes un P. Ž. iesniegumu par grozījumiem 2009.gada 2. 

septembra Lauku apvidus zemes nomas līgumā Nr.51 Silmalas pagastā, pamatojoties uz likuma 

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

Tautsaimniecības attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas 2019.gada 22.augusta priekšlikumu, 

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

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

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

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

 

pieņemt lēmumu par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 

7888 014 0266 un 7888 014 0366 sadali Silmalas pagastā (lēmums pievienots). 

 

40. § 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Pierobežnieki” 

Feimaņu pagastā  
(Ziņo M.Vizule) 

 

Izskatījusi sabiedrības ar ierobežotu atbildību ”Latvijasmernieks.lv”, reģistrācijas numurs 

40003783960, sertificētas zemes ierīkotājas Kristīnes Mundas iesniegtu zemes ierīcības projektu 

nekustamajam īpašumam “Pierobežnieki”, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 37.panta 

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

pastāvīgās komitejas 2019.gada 22.augusta priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” 

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

Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, 

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

“atturas” – nav, n o l e m j: 

 

pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam 

“Pierobežnieki” Feimaņu pagastā (lēmums pievienots). 

 

41. § 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem “Valentīna” un 

“Zaķu kalns” Feimaņu pagastā  
(Ziņo M.Vizule) 

 

Izskatījusi SIA „Ametrs” zemes ierīkotājas Rūtas Putniņas iesniegtu zemes ierīcības 

projektu nekustamajiem īpašumiem “Valentīna” un “Zaķu kalns”, pamatojoties uz likuma „Par 

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

attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas 2019.gada 22.augusta priekšlikumu, Rēzeknes novada 
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dome, balsojot “par” 15 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, 

Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Elvīra Pizāne, Guntis 

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

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

 

pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem 

“Valentīna” un “Zaķu kalns” Feimaņu pagastā (lēmums pievienots). 

 

42. § 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Ceļtekas” 

Ozolaines pagastā  
(Ziņo M.Vizule) 

 

Izskatījusi sabiedrības ar ierobežotu atbildību ”Latvijasmernieks.lv”, reģistrācijas numurs 

40003783960, sertificētas zemes ierīkotājas Kristīnes Mundas iesniegtu zemes ierīcības projektu 

nekustamajam īpašumam “Ceļtekas”, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 37.panta sesto 

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

komitejas 2019.gada 22.augusta priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, deputātam Zigfrīdam 

Lukaševičam jautājuma izskatīšanā un balsošanā nepiedaloties, balsojot “par” 14 (Regīna 

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

Ludborža, Pāvels Melnis, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Staņislavs Šķesters, Viktors 

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

 

pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam 

“Ceļtekas” Ozolaines pagastā (lēmums pievienots). 

 

43. § 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Brenči”  

Silmalas pagastā  
(Ziņo M.Vizule) 

 

Izskatījusi SIA „Ametrs” zemes ierīkotājas Rutas Arnicānes iesniegtu zemes ierīcības 

projektu nekustamajam īpašumam „Brenči”, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 37.panta 

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

pastāvīgās komitejas 2019.gada 22.augusta priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” 

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

Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, 

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

“atturas” – nav, n o l e m j: 

 

pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam 

„Brenči” Silmalas pagastā (lēmums pievienots). 

 

44. § 

Par Rēzeknes novada domes 2019.gada 18.jūlija lēmuma “Par 2009.gada 20.maija Lauku 

apvidus zemes nomas līguma Nr.15/05/09 darbības izbeigšanu ar V. B. Čornajas pagastā” 

atzīšanu par spēku zaudējušu  
(Ziņo M.Vizule) 

 

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

procesa likuma 85.pantu, ņemot vērā V. B., 2019.gada 25.jūlija iesniegumu par Rēzeknes novada 
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domes 2019.gada 18.jūlija lēmumu Nr.17 “Par 2009.gada 20.maija Lauku apvidus zemes nomas 

līguma Nr.15/05/09 darbības izbeigšanu ar V. B. Čornajas pagastā”, ņemot vērā Finanšu 

pastāvīgās komitejas 2019.gada 22.augusta priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” 

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

Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, 

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

“atturas” – nav, n o l e m j: 

 

pamatojoties uz V. B. iesniegumā norādīto par vēlmi turpināt zemes nomas tiesiskās 

attiecības par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7846 010 0199 8,23 ha platībā nomu: 

1. atzīt par spēku zaudējušu Rēzeknes novada domes 2019.gada 18.jūlija lēmumu (protokols 

Nr.17, 41.§) “Par 2009.gada 20.maija Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.15/05/09 

darbības izbeigšanu ar V. B. Čornajas pagastā’’. 

2. Atstāt spēkā Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 5.jūlija lēmumu Nr.1.20/305 “Par 

2009.gada 20.maija Lauku apvidus zemes nomas tipveida līguma Nr.15/05/09 darbības 

termiņa pagarināšanu ar V. B. Čornajas pagastā”. 

 

45. § 

Par 2009.gada 12.jūnija Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.101 darbības termiņa 

pagarinājumu un līguma grozījumiem ar V. M. Audriņu pagastā  
(Ziņo M.Vizule) 

 

Izskatījusi V.M. iesniegumu par zemes nomas līguma darbības termiņa pagarinājumu un 

līguma grozījumiem, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 37.panta sesto daļu, 41.panta 

pirmās daļas 3.punktu, ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 22.augusta 

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

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

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

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

 

pieņemt lēmumu par 2009.gada 12.jūnija Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.101 

darbības termiņa pagarinājumu un līguma grozījumiem ar V. M. Audriņu pagastā (lēmums 

pievienots). 

 

46. § 

Par īrētās dzīvojamās telpas apmaiņu pret citu īrējamu dzīvojamo telpu A. B. Stružānu 

pagastā  
(Ziņo S.Strankale, Debatē E.Pizāne, S.Strankale, M.Švarcs) 

 

Izskatījusi A. B. iesniegumu par dzīvojamās telpas apmaiņu, pamatojoties uz likuma „Par 

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

veselības aizsardzības jautājumu pastāvīgās komitejas 2019.gada 22.augusta priekšlikumu, 

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

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

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

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

 

1. pieņemt lēmumu par īrētās dzīvojamās telpas apmaiņu pret citu īrējamu dzīvojamo telpu 

A.B. Stružānu pagastā (lēmums pievienots). 

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

un noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar A. B. 
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47. § 

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 22.augusta priekšlikumu, 

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

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

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

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

 

1. atzīt R. L., personas kods (..), par tiesīgu īrēt sociālo dzīvokli, noteikt īrētajam dzīvoklim 

Miera ielā (..), Strūžānos, 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 R. L. 

2. Atzīt Ļ. M., personas kods (..), par tiesīgu īrēt sociālo dzīvokli, noteikt īrētajam 

dzīvoklim Parka ielā (..), Strūžānos, Stružānu pagastā, Rēzeknes novadā, sociālā 

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

21.septembra līdz 2020.gada 20.martam. Uzdot SIA “STRŪŽĀNU SILTUMS” valdes 

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

 

48. § 

Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2018.gada 21.jūnija kārtībā „Kārtība, kādā 

tiek noteiktas Rēzeknes novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju amata vienības un 

algas likmes”  
(Ziņo V.Deksnis) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4.punktu un 2018.gada 

14.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr. 525 “Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija 

noteikumos Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”” 1.1.punktu, ņemot vērā Izglītības, 

kultūras un sporta jautājumu pastāvīgās komitejas 2019.gada 5.septembra priekšlikumu, Rēzeknes 

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

Deksnis, Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Elvīra Pizāne, 

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

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

 

1. izdarīt Rēzeknes novada pašvaldības 2018.gada 21.jūnija kārtībā „Kārtība, kādā tiek 

noteiktas Rēzeknes novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju amata vienības un 

algas likmes”, turpmāk – kārtība, (protokols Nr.14, 4.§; grozījumi 06.09.2018. 

(protokols Nr.19, 2.§)) sekojošus grozījumus: 

1.1. IZTEIKT kārtības 7.punktu sekojošā redakcijā: 

“7. Ja izglītības iestādes administrācijas algas fonds nepārsniedz Pedagogu darba 

samaksas noteikumos noteikto izglītības iestādes vadītāja mēneša darba algas 

likmi, šis fonds atbilstoši Pedagogu darba samaksas noteikumos noteiktajai 

izglītības iestādes vadītāja mēneša darba algas likmei nosaka iestādes vadītāja 

amata vienību skaitu. Amata vienību skaits nav mazāks par: 
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7.1. 0,2 likmēm, ja izglītojamo skaits izglītības iestādē ir mazāks nekā 15 

izglītojamie; 

7.2. 0,35 likmēm, ja izglītojamo skaits izglītības iestādē ir vismaz 15, bet 

mazāks nekā 30 izglītojamie; 

7.3. 0,6 likmēm, ja izglītojamo skaits izglītības iestādē ir vismaz 30, bet mazāks 

nekā 50 izglītojamie; 

7.4. 0,8 likmēm, ja izglītojamo skaits izglītības iestādē ir vismaz 50, bet mazāks 

nekā 75 izglītojamie; 

7.5. 1 likmi, ja izglītojamo skaits izglītības iestādē ir vismaz 75.” 

1.2. IZTEIKT kārtības 9.punktu sekojošā redakcijā: 

“9. Pamatskolu un vidusskolu, kurās tiek realizētas arī pirmsskolas izglītības 

programmas, direktoriem, kuriem atbilstoši skolēnu skaitam nepienākas viena 

izglītības iestādes vadītāja amata vienība, tiek ņemts vērā arī pirmsskolas bērnu 

skaitam atbilstošais administrācijas algas fonds, kurš tiek summēts klāt skolas 

administrācijas algas fondam, bet ne vairāk kā līdz vienai amata vienībai. 

Skolām, kurās tiek realizētas pirmsskolas izglītības programmas, un kurām 

administrācijas algu fonds tikai nedaudz pārsniedz apmaksāto direktora algas 

likmi, no atlikušā fonda daļas un, ja nepieciešams, no pašvaldības budžeta, tiek 

nodrošināts direktora vietnieks izglītības jomā līdz 0,25 amata vienībām.” 

1.3. IZTEIKT kārtības 11.punktu sekojošā redakcijā: 

“11. Ja kādai izglītības iestādei ir arī struktūrvienība vai izglītības programma(-as) 

tiek realizēta(-as) citā apdzīvotā vietā, bet izglītības iestādes vadītājam 

atbilstoši savas iestādes izglītojamo skaitam nepienākas viena vadītāja amata 

vienība, tad vadītāja amata vienība aprēķinās atbilstoši šādiem kritērijiem: 

11.1. ja iestādē kopā ir mazāk nekā 40 izglītojamie, tad tiek noteiktas 0,7 

vadītāja amata vienības; 

11.2. ja iestādē kopā ir 40 - 59 izglītojamie, tad tiek noteiktas 0,85 vadītāja 

amata vienības; 

11.3. ja iestādē kopā ir vismaz 60 izglītojamie, tad tiek noteikta viena vadītāja 

amata vienība.” 

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

3. Uzdot Izglītības pārvaldes vadītājam G.Skudram nodrošināt Rēzeknes novada 

pašvaldības 2018.gada 21.jūnija kārtības „Kārtība, kādā tiek noteiktas Rēzeknes novada 

pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju amata vienības un algas likmes” konsolidēšanu. 

4. Uzdot Attīstības plānošanas nodaļai nodrošināt konsolidētās Rēzeknes novada 

pašvaldības 2018.gada 21.jūnija kārtības „Kārtība, kādā tiek noteiktas Rēzeknes novada 

pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju amata vienības un algas likmes” publicēšanu 

Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapā. 

 

49. § 

Par Rēzeknes novada domes 2019.gada 9.maija lēmuma “Par projekta “Silto smilšu istabas 

izveide Ilzeskalnā” atbalstu” precizēšanu  
(Ziņo B.Arbidāne) 

 

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

Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Nautrēnu pagastu apvienība” struktūrvienības “Ilzeskalna 

pagasta pārvalde” 2019.gada 30.augusta ierosinājumu, Lauku atbalsta dienesta 2019.gada 

26.augusta vēstuli Nr.19-01-AL019.2203-000005 un Tautsaimniecības attīstības jautājumu 

pastāvīgās komitejas 2019.gada 5.septembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” 

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

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

“atturas” – nav, n o l e m j: 

 

precizēt Rēzeknes novada domes 2019.gada 9.maija lēmumu “Par projekta “Silto smilšu 

istabas izveide Ilzeskalnā”” un izteikt to sekojošā redakcijā: “Rēzeknes novada pašvaldības iestāde 

“Nautrēnu pagastu apvienība” piedalās 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” biedrības “Rēzeknes rajona 

kopienu partnerība” izsludinātā projektu konkursa 7. kārtā un iesniedz rīcībā Nr. 2.3. “Sociālo un 

veselības pakalpojumu attīstība”, projektu “Silto smilšu istabas izveide Ilzeskalnā” ar projekta 

kopējām izmaksām 18773,15 EUR (astoņpadsmit tūkstoši septiņi simti eiro septiņdesmit trīs eiro 

15 centi), attiecināmām izmaksām 15367,00 EUR (piecpadsmit tūkstoši trīs simti sešdesmit septiņi 

eiro 00 centi). Projekta apstiprināšanas gadījumā garantējot līdzfinansējumu 10% apmērā, kā 

sabiedriskā labuma projektam jeb 1536,70 EUR (viens tūkstotis pieci simti trīsdesmit seši eiro 70 

centi), neattiecināmo izmaksu 3406,15 EUR (trīs tūkstoši četri simti seši eiro 15 centi) un projekta 

priekšfinansējumu no Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Nautrēnu pagastu apvienība” 

struktūrvienības “Ilzeskalna pagasta pārvalde” budžeta līdzekļiem.  

 

50. § 

Par projekta „Skaņas aparatūras iegāde Audriņu pagasta māksliniecisko pašdarbības 

kolektīvu darbības apskaņošanai” iesnieguma pārņemšanu no biedrības “Gaismiņa” 
(Ziņo B.Arbidāne) 

 

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

biedrības “Gaismiņa” 2019.gada 3.septembra iesniegumu Nr.3.2/185 “Par projekta “Skaņas 

aparatūras iegāde Audriņu pagasta māksliniecisko pašdarbības kolektīvu darbības apskaņošanai” 

pārņemšanu” un Tautsaimniecības attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas 2019.gada 

5.septembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” 15 (Regīna Baranova, Vasīlijs 

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

Lukaševičs, Pāvels Melnis, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Staņislavs Šķesters, Viktors 

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

 

Rēzeknes novada pašvaldība pārņem biedrības “Gaismiņa” 2019.gada 15.maija 

iesniegumu dalībai projektā Nr.19-01-AL15-A019.2202-000004 „Skaņas aparatūras iegāde 

Audriņu pagasta māksliniecisko pašdarbības kolektīvu darbības apskaņošanai”, 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” biedrības “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izsludinātā 

projektu konkursa 7.kārtā rīcībā Nr.2.2 “Iedzīvotāju iniciatīvu attīstība, mūžizglītība”. 

 

51. § 

Par projekta „Prasmju un iemaņu centra „Sniedz roku” izveide Stružānu pagasta kultūras 

namā” pārņemšanu no Stružānu pagasta jauniešu biedrības „Dinamika plus” 
(Ziņo B.Arbidāne) 

 

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

Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Dricānu pagastu apvienība” struktūrvienības “Stružānu 

pagasta pārvalde” 2019.gada 4.septembra ierosinājumu un Tautsaimniecības attīstības jautājumu 

pastāvīgās komitejas 2019.gada 5.septembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” 

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

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

“atturas” – nav, n o l e m j: 

 

Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Dricānu pagastu apvienība” pārņem Stružānu 

pagasta jauniešu biedrības „Dinamika plus” iesniegto 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” biedrības 

“Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izsludinātā projektu konkursa 7. Kārtā rīcībā Nr.2.2. 

„Iedzīvotāju iniciatīvu attīstība, mūžizglītība” projektu „Prasmju un iemaņu centra „Sniedz 

roku” izveide Stružānu pagasta kultūras namā” par kopējo summu 7000 EUR (septiņi tūkstoši 

eiro 00 centi) apmērā, garantējot līdzfinansējumu projekta apstiprināšanas gadījumā 10% 

apmērā 700 EUR (septiņi simti eiro un 00 centi) un projekta priekšfinansējumu no Rēzeknes 

novada pašvaldības iestādes “Dricānu pagastu apvienība” struktūrvienības “Stružānu pagasta 

pārvalde” budžeta līdzekļiem. 

 

Sēde slēgta 10:50 

 

Nākamā kārtējā Rēzeknes novada domes sēde tiek sasaukta 2019.gada 19.septembrī. 

 

Pielikumi: 

1. Iestādes “Dricānu pagastu apvienība” struktūrvienības “Gaigalavas pagasta pārvalde” 

2019.gada 20.augusta iesnieguma kopija ar 2019.gada 13.augusta izsoles protokola 

kopiju pielikumā, kopā uz 2 lapām 

2. Neapbūvētas pašvaldībai piekritīgas zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7844 

003 0169, Bērzgales pagastā, nomas tiesību izsoles noteikumi ar pielikumiem, ar nomā 

nododamās zemes apsekošanas aktu un nomā nododamās zemes nosacītās nomas 

maksas noteikšanas protokolu pielikumā, kopā uz 18 lapām 

3. Neapbūvētas pašvaldībai piekritīgas zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7844 

003 0134, Bērzgales pagastā, nomas tiesību izsoles noteikumi ar pielikumiem, ar nomā 

nododamās zemes apsekošanas aktu un nomā nododamās zemes nosacītās nomas 

maksas noteikšanas protokolu pielikumā, kopā uz 18 lapām 

4. Neapbūvētas zemes reformas pabeigšanas zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 

7844 001 0172, Bērzgales pagastā, nomas tiesību izsoles noteikumi ar pielikumiem, ar 

nomā nododamās zemes apsekošanas aktu un nomā nododamās zemes nosacītās nomas 

maksas noteikšanas protokolu pielikumā, kopā uz 18 lapām 

5. Neapbūvētas rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 003 

0091, 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 

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

0308, 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 

7. Neapbūvētas pašvaldībai piekritīgas zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7888 

003 0130, 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 

8. Neapbūvētas pašvaldībai piekritīgas zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7888 

003 0221, Silmalas pagastā, nomas tiesību izsoles noteikumi ar pielikumiem, ar nomā 
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nododamās zemes apsekošanas aktu un nomā nododamās zemes nosacītās nomas 

maksas noteikšanas protokolu pielikumā, kopā uz 18 lapām 

9. Neapbūvētas pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 004 

0095, 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 

10. Neapbūvētas pašvaldībai piekritīgas zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7888 

013 0011, 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 

11. Neapbūvētas zemes reformas pabeigšanai paredzētās zemes vienības daļas ar kadastra 

apzīmējumu 7888 006 0183, 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 

12. Neapbūvētas zemes reformas pabeigšanai paredzētās zemes vienības daļas ar kadastra 

apzīmējumu 7888 010 0262, 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 

13. Iestādes “Nautrēnu pagastu apvienība” struktūrvienības “Audriņu pagasta pārvalde” 

2019.gada 16.augusta iesnieguma kopija ar pielikumiem, kopā uz 10 lapām 

14. Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīcas pilnvarotās personas SIA “Pastorāts” 2019.gada 

19.jūnija iesniegums ar dokumentu kopijām pielikumā un lietas izskatīšanas gaitā 

pievienotie dokumenti, kopā uz 16 lapām 

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

2019.gada 20.augusta iesnieguma Nr.2.2/276 kopija uz 1 lapas 

16. Pašvaldības nekustamā īpašuma “Preiļu iela 5A”, Štikānos, Silmalas pagastā, Rēzeknes 

novadā, kadastra Nr.7888 512 0009, izsoles noteikumi ar pielikumiem, kopā uz 13 

lapām 

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

2019.gada 20.augusta iesnieguma Nr.2.2/277 kopija uz 1 lapas 

18. Pašvaldības dzīvokļa īpašuma Nr.3, kas atrodas Lakstīgalu ielā 1, Silmalas pagastā, 

Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7888 900 0204, izsoles noteikumi ar pielikumiem, kopā 

uz 13 lapām 

19. Rēzeknes novada domes lēmumi (administratīvie akti) 25.§ - 27.§, 30.§, 31.§ ar 

pielikumiem, 34.§ - 39.§ ar pielikumiem,  40.§ - 43.§, 45.§, 46.§, kopā uz 29 lapām 

 

 

Sēdes vadītājs                                                                                                     Monvīds Švarcs 

2019.gada 5.septembrī 
 
 

 

Protokoliste                                                                                                         Ilona Turka 

2019.gada 5.septembrī 

 

 

 

 

 


