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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 17.oktobrī                                                                                                            Nr.23 
 

Sēde sasaukta plkst.10.00 

Sēde atklāta plkst.10.00 

 

Sēdi vada Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs 

 

Protokolē Rēzeknes novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības nodaļas vadītājas p.i. Iveta 

Ladnā 

 

Piedalās:  

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

Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Edgars Nizins, 

Guntis Rasims, Juris Runčs, Viktors Ščerbakovs, Ērika Teirumnieka  

– Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniece Elvīra Pizāne 

– Rēzeknes novada pašvaldības izpilddirektors Jānis Troška 

– Rēzeknes novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības juriste Silvija Kipļuka 

– Rēzeknes novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Silvija 

Ančikovska 

– Rēzeknes novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļas budžeta ekonomists 

Austris Seržants 

− 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 vadītāja Anna Jaudzema 

− Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas teritorijas plānotāja Tatjana 

Volka 

− Rēzeknes novada pašvaldības Sociālā dienesta nodaļas vadītāja Silvija Strankale 

− Rēzeknes novada pašvaldības Bērnu nama direktors Žanis Feldmanis 

− Laikraksta „Rēzeknes Vēstis” žurnāliste Aleksandra Elksne-Pavlovska 

− Laikraksta „Panorama Rezekne” žurnālists Sergejs Timofejevs 

 

Nepiedalās: Rēzeknes novada domes deputāti Pāvels Melnis, Pēteris Stanka, Staņislavs  Šķesters 

- pamatdarbā 

 

 

 

 

mailto:info@rdc.lv
http://www.rezeknesnovads.lv/


2 

 

Darba kārtībā: 

1. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 17.oktobra saistošo noteikumu Nr.46 

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

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

2. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 17.oktobra saistošo noteikumu Nr.47 

„Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2010.gada 15.aprīļa saistošajos noteikumos 

Nr.24 „Par sanitārās tīrības uzturēšanu un īpašumam piegulošās publiskā lietošanā 

esošas teritorijas kopšanu Rēzeknes novadā”” izdošanu  

3. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 17.oktobra saistošo noteikumu Nr.48 

„Grozījums Rēzeknes novada pašvaldības 2010.gada 16.septembra saistošajos 

noteikumos Nr.41 „Par sabiedrisko kārtību Rēzeknes novadā”” izdošanu  

4. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 17.oktobra saistošo noteikumu Nr.49 

„Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2010.gada 16.septembra saistošajos 

noteikumos Nr.42 „Par mājdzīvnieku uzturēšanu Rēzeknes novadā”” izdošanu  

5. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 17.oktobra saistošo noteikumu Nr.50 

„Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada 5.aprīļa saistošajos noteikumos 

Nr.73 „Par nekustamo īpašumu uzturēšanu Rēzeknes novadā”” izdošanu  

6. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 17.oktobra saistošo noteikumu Nr.51 

„Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2017.gada 2.marta saistošajos noteikumos 

Nr.82 „Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība 

Rēzeknes novada pašvaldībā”” izdošanu  

7. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 17.oktobra saistošo noteikumu Nr.52 

„Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2010.gada 17.jūnija saistošajos noteikumos 

Nr.30 „Par Rēzeknes novada kapsētu apsaimniekošanas noteikumiem””  

8. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 17.oktobra saistošo noteikumu Nr.53 

„Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2016.gada 4.augusta saistošajos noteikumos 

Nr.73 “Par atbildību par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu 

ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumu pārkāpšanu”” izdošanu  

9. Par piešķirtā pabalsta pārrēķinu bijušajam Pušas pagasta padomes priekšsēdētājam J. 

M.  

10. Par piešķirtā pabalsta pārrēķinu bijušajam Kantinieku pagasta padomes 

priekšsēdētājam J. P. 

11. Par Rēzeknes novada domes 2010.gada 7.oktobra lēmumu “Par ēdināšanas 

pakalpojuma izmaksu apstiprināšanu darbiniekiem Rēzeknes novada pašvaldības 

izglītības iestādēs” atzīšanu par spēku zaudējušu  

12. Par ielu nosaukumu piešķiršanu Griškānu pagastā  

13. Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Attīrīšanas iekārtas” Feimaņu pagastā pārdošanu 

mutiskā izsolē ar augšupejošu soli  

14. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Viduszeme” Ozolaines pagastā pārdošanu 

mutiskā izsolē ar augšupejošu soli  

15. Par nekustamā īpašuma “Stoļerovas centrs” Stoļerovā, Stoļerovas pagastā, Rēzeknes 

novadā, telpas Nr.7 ēkā ar kadastra apzīmējumu 7892 002 0255 001 nomas tiesību izsoli 

saimnieciskajai darbībai  

16. Par Rēzeknes novada 2019.gada 19.septembra domes lēmuma “Par nekustamā īpašuma 

Rāznas ielā 38, Kaunatā, Kaunatas pagastā, telpu nomas tiesību izsoles rezultātu 

apstiprināšanu” precizēšanu  

17. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7860 006 0151 

Kantinieku pagastā nomas tiesību izsoli  

18. Par rezerves zemes fonda neapbūvēto zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7868 

004 0045, 7868 004 0207 un 7868 004 0239 Lūznavas pagastā nomas tiesību izsoli  



3 

 

19. Par pašvaldībai piekritīgo neapbūvēto zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7886 

005 0206, 7886 002 0501 un 7886 002 0069 Sakstagala pagastā nomas tiesību izsoli  

20. Par neapbūvēto zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7888 015 0249, 7888 004 0102 

un 7888 010 0171 Silmalas pagastā nomas tiesību izsoli  

21. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..), „Kļavas”, Dricānos, Dricānu pagastā, nosacītās cenas 

apstiprināšanu  

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

cenas apstiprināšanu  

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

cenas apstiprināšanu  

24. Par nekustamā īpašuma „Liepiņas” Ozolmuižas pagastā nosacītās cenas apstiprināšanu  

25. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Jaunatnes ielā 2, Pušā, Pušas pagastā, nodošanu 

atsavināšanai I. R.  

26. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Jaunatnes ielā 2, Pušā, Pušas pagastā, nodošanu 

atsavināšanai J. Š. 

27. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Jaunatnes ielā 3, Pušā, Pušas pagastā, nodošanu 

atsavināšanai M.T.  

28. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Jaunatnes ielā 3, Pušā, Pušas pagastā, nodošanu 

atsavināšanai I. L. 

29. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..), Jaunatnes ielā 3, Pušā, Pušas pagastā, nodošanu 

atsavināšanai E. L.  

30. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Jaunatnes ielā 3, Pušā, Pušas pagastā, nodošanu 

atsavināšanai J. V. 

31. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Jaunatnes ielā 4, Pušā, Pušas pagastā, nodošanu 

atsavināšanai R. B.  

32. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Jaunatnes ielā 4, Pušā, Pušas pagastā, nodošanu 

atsavināšanai I. Č.  

33. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Jaunatnes ielā 4, Pušā, Pušas pagastā, nodošanu 

atsavināšanai D.T.  

34. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Pilskalna ielā 2, Pušā, Pušas pagastā, nodošanu 

atsavināšanai L. P.  

35. Par nekustamā īpašuma Liepu ielā 7, Veczosnā, Lūznavas pagastā, nodošanu 

atsavināšanai L. R. 

36. Par nekustamā īpašuma “Aizvējiņi” Ozolaines pagastā nodošanu atsavināšanai V. Š.  

37. Par nekustamā īpašuma “Ozoliņi 1” Ozolaines pagastā nodošanu atsavināšanai V.Š. 

38. Par nekustamā īpašuma “Priedītes 1” Ozolaines pagastā nodošanu atsavināšanai V. Š.  

39. Par ēdināšanas pakalpojuma maksas apstiprināšanu Rēzeknes novada pašvaldības 

izglītības iestādēs  

40. Par pārrakstīšanās kļūdas labošanu Rēzeknes novada domes 2011.gada 7.jūlija lēmumā 

“Par grozījumiem Stoļerovas pagasta padomes 2009.gada 30. janvāra lēmumā „Par 

zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Stoļerovas pagasta zemes lietotājiem”  

41. Par neapbūvētas un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantotas pašvaldībai piekrītošas 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7862 003 0319 reģistrēšanu zemesgrāmatā uz 

pašvaldības vārda Kaunatas pagastā  

42. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 013 0060 platības sadalījuma pa zemes 

lietošanas veidiem precizēšanu Silmalas pagastā  

43. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7862 002 0153, 7862 002 0154, 7862 002 

0155 apvienošanu Kaunatas pagastā  

44. Par 2014.gada 6.maija zemes nomas līguma Nr.229 darbības termiņa pagarināšanu un 

zemes nomas līguma izteikšanu jaunā redakcijā  
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45. Par 2014.gada 10.maija zemes nomas līguma Nr.069 darbības termiņa pagarināšanu un 

zemes nomas līguma izteikšanu jaunā redakcijā  

46. Par 2009.gada 26.jūnija Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.98 izbeigšanu ar A.I. 

Sakstagala pagastā  

47. Par sociālā dzīvokļa īres līguma izbeigšanu ar I. M. Stružānu pagastā  

48. Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu  

49. Par pakalpojums “Bērnu un ģimenes atbalsta centrs” reģistrēšanu  

50. Par papildinājumiem Rēzeknes novada domes 2019.gada 21.februāra lēmumā “Par 

Rēzeknes novada pašvaldības Adamovas speciālās internātpamatskolas likvidāciju” 

51. Par nekustamā īpašuma “c.Lūznava”,  Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā, telpas Nr.14 

ēkā ar kadastra apzīmējumu 7868 002 0069 005 nomas tiesību izsoli saimnieciskajai 

darbībai 

 

 

Par izsludinātās Rēzeknes novada domes sēdes darba kārtības apstiprināšanu un 

papildināšanu 
(Ziņo M.Švarcs) 

 

Izskatījusi Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja Monvīda Švarca priekšlikumu par 

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

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

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

Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, 

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

n o l e m j: 

 

1. apstiprināt izsludināto Rēzeknes novada domes 2019.gada 17.oktobra sēdes darba kārtību 

(1. - 49.jautājums). 

2. Papildināt Rēzeknes novada domes 2019.gada 17.oktobra sēdes darba kārtību ar vienu 

jautājumu kā darba kārtības 50.jautājumu - “Par papildinājumiem Rēzeknes novada 

domes 2019.gada 21.februāra lēmumā “Par Rēzeknes novada pašvaldības Adamovas 

speciālās internātpamatskolas likvidāciju”. 

3. Papildināt Rēzeknes novada domes 2019.gada 17.oktobra sēdes darba kārtību ar otru 

jautājumu kā darba kārtības 51.jautājumu - “Par nekustamā īpašuma “c.Lūznava”,  

Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā, telpas Nr.14 ēkā ar kadastra apzīmējumu 7868 

002 0069 005 nomas tiesību izsoli saimnieciskajai darbībai”. 

 

1. § 

Par Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 17.oktobra saistošo noteikumu Nr.46 

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

Nr.23 „Par Rēzeknes novada pašvaldības budžetu 2019.gadam”” izdošanu  
(Ziņo A.Seržants) 

 

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

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

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

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

komitejas un Finanšu pastāvīgās komitejas 2019. gada 10. oktobra priekšlikumu, Rēzeknes novada 

dome, balsojot “par” - 14 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, 

Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis 
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Rasims, Juris Runčs, Viktors Ščerbakovs, Monvīds Švarcs, Ērika Teirumnieka), “pret” - nav, 

“atturas” - nav,  n o l e m j: 

 

izdot Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 17.oktobra saistošos noteikumus Nr.46 

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

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

saistošajiem noteikumiem un paskaidrojuma raksts ir pievienoti). 

 

2. § 

Par Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 17.oktobra saistošo noteikumu Nr.47 

„Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2010.gada 15.aprīļa saistošajos noteikumos 

Nr.24 „Par sanitārās tīrības uzturēšanu un īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošas 

teritorijas kopšanu Rēzeknes novadā”” izdošanu  
(Ziņo I.Ladnā) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 5.punktu un 6.punktu, 

Administratīvo pārkāpumu kodeksa 26.panta trešo daļu, Administratīvās atbildības likuma 

16.panta septīto daļu, ņemot vērā Tautsaimniecības attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas 

2019.gada 10.oktobra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 14 (Regīna 

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

Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Viktors 

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

 

1. izdot Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 17.oktobra saistošos noteikumus Nr.47 

„Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2010.gada 15.aprīļa saistošajos noteikumos 

Nr.24 „Par sanitārās tīrības uzturēšanu un īpašumam piegulošās publiskā lietošanā 

esošas teritorijas kopšanu Rēzeknes novadā”” (saistošie noteikumi pievienoti). 

2. Uzdot Juridiskās un lietvedības nodaļas vadītājai Ilonai Turkai  nodrošināt Rēzeknes 

novada pašvaldības 2010.gada 15.aprīļa saistošo noteikumu Nr.24 „Par sanitārās tīrības 

uzturēšanu un īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošas teritorijas kopšanu 

Rēzeknes novadā” konsolidēšanu. 

3. Uzdot Attīstības plānošanas nodaļai nodrošināt spēkā stājušos Rēzeknes novada 

pašvaldības 2019.gada 17.oktobra saistošo noteikumu Nr.47 „Grozījumi Rēzeknes 

novada pašvaldības 2010.gada 15.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.24 „Par sanitārās 

tīrības uzturēšanu un īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošas teritorijas kopšanu 

Rēzeknes novadā”” un konsolidēto Rēzeknes novada pašvaldības 2010.gada 15.aprīļa 

saistošo noteikumu Nr.24 „Par sanitārās tīrības uzturēšanu un īpašumam piegulošās 

publiskā lietošanā esošas teritorijas kopšanu Rēzeknes novadā” publicēšanu Rēzeknes 

novada pašvaldības mājaslapā. 

 

3. § 

Par Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 17.oktobra saistošo noteikumu Nr.48 

„Grozījums Rēzeknes novada pašvaldības 2010.gada 16.septembra saistošajos noteikumos 

Nr.41 „Par sabiedrisko kārtību Rēzeknes novadā”” izdošanu  
(Ziņo I.Ladnā) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 4.punktu un trešo daļu, 

Administratīvās atbildības likuma 16.panta septīto daļu, ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 

2019.gada 10.oktobra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 14 (Regīna 

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

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

 

1. izdot Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 17.oktobra saistošos noteikumus Nr.48 

„Grozījums Rēzeknes novada pašvaldības 2010.gada 16.septembra saistošajos 

noteikumos Nr.41 „Par sabiedrisko kārtību Rēzeknes novadā”” (saistošie noteikumi 

pievienoti). 

2. Uzdot Juridiskās un lietvedības nodaļas vadītājai Ilonai Turkai  nodrošināt Rēzeknes 

novada pašvaldības 2010.gada 16.septembra saistošo noteikumu Nr.41 „Par sabiedrisko 

kārtību Rēzeknes novadā” konsolidēšanu. 

3. Uzdot Attīstības plānošanas nodaļai nodrošināt spēkā stājušos Rēzeknes novada 

pašvaldības 2019.gada 17.oktobra saistošo noteikumu Nr.48 „Grozījums Rēzeknes 

novada pašvaldības 2010.gada 16.septembra saistošajos noteikumos Nr.41 „Par 

sabiedrisko kārtību Rēzeknes novadā”” un konsolidēto Rēzeknes novada pašvaldības 

2010.gada 16.septembra saistošo noteikumu Nr.41 „Par sabiedrisko kārtību Rēzeknes 

novadā” publicēšanu Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapā. 

 

4. § 

Par Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 17.oktobra saistošo noteikumu Nr.49 

„Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2010.gada 16.septembra saistošajos noteikumos 

Nr.42 „Par mājdzīvnieku uzturēšanu Rēzeknes novadā”” izdošanu  
(Ziņo I.Ladnā) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 10.punktu, Dzīvnieku 

aizsardzības likuma 8.panta trešo daļu un 39.pantu, Ministru kabineta 2006.gda 4.aprīļa noteikumu 

Nr.266 „Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai, pārvadāšanai un 

demonstrēšanai publiskās iestādēs, kā arī suņu apmācībai” 13.punktu, Ministru kabineta 2011.gda 

21.jūnija noteikumu Nr.491 „Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība” 3.punktu, 11.punktu, 

Administratīvās atbildības likuma 16.panta septīto daļu, ņemot vērā Teritoriālās pastāvīgās 

komitejas 2019.gada 10.oktobra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 14 (Regīna 

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

Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Viktors 

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

 

1. izdot Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 17.oktobra saistošos noteikumus Nr.49 

„Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2010.gada 16.septembra saistošajos 

noteikumos Nr.42 „Par mājdzīvnieku uzturēšanu Rēzeknes novadā”” (saistošie 

noteikumi pievienoti). 

2. Uzdot Juridiskās un lietvedības nodaļas vadītājai Ilonai Turkai  nodrošināt Rēzeknes 

novada pašvaldības 2010.gada 16.septembra saistošo noteikumu Nr.42 „Par 

mājdzīvnieku uzturēšanu Rēzeknes novadā” konsolidēšanu. 

3. Uzdot Attīstības plānošanas nodaļai nodrošināt spēkā stājušos Rēzeknes novada 

pašvaldības 2019.gada 17.oktobra saistošo noteikumu Nr.49 „Grozījumi Rēzeknes 

novada pašvaldības 2010.gada 16.septembra saistošajos noteikumos Nr.42 „Par 

mājdzīvnieku uzturēšanu Rēzeknes novadā”” un konsolidēto Rēzeknes novada 

pašvaldības 2010.gada 16.septembra saistošo noteikumu Nr.42 „Par mājdzīvnieku 

uzturēšanu Rēzeknes novadā” publicēšanu Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapā. 

 

5. § 
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Par Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 17.oktobra saistošo noteikumu Nr.50 

„Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada 5.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.73 

„Par nekustamo īpašumu uzturēšanu Rēzeknes novadā”” izdošanu  
(Ziņo I.Ladnā) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešās daļas 5.punktu, Ministru kabineta 

2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 158.2.apakšpunktu, 

Administratīvās atbildības likuma 16.panta septīto daļu, ņemot vērā Teritoriālās pastāvīgās 

komitejas 2019.gada 10.oktobra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 14 (Regīna 

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

Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Viktors 

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

 

1. izdot Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 17.oktobra saistošos noteikumus Nr.50 

„Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada 5.aprīļa saistošajos noteikumos 

Nr.73 „Par nekustamo īpašumu uzturēšanu Rēzeknes novadā”” (saistošie noteikumi 

pievienoti). 

2. Uzdot Juridiskās un lietvedības nodaļas vadītājai Ilonai Turkai  nodrošināt Rēzeknes 

novada pašvaldības 2012.gada 5.aprīļa saistošo noteikumu Nr.73 „Par nekustamo 

īpašumu uzturēšanu Rēzeknes novadā” konsolidēšanu. 

3. Uzdot Attīstības plānošanas nodaļai nodrošināt spēkā stājušos Rēzeknes novada 

pašvaldības 2019.gada 17.oktobra saistošo noteikumu Nr.50 „Grozījumi Rēzeknes 

novada pašvaldības 2012.gada 5.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.73 „Par nekustamo 

īpašumu uzturēšanu Rēzeknes novadā”” un konsolidēto Rēzeknes novada pašvaldības 

2012.gada 5.aprīļa saistošo noteikumu Nr.73 „Par nekustamo īpašumu uzturēšanu 

Rēzeknes novadā” publicēšanu Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapā. 

 

6. § 

Par Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 17.oktobra saistošo noteikumu Nr.51 

„Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2017.gada 2.marta saistošajos noteikumos Nr.82 

„Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Rēzeknes 

novada pašvaldībā”” izdošanu  
(Ziņo I.Ladnā) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu, 43.panta pirmās 

daļas 11.punktu un trešo daļu, Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6.panta ceturto un piekto 

daļu, Administratīvās atbildības likuma 16.panta septīto daļu, ņemot vērā Tautsaimniecības 

attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas 2019.gada 10.oktobra priekšlikumu, Rēzeknes novada 

dome, balsojot “par” - 14 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, 

Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis 

Rasims, Juris Runčs, Viktors Ščerbakovs, Monvīds Švarcs, Ērika Teirumnieka), “pret” - nav, 

“atturas” - nav,  n o l e m j: 

 

1. izdot Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 17.oktobra saistošos noteikumus Nr.51 

„Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2017.gada 2.marta saistošajos noteikumos 

Nr.82 „Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība 

Rēzeknes novada pašvaldībā”” (saistošie noteikumi pievienoti). 

2. Uzdot Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas komunālinženierim Albertam Kindzulim 

nodrošināt Rēzeknes novada pašvaldības 2017.gada 2.marta saistošo noteikumu Nr.82 

„Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība 

Rēzeknes novada pašvaldībā” konsolidēšanu. 
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3. Uzdot Attīstības plānošanas nodaļai nodrošināt spēkā stājušos Rēzeknes novada 

pašvaldības 2019.gada 17.oktobra saistošo noteikumu Nr.51 „Grozījumi Rēzeknes 

novada pašvaldības 2017.gada 2.marta saistošajos noteikumos Nr.82 „Sabiedrisko 

ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Rēzeknes novada 

pašvaldībā”” un konsolidēto Rēzeknes novada pašvaldības 2017.gada 2.marta saistošo 

noteikumu Nr.82 „Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un 

lietošanas kārtība Rēzeknes novada pašvaldībā” publicēšanu Rēzeknes novada 

pašvaldības mājaslapā. 

 

7. § 

Par Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 17.oktobra saistošo noteikumu Nr.52 

„Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2010.gada 17.jūnija saistošajos noteikumos 

Nr.30 „Par Rēzeknes novada kapsētu apsaimniekošanas noteikumiem””  
(Ziņo I.Ladnā) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 2.punktu, Administratīvo 

pārkāpumu kodeksa 26.panta trešo daļu, Administratīvās atbildības likuma 16.panta septīto daļu, 

ņemot vērā Rēzeknes novada domes 2018.gada 18.oktobra lēmumu “Par Rēzeknes novada 

pašvaldības pagastu pārvalžu reorganizāciju” (protokols Nr.22, 3.§) un Teritoriālās pastāvīgās 

komitejas 2019.gada 10.oktobra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 14 (Regīna 

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

Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Viktors 

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

 

1. izdot Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 17.oktobra saistošos noteikumus Nr.52 

„Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2010.gada 17.jūnija saistošajos noteikumos 

Nr.30 „Par Rēzeknes novada kapsētu apsaimniekošanas noteikumiem”” (saistošie 

noteikumi pievienoti). 

2. Uzdot Juridiskās un lietvedības nodaļas vadītājai Ilonai Turkai  nodrošināt Rēzeknes 

novada pašvaldības 2010.gada 17.jūnija saistošo noteikumu Nr.30 „Par Rēzeknes 

novada kapsētu apsaimniekošanas noteikumiem” konsolidēšanu. 

3. Uzdot Attīstības plānošanas nodaļai nodrošināt spēkā stājušos Rēzeknes novada 

pašvaldības 2019.gada 17.oktobra saistošo noteikumu Nr.52 „Grozījumi Rēzeknes 

novada pašvaldības 2010.gada 17.jūnija saistošajos noteikumos Nr.30 „Par Rēzeknes 

novada kapsētu apsaimniekošanas noteikumiem”” un konsolidēto Rēzeknes novada 

pašvaldības 2010.gada 17.jūnija saistošo noteikumu Nr.30 „Par Rēzeknes novada 

kapsētu apsaimniekošanas noteikumiem” publicēšanu Rēzeknes novada pašvaldības 

mājaslapā. 

 

8. § 

Par Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 17.oktobra saistošo noteikumu Nr.53 

„Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2016.gada 4.augusta saistošajos noteikumos 

Nr.73 “Par atbildību par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu 

ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumu pārkāpšanu”” izdošanu  
(Ziņo T.Volka) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 16.punktu, 41.panta 

pirmās daļas 1.punktu, Meliorācijas likuma 22.2panta otro daļu, Administratīvās atbildības likuma 

16.panta septīto daļu, ņemot vērā Tautsaimniecības attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas 

2019.gada 10.oktobra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 14 (Regīna 

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

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

 

1. izdot Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 17.oktobra saistošos noteikumus Nr.53 

„Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2016.gada 4.augusta saistošajos noteikumos 

Nr.73 “Par atbildību par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu 

ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumu pārkāpšanu”” (saistošie noteikumi pievienoti). 

2. Uzdot Attīstības plānošanas nodaļas vadītājai Annai Jaudzemai nodrošināt Rēzeknes 

novada pašvaldības 2016.gada 4.augusta saistošo noteikumu Nr.73 „Par atbildību par 

pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu ekspluatācijas un uzturēšanas 

noteikumu pārkāpšanu” konsolidēšanu. 

3. Uzdot Attīstības plānošanas nodaļai nodrošināt spēkā stājušos Rēzeknes novada 

pašvaldības 2019.gada 17.oktobra saistošo noteikumu Nr.53 “Grozījumi Rēzeknes 

novada pašvaldības 2016.gada 4.augusta saistošajos noteikumos Nr.73 “Par atbildību 

par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu ekspluatācijas un 

uzturēšanas noteikumu pārkāpšanu” un konsolidēto Rēzeknes novada pašvaldības 

2016.gada 4.augusta saistošo noteikumu Nr.73 „Par atbildību par pašvaldības nozīmes 

koplietošanas meliorācijas sistēmu ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumu 

pārkāpšanu” publicēšanu Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapā. 

 

9. § 

Par piešķirtā pabalsta pārrēķinu bijušajam Pušas pagasta padomes priekšsēdētājam J. M.  
(Ziņo S.Ančikovska) 

 

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

pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 15.¹ panta pirmās daļas 1.punktu, trešo 

daļu un septīto daļu, Rēzeknes novada domes 2010.gada 4.februāra lēmumu “Par pabalsta 

piešķiršanu bijušajam Pušas pagasta padomes priekšsēdētājam J. M.”, ņemot vērā J. M. 2019.gada 

4.oktobra iesniegumu par pabalsta pārrēķinu sakarā ar vecuma pensijas indeksāciju no 2019.gada 

1.oktobra un Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 10.oktobra priekšlikumu, Rēzeknes novada 

dome, balsojot “par” - 14 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, 

Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis 

Rasims, Juris Runčs, Viktors Ščerbakovs, Monvīds Švarcs, Ērika Teirumnieka), “pret” - nav, 

“atturas” - nav,  n o l e m j: 

 

veikt Rēzeknes novada domes 2010.gada 4.februāra lēmumā “Par pabalsta piešķiršanu 

bijušajam Pušas pagasta padomes priekšsēdētājam J. M.” (protokols Nr.3; 10.§) piešķirtā pabalsta 

pārrēķinu, nosakot bijušajam Pušas pagasta padomes priekšsēdētājam J.M. no 2019.gada 

1.oktobra ikmēneša pabalsta daļu, kas pārsniedz vecuma pensijas apmēru, EUR 398,19 (trīs simti 

deviņdesmit astoņi euro 19 centi). 

 

10. § 

Par piešķirtā pabalsta pārrēķinu bijušajam Kantinieku pagasta padomes priekšsēdētājam 

J.P.  
(Ziņo S.Ančikovska) 

 

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

pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 15.¹ panta pirmās daļas 1.punktu, trešo 

daļu un septīto daļu, Rēzeknes novada domes 2014.gada 17.aprīļa lēmumu “Par pabalsta 

piešķiršanu bijušajam Kantinieku pagasta padomes priekšsēdētājam J. P.”, ņemot vērā J. P. 

2019.gada 4.oktobra iesniegumu par pabalsta pārrēķinu sakarā ar izmaiņām vecuma pensijas 
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apmērā un Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 10.oktobra priekšlikumu, Rēzeknes novada 

dome, balsojot “par” - 14 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, 

Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis 

Rasims, Juris Runčs, Viktors Ščerbakovs, Monvīds Švarcs, Ērika Teirumnieka), “pret” - nav, 

“atturas” - nav,  n o l e m j: 

 

veikt Rēzeknes novada domes 2014.gada 17.aprīļa lēmumā “Par pabalsta piešķiršanu 

bijušajam Kantinieku pagasta padomes priekšsēdētājam J. P.” (protokols Nr.9; 2.§) piešķirtā 

pabalsta pārrēķinu, nosakot bijušajam Kantinieku pagasta padomes priekšsēdētājam J. P. no 

2019.gada 1.oktobra ikmēneša pabalsta daļu, kas pārsniedz vecuma pensijas apmēru, EUR 273,94 

(divi simti septiņdesmit trīs euro 94 centi). 

 

11. § 

Par Rēzeknes novada domes 2010.gada 7.oktobra lēmumu “Par ēdināšanas pakalpojuma 

izmaksu apstiprināšanu darbiniekiem Rēzeknes novada pašvaldības izglītības iestādēs” 

atzīšanu par spēku zaudējušu  
(Ziņo V.Deksnis) 

 

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

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu pastāvīgās komitejas 2019.gada 10.oktobra priekšlikumu, 

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

Buharins, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Edgars Nizins, 

Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Viktors Ščerbakovs, Monvīds Švarcs, Ērika 

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

 

ar 2019.gada 1.novembri atzīt par spēku zaudējušu Rēzeknes novada domes 2010.gada 

7.oktobra lēmumu “Par ēdināšanas pakalpojuma izmaksu apstiprināšanu darbiniekiem Rēzeknes 

novada pašvaldības izglītības iestādēs” (protokols Nr.22, 4.§). 

 

12. § 

Par ielu nosaukumu piešķiršanu Griškānu pagastā  
(Ziņo I.Ladnā) 

 

Izskatot Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Kaunatas pagastu apvienība” 

struktūrvienības „Griškānu pagasta pārvalde” 2019.gada 10.septembra iesniegumu par ielu 

nosaukumu piešķiršanu, konstatējams sekojošais. 

2019.gada 10.septembrī Rēzeknes novada pašvaldībā tika saņemts struktūrvienības 

„Griškānu pagasta pārvalde” iesniegums Nr.2.2/375 ar lūgumu Griškānu pagasta Sprūževas, 

Janapoles ciemos un Greiškānu apdzīvotā vietā piešķirt ielu nosaukumus jaunizveidojamām ielām 

un pārdēvēt esošo ielu nosaukumus. Jaunizveidojamām ielām piešķirt šādus nosaukumus: 

Sprūževas ciemā piešķirt nosaukumus “Krasta iela” un “Sprūževas iela”, Janapoles ciemā - “Zaļā 

iela”, Greiškānu ciemā pārdēvēt pašvaldības ceļu 5643 “Greiškāni – Līvānu mājas” par “Upes 

ielu”.  

 Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.panta otro daļu 

nosaukumus viensētām un apbūvei paredzētajām zemes vienībām apstiprina, bet numurus ēkām 

un telpu grupām, nosaukumus ielām, laukumiem pilsētās un ciemos piešķir, kā arī ielas un 

laukumus pārdēvē attiecīgās pašvaldības dome. Savukārt saskaņā ar Administratīvo teritoriju un 

apdzīvoto vietu likuma 15.panta pirmo daļu nosaukumus administratīvajām teritorijām un to 

teritoriālā iedalījuma vienībām, kā arī ielām, laukumiem, viensētām un apbūvei paredzētajām 

zemes vienībām piešķir, maina vai apstiprina, ievērojot Valsts valodas likuma noteikumus par 

vietu nosaukumu veidošanu un lietošanu, ģeogrāfiskos, vēsturiskos, sadzīves un citus apstākļus. 
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Atbilstoši Ministru kabineta 2012.gada 10.janvāra noteikumu Nr. 50 “Vietvārdu informācijas 

noteikumi” 24.1.apakšpunktam pašvaldības, pamatojoties uz Valsts valodas centra atzinumu, 

piešķir oficiālos vietvārdus un oficiālos paralēlnosaukumus, maina vietvārdu statusu un precizē to 

rakstības formu tās teritorijā esošiem adresācijas objektiem, kas noteikti normatīvajos aktos 

adresācijas jomā. Saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 10.janvāra noteikumu Nr.698 

“Adresācijas noteikumi” 2.6.apakšpunktu adresācijas objekts ir iela. Savukārt atbilstoši Ministru 

kabineta 2012.gada 10.janvāra noteikumu Nr.50 “Vietvārdu informācijas noteikumi” 26.punktam 

šo noteikumu 18.3.apakšpunktā minētajiem ģeogrāfiskajiem objektiem (citiem adresācijas 

objektiem, ) oficiālos vietvārdus un oficiālos paralēlnosaukumus piešķir, vietvārdu statusu maina 

un rakstības formu precizē attiecīgā pašvaldība, pamatojoties uz Valsts valodas centra atzinumu. 

Atbilstoši Rēzeknes novada teritorijas plānojumam, kas bija apstiprināts ar 2013.gada 

1.augusta Rēzeknes novada domes lēmumu kā saistošie noteikumi Nr.3 „Rēzeknes novada 

teritorijas plānojuma 2013.- 2024.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un 

grafiskā daļa” (protokols Nr.19, 1.§), Griškānu pagastā iepriekšminētās ielas nebija izveidotas. Lai 

sakārtotu ciemu adresāciju ir nepieciešams izveidot ielas Griškānu pagastā, piešķirot ielu 

nosaukumus.  

Iestādes “Kaunatas pagastu apvienība” struktūrvienība “Griškānu pagasta pārvalde” 

iesniegumā norāda, ka Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumiem 7856 004 0419, 7856 006 0374, 7856 004 0146 un 7856 001 1043, kurās 

plānots izveidot ielas zemes vienību statuss ir pašvaldībai piekritīgās zemes. Atbilstoši 

struktūrvienības “Griškānu pagasta pārvalde” informācijai: 1) Krasta iela atradīsies zemes vienībā 

ar kadastra apzīmējumu 7856 004 0419, kas atrodas Sprūževas ciemā, Griškānu pagastā, Rēzeknes 

novadā; 2) Sprūževas iela atradīsies zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 7856 004 0416, kas 

atrodas Sprūževas ciemā, Griškānu pagastā, Rēzeknes novadā; 3) Zaļā iela atradīsies zemes 

vienībā ar kadastra apzīmējumu 7856 006 0374, kas atrodas Janopoles ciemā, Griškānu pagastā, 

Rēzeknes novadā; 4) Upes iela atradīsies uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7856 001 

1043, kur pašlaik atrodas pašvaldības autoceļš 5643 “Greiškāni – Līvānu mājas”, Greiškānu ciemā, 

Griškānu pagastā, Rēzeknes novadā. 

Ielu nosaukumi Krasta iela, Sprūževas iela, Zaļā iela un Upes iela iekļaujas latviskajā 

kultūrvidē, sekmē tās saglabāšanu un attīstību, atbilst latviešu valodas un Latvijas vēstures 

tradīcijām. 

Valsts valodas centrs ar 2019.gada 2.oktobra atzinumu Nr.1-16.1/215 “Par oficiālo vietvārdu 

piešķiršanu un maiņu”, pamatojoties uz Ministru kabineta 2012. gada 10. janvāra noteikumu Nr. 50 

"Vietvārdu informācijas noteikumi" 3., 5., 16., 16.1 punktu, 18.3. un 24.1.apakšpunktu, 26., 28., 29., 

30., 35. un 37. punktu, Valsts valodas centrs kā atbilstošu vietvārdu informācijas noteikumu 

prasībām attiecībā uz oficiālo vietvārdu saskaņo Rēzeknes novada pašvaldības lēmuma projektu: 

1) par oficiālā vietvārda Krasta iela piešķiršanu ielai Rēzeknes novada Griškānu pagasta 

Sprūževā (zemes vienības kadastra apzīmējumu 7856 004 0419); 

2) par oficiālā vietvārda Sprūževas iela piešķiršanu ielai Rēzeknes novada Griškānu pagasta 

Sprūževā (zemes vienības kadastra apzīmējumu 7856 004 0416); 

3) par oficiālā vietvārda Zaļā iela piešķiršanu ielai Rēzeknes novada Griškānu pagasta 

Janapolē (zemes vienības kadastra apzīmējumu 7856 006 0374); 

4) par Rēzeknes novada Griškānu pagasta Greiškānos esoša pašvaldības ceļa Nr.5643 

“Greiškāni–Līvānu mājas” (zemes vienības kadastra apzīmējumu 7856 001 1043) 

pārdēvēšanu par Upes ielu. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 20.punktu, Administratīvo 

teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.panta otro daļu, 15.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 

2012.gada 10.janvāra noteikumu Nr.50 “Vietvārdu informācijas noteikumi” 18.3.apakšpunktu, 

24.1.apakšpunktu, 26., 28. un 31.punktu, ņemot vērā Teritoriālās pastāvīgās komitejas 2019.gada 

12.septembra priekšlikumu un Valsts valodas centra 2019.gada 2.oktobra atzinumu, Rēzeknes 
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novada dome, balsojot “par” - 14 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis 

Deksnis, Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, 

Guntis Rasims, Juris Runčs, Viktors Ščerbakovs, Monvīds Švarcs, Ērika Teirumnieka), “pret” - 

nav, “atturas” - nav,  n o l e m j: 

 

1. piešķirt ielai nosaukumu - Krasta iela, kas atrodas zemes vienībā ar kadastra 

apzīmējumu 7856 004 0419 un atrodas Sprūževas ciemā, Griškānu pagastā, Rēzeknes 

novadā, atbilstoši grafiskajam pielikumam (1.grafiskais pielikums pievienots). 

2. Piešķirt ielai nosaukumu - Zaļā iela, kas atrodas zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 

7856 006 0374 un atrodas Janapoles ciemā, Griškānu pagastā, Rēzeknes novadā, 

atbilstoši grafiskajam pielikumam (2.grafiskais pielikums pievienots). 

3. Pārdēvēt pašvaldības ceļu 5643 “Greiškāni – Līvānu mājas” par - Upes ielu, kas atrodas 

zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 7856 001 1043 un atrodas Greiškānu ciemā, 

Griškānu pagastā, Rēzeknes novadā, atbilstoši grafiskajam pielikuma (3.grafiskais 

pielikums pievienots). 

4. Piešķirt ielai nosaukumu – Sprūževas iela, kas atrodas zemes vienībā ar kadastra 

apzīmējumu 7856 004 0146 un zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 7856 004 0419, 

kas atrodas Sprūževas ciemā, Griškānu pagastā, Rēzeknes novadā, atbilstoši 

grafiskajam pielikumam (4.grafiskais pielikums pievienots). 

5. Uzdot Rēzeknes novada pašvaldība iestādes “Kaunatas pagastu apvienība” 

struktūrvienībai “Griškānu pagasta pārvalde” informēt iedzīvotājus par adreses maiņu. 

6. Uzdot Rēzeknes novada pašvaldība iestādes “Kaunatas pagastu apvienības 

struktūrvienībai “Griškānu pagasta pārvalde” trīs mēnešu laikā pieņemt lēmumu par 

iepriekš piešķirto adrešu maiņu, apbūves zemes vienības vai ēku nosaukumus, aizstājot 

ar numuriem un piesaistot to ielu nosaukumiem. 

7. Nosūtīt lēmumu struktūrvienībai “Griškānu pagasta pārvalde” un VZD Latgales 

reģionālās nodaļai (kac.rezekne@vzd.gov.lv). 

 

13. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Attīrīšanas iekārtas” Feimaņu pagastā pārdošanu 

mutiskā izsolē ar augšupejošu soli  
(Ziņo I.Ladnā) 

 

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

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

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

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

struktūrvienības Feimaņu pagasta pārvaldes 2019.gada 7.oktobra ierosinājumu un Finanšu 

pastāvīgās komitejas 2019.gada 10.oktobra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” 

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

Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, 

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

n o l e m j: 

 

1. nodot atsavināšanai pašvaldības nekustamo īpašumu „Attīrīšanas iekārtas” ar kadastra 

numuru 7852 004 0134, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7850 004 

0134 ar kopējo platību 1,67 ha, kas atrodas Feimaņu pagastā Rēzeknes novadā, pārdodot 

mutiskā izsolē ar augšupejošu soli. 

2. Izveidot nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 7852 004 0134, kas sastāv no zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 7852 004 0134 izsoles procedūras veikšanai komisiju 

šādā sastāvā:  

mailto:kac.rezekne@vzd.gov.lv
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komisijas priekšsēdētājs - Anita Verčinska, struktūrvienības “Feimaņu pagasta 

pārvade” vadītāja; 

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

grāmatvede; 

Arnolds Taranda, Rēzeknes novada pašvaldības zemes lietu 

speciālists Feimaņu pagastā.  

3. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 7852 004 0134 

Feimaņu pagastā, Rēzeknes novadā, izsoles noteikumus (izsoles noteikumi pievienoti). 

4. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma nosacīto cenu EUR 1 143,00 (viens 

tūkstotis simts četrdesmit trīs euro, 00 centi). 

5. Izsoles rezultātus komisijai iesniegt apstiprināšanai Rēzeknes novada domē. 

 

14. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Viduszeme” Ozolaines pagastā pārdošanu mutiskā 

izsolē ar augšupejošu soli  
(Ziņo I.Ladnā) 

 

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

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

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

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

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

pastāvīgās komitejas 2019.gada 10.oktobra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” 

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

Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, 

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

n o l e m j: 

 

1. nodot atsavināšanai pašvaldības nekustamo īpašumu “Viduszeme” ar kadastra numuru 

7876 001 2384, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7876 001 2347 

platība 0,2763 ha, kas atrodas Pleikšņos, Ozolaines pagastā, Rēzeknes novadā, 

atsavināšanas procedūru, pārdodot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.  

2. Izveidot nekustamā īpašuma “Viduszeme” ar kadastra numuru 7876 001 2384, kas 

sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7876 001 2347, platība 0,2763 ha, 

vērtības noteikšanai un izsoles procedūras veikšanai komisiju šādā sastāvā:  

komisijas priekšsēdētājs -  Juris Runčs, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Maltas 

pagastu apvienība” struktūrvienības “Ozolaines pagasta 

pārvalde” saimniecības pārzinis; 

komisijas locekļi:  Svetlana Kuzņecova, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 

“Maltas pagastu apvienība” vecākā grāmatvede; 

Ilga Smane, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Maltas pagastu 

apvienība” struktūrvienības “Ozolaines pagasta pārvalde” lietvede. 

3. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma “Viduszeme” ar kadastra numuru 7876 001 

2384, kas atrodas Ozolaines pagastā, Rēzeknes novadā, izsoles noteikumus (izsoles 

noteikumi pievienoti). 

4. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma nosacīto cenu – EUR 1 449,50 (viens 

tūkstotis četri simti četrdesmit deviņi euro, 50 centi). 

5. Izsoles rezultātus komisijai iesniegt apstiprināšanai Rēzeknes novada domē. 

 

15. § 
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Par nekustamā īpašuma “Stoļerovas centrs” Stoļerovā, Stoļerovas pagastā, Rēzeknes 

novadā, telpas Nr.7 ēkā ar kadastra apzīmējumu 7892 002 0255 001 nomas tiesību izsoli 

saimnieciskajai darbībai  
(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 

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

iznomāšanas noteikumi” 12., 24. 25.punktu, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Kaunatas 

pagastu apvienība” struktūrvienības “Stoļerovas pagasta pārvalde” 2019.gada 7.oktobra 

iesniegumu, ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 10.oktobra priekšlikumu, 

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

Buharins, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Edgars Nizins, 

Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Viktors Ščerbakovs, Monvīds Švarcs, Ērika 

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

 

1. nodot nomā Rēzeknes novada pašvaldībai piederošo nekustamā īpašuma “Stoļerovas 

centrs”, Stoļerovā, Stoļerova pagastā, Rēzeknes novadā, ar kadastra Nr.7892 002 0255, 

telpu Nr.7 – 6,00 m² platībā, kas atrodas ēkā ar kadastra apzīmējumu 7892 002 0255 

001, lietošanas mērķis – saimnieciskajai darbībai, rīkojot nekustamā īpašuma nomas 

tiesību izsoli. 

2. Izveidot komisiju izsoles procesa veikšanai šādā sastāvā: 

komisijas priekšsēdētājs -  Aivars Lukša, struktūrvienības “Stoļerovas pagasta 

pārvaldes” vadītājs; 

komisijas locekļi: Ausma Sprukte, struktūrvienības “Stoļerovas pagasta 

pārvaldes” lietvede; 

Nataļja Kovaļevska, iestādes “Kaunatas pagastu 

apvienības” vecākā grāmatvede. 

3. Apstiprināt nomas maksas nosacīto cenu (izsoles sākumcenu) – 2,25 EUR/m2 mēnesī 

(bez PVN). 

4. Apstiprināt publicējamo informāciju par nomā nododamo telpu Nr.7 - 6,00 m2 platībā, 

kas atrodas ēkā ar kadastra apzīmējumu 7892 002 0255 001 pēc adreses: Skolas iela 1, 

Stoļerova, Stoļerovas pagasts, Rēzeknes novads (publicējamā informācija pievienota). 

5. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma “Stoļerovas centrs” telpas Nr.7, kas atrodas 

ēkā ar kadastra apzīmējumu 7892 002 0255 001 pēc adreses: Skolas iela 1, Stoļerova, 

Stoļerovas pagasts, Rēzeknes novads, nomas tiesību izsoles norises kārtību (izsoles 

norises noteikumi pievienoti). 

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

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

apstiprināto pašvaldības nekustamā īpašuma “Stoļerovas centrs”, Stoļerova, Stoļerova 

pagasts, Rēzeknes novads, ar kadastra Nr.7892 002 0255, telpas Nr.7 – 6,00 m² platībā, 

kas atrodas ēkā ar kadastra apzīmējumu 7892 002 0255 001, nomas tiesību izsoles 

norises kārtību. 

7. Komisijai nodrošināt informācijas par nomas objektu publicēšanu pašvaldības mājas 

lapā un izvietošanu publiski pieejamā vietā Stoļerovas pagasta pārvaldes telpās un 

informācijas sniegšanas vietās atbilstoši ārējiem normatīvajiem aktiem, kas regulē 

pašvaldības mantas nomas tiesību izsoli.  

8. Komisijai iesniegt apstiprināšanai Rēzeknes novada pašvaldībai telpas nomas tiesību 

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

nenotikušu. 
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16. § 

Par Rēzeknes novada 2019.gada 19.septembra domes lēmuma “Par nekustamā īpašuma 

Rāznas ielā 38, Kaunatā, Kaunatas pagastā, telpu nomas tiesību izsoles rezultātu 

apstiprināšanu” precizēšanu  
(Ziņo S.Kipļuka) 

 

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

novada domes 19.septembra domes lēmumu (protokols Nr.21, 15.§) “Par nekustamā īpašuma 

Rāznas ielā 38, Kaunatā, Kaunatas pagastā, telpu nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu”, 

ņemot vērā Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Kaunatas pagastu apvienības” struktūrvienības 

“Kaunatas pagasta pārvaldes” 2019.gada 4.oktobra iesniegumu par lēmuma precizējumu, 

Rēzeknes novada Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 10.oktobra priekšlikumu, Rēzeknes 

novada dome, balsojot “par” - 14 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis 

Deksnis, Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, 

Guntis Rasims, Juris Runčs, Viktors Ščerbakovs, Monvīds Švarcs, Ērika Teirumnieka), “pret” - 

nav, “atturas” - nav,  n o l e m j: 

 

1. precizēt Rēzeknes novada 2019.gada 19.septembra domes lēmumu (protokols Nr.21, 

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

tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu” un izteikt lēmuma 1.punktu šādā redakcijā: 

“1. Apstiprināt Rēzeknes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Rāznas ielā 

38, Kaunatā, Kaunatas pagastā, Rēzeknes novadā, telpas 34 m² platībā, ar kadastra 

apzīmējumu 7862 005 0303 003, nomas tiesību izsoles rezultātus, nosakot par izsoles 

uzvarētāju D. B., adrese: (..), kura ieguva telpu nomas tiesības uz minēto nekustamo 

īpašumu kā vienīgā izsoles dalībniece par izsoles sākumcenu EUR 1.07 (viens euro 07 

centi).” 

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

“Kaunatas pagasta pārvalde” vadītājam Sergejam Bašmakovam pārslēgt telpu nomas 

līgumu ar izsoles uzvarētāju D. B., adrese: (..). 

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

struktūrvienībai “Kaunatas pagasta pārvalde” pārslēgto 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: (..). 

 

17. § 

Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7860 006 0151 

Kantinieku 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” 

pirmās daļas 1.punktu, noteikumu trešās daļas 3.1. un 3.2. punktu nosacījumiem, ņemot vērā 

Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 10.oktobra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, 

balsojot “par” - 14 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, 

Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis 
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Rasims, Juris Runčs, Viktors Ščerbakovs, Monvīds Švarcs, Ērika Teirumnieka), “pret” - nav, 

“atturas” - nav,  n o l e m j: 

 

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

7860 006 0151 ar platību 2,5 ha, nosakot objekta izsoles sākumcenu 52,00 EUR 

(piecdesmit divi EUR 00 centi) gadā (bez PVN), turpmāk izsoles noteikumos arī 

zemes vienība Nr.1. 

2. Izveidot izsoles procedūras veikšanai nepieciešamo komisiju (turpmāk tekstā – 

Komisija) šādā sastāvā:  

komisijas priekšsēdētāja -  Tamāra Tutina, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 

“Dricānu pagastu apvienība” struktūrvienības 

“Kantinieku pagasta pārvade” vadītāja; 

komisijas locekļi:  Andris Laizāns, Rēzeknes novada pašvaldības Zemes 

pārvaldības dienesta zemes lietu speciālists; 

Marija Vasiļjeva, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 

“Dricānu pagastu apvienība” struktūrvienības 

“Kantinieku pagasta pārvalde” lietvede. 

3. Apstiprināt izsoles noteikumus zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7860 006 

0151 (izsoles noteikumi pievienoti). 

4. Komisijai nodrošināt informācijas publicēšanu par izsoli Rēzeknes novada 

pašvaldības mājas lapā un informāciju izvietot Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 

Dricānu pagastu apvienības struktūrvienības “Kantinieku pagasta pārvalde” 

informācijas stendā.  

5. Uzdot Komisijai apstiprināt nomas tiesību izsoles rezultātus. 

6. Uzdot Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Dricānu pagastu apvienība” 

struktūrvienībai “Kantinieku 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. 

7. Uzdod Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Dricānu pagastu apvienība” 

struktūrvienībai “Kantinieku 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. 

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

struktūrvienībai “Kantinieku pagasta pārvalde” parakstīto zemes nomas līgumu 

reģistrēt Rēzeknes novada pašvaldības elektroniskajā dokumentu lietvedības sistēmā 

un pašvaldības “Nomas” programmā. 

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

pieteicies neviens pretendents, zemes nomas tiesību izsole atzīstama par nenotikušu 

un ir rīkojama jauna nomas tiesību izsole. 

 

18. § 

Par rezerves zemes fonda neapbūvēto zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7868 004 

0045, 7868 004 0207 un 7868 004 0239 Lūznavas 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 
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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 10.oktobra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, 

balsojot “par” - 14 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, 

Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis 

Rasims, Juris Runčs, Viktors Ščerbakovs, Monvīds Švarcs, Ērika Teirumnieka), “pret” - nav, 

“atturas” - nav,  n o l e m j: 

 

1. Nodot nomā neapbūvētas rezerves zemes fonda zemes:  

1.1. zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7868 004 0207 ar platību 1,5 ha, nosakot 

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

(bez PVN), turpmāk izsoles noteikumos arī zemes vienība Nr.1; 

1.2. zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7868 004 0045 ar platību 1,5 ha, nosakot 

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

(bez PVN), turpmāk izsoles noteikumos arī zemes vienība Nr.2; 

1.3. zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7868 004 0239 ar platību 1,2 ha, nosakot 

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

(bez PVN), turpmāk izsoles noteikumos arī zemes vienība Nr.3. 

2. Izveidot izsoles procedūras veikšanai nepieciešamo komisiju (turpmāk tekstā – 

Komisija) šādā sastāvā:  

komisijas priekšsēdētājs - Gatis Pučka, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 

“Maltas pagastu apvienība” struktūrvienības “Lūznavas 

pagasta pārvade” vadītāja p.i.; 

komisijas locekļi:  Arnolds Taranda, zemes lietu speciālists Rēzeknes 

novada pašvaldības iestādes “Maltas pagastu apvienība” 

struktūrvienībā “Lūznavas pagasta pārvalde”; 

Jautrīte Mežule, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 

“Maltas pagastu apvienība” struktūrvienības “Lūznavas 

pagasta pārvalde” lietvede.  

3. Apstiprināt izsoles noteikumus zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 7868 004 

0207, 7868 004 0045, 7868 004 0239 (izsoles noteikumi pievienoti). 

4. Komisijai nodrošināt informācijas publicēšanu par izsoli Rēzeknes novada 

pašvaldības mājas lapā un informāciju izvietot Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 

Maltas pagastu apvienības struktūrvienības “Lūznavas pagasta pārvalde” 

informācijas stendā.  

5. Uzdot Komisijai apstiprināt nomas tiesību izsoles rezultātus. 

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

struktūrvienībai “Lūznavas 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. 

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

struktūrvienībai “Lūznavas 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. 

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

struktūrvienībai “Lūznavas pagasta pārvalde” parakstīto zemes nomas līgumu 
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reģistrēt Rēzeknes novada pašvaldības elektroniskajā dokumentu lietvedības sistēmā 

un pašvaldības “Nomas” programmā. 

9. 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. 

 

19. § 

Par pašvaldībai piekritīgo neapbūvēto zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7886 005 

0206, 7886 002 0501 un 7886 002 0069 Sakstagala 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” 

pirmās daļas 1.punktu, noteikumu trešās daļas 3.1. un 3.2. punktu nosacījumiem, ņemot vērā 

Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 10.oktobra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, 

balsojot “par” - 14 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, 

Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis 

Rasims, Juris Runčs, Viktors Ščerbakovs, Monvīds Švarcs, Ērika Teirumnieka), “pret” - nav, 

“atturas” - nav,  n o l e m j: 

 

1. Nodot nomā pašvaldībai piekritīgās neapbūvētās zemes: 

1.1. zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7886 005 0206 ar platību 1,00 ha, nosakot 

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

PVN), turpmāk izsoles noteikumos arī zemes vienība Nr.1; 

1.2. zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7886 002 0501 ar platību 0,72 ha, nosakot 

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

PVN), turpmāk izsoles noteikumos arī zemes vienība Nr.2; 

1.3. zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7886 002 0069 ar platību 0,41 ha, nosakot 

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

PVN), turpmāk izsoles noteikumos arī zemes vienība Nr.3. 

2. Izveidot izsoles procedūras veikšanai nepieciešamo komisiju (turpmāk tekstā – 

Komisija) šādā sastāvā:  

komisijas priekšsēdētāja - Tamāra Tutina, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 

“Dricānu pagastu apvienība” struktūrvienības “Sakstagala 

pagasta pārvade” vadītāja; 

komisijas locekļi:  Andris Laizāns, Rēzeknes novada pašvaldības Zemes 

pārvaldības dienesta zemes lietu speciālists; 

Marija Vasiļjeva, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 

“Dricānu pagastu apvienība” struktūrvienības “Sakstagala 

pagasta pārvalde” lietvede. 

3. Apstiprināt izsoles noteikumus zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 7886 

005 0206, 7886 002 0501, 7886 002 0069 (izsoles noteikumi pievienoti). 

4. Komisijai nodrošināt informācijas publicēšanu par izsoli Rēzeknes novada 

pašvaldības mājas lapā un informāciju izvietot uz Rēzeknes novada pašvaldības 

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

informācijas stenda. 

5. Uzdot Komisijai apstiprināt nomas tiesību izsoles rezultātus. 
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6. Uzdot Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Dricānu pagastu apvienība” 

struktūrvienībai “Sakstagala 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. 

7. Uzdod Rēzeknes novada pašvaldības “Dricānu pagastu apvienība” struktūrvienībai 

“Sakstagala 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. 

8. Uzdot Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Dricānu pagasta apvienība” 

struktūrvienībai “Sakstagala pagasta pārvalde” parakstīto zemes nomas līgumu 

reģistrēt Rēzeknes novada pašvaldības elektroniskajā dokumentu lietvedības sistēmā 

un pašvaldības “Nomas” programmā. 

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

pieteicies neviens pretendents, zemes nomas tiesību izsole atzīstama par nenotikušu 

un ir rīkojama jauna nomas tiesību izsole. 

 

20. § 

Par neapbūvēto zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7888 015 0249, 7888 004 0102 un 

7888 010 0171 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, 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” 

pirmās daļas 1.punktu, noteikumu trešās daļas 3.1. un 3.2. punktu nosacījumiem, ņemot vērā 

Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 10. oktobra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, 

balsojot “par” - 14 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, 

Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis 

Rasims, Juris Runčs, Viktors Ščerbakovs, Monvīds Švarcs, Ērika Teirumnieka), “pret” - nav, 

“atturas” - nav,  n o l e m j: 

 

1. nodod nomā neapbūvētas zemes vienības: 

1.1 zemes reformas pabeigšanai paredzētu zemes vienības daļu ar kadastra 

apzīmējumu 7888 015 0249 ar platību 1,5 ha, nosakot objekta izsoles sākumcenu 

59,00 EUR (piecdesmit deviņi EUR 00 centi) gadā (bez PVN), turpmāk izsoles 

noteikumos arī zemes vienība Nr.1,  

1.2 zemes reformas pabeigšanai paredzētu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 

7888 004 0102 ar platību 0,85 ha, nosakot objekta izsoles sākumcenu 28,00 EUR 

(divdesmit astoņi EUR 00 centi) gadā (bez PVN), turpmāk izsoles noteikumos 

arī zemes vienība Nr.2,  

1.3 pašvaldībai piekritīgu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7888 010 0171 ar 

platību 5,2 ha Silmalas pagastā, nosakot objekta izsoles sākumcenu 139,00 EUR 

(viens simts trīsdesmit deviņi EUR 00 centi) gadā (bez PVN) turpmāk izsoles 

noteikumos arī zemes vienība Nr.3. 

2. Izveidot izsoles procedūras veikšanai nepieciešamo komisiju (turpmāk tekstā – 

Komisija) šādā sastāvā:  



20 

 

komisijas priekšsēdētājs - Eduards Grišuļonoks, Rēzeknes novada pašvaldības 

iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienības 

“Silmalas pagasta pārvade” vadītājs; 

komisijas locekļi:  Marina Borisova, zemes lietu speciāliste Rēzeknes 

novada pašvaldības iestādes “Maltas pagastu apvienība” 

struktūrvienībā “Silmalas pagasta pārvalde”; 

Nellija Augustāne, Rēzeknes novada pašvaldības 

iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienības 

“Silmalas pagasta pārvalde” sekretāre. 

3. Apstiprināt izsoles noteikumus zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 7888 015 

0249, 7888 004 0102, 7888 010 0171 (izsoles noteikumi pievienoti). 

4. Komisijai nodrošināt informācijas publicēšanu par izsoli Rēzeknes novada 

pašvaldības mājas lapā un informāciju izvietot Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 

Maltas pagastu apvienības struktūrvienības “Silmalas pagasta pārvalde” informācijas 

stendā. 

5. Uzdot Komisijai apstiprināt nomas tiesību izsoles rezultātus. 

6. Uzdot Rēzeknes novada pašvaldības iestādei Maltas pagastu apvienības 

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

tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanas noslēgt zemes nomas līgumu ar pretendentu 

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

izsolē nosolīto augstāko nomas cenu atbilstoši organizētās izsoles protokola 

rezultātiem. 

7. Uzdod Rēzeknes novada pašvaldības iestādei Maltas pagastu apvienības 

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

līguma spēkā stāšanās publicēt informāciju par nomas tiesību izsoles rezultātu 

apstiprināšanu un zemes nomas līguma noslēgšanu par nosolīto cenu ar nomnieku 

Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapā. 

8. Uzdot Rēzeknes novada pašvaldības iestādei Maltas pagastu apvienības 

struktūrvienībai “Silmalas pagasta pārvalde” parakstīto zemes nomas līgumu reģistrēt 

Rēzeknes novada pašvaldības elektroniskajā dokumentu lietvedības sistēmā un 

pašvaldības “Nomas” programmā. 

9. 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. 

 

21. § 

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

apstiprināšanu  
(Ziņo I.Ladnā) 

 

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

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

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

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

process un atsavināšanas rezultātā iegūto līdzekļu izlietošana Rēzeknes novada pašvaldībā” 

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

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

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

domes 2019.gada 21.marta lēmumu (protokols Nr.7,28.§) “Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..), ”Kļavas”, 

Dricāni, Dricānu pagasts, nodošanu atsavināšanai G. T.” un G. T. 2019.gada 24.septembra 
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iesniegumu, ņemot vērā Dricānu pagasta pārvaldes nekustamā īpašuma Nr.(..), “Kļavas”, 

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

pastāvīgās komitejas 2019.gada 10.oktobra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” 

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

Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, 

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

n o l e m j: 

 

1. apstiprināt dzīvokļa īpašuma Nr.(..), „Kļavas”, Dricānos, Dricānu pagastā, Rēzeknes 

novadā, ar kadastra numuru 7850 900 0038 nosacīto cenu EUR 1 398,05 (viens tūkstotis 

trīs simti deviņdesmit astoņi euro, 05 centi). 

2. Pārdot G. T., personas kods (..), deklarētā dzīvesvieta: (..), dzīvokļa īpašuma Nr.(..), 

„Kļavas”, Dricānos, Dricānu pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7850 900 0038, 

platība 39,4 m2, par brīvu cenu, kas ir vienāda ar nosacīto cenu, t.i., EUR 1 398,05 (viens 

tūkstotis trīs simti deviņdesmit astoņi euro, 05 centi). 

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

„Kļavas”, nosacītās cenas, t. i., 139,81 euro (viens simts trīsdesmit deviņi euro 81 cents).  

4. Pirmās iemaksas daļu 139,00 euro apmērā G. T. iemaksāja 2019.gada 4.septembrī 

Rēzeknes novada pašvaldības Dricānu pagasta pārvaldes, reģ. Nr. 40900027407, 

struktūrvienības “Dricānu pagasta pārvalde” AS “SEB banka” norēķinu kontā 

LV32UNLA0055000968650. 

5. Uzdot Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniecei Elvīrai Pizānei noslēgt 

nomaksas pirkuma līgumu ar G. T. 1 (viena) mēneša laikā no Rēzeknes novada domes 

lēmuma “Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..), „Kļavas”, Dricānos, Dricānu pagastā, nosacītās 

cenas apstiprināšanu” pieņemšanas dienas. 

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

noslēgšanas dienas. 

7. Noteikt, ka par atlikto maksājumu G. T. maksās sešus procentus gadā no vēl 

nesamaksātās pirkuma maksas daļas un par pirkuma līgumā noteikto maksājumu 

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

summas par katru kavējuma dienu. 

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

28.§) 2.punktu, 2019.gada 12.aprīlī G. T. iemaksāja Rēzeknes novada pašvaldības 

Dricānu pagastu apvienības, reģ. Nr. 40900027407, struktūrvienības “Dricānu pagasta 

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

(divi simti piecpadsmit euro 00 centu). 

9. Ieskaitīt atlikušo pirkuma maksas daļu EUR 1 044,05 (viens tūkstotis četrdesmit četri 

euro 5 centi) Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Dricānu pagastu apvienība”, reģ. 

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

norēķinu kontā LV32UNLA0055000968650. 

10. Noteikt, ka ar dzīvokļa īpašuma Nr.(..), „Kļavas”, pirkuma līguma noslēgšanas brīdi, 

tiek izbeigts ar G. T. noslēgtais Dzīvojamās telpas īres līgums. 

11. Samazināt struktūrvienībai “Dricānu pagasta pārvalde” plānoto transfertu no 

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

nekustamā īpašuma nosacītās cenas, koriģējot transfertu, izdarot kārtējos budžeta 

grozījumus. 

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

struktūrvienībai “Dricānu pagasta pārvalde” radās, veicot nekustamā īpašuma 

novērtēšanu, ir izlietojami Dricānu pagasta teritorijā esošo pašvaldības nekustamo 

īpašumu kadastrālajai uzmērīšanai un ierakstīšanai zemesgrāmatā. 
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22. § 

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

apstiprināšanu  
(Ziņo I.Ladnā) 

 

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

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

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

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

process un atsavināšanas rezultātā iegūto līdzekļu izlietošana Rēzeknes novada pašvaldībā” 

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

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

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

domes 2019.gada 19. septembra lēmumu “Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Lakstīgalu ielā 1, 

Vecružinā, Silmalas pagastā, nodošanu atsavināšanai J.O.” un J. O. 2019.gada 7.oktobra 

iesniegumu, ņemot vērā iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienības „Silmalas pagasta 

pārvalde” dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Lakstīgalu ielā 1, Vecružinā, Silmalas pagastā, novērtēšanas 

komisijas 2019.gada 3. oktobra sēdes protokolu un Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 

10.oktobra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 14 (Regīna Baranova, Vasīlijs 

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

Lukaševičs, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Viktors Ščerbakovs, 

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

 

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

Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7888 900 0211, platība 57,9 m2, nosacīto cenu 

EUR 1 478,62 (viens tūkstotis četri simti septiņdesmit astoņi euro 62 centi). 

2. Pārdot J. O., personas kods (..), deklarētā dzīvesvieta (..), dzīvokļa īpašumu Nr.(..) ar 

kadastra Nr.7888 900 0211, kas atrodas Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā, par brīvu 

cenu, kas ir vienāda ar nosacīto cenu, t.i., EUR 1 478,62 (viens tūkstotis četri simti 

septiņdesmit astoņi euro 62 centi). 

3. Noteikt pirkuma maksas samaksas termiņu līdz 2020.gada 16.februārim. 

4. Uzdot iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienībai „Silmalas pagasta pārvalde” 

3 (trīs) darba dienu laikā no pirkuma maksas samaksas dienas paziņot Juridiskajai un 

lietvedības nodaļai par pirkuma maksas samaksu. 

5. Uzdot Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniecei Elvīrai Pizānei noslēgt 

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

6. Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2019.gada 19. septembra lēmuma (protokols 

Nr.21, 30.§) 2.punktu, 2019.gada 3.oktobrī J. O. iemaksāja Rēzeknes novada 

pašvaldības iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienības „Silmalas pagasta 

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

LV31HABA0551046064371 EUR 215,00 (divi simti piecpadsmit euro 00 centu). 

7. Ieskaitīt atlikušo pirkuma maksas daļu EUR 1 263,62 (viens tūkstotis divi simti 

sešdesmit trīs euro 62 centi) Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Maltas pagastu 

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

AS “Swedbank” norēķinu kontā LV31HABA0551046064371. 

8. Noteikt, ka ar dzīvokļa īpašuma Nr.(..), kas atrodas Lakstīgalu ielā 1, Vecružinā, 

Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā, pirkuma līguma noslēgšanas brīdī tiek izbeigts ar 

J. O. noslēgtais Dzīvojamās telpas īres līgums. 

9. Samazināt iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienībai “Silmalas pagasta 

pārvalde” 2020.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. 

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

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

veicot nekustamā īpašuma novērtēšanu, ir izlietojami Silmalas pagasta teritorijā esošo 

pašvaldības nekustamo īpašumu kadastrālajai uzmērīšanai un ierakstīšanai 

zemesgrāmatā. 

 

23. § 

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

apstiprināšanu  
(Ziņo I.Ladnā) 

 

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

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

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

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

process un atsavināšanas rezultātā iegūto līdzekļu izlietošana Rēzeknes novada pašvaldībā” 

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

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

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

domes 2019.gada 19. septembra lēmumu “Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Lakstīgalu ielā 1, 

Vecružinā, Silmalas pagastā, nodošanu atsavināšanai A. G.” un A. G. 2019.gada 9.oktobra 

iesniegumu, ņemot vērā iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienības „Silmalas pagasta 

pārvalde” dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Lakstīgalu ielā 1, Vecružinā, Silmalas pagastā, novērtēšanas 

komisijas 2019.gada 9. oktobra sēdes protokolu un Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 

10.oktobra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 14 (Regīna Baranova, Vasīlijs 

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

Lukaševičs, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Viktors Ščerbakovs, 

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

 

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

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

EUR 1 778,62 (viens tūkstotis septiņi simti septiņdesmit astoņi euro 62 centi). 

2. Pārdot A. G., personas kods (..), deklarētā dzīvesvieta (..), dzīvokļa īpašumu Nr.(..), kas 

atrodas Lakstīgalu ielā 1, Vecružinā, Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra 

Nr.7888 900 0216, platība 73,9, par brīvu cenu, kas ir vienāda ar nosacīto cenu, t.i., 

EUR 1 778,62 (viens tūkstotis septiņi simti septiņdesmit astoņi euro 62 centi). 

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

atrodas Lakstīgalu ielā 1, Vecružinā, Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā, nosacītās 

cenas, t.i., EUR 177,86 (viens simts septiņdesmit septiņi euro 86 centi). 

4. Noteikt pirmās iemaksas samaksas termiņu līdz 2019.gada 17.novembrim. 

5. Uzdot iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienībai “Silmalas 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 A. G. 1 (viena) mēneša laikā no pirmās iemaksas samaksas 

dienas. 

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

noslēgšanas dienas. 
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8. Noteikt, ka par atlikto maksājumu A. G. 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 19.septembra lēmuma (protokols 

Nr.21,33.§) 2.punktu, 2019.gada 3.oktobrī A. G. iemaksāja iestādes “Maltas pagastu 

apvienība” struktūrvienības “Silmalas pagasta pārvalde”, reģistrācijas Nr.40900027426, 

AS “Swedbank” norēķinu kontā Nr. LV 31HABA0551046064371 EUR 215,00 (divi 

simti piecpadsmit euro 00 centi). 

10. Ieskaitīt atlikušo pirkuma maksas daļu EUR 1 563,62 (viens tūkstotis pieci simti 

sešdesmit trīs euro 62 centi) iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienības 

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

kontā Nr. LV31HABA0551046064371.  

11. Noteikt, ka ar dzīvokļa īpašuma Nr.(..), kas atrodas Lakstīgalu ielā 1, Vecružinā, 

Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā, nomaksas pirkuma līguma noslēgšanas brīdī tiek 

izbeigts ar A. G. noslēgtais Dzīvojamās telpas īres līgums 

12. Samazināt iestādes “Maltas pagastu apvienības” struktūrvienībai “Silmalas pagasta 

pārvalde” plānoto transfertu no pašvaldības budžeta 10% (desmit procentu) apmērā, 

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

izdarot kārtējos budžeta grozījumus. 

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

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

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

esošo pašvaldības nekustamo īpašumu kadastrālajai uzmērīšanai un ierakstīšanai 

zemesgrāmatā. 

 

24. § 

Par nekustamā īpašuma „Liepiņas” Ozolmuižas 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, 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, ņemot vērā Rēzeknes novada domes 20.jūnija lēmumu (protokols Nr.14,34.§), 

“Par nekustamā īpašuma “Liepiņas” Ozolmuižas pagastā nodošanu atsavināšanai H.Š.” un 

2019.gada 27.augusta iesniegumu, ņemot vērā Ozolmuižas pagasta pārvaldes nekustamā īpašuma 

“Liepiņas” Ozolmuižas pagastā novērtēšanas komisijas 2019.gada 20.augusta sēdes protokolu 

Nr.10, Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 10.oktobra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, 

balsojot “par” - 14 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, 

Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis 

Rasims, Juris Runčs, Viktors Ščerbakovs, Monvīds Švarcs, Ērika Teirumnieka), “pret” - nav, 

“atturas” - nav,  n o l e m j: 

 

1. apstiprināt nekustamā īpašuma „Liepiņas”, kas atrodas Ozolmuižas pagastā, Rēzeknes 

novadā, kadastra Nr.7878 002 0144, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 7878 002 0144 kopplatībā 1,23 ha, nosacīto cenu EUR 1 978,33 (viens 

tūkstotis deviņi simti septiņdesmit astoņi euro 33 centi). 

2. Pārdot H.Š., personas kods (..), dzīvo: (..), nekustamo īpašumu „Liepiņas”, kas atrodas 

Ozolmuižas pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7878 002 0144, par brīvu cenu, kas 
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ir vienāda ar nosacīto cenu, t. i., EUR 1 978,33 (viens tūkstotis deviņi simti septiņdesmit 

astoņi euro 33 centi). 

3. Noteikt nekustamā īpašuma pirkuma samaksas termiņu līdz 2020.gada 17.februārim. 

4. Uzdot iestādes “Dricānu pagastu apvienība” struktūrvienībai “Ozolmuižas 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 H.Š. 1 (viena) mēneša laikā no pirkuma maksas samaksas dienas. 

6. Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2019.gada 20.jūnija lēmuma (protokols Nr.14, 

34.§) 2.punktu, 2019.gada 16.jūlijā H. Š. iemaksāja Dricānu pagastu apvienība” 

struktūrvienības “Ozolmuižas pagasta pārvalde”, reģistrācijas Reģ.Nr.40900027407, 

AS“SEB banka” norēķinu kontā LV41UNLA0055000969167 215,00 euro (divi simti 

piecpadsmit euro 00 centu). 

7. Ieskaitīt atlikušo pirkuma maksas daļu EUR 1 763,33 (viens tūkstotis septiņi simti 

sešdesmit trīs euro 33 centi) iestādes “Dricānu pagastu apvienība” struktūrvienības 

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

LV41UNLA0055000969167. 

8. Samazināt iestādes “Dricānu pagastu apvienība” struktūrvienībai “Ozolmuižas 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. 

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

iestādes “Dricānu pagastu apvienība” struktūrvienībai “Ozolmuižas pagasta pārvalde” 

radās, veicot nekustamā īpašuma novērtēšanu, ir izlietojami Ozolmuižas pagasta 

teritorijā esošo pašvaldības nekustamo īpašumu kadastrālajai uzmērīšanai un 

ierakstīšanai zemesgrāmatā. 

 

25. § 

Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Jaunatnes ielā 2, Pušā, Pušas pagastā, nodošanu atsavināšanai 

I. R.  
(Ziņo I.Ladnā) 

 

Izskatījusi I. R. 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 10.oktobra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” 

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

Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, 

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

n o l e m j: 

 

1. pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.(..), kas atrodas Jaunatnes ielā 2, Pušā, Pušas 

pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7880 900 0042, platība 34,8m2, nodošanu 

atsavināšanai I. R. (lēmums pievienots). 

2. Izveidot dzīvokļa īpašuma Nr.(..), kas atrodas Jaunatnes ielā 2, Pušā, Pušas pagastā, 

Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7880 900 0042, platība 34,8m2, nosacītās cenas 

noteikšanai novērtēšanas komisiju šādā sastāvā: 

komisijas priekšsēdētājs –  Viktors Afanasjevs, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 

“Maltas pagastu apvienība” struktūrvienības “Pušas pagasta 

pārvalde” saimniecības vadītājs - komunālās saimniecības 

pārzinis; 
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komisijas locekļi:  Veronika Paplavska, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 

“Maltas pagastu apvienība” struktūrvienības “Pušas pagasta 

pārvalde” lietvede; 

 Viktors Šmaukstelis, Zemes pārvaldības dienesta zemes lietu 

speciālists. 

3. Uzdot dzīvokļa īpašuma Nr.(..), kas atrodas Jaunatnes ielā 2, Pušā, Pušas pagastā, 

Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7880 900 0042, platība 34,8m2, novērtēšanas komisijai 

iesniegt nosacīto cenu apstiprināšanai Rēzeknes novada domei. 

 

26. § 

Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Jaunatnes ielā 2, Pušā, Pušas pagastā, nodošanu atsavināšanai 

J. Š. 
(Ziņo I.Ladnā) 

 

Izskatījusi J. 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 10.oktobra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” 

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

Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, 

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

n o l e m j: 

 

1. pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.(..), kas atrodas Jaunatnes ielā 2, Pušā, Pušas 

pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7880 900 0035, platība 53.3m2, nodošanu 

atsavināšanai J. Š. (lēmums pievienots). 

2. Izveidot dzīvokļa īpašuma Nr.(..), kas atrodas Jaunatnes ielā 2, Pušā, Pušas pagastā, 

Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7880 900 0035, platība 53,3m2, nosacītās cenas 

noteikšanai novērtēšanas komisiju šādā sastāvā: 

komisijas priekšsēdētājs –  Viktors Afanasjevs, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 

“Maltas pagastu apvienība” struktūrvienības “Pušas pagasta 

pārvalde” saimniecības vadītājs - komunālās saimniecības 

pārzinis; 

komisijas locekļi:  Veronika Paplavska, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 

“Maltas pagastu apvienība” struktūrvienības “Pušas pagasta 

pārvalde” lietvede; 

Viktors Šmaukstelis, Zemes pārvaldības dienesta zemes lietu 

speciālists. 

3. Uzdot dzīvokļa īpašuma Nr.(..), kas atrodas Jaunatnes ielā 2, Pušā, Pušas pagastā, 

Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7880 900 0035, platība 53.3 m2, novērtēšanas komisijai 

iesniegt nosacīto cenu apstiprināšanai Rēzeknes novada domei. 

 

27. § 

Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Jaunatnes ielā 3, Pušā, Pušas pagastā, nodošanu atsavināšanai 

M. T.  
(Ziņo I.Ladnā) 

 

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

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

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

pastāvīgās komitejas 2019.gada 10.oktobra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” 
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- 14 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, 

Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, 

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

n o l e m j: 

 

1. pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.(..), kas atrodas Jaunatnes ielā 3, Pušā, Pušas 

pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7880 900 0033, platība 68,9m2, nodošanu 

atsavināšanai M. T. (lēmums pievienots). 

2. Izveidot dzīvokļa īpašuma Nr.(..), kas atrodas Jaunatnes ielā 3, Pušā, Pušas pagastā, 

Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7880 900 0033, platība 68,9m2, nosacītās cenas 

noteikšanai novērtēšanas komisiju šādā sastāvā: 

komisijas priekšsēdētājs –  Viktors Afanasjevs, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 

“Maltas pagastu apvienība” struktūrvienības “Pušas pagasta 

pārvalde” saimniecības vadītājs - komunālās saimniecības 

pārzinis; 

komisijas locekļi:  Veronika Paplavska, Rēzeknes novada pašvaldības 

iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienības “Pušas 

pagasta pārvalde” lietvede; 

Viktors Šmaukstelis, Zemes pārvaldības dienesta zemes 

lietu speciālists. 

3. Uzdot dzīvokļa īpašuma Nr.(..), kas atrodas Jaunatnes ielā 3, Pušā, Pušas pagastā, 

Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7880 900 0033, platība 68,9m2, novērtēšanas komisijai 

iesniegt nosacīto cenu apstiprināšanai Rēzeknes novada domei. 

 

28. § 

Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Jaunatnes ielā 3, Pušā, Pušas pagastā, nodošanu atsavināšanai 

I. L. 
(Ziņo I.Ladnā) 

 

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

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

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

pastāvīgās komitejas 2019.gada 10.oktobra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” 

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

Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, 

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

n o l e m j: 

 

1. pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.(..), kas atrodas Jaunatnes ielā 3, Pušā, Pušas 

pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7880 900 0040, platība 86.4m2, nodošanu 

atsavināšanai I. L. (lēmums pievienots). 

2. Izveidot dzīvokļa īpašuma Nr.(..), kas atrodas Jaunatnes ielā 3, Pušā, Pušas pagastā, 

Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7880 900 0040, platība 86.4m2, nosacītās cenas 

noteikšanai novērtēšanas komisiju šādā sastāvā: 

komisijas priekšsēdētājs –  Viktors Afanasjevs, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 

“Maltas pagastu apvienība” struktūrvienības “Pušas pagasta 

pārvalde” saimniecības vadītājs - komunālās saimniecības 

pārzinis; 

komisijas locekļi:  Veronika Paplavska, Rēzeknes novada pašvaldības 

iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienības “Pušas 

pagasta pārvalde” lietvede; 
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Viktors Šmaukstelis, Zemes pārvaldības dienesta zemes 

lietu speciālists. 

3. Uzdot dzīvokļa īpašuma Nr.(..), kas atrodas Jaunatnes ielā 3, Pušā, Pušas pagastā, 

Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7880 900 0040, platība 86.4 m2, novērtēšanas komisijai 

iesniegt nosacīto cenu apstiprināšanai Rēzeknes novada domei. 

 

29. § 

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

atsavināšanai E. L.  
(Ziņo I.Ladnā) 

 

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

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

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

pastāvīgās komitejas 2019.gada 10.oktobra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” 

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

Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, 

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

n o l e m j: 

 

1. pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.(..), kas atrodas Jaunatnes ielā 3, Pušā, Pušas 

pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7880 900 0036, platība 88,8m2, nodošanu 

atsavināšanai E.L. (lēmums pievienots). 

2. Izveidot dzīvokļa īpašuma Nr.(..), kas atrodas Jaunatnes ielā 3, Pušā, Pušas pagastā, 

Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7880 900 0036, platība 88,8m2, nosacītās cenas 

noteikšanai novērtēšanas komisiju šādā sastāvā: 

komisijas priekšsēdētājs –  Viktors Afanasjevs, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 

“Maltas pagastu apvienība” struktūrvienības “Pušas pagasta 

pārvalde” saimniecības vadītājs - komunālās saimniecības pārzinis; 

komisijas locekļi:  Veronika Paplavska, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 

“Maltas pagastu apvienība” struktūrvienības “Pušas pagasta 

pārvalde” lietvede; 

Viktors Šmaukstelis, Zemes pārvaldības dienesta zemes lietu 

speciālists. 

3. Uzdot dzīvokļa īpašuma Nr.(..), kas atrodas Jaunatnes ielā 3, Pušā, Pušas pagastā, 

Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7880 900 0036, platība 88,8m2, novērtēšanas komisijai 

iesniegt nosacīto cenu apstiprināšanai Rēzeknes novada domei. 

 

30. § 

Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Jaunatnes ielā 3, Pušā, Pušas pagastā, nodošanu atsavināšanai 

J. V. 
(Ziņo I.Ladnā) 

 

Izskatījusi J.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 10.oktobra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” 

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

Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, 

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

n o l e m j: 
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1. pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.(..), kas atrodas Jaunatnes ielā 3, Pušā, Pušas 

pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7880 900 0039, platība 68.4m2, nodošanu 

atsavināšanai J.V. (lēmums pievienots). 

2. Izveidot dzīvokļa īpašuma Nr.(..), kas atrodas Jaunatnes ielā 3, Pušā, Pušas pagastā, 

Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7880 900 0039, platība 68.4m2, nosacītās cenas 

noteikšanai novērtēšanas komisiju šādā sastāvā: 

komisijas priekšsēdētājs –  Viktors Afanasjevs, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 

“Maltas pagastu apvienība” struktūrvienības “Pušas pagasta 

pārvalde” saimniecības vadītājs - komunālās saimniecības 

pārzinis; 

komisijas locekļi:  Veronika Paplavska, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 

“Maltas pagastu apvienība” struktūrvienības “Pušas pagasta 

pārvalde” lietvede; 

Viktors Šmaukstelis, Zemes pārvaldības dienesta zemes lietu 

speciālists. 

3. Uzdot dzīvokļa īpašuma Nr.(..), kas atrodas Jaunatnes ielā 3, Pušā, Pušas pagastā, 

Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7880 900 0039, platība 68.4 m2, novērtēšanas komisijai 

iesniegt nosacīto cenu apstiprināšanai Rēzeknes novada domei. 

 

31. § 

Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Jaunatnes ielā 4, Pušā, Pušas pagastā, nodošanu atsavināšanai 

R. B. 
(Ziņo I.Ladnā) 

 

Izskatījusi R. 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 10.oktobra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” 

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

Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, 

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

n o l e m j: 

 

1. pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.(..), kas atrodas Jaunatnes ielā 4, Pušā, Pušas 

pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7880 900 0037, platība 55.3m2, nodošanu 

atsavināšanai R. B. (lēmums pievienots). 

2. Izveidot dzīvokļa īpašuma Nr.(..), kas atrodas Jaunatnes ielā 4, Pušā, Pušas pagastā, 

Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7880 900 0037, platība 55,3m2, nosacītās cenas 

noteikšanai novērtēšanas komisiju šādā sastāvā: 

komisijas priekšsēdētājs –  Viktors Afanasjevs, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 

“Maltas pagastu apvienība” struktūrvienības “Pušas pagasta 

pārvalde” saimniecības vadītājs - komunālās saimniecības 

pārzinis; 

komisijas locekļi:  Veronika Paplavska, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 

“Maltas pagastu apvienība” struktūrvienības “Pušas pagasta 

pārvalde” lietvede; 

Viktors Šmaukstelis, Zemes pārvaldības dienesta zemes lietu 

speciālists. 
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3. Uzdot dzīvokļa īpašuma Nr.(..), kas atrodas Jaunatnes ielā 4, Pušā, Pušas pagastā, 

Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7880 900 0037, platība 55.3m2, novērtēšanas komisijai 

iesniegt nosacīto cenu apstiprināšanai Rēzeknes novada domei. 

 

32. § 

Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Jaunatnes ielā 4, Pušā, Pušas pagastā, nodošanu atsavināšanai 

I. Č. 
(Ziņo I.Ladnā) 

 

Izskatījusi I. Č. 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 10.oktobra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” 

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

Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, 

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

n o l e m j: 

 

1. pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.(..), kas atrodas Jaunatnes ielā 4, Pušā, Pušas 

pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7880 900 0041, platība 75,1m2, nodošanu 

atsavināšanai I. Č. (lēmums pievienots). 

2. Izveidot dzīvokļa īpašuma Nr.(..), kas atrodas Jaunatnes ielā 4, Pušā, Pušas pagastā, 

Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7880 900 0041, platība 75,1m2, nosacītās cenas 

noteikšanai novērtēšanas komisiju šādā sastāvā: 

komisijas priekšsēdētājs –  Viktors Afanasjevs, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 

“Maltas pagastu apvienība” struktūrvienības “Pušas pagasta 

pārvalde” saimniecības vadītājs - komunālās saimniecības 

pārzinis; 

komisijas locekļi:  Veronika Paplavska, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 

“Maltas pagastu apvienība” struktūrvienības “Pušas pagasta 

pārvalde” lietvede; 

Viktors Šmaukstelis, Zemes pārvaldības dienesta zemes lietu 

speciālists. 

3. Uzdot dzīvokļa īpašuma Nr.(..), kas atrodas Jaunatnes ielā 4, Pušā, Pušas pagastā, 

Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7880 900 0041, platība 75,1m2, novērtēšanas komisijai 

iesniegt nosacīto cenu apstiprināšanai Rēzeknes novada domei. 

 

33. § 

Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Jaunatnes ielā 4, Pušā, Pušas pagastā, nodošanu atsavināšanai 

D.T. 
(Ziņo I.Ladnā) 

 

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

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

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

pastāvīgās komitejas 2019.gada 10.oktobra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” 

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

Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, 

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

n o l e m j: 
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1. pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.(..), kas atrodas Jaunatnes ielā 4, Pušā, Pušas 

pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7880 900 0029, platība 54,2m2, nodošanu 

atsavināšanai D.T. (lēmums pievienots). 

2. Izveidot dzīvokļa īpašuma Nr.(..), kas atrodas Jaunatnes ielā 4, Pušā, Pušas pagastā, 

Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7880 900 0029, platība 54,2m2, nosacītās cenas 

noteikšanai novērtēšanas komisiju šādā sastāvā: 

komisijas priekšsēdētājs –  Viktors Afanasjevs, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 

“Maltas pagastu apvienība” struktūrvienības “Pušas pagasta 

pārvalde” saimniecības vadītājs - komunālās saimniecības 

pārzinis; 

komisijas locekļi:  Veronika Paplavska, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 

“Maltas pagastu apvienība” struktūrvienības “Pušas pagasta 

pārvalde” lietvede; 

Viktors Šmaukstelis, Zemes pārvaldības dienesta zemes lietu 

speciālists. 

3. Uzdot dzīvokļa īpašuma Nr.(..), kas atrodas Jaunatnes ielā 4, Pušā, Pušas pagastā, 

Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7880 900 0029, platība 54,2m2, novērtēšanas komisijai 

iesniegt nosacīto cenu apstiprināšanai Rēzeknes novada domei. 

 

34. § 

Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Pilskalna ielā 2, Pušā, Pušas pagastā, nodošanu atsavināšanai 

L.P.  
(Ziņo I.Ladnā) 

 

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

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

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

pastāvīgās komitejas 2019.gada 10.oktobra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” 

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

Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, 

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

n o l e m j: 

 

1. pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.(..), kas atrodas Pilskalna ielā 2, Pušā, Pušas 

pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7880 900 0038, platība 53,2m2, nodošanu 

atsavināšanai L.P.(lēmums pievienots). 

2. Izveidot dzīvokļa īpašuma Nr.(..), kas atrodas Pilskalna ielā 2, Pušā, Pušas pagastā, 

Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7880 900 0038, platība 53,2m2, nosacītās cenas 

noteikšanai novērtēšanas komisiju šādā sastāvā: 

komisijas priekšsēdētājs –  Viktors Afanasjevs, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 

“Maltas pagastu apvienība” struktūrvienības “Pušas pagasta 

pārvalde” saimniecības vadītājs - komunālās saimniecības 

pārzinis; 

komisijas locekļi:  Veronika Paplavska, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 

“Maltas pagastu apvienība” struktūrvienības “Pušas pagasta 

pārvalde” lietvede; 

Viktors Šmaukstelis, Zemes pārvaldības dienesta zemes lietu 

speciālists. 

3. Uzdot dzīvokļa īpašuma Nr.(..), kas atrodas Pilskalna ielā 2, Pušā, Pušas pagastā, 

Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7880 900 0038, platība 53,2m2, novērtēšanas komisijai 

iesniegt nosacīto cenu apstiprināšanai Rēzeknes novada domei. 
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35. § 

Par nekustamā īpašuma Liepu ielā 7, Veczosnā, Lūznavas pagastā, nodošanu atsavināšanai 

L. R. 
(Ziņo I.Ladnā) 

 

Izskatījusi L. R. 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 10.oktobra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” 

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

Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, 

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

n o l e m j: 

 

1. pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Liepu iela 7, kas atrodas Veczosnā, Lūznavas 

pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7868 004 0217, kas sastāv no diviem zemes 

gabaliem ar kadastra apzīmējumu 7868 004 0217 ar kopējo platību 1139 m2 un kadastra 

apzīmējumu 7868 004 0220 ar kopējo platību 2891 m2, uz zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 7868 004 0217 atrodas dzīvojamā māja ar kadastra apzīmējumu 7868 004 

0217 001, bet uz zemes vienības zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 7868 004 0220 

atrodas divas palīgceltnes ar kadastra apzīmējumiem 7868 004 0220 001 un 7868 004 

0220 002, nodošanu atsavināšanai L. R. (lēmums pievienots). 

2. Izveidot nekustamā īpašuma Liepu iela 7, kas atrodas Veczosnā, Lūznavas pagastā, 

Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7868 004 0217 nosacītās cenas noteikšanai novērtēšanas 

komisiju šādā sastāvā:  

komisijas priekšsēdētājs - Gatis Pučka, iestādes “Maltas pagastu apvienība” 

struktūrvienības “Lūznavas pagasta pārvalde” saimniecības 

pārzinis; 

komisijas locekļi: Arnolds Taranda, Rēzeknes novada pašvaldības Zemes 

pārvaldības dienesta zemes lietu speciālists; 

Jautrīte Mežule, iestādes “Maltas pagastu apvienība” 

struktūrvienības “Lūznavas pagasta pārvalde” lietvede. 

3. Uzdot nekustamā īpašuma Liepu iela 7, kas atrodas Veczosnā, Lūznavas pagastā, 

Rēzeknes novadā, kadastra Nr. 7868 004 0217 novērtēšanas komisijai iesniegt nosacīto 

cenu apstiprināšanai Rēzeknes novada domei. 

 

36. § 

Par nekustamā īpašuma “Aizvējiņi” Ozolaines pagastā nodošanu atsavināšanai  

 V. Š. 
(Ziņo I.Ladnā) 

 

Izskatījusi V.Š. iesniegumu par nekustamā īpašuma atsavināšanu, pamatojoties uz likuma 

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

pastāvīgās komitejas 2019.gada 10.oktobra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” 

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

Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, 

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

n o l e m j: 
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1. pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma “Aizvējiņi”, kas atrodas Ozolaines pagastā, 

Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7876 003 0066, kura sastāvā ietilpst zemes vienība ar 

kadastra apzīmējumu 7876 003 0066 – 0,34 ha platībā, nodošanu atsavināšanai V. Š. 

(lēmums pievienots). 

2. Izveidot nekustamā īpašuma “Aizvējiņi”, kas atrodas Ozolaines pagastā, Rēzeknes 

novadā, kadastra Nr.7876 003 0066, nosacītās cenas noteikšanai novērtēšanas komisiju 

šādā sastāvā: 

komisijas priekšsēdētāja –  Svetlana Kuzņecova, Rēzeknes novada pašvaldības 

iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienības 

“Ozolaines pagasta pārvalde” 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 “Aizvējiņi”, kas atrodas Ozolaines pagastā, Rēzeknes 

novadā, kadastra Nr.7876 003 0066, novērtēšanas komisijai iesniegt nosacīto cenu 

apstiprināšanai Rēzeknes novada domei. 

 

37. § 

Par nekustamā īpašuma “Ozoliņi 1” Ozolaines pagastā nodošanu atsavināšanai   

V.Š. 
(Ziņo I.Ladnā) 

 

Izskatījusi V. Š. iesniegumu par nekustamā īpašuma atsavināšanu, pamatojoties uz likuma 

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

pastāvīgās komitejas 2019.gada 10.oktobra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” 

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

Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, 

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

n o l e m j: 

 

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

Ozolaines pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7876 003 0399, kura sastāvā ietilpst 

zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7876 003 0399 – 0,3 ha platībā, nodošanu 

atsavināšanai V. Š. (lēmums pievienots). 

2. Izveidot nekustamā īpašuma “Ozoliņi 1”, kas atrodas “Ozoliņi 1”, Ozolaines pagastā, 

Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7876 003 0399, nosacītās cenas noteikšanai novērtēšanas 

komisiju šādā sastāvā: 

komisijas priekšsēdētāja –  Svetlana Kuzņecova, Rēzeknes novada pašvaldības 

iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienības 

“Ozolaines pagasta pārvalde” 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 “Ozoliņi 1”, kas atrodas “Ozoliņi 1”, Ozolaines pagastā, 

Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7876 003 0399, novērtēšanas komisijai iesniegt nosacīto 

cenu apstiprināšanai Rēzeknes novada domei. 
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38. § 

Par nekustamā īpašuma “Priedītes 1” Ozolaines pagastā nodošanu atsavināšanai   

V. Š. 
(Ziņo I.Ladnā) 

 

Izskatījusi V.Š. iesniegumu par neapbūvēta zemesgabala atsavināšanas ierosinājuma 

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

3.punktu, ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 10.oktobra priekšlikumu, Rēzeknes 

novada dome, balsojot “par” - 14 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis 

Deksnis, Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, 

Guntis Rasims, Juris Runčs, Viktors Ščerbakovs, Monvīds Švarcs, Ērika Teirumnieka), “pret” - 

nav, “atturas” - nav,  n o l e m j: 

 

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

Ozolaines pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7876 003 0400, kura sastāvā ietilpst 

zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7876 003 0400 – 0,39 ha platībā, nodošanu 

atsavināšanai Vetam Š. (lēmums pievienots). 

2. Izveidot nekustamā īpašuma “Priedītes 1”, kas atrodas “Priedītes 1”, Ozolaines pagastā, 

Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7876 003 0400, nosacītās cenas noteikšanai novērtēšanas 

komisiju šādā sastāvā: 

komisijas priekšsēdētāja –  Svetlana Kuzņecova, Rēzeknes novada pašvaldības 

iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienības 

“Ozolaines pagasta pārvalde” 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 “Priedītes 1”, kas atrodas Ozolaines pagastā, Rēzeknes 

novadā, kadastra Nr.7876 003 0400, novērtēšanas komisijai iesniegt nosacīto cenu 

apstiprināšanai Rēzeknes novada domei. 

 

39. § 

Par ēdināšanas pakalpojuma maksas apstiprināšanu Rēzeknes novada pašvaldības 

izglītības iestādēs  
(Ziņo S.Ančikovska) 

 

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

vērtības nodokļa likuma 52.panta pirmās daļas 12.punktu, ņemot vērā Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijas vadlīnijas par maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanu un 

izcenojumu apstiprināšanas kārtību pašvaldībās, kā arī Izglītības, kultūras un sporta jautājumu 

pastāvīgās komitejas un Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 26.septembra priekšlikumus, 

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

Buharins, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Edgars Nizins, 

Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Viktors Ščerbakovs, Monvīds Švarcs, Ērika 

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

 

1. ar 2019.gada 1.novembri Rēzeknes novada pašvaldības izglītības iestādēs noteikt 

sekojošu ēdināšanas pakalpojuma maksu (bez pievienotās vērtības nodokļa) atbilstoši 

Pielikumam Nr.1; 

2. noteikt, ka darbinieki maksā pilnu ēdināšanas pakalpojuma maksu; 
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3. noteikt, ka vienas ēdienreizes porcijas produktu izmaksas konkrētā dienā var atšķirties 

10% ietvaros. 

4.  atzīt par spēku zaudējušu Rēzeknes novada domes 2016.gada 18.augusta lēmumu 

“Par izglītojamo ēdināšanas izmaksu apstiprināšanu Rēzeknes novada pašvaldības 

izglītības iestādēs”(protokols Nr.19;1.§) ar visiem tajos izdarītajiem grozījumiem.  

 

40. § 

Par pārrakstīšanās kļūdas labošanu Rēzeknes novada domes 2011.gada 7.jūlija lēmumā 

“Par grozījumiem Stoļerovas pagasta padomes 2009.gada 30. janvāra lēmumā „Par zemes 

lietošanas tiesību izbeigšanu Stoļerovas pagasta zemes lietotājiem”  
(Ziņo M.Vizule) 

 

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

procesa likuma 72.panta pirmo daļu, Stoļerovas pagasta pārvaldes 2019.gada 9.oktobra 

iesniegumu par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7892 004 0035, ņemot vērā 

Tautsaimniecības attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas 2019.gada 10.oktobra priekšlikumu, 

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

Buharins, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Edgars Nizins, 

Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Viktors Ščerbakovs, Monvīds Švarcs, Ērika 

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

 

1. sakarā ar to, ka 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 2011.gada 7.jūlija lēmuma “Par grozījumiem Stoļerovas 

pagasta padomes 2009.gada 30. janvāra lēmumā „Par zemes lietošanas tiesību 

izbeigšanu Stoļerovas pagasta zemes lietotājiem” (protokols Nr.14, 31.§) pielikumā 

Nr.1 zemes vienības kadastra apzīmējumu no „7892 003 0035” uz „7892 004 0035”. 

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

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

 

41. § 

Par neapbūvētas un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantotas pašvaldībai piekrītošas 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7862 003 0319 reģistrēšanu zemesgrāmatā uz 

pašvaldības vārda Kaunatas pagastā  
(Ziņo M.Vizule) 

 

Izskatījusi Kaunatas pagasta pārvaldes iesniegumu par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 7862 003 0319 reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda Kaunatas pagastā, 

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

ņemot vērā Tautsaimniecības attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas 2019.gada 10.oktobra 

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

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

Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Viktors Ščerbakovs, Monvīds Švarcs, Ērika 

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

 

pieņemt lēmumu par neapbūvētas un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantotas pašvaldībai 

piekrītošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7862 003 0319 reģistrēšanu zemesgrāmatā uz 

pašvaldības vārda Kaunatas pagastā (lēmums pievienots). 
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42. § 

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 013 0060 platības sadalījuma pa zemes 

lietošanas veidiem precizēšanu Silmalas pagastā  
(Ziņo M.Vizule) 

 

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 10. oktobra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 14 (Regīna 

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

Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Viktors 

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

 

pieņemt lēmumu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 013 0060 platības 

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

 

43. § 

Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7862 002 0153, 7862 002 0154, 7862 002 0155 

apvienošanu Kaunatas pagastā  
(Ziņo M.Vizule) 

 

Izskatījusi Kaunatas 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 10.oktobra 

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

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

Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Viktors Ščerbakovs, Monvīds Švarcs, Ērika 

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

 

pieņemt lēmumu par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7862 002 0153, 7862 002 

0154, 7862 002 0155 apvienošanu Kaunatas pagastā (lēmums pievienots). 

 

44. § 

Par 2014.gada 6.maija zemes nomas līguma Nr.229 darbības termiņa pagarināšanu un 

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

 

Izskatījusi A. V., dzīvo: (adrese), 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 3.1. un 

3.2.apakšpunktu nosacījumiem, ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 10.oktobra 

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

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

Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Viktors Ščerbakovs, Monvīds Švarcs, Ērika 

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

 

pieņemt lēmumu par 2014.gada 6.maija zemes nomas līguma Nr.229 darbības termiņa 

pagarināšanu un zemes nomas līguma izteikšanu jaunā redakcijā (lēmums pievienots). 
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45. § 

Par 2014.gada 10.maija zemes nomas līguma Nr.069 darbības termiņa pagarināšanu un 

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

 

Izskatījusi J.B., dzīvo: (..), 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, trešās daļas 3.1. un 

3.2.apakšpunktu nosacījumiem, ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 10.oktobra 

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

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

Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Viktors Ščerbakovs, Monvīds Švarcs, Ērika 

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

 

pieņemt lēmumu par 2014.gada 10.maija zemes nomas līguma Nr.069 darbības termiņa 

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

 

46. § 

Par 2009.gada 26.jūnija Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.98 izbeigšanu ar A.I. 

Sakstagala pagastā  
(Ziņo A.Bringule) 

 

Izskatījusi A. I. iesniegumu par zemes nomas līguma izbeigšanu, pamatojoties uz likuma 

„Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 15.panta pirmās daļas 10.punktu, 37.pantu, 

41.panta pirmās daļas 3.punktu, ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 10.oktobra 

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

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

Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Viktors Ščerbakovs, Monvīds Švarcs, Ērika 

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

 

pieņemt lēmumu par 2009.gada 26. jūnija Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.98 

izbeigšanu ar A. I. Sakstagala pagastā (lēmums pievienots). 

 

47. § 

Par sociālā dzīvokļa īres līguma izbeigšanu ar I. M. Stružānu pagastā  
(Ziņo S.Strankale) 

 

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

sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 5.pantu un 14.pantu, Rēzeknes novada 

pašvaldības 2009.gada 15.oktobra saistošo noteikumu Nr.9 „Par sociālo dzīvokļu izīrēšanas 

kārtību” 2.1.punktu, 1.7.punktu, 8.4.punktu, ņemot vērā Sociālo un veselības aizsardzības 

jautājumu pastāvīgās komitejas 2019.gada 10.oktobra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, 

balsojot “par” - 14 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, 

Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis 

Rasims, Juris Runčs, Viktors Ščerbakovs, Monvīds Švarcs, Ērika Teirumnieka), “pret” - nav, 

“atturas” - nav,  n o l e m j: 
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1. pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu ar I. M. par dzīvokļa 

Nr.(..) īri, kas atrodas Miera ielā 5, Strūžānos, Stružānu pagastā (lēmums pievienots). 

2. Uzdot pašvaldības SIA “STRŪŽĀNU SILTUMS” valdes loceklim Renāram Vabalam 

sagatavot un noslēgt vienošanos par sociālā dzīvokļa īres līgumu izbeigšanu ar I. M. 

 

48. § 

Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu  
(Ziņo S.Strankale) 

 

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

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

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

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

veselības aizsardzības jautājumu pastāvīgās komitejas 2019.gada 10.oktobra priekšlikumu, 

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

Buharins, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Edgars Nizins, 

Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Viktors Ščerbakovs, Monvīds Švarcs, Ērika 

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

 

1. atzīt V. R., personas kods (..), par tiesīgu īrēt sociālo dzīvokli, noteikt īrētajam 

dzīvoklim Lidicas ielā (..), Audriņos, Audriņu pagastā, Rēzeknes novadā, sociālā 

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

17.oktobra līdz 2020.gada 16.aprīlim. Uzdot Nautrēnu pagasta apvienības 

struktūrvienības Audriņu pagasta pārvalde vadītājam Eināram Aleksandram 

Bindemanim sagatavot un noslēgt sociālā dzīvokļa īres līgumu ar V. R. 

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

sociālajā dzīvoklī Miera ielā (..) (istaba Nr. (..)), Strūžānos, Stružānu pagastā, Rēzeknes 

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

17.oktobra līdz 2020.gada 16.aprīlim. Uzdot SIA “STRŪŽĀNU SILTUMS” valdes 

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

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

dzīvoklim Jaunatnes ielā (..), Lūznavā, Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā, sociālā 

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

17.oktobra līdz 2020.gada 16.aprīlim. Uzdot SIA “Maltas dzīvokļu komunālās 

saimniecības uzņēmums” valdes loceklim Jānim Kravalim sagatavot un noslēgt sociālā 

dzīvokļa īres līgumu ar A. M. 

4. Atzīt M. R., personas kods (..), par tiesīgu īrēt sociālo dzīvokli, noteikt īrētajam 

dzīvoklim Meža iela (..), Gaigalavā, Gaigalavas pagastā, Rēzeknes novadā, sociālā 

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

17.oktobra līdz 2020.gada 16.aprīlim. Uzdot Dricānu pagastu apvienības 

struktūrvienības Gaigalavas pagasta pārvaldes vadītājai Valentīnai Pustei sagatavot un 

noslēgt sociālā dzīvokļa īres līgumu ar M.R. 

 

49. § 

Par pakalpojums “Bērnu un ģimenes atbalsta centrs” reģistrēšanu  
(Ziņo Ž.Feldmanis) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4.punktu un Tiskādu bērnu 

nama vadītāja 2019.gada 8.oktobra iesniegumu, ņemot vērā Sociālo un veselības aizsardzības 

jautājumu pastāvīgās komitejas 2019.gada 10.oktobra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, 

balsojot “par” - 14 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, 
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Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis 

Rasims, Juris Runčs, Viktors Ščerbakovs, Monvīds Švarcs, Ērika Teirumnieka), “pret” - nav, 

“atturas” - nav,  n o l e m j: 

 

reģistrēt Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā pakalpojums “Bērnu un ģimenes atbalsta 

centrs” reģistrēšanu Tiskādu bērnu namā. 

 

50. § 

Par papildinājumiem Rēzeknes novada domes 2019.gada 21.februāra lēmumā “Par 

Rēzeknes novada pašvaldības Adamovas speciālās internātpamatskolas likvidāciju” 
(Ziņo S.Ančikovska) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 3.pantu, 4.pantu, 14.panta pirmās daļas pirmo 

punktu, 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 1.punktu, ņemot 

vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 17.oktobra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, 

balsojot “par” - 14 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, 

Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis 

Rasims, Juris Runčs, Viktors Ščerbakovs, Monvīds Švarcs, Ērika Teirumnieka), “pret” - nav, 

“atturas” - nav,  n o l e m j: 

 

sakarā ar to, ka pašvaldībai kā publisko tiesību subjektam, pildot savas funkcijas, likumā 

noteiktajā kārtībā ir tiesības veidot pašvaldību iestādes, pašvaldības domei attiecīgi pieņemot 

lēmumus par pašvaldības iestāžu izveidošanu, reorganizēšanu un likvidēšanu,  

papildināt Rēzeknes novada domes 2019.gada 21.februāra lēmumu “Par Rēzeknes novada 

pašvaldības Adamovas speciālās internātpamatskolas likvidāciju” (protokols Nr.5, 1.§) ar 

7.punktu šādā redakcijā: 

 

“7. Rēzeknes novada pašvaldībai pēc tās iestādes - Rēzeknes novada pašvaldības Adamovas 

speciālās internātpamatskolas - likvidācijas ar 2019.gada 1.septembri kā šīs iestādes 

dibinātājai piekrīt likvidētās iestādes - Rēzeknes novada pašvaldības Adamovas speciālās 

internātpamatskolas – tiesības, saistības, manta un finanšu līdzekļi.”  

 

51. § 

Par nekustamā īpašuma “c.Lūznava”,  Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā, telpas Nr.14 

ēkā ar kadastra apzīmējumu 7868 002 0069 005 nomas tiesību izsoli saimnieciskajai 

darbībai 
 (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 

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

iznomāšanas noteikumi” 12., 24. 25.punktu, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Maltas 

pagastu apvienība” struktūrvienības “Lūznavas pagasta pārvalde” 2019.gada 16.oktobra 

iesniegumu, ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 17.oktobra priekšlikumu, 

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

Buharins, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Edgars Nizins, 

Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Viktors Ščerbakovs, Monvīds Švarcs, Ērika 

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

 

1. Nodot nomā Rēzeknes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „c.Lūznava”, 

Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā, ar kadastra Nr.7868 002 0069,  telpu Nr.14 – 30,9 m² 



40 

 

platībā un ar to saistīto 1/5 domājamo daļu no koplietošanas telpām ar Nr.7, 8, 10, 12, 15 (29,5 

m2 kopplatība), kas atrodas ēkā ar kadastra apzīmējumu 7868 002 0069 005, adrese Pils iela 6, 

Lūznava, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads, lietošanas mērķis – saimnieciskajai darbībai, 

t.sk. pasta pakalpojumu sniegšanai, rīkojot nekustamā īpašuma nomas tiesību izsoli. 

2. Izveidot komisiju izsoles procesa veikšanai šādā sastāvā: 

Komisijas priekšsēdētājs:  Gatis Pučka – struktūrvienības “Lūznavas pagasta pārvalde”  

vadītāja p.i.; 

Komisijas locekļi:        Jautrīte Mežule – struktūrvienības “Lūznavas pagasta pārvalde”  

lietvede; 

   Ina Kaļinina – iestādes “Maltas pagastu apvienība” vecākā     

grāmatvede. 

3. Apstiprināt nomas maksas nosacīto cenu (izsoles sākumcenu) –  63,70 EUR mēnesī (bez 

PVN). 

4. Apstiprināt publicējamo informāciju par nomā nododamo telpu Nr.14 – 30.9 m2 platībā un              

1/5 domājamo daļu no koplietošanas telpām ar Nr.7, 8, 10, 12, 15 (29,5 m2 kopplatība), kas 

atrodas ēkā ar kadastra apzīmējumu 7868 002 0069 005 pēc adreses:  Pils iela 6, Lūznava, 

Lūznavas pagastā,  Rēzeknes novadā (publicējamā informācija pievienota). 

5. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma “c.Lūznava” telpas Nr.14 - 30.9 m2 platībā un                

1/5 domājamās daļas no koplietošanas telpām ar Nr.7, 8, 10, 12, 15 (29,5 m2 kopplatība), kas 

atrodas ēkā ar kadastra apzīmējumu 7868 002 0069 005 pēc adreses: Pils iela 6, Lūznava, 

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

noteikumi pievienoti). 

6. Komisijai organizēt telpu nomas tiesību izsoli saskaņā ar ārējiem normatīvajiem aktiem, kas 

regulē pašvaldības mantas nomas tiesību izsoli un Rēzeknes novada domes apstiprināto 

pašvaldības nekustamā īpašuma Pils iela 6, Lūznava, Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā, ar 

kadastra Nr. 7868 002 0069,  telpas Nr.14 – 30.9 m² platībā un 1/5 domājamās daļas no 

koplietošanas telpām ar Nr.7, 8, 10, 12, 15 (29,5 m2 kopplatība), kas atrodas ēkā ar kadastra 

apzīmējumu 7868 002 0069 005, nomas tiesību izsoles norises kārtību. 

7. Komisijai nodrošināt informācijas par nomas objektu publicēšanu pašvaldības mājas lapā  un 

izvietošanu publiski pieejamā vietā Lūznavas pagasta pārvaldes telpās un informācijas 

sniegšanas vietās atbilstoši ārējiem normatīvajiem aktiem, kas regulē pašvaldības mantas 

nomas tiesību izsoli.   

8. Komisijai iesniegt apstiprināšanai Rēzeknes novada pašvaldībai telpas nomas tiesību izsoles 

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

 

Sēde slēgta 10:40 

 

Nākamā kārtējā Rēzeknes novada domes sēde tiek sasaukta 2019.gada 7.novembrī. 

 

Pielikumi: 

1. Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 17.oktobra saistošie noteikumi Nr.46 

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

Nr.23 „Par Rēzeknes novada pašvaldības budžetu 2019.gadam”” ar trijiem pielikumiem 

kopā uz 20 lapām; 

2. Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 17.oktobra saistošo noteikumu Nr.46 

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

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

uz 5 lapām; 

3. Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 17.oktobra saistošie noteikumi Nr.47 

„Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2010.gada 15.aprīļa saistošajos noteikumos 
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Nr.24 „Par sanitārās tīrības uzturēšanu un īpašumam piegulošās publiskā lietošanā 

esošas teritorijas kopšanu Rēzeknes novadā”” uz 2 lapām; 

4. Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 17.oktobra saistošo noteikumu Nr.47 

„Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2010.gada 15.aprīļa saistošajos noteikumos 

Nr.24 „Par sanitārās tīrības uzturēšanu un īpašumam piegulošās publiskā lietošanā 

esošas teritorijas kopšanu Rēzeknes novadā”” paskaidrojuma raksts uz 2 lapām; 

5. Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 17.oktobra saistošie noteikumi Nr.48 

„Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2010.gada 16.septembra saistošajos 

noteikumos Nr.41 „Par sabiedrisko kārtību Rēzeknes novadā”” uz 2 lapām; 

6. Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 17.oktobra saistošo noteikumu Nr.48 

„Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2010.gada 16.septembra saistošajos 

noteikumos Nr.41 „Par sabiedrisko kārtību Rēzeknes novadā”” paskaidrojuma raksts uz 

2 lapām; 

7. Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 17.oktobra saistošie noteikumi Nr.49 

„Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2010.gada 16.septembra saistošajos 

noteikumos Nr.42 „Par mājdzīvnieku uzturēšanu Rēzeknes novadā”” uz 1 lapas; 

8. Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 17.oktobra saistošo noteikumu Nr.49 

„Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2010.gada 16.septembra saistošajos 

noteikumos Nr.42 „Par mājdzīvnieku uzturēšanu Rēzeknes novadā”” paskaidrojuma 

raksts uz 2 lapām; 

9. Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 17.oktobra saistošie noteikumi Nr.50 

„Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada 5.aprīļa saistošajos noteikumos 

Nr.73 “Par nekustamo īpašumu uzturēšanu Rēzeknes novadā”” uz 1 lapas; 

10. Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 17.oktobra saistošo noteikumu Nr.50 

„Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada 5.aprīļa saistošajos noteikumos 

Nr.73 “Par nekustamo īpašumu uzturēšanu Rēzeknes novadā”” paskaidrojuma raksts uz 

2 lapām; 

11. Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 17.oktobra saistošie noteikumi Nr.51 

„Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2017.gada 2.marta saistošajos noteikumos 

Nr.82 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība 

Rēzeknes novada pašvaldībā”” uz 1 lapas; 

12. Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 17.oktobra saistošo noteikumu Nr.51 

„Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2017.gada 2.marta saistošajos noteikumos 

Nr.82 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība 

Rēzeknes novada pašvaldībā”” paskaidrojuma raksts uz 2 lapām; 

13. Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 17.oktobra saistošie noteikumi Nr.52 

„Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2010.gada 17.jūnija saistošajos noteikumos 

Nr.30 „Par Rēzeknes novada kapsētu apsaimniekošanas noteikumiem”” uz 2 lapām; 

14. Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 17.oktobra saistošo noteikumu Nr.52 

„Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2010.gada 17.jūnija saistošajos noteikumos 

Nr.30 „Par Rēzeknes novada kapsētu apsaimniekošanas noteikumiem”” paskaidrojuma 

raksts uz 2 lapām; 

15. Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 17.oktobra saistošie noteikumi Nr.53 

„Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2016.gada 4.augusta saistošajos noteikumos 

Nr.73 “Par atbildību par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu 

ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumu pārkāpšanu”” uz 1 lapas; 

16. Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 17.oktobra saistošo noteikumu Nr.53 

„Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2016.gada 4.augusta saistošajos noteikumos 

Nr.73 “Par atbildību par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu 
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ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumu pārkāpšanu”” paskaidrojuma raksts uz 2 

lapām; 

17. Bijušā Pušas pagasta padomes priekšsēdētāja J. M. 2019.gada 4.oktobra iesniegums ar 

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izziņu pielikumā kopā uz 2 lapām 

18. Bijušā Kantinieku pagasta padomes priekšsēdētāja J. P. 2019.gada 4.oktobra iesniegums 

ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izziņām pielikumā kopā uz 3 lapām 

19. Iestādes “Kaunatas pagastu apvienība” struktūrvienības “Griškānu pagasta pārvalde” 

2019.gada 10.septembra iesnieguma Nr.2.2/375 kopija uz 1 lapas 

20. Valsts valodas centra 2019.gada 2.oktobra atzinuma Nr.1-16.1/215 kopija uz 1 lapas 

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

2019.gada 7.oktobra iesnieguma Nr.2.2/143 kopija ar dokumentu kopijām pielikumā, 

kopā uz 3 lapām 

22. Rēzeknes novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Attīrīšanas iekārtas”, Feimaņu 

pagastā, Rēzeknes novadā, ar kadastra Nr.7852 004 0134, izsoles noteikumi ar 

pielikumiem, kopā uz 12 lapām 

23. Iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienības “Ozolaines pagasta pārvalde” 

2019.gada 1.oktobra iesnieguma Nr.2.2/139 kopija ar dokumentu kopijām pielikumā, 

kopā uz 3 lapām 

24. Rēzeknes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Viduszeme” Ozolaines pagastā, 

Rēzeknes novadā, ar kadastra Nr.7876 001 2347, izsoles noteikumi ar pielikumiem, 

kopā uz 12 lapām 

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

2019.gada 7.oktobra iesnieguma Nr.2.2/65 iesnieguma kopija ar nosacītās cenas 

aprēķinu pielikumā, kopā uz 3 lapām 

26. Publicējamā informācija par nekustamā īpašuma “Stoļerovas centrs”, Stoļerova, 

Stoļerovas pagasts, Rēzeknes novads, telpas Nr.7 ēkā ar kadastra apzīmējumu 7892 002 

0255 001 nomas tiesību izsoli saimnieciskajai darbībai uz 1 lapas 

27. Nekustamā īpašuma “Stoļerovas centrs”, Stoļerova, Stoļerovas pagastā, Rēzeknes 

novadā, telpas Nr.7 ēkā ar kadastra apzīmējumu 7892 002 0255 001 nomas tiesību 

mutiskās izsoles noteikumi saimnieciskajai darbībai ar pielikumiem, kopā uz 15 lapām 

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

2019.gada 4.oktobra iesnieguma Nr.2.2/31 iesnieguma kopija uz 1 lapas 

29. Pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7860 006 0151 

Kantinieku 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 

30. Iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienības “Lūznavas pagasta pārvalde” 

2019.gada 2.oktobra iesnieguma Nr.2.3/115 iesnieguma kopija uz 1 lapas 

31. Rezerves zemes fonda neapbūvēto zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7868 004 

0045, 7868 004 0207 un 7868 004 0239 Lūznavas 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 

26 lapām 

32. Pašvaldībai piekritīgo neapbūvēto zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7886 005 

0206, 7886 002 0501 un 7886 002 0069 Sakstagala 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 

25 lapām 

33. Neapbūvētu zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7888 015 0249, 7888 004 0102 

un 7888 010 0171 Silmalas pagastā, nomas tiesību izsoles noteikumi ar pielikumiem, ar 
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nomā nododamās zemes apsekošanas aktu un nomā nododamās zemes nosacītās nomas 

maksas noteikšanas protokolu pielikumā, kopā uz 25 lapām 

34. Tiskādu bērnu nama 2019.gada 8.oktobra iesnieguma Nr.1.16/104 kopija uz 1 lapas 

35. Rēzeknes novada domes lēmumi (administratīvie akti) grafiskie pielikumi Nr.1., Nr.2, 

Nr.3., Nr.4., 25.§ - 38.§, 41.§ - 43.§ ar pielikumiem, 44.§ - 47.§, kopā uz 32 lapām 

36. Izglītojamo ēdināšanas pakalpojuma maksas pielikums uz 15 lapām 

37. Iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienības “Lūznavas pagasta pārvalde” 

2019.gada 16.oktobra iesnieguma Nr.2.2/122 iesnieguma un Nomas maksas aprēķina 

kopija uz 2 lapām 

38. Publicējamā informācija par nekustamā īpašuma “c.Lūznava”, Lūznava, Lūznavas 

pagasts, Rēzeknes novads, telpas Nr.14 ēkā ar kadastra apzīmējumu 7868 002 0069 005 

nomas tiesību izsoli saimnieciskajai darbībai uz 1 lapas 

39. Izsoles noteikumi Nekustamā īpašuma “c. Lūznava”, Lūznavas pagastā, Rēzeknes 

novadā, telpas Nr.14 ēkā ar kadastra apzīmējumu 7868 002 0069 005 nomas tiesību 

mutiskās izsoles noteikumi saimnieciskajai darbībai uz 15 lapām. 

 

 

Sēdes vadītājs                                                                                                     Monvīds Švarcs 

2019.gada 17.oktobrī 
 

 

Protokoliste                                                                                                         Iveta Ladnā 

2019.gada 17.oktobrī  


