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RĒZEKNES NOVADA DOME 
REĢ.NR.90009112679 

Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV – 4601, 

Tel. 646 22238; 646 22231, 646 25935, 

e–pasts: info@rezeknesnovads.lv 

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

        SĒDES PROTOKOLS 

          Rēzeknē 

2019.gada 19.septembrī                                                                                                            Nr.21 
 

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, 

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

Šķesters, Ērika Teirumnieka (pēc izsludinātās darba kārtības aptiprināšanas) 

– 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 Juridiskās un lietvedības juriste Silvija Kipļuka 

– 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 Zemes pārvaldības dienesta speciāliste zemes nomas 

jautājumos Anita Bringule 

− Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas vecākā vides aizsardzības 

speciāliste Terēzija Kruste 

− Rēzeknes novada pašvaldības Sociālā dienesta nodaļas vadītāja Silvija Strankale 

− Laikraksta „Rēzeknes Vēstis” žurnāliste Aleksandra Elksne-Pavlovska 

 

Darba kārtībā: 

1. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 19.septembra saistošo noteikumu 

Nr.43 “Par ēdināšanas pakalpojuma maksas atvieglojumiem Rēzeknes novada 

pašvaldības izglītības iestādēs” izdošanu  

2. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 19.septembra saistošo noteikumu 

Nr.44 “Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2017.gada 20.jūlija saistošajos 

noteikumos Nr.1 „Rēzeknes novada pašvaldības nolikums”” izdošanu  

3. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 19.septembra saistošo noteikumu 

Nr.45 „Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2015.gada 4.jūnija saistošajos 

noteikumos Nr.54 „Par sociālās palīdzības un citiem pašvaldības pabalstiem 

Rēzeknes novadā”” izdošanu  
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4. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2018.gada 25.janvāra lēmumā “Par 

Rēzeknes novada pašvaldības Sociālā dienesta darbinieku amatu un mēnešalgu 

saraksta apstiprināšanu”  

5. Par Rēzeknes novada pašvaldības konkursa „Rēzeknes novada uzņēmums” 

vērtēšanas komisijas izveidošanu un komisijas sastāva apstiprināšanu  

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

Rēzeknes novada pašvaldības Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijas 

izveidošanu” 

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

Rēzeknes novada pašvaldības Komunālo jautājumu komisijas izveidošanu” 

8. Par neapbūvētas pašvaldībai piekritīgas zemes vienības daļas ar kadastra 

apzīmējumu 7844 003 0159 Bērzgales pagastā nomas tiesību izsoli  

9. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas “Laguna P” ar kadastra 

apzīmējumu 7846 009 0097 Čornajas pagastā nomas tiesību izsoli  

10. Par neapbūvētas zemes reformas pabeigšanai paredzētās zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 7862 007 0035 Kaunatas pagastā nomas tiesību izsoli  

11. Par neapbūvētas pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

7876 002 0048 daļas Ozolaines pagastā nomas tiesību izsoli  

12. Par neapbūvēto zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7888 012 0320, 7888 012 

0315 un 7888 010 0172 Silmalas pagastā nomas tiesību izsoli  

13. Par neapbūvēto zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7888 010 0173, 7888 002 

0232 un 7888 010 0232 Silmalas pagastā nomas tiesību izsoli  

14. Par nekustamā īpašuma Skolas ielā 14, Kaunatā, Kaunatas pagastā, telpu nomas 

tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu  

15. Par nekustamā īpašuma Rāznas ielā 38, Kaunatā, Kaunatas pagastā, telpu nomas 

tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu  

16. Par nekustamā īpašuma “Pagasta ēka” Gornicā, Silmalas pagastā, telpu nomas 

tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu  

17. Par nekustamā īpašuma “Mehāniskās darbnīcas” Silmalas pagastā ar kadastra 

apzīmējumu 7888 004 0221 001 telpu nomas tiesību izsoles atzīšanu par nenotikušu  

18. Par dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā Lūznavas pagastā  

19. Par nekustamā īpašuma „Barīši” Čornajas pagastā nosacītās cenas apstiprināšanu  

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

cenas apstiprināšanu  

21. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Rāznas ielā 24, Kaunatā, Kaunatas pagastā, nosacītas 

cenas apstiprināšanu  

22. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Rāznas ielā 24, Kaunatā, Kaunatas pagastā, nosacītas 

cenas apstiprināšanu  

23. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) ”Strautiņos”, Dricānos, Dricānu pagastā, nodošanu 

atsavināšanai L.V.  

24. Par nekustamā īpašuma „Jaunkraujas” Gaigalavas pagastā nodošanu 

atsavināšanai A.M. 

25. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Robežu ielā 14, Pleikšņos, Ozolaines pagastā, nodošanu 

atsavināšanai T. B. 

26. Par nekustamā īpašuma “Daina 211” Ozolaines pagastā nodošanu atsavināšanai T. 

K. 

27. Par nekustamā īpašuma “Melnās Aviešas” Ozolaines pagastā nodošanu 

atsavināšanai D. Č. un L.J. 

28. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Lakstīgalu ielā 1, Vecružinā, Silmalas pagastā, 

nodošanu atsavināšanai O.V. 
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29. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Lakstīgalu ielā 1, Vecružinā, Silmalas pagastā, 

nodošanu atsavināšanai I. Š.  

30. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Lakstīgalu ielā 1, Vecružinā, Silmalas pagastā, 

nodošanu atsavināšanai J. O. 

31. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Lakstīgalu ielā 1, Vecružinā, Silmalas pagastā, 

nodošanu atsavināšanai A. M.  

32. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Lakstīgalu ielā 1, Vecružinā, Silmalas pagastā, 

nodošanu atsavināšanai S. B. 

33. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Lakstīgalu ielā 1, Vecružinā, Silmalas pagastā, 

nodošanu atsavināšanai A. G. 

34. Par nekustamā īpašuma “Arsenijs” Stoļerovas pagastā nodošanu atsavināšanai 

V.D. 

35. Par piekrišanu zemes iegūšanai S. A. īpašumā Kaunatas pagastā  

36. Par pamatlīdzekļu izslēgšanu no Maltas pagastu apvienības bilances  

37. Par ēdināšanas pakalpojuma maksas apstiprināšanu Rēzeknes novada speciālās 

pamatskolas darbiniekiem programmas realizācijas vietā Maltā  

38. Par ēdināšanas pakalpojuma maksas apstiprināšanu Rēzeknes novada pašvaldības 

Tiskādu bērnu namā  

39. Par Bižas ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2019.gadam 

40. Par samaksas samazināšanu V. V. par īpašumā piešķirto zemi Audriņu pagastā  

41. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 007 0328 platības sadalījuma pa 

zemes lietošanas veidiem precizēšanu Silmalas pagastā  

42. Par pārrakstīšanās kļūdas labošanu Rēzeknes novada domes 2010.gada 

16.septembra lēmumā "Par grozījumiem “Par Rēzeknes novada pašvaldībai 

piekrītošajām apbūvētām un neapbūvētām zemes vienībām, valstij piekritīgajām 

apbūvētajām un neapbūvētajām zemes vienībām un zemes izmantošanu zemes 

reformas pabeigšanai” pielikumā Rēzeknes novada domes 2009.gada 29.decembra 

lēmumam (protokols Nr.18, 27.§) sarakstā Nr.7 Griškānu pagastā”  

43. Par rezerves zemes fondā ieskaitīto un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto 

pašvaldībām piekrītošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7846 004 0248, 

7846 004 0458 reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda Čornajas pagastā  

44. Par rezerves zemes fondā ieskaitīto un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto 

pašvaldībām piekrītošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7856 006 0065, 

7856 007 0028 reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda Griškānu pagastā  

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

neizmantoto pašvaldībām piekrītošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7860 

006 0061, 7860 006 0377, 7860 006 0335 reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības 

vārda Kantinieku pagastā  

46. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7860 004 0124 

sadali Kantinieku pagastā  

47. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7846 007 0327, 7846 007 0332, 7846 

007 0182 apvienošanu Čornajas pagastā  

48. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Pāvelovi” 

Audriņu pagastā  

49. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem “Ceļdīķi”, 

“Liepusala 1”, “Liepusala” Griškānu pagastā  

50. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem “Stari”, 

“Nemņasevi” Feimaņu pagastā  

51. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Brāļi” 

Lūznavas pagastā  
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52. Par 2014.gada 12.jūnija zemes nomas līguma Nr.6.2/12-2014 darbības termiņu 

pagarināšanu un zemes nomas līgumu izteikšanu jaunā redakcijā  

53. Par 2008.gada 1.decembra lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.54 izbeigšanu ar 

V. Č. Sakstagala pagastā  

54. Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu  

55. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu  

56. Par kļūdas labojumu Rēzeknes rajona Ilzeskalna pagasta dzīvojamo māju 

privatizācijas komisijas 2000.gada 21.augusta pirkuma līgumā ar I. L.  

57. Par kļūdas labojumu Rēzeknes rajona Maltas pagasta dzīvojamo māju 

privatizācijas komisijas 1999.gada 5.aprīļa pirkuma līgumā ar V. P. 

58. Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2010.gada 2.decembra noteikumos 

Nr.3 „Par autotransporta izmantošanu Rēzeknes novada pašvaldības 

administrācijā un pašvaldības iestādēs”  

 

 

Par izsludinātās Rēzeknes novada domes sēdes darba kārtības apstiprināšanu 
(Ziņo M.Švarcs) 

 

Izskatījusi Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja Monvīda Švarca priekšlikumu par 

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

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

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

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

Juris Runčs, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs), “pret” - 

nav, “atturas” - nav, n o l e m j: 

 

apstiprināt izsludināto Rēzeknes novada domes 2019.gada 19.septembra sēdes darba kārtību 

(1. - 58.jautājums). 

 

1. § 

Par Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 19.septembra saistošo noteikumu Nr.43  

“Par ēdināšanas pakalpojuma maksas atvieglojumiem Rēzeknes novada pašvaldības 

izglītības iestādēs” izdošanu  
(Ziņo V.Deksnis) 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, Izglītības likuma 17.panta 

trešās daļas 11.punktu, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta jautājumu pastāvīgās komitejas 

un Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 12.septembra priekšlikumus, Rēzeknes novada dome, 

balsojot “par” - 17 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, 

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

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

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

 

1. izdot Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 19.septembra saistošos noteikumus 

Nr.43 „Par ēdināšanas pakalpojuma maksas atvieglojumiem Rēzeknes novada 

pašvaldības izglītības iestādēs” (saistošie noteikumi pievienoti). 

2. Uzdot Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļai nodrošināt Rēzeknes 

novada pašvaldības 2019.gada 19.septembra saistošo noteikumu Nr.43 „Par ēdināšanas 

pakalpojuma maksas atvieglojumiem Rēzeknes novada pašvaldības izglītības iestādēs” 

publicēšanu Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapā pēc to spēkā stāšanās. 
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2. § 

Par Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 19.septembra saistošo noteikumu Nr.44 

“Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2017.gada 20.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 

„Rēzeknes novada pašvaldības nolikums”” izdošanu  
(Ziņo I.Turka) 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu, 

ņemot vērā Teritoriālās pastāvīgās komitejas un Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 

12.septembra priekšlikumus, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 17 (Regīna Baranova, 

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

Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris 

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

nav, “atturas” - nav, n o l e m j: 

 

1. izdot Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 19.septembra saistošos noteikumus 

Nr.44 „Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2017.gada 20.jūlija saistošajos 

noteikumos Nr.1 „Rēzeknes novada pašvaldības nolikums”” (saistošie noteikumi 

pievienoti). 

2. Uzdot Juridiskās un lietvedības nodaļas vadītājai I.Turkai nodrošināt Rēzeknes novada 

pašvaldības nolikuma konsolidēšanu pēc Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 

19.septembra saistošo noteikumu Nr.44 „Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 

2017.gada 20.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Rēzeknes novada pašvaldības 

nolikums”” spēkā stāšanās. 

3. Uzdot Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļai nodrošināt Rēzeknes 

novada pašvaldības 2019.gada 19.septembra saistošo noteikumu Nr.44 „Grozījumi 

Rēzeknes novada pašvaldības 2017.gada 20.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 

„Rēzeknes novada pašvaldības nolikums”” un konsolidētā Rēzeknes novada 

pašvaldības nolikuma publicēšanu Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapā pēc to spēkā 

stāšanās. 

 

3. § 

Par Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 19.septembra saistošo noteikumu Nr.45 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās” 27., 29., 30., 31. un 31.1punktu, ņemot vērā Sociālo un 

veselības aizsardzības jautājumu pastāvīgās komitejas 2019.gada 12.septembra priekšlikumu, 

Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 17 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars 

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

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

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

n o l e m j: 
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1. izdot Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 19.septembra saistošos noteikumus 

Nr.45 „Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2015.gada 4.jūnija saistošajos 

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

(saistošie noteikumi pievienoti). 

2. Uzdot Sociālā dienesta vadītājai S.Strankalei nodrošināt Rēzeknes novada pašvaldības 

2015.gada 4.jūnija saistošo noteikumu Nr.54 „Par sociālās palīdzības un citiem 

pabalstiem Rēzeknes novadā” konsolidēšanu. 

3. Uzdot Attīstības plānošanas nodaļai nodrošināt spēkā stājušos Rēzeknes novada 

pašvaldības 2019.gada 19.septembra saistošo noteikumu Nr.45 „Grozījumi Rēzeknes 

novada pašvaldības 2015.gada 4.jūnija saistošajos noteikumos Nr.54 „Par sociālās 

palīdzības un citiem pabalstiem Rēzeknes novadā ”” un konsolidēto Rēzeknes novada 

pašvaldības 2015.gada 4.jūnija saistošo noteikumu Nr.54 „Par sociālās palīdzības un 

citiem pabalstiem Rēzeknes novadā” publicēšanu Rēzeknes novada pašvaldības 

mājaslapā pēc to spēkā stāšanās. 

 

4. § 

Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2018.gada 25.janvāra lēmumā “Par Rēzeknes 

novada pašvaldības Sociālā dienesta darbinieku amatu un mēnešalgu saraksta 

apstiprināšanu”  
(Ziņo S.Strankale, Debatē M.Švarcs, S.Šķesters, P.Melnis, S.Strankale) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, ņemot vērā 

Sociālo un veselības aizsardzības jautājumu patstāvīgās komitejas un Finanšu pastāvīgās komitejas 

2019.gada 12.septembra priekšlikumus, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 17 (Regīna 

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

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

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

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

 

1. izdarīt grozījumus Rēzeknes novada domes 2018.gada 25.janvāra lēmuma “Par 

Rēzeknes novada pašvaldības Sociālā dienesta darbinieku amatu un mēnešalgu saraksta 

apstiprināšanu” ( protokols Nr.3, 7.§) 1.punkta pielikumā un papildināt ar 10.punktu 

šādā redakcijā: 

Nr.p.k. Amata nosaukums Likme Mēnešalga 

10. Specializētā automobiļa vadītājs  1 600 

2. Ar šo lēmumu izdarītie grozījumi stājas spēkā 2019.gada 20.septembrī.  

 

5. § 

Par Rēzeknes novada pašvaldības konkursa „Rēzeknes novada uzņēmums” vērtēšanas 

komisijas izveidošanu un komisijas sastāva apstiprināšanu  
(Ziņo I.Turka) 

 

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

novada pašvaldības konkursa „Rēzeknes novada uzņēmums” nolikuma 2.4.punktu (apstiprināts 

Rēzeknes novada domes 2019.gada 18.jūlija sēdē (protokols Nr.17, 1.§)), ņemot vērā 

Tautsaimniecības attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas 2019.gada 12.septembra priekšlikumu, 

Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 17 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars 

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

Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, 
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Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Ērika Teirumnieka), “pret” - nav, “atturas” - nav, 

n o l e m j: 

 

1. izveidot un apstiprināt konkursa „Rēzeknes novada uzņēmums”, kurā tiek vērtēti 

uzņēmumi pēc 2018.gada snieguma, vērtēšanas komisiju šādā sastāvā: 

1.1. Ērika Teirumnieka, Tautsaimniecības attīstības jautājumu pastāvīgās 

komitejas pārstāve; 

1.2. Jānis Kuzminskis, Uzņēmēju konsultatīvas padomes pārstāvis; 

1.3. Arvīds Dunskis, Nautrēnu pagastu apvienības struktūrvienības “Bērzgales 

pagasta pārvalde” vadītājs; 

1.4. Anatolijs Laizāns, Rēzeknes novada domes deputāts; 

1.5. Anna Jaudzema, Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja; 

1.6. Sanita Zunda, Izglītības – uzņēmējdarbības kontaktpunkta komercdarbības 

speciāliste; 

1.7. Maija Hartmane, Izglītības – uzņēmējdarbības kontaktpunkta komercdarbības 

speciāliste. 

2. Noteikt, ka komisijas darbības termiņš ir 2020.gada 19.marts. 

 

6. § 

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

novada pašvaldības Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijas izveidošanu” 
(Ziņo I.Turka) 

 

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

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

nolikums” 12.1.3.apakšpunktu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 17 (Regīna Baranova, 

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

Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris 

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

nav, “atturas” - nav, n o l e m j: 

 

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

Rēzeknes novada pašvaldības Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijas izveidošanu” 

(protokols Nr.17, 8.§) 1.punktā: 

1. no Rēzeknes novada pašvaldības Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijas sastāva 

izslēgt komisijas locekli Sandru Frančenko, Rēzeknes novada pašvaldības Juridiskās 

un lietvedības nodaļas juristi; 

2. Rēzeknes novada pašvaldības Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijas sastāvā 

apstiprināt komisijas locekli Silviju Kipļuku, Rēzeknes novada pašvaldības Juridiskās 

un lietvedības nodaļas juristi. 

 

7. § 

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

novada pašvaldības Komunālo jautājumu komisijas izveidošanu” 
(Ziņo I.Turka) 

 

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

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

nolikums” 12.1.7.apakšpunktu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 17 (Regīna Baranova, 

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

Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris 
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Stanka, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Ērika Teirumnieka), “pret” - 

nav, “atturas” - nav, n o l e m j: 

 

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

Rēzeknes novada pašvaldības Komunālo jautājumu komisijas izveidošanu” (protokols Nr.17, 9.§) 

1.punktā: 

1. no Rēzeknes novada pašvaldības Komunālo jautājumu komisijas sastāva izslēgt 

komisijas priekšsēdētāja vietnieci Sandru Frančenko, Rēzeknes novada pašvaldības 

Juridiskās un lietvedības nodaļas juristi; 

2. Rēzeknes novada pašvaldības Komunālo jautājumu komisijas sastāva apstiprināt 

komisijas priekšsēdētāja vietnieci Silviju Kipļuku, Rēzeknes novada pašvaldības 

Juridiskās un lietvedības nodaļas juristi. 

 

8. § 

Par neapbūvētas pašvaldībai piekritīgas zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 

7844 003 0159 Bērzgales pagastā nomas tiesību izsoli  
(Ziņo A.Bringule) 

 

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

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

un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 1.pantu, 3.pantu, 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 12.septembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 17 (Regīna 

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

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

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

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

 

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

apzīmējumu 7844 003 0159 ar platību 1,95 ha Bērzgales pagastā, rīkojot zemes 

nomas tiesību izsoli. 

2. Noteikt objekta izsoles sākumcenu 50,00 EUR (piecdesmit eiro 00 centi) gadā (bez 

PVN). 

3. Izveidot zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7844 003 0159 izsoles 

procedūras veikšanai nepieciešamo komisiju (turpmāk tekstā – Komisija) šādā 

sastāvā:  

komisijas priekšsēdētājs -  Arvīds Dunskis, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 

“Nautrēnu pagastu apvienība” struktūrvienības 

“Bērzgales pagasta pārvade” vadītājs; 

komisijas locekļi:  Janīna Adijāne, zemes lietu speciālists Rēzeknes novada 

pašvaldības iestādes “Nautrēnu pagastu apvienība” 

struktūrvienībā “Bērzgales pagasta pārvalde”; 

Inese Adijāne, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Nautrēnu 

pagastu apvienība” vecākā grāmatvede.  

4. Apstiprināt zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7844 003 0159, kas atrodas 

Silauniekos, Bērzgales pagastā, Rēzeknes novadā, izsoles noteikumus (izsoles 

noteikumi pievienoti). 

5. Komisijai nodrošināt informācijas publicēšanu par izsoli Rēzeknes novada 

pašvaldības mājas lapā un informāciju izvietot uz Rēzeknes novada pašvaldības 
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iestādes “Nautrēnu pagastu apvienība” struktūrvienības “Bērzgales pagasta pārvalde” 

informācijas stenda. 

6. Uzdot Komisijai apstiprināt Rēzeknes novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības 

daļas ar kadastra apzīmējumu 7844 003 0159 ar platību 1,95 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. 

 

9. § 

Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas “Laguna P” ar kadastra apzīmējumu 7846 

009 0097 Čornajas pagastā nomas tiesību izsoli  
(Ziņo A.Bringule) 

 

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

daļas 10.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 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 12.septembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 17 (Regīna 

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

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

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

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

 

1. nodot nomā pašvaldībai piekritīgo zemes vienības daļu ar kadastra apzīmējumu 7846 

009 0097 ar platību 9,50 ha Čornajas pagastā, rīkojot zemes nomas tiesību izsoli. 

2. Noteikt objekta izsoles sākumcenu 211,00 EUR (divi simti vienpadsmit EUR 00 

centi) gadā (bez PVN). 

3. Izveidot zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7846 009 0097 izsoles 

procedūras veikšanai nepieciešamo komisiju (turpmāk tekstā – Komisija) šādā 

sastāvā:  

komisijas priekšsēdētājs -  Oļegs Kvitkovskis, Rēzeknes novada pašvaldības 

iestādes “Kaunatas pagastu apvienība” struktūrvienības 

“Čornajas pagasta pārvade” vadītājs; 
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komisijas locekļi:  Natālija Kudrjavceva, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 

“Kaunatas pagastu apvienība” struktūrvienības “Čornajas pagasta 

pārvade” vecākā grāmatvede; 

Jūlija Greivule, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 

“Kaunatas pagastu apvienība” struktūrvienības “Čornajas pagasta 

pārvalde” lietvede. 

4. Apstiprināt zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7846 009 0097, kas atrodas 

“Laguna P”, Foļvarkova, Čornajas pagasts, Rēzeknes novads, izsoles noteikumus 

(izsoles noteikumi pievienoti). 

5. Komisijai nodrošināt informācijas publicēšanu par izsoli Rēzeknes novada 

pašvaldības mājaslapā un informāciju izvietot uz Rēzeknes novada pašvaldības 

iestādes “Kaunatas pagastu apvienība” struktūrvienības “Čornajas pagasta pārvalde” 

informācijas stenda. 

6. Uzdot Komisijai apstiprināt pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas “Laguna P”, 

ar kadastra apzīmējumu 7846 009 0097 ar platību 9,50 ha Čornajas pagastā nomas 

tiesību izsoles rezultātus. 

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

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

tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanas noslēgt zemes nomas līgumu ar pretendentu 

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

izsolē nosolīto augstāko nomas cenu atbilstoši organizētās izsoles protokola 

rezultātiem. 

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

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

līguma spēkā stāšanās publicēt informāciju par nomas tiesību izsoles rezultātu 

apstiprināšanu un zemes nomas līguma noslēgšanu par nosolīto cenu ar nomnieku 

Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapā. 

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

struktūrvienībai “Čornajas pagasta pārvalde” parakstīto zemes nomas līgumu reģistrēt 

Rēzeknes novada pašvaldības elektroniskajā dokumentu lietvedības sistēmā un 

pašvaldības “Nomas” programmā. 

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

pieteicies neviens pretendents, zemes nomas tiesību izsole atzīstama par nenotikušu 

un ir rīkojama jauna nomas tiesību izsole. 

 

10. § 

Par neapbūvētas zemes reformas pabeigšanai paredzētās zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 7862 007 0035 Kaunatas pagastā nomas tiesību izsoli  
(Ziņo A.Bringule) 

 

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

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

un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 1.pantu, 3.pantu, 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 12.septembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 17 (Regīna 

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

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

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

Teirumnieka), “pret” - nav, “atturas” - nav, n o l e m j: 
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1. nodot nomā zemes reformas pabeigšanai paredzētās zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 7862 007 0035 ar platību 2,10 ha Kaunatas pagastā, rīkojot zemes nomas 

tiesību izsoli. 

2. Noteikt objekta 7862 007 0035 izsoles sākumcenu 42,00 EUR (četrdesmit divi EUR 

00 centi) gadā. 

3. Izveidot zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7862 007 0035 izsoles procedūras 

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

komisijas priekšsēdētājs -  Sergejs Bašmakovs,Rēzeknes novada pašvaldības 

iestādes “Kaunatas pagastu apvienība” struktūrvienības 

“Kaunatas pagasta pārvade” vadītājs; 

komisijas locekļi:  Antonija Gaveika, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 

“Kaunatas pagastu apvienība” struktūrvienības “Kaunatas 

pagasta pārvade” grāmatvede; 

Viktors Grišunovs, Rēzeknes novada pašvaldības Zemes 

pārvaldības dienesta zemes lietu specialists. 

4. Apstiprināt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7862 007 0035, kas atrodas 

“Asaniški”, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads, izsoles noteikumus (izsoles 

noteikumi pievienoti). 

5. Komisijai nodrošināt informācijas publicēšanu par izsoli Rēzeknes novada 

pašvaldības mājaslapā un informāciju izvietot Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 

“Kaunatas pagastu apvienība” struktūrvienības “Kaunatas pagasta pārvalde” 

informācijas stendā. 

6. Uzdot komisijai apstiprināt neapbūvētas zemes reformas pabeigšanai paredzētās 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7862 007 0035 ar platību 2,10 ha Kaunatas 

pagastā nomas tiesību izsoles rezultātus. 

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

struktūrvienībai “Kaunatas 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 iestādes “Kaunatas pagastu apvienība” 

struktūrvienībai “Kaunatas 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 “Kaunatas pagastu apvienība” 

struktūrvienībai “Kaunatas pagasta pārvalde” parakstīto zemes nomas līgumu 

reģistrēt Rēzeknes novada pašvaldības elektroniskajā dokumentu lietvedības sistēmā 

un pašvaldības “Nomas” programmā. 

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

pieteicies neviens pretendents, zemes nomas tiesību izsole atzīstama par nenotikušu 

un ir rīkojama jauna nomas tiesību izsole. 

 

11. § 

Par neapbūvētas pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7876 002 

0048 daļas Ozolaines pagastā nomas tiesību izsoli  
(Ziņo A.Bringule) 
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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, 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 12.septembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 17 (Regīna 

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

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

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

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

 

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

0048 daļu 2,55 ha platībā Ozolaines pagastā, rīkojot zemes nomas tiesību izsoli. 

2. Noteikt objekta izsoles sākumcenu 59,00 EUR (piecdesmit deviņi EUR 00 centi) gadā 

(bez PVN). 

3. Izveidot zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7876 002 0048 daļas izsoles 

procedūras veikšanai nepieciešamo komisiju (turpmāk tekstā – Komisija) šādā 

sastāvā:  

komisijas priekšsēdētājs -  Juris Runčs, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 

“Maltas pagastu apvienība” struktūrvienības “Ozolaines 

pagasta pārvalde” saimniecības pārzinis; 

komisijas locekļi:  Svetlana Kuzņecova, Rēzeknes novada pašvaldības 

iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienības 

“Ozolaines pagasta pārvalde” vecākā grāmatvede; 

Ilga Smane, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 

“Maltas pagastu apvienība” struktūrvienības “Ozolaines 

pagasta pārvalde” lietvede.  

4. Apstiprināt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7876 002 0048 daļas, kas atrodas 

Kampišķi, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, izsoles noteikumus (izsoles 

noteikumi pievienoti). 

5. Komisijai nodrošināt informācijas publicēšanu par izsoli Rēzeknes novada 

pašvaldības mājas lapā un informāciju izvietot Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 

“Maltas pagastu apvienība” struktūrvienības “Ozolaines pagasta pārvalde” 

informācijas stendā. 

6. Uzdot Komisijai apstiprināt Rēzeknes novada neapbūvētas pašvaldībai piekritīgās 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7876 002 0048 daļas ar platību 2,55 ha 

Ozolaines pagastā nomas tiesību izsoles rezultātus. 

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

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

tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanas noslēgt zemes nomas līgumu ar pretendentu 

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

izsolē nosolīto augstāko nomas cenu atbilstoši organizētās izsoles protokola 

rezultātiem. 

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

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

stāšanās publicēt informāciju par nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un 

zemes nomas līguma noslēgšanu par nosolīto cenu ar nomnieku Rēzeknes novada 

pašvaldības mājaslapā. 

9. Uzdot Rēzeknes novada pašvaldības “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienībai 

“Ozolaines pagasta pārvalde” parakstīto zemes nomas līgumu reģistrēt Rēzeknes 
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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 neapbūvēto zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7888 012 0320, 7888 012 0315 un 

7888 010 0172 Silmalas pagastā nomas tiesību izsoli  
(Ziņo A.Bringule) 

 

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

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

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

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

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

12.septembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 17 (Regīna Baranova, 

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

Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris 

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

nav, “atturas” - nav, n o l e m j: 

 

1. nodot nomā neapbūvētu zemes reformas pabeigšanai paredzētu: 

1.1.  zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7888 012 0320 ar platību 0,33 ha, 

nosakot objekta izsoles sākumcenu 28,00 EUR (divdesmit astoņi EUR 00 centi) 

gadā (bez PVN); 

1.2. zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7888 012 0315 ar platību 0,27 ha Silmalas 

pagastā, nosakot objekta izsoles sākumcenu 28,00 EUR (divdesmit astoņi EUR 

00 centi) gadā (bez PVN). 

2. Nodot nomā neapbūvētu pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 7888 010 0172 ar platību 4,4 ha, nosakot objekta izsoles sākumcenu 

112,00 EUR (viens simts divpadsmit EUR 00 centi) gadā (bez PVN). 

3. Izveidot 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:  Regīna Baranova, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 

“Maltas pagastu apvienība” struktūrvienības “Silmalas pagasta 

pārvalde” lietvede. 

Nellija Augustāne, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 

“Maltas pagastu apvienība” struktūrvienības “Silmalas pagasta 

pārvalde” sekretāre.  

4. Apstiprināt izsoles noteikumus: 

4.1. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7888 012 0320, kas atrodas “Štikānos”, 

Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā (izsoles noteikumi pievienoti);  

4.2. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7888 012 0315, kas atrodas “Štikānos”, 

Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā (izsoles noteikumi pievienoti);  

4.3. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7888 010 0172, kas atrodas “Lisovskos”, 

Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā (izsoles noteikumi pievienoti). 
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5. Komisijai nodrošināt informācijas publicēšanu par izsoli Rēzeknes novada pašvaldības 

mājaslapā un informāciju izvietot uz Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Maltas 

pagastu apvienība” struktūrvienības “Silmalas pagasta pārvalde” informācijas stenda. 

6. Uzdot Komisijai apstiprināt nomas tiesību izsoles rezultātus. 

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

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 iestādes “Maltas pagastu apvienība” 

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 iestādes “Maltas pagastu apvienība” 

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 neapbūvēto zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7888 010 0173, 7888 002 0232 un 

7888 010 0232 Silmalas pagastā nomas tiesību izsoli  
(Ziņo A.Bringule) 

 

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

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

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

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

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

12.septembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 17 (Regīna Baranova, 

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

Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris 

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

nav, “atturas” - nav, n o l e m j: 

 

1. nodot nomā neapbūvētu zemes reformas pabeigšanai paredzētu: 

1.1.  zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7888 010 0173 ar platību 12,5 ha, 

nosakot objekta izsoles sākumcenu 256,00 EUR (divi simti piecdesmit seši EUR 

00 centi) gadā (bez PVN);  

1.2. zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7888 010 0232 ar platību 3,8 ha Silmalas 

pagastā, nosakot objekta izsoles sākumcenu 41,00 EUR (četrdesmit viens EUR 

00 centi) gadā (bez PVN). 

2. Nodot nomā neapbūvētu pašvaldībai piekritīgu zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 7888 002 0232 ar platību 3,8249 ha, nosakot objekta izsoles sākumcenu 

133,00 EUR (viens simts trīsdesmit trīs EUR 00 centi) gadā (bez PVN).  
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3. Izveidot 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:  Regīna Baranova, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 

“Maltas pagastu apvienība” struktūrvienības “Silmalas pagasta 

pārvalde” lietvede. 

Nellija Augustāne, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 

“Maltas pagastu apvienība” struktūrvienības “Silmalas pagasta 

pārvalde” sekretāre.  

4. Apstiprināt izsoles noteikumus: 

4.1. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7888 010 0173, kas atrodas “Prezmā”, 

Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā (izsoles noteikumi pievienoti); 

4.2. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7888 002 0232, kas atrodas “Pustinkā”, 

Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā (izsoles noteikumi pievienoti); 

4.3. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7888 010 0232, kas atrodas “Lisovskos”, 

Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā (izsoles noteikumi pievienoti). 

5. Komisijai nodrošināt informācijas publicēšanu par izsoli Rēzeknes novada 

pašvaldības mājaslapā un informāciju izvietot uz Rēzeknes novada pašvaldības 

iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienības “Silmalas pagasta pārvalde” 

informācijas stenda. 

6. Uzdot Komisijai apstiprināt nomas tiesību izsoles rezultātus. 

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

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 iestādes “Maltas pagastu apvienība” 

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 iestādes “Maltas pagastu apvienība” 

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 Skolas ielā 14, Kaunatā, Kaunatas pagastā, telpu nomas tiesību 

izsoles rezultātu apstiprināšanu  
(Ziņo S.Kipļuka) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās 

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

6.1pantu, Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumu Nr.97 “Publiskas personas mantas 
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iznomāšanas noteikumi” 12.punktu, 66.punktu, ņemot vērā Rēzeknes novada domes 2019.gada 

16.augusta lēmuma “Par nekustamā īpašuma Skolas ielā 14, Kaunatas pagastā, Rēzeknes novadā, 

telpu nomas tiesību izsoli darbnīcu ierīkošanai” (protokols Nr.19, 5.§) 8.punktu, Rēzeknes novada 

pašvaldības iestādes “Kaunatas pagastu apvienība” struktūrvienības “Kaunatas pagasta pārvalde” 

2019.gada 9.septembra izsoles protokolu un Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 

12.septembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 17 (Regīna Baranova, 

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

Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris 

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

nav, “atturas” - nav, n o l e m j: 

 

1. apstiprināt pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Skolas ielā 14, Kaunatā, Kaunatas 

pagastā, Rēzeknes novadā, telpu 1244,5 m² kopplatībā, kas dalās šādās daļās: telpas daļa 

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

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

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

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

- platībā 260,20 m², nomas tiesību izsoles rezultātus, nosakot par izsoles uzvarētājiem:  

1.1. telpas daļai ar kadastra apzīmējumu 7862 005 0548 001 - platība 356,80 m² un 

telpas daļai ar kadastra apzīmējumu 7862 005 0548 002 – platība 105,10 m² - Z/S 

“Vecais Parks”, reģ.Nr.42401015149, adrese: Rāznas iela 8, Kaunata, Rēzeknes 

novads; 

1.2. telpas daļai ar kadastra apzīmējumu 7862 005 0548 002 – platībā 55,90 m² - V. K., 

adrese: (..); 

1.3. telpas daļai ar kadastra Nr.7862 005 0548 002 – platībā 108,90 m² - A. J., adrese: 

(..); 

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

adrese: (..),  

kuri ieguva nomas tiesības uz nekustamā īpašuma telpu attiecīgajām daļām par 

izsolē nosolīto cenu EUR 0,15 (nulle euro 15 centi) par m²/mēnesī bez PVN. 

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

struktūrvienības “Kaunatas pagasta pārvalde” vadītājam Sergejam Bašmakovam ne 

vēlāk kā viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt ar izsoles 

uzvarētājiem telpu nomas līgumus uz desmit gadiem. 

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

struktūrvienībai “Kaunatas pagasta pārvalde” parakstīto telpu nomas līgumus reģistrēt 

Rēzeknes novada pašvaldības elektroniskajā dokumentu lietvedības sistēmā. 

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

struktūrvienībai “Kaunatas pagastu pārvalde” pēc nomas līgumu parakstīšanas 

nodrošināt normatīvos aktos noteiktās informācijas par nomas objektu publicēšanu 

Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapā. 

5. Lēmumu nosūtīt Kaunatas pagasta pārvaldei un izsoles uzvarētājiem - Z/S “Vecais 

Parks”, adrese: Rāznas iela 8, Kaunata, Rēzeknes novads, V. K., adrese: (..), A. J., 

adrese: (..), un A. B., adrese: (..). 

 

15. § 

Par nekustamā īpašuma Rāznas ielā 38, Kaunatā, Kaunatas pagastā, telpu nomas tiesību 

izsoles rezultātu apstiprināšanu  
(Ziņo S.Kipļuka) 
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās 

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

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

iznomāšanas noteikumi” 12.punktu, 66.punktu, ņemot vērā Rēzeknes novada domes 2019.gada 

16.augusta lēmuma “Par nekustamā īpašuma Rāznas ielā 38, Kaunatas pagastā, Rēzeknes novadā, 

telpu nomas izsoli tekstilmākslas darbnīcas ierīkošanai” (protokols Nr.19, 4 §) 8.punktu, Rēzeknes 

novada pašvaldības iestādes “Kaunatas pagastu apvienība” struktūrvienības “Kaunatas pagasta 

pārvalde” 2019.gada 10.septembra izsoles protokolu, Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 

12.septembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 17 (Regīna Baranova, 

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

Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris 

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

nav, “atturas” - nav, n o l e m j: 

 

1. apstiprināt pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Rāznas ielā 38, Kaunatā, Kaunatas 

pagastā, Rēzeknes novadā, telpas 34 m² platībā ar kadastra apzīmējumu 7862 005 0303 

nomas tiesību izsoles rezultātus, nosakot par izsoles uzvarētāju D. B., adrese: (..), kura 

ieguva nomas tiesības uz minētā nekustamā īpašuma telpu par izsolē nosolīto cenu EUR 

1,07 (viens euro 00 centi) par m²/mēnesī bez PVN.  

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

“Kaunatas pagasta pārvalde” vadītājam Sergejam Bašmakovam ne vēlāk kā viena 

mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt ar izsoles uzvarētāju telpas nomas 

līgumu uz desmit gadiem. 

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

struktūrvienībai “Kaunatas pagasta pārvalde” parakstīto telpas nomas līgumu reģistrēt 

Rēzeknes novada pašvaldības elektroniskajā dokumentu lietvedības sistēmā. 

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

struktūrvienībai “Kaunatas pagastu pārvalde” pēc nomas līguma parakstīšanas 

nodrošināt normatīvos aktos noteiktās informācijas par nomas objektu publicēšanu 

Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapā. 

5. Lēmumu nosūtīt Kaunatas pagasta pārvaldei un izsoles uzvarētājai – D. B., adrese: (..). 

 

16. § 

Par nekustamā īpašuma “Pagasta ēka” Gornicā, Silmalas pagastā, telpu nomas tiesību 

izsoles rezultātu apstiprināšanu  
(Ziņo S.Kipļuka, Debatē S.Šķesters, S.Kipļuka, R.Baranova, I.Turka) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās 

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

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

iznomāšanas noteikumi” 12.punktu, 66.punktu, ņemot vērā Rēzeknes novada domes 2019.gada 

16.augusta lēmumu “Par nekustamā īpašuma “Pagasta ēka”, Gornicā, Silmalas pagastā, Rēzeknes 

novadā, telpu nomas tiesību izsoli komercdarbībai” (protokols Nr.19, 8.§), 2019.gada 2.septembra 

izsoles protokolu, Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 12.septembra priekšlikumu, Rēzeknes 

novada dome, balsojot “par” - 17 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis 

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

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

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

 

1. apstiprināt nekustamā īpašuma “Pagasta ēka” telpas ar kadastra apzīmējumu 7888 014 

0075 001 ar kopējo platību 66,4 m2, kas atrodas Saules ielā 4, Gornicā, Silmalas pagastā, 
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Rēzeknes novadā, nomas tiesību izsoles rezultātus, nosakot par izsoles uzvarētāju SIA 

“ADS CO”, reģistrācijas Nr.42403044570, juridiskā adrese: Rēzekne, Dzelzceļnieku 

iela 19-39, kura izsoles objektu ir nosolījusi par augstāko nomas maksas cenu 5,50 

EUR/m² (pieci euro 50 centi par vienu kvadrātmetru) mēnesī (bez PVN). 

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

struktūrvienības “Silmalas pagasta pārvalde” vadītājam Eduardam Grišuļonokam viena 

mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt ar SIA “ADS CO” telpu nomas 

līgumu uz divpadsmit gadiem. 

3. Uzdot Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Maltas pagastu apvienība” 

struktūrvienībai “Silmalas pagasta pārvalde” parakstīto telpu nomas līgumu reģistrēt 

Rēzeknes novada pašvaldības elektroniskajā dokumentu lietvedības sistēmā. 

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

struktūrvienībai “Silmalas pagasta pārvalde” pēc nomas līguma parakstīšanas 

nodrošināt normatīvos aktos noteiktās informācijas par nomas objektu publicēšanu 

Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapā. 

5. Lēmumu nosūtīt Silmalas pagasta pārvaldei un SIA “ADS CO”, juridiskā adrese: 

Dzelzceļnieku ielā 19-39, Rēzeknē, LV-4601. 

 

17. § 

Par nekustamā īpašuma “Mehāniskās darbnīcas” Silmalas pagastā ar kadastra 

apzīmējumu 7888 004 0221 001 telpu nomas tiesību izsoles atzīšanu par nenotikušu  
(Ziņo S.Kipļuka, Debatē M.Švarcs) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās 

daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumu Nr.97 “Publiskās personas 

mantas iznomāšanas noteikumi” 68.punktu, ņemot vērā Rēzeknes novada domes 2019.gada 

18.jūlija lēmumu “Par nekustamā īpašuma “Mehāniskās darbnīcas”, Silmalas pagastā, Rēzeknes 

novadā, telpu nomas tiesību izsoli komercdarbībai”, 2019.gada 20.augusta izsoles protokolu, 

izsoles dalībnieku – A. M., personas kods (..), adrese: (..), un S. P., personas kods (..), adrese: (..), 

atteikšanos no telpu nomas tiesībām nosolītās nesamērīgi augstās nomas maksas dēļ, Finanšu 

pastāvīgās komitejas 2019.gada 12.septembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot 

“par” - 17 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Anatolijs 

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

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

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

 

atzīt pašvaldībai piederošās nekustamā īpašuma – “Mehāniskās darbnīcas”, Silmalas 

pagastā, Rēzeknes novadā, telpu 37,5 m2 platībā, kas atrodas Ezermalas ielā 2, Vecružinā, Silmalas 

pagastā, Rēzeknes novadā, nomas tiesību izsoli ar augšupejošu soli par nenotikušu, jo abi izsoles 

dalībnieki A.M., personas kods (..), adrese: (..), un S. P., personas kods (..), adrese: (..), ir 

atteikušies no telpu nomas līguma noslēgšanas.  

 

18. § 

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

 

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

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

2019.gada 12.septembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 17 (Regīna 

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

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

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

 

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

vārda dzīvokļa īpašumu Jaunatnes 1-12, Lūznavā, Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā, 

kadastra Nr.7868 900 0208, platība 56.1 m2, kas sastāv no: 

1.1.telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 7868 002 0373 001 012; 

1.2.pie dzīvokļa īpašuma piederošajām: 

1.2.1. 5460/311510 domājamajām daļām no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

7868 002 0373; 

1.2.2. 5460/311510 domājamajām daļām no ēkas (būves) ar kadastra apzīmējumu 7868 

002 0373 001. 

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

vārda dzīvokļa īpašumu Jaunatnes 1-14, Lūznavā, Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā, 

kadastra Nr.7868 900 0210, platība 48.4 m2, kas sastāv no: 

2.1.telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 7868 002 0373 001 014; 

2.2.pie dzīvokļa īpašuma piederošajām: 

2.2.1. 4840/311510 domājamajām daļām no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

7868 002 0373; 

2.2.2. 4840/311510 domājamajām daļām no ēkas (būves) ar kadastra apzīmējumu 7868 

002 0373 001. 

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

dzīvokļa īpašumu Parka iela 3-9, Lūznavā, Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra 

Nr.7868 900 0209, platība 52.3 m2, kas sastāv no: 

3.1.telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 7868 002 0077 001 009; 

3.2.pie dzīvokļa īpašuma piederošajām: 

3.2.1 523/8895 domājamajām daļām no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

7868 002 0077; 

3.2.2 523/8895 domājamajām daļām no ēkas (būves) ar kadastra apzīmējumu 7868 

002 0077 001. 

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

dzīvokļa īpašumu Jaunatnes 3-2, Lūznavā, Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra 

Nr.7868 900 0207, platība 34.1 m2, kas sastāv no: 

4.1.telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 7868 002 0072 001 002; 

4.2.pie dzīvokļa īpašuma piederošajām: 

4.2.1 3410/230030 domājamajām daļām no zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 7868 002 0373; 

4.2.2 3410/230030 domājamajām daļām no ēkas (būves) ar kadastra apzīmējumu 

7868 002 0072 001. 

 

19. § 

Par nekustamā īpašuma „Barīši” Čornajas pagastā nosacītās cenas apstiprināšanu  
(Ziņo I.Ladnā) 

 

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

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

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

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

process un atsavināšanas rezultātā iegūto līdzekļu izlietošana Rēzeknes novada pašvaldībā” 

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

novada pašvaldībā (apstiprināta 2017.gada 21.decembrī, protokols Nr.30, 5.§) sadaļas “8.6. 
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Ilgtermiņa aktīvu izslēgšana no uzskaites” 96. un 97.punktiem, ņemot vērā Rēzeknes novada 

domes 2019.gada 16.maija lēmumu (protokols Nr.12., 8.§) “Par nekustamā īpašuma „Barīši”, 

Čornajas pagastā, nodošanu atsavināšanai O. K.”, O. K. 2019.gada 2.septembra iesniegumu, ņemot 

vērā Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Kaunatas pagastu apvienība” struktūrvienības 

„Čornajas pagasta pārvalde” nekustamā īpašuma „Barīši” novērtēšanas komisijas 2019.gada 

3.septembra sēdes protokolu un Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 12.septembra 

priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 17 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, 

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

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

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

nav, n o l e m j: 

 

1. apstiprināt nekustamā īpašuma “Barīši”, kas atrodas „Barīši”, Mazie Barīsi, Čornajas 

pagasts, Rēzeknes novads, kadastra Nr.7846 005 0055, kas sastāv no zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 7846 005 0055, platība 8,38 ha, nosacīto cenu EUR 8 837,43 

(astoņi tūkstoši astoņi simti trīsdesmit septiņi euro 43 centi). 

2. Pārdot O. K., personas kods (..), dzīvo: (..), nekustamo īpašumu “Barīši”, kas atrodas 

„Barīši”, Mazie Barīsi, Čornajas pagasts, Rēzeknes novads, kadastra Nr.7846 005 0055, 

par brīvu cenu, kas ir vienāda ar nosacīto cenu, t. i., EUR 8 837,43 (astoņi tūkstoši astoņi 

simti trīsdesmit septiņi euro 43 centi). 

3. Noteikt pirmo iemaksu EUR 1000,00 (viens tūkstotis euro 00 centi) apmērā no 

nekustamā īpašuma „Barīši” nosacītās cenas. 

4. Noteikt pirmās iemaksas samaksas termiņu līdz 2019.gada 19.oktobrim. 

5. Uzdot iestādes “Kaunatas pagastu apvienība” struktūrvienībai “Čornajas 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 noslēgt 

nomaksas pirkuma līgumu ar O. K. 1 (viena) mēneša laikā no pirmās iemaksas samaksas 

dienas. 

7. Noteikt 5 (piecu) gadu nomaksas termiņu no nomaksas pirkuma līguma noslēgšanas 

dienas. 

8. Noteikt, ka par atlikto maksājumu O. 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., 8.§) 2.punktu, 2019.gada 4.jūnijā O. K. iemaksāja Rēzeknes novada pašvaldības 

iestādes “Kaunatas pagastu apvienība” struktūrvienības “Čornajas pagasta pārvalde”, 

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

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

10. Ieskaitīt atlikušo pirkuma maksas daļu EUR 8 622,43 (astoņi tūkstoši seši simti 

divdesmit divi euro, 43 centi) Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Kaunatas pagastu 

apvienība” struktūrvienības “Čornajas pagasta pārvalde”, reģ. Nr.40900027411, AS 

“Swedbank” norēķinu kontā: LV63HABA0551046070682. 

11. Noteikt, ka ar nekustamā īpašuma “Barīši” pirkuma līguma noslēgšanas brīdi tiek 

izbeigts ar O. K. noslēgtais Zemes nomas līgums uz zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 7846 005 0055, platība 8,38 ha. 

12. Samazināt iestādes “Kaunatas pagastu apvienība” struktūrvienības “Čornajas pagasta 

pārvalde” 2019.gadam plānoto transfertu no pašvaldības budžeta 10 % (desmit 
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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 “Kaunatas pagastu apvienība” struktūrvienībai “Čornajas pagasta pārvalde” 

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

esošo pašvaldības nekustamo īpašumu kadastrālajai uzmērīšanai un ierakstīšanai 

zemesgrāmatā. 

 

20. § 

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

pagastā, nodošanu atsavināšanai J.C.” (protokols Nr.16, 8.§), J.C. 2019.gada 9.septembra 

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

komisijas 2019.gada 9.septembra sēdes protokolu Nr.8 un Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 

12.septembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 17 (Regīna Baranova, 

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

Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris 

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

nav, “atturas” - nav, n o l e m j: 

 

1. apstiprināt dzīvokļa īpašuma Nr.(..), kas atrodas Rāznas ielā 22, Kaunatā, Kaunatas 

pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7862 900 0121, platība 71,4 m2, nosacīto cenu 

EUR 3 062,89 (trīs tūkstoši sešdesmit divi euro, 89 centi). 

2. Pārdot J.C., personas kods (..), dzīvo (..), dzīvokļa īpašumu Nr.(..), kas atrodas Rāznas 

ielā 22, Kaunatā, Kaunatas pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7862 900 0121, 

platība 71,4 m2, par brīvu cenu, kas ir vienāda ar nosacīto cenu, t.i., EUR 3 062,89 (trīs 

tūkstoši sešdesmit divi euro, 89 centi). 

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

4. Noteikt pirmās iemaksas samaksas termiņu līdz 2019.gada 19.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 J.C. 1 (viena) mēneša laikā no pirmās iemaksas samaksas 

dienas. 

7. Noteikt 36 (trīsdesmit sešu) mēnešu nomaksas termiņu no nomaksas pirkuma līguma 

noslēgšanas dienas. 

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

nesamaksātās pirkuma maksas daļas un par pirkuma līgumā noteikto maksājumu 
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termiņu kavējumiem nokavējuma procentus 0,1 procenta apmērā no kavētās maksājuma 

summas par katru kavējuma dienu. 

9. Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2019.gada 4.jūlija lēmuma (protokols Nr.16, 

8.§) 2.punktu, 2019.gada 17.jūlijā J.C. 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 2 847,89 (divi tūkstoši astoņi simti 

četrdesmit septiņi euro 89 centi) Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Kaunatas 

pagastu apvienība” struktūrvienības “Kaunatas pagasta pārvalde”, reģistrācijas 

Nr.40900027411, AS Swedbank norēķinu kontā LV26HABA0551046070572. 

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

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

J.C. noslēgtais Dzīvojamās telpas īres līgums. 

12. Samazināt iestādes “Kaunatas pagastu apvienība” 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 

iestādes “Kaunatas pagastu apvienība” 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.(..) Rāznas ielā 24, 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 4.jūlija lēmumu “Par dzīvokļa īpašuma Rāznas ielā 24-(..), Kaunatā, Kaunatas 

pagastā, nodošanu atsavināšanai V.G.” (protokols Nr.16, 9.§), V.G. 2019.gada 9.septembra 

iesniegumu, Kaunatas pagasta pārvaldes dzīvokļa īpašuma “Rāznas iela 24-(..)” novērtēšanas 

komisijas 2019.gada 9.septembra sēdes protokolu Nr.9 un Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 

12.septembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 17 (Regīna Baranova, 

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

Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris 

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

nav, “atturas” - nav, n o l e m j: 

 

1. apstiprināt dzīvokļa īpašuma Nr.(..), kas atrodas Rāznas ielā 24, Kaunatā, Kaunatas 

pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7862 900 0122, platība 87,4 m2, nosacīto cenu 

EUR 3 562,89 (trīs tūkstoši pieci simti sešdesmit divi euro, 89 centi). 
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2. Pārdot V.G., personas kods (..), dzīvo (..), dzīvokļa īpašuma Nr.(..), kas atrodas Rāznas 

ielā 24, Kaunatā, Kaunatas pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7862 900 0122, 

platība 87,4 m2, par brīvu cenu, kas ir vienāda ar nosacīto cenu, t.i., EUR 3 562,89 (trīs 

tūkstoši pieci simti sešdesmit divi euro, 89 centi). 

3. Noteikt pirkuma maksas samaksas termiņu līdz 2020.gada 19.janvārim.  

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

pārvalde” 3 (trīs) darba dienu laikā no samaksas dienas paziņot Juridiskajai un 

lietvedības nodaļai par pirkuma maksas samaksu. 

5. Uzdot Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniecei Elvīrai Pizānei parakstīt 

pirkuma līgumu ar V.G. 1 (viena) mēneša laikā no pirkuma maksas samaksas dienas. 

6. Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2019.gada 4.jūlija lēmuma (protokols Nr.16, 

9.§) 2.punktu, 2019.gada 16.jūlijā V. G. iemaksāja Rēzeknes novada pašvaldības 

iestādes “Kaunatas pagastu apvienība” 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 3 347,89 (divi tūkstoši trīs simti četrdesmit 

septiņi euro 89 centi) Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Kaunatas pagastu 

apvienība” struktūrvienības “Kaunatas pagasta pārvalde”, reģistrācijas 

Nr.40900027411, AS Swedbank norēķinu kontā LV26HABA0551046070572. 

8. Noteikt, ka ar dzīvokļa īpašuma Nr.(..), kas atrodas Rāznas ielā 24, Kaunatā, Kaunatas 

pagastā, Rēzeknes novadā, pirkuma līguma noslēgšanas brīdi tiek izbeigts ar V.G. 

noslēgtais Dzīvojamās telpas īres līgums. 

9. Samazināt iestādes “Kaunatas pagastu apvienība” 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 

iestādes “Kaunatas pagastu apvienība” struktūrvienībai “Kaunatas pagasta pārvalde” 

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

esošo pašvaldības nekustamo īpašumu kadastrālajai uzmērīšanai un ierakstīšanai 

zemesgrāmatā. 

 

22. § 

Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Rāznas ielā 24, 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 18.jūlija lēmumu “Par dzīvokļa īpašuma Rāznas ielā 24-(..), Kaunatā, Kaunatas 

pagastā, nodošanu atsavināšanai I.Ž.” (protokols Nr.17, 22.§), I.Ž. 2019.gada 9.septembra 

iesniegumu, Kaunatas pagasta pārvaldes dzīvokļa īpašuma “Rāznas iela 24-(..)” novērtēšanas 

komisijas 2019.gada 9.septembra sēdes protokolu Nr.10 un Finanšu pastāvīgās komitejas 

2019.gada 12.septembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 17 (Regīna 

Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, Anita 
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Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris 

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

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

 

1. apstiprināt dzīvokļa īpašuma Nr.(..), kas atrodas Rāznas ielā 24, Kaunatā, Kaunatas 

pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7862 900 0124, platība 70,1 m2, nosacīto cenu 

EUR 2 362,89 (divi tūkstoši trīs simti sešdesmit divi euro, 89 centi). 

2. Pārdot I.Ž., personas kods (..), dzīvo (..), dzīvokļa īpašumu Nr.(..), kas atrodas Rāznas 

ielā 24, Kaunatā, Kaunatas pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7862 900 0124, 

platība 70,1 m2, par brīvu cenu, kas ir vienāda ar nosacīto cenu, t.i., EUR 2 362,89 (divi 

tūkstoši trīs simti sešdesmit divi euro, 89 centi). 

3. Noteikt pirkuma samaksas termiņu līdz 2020.gada 19.janvārim.  

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

pārvalde” 3 (trīs) darba dienu laikā no samaksas dienas paziņot Juridiskajai un 

lietvedības nodaļai par pirkuma maksas samaksu. 

5. Uzdot Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniecei Elvīrai Pizānei parakstīt 

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

6. Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2019.gada 18.jūlija lēmuma (protokols Nr.17, 

22.§) 2.punktu, 2019.gada 26.jūlijā I.Ž. iemaksāja Rēzeknes novada pašvaldības 

iestādes “Kaunatas pagastu apvienība” 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 2 147,89 (divi tūkstoši viens simts 

četrdesmit septiņi euro 89 centi) Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Kaunatas 

pagastu apvienība” struktūrvienības “Kaunatas pagasta pārvalde”, reģistrācijas 

Nr.40900027411, AS Swedbank norēķinu kontā LV26HABA0551046070572. 

8. Noteikt, ka ar dzīvokļa īpašuma Nr.(..), kas atrodas Rāznas ielā 24, Kaunatā, Kaunatas 

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

I.Ž. noslēgtais Dzīvojamās telpas īres līgums. 

9. Samazināt iestādes “Kaunatas pagastu apvienība” 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 

iestādes “Kaunatas pagastu apvienība” 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.(..) ”Strautiņos”, Dricānos, Dricānu pagastā, nodošanu 

atsavināšanai L.V.  
(Ziņo I.Ladnā) 

 

Izskatījusi L.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 12.septembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot 

“par” - 17 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Anatolijs 

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

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

 

1. pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.(..), kas atrodas ”Strautiņi”, Dricānos, 

Dricānu pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7850 900 0044, platība 59,3 m2, 

nodošanu atsavināšanai L.V. (lēmums pievienots). 

2. Izveidot dzīvokļa īpašuma “Strautiņi”-(..), Dricānos, Dricānu pagastā Rēzeknes novadā, 

kadastra Nr.78509000044, platība 59,3 m2, nosacītās cenas noteikšanai novērtēšanas 

komisiju šādā sastāvā: 

komisijas priekšsēdētāja –  Diāna Saksone, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 

“Dricānu pagastu apvienība” struktūrvienības “Dricānu 

pagasta pārvalde” vadītāja; 

komisijas locekļi: Regīna Elksne, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 

“Dricānu pagastu apvienība” vecākā grāmatvede; 

Normunds Mozgis, Rēzeknes novada pašvaldības Zemes 

pārvaldības dienesta zemes lietu speciālists. 

3. Uzdot dzīvokļa īpašuma dzīvokļa īpašuma “Strautiņi”-(..), Dricānos, Dricānu pagastā, 

Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7850 900 0044, platība 59,3 m2, novērtēšanas komisijai 

iesniegt nosacīto cenu apstiprināšanai Rēzeknes novada domei. 

 

24. § 

Par nekustamā īpašuma „Jaunkraujas” Gaigalavas pagastā nodošanu atsavināšanai  

A.M.  
(Ziņo I.Ladnā) 

 

Izskatījusi A.M. iesniegumu par nekustamā īpašuma atsavināšanu, pamatojoties uz likuma 

„Par pašvaldībām” 37.panta sesto daļu, 41.panta pirmās daļas 3.punktu, Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likuma 8.panta otro un trešo daļu, ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 

2019.gada 12.septembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 17 (Regīna 

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

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

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

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

 

1. pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma „Jaunkraujas”, kas atrodas Gaigalavas 

pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7854 006 0178, kas sastāv no zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 7854 006 0176, platība 1,86 ha, nodošanu atsavināšanai A.M. 

(lēmums pievienots). 

2. Izveidot nekustamā īpašuma „Jaunkraujas”, kas atrodas Gaigalavas pagastā, Rēzeknes 

novadā, kadastra Nr.7854 006 0178, platība 1,86 ha, nosacītās cenas noteikšanai 

novērtēšanas komisiju šādā sastāvā: 

komisijas priekšsēdētāja - Valentīna Puste, “Dricānu pagastu apvienības” 

struktūrvienības “Gaigalavas pagasta pārvalde” vadītāja; 

komisijas locekļi:  Jānis Zeļčs, Zemes pārvaldības dienesta zemes lietu 

speciālists; 

Lilita Tāraude, “Dricānu pagasta apvienības” vecākā 

grāmatvede. 

3. Uzdot nekustamā īpašuma „Jaunkraujas”, kas atrodas Gaigalavas pagastā, Rēzeknes 

novadā, kadastra Nr.7854 006 0178, platība 1,86 ha, novērtēšanas komisijai iesniegt 

nosacīto cenu apstiprināšanai Rēzeknes novada domei. 
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25. § 

Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Robežu ielā 14, Pleikšņos, Ozolaines pagastā, nodošanu 

atsavināšanai T.B.  
(Ziņo I.Ladnā) 

 

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

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

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

pastāvīgās komitejas 2019.gada 12.septembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot 

“par” - 17 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Anatolijs 

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

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

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

 

1. pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.(..), kas atrodas Robežu ielā 14, Pleikšņos, 

Ozolaines pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7876 900 0165, platība 74,8 m2, 

nodošanu atsavināšanai T.B. (lēmums pievienots). 

2. Izveidot dzīvokļa īpašuma Nr.(..), kas atrodas Robežu ielā 14, Pleikšņos, Ozolaines 

pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7876 900 0165, platība 74,8 m2, nosacītās cenas 

noteikšanai novērtēšanas komisiju šādā sastāvā: 

komisijas priekšsēdētāja –  Svetlana Kuzņecova, Rēzeknes novada pašvaldības 

iestādes “Maltas pagastu apvienības” vecākā grāmatvede; 

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

pagastu apvienība” struktūrvienības “Ozolaines pagasta 

pārvalde” lietvede; 

Jana Jakuškina, Zemes pārvaldības dienesta zemes lietu 

speciāliste. 

3. Uzdot dzīvokļa īpašuma Nr.(..), kas atrodas Robežu ielā 14, Pleikšņos, Ozolaines 

pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7876 900 0165, platība 74,8 m2, novērtēšanas 

komisijai iesniegt nosacīto cenu apstiprināšanai Rēzeknes novada domei. 

 

26. § 

Par nekustamā īpašuma “Daina 211” Ozolaines pagastā nodošanu atsavināšanai  

T.K.  
(Ziņo I.Ladnā) 

 

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

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

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

pastāvīgās komitejas 2019.gada 12.septembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot 

“par” - 17 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Anatolijs 

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

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

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

 

1. pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma “Daina 211”, kas atrodas Pleikšņos, Ozolaines 

pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7876 001 1472, kura sastāvā ietilpst zemes 

vienība ar kadastra apzīmējumu 7876 001 1472, platība 0,0424 ha, nodošanu 

atsavināšanai T.K. (lēmums pievienots). 
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2. Izveidot nekustamā īpašuma “Daina 211”, kas atrodas Pleikšņos, Ozolaines pagastā, 

Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7876 001 1472, nosacītās cenas noteikšanai novērtēšanas 

komisiju šādā sastāvā: 

komisijas priekšsēdētāja –  Svetlana Kuzņecova, Rēzeknes novada pašvaldības 

iestādes “Maltas pagastu apvienības” vecākā grāmatvede; 

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

pagastu apvienība” struktūrvienības “Ozolaines pagasta 

pārvalde” lietvede; 

Jana Jakuškina, Zemes pārvaldības dienesta zemes lietu 

speciāliste. 

3. Uzdot nekustamā īpašuma “Daina 211”, kas atrodas Pleikšņos, Ozolaines pagastā, 

Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7876 001 1472, novērtēšanas komisijai iesniegt nosacīto 

cenu apstiprināšanai Rēzeknes novada domei. 

 

27. § 

Par nekustamā īpašuma “Melnās Aviešas” Ozolaines pagastā nodošanu atsavināšanai D.Č. 

un L.J.  
(Ziņo I.Ladnā, Debatē S.Šķesters, M.Švarcs, I.Ladnā) 

 

Izskatījusi D. Č. un L.J. 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 12.septembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, 

balsojot “par” - 17 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, 

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

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

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

 

1. pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma “Melnās Aviešas”, kas atrodas “Melnās 

Aviešas”, Bekšos, Ozolaines pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7876 006 0477, 

kura sastāvā ietilpst zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7876 006 0261, platība 

0,0839 ha, nodošanu atsavināšanai D.Č. un L.J. (lēmums pievienots). 

2. Izveidot nekustamā īpašuma “Melnās Aviešas”, kas atrodas “Melnās Aviešas”, Bekšos, 

Ozolaines pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7876 006 0477, kura sastāvā ietilpst 

zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7876 006 0261, nosacītās cenas noteikšanai 

novērtēšanas komisiju šādā sastāvā: 

komisijas priekšsēdētāja –  Svetlana Kuzņecova, Rēzeknes novada pašvaldības 

iestādes “Maltas pagastu apvienība” vecākā grāmatvede; 

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

pagastu apvienība” struktūrvienības “Ozolaines pagasta 

pārvalde” lietvede; 

Jana Jakuškina, Zemes pārvaldības dienesta zemes lietu 

speciāliste. 

3. Uzdot nekustamā īpašuma “Melnās Aviešas”, kas atrodas “Melnās Aviešas”, Bekšos, 

Ozolaines pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr. 7876 006 0477, kura sastāvā ietilpst 

zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7876 006 0261, novērtēšanas komisijai iesniegt 

nosacīto cenu apstiprināšanai Rēzeknes novada domei. 

 

28. § 

Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Lakstīgalu ielā 1, Vecružinā, Silmalas pagastā, nodošanu 

atsavināšanai O.V.  
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(Ziņo I.Ladnā, Debatē S.Šķesters, M.Švarcs, I.Ladnā) 

 

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 12.septembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot 

“par” - 17 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Anatolijs 

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

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

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

 

1. pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.(..), kas atrodas Lakstīgalu ielā 1, Vecružinā, 

Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7888 900 0221, platība 73,3 m2, 

nodošanu atsavināšanai O.V. (lēmums pievienots). 

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

pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr. 7888 900 0221, platība 73,3 m2, nosacītās cenas 

noteikšanai novērtēšanas komisiju šādā sastāvā: 

komisijas priekšsēdētājs –  Eduards Grišuļonoks, Rēzeknes novada pašvaldības 

iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienības 

“Silmalas pagasta pārvalde” vadītājs;  

komisijas locekļi: Nellija Augustāne, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 

“Maltas pagastu apvienība” struktūrvienības “Silmalas 

pagasta pārvalde” sekretāre; 

Marina Borisova, Rēzeknes novada pašvaldības Zemes 

pārvaldības dienesta zemes lietu speciāliste. 

3. Uzdot dzīvokļa īpašuma Nr.(..), kas atrodas Lakstīgalu ielā 1, Vecružinā, Silmalas 

pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr. 7888 900 0221, platība 73,3 m2, novērtēšanas 

komisijai iesniegt nosacīto cenu apstiprināšanai Rēzeknes novada domei. 

 

29. § 

Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Lakstīgalu ielā 1, Vecružinā, Silmalas pagastā, nodošanu 

atsavināšanai I.Š. 
(Ziņo I.Ladnā, Debatē M.Švarcs) 

 

Izskatījusi I.Š. 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 12.septembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, deputātam 

Viktoram Ščerbakovam jautājuma izskatīšanā un balsošanā nepiedaloties, balsojot “par” - 16 

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

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

Runčs, Pēteris Stanka, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Ērika Teirumnieka), “pret” - nav, 

“atturas” - nav, n o l e m j: 

 

1. pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.(..), kas atrodas Lakstīgalu ielā 1, Vecružinā, 

Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7888 900 0210, platība 75,4 m2, 

nodošanu atsavināšanai I. Š.(lēmums pievienots). 

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

pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr. 7888 900 0210, platība 75,4 m2, nosacītās cenas 

noteikšanai novērtēšanas komisiju šādā sastāvā: 
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komisijas priekšsēdētājs –  Eduards Grišuļonoks, Rēzeknes novada pašvaldības 

iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienības 

“Silmalas pagasta pārvalde” vadītājs;  

komisijas locekļi: Nellija Augustāne, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 

“Maltas pagastu apvienība” struktūrvienības “Silmalas 

pagasta pārvalde” sekretāre; 

Marina Borisova, Rēzeknes novada pašvaldības Zemes 

pārvaldības dienesta zemes lietu speciāliste. 

3. Uzdot dzīvokļa īpašuma Nr. (..), kas atrodas Lakstīgalu ielā 1, Vecružinā, Silmalas 

pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr. 7888 900 0210, platība 75,4 m2, novērtēšanas 

komisijai iesniegt nosacīto cenu apstiprināšanai Rēzeknes novada domei. 

 

30. § 

Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Lakstīgalu ielā 1, Vecružinā, Silmalas pagastā, nodošanu 

atsavināšanai J.O. 
(Ziņo I.Ladnā) 

 

Izskatījusi J.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 12.septembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot 

“par” - 17 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Anatolijs 

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

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

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

 

1. pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.(..), kas atrodas Lakstīgalu ielā 1, Vecružinā, 

Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7888 900 0211, platība 57,9 m2, 

nodošanu atsavināšanai J.O. (lēmums pievienots). 

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

pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr. 7888 900 0211, platība 57,9 m2, nosacītās cenas 

noteikšanai novērtēšanas komisiju šādā sastāvā: 

komisijas priekšsēdētājs –  Eduards Grišuļonoks, Rēzeknes novada pašvaldības 

iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienības 

“Silmalas pagasta pārvalde” vadītājs;  

komisijas locekļi: Nellija Augustāne, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 

“Maltas pagastu apvienība” struktūrvienības “Silmalas 

pagasta pārvalde” sekretāre; 

Marina Borisova, Rēzeknes novada pašvaldības Zemes 

pārvaldības dienesta zemes lietu speciāliste. 

3. Uzdot dzīvokļa īpašuma Nr.(..), kas atrodas Lakstīgalu ielā 1, Vecružinā, Silmalas 

pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr. 7888 900 0211, platība 57,9 m2, novērtēšanas 

komisijai iesniegt nosacīto cenu apstiprināšanai Rēzeknes novada domei. 

 

31. § 

Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Lakstīgalu ielā 1, Vecružinā, Silmalas pagastā, nodošanu 

atsavināšanai A. M.  
(Ziņo I.Ladnā) 

 

Izskatījusi A. M. 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, 



30 

 

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

pastāvīgās komitejas 2019.gada 12.septembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot 

“par” - 17 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Anatolijs 

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

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

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

 

1. pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.(..), kas atrodas Lakstīgalu ielā 1, Vecružinā, 

Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7888 900 0217, platība 75,6m2, 

nodošanu atsavināšanai A. M. (lēmums pievienots). 

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

pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr. 7888 900 0217, platība 75,6 m2, nosacītās cenas 

noteikšanai novērtēšanas komisiju šādā sastāvā: 

komisijas priekšsēdētājs –  Eduards Grišuļonoks, Rēzeknes novada pašvaldības 

iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienības 

“Silmalas pagasta pārvalde” vadītājs;  

komisijas locekļi: Nellija Augustāne, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 

“Maltas pagastu apvienība” struktūrvienības “Silmalas 

pagasta pārvalde” sekretāre; 

Marina Borisova, Rēzeknes novada pašvaldības Zemes 

pārvaldības dienesta zemes lietu speciāliste. 

3. Uzdot dzīvokļa īpašuma Nr. (..), kas atrodas Lakstīgalu ielā 1, Vecružinā, Silmalas 

pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr. 7888 900 0217, platība 75,6 m2, novērtēšanas 

komisijai iesniegt nosacīto cenu apstiprināšanai Rēzeknes novada domei. 

 

32. § 

Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Lakstīgalu ielā 1, Vecružinā, Silmalas pagastā, nodošanu 

atsavināšanai S. B. 
(Ziņo I.Ladnā) 

 

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

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

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

pastāvīgās komitejas 2019.gada 12.septembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot 

“par” - 17 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Anatolijs 

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

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

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

 

1. pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.(..), kas atrodas Lakstīgalu ielā 1, Vecružinā, 

Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7888 900 0213, platība 59,3 m2, 

nodošanu atsavināšanai S.B. (lēmums pievienots). 

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

pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr. 7888 900 0213, platība 59,3 m2, nosacītās cenas 

noteikšanai novērtēšanas komisiju šādā sastāvā: 

komisijas priekšsēdētājs –  Eduards Grišuļonoks, Rēzeknes novada pašvaldības 

iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienības 

“Silmalas pagasta pārvalde” vadītājs;  

komisijas locekļi: Nellija Augustāne, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 

“Maltas pagastu apvienība” struktūrvienības “Silmalas 

pagasta pārvalde” sekretāre; 
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Marina Borisova, Rēzeknes novada pašvaldības Zemes 

pārvaldības dienesta zemes lietu speciāliste. 

3. Uzdot dzīvokļa īpašuma Nr. (..), kas atrodas Lakstīgalu ielā 1, Vecružinā, Silmalas 

pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr. 7888 900 0213, platība 59,3 m2, novērtēšanas 

komisijai iesniegt nosacīto cenu apstiprināšanai Rēzeknes novada domei. 

 

33. § 

Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Lakstīgalu ielā 1, Vecružinā, Silmalas pagastā, nodošanu 

atsavināšanai A. G.  
(Ziņo I.Ladnā) 

 

Izskatījusi A. G. 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 12.septembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot 

“par” - 17 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Anatolijs 

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

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

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

 

1. pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.(..), kas atrodas Lakstīgalu ielā 1, Vecružinā, 

Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7888 900 0216, platība 73,9 m2, 

nodošanu atsavināšanai A. G. (lēmums pievienots). 

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

pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7888 900 0216, platība 73,9 m2, nosacītās cenas 

noteikšanai novērtēšanas komisiju šādā sastāvā: 

komisijas priekšsēdētājs –  Eduards Grišuļonoks, Rēzeknes novada pašvaldības 

iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienības 

“Silmalas pagasta pārvalde” vadītājs;  

komisijas locekļi: Nellija Augustāne, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 

“Maltas pagastu apvienība” struktūrvienības “Silmalas 

pagasta pārvalde” sekretāre; 

Marina Borisova, Rēzeknes novada pašvaldības Zemes 

pārvaldības dienesta zemes lietu speciāliste. 

3. Uzdot dzīvokļa īpašuma Nr.(..), kas atrodas Lakstīgalu ielā 1, Vecružinā, Silmalas 

pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr. 7888 900 0216, platība 73,9 m2, novērtēšanas 

komisijai iesniegt nosacīto cenu apstiprināšanai Rēzeknes novada domei. 

 

34. § 

Par nekustamā īpašuma “Arsenijs” Stoļerovas pagastā nodošanu atsavināšanai  

V. D. 
(Ziņo I.Ladnā) 

 

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

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

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

pastāvīgās komitejas 2019.gada 12.septembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot 

“par” - 17 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Anatolijs 

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

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

Švarcs, Ērika Teirumnieka), “pret” - nav, “atturas” - nav, n o l e m j: 
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1. pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma “Arsenijs”, kas atrodas Stoļerovas pagastā, 

Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7892 002 0319, kura sastāvā ietilpst zemes vienība ar 

kadastra apzīmējumu 7892 002 0319, platība 0,49 ha, nodošanu atsavināšanai V. D. 

(lēmums pievienots). 

2. Izveidot nekustamā īpašuma “Arsenijs”, kas atrodas Stoļerovas pagastā, Rēzeknes 

novadā, kadastra Nr.7892 002 0319 nosacītās cenas noteikšanai novērtēšanas komisiju 

šādā sastāvā: 

komisijas priekšsēdētājs –  Aivars Lukša, Kaunatas pagastu apvienības 

struktūrvienības “Stoļerovas pagasta pārvalde” vadītājs; 

komisijas locekļi: Nataļja Kovaļevska, Kaunatas pagastu apvienības vecākā 

grāmatvede; 

 Edgars Paškovs, Rēzeknes novada pašvaldības Zemes 

pārvaldības dienesta zemes lietu speciālists.  

3. Uzdot nekustamā īpašuma “Arsenijs”, kas atrodas “Arsenijs”, Stoļerovas pagastā, 

Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7892 002 0319, novērtēšanas komisijai iesniegt nosacīto 

cenu apstiprināšanai Rēzeknes novada domei. 

  

35. § 

Par piekrišanu zemes iegūšanai S. A. īpašumā Kaunatas pagastā  
(Ziņo I.Ladnā) 

 

Izskatījusi S.A. (S.A.) iesniegumu par piekrišanu zemes iegūšanai īpašumā, pamatojoties uz 

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

Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 12.septembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, 

balsojot “par” - 17 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, 

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

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

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

 

pieņemt lēmumu par piekrišanu zemes iegūšanai S. A. īpašumā Kaunatas pagastā (lēmums 

pievienots). 

 

36. § 

Par pamatlīdzekļu izslēgšanu no Maltas pagastu apvienības bilances  
(Ziņo S.Ančikovska) 

 

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

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

2019.gada 9.septembra iesniegumu Nr.2.2/299, Rēzeknes novada būvvaldes 2019.gada 5.jūnija 

izziņu par būves neesamību Nr.BIS_BV-23.1-2019-732 (1.9.42), kā arī ņemot vērā Finanšu 

pastāvīgās komitejas 2019.gada 12.septembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot 

“par” - 17 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Anatolijs 

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

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

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

 

ar 2019.gada 19.septembri izslēgt no Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Maltas pagastu 

apvienība” bilances šādus pamatlīdzekļus:  
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Nr. 

p.k. 

Pamatlīdzekļa 

nosaukums 

Uzskaites 

kartiņa 

Uzskaites 

vērtība 

(EUR) 

Uzkrātais 

nolietojums 

(EUR) uz 

19.09.2019 

Atlikusī 

vērtība 

(EUR) uz 

19.09.2019 

1. Dzīvojamā māja (Preiļu 

iela 34, Štikāni, 

Silmalas pag., Rēzeknes 

novads) 

29-1844 1422,87  1422,87 0.00 

2. Šķūnis pie dzīvojamās 

mājas (Preiļu iela 34, 

Štikāni, Silmalas pag., 

Rēzeknes novads) 

29-1845 142,29  142,29 0.00 

 

37. § 

Par ēdināšanas pakalpojuma maksas apstiprināšanu Rēzeknes novada speciālās 

pamatskolas darbiniekiem programmas realizācijas vietā Maltā  
(Ziņo S.Ančikovska) 

 

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

novada speciālās pamatskolas aprēķiniem, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta jautājumu 

pastāvīgās komitejas un Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 12.septembra priekšlikumu, 

Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 17 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars 

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

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

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

n o l e m j: 

 

1. no 2019.gada 1.oktobra Rēzeknes novada speciālās pamatskolas darbiniekiem 

programmas realizācijas vietā Maltā noteikt šādu ēdināšanas pakalpojuma maksu (bez 

pievienotās vērtības nodokļa): 

1.1. brokastis - 0,75 EUR /porcija (nulle euro 75 centi); 

1.2. pusdienas - 1,53 EUR/porcija (viens euro 53 centi); 

1.3. launags - 0,53 EUR/porcija (nulle euro 53 centi); 

1.4. vakariņas - 1,21 EUR/porcija (viens euro 21 cents). 

2. Noteikt, ka no 2019.gada 1.oktobra augstāk minētie darbinieki maksā pilnu ēdināšanas 

pakalpojuma maksu. 

 

38. § 

Par ēdināšanas pakalpojuma maksas apstiprināšanu Rēzeknes novada pašvaldības 

Tiskādu bērnu namā  
(Ziņo S.Ančikovska) 

 

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

novada pašvaldības Tiskādu bērnu nama 2019.gada 20.augusta iesniegumu N.1.16.79, kā arī 

ņemot vērā Sociālo un veselības aizsardzības jautājumu un Finanšu pastāvīgās komitejas 

2019.gada 12.septembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 17 (Regīna 

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

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

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

Teirumnieka), “pret” - nav, “atturas” - nav, n o l e m j: 
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1. no 2019.gada 1.oktobra Rēzeknes novada pašvaldības Tiskādu bērnu namā noteikt šādu 

ēdināšanas pakalpojuma maksu (bez pievienotās vērtības nodokļa): 

1.1. brokastis - 0,80 EUR /porcija (nulle euro 80 centi); 

1.2. pusdienas - 1,62 EUR/porcija (viens euro 62 centi); 

1.3. launags - 0,40 EUR/porcija (nulle euro 40 centi); 

1.4. vakariņas - 0,85 EUR/porcija (nulle euro 85 centi). 

2. Noteikt, ka no 2019.gada 1.oktobra darbinieki maksā pilnu ēdināšanas pakalpojuma 

maksu. 

 

39. § 

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

 

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

likuma 7.panta sesto daļu, 11.panta otro daļu, 11.panta 5.2daļu, Ministru kabineta 2014.gada 

23.decembra noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas 

kārtību iekšējos ūdeņos” 3.11.apakšpunktu, Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu 

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

izmantošanas kārtību” 3.1.apakšpunktu, 71.punktu, Zvejniecības likuma 16.panta trešo daļu, 

ņemot vērā Bižas ezera rūpnieciskās zvejas limitu sadales komisijas 2019.gada 12.septembra 

priekšlikumu (protokols Nr.2, 1.§), Sodu reģistra datus, Rēzeknes novada pašvaldības Griškānu 

pagasta pārvaldes iesniegto informāciju, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 17 (Regīna 

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

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

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

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

 

iedalīt Bižas ezera zivju tīklu limitu pašpatēriņa zvejai 2019.gadā Ingai Čudarei – 30 metri. 

 

40. § 

Par samaksas samazināšanu V.V. par īpašumā piešķirto zemi  

Audriņu pagastā  
(Ziņo M.Vizule) 

 

Izskatījusi V.V. iesniegumu par samaksas samazināšanu par īpašumā piešķirto zemi, 

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

ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 12.septembra priekšlikumu, Rēzeknes novada 

dome, balsojot “par” - 17 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, 

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

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

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

 

pieņemt lēmumu par samaksas samazināšanu V. V. par īpašumā piešķirto zemi Audriņu 

pagastā (lēmums pievienots). 

 

41. § 

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 007 0328 platības sadalījuma pa zemes 

lietošanas veidiem precizēšanu Silmalas pagastā  
(Ziņo M.Vizule) 
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Izskatījusi Silmalas pagasta pārvaldes iesniegumu par zemes vienības lietošanas veidu 

eksplikācijas maiņu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 37.panta sesto daļu, 41.panta 

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

2019.gada 12.septembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 17 (Regīna 

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

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

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

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

 

pieņemt lēmumu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 007 0328 platības 

sadalījuma pa zemes lietošanas veidiem precizēšanu Silmalas pagastā (lēmums pievienots). 

 

42. § 

Par pārrakstīšanās kļūdas labošanu Rēzeknes novada domes 2010.gada 16.septembra 

lēmumā "Par grozījumiem “Par Rēzeknes novada pašvaldībai piekrītošajām apbūvētām 

un neapbūvētām zemes vienībām, valstij piekritīgajām apbūvētajām un neapbūvētajām 

zemes vienībām un zemes izmantošanu zemes reformas pabeigšanai” pielikumā Rēzeknes 

novada domes 2009.gada 29.decembra lēmumam (protokols Nr.18, 27.§) sarakstā Nr.7 

Griškānu pagastā”  
(Ziņo M.Vizule, Debatē S.Šķesters, M.Švarcs) 

 

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

procesa likuma 72.panta pirmo daļu, Griškānu pagasta pārvaldes 2019.gada 11.septembra 

iesniegumu Nr.2.2/398 par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7856 006 0554, ņemot vērā 

Tautsaimniecības attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas 2019.gada 12.septembra priekšlikumu, 

Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 17 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars 

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

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

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

n o l e m j: 

 

1. tā kā lēmumā tika konstatēta pārrakstīšanās kļūda zemes vienības kadastra apzīmējumā 

un saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 72.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka iestāde 

jebkurā laikā administratīvā tekstā var izlabot acīmredzamas pārrakstīšanas vai 

matemātiskā aprēķina kļūdas, ja tas nemaina lēmuma būtību, labot Rēzeknes novada 

domes 2010.gada 16.septembra lēmuma (protokols Nr.21, 39.§) "Par grozījumiem “Par 

Rēzeknes novada pašvaldībai piekrītošajām apbūvētām un neapbūvētām zemes 

vienībām, valstij piekritīgajām apbūvētajām un neapbūvētajām zemes vienībām un 

zemes izmantošanu zemes reformas pabeigšanai” pielikuma Rēzeknes novada domes 

2009.gada 29.decembra lēmumam (protokols Nr.18, 27.§) sarakstā Nr.7 Griškānu 

pagastā” zemes vienības kadastra apzīmējumu no „7856 003 0554” uz „7856 006 

0554”. 

2. Lēmumu nosūtīt Griškānu pagasta pārvaldei un VZD Latgales reģionālajai nodaļai 

(Atbrīvošanas alejā 88, Rēzekne, LV-4601). 

 

43. § 

Par rezerves zemes fondā ieskaitīto un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto 

pašvaldībām piekrītošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7846 004 0248, 7846 004 

0458 reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda Čornajas pagastā  
(Ziņo M.Vizule) 
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Izskatījusi Čornajas pagasta pārvaldes iesniegumu par zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumiem 7846 004 0248, 7846 004 0458 reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, 

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

ņemot vērā Tautsaimniecības attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas 2019.gada 12.septembra 

priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 17 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, 

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

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

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

nav, n o l e m j: 

 

pieņemt lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto un īpašuma tiesību atjaunošanai 

neizmantoto pašvaldībām piekrītošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7846 004 0248, 

7846 004 0458 reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda Čornajas pagastā (lēmums 

pievienots). 

 

44. § 

Par rezerves zemes fondā ieskaitīto un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto 

pašvaldībām piekrītošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7856 006 0065, 7856 007 

0028 reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda Griškānu pagastā  
(Ziņo M.Vizule) 

 

Izskatījusi Griškānu pagasta pārvaldes iesniegumu par zemes vienībām ar kadastra 

apzīmējumiem 7856 006 0065 un 7856 007 0028 pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

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

jautājumu pastāvīgās komitejas 2019.gada 12.septembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, 

balsojot “par” - 17 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, 

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

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

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

 

pieņemt lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto un īpašuma tiesību atjaunošanai 

neizmantoto pašvaldībām piekrītošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7856 006 0065, 

7856 007 0028 reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda Griškānu pagastā (lēmums 

pievienots). 

 

45. § 

Par neapbūvēto rezerves zemes fondā ieskaitīto un īpašuma tiesību atjaunošanai 

neizmantoto pašvaldībām piekrītošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7860 006 

0061, 7860 006 0377, 7860 006 0335 reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda 

Kantinieku pagastā  
(Ziņo M.Vizule) 

 

Izskatījusi Kantinieku pagasta pārvaldes iesniegumu par zemes vienībām ar kadastra 

apzīmējumiem 7860 006 0061, 7860 006 0377, 7860 006 0335, pamatojoties uz likuma „Par 

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

attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas 2019.gada 12.septembra priekšlikumu, Rēzeknes novada 

dome, balsojot “par” - 17 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, 

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

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

Monvīds Švarcs, Ērika Teirumnieka), “pret” - nav, “atturas” - nav, n o l e m j: 
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pieņemt lēmumu par neapbūvēto rezerves zemes fondā ieskaitīto un īpašuma tiesību 

atjaunošanai neizmantoto pašvaldībām piekrītošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7860 

006 0061, 7860 006 0377, 7860 006 0335 reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda 

Kantinieku pagastā (lēmums pievienots). 

 

46. § 

Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7860 004 0124 sadali 

Kantinieku pagastā  
(Ziņo M.Vizule) 

 

Izskatījusi Kantinieku pagasta pārvaldes iesniegumu par pašvaldībai piekritīgās zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 7860 004 0124 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 12.septembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, 

balsojot “par” - 17 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, 

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

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

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

 

pieņemt lēmumu par pašvaldības piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7860 

004 0124 sadali Kantinieku pagastā (lēmums pievienots). 

 

47. § 

Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7846 007 0327, 7846 007 0332, 7846 007 0182 

apvienošanu Čornajas pagastā  
(Ziņo M.Vizule) 

 

Izskatījusi Čornajas pagasta pārvaldes iesniegumu par zemes vienību apvienošanu, 

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

ņemot vērā Tautsaimniecības attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas 2019.gada 12.septembra 

priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 17 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, 

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

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

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

nav, n o l e m j: 

 

pieņemt lēmumu par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7846 007 0327, 7846 007 

0332, 7846 007 0182 apvienošanu Čornajas pagastā (lēmums pievienots). 

 

48. § 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Pāvelovi”  

Audriņu pagastā  
(Ziņo M.Vizule) 

 

Izskatījusi SIA „Ametrs” zemes ierīkotājas Rutas Arnicānes iesniegtu zemes ierīcības 

projektu nekustamajam īpašumam „Pāvelovi”, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

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

jautājumu pastāvīgās komitejas 2019.gada 12.septembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, 

balsojot “par” - 17 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, 

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

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

 

pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam 

„Pāvelovi” Audriņu pagastā (lēmums pievienots). 

 

49. § 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem “Ceļdīķi”, 

“Liepusala 1”, “Liepusala” Griškānu pagastā  
(Ziņo M.Vizule, Debatē S.Šķesters, M.Vizule) 

 

Izskatījusi sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijasmernieks.lv” sertificētas zemes 

ierīkotājas Kristīnes Mundas iesniegtu zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem 

“Ceļdīķi”, “Liepusala 1”, “Liepusala”, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 37.panta sesto 

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

komitejas 2019.gada 12.septembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 17 

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

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

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

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

 

pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem 

“Ceļdīķi”, “Liepusala 1”, “Liepusala” Griškānu pagastā (lēmums pievienots). 

 

50. § 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem “Stari”, 

“Nemņasevi” Feimaņu pagastā  
(Ziņo M.Vizule) 

 

Izskatījusi SIA “Preime” valdes locekļa Ivara Patmalnieka iesniegtu zemes ierīcības projektu 

nekustamajiem īpašumiem “Stari”, “Nemņasevi”, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

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

jautājumu pastāvīgās komitejas 2019.gada 12.septembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, 

balsojot “par” - 17 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, 

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

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

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

 

pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem 

“Stari”, “Nemņasevi” Feimaņu pagastā (lēmums pievienots). 

 

51. § 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Brāļi”  

Lūznavas 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 “Brāļi”, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 37.panta sesto daļu, 

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

komitejas 2019.gada 12.septembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 17 
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(Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, Anita 

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

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

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

 

pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam 

“Brāļi” Lūznavas pagastā (lēmums pievienots). 

 

52. § 

Par 2014.gada 12.jūnija zemes nomas līguma Nr.6.2/12-2014 darbības termiņu 

pagarināšanu un zemes nomas līgumu izteikšanu jaunā redakcijā  
(Ziņo A.Bringule) 

 

Izskatījusi z/s “Toms un Ko”, reģ. Nr. 42401017703, adrese: “Liepas”, Gudeļi, Lūznavas 

pagasts, Rēzeknes novads, 2019.gada 10.jūlija iesniegumu, pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 15.panta pirmās daļas 10.punktu, 21.panta pirmās 

daļas 14.punktu, ievērojot “Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 

novēršanas likuma” 1.pantu, 3.pantu, pamatojoties uz Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija 

noteikumu Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” pirmās daļas 

1.punktu, noteikumu trešās daļas 3.1. un 3.2. punktu nosacījumiem, ņemot vērā Finanšu pastāvīgās 

komitejas 2019.gada 12.septembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 17 

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

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

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

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

 

pieņemt lēmumu par 2014.gada 12.jūnija zemes nomas līguma Nr.6.2/12-2014 darbības 

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

 

53. § 

Par 2008.gada 1.decembra lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.54 izbeigšanu ar V.Č. 

Sakstagala pagastā  
(Ziņo A.Bringule) 

 

Izskatījusi V. Č. iesniegumu par zemes nomas tiesību līguma izbeigšanu, pamatojoties uz 

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

Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 12.septembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, 

balsojot “par” - 17 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, 

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

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

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

 

pieņemt lēmumu par 2008.gada 1.decembra Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.54 

izbeigšanu ar V. Č.Sakstagala pagastā (lēmums pievienots). 

 

54. § 

Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu  
(Ziņo S.Strankale) 

 

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

sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 5.panta pirmo daļu, 11.panta otro daļu, 
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Rēzeknes novada pašvaldības 2009.gada 3.decembra 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 12.septembra priekšlikumu, 

Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 17 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars 

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

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

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

n o l e m j: 

 

1. atzīt N. D., personas kods (..), par tiesīgu īrēt sociālo dzīvokli, noteikt īrētajam 

dzīvoklim Krasta ielā (..), Ratniekos, Čornajas pagastā, Rēzeknes novadā, sociālā 

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

19.septembra līdz 2020.gada 18.martam (lēmums pievienots). Uzdot Kaunatas pagastu 

apvienības struktūrvienības “Čornajas pagasta pārvalde” vadītājam Oļegam 

Kvitkovskim sagatavot un noslēgt sociālā dzīvokļa īres līgumu ar N. D. 

2. Atzīt J. K., personas kods (..), par tiesīgu īrēt sociālo dzīvokli, noteikt īrētajam 

dzīvoklim “..”, Pilcenē, Dricānu pagastā, Rēzeknes novadā, sociālā dzīvokļa statusu, 

noslēdzot sociālā dzīvokļa īres līgumu uz noteiktu laiku no 2019.gada 19.septembra līdz 

2020.gada 18.martam (lēmums pievienots). Uzdot Dricānu pagastu apvienības 

struktūrvienības “Dricānu pagasta pārvalde” vadītājai Diānai Saksonei sagatavot un 

noslēgt sociālā dzīvokļa īres līgumu ar J. K. 

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

dzīvoklim Miera ielā (..), Strūžānos, Strūžānu pagastā, Rēzeknes novadā, sociālā 

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

19.septembra līdz 2020.gada 18.martam (lēmums pievienots). Uzdot SIA “STRŪŽĀNU 

SILTUMS” valdes loceklim Renāram Vabalam sagatavot un noslēgt sociālā dzīvokļa 

īres līgumu ar D. M. 

4. Atzīt A. I., personas kods (..), par tiesīgu īrēt sociālo dzīvokli, noteikt īrētajam dzīvoklim 

Miera ielā (..), Strūžānos, Strūžānu pagastā, Rēzeknes novadā, sociālā dzīvokļa statusu, 

noslēdzot sociālā dzīvokļa īres līgumu uz noteiktu laiku no 2019.gada 19.septembra līdz 

2020.gada 18.martam. Uzdot SIA “STRŪŽĀNU SILTUMS” valdes loceklim Renāram 

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

5. Atzīt Ē. C., personas kods (..), par tiesīgu īrēt sociālo dzīvokli, noteikt īrētajam 

dzīvoklim Smilšu ielā (..), Strūžāni, Strūžānu pagastā, Rēzeknes novadā, sociālā 

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

19.septembra līdz 2020.gada 18.martam. Uzdot SIA “STRŪŽĀNU SILTUMS” valdes 

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

6. Atzīt V. K., personas kods (..), par tiesīgu īrēt sociālo dzīvokli, noteikt īrētajam 

dzīvoklim Parka ielā (..), Strūžānos, Strūžānu pagastā, Rēzeknes novadā, sociālā 

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

19.septembra līdz 2020.gada 18.martam. Uzdot SIA “STRŪŽĀNU SILTUMS” valdes 

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

 

55. § 

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 
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veselības aizsardzības jautājumu pastāvīgās komitejas 2019.gada 12.septembra priekšlikumu, 

Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 17 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars 

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

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

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

n o l e m j: 

 

atzīt A. 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 21.septembra līdz 2020.gada 

20.martam. Uzdot SIA “STRŪŽĀNU SILTUMS” valdes loceklim Renāram Vabalam sagatavot 

un noslēgt sociālā dzīvokļa īres līgumu ar A.L. 

 

56. § 

Par kļūdas labojumu Rēzeknes rajona Ilzeskalna pagasta dzīvojamo māju privatizācijas 

komisijas 2000.gada 21.augusta pirkuma līgumā ar I.L. 
(Ziņo I.Ladnā) 

 

Pamatojoties likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4.punktu, I. L. 2019.gada 

25.jūlija iesniegumu un Valsts zemes dienesta Latgales reģionālas nodaļas 2019.gada 2.septembra 

vēstuli Nr.2-13-L/3008 “Par kadastra datu labošanu”, ņemot vērā Teritoriālās pastāvīgās komitejas 

2019.gada 12.septembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 17 (Regīna 

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

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

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

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

 

1. pamatojoties uz Valsts zemes dienesta Latgales reģionālas nodaļas 2019.gada 

2.septembra vēstuli Nr.2-13-L/3008 “Par kadastra datu labošanu”, kurā norādīts, ka 

būves ar kadastra apzīmējumiem 7858 006 0366 002, 7858 006 0366 003, 7858 006 

0366 004 tika izņemtas no nekustamā īpašum ar kadastra Nr.7858 006 0366 sastāva, jo 

nepieder zemes īpašniekam – lietotājs Rēzeknes novada pašvaldība, izdarīt grozījumus 

Rēzeknes rajona Ilzeskalna pagasta dzīvojamo māju privatizācijas komisijas 2000.gada 

21.augusta Pirkuma līguma 2.punktā un izteikt to šādā redakcijā:  

“2. Objekts sastāv no: dzīvokļa ar 1 istabu (kopējā platība 31,80 m2); mājas 

kopīpašuma 318/5140 domājamās daļas un zemesgabala 318/5140 domājamās 

daļas.”  

2. Uzdot Juridiskajai un lietvedības nodaļai sagatavot grozījumus 2000.gada 21.augusta 

Pirkuma līgumā ar I. L. 

 

57. § 

Par kļūdas labojumu Rēzeknes rajona Maltas pagasta dzīvojamo māju privatizācijas 

komisijas 1999.gada 5.aprīļa pirkuma līgumā ar V. P. 
(Ziņo I.Ladnā) 

 

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

Teritoriālās pastāvīgās komitejas 2019.gada 12.septembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, 

balsojot “par” - 17 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, 

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

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

Monvīds Švarcs, Ērika Teirumnieka), “pret” - nav, “atturas” - nav, n o l e m j: 
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1. sakarā ar to, ka Nekustamā īpašuma Valsts kadastra informācijas sistēmas datos būve ar 

kadastra apzīmējumu 7870 003 1089 001 atrodas uz zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 7870 003 1089, izdarīt grozījumus Rēzeknes rajona Maltas pagasta 

dzīvojamo māju privatizācijas komisijas 1999.gada 5.aprīļa Pirkuma līgumā - visā 

tekstā aizstāt vārdus un skaitļus “kadastra numurs 7870 003 1079” ar vārdiem un 

skaitļiem “kadastra numurs 7870 003 1089”. 

2. Uzdot Juridiskajai un lietvedības nodaļai sagatavot grozījumus 1999.gada 5.aprīļa 

Pirkuma līgumā ar V. P. 

 

58. § 

Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2010.gada 2.decembra 

noteikumos Nr.3 „Par autotransporta izmantošanu Rēzeknes novada 

pašvaldības administrācijā un pašvaldības iestādēs”  
(Ziņo I.Turka, Debatē S.Šķesters, M.Švarcs) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 41.panta 

pirmās daļas 2.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 

likuma 5.2 panta piekto daļu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 17 (Regīna Baranova, 

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

Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris 

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

nav, “atturas” - nav, n o l e m j: 

 

1. izdarīt šādus grozījumus Rēzeknes novada pašvaldības 2010.gada 2.decembra 

noteikumos Nr.3 „Par autotransporta izmantošanu Rēzeknes novada pašvaldības 

administrācijā un pašvaldības iestādēs” (protokols Nr.26, 1.§), turpmāk tekstā – 

Noteikumi; 

1.1.  Izteikt 5.punktu šādā redakcijā:  

“5. Rēzeknes novada domes priekšsēdētājam, domes priekšsēdētāja vietniekam, 

pašvaldības izpilddirektoram darba pienākumu veikšanai var tikt nodots 

autotransports lietošanā bez autotransporta vadītāja. Ja minētajām 

amatpersonām tiek nodots autotransports lietošanā bez autotransporta 

vadītāja, tad uz amatpersonām attiecas šo Noteikumu 13.punkts, 14.2., 14.4. 

un 14.5.apakšpunkti. Nepieciešamības gadījumā šajā punktā minētajām 

amatpersonām autotransports lietošanā tiek nodots ar vadītāju.” 

1.2. Izteikt 13.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā - “Visus dienesta transportlīdzekļus 

vada autovadītāji, izņemot transportlīdzekļus, kurus vada amatpersonas, kuru 

lietošanā nodoti dienesta transportlīdzekļi bez autotransporta vadītāja.” 

2. Noteikumu grozījumi stājas spēkā ar 2019.gada 19.septembri. 

3. Uzdot Juridiskās un lietvedības nodaļas vadītājai I.Turkai nodrošināt Rēzeknes novada 

pašvaldības 2010.gada 2.decembra noteikumu Nr.3 „Par autotransporta izmantošanu 

Rēzeknes novada pašvaldības administrācijā un pašvaldības iestādēs” konsolidēšanu. 

4. Uzdot Attīstības plānošanas nodaļai nodrošināt konsolidēto Rēzeknes novada 

pašvaldības 2010.gada 2.decembra noteikumu Nr.3 „Par autotransporta izmantošanu 

Rēzeknes novada pašvaldības administrācijā un pašvaldības iestādēs” publicēšanu 

Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapā. 

 

Sēde slēgta 10:58 

 

Nākamā kārtējā Rēzeknes novada domes sēde tiek sasaukta 2019.gada 3.oktobrī. 
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Pielikumi: 

1. Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 19.septembra saistošie noteikumi Nr.43 “Par 

ēdināšanas pakalpojuma maksas atvieglojumiem Rēzeknes novada pašvaldības 

izglītības iestādēs” uz 2 lapām 

2. Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 19.septembra saistošo noteikumu Nr.43 “Par 

ēdināšanas pakalpojuma maksas atvieglojumiem Rēzeknes novada pašvaldības 

izglītības iestādēs” paskaidrojuma raksts uz 2 lapām 

3. Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 19.septembra saistošie noteikumi Nr.44 

“Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2017.gada 20.jūlija saistošajos noteikumos 

Nr.1 „Rēzeknes novada pašvaldības nolikums”” uz 1 lapas 

4. Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 19.septembra saistošo noteikumu Nr.44 

“Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2017.gada 20.jūlija saistošajos noteikumos 

Nr.1 „Rēzeknes novada pašvaldības nolikums”” paskaidrojuma raksts uz 2 lapām  

5. Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 19.septembra saistošie noteikumi Nr.45 

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

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

2 lapām 

6. Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 19.septembra saistošo noteikumu Nr.45 

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

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

paskaidrojuma raksts uz 2 lapām 

7. Neapbūvētas pašvaldībai piekritīgas zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7844 

003 0159, 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 

8. Iestādes “Kaunatas pagastu apvienība” struktūrvienības “Čornajas pagasta pārvalde” 

2019.gada 4.septembra iesnieguma Nr.2.2/156 kopija uz 1 lapas 

9. Pašvaldībai piekritīgas zemes vienības daļas “Laguna P” ar kadastra apzīmējumu 7846 

009 0097, Čornajas pagastā, nomas tiesību izsoles noteikumi ar pielikumiem, ar nomā 

nododamās zemes apsekošanas aktu un nomā nododamās zemes nosacītās nomas 

maksas noteikšanas protokolu pielikumā, kopā uz 18 lapām 

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

2019.gada 10.septembra atzinuma Nr.2.2/23 kopija uz 1 lapas 

11. Neapbūvētas zemes reformas pabeigšanai paredzētās zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 7862 007 0035, Kaunatas 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. Iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienības “Ozolaines pagasta pārvalde” 

2019.gada 3.septembra atzinuma Nr.2.2/23 kopija uz 1 lapas 

13. Neapbūvētas pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7876 002 

0048 daļas, Ozolaines pagastā, nomas tiesību izsoles noteikumi ar pielikumiem, ar nomā 

nododamās zemes apsekošanas aktu un nomā nododamās zemes nosacītās nomas 

maksas noteikšanas protokolu pielikumā, kopā uz 18 lapām 

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

2019.gada 11.septembra atzinumi Nr.2.2/300 un Nr.2.2/301 kopijas, kopā uz 2 lapām 

15. Neapbūvētas pašvaldībai piekritīgas zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7888 

010 0172, 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 
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16. Neapbūvētas zemes reformas pabeigšanai paredzētās zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 7888 012 0320, Silmalas pagastā, nomas tiesību izsoles noteikumi ar 

pielikumiem, ar nomā nododamās zemes apsekošanas aktu un nomā nododamās zemes 

nosacītās nomas maksas noteikšanas protokolu pielikumā, kopā uz 18 lapām 

17. Neapbūvētas zemes reformas pabeigšanai paredzētās zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 7888 012 0315, Silmalas pagastā, nomas tiesību izsoles noteikumi ar 

pielikumiem, ar nomā nododamās zemes apsekošanas aktu un nomā nododamās zemes 

nosacītās nomas maksas noteikšanas protokolu pielikumā, kopā uz 18 lapām 

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

2019.gada 11.septembra atzinumi Nr.2.2/302 un Nr.2.2/303 kopijas, kopā uz 2 lapām 

19. Neapbūvētas zemes reformas pabeigšanai paredzētās zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 7888 010 0173, 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 

20. Neapbūvētas zemes reformas pabeigšanai paredzētās zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 7888 010 0232, 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 

21. Neapbūvētas pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 002 

0232, 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 

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

2019.gada 9.septembra iesnieguma Nr.2.2/24 un 2019.gada 9.septembra izsoles 

protokola kopijas, kopā uz 3 lapām 

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

2019.gada 10.septembra iesnieguma Nr.2.2/25 un 2019.gada 10.septembra izsoles 

protokola kopijas, kopā uz 2 lapām 

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

2019.gada 9.septembra iesnieguma Nr.2.2/297 un 2019.gada 3.septembra izsoles 

protokola Nr.4 kopijas, kopā uz 2 lapām 

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

2019.gada 9.septembra iesnieguma Nr.2.2/298 un 2019.gada 20.augusta izsoles 

protokola Nr.3 kopijas, kopā uz 2 lapām 

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

2019.gada 9.septembra iesnieguma Nr.2.2/299 kopija ar dokumentiem pielikumā, kopā 

uz 5 lapām 

27. Rēzeknes novada speciālās pamatskolas 2019.gada 18.septembra iesnieguma 

Nr.1.12/169 kopija un ēdināšanas pakalpojuma izcenojuma aprēķini, kopā uz 6 lapām 

28. Tiskādu bērnu nama 2019.gada 20.augusta iesnieguma Nr.1.16/79 kopija un ēdināšanas 

pakalpojuma izcenojuma aprēķinu kopijas, kopā uz 4 lapām 

29. Bižas ezera rūpnieciskās zvejas limitu sadales komisijas 2019.gada 12.septembra 

protokola Nr.2 kopija uz 2 lapām 

30. Rēzeknes rajona Ilzeskalna pagasta dzīvojamo māju privatizācijas komisijas 2000.gada 

21.augusta pirkuma līguma ar I.L. kopija uz 1 lapas 

31. Valsts zemes dienesta Latgales reģionālas nodaļas 2019.gada 2.septembra vēstules 

Nr.2-13-L/3008 “Par kadastra datu labošanu” kopija uz 1 lapas 

32. Rēzeknes rajona Maltas pagasta dzīvojamo māju privatizācijas komisijas 1999.gada 

5.aprīļa pirkuma līguma ar V. P. kopija uz 1 lapas 
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33. Rēzeknes novada domes lēmumi (administratīvie akti) 23.§ - 35.§, 40.§, 41.§ ar 

pielikumu, 42.§, 43.§ - 46.§ ar pielikumiem, 47.§ - 53.§, 54.§ 1.punkts - 54.§ 3.punkts, 

kopā uz 44 lapām 

 

 

Sēdes vadītājs                                                                                                     Monvīds Švarcs 

2019.gada 19.septembrī 
 

 

 

Protokoliste                                                                                                         Ilona Turka 

2019.gada 19.septembrī 

 

 


