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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 7.novembrī                                                                                                              Nr.25 
 

Sēde sasaukta plkst.10.00 

Sēde atklāta plkst.10.00 

 

Sēdi vada Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs 

 

Protokolē Rēzeknes novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības nodaļas vadītāja Ilona Turka 

 

Piedalās:  

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

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

Edgars Nizins, Guntis Rasims, Juris Runčs, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs  Šķesters, Ērika 

Teirumnieka  

– Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniece Elvīra Pizāne 

– Rēzeknes novada pašvaldības izpilddirektors Jānis Troška 

– Rēzeknes novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības juriste Silvija Kipļuka 

– Rēzeknes novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības juriste Iveta Ladnā 

– Rēzeknes novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Silvija 

Ančikovska 

– Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītājs Guntars Skudra 

− 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 projektu vadītāja Brigita 

Arbidāne 

− Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas vecākā vides aizsardzības 

speciāliste Terēzija Kruste 

− Rēzeknes novada pašvaldības Sociālā dienesta nodaļas vadītājas vietniece Inta Greivule-

Loca 

− Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Dricānu pagastu apvienība”  struktūrvienības 

“Sakstagala pagasta pārvalde”  vadītāja Tamāra Tutina 

− Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Dricānu pagastu apvienība”  struktūrvienības 

“Ģimenes centrs “Vītoli””  vadītāja Diāna Vasiļjeva 

− Laikraksta „Rēzeknes Vēstis” žurnāliste Aleksandra Elksne-Pavlovska 

− Laikraksta „Panorama Rezekne” žurnālists Sergejs Timofejevs 

 

Nepiedalās: Rēzeknes novada domes deputāts Pēteris Stanka - pamatdarbā 

 

mailto:info@rdc.lv
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Darba kārtībā: 

1. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 7.novembra saistošo noteikumu Nr.54 

„Par braukšanas maksas atvieglojumiem un transporta izdevumu atlīdzināšanas 

kārtību izglītojamajiem Rēzeknes novadā” izdošanu  

2. Par grozījumu Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Dricānu pagastu apvienība” 

nolikumā  

3. Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Nautrēnu pagastu 

apvienība” nolikumā  

4. Par ielas nosaukuma pārdēvēšanu Maltas pagastā  

5. Par daļas no nekustamā īpašuma “Adamovas muiža”, Adamova, Vērēmu pagasts, 

Rēzeknes novads, nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Latvijas Sarkanais 

Krusts”  

6. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7844 003 

0112 Bērzgales pagastā nomas tiesību izsoli  

7. Par neapbūvētās pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

7862 003 0033 Kaunatas pagastā nomas tiesību izsoli  

8. Par rezerves zemes fonda neapbūvēto zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 

6876 002 0040, 6876 002 0202, 6876 004 0187, 6876 004 0072 Nautrēnu pagastā 

nomas tiesību izsoli  

9. Par nekustamā īpašuma “Ružinas mehāniskās darbnīcas” Vecružinā, Silmalas 

pagastā, Rēzeknes novadā, telpas Nr.1 daļas ēkā ar kadastra apzīmējumu 7888 004 

0221 001 nomas tiesību izsoli saimnieciskajai darbībai  

10. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Janapoles pļava 1” Griškānu pagastā 

pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli  

11. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Strautmala” Griškānu pagastā pārdošanu 

mutiskā izsolē ar augšupejošu soli  

12. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Rītausma 88” Ozolaines pagastā izsoles 

rezultātu apstiprināšanu  

13. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Preiļu iela 5A” Silmalas pagastā izsoles 

rezultātu apstiprināšanu  

14. Par dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā  

15. Par nekustamā īpašuma „Meirāni” Bērzgales pagastā nosacītās cenas 

apstiprināšanu  

16. Par nekustamā īpašuma “Asaru skaistums” Čornajas pagastā nosacītās cenas 

apstiprināšanu  

17. Par nekustamā īpašuma Ziedu ielā 7, Kaunatā, Kaunatas pagastā, nosacītas cenas 

apstiprināšanu  

18. Par nekustamā īpašuma “Arsenijs” Stoļerovas pagastā nosacītās cenas 

apstiprināšanu  

19. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..), “Liesmas”, Nautrēnu pagasts, nosacītās cenas 

apstiprināšanu  

20. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..), “Skolas”, Nautrēnu pagasts, nosacītās cenas 

apstiprināšanu  

21. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..), Jaunatnes iela 3, Puša, Pušas pagasts, nosacītās cenas 

apstiprināšanu  

22. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..), Jaunatnes iela 4, Puša, Pušas pagasts, nosacītās cenas 

apstiprināšanu  

23. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..), Jaunatnes iela 4, Puša, Pušas pagasts, nosacītās cenas 

apstiprināšanu  
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24. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..), Pilskalna iela 2, Puša, Pušas pagasts, nosacītās cenas 

apstiprināšanu  

25. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..), Pilskalna iela 2, Puša, Pušas pagasts, nosacītās cenas 

apstiprināšanu  

26. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..), Lakstīgalu iela 1, Vecružina, Silmalas pagasts, 

nosacītās cenas apstiprināšanu  

27. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..), Lakstīgalu iela 1, Vecružina, Silmalas pagasts, 

nosacītās cenas apstiprināšanu  

28. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..), Lakstīgalu iela 1, Vecružina, Silmalas pagasts, 

nosacītās cenas apstiprināšanu  

29. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..), Lakstīgalu iela 1, Vecružina, Silmalas pagasts, 

nosacītās cenas apstiprināšanu  

30. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..), Lakstīgalu iela 1, Vecružina, Silmalas pagasts, 

nosacītās cenas apstiprināšanu  

31. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..), Lakstīgalu iela 1, Vecružina, Silmalas pagasts, 

nosacītās cenas apstiprināšanu  

32. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..), Lakstīgalu iela 1, Vecružina, Silmalas pagasts, 

nosacītās cenas apstiprināšanu  

33. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..), Lakstīgalu iela 1, Vecružina, Silmalas pagasts, 

nosacītās cenas apstiprināšanu  

34. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..), Lakstīgalu iela 1, Vecružina, Silmalas pagasts, 

nosacītās cenas apstiprināšanu   

35. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..), Mediķu iela 2, Veczosna, Lūznavas pagasts, nodošanu 

atsavināšanai J. B.  

36. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..), Mediķu iela 9, Veczosna, Lūznavas pagasts, nodošanu 

atsavināšanai E. K.  

37. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..), Liepu iela 13, Veczosna, Lūznavas pagasts, nodošanu 

atsavināšanai A. S. 

38. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..), Lakstīgalu iela 1, Vecružina, Silmalas pagasts, 

nodošanu atsavināšanai V. M.  

39. Par nekustamā īpašuma “Uzvara 108” Ozolaines pagastā nodošanu atsavināšanai 

I.G. 

40. Par Lubāna ezera zivju tīklu limitu sadali komerciālajai zvejai 2020.gadam 

41. Par Idzipoles ezera zivju tīklu limitu sadali komerciālajai zvejai 2020.gadam 

42. Par Ilzas ezera zivju tīklu limitu sadali komerciālajai zvejai 2020.gadam 

43. Par Ismeru - Žogotu ezera zivju tīklu limitu sadali komerciālajai zvejai 2020.gadam 

44. Par Lielā Kūriņa ezera zivju tīklu limitu sadali komerciālajai zvejai 2020.gadam 

45. Par Pārtavas ezera zivju tīklu limitu sadali komerciālajai zvejai 2020.gadam 

46. Par Salāja ezera zivju tīklu limitu sadali komerciālajai zvejai 2020.gadam 

47. Par Stiebrāja ezera zivju tīklu limitu sadali komerciālajai zvejai 2020.gadam 

48. Par Tiskādu ezera trīsuļodu kāpuru rāmju limitu sadali komerciālajai zvejai 

2020.gadam 

49. Par Viraudas ezera (Lendžu pagasts) zivju tīklu limitu sadali komerciālajai zvejai 

2020.gadam 

50. Par Viraudas ezera (Mākoņkalna pagasts) zivju tīklu limitu sadali komerciālajai 

zvejai 2020.gadam 

51. Par Baļinovas ezera zivju tīklu vai murdu limitu piešķiršanu 2020.gadā 

52. Par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā ZS „Ašu sils 1” Lubāna ezerā  

53. Par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā ZS „Atvari” Lubāna ezerā  

54. Par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā IK „Coms” Lubāna ezerā  
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55. Par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā IK „Dienvidvējš” Lubāna 

ezerā  

56. Par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā ZS „Dirvani” Lubāna ezerā  

57. Par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā ZS „Dīķmalas” Lubāna ezerā  

58. Par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā IK „Ievas II” Lubāna ezerā  

59. Par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā SIA „Kalniņi SA” Lubāna 

ezerā  

60. Par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā IK „Klusie ūdeņi” Lubāna 

ezerā  

61. Par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā ZS „Krāces” Lubāna ezerā  

62. Par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā ZS „Lejas” Lubāna ezerā  

63. Par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā SIA „MADARAS Z” Lubāna 

ezerā  

64. Par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā ZS „Mālnieki” Lubāna ezerā  

65. Par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā ZS „Paeglīši” Lubāna ezerā  

66. Par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā SIA „Priežu sils” Lubāna 

ezerā  

67. Par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā ZS „Silamala” Lubāna ezerā  

68. Par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā IK „Sniegs” Lubāna ezerā  

69. Par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā ZS „Straumes” Lubāna ezerā  

70. Par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā IK „Ziemeļvējš” Lubāna 

ezerā  

71. Par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā ZS „Zvejnieki” Lubāna ezerā  

72. Par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā IK „Zvejsala” Lubāna ezerā  

73. Par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā ZS „Dirvani” Lielā Kūriņa 

ezerā  

74. Par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā SIA „Sivolma” Tiskādu ezerā 

75. Par samaksas samazināšanu K. G., A. G., I. G. par īpašumā piešķirto zemi 

Ilzeskalna pagastā  

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

Rēzeknes novada pašvaldībai piekrītošajām apbūvētām un neapbūvētām zemes 

vienībām, valstij piekritīgajām apbūvētajām un neapbūvētajām zemes vienībām 

un zemes izmantošanu zemes reformas pabeigšanai” pielikuma sarakstā Nr.12 

Lūznavas pagastā  

77. Par starpgabala statusa noteikšanu zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 

7846 003 0197, 7846 005 0177 Čornajas pagastā  

78. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7844 002 0453 

sadali un robežu pārkārtošanu Bērzgales pagastā  

79. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7844 004 0027 sadali Bērzgales 

pagastā  

80. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7856 007 0028, 7856 007 0084 

apvienošanu Griškānu pagastā  

81. Par kļūdas labojumu Rēzeknes rajona Bērzgales pagasta dzīvojamo māju 

privatizācijas komisijas 2003.gada 21.marta Vienošanās par zemes nodošanu 

īpašumā bez atlīdzības ar I. S. 

82. Par īrētās dzīvojamās telpas apmaiņu pret citu īrējamu dzīvojamo telpu V.G.Maltas 

pagastā  

83. Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu  

84. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu  
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85. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2018.gada 5.aprīļa lēmumā “Par Latgales 

plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānā 2018.-2020.gadam iekļauto 

Rēzeknes novada pašvaldības infrastruktūras attīstības risinājumu finansējumu 

sadalījumā pa finansējuma avotiem un sasniedzamo uzraudzības rādītāju vērtības 

saskaņošanu”  

86. Par Rēzeknes novada domes 2019.gada 27.jūnija lēmuma “Par projekta 

“Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība 

Rēzeknes novadā” apstiprināšanu” precizēšanu  

87. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2017.gada 21.septembra lēmumā “Par 

projekta “Amatniecība bez robežām” (“Craftmanship without Borders”) 

pieteikuma apstiprināšanu” 

88. Par atzinības izteikšanu Latvijas Republikas proklamēšanas 101.gadadienā 

 

 

Par izsludinātās Rēzeknes novada domes sēdes darba kārtības apstiprināšanu un 

papildināšanu 
(Ziņo M.Švarcs) 

 

Izskatījusi Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja Monvīda Švarca priekšlikumu par 

izsludinātās Rēzeknes novada domes sēdes darba kārtības apstiprināšanu un papildināšanu, 

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

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

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

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

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

 

1. apstiprināt izsludināto Rēzeknes novada domes 2019.gada 7.novembra sēdes darba 

kārtību (1. - 87.jautājums). 

2. Papildināt Rēzeknes novada domes 2019.gada 7.novembra sēdes darba kārtību ar vienu 

jautājumu kā darba kārtības 88.jautājumu - “Par atzinības izteikšanu Latvijas 

Republikas proklamēšanas 101.gadadienā”. 

 

1. § 

Par Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 7.novembra saistošo noteikumu Nr.54 „Par 

braukšanas maksas atvieglojumiem un transporta izdevumu atlīdzināšanas kārtību 

izglītojamajiem Rēzeknes novadā” izdošanu  
(Ziņo G.Skudra) 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, Sabiedriskā transporta 

pakalpojumu likuma 14.panta trešo daļu, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 21.punktu, 

Ministru kabineta 2017.gada 27.jūnija noteikumu Nr.371 “Braukšanas maksas atvieglojumu 

noteikumi” 13.punktu, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta jautājumu pastāvīgās komitejas 

un Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 24.oktobra priekšlikumus, Rēzeknes novada dome, 

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

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

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

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

 

1. izdot Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 7.novembra saistošos noteikumus Nr.54 

„Par braukšanas maksas atvieglojumiem un transporta izdevumu atlīdzināšanas kārtību 

izglītojamajiem Rēzeknes novadā” (saistošie noteikumi pievienoti). 
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2. Uzdot Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļai nodrošināt Rēzeknes 

novada pašvaldības 2019.gada 7.novembra saistošo noteikumu Nr.54 „Par braukšanas 

maksas atvieglojumiem un transporta izdevumu segšanas kārtību izglītojamajiem 

Rēzeknes novadā” publicēšanu Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapā. 

3. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Rēzeknes novada domes 

2010.gada 2.septembra noteikumi Nr.2 „Par braukšanas izdevumu segšanu vispārējās 

izglītības iestāžu izglītojamajiem Rēzeknes novada pašvaldībā”. 

 

2. § 

Par grozījumu Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Dricānu pagastu apvienība” 

nolikumā  
(Ziņo I.Turka, Debatē M.Švarcs, S.Šķesters, T.Tutina, D.Vasiļjeva, E.Pizāne, P.Melnis) 

 

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

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

nolikums” 10.1.punktu un 11.punktu, ņemot vērā iestādes “Dricānu pagastu apvienība” 

struktūrvienības “Sakstagala pagasta pārvalde” 2019.gada 22.oktobra iesniegumu Nr.2.2/111 “Par 

Ģimenes centra “Vītoli” likvidēšanu” un Teritoriālās pastāvīgās komitejas 2019.gada 24.oktobra 

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

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

Melnis, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs 

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

 

1. izdarīt grozījumu Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Dricānu pagastu apvienība” 

nolikumā, turpmāk – nolikums, kas apstiprināts ar Rēzeknes novada domes 2018.gada 

15.novembra lēmumu „Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Dricānu pagastu 

apvienības” nolikums” (protokols Nr.24, 2.§, 1.1.apakšpunkts), svītrojot nolikuma 

1.9.21.apakšpunktu. 

2. Nolikuma grozījums stājas spēkā 2020.gada 1.janvārī. 

3. Uzdot Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Dricānu pagastu apvienība” vadītājam 

Andrejam Tāraudam līdz 2020.gada 7.janvārim nodrošināt nolikuma konsolidēšanu, 

ņemot vērā šo lēmumu. 

4. Uzdot Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļai nodrošināt 

konsolidētā nolikuma publicēšanu Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapā. 

 

3. § 

Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Nautrēnu pagastu apvienība” 

nolikumā  
(Ziņo I.Turka) 

 

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

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

nolikums” 10.4.punktu un 11.punktu, ņemot vērā iestādes “Nautrēnu pagastu apvienība” 

2019.gada 22.oktobra iesniegumu Nr.2.2/6 “Par grozījumu veikšanu Rēzeknes novada pašvaldības 

“Nautrēnu pagastu apvienība” nolikumā, apstiprināts Rēzeknes novada domes 2018.gada 

15.novembra sēdē (protokols Nr.24, 2.§, 1.4.apakšpunkts)” un Teritoriālās pastāvīgās komitejas 

2019.gada 24.oktobra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 16 (Regīna 

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

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

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

nav, “atturas” - nav, n o l e m j: 

http://rezeknesnovads.lv/wp-content/uploads/2014/05/Noteikumi-Nr_2_skolenu-parvadasanas-konsolideta-redakcija_08_09_2016.doc
http://rezeknesnovads.lv/wp-content/uploads/2014/05/Noteikumi-Nr_2_skolenu-parvadasanas-konsolideta-redakcija_08_09_2016.doc
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1. izdarīt šādus grozījumus Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Nautrēnu pagastu 

apvienība” nolikumā, turpmāk – nolikums, kas apstiprināts ar Rēzeknes novada domes 

2018.gada 15.novembra lēmumu „Par Rēzeknes novada pašvaldības iestāžu nolikumu 

apstiprināšanu” (protokols Nr.24, 2.§, 1.4.apakšpunkts): 

1.1. papildināt nolikumu ar 1.9.27.apakšpunktu šādā redakcijā: 

“1.9.27. Adamovas muiža.”; 

1.2.svītrot nolikuma 1.12.9.apakšpunktu. 

2. Nolikuma grozījumi stājas spēkā 2019.gada 7.novembrī, bet piemērojami ar 2019.gada 

1.septembri. 

3. Uzdot Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Nautrēnu pagastu apvienība” vadītājai 

Līvijai Plavinskai līdz 2019.gada 14.novembrim nodrošināt nolikuma konsolidēšanu, 

ņemot vērā šo lēmumu. 

4. Uzdot Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļai nodrošināt 

konsolidētā nolikuma publicēšanu Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapā. 

 

4. § 

Par ielas nosaukuma pārdēvēšanu Maltas pagastā 
(Ziņo I.Turka, Debatē M.Švarcs, S.Šķesters, I.Turka) 

 

Izskatot Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienības 

„Maltas pagasta pārvalde” 2019.gada 18.septembra iesniegumu par ielu nosaukumu piešķiršanu, 

konstatējams sekojošais. 

2019.gada 18.septembrī Rēzeknes novada pašvaldībā tika saņemts struktūrvienības „Maltas 

pagasta pārvalde” iesniegums Nr.2.3/163 ar lūgumu Maltas pagasta Maltas apdzīvotā vietā 

pārdēvēt esošo Andrupenes ielu par “Klāras Kondrovas ielu” posmā no zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 7870 003 3007 robežas līdz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7870 003 0586 

robežai.  

 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. 

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 apstiprināts ar Rēzeknes novada 

domes 2013.gada 1.augusta 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.§), Maltas pagastā iepriekšminētā pārdēvējamā ielas posma nosaukums - 

Andrupenes iela.  
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Iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienība “Maltas pagasta pārvalde” iesniegumā 

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

apzīmējumu 7870 003 1154, kurā plānots izveidot jaunu ielu, pārdēvējot Andrupenes ielas posmu, 

ir pašvaldībai piekritīgā zeme, kas atrodas Maltas ciemā, Maltas pagastā, Rēzeknes novadā. 

Iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienība “Maltas pagasta pārvalde” 2019.gada 

18.septembra iesniegumā Nr.2.3/163 norāda, ka bijušās Maltas pagasta Maltas ciema iedzīvotājas 

Klāras Kondrovas vārds ir nesaraujami saistīts ar Maltas ciemu un Maltas pagastu. Klāra Kondrova 

akušiera-ginekologa gaitas uzsāka 1957.gadā Maltas rajona slimnīcā, kurā nostrādāja 55 gadus, no 

tiem 45 gadus bijusi galvenā ārste sākumā Maltas rajona slimnīcā, vēlāk veselības un sociālās 

aprūpes centrā “Malta”. Klāra Kondrova ir bijusi sabiedriski aktīva, vairakkārt tikusi ievelētā par 

Maltas pagasta domes deputāti, gan Rēzeknes rajona padomes deputāti, darbojoties veselības, 

kultūras komisijās. Viņa ar savu darbību tika panākusi vairāku ciemata labiekārtošanas projektu 

realizāciju, tajā skaitā, Rozentovas kapsētas kapličas izbūve, Otrā pasaules kara laikā kritušo 

padomju karavīru piemiņas vietas Garkalnos sakārtošana. No 2002.gada līdz pat savas dzīves 

izskaņai ir bijusi Maltas Poļu nodaļas vadītāja.   

Ņemot vērā, ka mūžībā aizgājusī Maltas ciema iedzīvotāja Klāra Kondrova, kura ar savu 

sabiedrisko aktivitāti un dzīves gājumu ir devusi nozīmīgu ieguldījumu Maltas pagasta attīstībā, ir 

lietderīgi pārdēvēt Andrupenes ielu par “Klāras Kondrovas ielu” posmā no zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 7870 003 3007 robežas līdz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7870 

003 0586 robežai, kas atrodas zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 7870 003 1154 un atrodas 

Maltas ciemā, Maltas pagastā, Rēzeknes novadā.  

Ielas nosaukums Klāras Kondrovas iela iekļaujas latviskajā kultūrvidē, sekmē tās 

saglabāšanu un attīstību, atbilst latviešu valodas un Latvijas vēstures tradīcijām. 

Valsts valodas centrs ar 2019.gada 24.oktobra atzinumu Nr.1-16.1/234 “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 

par Rēzeknes novada Maltas pagasta Maltā esoša nekustamā īpašuma (kadastra Nr.7870 003 0162) 

daļas ar kadastra apzīmējumu 7870 003 0154 (no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7870 

003 3007 robežas līdz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7870 003 0586 robežai; atbilstoši 

grafiskajā pielikumā norādītajam) oficiālā vietvārda maiņu no “Andrupenes iela” uz Klāras 

Kondrovas iela, kā arī adrešu maiņu attiecīgajiem adresācijas objektiem. 

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 

10.oktobra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 16 (Regīna Baranova, Vasīlijs 

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

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

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

nav, n o l e m j: 

 

1. izveidot jaunu ielu - Klāras Kondrovas iela, pārdēvējot Andrupenes ielu posmā no 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7870 003 3007 robežas līdz zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 7870 003 0586 robežai, kas atrodas zemes vienībā ar kadastra 

apzīmējumu 7870 003 1154 un atrodas Maltas ciemā, Maltas pagastā, Rēzeknes novadā, 

atbilstoši grafiskajam pielikuma (grafiskais pievienots). 

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

struktūrvienībai “Maltas pagasta pārvalde” informēt iedzīvotājus par adreses maiņu. 
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3. Uzdot Rēzeknes novada pašvaldība iestādes “Maltas pagastu apvienība” 

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

iepriekš piešķirtās adreses maiņu, apbūves zemes vienības vai ēku nosaukumus aizstājot 

ar numuriem un piesaistot tos ielas nosaukumam. 

4. Nosūtīt lēmumu struktūrvienībai “Maltas pagasta pārvalde” un VZD Latgales 

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

 

5. § 

Par daļas no nekustamā īpašuma “Adamovas muiža”, Adamova, Vērēmu pagasts, 

Rēzeknes novads, nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Latvijas Sarkanais Krusts”  
(Ziņo S.Kipļuka, Debatē M.Švarcs, S.Šķesters, S.Kipļuka) 

 

Biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts” 2019.gada 20.jūnija iesniegumā Nr.01.1-7/137 

Rēzeknes novada pašvaldībai lūdz izvērtēt biedrības priekšlikumu par multifunkcionāla sociālās 

aprūpes centra izveides iespējamību uz Adamovas speciālās internātskolas bāzes Rēzeknes novada 

sociāli mazaizsargāto iedzīvotāju atbalstam. Biedrība norāda, ka tā ir vecākā un lielākā nevalstiskā 

organizācija Latvijā. Aktivitātes veic visā Latvijā, šobrīd pamatdarbības virzieni ir visdažādākie 

sociālās aprūpes pakalpojumi visā Latvijas teritorijā (dienas un krīzes centri, īslaicīgās uzturēšanās 

mītnes, dažādi atbalsta pasākumi, nakts un diennakts sociālie centri). Biedrība ir iepazinusies ar 

Vērēmu pagasta bijušās specializētās skolas un internāta ēkām, ir gatava veikt ieguldījumus, 

pielāgojot un aprīkojot telpas konkrētu pakalpojumu sniegšanai.  

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu viena no pašvaldības 

autonomajām funkcijām ir nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību (sociālo aprūpi) sociāli 

mazaizsargātām personām, veco ļaužu nodrošināšana ar vietām pansionātos. Saskaņā ar likuma 

„Par pašvaldībām” 7.panta pirmo un otro daļu šā likuma 15.pantā noteiktās pašvaldību autonomās 

funkcijas pildāmas kārtībā, kāda paredzēta attiecīgajos likumos un Ministru kabineta noteikumos. 

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma (turpmāk tekstā– Likums) 9.pantā ir 

noteikti pašvaldības pienākumi sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanā. Likuma 

9.panta pirmajā daļā ir noteikts, ka pašvaldībai, kuras teritorijā persona reģistrējusi savu 

pamatdzīvesvietu, ir pienākums nodrošināt personai iespēju saņemt tās vajadzībām atbilstošus 

sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību. Likuma 17.panta pirmā daļa nosaka, ka sociālos 

pakalpojumus Likumā minētajos gadījumos drīkst sniegt tikai tāds sociālo pakalpojumu sniedzējs, 

kas atbilst Ministru kabineta noteiktajām prasībām un ir reģistrēts sociālo pakalpojumu sniedzēju 

reģistrā. 

Latgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas (turpmāk tekstā – DI) plānā 2017-

2020.gadam norādīts, ka Rēzeknes novads pēc iedzīvotāju skaita ir viena no lielākajām 

pašvaldībām. DI procesa ietvaros tai ir salīdzinoši liels mērķgrupu pārstāvju kopskaits (90), kuriem 

jānodrošina SBSP pašvaldībā - 28 personas ar GRT, 48 bērni ar FT un 14 bērni ārpusģimenes 

aprūpē. Rēzeknes novads arī teritorijas ziņā ir ļoti liels novads, ko veido 25 pagasti, līdz ar to 

vispārējo un sociālo vispārējo un sociālo pakalpojumu nodrošinājums ir atšķirīgs dažādās novada 

administratīvajās vienībās. Pašvaldībā tiek nodrošināts ļoti ierobežots sociālo pakalpojumu klāsts. 

Pilngadīgām personām ar GRT pašvaldībā netiek nodrošināti sociālie vai sociālās rehabilitācijas 

pakalpojumi. DI mērķgrupu pārstāvju individuālo vajadzību izvērtējumi liecina, ka nepieciešamo 

pakalpojumu klāsts ir plašāks par šobrīd pieejamo. Pilngadīgām personām ar GRT nepieciešami 

grupu dzīvokļu, specializēto darbnīcu un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi. 

Biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts” ir sabiedriskā labuma organizācija, kas šo statusu ir 

ieguvusi 2005.gada 2.jūnijā, lēmums Nr.150. Biedrības darbības jomas: 1) labdarība, 2) palīdzības 

sniegšana katastrofu gadījumos un 3) sabiedrības, it īpaši trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu 

grupu, sociālās labklājības celšana. Sociālo pakalpojumu sniegšanas reģistrā biedrība un tās 

struktūrvienības ir reģistrējušās kā 27 pakalpojumu sniedzēji. 

mailto:kac.rezekne@vzd.gov.lv


10 

 

 Saskaņā ar Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 

likuma 5.panta otrās daļas 41.punktu atvasināta publiska persona savu mantu var nodot 

bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai. Šā likuma 5.panta trešajā daļā noteikts, 

ka, ja publiskas personas mantu nodod bezatlīdzības lietošanā, par to pieņem lēmumu. Lēmumā 

norāda vismaz šādu informāciju:  

1) bezatlīdzības lietošanā nododamā manta, tās apjoms, bilances vērtība, stāvoklis un 

apraksts; 

2) nodošanas nepieciešamība un lietderība; 

3) nododamās mantas lietošanas vai izmantošanas mērķis un termiņš; 

4) gadījumi, kad nodotā manta atdodama atpakaļ; 

5) citi nepieciešamie noteikumi, tai skaitā noteikumi, lai nodrošinātu attiecīgās mantas 

saglabāšanu un atbilstošu izmantošanu. 

Šā likuma 5.panta 31.daļa nosaka, ka tiesību subjekts, kuram nodota manta bezatlīdzības 

lietošanā, nodrošina attiecīgās mantas uzturēšanu, arī sedz ar to saistītos izdevumus. Šā likuma 

5.panta piektā daļa nosaka, ka lēmumu par publiskas personas mantas nodošanu bezatlīdzības 

lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai pieņem attiecīgi Ministru kabinets vai atvasinātas 

publiskas personas orgāns. Publiskas personas mantu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma 

organizācijai nodod uz laiku, kamēr attiecīgajai biedrībai, nodibinājumam vai reliģiskajai 

organizācijai ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss, bet ne ilgāk par 10 gadiem. Publiskas 

personas mantu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai var nodot atkārtoti. Šā 

likuma 5.panta sestā daļa nosaka, ka, pamatojoties uz lēmumu par publiskas personas mantas 

nodošanu bezatlīdzības lietošanā, slēdz rakstveida līgumu. Līgumā nosaka arī attiecīgās publiskas 

personas institūcijas tiesības kontrolēt, vai bezatlīdzības lietošanā nodotā manta ir izlietota 

likumīgi un lietderīgi. 

 Rēzeknes novada pašvaldība uzskata par lietderīgu, sākot ar 2019.gada novembri, nodot 

bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Latvijas Sarkanais Krusts” daļu no nekustamā īpašuma 

“Adamovas muiža”, Adamova, Vērēmu pagasts, Rēzeknes novads, lai biedrība tur izveidotu 

sociālās aprūpes centru, tādējādi nodrošinot Rēzeknes novada iedzīvotājiem Sociālo pakalpojumu 

un sociālās palīdzības likumā noteikto pakalpojumu pieejamību un realizējot Latgales plānošanas 

reģiona DI plānā paredzētās aktivitātes. 

Nekustamais īpašums “Adamovas muiža” reģistrēts Vērēmu pagasta zemesgrāmatas 

nodalījumā Nr.100000488789 uz Rēzeknes novada pašvaldības vārda. Tas sastāv no trīs zemes 

gabaliem, t.sk. zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 7896 005 0243, uz kura atrodas ēka ar 

kadastra apzīmējumu 7896 005 0243 001. Atlikusī bilances vērtība šai ēkai saskaņā ar 

pamatlīdzekļu uzskaites kartiņu ir 380659,92 EUR, kopējā platība 3654,30 m2. Pašlaik biedrībai 

“Latvijas Sarkanais Krusts” bezatlīdzības lietošanā var nodot telpu daļu ēkā ar kadastra 

apzīmējumu 7896 005 0243 001 – 3176,30 m2 kopplatībā, attiecināmā bilances vērtība 330867,77 

EUR. Ēkas daļas uzturēšanai nepieciešamā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7896 005 0243 

daļa ir 0,6 ha. Atlikusī bilances vērtība zemes vienībai 5,17 ha platībā saskaņā ar pamatlīdzekļu 

uzskaites kartiņu ir 4661,33 EUR, uz 0,6 ha attiecināmā bilances vērtība 540,97 EUR. Nekustamā 

īpašuma stāvoklis ir labs. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās 

daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 15.panta pirmās daļas 7.punktu, Publiskas personas finanšu 

līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta otrās daļas 41.punktu, trešo, 3.1, 

ceturto, piekto un sesto daļu, ņemot vērā biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” 2019.gada 20.jūnija 

iesniegumu un Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 24.oktobra priekšlikumu, Rēzeknes 

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

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

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

Švarcs, Ērika Teirumnieka), “pret” - nav, “atturas” - nav, n o l e m j: 
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1. nodot bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Latvijas Sarkanais Krusts” (vienotais 

reģistrācijas numurs 40008002279, juridiskā adrese: Šarlotes iela 1D Rīga, LV-1001), 

daļu no nekustamā īpašuma “Adamovas muiža”, Adamova, Vērēmu pagasts, Rēzeknes 

novads, kadastra Nr.7896 005 0243: ēkā ar kadastra apzīmējumu 7896 005 0243 001 – 

a) telpu grupu ar kadastra apzīmējumu 7896 005 0243 001 001, skola, izņemot telpas 

Nr.63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71; b) telpu grupu ar kadastra apzīmējumu 7896 005 

0243 001 003, rehabilitācijas telpas, c) telpu grupu ar kadastra apzīmējumu 7896 005 

0243 001 005, dzīvoklis, un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7896 005 0243 daļu 

0,6 ha platībā (izvietojuma shēma pievienota 1.pielikumā). Kopējā bilances vērtība – 

331408,74 EUR. 

2. Nekustamā īpašuma daļa tiek nodota bezatlīdzības lietošanā uz 10 (desmit) gadiem, bet 

ne ilgāk kā biedrībai “Latvijas Sarkanais Krusts” ir sabiedriskā labuma organizācijas 

statuss. 

3. Nekustamā īpašuma daļas nodošanas bezatlīdzības lietošanā mērķis ir sociālās aprūpes 

centra izveidošanai, nodrošinot centrā: ilgstošu sociālo aprūpi, īslaicīgu sociālo aprūpi; 

grupu dzīvokļus personām ar garīga rakstura traucējumiem; krīzes situācijā nonākušu 

personu īslaicīgās izvietošanas iespējas diennakts režīmā; dienas aprūpi personām ar 

invaliditāti (funkcionālie traucējumi un garīga rakstura traucējumi); veselības 

veicināšanas programmas pakalpojumus; nepieciešamības gadījumā – citus Rēzeknes 

novada pašvaldības iedzīvotājiem nepieciešamos sociālos pakalpojumus. 

4. Nekustamā īpašuma bezatlīdzības lietošana tiek izbeigta un nekustamais īpašums tiek 

nodots atpakaļ pašvaldībai, ja: 

4.1. biedrība nepilda vai pārkāpj noslēgtā līguma nosacījumus; 

4.2. ja nekustamais īpašums netiek izmantots lēmuma 3.punktā norādītajiem mērķiem; 

4.3. biedrība bojā vai posta nekustamo īpašumu, veic patvaļīgu telpu pārbūvi vai 

pārplānošanu; 

4.4. telpas nepieciešamas Rēzeknes novada pašvaldībai savu funkciju nodrošināšanai. 

5. Uzdot Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniecei Elvīrai Pizānei parakstīt 

līgumu ar biedrību “Latvijas Sarkanais Krusts” par lēmuma 1.punktā  noteiktā 

nekustamā īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā, kurā atrunāti citi nepieciešamie 

noteikumi nekustamā īpašuma lietošanai, t.sk. noteikumi par nekustamā īpašuma 

saglabāšanu un atbilstošu izmantošanu (līguma projekts pievienots 2.pielikumā). 

6. Izveidot komisiju nekustamā īpašuma nodošanai - pieņemšanai šādā sastāvā:  

komisijas priekšsēdētājs -  Rēzeknes novada pašvaldības izpilddirektors Jānis Troška; 

komisijas locekļi:  

- Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Nautrēnu pagastu apvienība” 

struktūrvienības “Vērēmu pagasta pārvalde” vadītājs Vladimirs Bistrovs, 

- Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Nautrēnu pagastu apvienība” galvenais 

grāmatvedis Jānis Inkins. 

 

6. § 

Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu  

7844 003 0112 Bērzgales pagastā nomas tiesību izsoli  
(Ziņo A.Bringule) 

 

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

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

un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 1.pantu, 3.pantu, Ministru kabineta 2018.gada 

19.jūnija noteikumu Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 

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



12 

 

Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 24.oktobra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, 

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

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

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

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

 

1. nodot nomā neapbūvētas pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 7844 003 0112 daļu ar platību 1,0 ha, nosakot objekta izsoles sākumcenu 

28,00 EUR (divdesmit astoņi euro 00 centi) gadā (bez PVN).  

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

Komisija) šādā sastāvā: 

komisijas priekšsēdētājs - Arvīds Dunskis, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 

“Nautrēnu pagastu apvienība” struktūrvienības 

“Bērzgales pagasta pārvade” vadītājs; 

komisijas locekļi:  Janīna Adijāne, zemes lietu speciālists Rēzeknes novada 

pašvaldības iestādes “Nautrēnu pagastu apvienība” 

struktūrvienībā “Bērzgales pagasta pārvalde”; 

Inese Adijāne, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 

“Nautrēnu pagastu apvienība” vecākā grāmatvede. 

3. Apstiprināt izsoles noteikumus zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7844 003 

0112 (izsoles noteikumi pievienoti). 

4. Komisijai nodrošināt informācijas publicēšanu par izsoli Rēzeknes novada 

pašvaldības mājas lapā un informāciju izvietot Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 

“Nautrēnu pagastu apvienība” struktūrvienības “Bērzgales pagasta pārvalde” 

informācijas stendā.  

5. Uzdot Komisijai apstiprināt nomas tiesību izsoles rezultātus. 

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

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

tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanas noslēgt zemes nomas līgumu ar pretendentu 

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

izsolē nosolīto augstāko nomas cenu atbilstoši organizētās izsoles protokola 

rezultātiem. 

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

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

līguma spēkā stāšanās publicēt informāciju par nomas tiesību izsoles rezultātu 

apstiprināšanu un zemes nomas līguma noslēgšanu par nosolīto cenu ar nomnieku 

Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapā. 

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

struktūrvienībai “Bērzgales pagasta pārvalde” parakstīto zemes nomas līgumu 

reģistrēt Rēzeknes novada pašvaldības elektroniskajā dokumentu lietvedības sistēmā 

un pašvaldības “Nomas” programmā. 

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. 
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7. § 

Par neapbūvētās pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  

7862 003 0033 Kaunatas pagastā nomas tiesību izsoli  
(Ziņo A.Bringule) 

 

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

daļas 10.punktu, 21.panta 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 24.oktobra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 16 (Regīna 

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

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

Runčs, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, 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 

7862 003 0033 ar platību 2,70 ha, nosakot objekta izsoles sākumcenu 65,00 EUR 

(sešdesmit pieci euro 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 priekšsēdētājs - Sergejs Bašmakovs, Rēzeknes novada pašvaldības 

iestādes “Kaunatas pagastu apvienība” struktūrvienības 

“Kaunatas pagasta pārvade” vadītājs; 

komisijas locekļi:  Antonija Gaveika, Rēzeknes novada pašvaldības 

iestādes “Kaunatas pagastu apvienība” struktūrvienības 

“Kaunatas pagasta pārvade” grāmatvede; 

Viktors Grišunovs, Rēzeknes novada pašvaldības Zemes 

pārvaldības dienesta zemes lietu specialists  

3. Apstiprināt izsoles noteikumus zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7862 003 

0033 (izsoles noteikumi pievienoti). 

4. Komisijai nodrošināt informācijas publicēšanu par izsoli Rēzeknes novada 

pašvaldības mājas lapā un informāciju izvietot Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 

Kaunatas pagastu apvienības struktūrvienības “Kaunatas pagasta pārvalde” 

informācijas stendā. 

5. Uzdot komisijai apstiprināt nomas tiesību izsoles rezultātus. 

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

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

tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanas noslēgt zemes nomas līgumu ar pretendentu 

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

izsolē nosolīto augstāko nomas cenu atbilstoši organizētās izsoles protokola 

rezultātiem. 

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

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

līguma spēkā stāšanās publicēt informāciju par nomas tiesību izsoles rezultātu 

apstiprināšanu un zemes nomas līguma noslēgšanu par nosolīto cenu ar nomnieku 

Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapā. 

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

struktūrvienībai “Kaunatas 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. 

 

8. § 

Par rezerves zemes fonda neapbūvēto zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem  

6876 002 0040, 6876 002 0202, 6876 004 0187, 6876 004 0072 Nautrēnu 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 24.oktobra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, 

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

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

Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, 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 6876 002 0040 ar platību 1,75 ha, nosakot 

objekta izsoles sākumcenu 58,00 EUR (piecdesmit astoņi euro 00 centi) gadā 

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

1.2. zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6876 002 0202 ar platību 3,25 ha, nosakot 

objekta izsoles sākumcenu 74,00 EUR (septiņdesmit četri euro 00 centi) gadā 

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

1.3. zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6876 004 0187 ar platību 2,1 ha, nosakot 

objekta izsoles sākumcenu 56,00 EUR (piecdesmit seši euro 00 centi) gadā (bez 

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

1.4.  zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6876 004 0072 ar platību 0,9 ha, nosakot 

objekta izsoles sākumcenu 34,00 EUR (trīsdesmit četri euro 00 centi) gadā (bez 

PVN), turpmāk izsoles noteikumos arī zemes vienība Nr.4. 

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

Komisija) šādā sastāvā:  

komisijas priekšsēdētājs -  Līvija Plavinska, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 

“Nautrēnu pagastu apvienība” struktūrvienības “Nautrēnu 

pagasta pārvade” vadītāja; 

komisijas locekļi:  Anna Kūkoja, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Nautrēnu 

pagastu apvienība” struktūrvienības “Nautrēnu pagasta pārvalde” 

zemes lietu specialiste; 

Elita Velikāne, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Nautrēnu 

pagastu apvienība” struktūrvienības “Nautrēnu pagasta pārvalde” 

lietvede.  

3. Apstiprināt izsoles noteikumus zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem: 6876 002 

0040, 6876 002 0202, 6876 004 0187, 6876 004 0072 (izsoles noteikumi pievienoti). 
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4. Komisijai nodrošināt informācijas publicēšanu par izsoli Rēzeknes novada 

pašvaldības mājas lapā un informāciju izvietot Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 

“Nautrēnu pagastu apvienība” struktūrvienības “Nautrēnu pagasta pārvalde” 

informācijas stendā.  

5. Uzdot Komisijai apstiprināt nomas tiesību izsoles rezultātus. 

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

struktūrvienībai “Nautrēnu 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 “Nautrēnu pagastu apvienība” 

struktūrvienībai “Nautrēnu 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 “Nautrēnu pagastu apvienība” 

struktūrvienībai “Nautrēnu 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. 

 

9. § 

Par nekustamā īpašuma “Ružinas mehāniskās darbnīcas” Vecružinā, Silmalas pagastā, 

Rēzeknes novadā, telpas Nr.1 daļas ēkā ar kadastra apzīmējumu 7888 004 0221 001 nomas 

tiesību izsoli saimnieciskajai darbībai  
(Ziņo S.Kipļuka) 

 

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

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

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

iznomāšanas noteikumi” 12., 24. 25.punktu, ņemot vērā Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 

“Maltas pagastu apvienība” struktūrvienības “Silmalas pagasta pārvalde” 2019.gada 21.oktobra 

iesniegumu un Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 24.oktobra priekšlikumu, Rēzeknes 

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

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

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

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

 

1. nodot nomā Rēzeknes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Ružinas 

mehāniskās darbnīcas” Vecružinā, Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā, telpas Nr.1 daļu 

- 37,5 m2 platībā, kas atrodas ēkā ar kadastra apzīmējumu 7888 004 0221 001, kopā ar 

iekārtām saimnieciskajai darbībai, rīkojot nekustamā īpašuma nomas tiesību izsoli. 

2. Izveidot komisiju izsoles procedūras veikšanai šādā sastāvā: 

komisijas priekšsēdētājs:  Eduards Grišuļonoks, Silmalas pagasta pārvaldes vadītājs; 

komisijas locekļi:  Regīna Baranova, Silmalas pagasta pārvaldes lietvede; 

Lolita Ļoļāne, Maltas pagastu apvienības vecākā grāmatvede. 
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3. Apstiprināt nomas maksas nosacīto cenu (izsoles sākumcenu) – 35,90 EUR/mēnesī (bez 

PVN). 

4. Apstiprināt publicējamo informāciju par nomā nododamo telpas Nr.1 daļu - 37,5 m2 

platībā, kas atrodas ēkā ar kadastra apzīmējumu 7888 004 0221 001 Ezermalas ielā 2, 

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

5. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma “Ružinas mehāniskās darbnīcas” telpas 

Nr.1 daļas, kas atrodas ēkā ar kadastra apzīmējumu 7888 004 0221 001 Ezermalas ielā 

2, Vecružinā, Silmalas 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 “Ružinas mehāniskās darbnīcas” telpas 

Nr.1 daļas, kas atrodas ēkā ar kadastra apzīmējumu 7888 004 0221 001 Ezermalas ielā 

2, Vecružina, Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā, nomas tiesību izsoles norises kārtību. 

7. Komisijai nodrošināt informācijas par nomas objektu publicēšanu pašvaldības mājas 

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

informācijas sniegšanas vietās atbilstoši ārējiem normatīvajiem aktiem, kas regulē 

pašvaldības mantas nomas tiesību izsoli.  

8. Komisijai iesniegt apstiprināšanai Rēzeknes novada domei telpu nomas tiesību izsoles 

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

par nenotikušu. 

 

10. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Janapoles pļava 1” Griškānu pagastā pārdošanu 

mutiskā izsolē ar augšupejošu soli  
(Ziņo I.Ladnā, Debatē M.Švarcs, S.Šķesters, 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 “Kaunatas pagastu apvienība” 

struktūrvienības “Griškānu pagasta pārvalde” 2019.gada 17.oktobra ierosinājumu un Finanšu 

pastāvīgās komitejas 2019.gada 24.oktobra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” 

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

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

Juris Runčs, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Ērika Teirumnieka), “pret” 

- nav, “atturas” - nav, n o l e m j: 

 

1. nodot atsavināšanai pašvaldības nekustamo īpašumu “Janapoles pļava 1” ar kadastra 

Nr.7856 006 0575, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7856 006 

0558, platība 0,5927 ha, atrodas Griškānu pagastā, Rēzeknes novadā, pārdodot mutiskā 

izsolē ar augšupejošu soli. 

2. Izveidot nekustamā īpašuma “Janapoles pļava 1” ar kadastra numuru 7856 006 0575, 

kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7856 006 0558, platība 0,5927 ha, 

vērtības noteikšanai un izsoles procedūras veikšanai komisiju šādā sastāvā:  

komisijas priekšsēdētāj - Oļegs Kvitkovskis, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 

“Kaunatas pagastu apvienība” struktūrvienības “Čornajas 

pagasta pārvade” vadītājs; 

komisijas locekļi:  Iveta Rutkovska, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Kaunatas 

pagastu apvienība” struktūrvienības “Griškānu pagasta pārvade” 

vecākā grāmatvede; 
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Zoja Lipska, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Kaunatas 

pagastu apvienība” struktūrvienības “Griškānu pagasta pārvalde” 

lietvede.  

Edgars Paškovs, Rēzeknes novada pašvaldības Zemes pārvaldības 

dienesta zemes lietu speciālists.  

3. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma “Janapoles pļava 1” ar kadastra Nr.7856 006 

0575, kas atrodas Griškānu pagastā, Rēzeknes novadā, izsoles noteikumus (izsoles 

noteikumi pievienoti). 

4. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma nosacīto cenu – EUR 1 300,00 (viens tūkstotis 

trīs simti euro, 00 centi). 

5. Izsoles rezultātus komisijai iesniegt apstiprināšanai Rēzeknes novada domē. 

 

11. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Strautmala” Griškānu 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 “Kaunatas pagastu apvienība” 

struktūrvienības “Griškānu pagasta pārvalde” 2019.gada 17.oktobra ierosinājumu un Finanšu 

pastāvīgās komitejas 2019.gada 24.oktobra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” 

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

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

Juris Runčs, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Ērika Teirumnieka), “pret” 

- nav, “atturas” - nav, n o l e m j: 

 

1. nodot atsavināšanai pašvaldības nekustamo īpašumu “Strautmala” ar kadastra Nr.7856 

004 0420, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7856 004 0420, platība 

1,97 ha, atrodas Griškānu pagastā, Rēzeknes novadā, pārdodot mutiskā izsolē ar 

augšupejošu soli.  

2. Izveidot nekustamā īpašuma “Strautmala” ar kadastra Nr.7856 004 0420, kas sastāv no 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7856 004 0420, platība 1,97 ha, vērtības 

noteikšanai un izsoles procedūras veikšanai komisiju šādā sastāvā:  

komisijas priekšsēdētājs - Oļegs Kvitkovskis, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 

“Kaunatas pagastu apvienība” struktūrvienības “Čornajas 

pagasta pārvade” vadītājs; 

komisijas locekļi:  Iveta Rutkovska, Rēzeknes novada pašvaldība iestāde “Kaunatas 

pagastu apvienība” struktūrvienības “Griškānu pagasta pārvade” 

vecākā grāmatvede; 

Zoja Lipska, Rēzeknes novada pašvaldība iestādes “Kaunatas 

pagastu apvienība” struktūrvienības “Griškānu pagasta pārvalde” 

lietvede; 

Edgars Paškovs, Rēzeknes novada pašvaldības Zemes 

pārvaldības dienesta zemes lietu speciālists.  

3. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma “Strautmala” ar kadastra Nr.7856 004 

0420, kas atrodas Griškānu pagastā, Rēzeknes novadā, izsoles noteikumus (izsoles 

noteikumi pievienoti). 

4. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma nosacīto cenu – EUR 3 860,00 (trīs tūkstoši 

astoņi simti sešdesmit euro, 00 centi). 
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5. Izsoles rezultātus komisijai iesniegt apstiprināšanai Rēzeknes novada domē. 

 

12. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Rītausma 88” Ozolaines pagastā izsoles rezultātu 

apstiprināšanu  
(Ziņo I.Ladnā) 

 

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

daļas17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu 

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

ceturto daļu, 34.panta otro daļu, pašvaldības nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.7876 001 

0492 „Rītauma 88” izsoles noteikumu 7.2.punktu, ņemot vērā Rēzeknes novada domes 2019.gada 

16.augusta lēmumu „Par Rēzeknes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Rītausma 88” 

pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli” (protokols Nr.19, 17§), Ozolaines pagasta pārvaldes 

izsoles komisijas 2019.gada 15.oktobra protokolu un Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 

24.oktobra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 16 (Regīna Baranova, Vasīlijs 

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

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

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

nav, n o l e m j: 

 

1. apstiprināt Rēzeknes novada pašvaldības nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.7876 001 

0492 „Rītauma 88” izsoles rezultātus, nosakot par izsoles uzvarētāju Ņ. F., personas 

kods (..), kura iegādājās minēto nekustamā īpašumu par izsolē nosolīto augstāko 

cenu EUR 801,45 (astoņi simti viens euro, 45 centi). 

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

Edgaram Blinovam pašvaldības vārdā noslēgt un parakstīt pirkuma līgumu ar izsoles 

uzvarētāju Ņ. F., personas kods (..), izsoles noteikumos noteiktajā termiņā. 

 

13. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Preiļu iela 5A” Silmalas pagastā izsoles rezultātu 

apstiprināšanu  
(Ziņo I.Ladnā) 

 

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

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

un otro daļu, 4.panta pirmo un otro daļu, 6.panta otro daļu, pašvaldības nekustamā īpašuma ar 

kadastra Nr.7888 512 0009, kas atrodas “Preiļu iela 5A”, izsoles noteikumu 7.2.punktu, ņemot 

vērā Rēzeknes novada domes 2019.gada 5.septembra lēmumu „Par pašvaldības nekustamā 

īpašuma “Preiļu iela 5A” Štikānos, Silmalas pagastā, pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu 

soli” (protokols Nr.20, 17§), Silmalas pagasta pārvaldes izsoles komisijas 2019.gada 18.oktobra 

protokolu un Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 24.oktobra priekšlikumu, Rēzeknes novada 

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

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

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

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

 

1. apstiprināt Rēzeknes novada pašvaldības piederošā nekustamā īpašuma “Preiļu iela 

5A” ar kadastra Nr.7888 512 0009, kas sastāv no būves ar kadastra apzīmējumu 7888 

012 0036 003, kas atrodas Preiļu ielā 5A, Štikānos, Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā, 

izsoles rezultātus, nosakot par izsoles uzvarētāju A. Š., personas kods (..), kas ieguva 
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pirkuma tiesības uz minēto nekustamo īpašumu par izsolē nosolīto augstāko cenu EUR 

1 760,30 (viens tūkstotis septiņi simti sešdesmit euro, 30 centi). 

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

struktūrvienības “Silmalas pagasta pārvalde” vadītājam Eduardam Grišuļonokam 

pašvaldības vārdā noslēgt un parakstīt pirkuma līgumu ar izsoles uzvarētāju A. Š., 

personas kods (..), adrese: (..), izsoles noteikumos noteiktajā termiņā. 

 

14. § 

Par dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā  
(Ziņo I.Ladnā) 

 

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

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

2019.gada 24.oktobra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 16 (Regīna 

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

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

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

nav, “atturas” - nav, n o l e m j: 

 

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

dzīvokļa īpašumu Miera ielā 1–6, Strūžānos, Stružānu pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra 

Nr.7894 002 0117 001 006, platība 57,2 m2, kas sastāv no: 

1.1. telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 7894 002 0117 001 006; 

1.2. pie dzīvokļa īpašuma piederošajām: 

1.2.1. 5513/205342 domājamajām daļām no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7894 

002 0117; 

1.2.2. 5513/205342 domājamajām daļām no ēkas (būves) ar kadastra apzīmējumu 7894 

002 0117 001. 

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

dzīvokļa īpašumu Miera ielā 1–31, Strūžānos, Stružānu pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra 

Nr.7894 002 0117 001 031, platība 49,6 m2, kas sastāv no: 

2.1. telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 7894 002 0117 001 031; 

2.2. pie dzīvokļa īpašuma piederošajām: 

2.2.1. 4747/205342 domājamajām daļām no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

7894002 0117; 

2.2.2. 4747/205342 domājamajām daļām no ēkas (būves) ar kadastra apzīmējumu 

 7894 002 0117 001. 

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

dzīvokļa īpašumu Miera ielā 1–1, Strūžānos, Stružānu pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra 

Nr.7894 002 0117 001 001, platība 46,2 m2, kas sastāv no: 

3.1. telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 7894 002 0117 001 001; 

3.2. pie dzīvokļa īpašuma piederošajām: 

3.2.1. 4619/205342 domājamajām daļām no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

7894002 0117; 

3.2.2. 4619/205342 domājamajām daļām no ēkas (būves) ar kadastra apzīmējumu 

7894002 0117 001. 

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

dzīvokļa īpašumu Miera ielā 1–21, Strūžānos, Stružānu pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra 

Nr.7894 002 0117 001 021, platība 58,5 m2, kas sastāv no: 

4.1. telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 7894 002 0117 001 021; 

4.2. pie dzīvokļa īpašuma piederošajām: 
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4.2.1. 5640/205342 domājamajām daļām no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

 7894 002 0117; 

4.2.1. 5640/205342 domājamajām daļām no ēkas (būves) ar kadastra apzīmējumu 

7894002 0117 001. 

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

dzīvokļa īpašumu Smilšu ielā 6–13, Strūžānos, Stružānu pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra 

Nr.7894 002 0133 001 013, platība 72,80 m2, kas sastāv no: 

5.1. telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 7894 002 0133 001 013; 

5.2. pie dzīvokļa īpašuma piederošajām: 

5.2.1. 7275/155219 domājamajām daļām no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

7894002 0133; 

5.2.2. 7275/155219 domājamajām daļām no ēkas (būves) ar kadastra apzīmējumu 

7894002 0133 001. 

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

dzīvokļa īpašumu Parka ielā 3 – 5, Strūžānos, Stružānu pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra 

Nr.7894 002 0137 001 005, platība 47,9 m2, kas sastāv no: 

6.1. telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 7894 002 0137 001 005; 

6.2. pie dzīvokļa īpašuma piederošajām: 

6.2.1. 4650/66644 domājamajām daļām no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

7894002 0137; 

6.2.2. 4650/66644 domājamajām daļām no ēkas (būves) ar kadastra apzīmējumu 

 7894 002 0137 001. 

 

15. § 

Par nekustamā īpašuma „Meirāni” Bērzgales 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 5.septembra lēmumu (protokols Nr.20, 25.§) “Par nekustamā īpašuma 

„Meirāni”, Bērzgales pagastā, nodošanu atsavināšanai D. S.”, D. S. 2019.gada 16.oktobra 

iesniegumu, ņemot vērā Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Nautrēnu pagastu apvienība” 

struktūrvienības „Bērzgales pagasta pārvalde” nekustamā īpašuma „Meirāni” novērtēšanas 

komisijas 2019.gada 7.oktobra sēdes protokolu un Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 

24.oktobra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 16 (Regīna Baranova, Vasīlijs 

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

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

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

nav, n o l e m j: 

 

1. apstiprināt nekustamā īpašuma “Meirāni”, kas atrodas Bērzgales pagastā, Rēzeknes 

novadā, kadastra Nr.7844 002 0095, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 7844 002 0095, platība 1,04 ha, nosacīto cenu EUR 1 624,53 (viens 

tūkstotis seši simti divdesmit četri euro 53 centi). 
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2. Pārdot D. S., personas kods (..), dzīvesvietas adrese: (..), nekustamo īpašumu “Meirāni”, 

kas atrodas Bērzgales pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7844 002 0095, platība 

1,04 ha, par brīvu cenu, kas ir vienāda ar nosacīto cenu, t. i., EUR 1 624,53 (viens 

tūkstotis seši simti divdesmit četri euro 53 centi). 

3. Noteikt pirkuma maksas samaksas termiņu līdz 2020.gada 7.martam. 

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

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

Juridiskajai un lietvedības nodaļai par pirkuma iemaksas samaksu. 

5. Uzdot Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniecei Elvīrai Pizānei noslēgt 

pirkuma līgumu ar D. S. 1 (viena) mēneša laikā no pirkuma iemaksas samaksas dienas. 

6. Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2019.gada 5.septembra lēmuma (protokols 

Nr.20, 25.§) 2.punktu, 2019.gada 16.septembrī D. S. iemaksāja Rēzeknes novada 

pašvaldības iestādes “Nautrēnu pagastu apvienība” struktūrvienības “Bērzgales pagasta 

pārvalde”, reģ.Nr.40900027430, AS “Swedbank” norēķinu kontā 

LV53HABA0551046048261 EUR 215,00 (divi simti piecpadsmit euro 00 centi). 

7. Ieskaitīt atlikušo pirkuma maksas daļu EUR 1 409,53 (viens tūkstotis četri simti deviņi 

euro 18 centi) Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Nautrēnu pagastu apvienība” 

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

norēķinu kontā LV53HABA0551046048261. 

8. Noteikt, ka ar nekustamā īpašuma “Meirāni” pirkuma līguma noslēgšanas brīdi tiek 

izbeigts ar D. S. noslēgtais Zemes nomas līgums par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 7844 002 0095 nomu. 

9. Samazināt iestādes “Nautrēnu pagastu apvienība” struktūrvienībai “Bērzgales 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. 

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

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

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

esošo pašvaldības nekustamo īpašumu kadastrālajai uzmērīšanai un ierakstīšanai 

zemesgrāmatā. 

 

16. § 

Par nekustamā īpašuma “Asaru skaistums” Čornajas pagastā nosacītās cenas 

apstiprināšanu  
(Ziņo I.Ladnā) 

 

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

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

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

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

process un atsavināšanas rezultātā iegūto līdzekļu izlietošana Rēzeknes novada pašvaldībā” 

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

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

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

domes 2019.gada 1.augusta lēmumu (protokols Nr.18., 25.§) “Par ¼ domājamās daļas no 

nekustamā īpašuma “Asaru skaistums” Čornajas pagastā nodošanu atsavināšanai L.R., L.R., S.R., 

D.R.”, L.R., L.R., S.R., D.R. 2019.gada 1.oktobra iesniegumu, ņemot vērā Rēzeknes novada 

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

nekustamā īpašuma “Asaru skaistums” novērtēšanas komisijas 2019.gada 21.oktobra sēdes 

protokolu un Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 24.oktobra priekšlikumu, Rēzeknes novada 



22 

 

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

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

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

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

 

1. apstiprināt nekustamā īpašuma “Asaru skaistums”, kas atrodas “Asaru skaistums”, 

Čornajas pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7846 010 0178, kas sastāv no zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 7846 010 0058, platība 10,50 ha, nosacīto cenu 

EUR 9 810,88 (deviņi tūkstoši astoņi simti desmit euro 88 centi). 

2. Pārdot nekustamo īpašumu “Asaru skaistums”, kas atrodas “Asaru skaistums”, Čornajas 

pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7846 010 0178– 10,50 ha ¼ domājamo daļu 

L.R.personas kods (..), ¼ domājamo daļu L. R., personas kods (..), ¼ domājamo daļu 

S.R., personas kods (..), dzīvesvietas adrese: (..) un ¼ domājamo daļu D.R., personas 

kods (..), dzīvesvietas adrese: (..), par brīvu cenu, kas ir vienāda ar nosacīto cenu, t. i., 

EUR 9 810,88 (deviņi tūkstoši astoņi simti desmit euro 88 centi). 

3. Noteikt L. R., personas kods (..), L. R., personas kods (..), S. R., personas kods (..), 

dzīvesvietas adrese: (..) un D. R., personas kods (..), dzīvesvietas adrese: (..), pirmo 

iemaksu EUR 981,08 (deviņi simti astoņdesmit viens euro 08 centi) apmērā no 

nekustamā īpašuma “Asaru skaistums” nosacītās cenas. 

4. Noteikt pirmās iemaksas samaksas termiņu līdz 2019.gada 7.decembrim. 

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

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

Juridiskajai un lietvedības nodaļai par pirmās iemaksas samaksu. 

6. Uzdot Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniecei Elvīrai Pizānei noslēgt 

nomaksas pirkuma līgumu par ¼ domājamo daļu no nekustamā īpašuma “Asaru 

skaistums” ar L.R., L.R., S.R., D.R. 1 (viena) mēneša laikā no pirmās iemaksas 

samaksas dienas. 

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

dienas. 

8. Noteikt, ka par atlikto maksājumu L.R., L.R., S.R., D.R. maksās sešus procentus gadā 

no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas un par pirkuma līgumā noteikto maksājumu 

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

summas par katru kavējuma dienu. 

9. Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2019.gada 1.augusta lēmuma (protokols 

Nr.18., 25.§) 2.punktu, 2019.gada 23.augustā un 2019.gada 26.augustā L.R., L.R., S.R., 

D.R. iemaksāja Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Kaunatas pagastu apvienība” 

struktūrvienība “Čornajas pagasta pārvalde”, reģ. Nr.40900027411, AS “Swedbank” 

norēķinu kontā: LV63HABA0551046070682 katra EUR 53,75 (piecdesmit trīs euro 75 

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

10. Ieskaitīt atlikušo pirkuma maksas daļu par nekustamo īpašumu “Asaru skaistums”, L.R., 

L.R., S.R., D.R., EUR 9 595,88 (deviņi tūkstoši pieci simti deviņdesmit pieci euro, 88 

centi) Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Kaunatas pagastu apvienība” 

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

norēķinu kontā: LV63HABA0551046070682. 

11. Noteikt, ka ar nekustamā īpašuma “Asaru skaistums” pirkuma līguma noslēgšanas brīdi 

tiek izbeigts ar L.R., L.R., S.R., D.R. noslēgtais Zemes nomas līgums uz zemes vienību 

ar kadastra apzīmējumu 7846 010 0058 platība 10,50 ha. 

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

plānoto transfertu no pašvaldības budžeta 10 % (desmit procentu) apmērā, noapaļojot 
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pilnos skaitļos no nekustamā īpašuma nosacītās cenas, koriģējot transfertu, izdarot 

kārtējos budžeta grozījumus. 

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

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

nekustamā īpašuma novērtēšanu, ir izlietojami Čornajas pagasta teritorijā esošo 

pašvaldības nekustamo īpašumu kadastrālajai uzmērīšanai un ierakstīšanai 

zemesgrāmatā. 

 

17. § 

Par nekustamā īpašuma Ziedu ielā 7, Kaunatā, Kaunatas pagastā, nosacītas cenas 

apstiprināšanu  
(Ziņo I.Ladnā) 

 

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

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

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

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

process un atsavināšanas rezultātā iegūto līdzekļu izlietošana Rēzeknes novada pašvaldībā” 

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

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

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

domes 2019.gada 16.augusta lēmumu “Par nekustamā īpašuma “Ziedu ielā 7”, Kaunata, Kaunatas 

pagastā, nodošanu atsavināšanai I. L.” (protokols Nr.19, 22.§), I.L. 2019.gada 3.oktobra 

iesniegumu, Kaunatas pagasta pārvaldes nekustamā īpašuma “Ziedu iela 7” novērtēšanas 

komisijas 2019.gada 15.oktobra sēdes protokolu Nr.11 un Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 

24.oktobra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 16 (Regīna Baranova, Vasīlijs 

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

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

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

nav, n o l e m j: 

 

1. apstiprināt nekustamā īpašuma, kas atrodas Ziedu ielā 7, Kaunatā, Kaunatas pagastā, 

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

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

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

0456 004, nosacīto cenu EUR 7 560,45 (septiņi tūkstoši pieci simti sešdesmit euro, 45 

centi). 

2. Pārdot I. L., personas kods (..), dzīvo (..), nekustamo īpašumu, kas atrodas Ziedu ielā 7, 

Kaunatā, Kaunatas pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7862 005 0233, par brīvu 

cenu, kas ir vienāda ar nosacīto cenu, t. i., EUR 7 560,45 (septiņi tūkstoši pieci simti 

sešdesmit euro, 45 centi). 

3. Noteikt pirkuma maksas samaksas termiņu līdz 2020.gada 7.martam. 

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

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

Juridiskajai un lietvedības nodaļai par samaksu. 

5. Uzdot Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniecei Elvīrai Pizānei parakstīt 

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

6. Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2019.gada 16.augusta lēmuma (protokols 

Nr.19, 22.§) 2.punktu, 2019.gada 22.augustā I. L. iemaksāja Kaunatas pagastu 

apvienības struktūrvienības “Kaunatas pagasta pārvalde”, reģistrācijas 
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Nr.40900027411, AS Swedbank” norēķinu kontā LV26HABA0551046070572, 

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

7. Ieskaitīt atlikušo pirkuma maksas daļu EUR 7 345,45 (septiņi tūkstoši trīs simti 

četrdesmit pieci euro 45 centi) Kaunatas pagastu apvienības struktūrvienības “Kaunatas 

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

LV26HABA0551046070572. 

8. Noteikt, ka ar dzīvokļa īpašuma, kas atrodas Ziedu ielā 7, Kaunatā, Kaunatas pagastā, 

Rēzeknes novadā, nomaksas pirkuma līguma noslēgšanas brīdi tiek izbeigts ar 

I.L.noslēgtais Dzīvojamās telpas īres līgums. 

9. Noteikt, ka ar nekustamā īpašuma, kas atrodas Ziedu ielā 7, Kaunatā, Kaunatas pagastā, 

Rēzeknes novadā, pirkuma līguma noslēgšanas brīdī tiek izbeigts ar I. L. noslēgtais 

zemes nomas līgums par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7862 005 0456. 

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

attiecīgajā gadā plānoto transfertu no pašvaldības budžeta 10 procentu apmērā, 

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

izdarot kārtējos budžeta grozījumus. 

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

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

nekustamā īpašuma novērtēšanu, ir izlietojami Kaunatas pagasta teritorijā esošo 

pašvaldības nekustamo īpašumu kadastrālajai uzmērīšanai un ierakstīšanai 

zemesgrāmatā. 

 

18. § 

Par nekustamā īpašuma “Arsenijs” Stoļerovas 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 (protokols Nr.21., 34.§) “Par nekustamā īpašuma 

“Arsenijs” Stoļerovas pagastā nodošanu atsavināšanai V.D.”, V.D. 2019.gada 21.oktobra 

iesniegumu, ņemot vērā Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Kaunatas pagastu apvienība” 

struktūrvienības “Stoļerovas pagasta pārvalde” nekustamā īpašuma “Arsenijs” novērtēšanas 

komisijas 2019.gada 21.oktobra sēdes protokolu un Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 

24.oktobra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 16 (Regīna Baranova, Vasīlijs 

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

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

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

nav, n o l e m j: 

 

1. apstiprināt nekustamā īpašuma “Arsenijs”, kas atrodas “Arsenijs”, Stoļerovā, 

Stoļerovas pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7892 002 0319, kas sastāv no zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 7892 002 0319, platība 0,49 ha, nosacīto cenu 

EUR 1 473,92 (viens tūkstotis četri simti septiņdesmit trīs euro 92 centi). 

2. Pārdot V.D., personas kods (..), dzīvesvietas adrese: (..), nekustamo īpašumu 

“Arsenijs”, kas atrodas “Arsenijs”, Stoļerovā, Stoļerovas pagastā, Rēzeknes novadā, 
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kadastra Nr.7892 002 0319, par brīvu cenu, kas ir vienāda ar nosacīto cenu, t. i., EUR 1 

473,92 (viens tūkstotis četri simti septiņdesmit trīs euro 92 centi). 

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

“Arsenijs” nosacītās cenas, t. i., EUR 147,39 (viens simts četrdesmit septiņi euro 39 

centi) apmērā. 

4. Noteikt pirmās iemaksas samaksas termiņu līdz 2019.gada 7.decembrim. 

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

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

Juridiskajai un lietvedības nodaļai par pirmās iemaksas samaksu. 

6. Uzdot Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniecei Elvīrai Pizānei noslēgt 

nomaksas pirkuma līgumu ar V. D., 1 (viena) mēneša laikā no pirmās iemaksas 

samaksas dienas. 

7. Noteikt 6 (sešu) mēnešu nomaksas termiņu no nomaksas pirkuma līguma noslēgšanas 

dienas. 

8. Noteikt, ka par atlikto maksājumu V. D. maksās sešus procentus gadā no vēl 

nesamaksātās pirkuma maksas daļas un par pirkuma līgumā noteikto maksājumu 

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

summas par katru kavējuma dienu. 

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

Nr.21., 34.§) 2.punktu, 2019.gada 30.septembrī V. D. iemaksāja Rēzeknes novada 

pašvaldības iestāde “Kaunatas pagastu apvienība” struktūrvienības “Stoļerovas pagasta 

pārvalde”, reģ.Nr.40900027411, AS “Swedbank” norēķinu kontā: 

LV77HABA0551046070721 EUR 215,00 (divi simti piecpadsmit euro 00 centi). 

10. Ieskaitīt atlikušo pirkuma maksas daļu EUR 1 258,92 (viens tūkstotis divi simti 

piecdesmit astoņi euro, 92 centi) Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Kaunatas 

pagastu apvienība” struktūrvienība “Stoļerovas pagasta pārvalde”, 

reģ.Nr.40900027411, AS “Swedbank” norēķinu kontā: LV77HABA0551046070721. 

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

izbeigts ar V. D. noslēgtais Zemes nomas līgums uz zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 7892 002 0319 platība 0,49 ha. 

12. Samazināt Kaunatas pagastu apvienības struktūrvienības “Stoļerovas 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 

Kaunatas pagastu apvienības struktūrvienībai “Stoļerovas pagasta pārvalde” radās, 

veicot nekustamā īpašuma novērtēšanu, ir izlietojami Stoļerovas pagasta teritorijā esošo 

pašvaldības nekustamo īpašumu kadastrālajai uzmērīšanai un ierakstīšanai 

zemesgrāmatā. 

 

19. § 

Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..), “Liesmas”, Nautrēnu pagasts, 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 
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“8.6.Ilgtermiņa aktīvu izslēgšana no uzskaites” 96. un 97.punktiem, ņemot vērā Rēzeknes novada 

domes 2019.gada 20.jūnija lēmumu (protokols Nr.14, 32.§) “Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..), 

“Liesmas”, Nautrēnu pagastā, nodošanu atsavināšanai I.V.” un 2018.gada 21.oktobra I. V. 

iesniegumu, ņemot vērā Nautrēnu pagasta pārvaldes dzīvokļa īpašuma Nr.(..) “Liesmas” Nautrēnu 

pagastā novērtēšanas komisijas 2019.gada 21.oktobra sēdes protokolu un Finanšu pastāvīgās 

komitejas 2019.gada 24.oktobra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 16 (Regīna 

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

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

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

nav, “atturas” - nav, n o l e m j: 

 

1. apstiprināt dzīvokļa īpašuma Nr.(..), kas atrodas “Liesmas”, Rogovka, Nautrēnu 

pagasts, Rēzeknes novads, kadastra Nr.6876 900 0031, platība 60,90 m2, nosacīto cenu 

EUR 2 069,74 (divi tūkstoši sešdesmit deviņi euro, 74 centi). 

2. Pārdot I.V., personas kods (..), dzīvo (..), dzīvokļa īpašumu Nr.(..) „Liesmas” ar kadastra 

Nr.6876 900 0031, kas atrodas Nautrēnu pagastā, Rēzeknes novadā, par brīvu cenu, kas 

ir vienāda ar nosacīto cenu, t.i., EUR 2 069,74 (divi tūkstoši sešdesmit deviņi euro, 74 

centi). 

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

“Liesmas”, Nautrēnu pagastā, nosacītās cenas, t.i., EUR 206,97 (divi simti seši euro, 97 

centi). 

4. Noteikt pirmās iemaksas samaksas termiņu līdz 2019.gada 7.decembrim.  

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

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

Juridiskajai un lietvedības nodaļai par pirmās iemaksas samaksu. 

6. Uzdot Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniecei Elvīrai Pizānei noslēgt 

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

dienas. 

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

noslēgšanas dienas. 

8. Noteikt, ka par atlikto maksājumu I.V. maksās sešus procentus gadā no vēl 

nesamaksātās pirkuma maksas daļas un par pirkuma līgumā noteikto maksājumu 

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

summas par katru kavējuma dienu. 

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

32.§) 2.punktu, 2019.gada 15.jūlijā I.V. iemaksāja Rēzeknes novada pašvaldības 

iestādes “Nautrēnu pagastu apvienība” struktūrvienības “Nautrēnu pagasta pārvalde”, 

reģ. Nr.40900027430, AS SWEDBANK norēķinu kontā 

Nr.LV44HABA0551046048229 EUR 215,00 (divi simti piecpadsmit euro 00 centi). 

10. Ieskaitīt atlikušo pirkuma maksas daļu EUR 1 854,74 (viens tūkstotis astoņi simti 

piecdesmit četri euro, 74 centi) iestādes “Nautrēnu pagastu apvienība” struktūrvienībai 

“Nautrēnu pagasta pārvalde”, reģ. Nr.40900027430, AS “Swedbank” norēķinu kontā: 

LV44HABA0551046048229.  

11. Noteikt, ka ar dzīvokļa īpašuma Nr.(..), kas atrodas “Liesmas” , Rogovka, Nautrēnu 

pagasts, Rēzeknes novads, pirkuma līguma noslēgšanas brīdī tiek izbeigts ar noslēgtais 

dzīvojamās telpas īres līgums. 

12. Samazināt iestādes “Nautrēnu pagastu apvienība” struktūrvienībai “Nautrēnu 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. 



27 

 

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

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

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

esošo pašvaldības nekustamo īpašumu kadastrālajai uzmērīšanai un ierakstīšanai 

zemesgrāmatā. 

 

20. § 

Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..), “Skolas”, Nautrēnu pagasts, 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 20.jūnija lēmumu (protokols Nr.14, 33.§) “Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..), 

“Skolas”, Nautrēnu pagastā, nodošanu atsavināšanai S.S.” un 2019.gada 21.oktobra S.S. 

iesniegumu, ņemot vērā Nautrēnu pagasta pārvaldes dzīvokļa īpašuma Nr.(..) “Skolas”, Nautrēnu 

pagastā, novērtēšanas komisijas 2019.gada 21.oktobra sēdes protokolu un Finanšu pastāvīgās 

komitejas 2019.gada 24.oktobra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 16 (Regīna 

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

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

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

nav, “atturas” - nav, n o l e m j: 

 

1. apstiprināt dzīvokļa īpašuma Nr.(..), kas atrodas “Skolas”, Rogovka, Nautrēnu pagasts, 

Rēzeknes novads, kadastra Nr.6876 900 0032, platība 60,90 m2, nosacīto cenu 

EUR 2 059,74 (divi tūkstoši piecdesmit deviņi euro, 74 centi). 

2. Pārdot S.S., personas kods (..), dzīvo “Skolas” 3, Rogovkā, Nautrēnu pagastā, Rēzeknes 

novadā, dzīvokļa īpašumu Nr.(..) „Skolas” ar kadastra Nr. 6876 900 0032, kas atrodas 

Nautrēnu pagastā, Rēzeknes novadā, par brīvu cenu, kas ir vienāda ar nosacīto cenu, t.i., 

EUR 2 059,74 (divi tūkstoši piecdesmit deviņi euro, 74 centi). 

3. Noteikt pirkuma maksas samaksas termiņu līdz 2020.gada 7.martam. 

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

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

un lietvedības nodaļai par pirkuma maksas samaksu. 

5. Uzdot Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniecei Elvīrai Pizānei noslēgt 

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

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

33.§) 2.punktu, 2019.gada 10.jūlijā S.S. iemaksāja Rēzeknes novada pašvaldības 

iestādes “Nautrēnu pagastu apvienība” struktūrvienības “Nautrēnu pagasta pārvalde”, 

reģ. Nr.40900027430, AS SWEDBANK norēķinu kontā 

Nr.LV44HABA0551046048229 EUR 215,00 (divi simti piecpadsmit euro 00 centi). 

7. Ieskaitīt atlikušo pirkuma maksas daļu EUR 1 844,74 (viens tūkstotis astoņi simti 

četrdesmit četri euro, 74 centi) iestādes “Nautrēnu pagastu apvienība” struktūrvienībai 

“Nautrēnu pagasta pārvalde”, reģ. Nr.40900027430, AS “Swedbank” norēķinu kontā: 

LV44HABA0551046048229.  
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8. Noteikt, ka ar dzīvokļa īpašuma Nr.(..), kas atrodas “Skolas” 3, Rogovka, Nautrēnu 

pagasts, Rēzeknes novads, pirkuma līguma noslēgšanas brīdī tiek izbeigts ar noslēgtais 

dzīvojamās telpas īres līgums. 

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

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

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

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

esošo pašvaldības nekustamo īpašumu kadastrālajai uzmērīšanai un ierakstīšanai 

zemesgrāmatā. 

 

21. § 

Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..), Jaunatnes iela 3, Puša, Pušas pagasts, 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, Pārejas noteikumu 11.pantu, Rēzeknes novada 

pašvaldības 2012.gada 1.marta noteikumu Nr.6 “Kārtība, kādā notiek pašvaldības nekustamā 

īpašuma atsavināšanas process un atsavināšanas rezultātā iegūto līdzekļu izlietošana Rēzeknes 

novada pašvaldībā” 25.1.apakšpunktu, 27.punktu, 28.1.apakšpunktu, Grāmatvedības uzskaites 

kārtības Rēzeknes novada pašvaldībā (apstiprināta 2017.gada 21.decembrī protokols Nr.30, 5.§) 

sadaļas “8.6.Ilgtermiņa aktīvu izslēgšana no uzskaites” 96. un 97.punktiem, ņemot vērā Rēzeknes 

novada domes 2019.gada 18.jūlija lēmumu “Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..), Jaunatnes ielā 3, Pušā, 

Pušas pagastā, nodošanu atsavināšanai I.P.” (protokols Nr. 17. 27§) un 2019. gada 18.oktobra I. 

P. iesniegumu, ņemot vērā Maltas pagastu apvienības struktūrvienības „Pušas pagasta pārvalde” 

dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Jaunatnes ielā 3 novērtēšanas komisijas 2019.gada 29.jūlija sēdes 

protokolu, Finanšu pastāvīgās komisijas 2019.gada 24.oktobra priekšlikumu, Rēzeknes novada 

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

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

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

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

 

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

Rēzeknes novadā, ar kadastra Nr.7880 900 0026, platība 68,7 m2, nosacīto cenu 

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

2. Pārdot I.P., personas kods (..), dzīvo (..), dzīvokļa īpašumu Nr.(..), platība 68,7m2 ar 

kadastra Nr.7880 900 0026, kas atrodas Jaunatnes ielā 3-(..), Pušā. Pušas pagastā, 

Rēzeknes novadā, 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 pirkuma maksas samaksas termiņu līdz 2020.gada 7.martam. 

4. Uzdot iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienībai „ Pušas 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 I.P. 1 (viena) mēneša laikā no pirkuma maksas samaksas dienas. 

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

27.§) 2.punktu, 2019.gada 25.jūlijā I.P. iemaksāja Rēzeknes novada pašvaldības 
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iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienības “Pušas pagasta pārvalde”, reģ. 

Nr.40900027426, AS “Swedbank” norēķinu kontā LV68HABA0551046064287 EUR 

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

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

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

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

AS “Swedbank” norēķinu kontā: LV68HABA0551046064287. 

8. Noteikt, ka ar dzīvokļa īpašuma Nr.(..), kas atrodas Pilskalna ielā 2, Pušā, Pušas pagastā, 

nomaksas pirkuma līguma noslēgšanas brīdī tiek izbeigts ar I.P. noslēgtais Dzīvojamās 

telpas īres līgums. 

9. Samazināt iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienībai “Pušas 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. 

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

iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienībai “Pušas pagasta pārvalde” radās, 

veicot nekustamā īpašuma novērtēšanu, ir izlietojami Pušas pagasta teritorijā esošo 

pašvaldības nekustamo īpašumu kadastrālajai uzmērīšanai un ierakstīšanai 

zemesgrāmatā. 

 

22. § 

Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..), Jaunatnes iela 4, Puša, Pušas pagasts, 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, Pārejas noteikumu 11.pantu, Rēzeknes novada 

pašvaldības 2012.gada 1.marta noteikumu Nr.6 “Kārtība, kādā notiek pašvaldības nekustamā 

īpašuma atsavināšanas process un atsavināšanas rezultātā iegūto līdzekļu izlietošana Rēzeknes 

novada pašvaldībā” 25.1.apakšpunktu, 27.punktu, 28.1.apakšpunktu, Grāmatvedības uzskaites 

kārtības Rēzeknes novada pašvaldībā (apstiprināta 2017.gada 21.decembrī protokols Nr.30, 5.§) 

sadaļas “8.6.Ilgtermiņa aktīvu izslēgšana no uzskaites” 96. un 97.punktiem, ņemot vērā Rēzeknes 

novada domes 2019.gada 18.jūlija lēmumu “Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..), Jaunatnes ielā 4, Pušā, 

Pušas pagastā, nodošanu atsavināšanai A.B.” (protokols Nr. 17. 28§) un 2019.gada 9.septembra 

A.B. iesniegumu, ņemot vērā Maltas pagastu apvienības struktūrvienības „Pušas pagasta pārvalde” 

dzīvokļa īpašuma Nr.(..), Jaunatnes iela 4, novērtēšanas komisijas 2019.gada 29.jūlija sēdes 

protokolu, Finanšu pastāvīgās komisijas 2019.gada 24.oktobra priekšlikumu, Rēzeknes novada 

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

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

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

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

 

1. apstiprināt dzīvokļa īpašuma Nr.(..), kas atrodas Jaunatnes ielā 4, Pušā, Pušas pagastā, 

Rēzeknes novadā, ar kadastra Nr.7880 900 0030, platība 74,9 m2, nosacīto cenu 

EUR 1 978,62 (viens tūkstotis deviņi simti septiņdesmit astoņi euro 62 centi). 

2. Pārdot A.B., personas kods (..), dzīvo (..), dzīvokļa īpašumu Nr.(..), platība 74,9 m2 ar 

kadastra Nr.7880 900 0030, kas atrodas Jaunatnes ielā 4-(..), Pušā, Pušas pagastā, 

Rēzeknes novadā, par brīvu cenu, kas ir vienāda ar nosacīto cenu, t.i., EUR 1 978,62 

(viens tūkstotis deviņi simti septiņdesmit astoņi euro 62 centi). 

3. Noteikt pirkuma maksas samaksas termiņu līdz 2020.gada 7.martam. 
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4. Uzdot iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienībai „Maltas 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 A.B. 1 (viena) mēneša laikā no pirkuma maksas samaksas dienas. 

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

28.§) 2.punktu, 2019.gada 1.augustā A.B. iemaksāja Rēzeknes novada pašvaldības 

iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienības “Pušas pagasta pārvalde”, reģ. 

Nr.40900027426, AS “Swedbank” norēķinu kontā LV68HABA0551046064287 EUR 

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

7. Ieskaitīt atlikušo pirkuma maksas daļu EUR 1 763,62 (viens tūkstotis septiņi simti 

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

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

AS “Swedbank” norēķinu kontā: LV68HABA0551046064287. 

8. Noteikt, ka ar dzīvokļa īpašuma Nr.(..), kas atrodas Jaunatnes iela 4, Pušā, Pušas pagastā 

nomaksas pirkuma līguma noslēgšanas brīdī tiek izbeigts ar A. B. noslēgtais Dzīvojamās 

telpas īres līgums. 

9. Samazināt iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienībai “Pušas 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. 

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

iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienībai “Pušas pagasta pārvalde” radās, 

veicot nekustamā īpašuma novērtēšanu, ir izlietojami Pušas pagasta teritorijā esošo 

pašvaldības nekustamo īpašumu kadastrālajai uzmērīšanai un ierakstīšanai 

zemesgrāmatā. 

 

23. § 

Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..), Jaunatnes iela 4, Puša, Pušas pagasts, 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, Pārejas noteikumu 11.pantu, Rēzeknes novada 

pašvaldības 2012.gada 1.marta noteikumu Nr.6 “Kārtība, kādā notiek pašvaldības nekustamā 

īpašuma atsavināšanas process un atsavināšanas rezultātā iegūto līdzekļu izlietošana Rēzeknes 

novada pašvaldībā” 25.1.apakšpunktu, 27.punktu, 28.1.apakšpunktu, Grāmatvedības uzskaites 

kārtības Rēzeknes novada pašvaldībā (apstiprināta 2017.gada 21.decembrī protokols Nr.30, 5.§) 

sadaļas “8.6.Ilgtermiņa aktīvu izslēgšana no uzskaites” 96. un 97.punktiem, ņemot vērā Rēzeknes 

novada domes 2019.gada 18.jūlija lēmumu “Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..), Jaunatnes ielā 4, Pušā, 

Pušas pagastā, nodošanu atsavināšanai A.N.” (protokols Nr. 17. 29§) un 2019.gada 9.septembra 

A.N. iesniegumu, ņemot vērā Maltas pagastu apvienības struktūrvienības „Pušas pagasta 

pārvalde” dzīvokļa īpašuma „Nr.(..)”, Jaunatnes iela 4, novērtēšanas komisijas 2019.gada 29.jūlija 

sēdes protokolu, Finanšu pastāvīgās komisijas 2019.gada 24.oktobra priekšlikumu, Rēzeknes 

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

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

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

Švarcs, Ērika Teirumnieka), “pret” - nav, “atturas” - nav, n o l e m j: 
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1. apstiprināt dzīvokļa īpašuma Nr.(..), kas atrodas Jaunatnes ielā 4, Pušā, Pušas pagastā, 

Rēzeknes novadā, ar kadastra Nr.7880 900 0028, platība 55,3 m2, nosacīto cenu 

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

2. Pārdot A.N., personas kods (..), dzīvo (..), dzīvokļa īpašumu Nr.(..), platība 55,3 m2 ar 

kadastra Nr.7880 900 0028, kas atrodas Jaunatnes ielā 4-(..), Pušā, Pušas 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 7.martam. 

4. Uzdot iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienībai “Pušas 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 A.N. 1 (viena) mēneša laikā no pirkuma maksas samaksas dienas. 

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

29.§) 2.punktu, 2019.gada 30.jūlijā A.N. iemaksāja Rēzeknes novada pašvaldības 

iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienības „Pušas pagasta pārvalde”, 

reģ.Nr.40900027426, AS “Swedbank” norēķinu kontā LV68HABA0551046064287 

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

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 “Pušas pagasta pārvalde”, reģistrācijas Nr.40900027426, 

AS “Swedbank” norēķinu kontā: LV68HABA0551046064287. 

8. Noteikt, ka ar dzīvokļa īpašuma Nr.(..), kas atrodas Jaunatnes iela 4, Pušā, Pušas pagastā 

nomaksas pirkuma līguma noslēgšanas brīdī tiek izbeigts ar A.N. noslēgtais Dzīvojamās 

telpas īres līgums. 

9. Samazināt iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienībai “Pušas 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. 

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

iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienībai “Pušas pagasta pārvalde” radās, 

veicot nekustamā īpašuma novērtēšanu, ir izlietojami Pušas pagasta teritorijā esošo 

pašvaldības nekustamo īpašumu kadastrālajai uzmērīšanai un ierakstīšanai 

zemesgrāmatā. 

 

24. § 

Par dzīvokļa īpašuma Nr. (..), Pilskalna iela 2, Puša, Pušas pagasts, 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 18.jūlija lēmumu (protokols Nr. 17.31§) “Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..), kas 

atrodas Pilskalna ielā 2, Pušā, Pušas pagastā, nodošanu atsavināšanai A.S.” un A.S. 2019.gada 

9.septembra iesniegumu, ņemot vērā iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienības “Pušas 
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pagasta pārvalde” dzīvokļa īpašuma „Pilskalna iela 2-(..)” Pušā, Pušas pagastā, novērtēšanas 

komisijas 2019.gada 29.jūlija sēdes protokolu un Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 

24.oktobra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 16 (Regīna Baranova, Vasīlijs 

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

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

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

nav, n o l e m j: 

 

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

Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7880 900 0032, platība 66,1m², nosacīto cenu 

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

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

atrodas Pilskalna iela 2, Pušā, Pušas pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7880 900 

0032, 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 nekustamā īpašuma Nr.(..), 

kas atrodas Pilskalna iela 2, Pušā, Pušas pagastā, Rēzeknes novadā, nosacītās cenas, t. 

i., EUR 177,86 (viens simts septiņdesmit septiņi euro 62 centi). 

4. Noteikt pirmās iemaksas samaksas termiņu līdz 2019.gada 7.decembrim. 

5. Uzdot iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienībai “Pušas pagasta pārvaldei” 

3 (trīs) darba dienu laikā no pirmās iemaksas samaksas dienas paziņot Juridiskajai un 

lietvedības nodaļai par pirmās iemaksas samaksu. 

6. Uzdot Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniecei Elvīrai Pizānei noslēgt 

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

dienas. 

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

noslēgšanas dienas. 

8. Noteikt, ka par atlikto maksājumu A.S. 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 18.jūlija lēmumu (protokols 

Nr.17.31§), 2.punktu, 2019.gada 25.jūlijā A.S. iemaksāja Rēzeknes novada pašvaldības 

Pušas pagasta pārvaldes reģ. Nr.40900027426, norēķinu kontā: 

LV68HABA0551046064287 AS “Swedbank” bankā, 215,00 euro (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) Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Maltas pagastu 

apvienība” struktūrvienībai “Pušas pagasta pārvalde”, reģ.Nr. 40900027426, AS 

”Swedbank” bankas norēķinu kontā: LV68HABA0551046064287.  

11. Noteikt, ka ar dzīvokļa īpašuma Nr.(..), kas atrodas Pilskalna ielā 2, Pušā, Pušas pagastā, 

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

noslēgtais dzīvojamās telpas īres līgums. 

12. Samazināt iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienībai “Pušas 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 apvienība” struktūrvienībai “Pušas pagasta pārvalde” radās, 

veicot nekustamā īpašuma novērtēšanu, ir izlietojami Pušas pagasta teritorijā esošo 
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pašvaldības nekustamo īpašumu kadastrālajai uzmērīšanai un ierakstīšanai 

zemesgrāmatā. 

 

25. § 

Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..), Pilskalna iela 2, Puša, Pušas pagasts, nosacītās cenas 

apstiprināšanu  
(Ziņo I.Ladnā, Debatē M.Švarcs, S.Šķesters, P.Melnis, 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, Pārejas noteikumu 11.pantu, Rēzeknes novada 

pašvaldības 2012.gada 1.marta noteikumu Nr.6 “Kārtība, kādā notiek pašvaldības nekustamā 

īpašuma atsavināšanas process un atsavināšanas rezultātā iegūto līdzekļu izlietošana Rēzeknes 

novada pašvaldībā” 25.1.apakšpunktu, 27.punktu, 28.1.apakšpunktu, Grāmatvedības uzskaites 

kārtības Rēzeknes novada pašvaldībā (apstiprināta 2017.gada 21.decembrī protokols Nr.30, 5.§) 

sadaļas “8.6.Ilgtermiņa aktīvu izslēgšana no uzskaites” 96. un 97.punktiem, ņemot vērā Rēzeknes 

novada domes 2019.gada 18.jūlija lēmumu “Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..), Pilskalna ielā 2, Pušā, 

Pušas pagastā, nodošanu atsavināšanai A.B.” (protokols Nr. 17. 29§) un 2018. gada 3.oktobra A.B. 

iesniegumu, ņemot vērā Maltas pagastu apvienības struktūrvienības „Pušas pagasta pārvalde” 

dzīvokļa īpašuma „Nr.(..)” Pilskalna ielā 2 novērtēšanas komisijas 2019.gada 29.jūlija sēdes 

protokolu, Finanšu pastāvīgās komisijas 2019.gada 24.oktobra priekšlikumu, Rēzeknes novada 

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

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

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

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

 

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

Rēzeknes novadā, ar kadastra Nr.7880 900 0027, platība 65,4 m2, nosacīto cenu 

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

2. Pārdot A.B., personas kods (..), dzīvo (..), dzīvokļa īpašumu Nr.(..), platība 65,4 m2 ar 

kadastra Nr.7880 900 0027, kas atrodas Pilskalna ielā 2-(..), Pušā. Pušas pagastā, 

Rēzeknes novadā, par brīvu cenu, kas ir vienāda ar nosacīto cenu, t.i., EUR 1778,62 

(viens tūkstotis septiņi simti septiņdesmit astoņi euro 62 centi). 

3. Noteikt pirkuma maksas samaksas termiņu līdz 2020.gada 7.martam. 

4. Uzdot iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienībai „ Pušas 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 A.B. 1 (viena) mēneša laikā no pirkuma maksas samaksas dienas. 

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

32.§) 2.punktu, 2019.gada 6.augustā A.B. iemaksāja Rēzeknes novada pašvaldības 

iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienības „Pušas pagasta pārvalde”, 

reģ.Nr.40900027426, AS “Swedbank” norēķinu kontā LV68HABA0551046064287 

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

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

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

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

AS “Swedbank” norēķinu kontā: LV68HABA0551046064287. 

8. Noteikt, ka ar dzīvokļa īpašuma Nr.(..), kas atrodas Pilskalna ielā 2, Pušā, Pušas pagastā 

nomaksas pirkuma līguma noslēgšanas brīdī tiek izbeigts ar A.B. noslēgtais Dzīvojamās 

telpas īres līgums. 
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9. Samazināt iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienībai “Pušas 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. 

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

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

veicot nekustamā īpašuma novērtēšanu, ir izlietojami Pušas pagasta teritorijā esošo 

pašvaldības nekustamo īpašumu kadastrālajai uzmērīšanai un ierakstīšanai 

zemesgrāmatā. 

 

26. § 

Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..), Lakstīgalu iela 1, Vecružina, Silmalas pagasts,  

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 O. V.” un O. V. 2019.gada 18. 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 14.oktobra sēdes protokolu un Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 

24.oktobra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 16 (Regīna Baranova, Vasīlijs 

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

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

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

nav, n o l e m j: 

 

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

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

EUR 1 678,62 (viens tūkstotis seši simti septiņdesmit astoņi euro 62 centi). 

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

kadastra Nr.7888 900 0221, kas atrodas Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā, par brīvu 

cenu, kas ir vienāda ar nosacīto cenu, t.i., EUR 1 678,62 (viens tūkstotis seši simti 

septiņdesmit astoņi euro 62 centi). 

3. Noteikt pirkuma maksas samaksas termiņu līdz 2020.gada 7.martam. 

4. Uzdot iestādes “Maltas pagastu apvienības 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 O. V. 1 (viena) mēneša laikā no pirkuma maksas samaksas dienas. 

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

Nr.21, 28.§) 2.punktu, 2019.gada 11.oktobrī O. V. iemaksāja Rēzeknes novada 

pašvaldības iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienības „Silmalas pagasta 
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pārvalde” reģ.Nr.40900027426 , AS “Swedbank” norēķinu kontā 

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

7. Ieskaitīt atlikušo pirkuma maksas daļu EUR 1 463,62 (viens tūkstotis četri 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 

O. V. noslēgtais Dzīvojamās telpas īres līgums. 

9. 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. 

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

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

veicot nekustamā īpašuma novērtēšanu, ir izlietojami Silmalas pagasta teritorijā esošo 

pašvaldības nekustamo īpašumu kadastrālajai uzmērīšanai un ierakstīšanai 

zemesgrāmatā. 

 

27. § 

Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..), Lakstīgalu iela 1, Vecružina, Silmalas pagasts,  

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 3. oktobra lēmumu “Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Lakstīgalu ielā 1, Vecružinā, 

Silmalas pagastā, nodošanu atsavināšanai E.F.” un E. F. 2019.gada 22.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 

21.oktobra sēdes protokolu un Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 24.oktobra priekšlikumu, 

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

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

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

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

 

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

pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7888 900 0214, platība 73,2 m2, nosacīto cenu 

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

2. Pārdot E.F., personas kods (..), deklarētā dzīvesvieta (..), dzīvokļa īpašumu Nr.(..) ar 

kadastra Nr.7888 900 0214, kas atrodas Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā, 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 pirkuma maksas samaksas termiņu līdz 2020.gada 7.martam. 
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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 E.F. 1 (viena) mēneša laikā no pirkuma maksas samaksas dienas. 

6. Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2019.gada 3.oktobra lēmuma (protokols 

Nr.22, 12.§) 2.punktu, 2019.gada 18.oktobrī E.F. 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 centi). 

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

E.F. noslēgtais Dzīvojamās telpas īres līgums. 

9. 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. 

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

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

veicot nekustamā īpašuma novērtēšanu, ir izlietojami Silmalas pagasta teritorijā esošo 

pašvaldības nekustamo īpašumu kadastrālajai uzmērīšanai un ierakstīšanai 

zemesgrāmatā. 

 

28. § 

Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..), Lakstīgalu iela 1, Vecružina, Silmalas pagasts,  

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 3. oktobra lēmumu “Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Lakstīgalu ielā 1, Vecružinā, 

Silmalas pagastā, nodošanu atsavināšanai K.M.” un K.M. 2019.gada 21. 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 21.oktobra sēdes protokolu un Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 24.oktobra 

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

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

Melnis, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs 

Šķesters, Monvīds Švarcs, Ērika Teirumnieka), “pret” - nav, “atturas” - nav, n o l e m j: 
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1. apstiprināt dzīvokļa īpašuma Nr.(..), kas atrodas Lakstīgalu ielā 1, Vecružinā, Silmalas 

pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7888 900 0208, platība 73,4 m2, nosacīto cenu 

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

2. Pārdot K.M., personas kods: (..), deklarētā dzīvesvieta (..), dzīvokļa īpašumu Nr.(..), kas 

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

Nr.7888 900 0208, platība 73,4 m2, 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 7.decembrim. 

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 E.Pizānei parakstīt nomaksas 

pirkuma līgumu ar K.M. 1 (viena) mēneša laikā no pirmās iemaksas samaksas dienas. 

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

noslēgšanas dienas. 

8. Noteikt, ka par atlikto maksājumu K.M. 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 3.oktobra lēmuma (protokols 

Nr.22,14.§), 2.punktu, 2019.gada 18. oktobrī K.M. iemaksāja iestādes “Maltas pagastu 

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

AS “Swedbank” norēķinu kontā Nr.LV31HABA0551046064371 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 K.M. noslēgtais Dzīvojamās telpas īres līgums 

12. Samazināt iestādes “Maltas pagastu apvienība” 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 apvienība” struktūrvienībai “Silmalas pagasta pārvalde” radās, 

veicot nekustamā īpašuma novērtēšanu, ir izlietojami Silmalas pagasta teritorijā esošo 

pašvaldības nekustamo īpašumu kadastrālajai uzmērīšanai un ierakstīšanai 

zemesgrāmatā. 

 

29. § 

Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..), Lakstīgalu iela 1, Vecružina, Silmalas pagasts, 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, 
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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 3. oktobra lēmumu “Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Lakstīgalu ielā 1, Vecružinā, 

Silmalas pagastā, nodošanu atsavināšanai S.B.” un S.B. 2019.gada 16.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 

14.oktobra sēdes protokolu un Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 24.oktobra priekšlikumu, 

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

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

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

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

 

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

pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7888 900 0218, platība 73,5 m2, nosacīto cenu 

EUR 1 678,62 (viens tūkstotis seši simti septiņdesmit astoņi euro 62 centi). 

2. Pārdot S.B., personas kods (..), deklarētā dzīvesvieta (..), dzīvokļa īpašumu Nr.(..), ar 

kadastra Nr.7888 900 0218, kas atrodas Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā, par brīvu 

cenu, kas ir vienāda ar nosacīto cenu, t.i., EUR 1 678,62 (viens tūkstotis seši simti 

septiņdesmit astoņi euro 62 centi). 

3. Noteikt pirkuma maksas samaksas termiņu līdz 2020.gada 7.martam. 

4. Uzdot iestādes “Maltas pagastu apvienības 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 S.B. 1 (viena) mēneša laikā no pirkuma maksas samaksas dienas. 

6. Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2019.gada 3.oktobra lēmuma (protokols 

Nr.22, 15.§) 2.punktu, 2019.gada 11.oktobrī S.B. 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 centi). 

7. Ieskaitīt atlikušo pirkuma maksas daļu EUR 1 463,62 (viens tūkstotis četri 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 

S.B. noslēgtais Dzīvojamās telpas īres līgums. 

9. 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. 

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

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

veicot nekustamā īpašuma novērtēšanu, ir izlietojami Silmalas pagasta teritorijā esošo 

pašvaldības nekustamo īpašumu kadastrālajai uzmērīšanai un ierakstīšanai 

zemesgrāmatā. 
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30. § 

Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..), Lakstīgalu iela 1, Vecružina, Silmalas pagasts, 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 3. oktobra lēmumu “Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Lakstīgalu ielā 1, Vecružinā, 

Silmalas pagastā, nodošanu atsavināšanai V.K.” un V.K. 2019.gada 22.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 

22.oktobra sēdes protokolu un Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 24.oktobra priekšlikumu, 

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

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

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

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

 

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

pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7888 900 0209, platība 59,0 m2, nosacīto cenu 

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

2. Pārdot V.K., personas kods: (..), deklarētā dzīvesvieta (..), dzīvokļa īpašumu Nr.(..), kas 

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

Nr.7888 900 0209, platība 59,0 m2, 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 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 147,86 (viens simts četrdesmit septiņi euro 86 centi). 

4. Noteikt pirmās iemaksas samaksas termiņu līdz 2019.gada 7.decembrim. 

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 E.Pizānei parakstīt nomaksas 

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

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

noslēgšanas dienas. 

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

nesamaksātās pirkuma maksas daļas un par pirkuma līgumā noteikto maksājumu 

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

summas par katru kavējuma dienu. 

9. Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2019.gada 3.oktobra lēmuma (protokols 

Nr.22,16.§), 2.punktu, 2019.gada 16.oktobrī V.K. iemaksāja iestādes “Maltas pagastu 

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

40900027426, AS “Swedbank” norēķinu kontā Nr.LV31HABA0551046064371 EUR 

215,00 (divi simti piecpadsmit euro 00 centi). 
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10. Ieskaitīt atlikušo pirkuma maksas daļu EUR 1 263,62 (viens tūkstotis divi 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 V.K. noslēgtais Dzīvojamās telpas īres līgums 

12. Samazināt iestādes “Maltas pagastu apvienība” 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 apvienība” struktūrvienībai “Silmalas pagasta pārvalde” radās, 

veicot nekustamā īpašuma novērtēšanu, ir izlietojami Silmalas pagasta teritorijā esošo 

pašvaldības nekustamo īpašumu kadastrālajai uzmērīšanai un ierakstīšanai 

zemesgrāmatā. 

 

31. § 

Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..), Lakstīgalu iela 1, Vecružina, Silmalas pagasts, nosacītās 

cenas apstiprināšanu  
(Ziņo I.Ladnā, Debatē M.Švarcs) 

 

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 I.Š.” un I.Š. 2019.gada 14.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 11.oktobra sēdes protokolu un Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 

24.oktobra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, deputātam Viktoram Ščerbakovam jautājuma 

izskatīšanā un balsošanā nepiedaloties, balsojot “par” - 15 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, 

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

Melnis, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Staņislavs Šķesters, 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 0210, platība 75,4 m2, 

nosacīto cenu EUR 1 878,62 (viens tūkstotis astoņi simti septiņdesmit astoņi euro 

62 centi). 

2. Pārdot I.Š., personas kods: (..), deklarētā dzīvesvieta (..), dzīvokļa īpašumu Nr.(..), 

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

kadastra Nr.7888 900 0210, platība 75,4, par brīvu cenu, kas ir vienāda ar nosacīto 

cenu, t.i., EUR 1 878,62 (viens tūkstotis astoņi simti septiņdesmit astoņi euro 62 

centi). 
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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 187,86 (viens simts astoņdesmit septiņi euro 86 centi). 

4. Noteikt pirmās iemaksas samaksas termiņu līdz 2019.gada 7.decembrim. 

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 E.Pizānei parakstīt 

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

samaksas dienas. 

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

līguma noslēgšanas dienas. 

8. Noteikt, ka par atlikto maksājumu I.Š. 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.21,29.§), 2.punktu, 2019.gada 11.oktobrī I.Š. iemaksāja iestādes 

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

reģistrācijas Nr. 40900027426, AS “Swedbank” norēķinu kontā 

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

10. Ieskaitīt atlikušo pirkuma maksas daļu EUR 1 663,62 (viens tūkstotis seši 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 I.Š. noslēgtais Dzīvojamās telpas īres līgums 

12. Samazināt iestādes “Maltas pagastu apvienība” 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 apvienība” struktūrvienībai “Silmalas pagasta pārvalde” 

radās, veicot nekustamā īpašuma novērtēšanu, ir izlietojami Silmalas pagasta 

teritorijā esošo pašvaldības nekustamo īpašumu kadastrālajai uzmērīšanai un 

ierakstīšanai zemesgrāmatā. 

 

32. § 

Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..), Lakstīgalu iela 1, Vecružina, Silmalas pagasts, nosacītās 

cenas apstiprināšanu  
(Ziņo I.Ladnā) 

 

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

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

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

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

process un atsavināšanas rezultātā iegūto līdzekļu izlietošana Rēzeknes novada pašvaldībā” 

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

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

Ilgtermiņa aktīvu izslēgšana no uzskaites” 96. un 97.punktiem, ņemot vērā Rēzeknes novada 
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domes 2019.gada 19. septembra lēmumu “Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Lakstīgalu ielā 1, 

Vecružinā, Silmalas pagastā, nodošanu atsavināšanai A.M.” un A.M. 2019.gada 21.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 21.oktobra sēdes protokolu un Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 

24.oktobra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 16 (Regīna Baranova, Vasīlijs 

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

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

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

nav, n o l e m j: 

 

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

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

EUR 1 878,62 (viens tūkstotis astoņi simti septiņdesmit astoņi euro 62 centi). 

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

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

Nr.7888 900 0217, platība 75,6, par brīvu cenu, kas ir vienāda ar nosacīto cenu, t.i., 

EUR 1 878,62 (viens tūkstotis astoņi 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 187,86 (viens simts astoņdesmit septiņi euro 86 centi). 

4. Noteikt pirmās iemaksas samaksas termiņu līdz 2019.gada 7.decembrim. 

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 E.Pizānei parakstīt nomaksas 

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

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

noslēgšanas dienas. 

8. Noteikt, ka par atlikto maksājumu A.M. 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.21,31.§), 2.punktu, 2019.gada 17. oktobrī A.M. 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 1 663,62 (viens tūkstotis seši 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.M. noslēgtais Dzīvojamās telpas īres līgums 

12. Samazināt iestādes “Maltas pagastu apvienība” 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. 
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13. Noteikt, ka no transferta samazināšanas iegūtie līdzekļi, izņemot izdevumus, kas 

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

veicot nekustamā īpašuma novērtēšanu, ir izlietojami Silmalas pagasta teritorijā esošo 

pašvaldības nekustamo īpašumu kadastrālajai uzmērīšanai un ierakstīšanai 

zemesgrāmatā. 

 

33. § 

Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..), Lakstīgalu iela 1, Vecružina, Silmalas pagasts, 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 S.B.” un S.B. 2019.gada 22.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 22.oktobra sēdes protokolu un Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 

24.oktobra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 16 (Regīna Baranova, Vasīlijs 

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

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

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

nav, n o l e m j: 

 

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

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

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

2. Pārdot S.B., personas kods (..), deklarētā dzīvesvieta (..), dzīvokļa īpašumu Nr.(..), ar 

kadastra Nr.7888 900 0213, 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 7.martam. 

4. Uzdot iestādes “Maltas pagastu apvienības 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 S.B. 1 (viena) mēneša laikā no pirkuma maksas samaksas dienas. 

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

Nr.21, 32.§) 2.punktu, 2019.gada 14.oktobrī S.B. 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 centi). 

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 
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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 

S. B. noslēgtais Dzīvojamās telpas īres līgums. 

9. Samazināt iestādes “Maltas pagastu apvienība” 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. 

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. 

 

34. § 

Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..), Lakstīgalu iela 1, Vecružina, Silmalas pagasts, 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 3. oktobra lēmumu “Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Lakstīgalu ielā 1, Vecružinā, 

Silmalas pagastā, nodošanu atsavināšanai A.K.” un A.K. 2019.gada 15.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 

14.oktobra sēdes protokolu un Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 24.oktobra priekšlikumu, 

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

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

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

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

 

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

pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7888 900 0215, platība 74,1 m2, nosacīto cenu 

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

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

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

Nr.7888 900 0215, platība 74,1, 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 7.decembrim. 
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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 E.Pizānei parakstīt nomaksas 

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

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

noslēgšanas dienas. 

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

nesamaksātās pirkuma maksas daļas un par pirkuma līgumā noteikto maksājumu 

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

summas par katru kavējuma dienu. 

9. Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2019.gada 3.oktobra lēmuma (protokols 

Nr.22,19.§), 2.punktu, 2019.gada 11.oktobrī A.K. iemaksāja iestādes “Maltas pagastu 

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

AS “Swedbank” norēķinu kontā Nr.LV31HABA0551046064371 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.K. noslēgtais Dzīvojamās telpas īres līgums 

12. Samazināt iestādes “Maltas pagastu apvienība” 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 apvienība” struktūrvienībai “Silmalas pagasta pārvalde” radās, 

veicot nekustamā īpašuma novērtēšanu, ir izlietojami Silmalas pagasta teritorijā esošo 

pašvaldības nekustamo īpašumu kadastrālajai uzmērīšanai un ierakstīšanai 

zemesgrāmatā. 

 

35. § 

Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..), Mediķu iela 2, Veczosna, Lūznavas pagasts, nodošanu 

atsavināšanai J. B.  
(Ziņo I.Ladnā) 

 

Izskatījusi J. 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 24.oktobra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” 

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

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

Juris Runčs, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Ērika Teirumnieka), “pret” 

- nav, “atturas” - nav, n o l e m j: 

 

1. pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.(..), kas atrodas Mediķu ielā 2, Veczosnā, 

Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7868 900 0206, platība 51,9 m2, 

nodošanu atsavināšanai J.B. (lēmums pievienots). 
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2. Izveidot dzīvokļa īpašuma Nr.(..), kas atrodas Mediķu ielā 2, Veczosnā, Lūznavas 

pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr. 7868 900 0206, platība 51,9 m2, 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 dzīvokļa īpašuma Nr.(..), kas atrodas Mediķu ielā 2, Veczosnā, Lūznavas 

pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr. 7868 900 0206, platība 51,9 m2, novērtēšanas 

komisijai iesniegt nosacīto cenu apstiprināšanai Rēzeknes novada domei. 

 

36. § 

Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..), Mediķu iela 9, Veczosna, Lūznavas pagasts, nodošanu 

atsavināšanai E. K.  
(Ziņo I.Ladnā) 

 

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

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

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

pastāvīgās komitejas 2019.gada 24.oktobra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” 

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

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

Juris Runčs, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Ērika Teirumnieka), “pret” 

- nav, “atturas” - nav, n o l e m j: 

 

1. pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.(..), kas atrodas Mediķu ielā 9, Veczosnā, 

Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr. 7868 900 0196, platība 41,2 m2, 

nodošanu atsavināšanai E. K. (lēmums pievienots). 

2. Izveidot dzīvokļa īpašuma Nr.(..), kas atrodas Mediķu ielā 9, Veczosnā, Lūznavas 

pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr. 7868 900 0196, platība 41,2 m2, 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 dzīvokļa īpašuma Nr.(..), kas atrodas Mediķu ielā 9, Veczosnā, Lūznavas pagastā, 

Rēzeknes novadā, kadastra Nr. 7868 900 0196, platība 41,2 m2, novērtēšanas komisijai 

iesniegt nosacīto cenu apstiprināšanai Rēzeknes novada domei. 

 

37. § 

Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..), Liepu iela 13, Veczosna, Lūznavas pagasts, nodošanu 

atsavināšanai A. S. 
(Ziņo I.Ladnā) 

 



47 

 

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

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

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

pastāvīgās komitejas 2019.gada 24.oktobra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” 

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

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

Juris Runčs, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Ērika Teirumnieka), “pret” 

- nav, “atturas” - nav, n o l e m j: 

 

1. pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.(..), kas atrodas Liepu ielā 13, Veczosnā, 

Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7868 900 0201, platība 40,0 m2, 

nodošanu atsavināšanai A. S. (lēmums pievienots).  

2. Izveidot dzīvokļa īpašuma Nr.(..), kas atrodas Liepu ielā 13, Veczosnā, Lūznavas 

pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr. 7868 900 0201, platība 40,0 m2, 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 dzīvokļa īpašuma Nr.(..), kas atrodas Liepu ielā 13, Veczosnā, Lūznavas pagastā, 

Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7868 900 0201, platība 40,0 m2, novērtēšanas komisijai 

iesniegt nosacīto cenu apstiprināšanai Rēzeknes novada domei. 

 

38. § 

Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..), Lakstīgalu iela 1, Vecružina, Silmalas pagasts, nodošanu 

atsavināšanai V. M. 
(Ziņo I.Ladnā) 

 

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

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

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

pastāvīgās komitejas 2019.gada 24.oktobra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” 

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

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

Juris Runčs, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Ērika Teirumnieka), “pret” 

- nav, “atturas” - nav, n o l e m j: 

 

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

Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7888 900 0206, platība 75,4 m2, 

nodošanu atsavināšanai V.M. (lēmums pievienots). 

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

pagasts, Rēzeknes novads, kadastra Nr. 7888 900 0206, platība 75,4 m2, nosacītās cenas 

noteikšanai novērtēšanas komisiju šādā sastāvā: 

komisijas priekšsēdētājs –  Eduards Grišuļonoks, Rēzeknes novada pašvaldības 

iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienības 

“Silmalas pagasta pārvalde” vadītājs; 
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komisijas locekļi: Nellija Augustāne, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 

“Maltas pagastu apvienība” struktūrvienības “Silmalas 

pagasta pārvalde” sekretāre; 

Marina Borisova, Rēzeknes novada pašvaldības Zemes 

pārvaldības dienesta zemes lietu speciāliste. 

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

pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr. 7888 900 0206, platība 75,4 m2, novērtēšanas 

komisijai iesniegt nosacīto cenu apstiprināšanai Rēzeknes novada domei. 

 

39. § 

Par nekustamā īpašuma “Uzvara 108” Ozolaines pagastā nodošanu atsavināšanai  

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

 

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

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

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

pastāvīgās komitejas 2019.gada 24.oktobra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” 

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

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

Juris Runčs, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Ērika Teirumnieka), “pret” 

- nav, “atturas” - nav, n o l e m j: 

 

1. pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma “Uzvara 108”, kas atrodas “Uzvara 108”, 

Pleikšņos, Ozolaines pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7876 001 1136, kura 

sastāvā ietilpst zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7876 001 1136 – 0,0456 ha 

platībā, nodošanu atsavināšanai I.G. (lēmums pievienots). 

2. Izveidot nekustamā īpašuma “Uzvara 108”, kas atrodas “Uzvara 108”, Pleikšņos, 

Ozolaines pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7876 001 1136, nosacītās cenas 

noteikšanai novērtēšanas komisiju šādā sastāvā: 

komisijas priekšsēdētāja –  Svetlana Kuzņecova, Rēzeknes novada pašvaldības 

iestādes “Maltas pagasta apvienība” vecākā grāmatvede; 

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

pagasta apvienības” struktūrvienības “Ozolaines pagasta 

pārvalde” lietvede; 

Jana Jakuškina, Zemes pārvaldības dienesta zemes lietu 

speciāliste. 

3. Uzdot nekustamā īpašuma “Uzvara 108”, kas atrodas Pleikšņos, Ozolaines pagastā, 

Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7876 001 1136, novērtēšanas komisijai iesniegt nosacīto 

cenu apstiprināšanai Rēzeknes novada domei. 

 

40. § 

Par Lubāna ezera zivju tīklu limitu sadali komerciālajai zvejai 2020.gadam 
(Ziņo T.Kruste) 

 

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

likuma 7.panta sesto daļu, 11.panta 5.2 daļu, 25.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2014.gada 

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

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

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

izmantošanas kārtību” 62.punktu, 71.punktu un 87.punktu, ņemot vērā Lubāna ezera rūpnieciskās 
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zvejas limitu sadales komisijas 2019.gada 24.oktobra priekšlikumu (protokols Nr.1, 1.§, 2.§, 3.§ 

un 4.§), Sodu reģistra datus, Rēzeknes novada pašvaldības Gaigalavas un Nagļu pagastu pārvalžu 

iesniegto informāciju, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 16 (Regīna Baranova, Vasīlijs 

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

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

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

nav, n o l e m j: 

 

1. noteikt šādu Lubāna ezera rūpnieciskās zvejas limita sadales kārtību: 

1.1. Lubāna ezera zivju tīklu limitu sadali veikt starp Rēzeknes novada pašvaldības 

teritoriālajām vienībām - Nagļu pagastu un Gaigalavas pagastu, ievērojot 2012.gada 

zivju tīklu limitu sadales principu, un proti, Nagļu pagastam – 6640 metri un 

Gaigalavas pagastam – 2000 metri. 

1.2. Neizmantot tiesības nodalīt atsevišķu zivju tīklu limita daļu pašpatēriņa zvejai, 

ņemot vērā individuālo komersantu un zemnieku saimniecību izteiktos lūgumus 

palielināt esošo zivju tīku limitu un ievērojot Zvejniecības likumā paredzēto 

individuālo komersantu un zemnieku saimniecību, kas nodarbojas ar komerciālo 

zveju, priekšroku. 

1.3. Neiedalīt pašpatēriņa zvejai zivju tīklu limitus Rēzeknes novada Nagļu un 

Gaigalavas pagastā. 

2. Iedalīt šādus Lubāna ezera zivju tīklu limitus komerciālajai zvejai 2020.gadam 

Rēzeknes novada Nagļu pagastā, ņemot vērā individuālo komersantu un zemnieku 

saimniecību iepriekš noslēgto līgumu nosacījumu godprātīgu izpildi, izvērtējot to, ka 

par attiecīgajiem individuālajiem komersantiem un zemnieku saimniecībām nav 

reģistrēti pārkāpumi 2019.gadā: 

2.1. individuālajam komersantam „Zvejsala” – 500 m; 

2.2. zemnieku saimniecībai „Straumes” – 1250 m; 

2.3. zemnieku saimniecībai „Dīķmalas” – 400 m; 

2.4. zemnieku saimniecībai „Zvejnieki” – 500 m; 

2.5. zemnieku saimniecībai „Paeglīši” – 500 m; 

2.6. zemnieku saimniecībai „Silamala” – 250 m; 

2.7. zemnieku saimniecībai „Ašu sils 1” – 300 m; 

2.8. individuālajam komersantam „Klusie ūdeņi” – 300 m; 

2.9. zemnieku saimniecībai „Mālnieki” – 300 m; 

2.10. zemnieku saimniecībai „Lejas” – 250 m; 

2.11. zemnieku saimniecībai „Atvari” – 675 m; 

2.12. individuālajam komersantam „Sniegs” – 340 m; 

2.13. sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Priežu sils” – 200 m; 

2.14. individuālajam komersantam „Coms” – 275 m; 

2.15. individuālajam komersantam “Madaras Z” – 500 m; 

2.16. zemnieku saimniecībai “Krāces” – 100 m. 

3. Iedalīt šādus Lubāna ezera zivju tīklu limitus komerciālajai zvejai 2020.gadam 

Rēzeknes novada Gaigalavas pagastā ņemot vērā individuālo komersantu, komersanta 

un zemnieku saimniecības iepriekš noslēgto līgumu nosacījumu godprātīgu izpildi, 

izvērtējot to, ka par attiecīgajiem individuālajiem komersantiem, komersantam un 

zemnieku saimniecībai nav reģistrēti pārkāpumi 2020.gadā: 

3.1. individuālajam komersantam „Ievas II”- 500 m; 

3.2. individuālajam komersantam „Dienvidvējš”- 400 m; 

3.3. sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Kalniņi SA”- 400 m; 

3.4. zemnieku saimniecībai „Dirvani” – 500 m; 
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3.5. individuālajam komersantam „Ziemeļvējš” – 200 m. 

4. Nomas maksas maksājumu samaksu 2020.gadā rūpnieciskās zvejas tiesību nomniekiem 

veikt divās daļās: 

4.1. Pirmo daļu – līdz 2020.gada 15.janvārim; 

4.2. Otro daļu – līdz 2020.gada 15.aprīlim. 

 

41. § 

Par Idzipoles ezera zivju tīklu limitu sadali komerciālajai zvejai 2020.gadam 
(Ziņo T.Kruste) 

 

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

likuma 7.panta sesto daļu, 11.panta 5.2 daļu, 25.panta pirmo daļu, Latvijas Republikas Ministru 

kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem 

un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.11.apakšpunktu, Ministru kabineta 2009.gada 

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

zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 62.punktu, 71.punktu un 87.punktu, ņemot vērā Idzipoles 

ezera rūpnieciskās zvejas limitu sadales komisijas 2019.gada 24.oktobra priekšlikumu (protokols 

Nr.1, 1.§), Sodu reģistra datus, Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas pagasta pārvaldes iesniegto 

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

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

Melnis, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs 

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

 

iedalīt individuālajam komersantam „Normunds Brokāns” komerciālajai zvejai 

2020.gadam 165 m no kopējā Idzipoles ezera zivju tīkla limita. 

 

42. § 

Par Ilzas ezera zivju tīklu limitu sadali komerciālajai zvejai 2020.gadam 
(Ziņo T.Kruste) 

 

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

likuma 7.panta sesto daļu, 11.panta 5². daļu, 25.panta pirmo daļu, Latvijas Republikas Ministru 

kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem 

un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.11.apakšpunktu, Ministru kabineta 2009.gada 

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

zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 62.punktu, 71.punktu un 87.punktu, ņemot vērā Ilzas ezera 

rūpnieciskās zvejas limitu sadales komisijas 2019.gada 24.oktobra priekšlikumu (protokols Nr.1, 

1.§), Sodu reģistra datus, Rēzeknes novada pašvaldības Mākoņkalna pagasta pārvaldes iesniegto 

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

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

Melnis, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs 

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

 

iedalīt individuālajam komersantam „Normunds Brokāns” komerciālajai zvejai 

2020.gadam 120 m no kopējā Ilzas ezera zivju tīkla limita. 

 

 

 

43. § 

Par Ismeru - Žogotu ezera zivju tīklu limitu sadali komerciālajai zvejai 2020.gadam 
(Ziņo T.Kruste) 
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Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Zvejniecības 

likuma 7.panta sesto daļu, 11.panta 5.2 daļu, 25.panta pirmo daļu, Latvijas Republikas Ministru 

kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem 

un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.11.apakšpunktu, Ministru kabineta 2009.gada 

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

zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 62.punktu, 71.punktu un 87.punktu, ņemot vērā Ismeru - 

Žogotu ezera rūpnieciskās zvejas limitu sadales komisijas 2019.gada 24.oktobra priekšlikumu 

(protokols Nr.1, 1.§), Sodu reģistra datus, Rēzeknes novada pašvaldības Čornajas pagasta 

pārvaldes iesniegto informāciju, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 16 (Regīna Baranova, 

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

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

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

nav, n o l e m j: 

 

iedalīt individuālajam komersantam „VRK” komerciālajai zvejai 2020.gadam 300 m no 

kopējā Ismeru - Žogotu ezera zivju tīkla limita. 

 

44. § 

Par Lielā Kūriņa ezera zivju tīklu limitu sadali komerciālajai zvejai 2020.gadam 
(Ziņo T.Kruste) 

 

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

likuma 7.panta sesto daļu, 11.panta 5.² daļu, 25.panta pirmo daļu, Latvijas Republikas Ministru 

kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem 

un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.11.apakšpunktu, Ministru kabineta 2009.gada 

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

zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 62.punktu, 71.punktu un 87.punktu, ņemot vērā Lielā Kūriņa 

ezera rūpnieciskās zvejas limitu sadales komisijas 2019.gada 24.oktobra priekšlikumu (protokols 

Nr.1, 1.§ ), Sodu reģistra datus, Rēzeknes novada pašvaldības Gaigalavas pagasta pārvaldes 

iesniegto informāciju, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 16 (Regīna Baranova, Vasīlijs 

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

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

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

nav, n o l e m j: 

 

iedalīt zemnieku saimniecībai „Dirvani” komerciālajai zvejai 2020.gadam 205 m no 

kopējā Lielā Kūriņa ezera zivju tīkla limita. 

 

45. § 

Par Pārtavas ezera zivju tīklu limitu sadali komerciālajai zvejai 2020.gadam 
(Ziņo T.Kruste) 

 

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

likuma 7.panta sesto daļu, 11.panta 5.² daļu, 25.panta pirmo daļu, Latvijas Republikas Ministru 

kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem 

un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.11.apakšpunktu, Ministru kabineta 2009.gada 

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

zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 62.punktu, 71.punktu un 87.punktu, ņemot vērā Pārtavas 

ezera rūpnieciskās zvejas limitu sadales komisijas 2019.gada 24.oktobra priekšlikumu (protokols 

Nr.1, 1.§), Sodu reģistra datus, Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas pagasta pārvaldes iesniegto 
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informāciju, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 16 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, 

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

Melnis, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs 

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

 

iedalīt individuālajam komersantam „Normunds Brokāns” komerciālajai zvejai 

2020.gadam 75 m no kopējā Pārtavas ezera zivju tīkla limita. 

 

46. § 

Par Salāja ezera zivju tīklu limitu sadali komerciālajai zvejai 2020.gadam 
(Ziņo T.Kruste) 

 

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

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

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

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

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

izmantošanas kārtību” 62.punktu, 71.punktu un 87.punktu, ņemot vērā Salāja ezera rūpnieciskās 

zvejas limitu sadales komisijas 2019.gada 24.oktobra priekšlikumu (protokols Nr.1, 1.§), Sodu 

reģistra datus, Rēzeknes novada pašvaldības Mākoņkalna pagasta pārvaldes iesniegto informāciju, 

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

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

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

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

 

iedalīt šādus Salāja ezera zvejas limitus komerciālajai zvejai 2020.gadam: 

1. SIA „Lauku pakalpojumi” - 5 murdus; 

2. ZS “Mežagols” – 150 m.  

 

47. § 

Par Stiebrāja ezera zivju tīklu limitu sadali komerciālajai zvejai 2020.gadam 
(Ziņo T.Kruste) 

 

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

likuma 7.panta sesto daļu, 11.panta 5.2 daļu, 25.panta pirmo daļu, Latvijas Republikas Ministru 

kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem 

un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.11.apakšpunktu, Ministru kabineta 2009.gada 

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

zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 62.punktu, 71.punktu un 87.punktu, ņemot vērā Stiebrāja 

ezera rūpnieciskās zvejas limitu sadales komisijas 2019.gada 24.oktobra priekšlikumu (protokols 

Nr.1, 1.§), Sodu reģistra datus, Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas iesniegto informāciju, 

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

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

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

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

 

iedalīt individuālajam komersantam „Normunds Brokāns” komerciālajai zvejai 

2020.gadam 100 m no kopējā Stiebrāja ezera zivju tīkla limita. 

 

48. § 

Par Tiskādu ezera trīsuļodu kāpuru rāmju limitu sadali komerciālajai zvejai 2020.gadam 
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(Ziņo T.Kruste, Debatē M.Švarcs) 

 

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

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

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

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

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

izmantošanas kārtību” 3.1.apakšpunktu, 71.punktu, ņemot vērā Tiskādu ezera rūpnieciskās zvejas 

limitu sadales komisijas 2019.gada 24.oktobra priekšlikumu (protokols Nr.1, 1.§), Sodu reģistra 

datus, Rēzeknes novada pašvaldības Silmalas pagasta pārvaldes iesniegto informāciju, Rēzeknes 

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

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

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

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

 

iedalīt Tiskādu ezera trīsuļodu kāpuru limitus komerciālajai zvejai 2020.gadam SIA 

„SIVOLMA” - 2 (divas) tonnas. 

 

49. § 

Par Viraudas ezera (Lendžu pagasts) zivju tīklu limitu sadali komerciālajai zvejai 

2020.gadam 
(Ziņo T.Kruste) 

 

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

likuma 7.panta sesto daļu, 11.panta 5.² daļu, 25.panta pirmo daļu, Latvijas Republikas Ministru 

kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem 

un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.11.apakšpunktu, Ministru kabineta 2009.gada 

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

zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 62.punktu, 71.punktu un 87.punktu, ņemot vērā Viraudas 

ezera (Lendžu pagasts) rūpnieciskās zvejas limitu sadales komisijas 2019.gada 24.oktobra 

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

pagasta pārvaldes iesniegto informāciju, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 16 (Regīna 

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

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

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

nav, “atturas” - nav, n o l e m j: 

 

iedalīt zemnieku saimniecībai „Česlovi” komerciālajai zvejai 2020.gadam 230 m no 

kopējā Viraudas ezera (Lendžu pagasts) zivju tīkla limita. 

 

50. § 

Par Viraudas ezera (Mākoņkalna pagasts) zivju tīklu limitu sadali komerciālajai zvejai 

2020.gadam 
(Ziņo T.Kruste) 

 

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

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

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

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

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

izmantošanas kārtību” 62.punktu, 71.punktu un 87.punktu, ņemot vērā Viraudas ezera 
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(Mākoņkalna pagasts) rūpnieciskās zvejas limitu sadales komisijas 2019.gada 24.oktobra 

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

pagasta pārvaldes iesniegto informāciju, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 16 (Regīna 

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

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

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

nav, “atturas” - nav, n o l e m j: 

 

iedalīt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Lauku pakalpojumi” komerciālajai zvejai 

2020.gadam 5 murdus no kopējā Viraudas ezera zivju tīkla limita. 

 

51. § 

Par Baļinovas ezera zivju tīklu vai murdu limitu piešķiršanu 2020.gadā 
(Ziņo T.Kruste, Dabatē V.Deksnis, T.Kruste) 

 

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

likuma 7.panta sesto daļu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu 

Nr.453 „Noteikumi par zvejas tiesību izmantošanu privātajos ūdeņos” 10.punktu, 16.punktu, 

17.punktu, 21.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par 

ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 89.punktu 

un 2.pielikumu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumu Nr.796 

„Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 

3.11.apakšpunktu, Civillikuma I, II, III pielikumu, ņemot vērā Baļinovas ezera rūpnieciskās zvejas 

limitu sadales komisijas 2019.gada 24.oktobra atzinumu (protokols Nr.1, 1.§), Sodu reģistra 

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

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

Melnis, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs 

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

 

1. iedalīt privāto ūdeņu īpašniekam sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Vējezers”, reģ. 

Nr.42403017106, 75 metrus vai 2 murdus Balinovas ezera zvejas limitu 2020.gadā. 

2. Privāto ūdeņu īpašniekam maksu par zvejas rīku limitiem veikt pirms Valsts vides 

dienesta Rēzeknes reģionālajā vides pārvaldē zvejas licences saņemšanas saskaņā ar 

Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju 

un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 

2.pielikumā noteikto maksas apmēru. 

3. Lēmuma norakstu nosūtīt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Vējezers”, juridiskā 

adrese: “Lieldārziņi”, Baļinova, Čornajas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4617, un 

Valsts vides dienesta Rēzeknes reģionālajai vides pārvaldei, adrese: Zemnieku iela 5, 

Rēzekne, LV-4601. 

 

52. § 

Par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā ZS „Ašu sils 1” Lubāna ezerā  
(Ziņo T.Kruste) 

 

Izskatījusi ZS „Ašu sils 1” iesniegumu par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā, 

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

ņemot vērā Tautsaimniecības attīstības jautājumu patstāvīgās komitejas 2019.gada 24.oktobra 

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

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

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

 

pieņemt lēmumu par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā ZS „Ašu sils 1” 

Lubāna ezerā Nagļu pagastā (lēmums pievienots). 

 

53. § 

Par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā ZS „Atvari” Lubāna ezerā  
(Ziņo T.Kruste) 

 

Izskatījusi ZS „Atvari” iesniegumu par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā, 

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

ņemot vērā Tautsaimniecības attīstības jautājumu patstāvīgās komitejas 2019.gada 24.oktobra 

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

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

Melnis, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs 

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

 

pieņemt lēmumu par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā ZS „Atvari” Lubāna 

ezerā Nagļu pagastā (lēmums pievienots). 

 

54. § 

Par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā IK „Coms” Lubāna ezerā  
(Ziņo T.Kruste) 

 

Izskatījusi IK „Coms” iesniegumu par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā, 

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

ņemot vērā Tautsaimniecības attīstības jautājumu patstāvīgās komitejas 2019.gada 24.oktobra 

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

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

Melnis, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs 

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

 

pieņemt lēmumu par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā IK „Coms” Lubāna 

ezerā Nagļu pagastā (lēmums pievienots). 

 

55. § 

Par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā IK „Dienvidvējš” Lubāna ezerā  
(Ziņo T.Kruste) 

 

Izskatījusi IK „Dienvidvējš” iesniegumu par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai 

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

3.punktu, ņemot vērā Tautsaimniecības attīstības jautājumu patstāvīgās komitejas 2019.gada 

24.oktobra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 16 (Regīna Baranova, Vasīlijs 

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

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

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

nav, n o l e m j: 

 

pieņemt lēmumu par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā IK „Dienvidvējš” 

Lubāna ezerā Gaigalavas pagastā (lēmums pievienots). 
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56. § 

Par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā ZS „Dirvani” Lubāna ezerā  
(Ziņo T.Kruste) 

 

Izskatījusi ZS „Dirvani” iesniegumu par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā, 

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

ņemot vērā Tautsaimniecības attīstības jautājumu patstāvīgās komitejas 2019.gada 24.oktobra 

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

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

Melnis, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs 

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

 

pieņemt lēmumu par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā ZS „Dirvani” Lubāna 

ezerā Gaigalavas pagastā (lēmums pievienots). 

 

57. § 

Par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā ZS „Dīķmalas” Lubāna ezerā  
(Ziņo T.Kruste) 

 

Izskatījusi ZS „Dīķmalas” iesniegumu par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā, 

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

ņemot vērā Tautsaimniecības attīstības jautājumu patstāvīgās komitejas 2019.gada 24.oktobra 

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

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

Melnis, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs 

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

 

pieņemt lēmumu par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā ZS „Dīķmalas” 

Lubāna ezerā Nagļu pagastā (lēmums pievienots). 

 

58. § 

Par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā IK „Ievas II” Lubāna ezerā  
(Ziņo T.Kruste) 

 

Izskatījusi IK „Ievas II” iesniegumu par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā, 

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

ņemot vērā Tautsaimniecības attīstības jautājumu patstāvīgās komitejas 2019.gada 24.oktobra 

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

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

Melnis, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs 

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

 

pieņemt lēmumu par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā IK „Ievas II” Lubāna 

ezerā Gaigalavas pagastā (lēmums pievienots). 

 

59. § 

Par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā SIA „Kalniņi SA” Lubāna ezerā  
(Ziņo T.Kruste) 
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Izskatījusi SIA „Kalniņi SA” iesniegumu par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai 

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

3.punktu, ņemot vērā Tautsaimniecības attīstības jautājumu patstāvīgās komitejas 2019.gada 

24.oktobra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 16 (Regīna Baranova, Vasīlijs 

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

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

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

nav, n o l e m j: 

 

pieņemt lēmumu par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā SIA „Kalniņi SA” 

Lubāna ezerā Gaigalavas pagastā (lēmums pievienots). 

 

60. § 

Par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā IK „Klusie ūdeņi” Lubāna ezerā  
(Ziņo T.Kruste) 

 

Izskatījusi IK „Klusie ūdeņi” iesniegumu par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai 

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

3.punktu, ņemot vērā Tautsaimniecības attīstības jautājumu patstāvīgās komitejas 2019.gada 

24.oktobra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 16 (Regīna Baranova, Vasīlijs 

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

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

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

nav, n o l e m j: 

 

pieņemt lēmumu par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā IK „Klusie ūdeņi” 

Lubāna ezerā Nagļu pagastā (lēmums pievienots). 

 

61. § 

Par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā ZS „Krāces” Lubāna ezerā  
(Ziņo T.Kruste) 

 

Izskatījusi ZS „Krāces” iesniegumu par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā, 

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

ņemot vērā Tautsaimniecības attīstības jautājumu patstāvīgās komitejas 2019.gada 24.oktobra 

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

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

Melnis, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs 

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

 

pieņemt lēmumu par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā ZS „Krāces” Lubāna 

ezerā Nagļu pagastā (lēmums pievienots). 

 

62. § 

Par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā ZS „Lejas” Lubāna ezerā  
(Ziņo T.Kruste) 

 

Izskatījusi ZS „Lejas” iesniegumu par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā, 

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

ņemot vērā Tautsaimniecības attīstības jautājumu patstāvīgās komitejas 2019.gada 24.oktobra 

priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 16 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, 
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Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels 

Melnis, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs 

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

 

pieņemt lēmumu par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā ZS „Lejas” Lubāna 

ezerā Nagļu pagastā (lēmums pievienots). 

 

63. § 

Par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā SIA „MADARAS Z” Lubāna ezerā  
(Ziņo T.Kruste) 

 

Izskatījusi SIA „MADARAS Z” iesniegumu par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai 

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

3.punktu, ņemot vērā Tautsaimniecības attīstības jautājumu patstāvīgās komitejas 2019.gada 

24.oktobra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 16 (Regīna Baranova, Vasīlijs 

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

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

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

nav, n o l e m j: 

 

pieņemt lēmumu par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā SIA „MADARAS Z” 

Lubāna ezerā (lēmums pievienots). 

 

64. § 

Par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā ZS „Mālnieki” Lubāna ezerā  
(Ziņo T.Kruste) 

 

Izskatījusi ZS „Mālnieki” iesniegumu par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā, 

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

ņemot vērā Tautsaimniecības attīstības jautājumu patstāvīgās komitejas 2019.gada 24.oktobra 

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

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

Melnis, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs 

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

 

pieņemt lēmumu par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā ZS „Mālnieki” 

Lubāna ezerā Nagļu pagastā (lēmums pievienots). 

 

65. § 

Par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā ZS „Paeglīši” Lubāna ezerā  
(Ziņo T.Kruste) 

 

Izskatījusi ZS „Paeglīši” iesniegumu par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā, 

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

ņemot vērā Tautsaimniecības attīstības jautājumu patstāvīgās komitejas 2019.gada 24.oktobra 

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

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

Melnis, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs 

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

 



59 

 

pieņemt lēmumu par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā ZS „Paeglīši” Lubāna 

ezerā Nagļu pagastā (lēmums pievienots). 

 

66. § 

Par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā SIA „Priežu sils” Lubāna ezerā  
(Ziņo T.Kruste) 

 

Izskatījusi SIA „Priežu sils” iesniegumu par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai 

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

3.punktu, ņemot vērā Tautsaimniecības attīstības jautājumu patstāvīgās komitejas 2019.gada 

24.oktobra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 16 (Regīna Baranova, Vasīlijs 

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

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

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

nav, n o l e m j: 

 

pieņemt lēmumu par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā SIA „Priežu sils” 

Lubāna ezerā Nagļu pagastā (lēmums pievienots). 

 

67. § 

Par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā ZS „Silamala” Lubāna ezerā  
(Ziņo T.Kruste) 

 

Izskatījusi ZS „Silamala” iesniegumu par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā, 

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

ņemot vērā Tautsaimniecības attīstības jautājumu patstāvīgās komitejas 2019.gada 24.oktobra 

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

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

Melnis, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs 

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

 

pieņemt lēmumu par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā ZS „Silamala” 

Lubāna ezerā Nagļu pagastā (lēmums pievienots). 

 

68. § 

Par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā IK „Sniegs” Lubāna ezerā  
(Ziņo T.Kruste) 

 

Izskatījusi IK „Sniegs” iesniegumu par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā, 

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

ņemot vērā Tautsaimniecības attīstības jautājumu patstāvīgās komitejas 2019.gada 24.oktobra 

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

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

Melnis, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs 

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

 

pieņemt lēmumu par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā IK „Sniegs” Lubāna 

ezerā Nagļu pagastā (lēmums pievienots). 

 

69. § 

Par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā ZS „Straumes” Lubāna ezerā  
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(Ziņo T.Kruste) 

 

Izskatījusi ZS „Straumes” iesniegumu par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā, 

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

ņemot vērā Tautsaimniecības attīstības jautājumu patstāvīgās komitejas 2019.gada 24.oktobra 

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

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

Melnis, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs 

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

 

pieņemt lēmumu par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā ZS „Straumes” 

Lubāna ezerā Nagļu pagastā (lēmums pievienots). 

 

70. § 

Par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā IK „Ziemeļvējš” Lubāna ezerā  
(Ziņo T.Kruste) 

 

Izskatījusi IK „Ziemeļvējš” iesniegumu par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai 

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

3.punktu, ņemot vērā Tautsaimniecības attīstības jautājumu patstāvīgās komitejas 2019.gada 

24.oktobra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 16 (Regīna Baranova, Vasīlijs 

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

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

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

nav, n o l e m j: 

 

pieņemt lēmumu par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā IK „Ziemeļvējš” 

Lubāna ezerā Gaigalavas pagastā (lēmums pievienots). 

 

71. § 

Par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā ZS „Zvejnieki” Lubāna ezerā  
(Ziņo T.Kruste) 

 

Izskatījusi ZS „Zvejnieki” iesniegumu par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā, 

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

ņemot vērā Tautsaimniecības jautājumu patstāvīgās komitejas 2019.gada 24.oktobra 

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

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

Melnis, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs 

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

 

pieņemt lēmumu par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā ZS „Zvejnieki” 

Lubāna ezerā Nagļu pagastā (lēmums pievienots). 

 

72. § 

Par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā IK „Zvejsala” Lubāna ezerā  
(Ziņo T.Kruste) 

 

Izskatījusi IK „Zvejsala” iesniegumu par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā, 

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

ņemot vērā Tautsaimniecības attīstības jautājumu patstāvīgās komitejas 2019.gada 24.oktobra 
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priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 16 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, 

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

Melnis, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs 

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

 

pieņemt lēmumu par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā IK „Zvejsala” 

Lubāna ezerā Nagļu pagastā (lēmums pievienots). 

 

73. § 

Par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā ZS „Dirvani” Lielā Kūriņa ezerā  
(Ziņo T.Kruste) 

 

Izskatījusi ZS „Dirvani” iesniegumu par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā, 

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

ņemot vērā Tautsaimniecības attīstības jautājumu patstāvīgās komitejas 2019.gada 24.oktobra 

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

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

Melnis, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs 

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

 

pieņemt lēmumu par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā ZS „Dirvani” Lielā 

Kūriņa ezerā (lēmums pievienots). 

 

74. § 

Par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā SIA „Sivolma” Tiskādu ezerā  
(Ziņo T.Kruste) 

 

Izskatījusi SIA „Sivolma” iesniegumu par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā, 

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

ņemot vērā Tautsaimniecības attīstības jautājumu patstāvīgās komitejas 2019.gada 24.oktobra 

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

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

Melnis, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs 

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

 

pieņemt lēmumu par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā SIA „Sivolma” 

Tiskādu ezerā (lēmums pievienots). 

 

75. § 

Par samaksas samazināšanu Kasparam Gailumam, Agnesei Gailumai, Indrai Gailumai 

par īpašumā piešķirto zemi Ilzeskalna pagastā  
(Ziņo A.Bringule) 

 

Izskatījusi Kaspara Gailuma, Agneses Gailumas, Indras Gailumas iesniegumu par samaksas 

samazināšanu par īpašumā piešķirto zemi, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 37.panta 

sesto daļu, 41.panta pirmās daļas 3.punktu, ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 

12.septembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 16 (Regīna Baranova, 

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

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

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

nav, n o l e m j: 
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pieņemt lēmumu par samaksas samazināšanu Kasparam Gailumam, Agnesei Gailumai, 

Indrai Gailumai par īpašumā piešķirto zemi Ilzeskalna pagastā (lēmums pievienots). 

 

76. § 

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

novada pašvaldībai piekrītošajām apbūvētām un neapbūvētām zemes vienībām, valstij 

piekritīgajām apbūvētajām un neapbūvētajām zemes vienībām un zemes izmantošanu 

zemes reformas pabeigšanai” pielikuma sarakstā Nr.12 Lūznavas pagastā  
(Ziņo A.Bringule) 

 

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

procesa 72.panta pirmo daļu, Lūznavas pagasta pārvaldes 2019.gada 22.oktobra iesniegumu par 

zemes vienību piekritību pašvaldībai, ņemot vērā Tautsaimniecības attīstības jautājumu pastāvīgās 

komitejas 2019.gada 24.oktobra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 16 (Regīna 

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

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

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

nav, “atturas” - nav, n o l e m j: 

 

pamatojoties uz Lūznavas pagasta pārvaldes iesniegumā norādīto, ka zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumiem 7868 002 0100, 7868 002 0348, 7868 002 0349, 7868 005 0148, 7868 005 

0149, 7868 006 0213, 7868 006 0214, 7868 003 0123, 7868 004 0185, 7868 001 0087, 7868 002 

0065, 7868 006 0034 ieskaitītas pašvaldībai piekritīgajās zemēs, bet lēmumā kļūdaini norādīts 

pamatojums ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un ņemot vērā jaunatklātos apstākļus, 

izdarīt grozījumus Rēzeknes novada domes 2009.gada 29.decembra lēmuma „Par Rēzeknes 

novada pašvaldībai piekrītošajām apbūvētām un neapbūvētām zemes vienībām, valstij 

piekritīgajām apbūvētajām un neapbūvētajām zemes vienībām un zemes izmantošanu zemes 

reformas pabeigšanai” (protokols Nr.18, 27.§) pielikuma sarakstā Nr.12 Lūznavas pagastā, 

nosakot, ka minētās zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 7868 002 0100, 7868 002 0348, 

7868 002 0349, 7868 005 0148, 7868 005 0149, 7868 006 0213, 7868 006 0214, 7868 003 0123, 

7868 004 0185, 7868 001 0087, 7868 002 0065, 7868 006 0034 piekrīt pašvaldībai un ierakstāma 

zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, saskaņā ar likumu „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma 

tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 2.punktu, zemes reformas laikā 

pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatās ierakstāma zeme, kura 

1940.gada 21.jūlijā piederēja fiziskajām un juridiskajām personām, ja šīs personas par zemi 

saņēmušas kompensāciju, nav pieprasījušas atjaunot īpašuma tiesības uz zemi vai arī zemes 

īpašuma tiesību atjaunošana likumos nav paredzēta, tikai gadījumos, ja: vietējās pašvaldības 

teritorijas plānojumā attiecīgi neapbūvēti zemes gabali paredzēti jaunu pašvaldības ēku (būvju) 

celtniecībai vai pašvaldību funkciju īstenošanai. 

 

77. § 

Par starpgabala statusa noteikšanu zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem  

7846 003 0197, 7846 005 0177 Čornajas pagastā  
(Ziņo A.Bringule) 

 

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

iesniegumu par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7846 003 0197 un 7846 005 0177 

starpgabalu atzīšanu un jaunu nekustamo īpašumu izveidošanu, pamatojoties uz likuma “Par 

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

attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas 2019.gada 24.oktobra priekšlikumu, Rēzeknes novada 
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dome, balsojot “par” - 16 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, 

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

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

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

 

pieņemt lēmumu par starpgabala statusa noteikšanu zemes vienībām ar kadastra 

apzīmējumiem 7846 003 0197, 7846 005 0177 Čornajas pagastā (lēmums pievienots). 

 

78. § 

Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7844 002 0453 sadali 

un robežu pārkārtošanu Bērzgales pagastā  
(Ziņo A.Bringule) 

 

Izskatījusi Bērzgales pagasta pārvaldes iesniegumu par pašvaldībai piekritīgās zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 7844 002 0453 sadali, robežu pārkārtošanu un platības 

precizēšanu zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 7844 002 0422, 7844 002 0341, 7844 002 

0429, 7844 002 0455, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 37.panta sesto daļu, 41.panta 

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

2019.gada 24.oktobra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 16 (Regīna 

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

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

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

nav, “atturas” - nav, n o l e m j: 

 

pieņemt lēmumu par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7844 

002 0453 sadali, robežu pārkārtošanu Bērzgales pagastā (lēmums pievienots). 

 

79. § 

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7844 004 0027 sadali Bērzgales pagastā  
(Ziņo A.Bringule) 

 

Izskatījusi Bērzgales pagasta pārvaldes iesniegumu par Vitālijam Uļjānam lietošanā esošās 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7844 004 0027 sadali, pamatojoties uz likuma „Par 

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

attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas 2019.gada 24.oktobra priekšlikumu, Rēzeknes novada 

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

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

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

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

 

pieņemt lēmumu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7844 004 0027 sadali 

Bērzgales pagastā (lēmums pievienots). 

 

80. § 

Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7856 007 0028, 7856 007 0084 apvienošanu 

Griškānu pagastā  
(Ziņo A.Bringule) 

 

Izskatījusi Kaunatas pagastu apvienības struktūrvienības “Griškānu pagasta pārvalde” 

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 
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pastāvīgās komitejas 2019.gada 24.oktobra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” 

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

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

Juris Runčs, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Ērika Teirumnieka), “pret” 

- nav, “atturas” - nav, n o l e m j: 

 

pieņemt lēmumu par zemes vienību apzīmējumiem 7856 007 0028, 7856 007 0084 

apvienošanu Griškānu pagastā (lēmums pievienots). 

 

81. § 

Par kļūdas labojumu Rēzeknes rajona Bērzgales pagasta dzīvojamo māju privatizācijas 

komisijas 2003.gada 21.marta Vienošanās par zemes nodošanu īpašumā  

bez atlīdzības ar I. S. 
(Ziņo I.Ladnā) 

 

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

Teritoriālās pastāvīgās komitejas 2019.gada 24.oktobra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, 

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

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

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

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

 

1. pamatojoties uz Nekustamā īpašuma Valsts kadastra informācijas sistēmas datiem, 

būve ar kadastra apzīmējumu 7844 002 0286 001 atrodas uz zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 7844 002 0286, izdarīt grozījumus Rēzeknes rajona Bērzgales pagasta 

dzīvojamo māju privatizācijas komisijas 2003.gada 21.marta Vienošanās par zemes 

nodošanu īpašumā bez atlīdzības visā tekstā aizstājot vārdus un skaitļus “kadastra 

numurs 7844 002 0256” ar vārdiem un skaitļiem “kadastra numurs 7844 002 0286” 

2. Uzdot Juridiskajai un lietvedības nodaļai sagatavot grozījumus 2003.gada 21.marta 

Vienošanās par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības ar I. S. 

 

82. § 

Par īrētās dzīvojamās telpas apmaiņu pret citu īrējamu dzīvojamo telpu  

V. G. Maltas pagastā  
(Ziņo I.Greivule-Loca, Debatē M.Švarcs) 

 

Izskatījusi V. G. iesniegumu par dzīvojamās telpas apmaiņu, pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām” 37.panta sesto daļu, 41.panta pirmās daļas 3.punktu, ņemot vērā Sociālo un 

veselības aizsardzības jautājumu pastāvīgās komitejas 2019.gada 24.oktobra priekšlikumu, 

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

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

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

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

 

1. pieņemt lēmumu par īrētās dzīvojamās telpas apmaiņu pret citu īrējamu dzīvojamo telpu 

V. G. Maltas pagastā (lēmums pievienots). 

2. Uzdot pašvaldības SIA “Maltas dzīvokļu komunālās saimniecības uzņēmums” valdes 

loceklim Jānim Kravalim sagatavot un noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar V. G. 

 

83. § 

Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu  
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(Ziņo I.Greivule-Loca) 

 

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 24.oktobra priekšlikumu, 

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

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

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

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

 

1. atzīt I. V., personas kods (..), par tiesīgu īrēt sociālo dzīvokli, noteikt īrētajam dzīvoklim 

(..), Stoļerovā, Stoļerovas pagastā, Rēzeknes novadā, sociālā dzīvokļa statusu, noslēdzot 

sociālā dzīvokļa īres līgumu uz noteiktu laiku no 2019.gada 7.novembra līdz 2020.gada 

6.maijam. Uzdot Kaunatas pagasta apvienības struktūrvienības “Stoļerovas pagasta 

pārvalde” vadītājam Aivaram Lukšam sagatavot un noslēgt sociālā dzīvokļa īres līgumu 

ar I. Višu. 

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

sociālajā dzīvoklī (..), Strūžānos, Strūžānu pagastā, Rēzeknes novadā, noslēdzot sociālā 

dzīvokļa īres līgumu uz noteiktu laiku no 2019.gada 7.novembra līdz 2020.gada 

6.maijam. Uzdot SIA “STRŪŽĀNU SILTUMS” valdes loceklim Renāram Vabalam 

sagatavot un noslēgt sociālā dzīvokļa īres līgumu ar J. R. 

3. Atzīt V.C., personas kods (..), par tiesīgu īrēt sociālo dzīvokli, noteikt īrētajam 

dzīvoklim (..), Strūžānu pagastā, Rēzeknes novadā, noslēdzot sociālā dzīvokļa īres 

līgumu uz noteiktu laiku no 2019.gada 7.novembra līdz 2020.gada 6.maijam. Uzdot SIA 

“STRŪŽĀNU SILTUMS” valdes loceklim Renāram Vabalam sagatavot un noslēgt 

sociālā dzīvokļa īres līgumu ar V. C. 

4. Atzīt J. K., personas kods (..), par tiesīgu īrēt sociālo dzīvokli, izīrēt sociālo istabu 

sociālajā dzīvoklī (..), Strūžānos, Strūžānu pagastā, Rēzeknes novadā, noslēdzot sociālā 

dzīvokļa īres līgumu uz noteiktu laiku no 2019.gada 7.novembra līdz 2020.gada 

6.maijam. Uzdot SIA “STRŪŽĀNU SILTUMS” valdes loceklim Renāram Vabalam 

sagatavot un noslēgt sociālā dzīvokļa īres līgumu ar J.K. 

5. Atzīt R. J., personas kods (..), par tiesīgu īrēt sociālo dzīvokli, noteikt īrētajam 

dzīvoklim (..), Strūžānu pagastā, Rēzeknes novadā, noslēdzot sociālā dzīvokļa īres 

līgumu uz noteiktu laiku no 2019.gada 7.novembra līdz 2020.gada 6.maijam. Uzdot SIA 

“STRŪŽĀNU SILTUMS” valdes loceklim Renāram Vabalam sagatavot un noslēgt 

sociālā dzīvokļa īres līgumu ar Raimondu Jaundzemu. 

6. Atzīt A. L., personas kods (..), par tiesīgu īrēt sociālo dzīvokli, izīrēt sociālo istabu 

sociālajā dzīvoklī (..), Strūžānos, Strūžānu pagastā, Rēzeknes novadā, noslēdzot sociālā 

dzīvokļa īres līgumu uz noteiktu laiku no 2019.gada 7.novembra līdz 2020.gada 

6.maijam. Uzdot SIA “STRŪŽĀNU SILTUMS” valdes loceklim Renāram Vabalam 

sagatavot un noslēgt sociālā dzīvokļa īres līgumu ar A. L. 

 

84. § 

Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu  
(Ziņo I.Greivule-Loca) 

 

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 
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dzīvokļu izīrēšanas kārtību” 10.punktu, 7.2.punktu, 8.punktu, 20.punktu, ņemot vērā Sociālo un 

veselības aizsardzības jautājumu pastāvīgās komitejas 2019.gada 24.oktobra priekšlikumu, 

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

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

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

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

 

1. atzīt E.G., personas kods (..), par tiesīgu īrēt sociālo dzīvokli, noteikt īrētajam dzīvoklim 

(..), Strūžānos, Stružānu pagastā, Rēzeknes novadā, sociālā dzīvokļa statusu, noslēdzot 

sociālā dzīvokļa īres līgumu uz noteiktu laiku no 2019.gada 30.novembra līdz 2020.gada 

29.maijam. Uzdot SIA “STRŪŽĀNU SILTUMS” valdes loceklim Renāram Vabalam 

sagatavot un noslēgt sociālā dzīvokļa īres līgumu ar E. G. 

2. Atzīt A. V., personas kods (..), par tiesīgu īrēt sociālo dzīvokli, noteikt īrētajam 

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

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

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

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

 

85. § 

Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2018.gada 5.aprīļa lēmumā “Par Latgales 

plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānā 2018.-2020.gadam iekļauto Rēzeknes 

novada pašvaldības infrastruktūras attīstības risinājumu finansējumu sadalījumā pa 

finansējuma avotiem un sasniedzamo uzraudzības rādītāju vērtības saskaņošanu”  
(Ziņo I.Greivule-Loca) 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu un 15.panta pirmās 

daļas 7.punktu un Ministru kabineta 2015.gada 16.jūnija noteikumu Nr.313 “Darbības 

programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalitatīvu 

institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi 

pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1.pasākuma 

“Deinstitucionalizācija” īstenošanas noteikumi” 36.1 punktu un ņemot vērā Sociālo un veselības 

aizsardzības jautājumu pastāvīgās komitejas 2019.gada 24.oktobra priekšlikumu, Rēzeknes 

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

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

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

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

 

1. izdarīt šādus grozījumus Rēzeknes novada domes 2018.gada 5.aprīļa lēmuma (protokols 

Nr.8, 22.§) “Par Latgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānā 2018.-

2020.gadam iekļauto Rēzeknes novada pašvaldības infrastruktūras attīstības risinājumu 

finansējumu sadalījumā pa finansējuma avotiem un sasniedzamo uzraudzības rādītāju 

vērtības saskaņošanu” pielikumā Nr.10.  

1.1. izteikt pielikuma Nr.10 2.p.2.punktu šādā redakcijā: 

2. Bērni ar FT: Dienas 

aprūpes centrs 

10 

 

 

Ezera iela 23A, Vecružinas ciems, 

Silmalas pagasts, Rēzeknes 

novads 

1.2. izteikt pielikuma Nr.10 2.p.3.punktu šādā redakcijā: 

3. Bērni ar FT: Sociālās 

rehabilitācijas 

pakalpojumu centrs 

30 

 

 

Ezera iela 23A, Vecružinas ciems, 

Silmalas pagasts, Rēzeknes 

novads 
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1.3. izteikt pielikuma Nr.10 2.p.4.punktu šādā redakcijā: 

4. Bērni ar FT: Atelpas 

brīdis 

6 

 

 

Ezera iela 23A, Vecružinas ciems, 

Silmalas pagasts, Rēzeknes 

novads 

2. Atzīt par spēku zaudējušu Rēzeknes novada domes 2019.gada 27.jūnija lēmuma “Par 

grozījumiem Rēzeknes novada domes 2018.gada 5.aprīļa lēmumā “Par Latgales 

plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānā 2018.-2020.gadam iekļauto Rēzeknes 

novada pašvaldības infrastruktūras attīstības risinājumu finansējumu sadalījumā pa 

finansējuma avotiem un sasniedzamo uzraudzības rādītāju vērtības saskaņošanu” 

3.punktu (protokols Nr. 15, 1.§). 

3. Uzdot Sociālā dienesta vadītājai nosūtīt lēmumu Latgales plānošanas reģionam. 

 

86. § 

Par Rēzeknes novada domes 2019.gada 27.jūnija lēmuma “Par projekta “Sabiedrībā 

balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Rēzeknes novadā” 

apstiprināšanu” precizēšanu  
(Ziņo B.Arbidāne) 

 

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

Latgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānā 2017.-2020.gadiem apstiprinātos 

Rēzeknes novada pašvaldības infrastruktūras attīstības risinājumus sabiedrībā balstītu sociālo 

pakalpojumu infrastruktūras izveidei un attīstībai, Centrālās finanšu un līgumu aģentūras 

2019.gada 27.septembra lēmumu “Par projekta iesnieguma Nr.9.3.1.1/19/I/047 apstiprināšanu ar 

nosacījumu (otrās atlases kārtas ietvaros)”, Sociālo un veselības aizsardzības jautājumu pastāvīgās 

komitejas un Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 24.oktobra priekšlikumu, Rēzeknes novada 

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

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

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

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

 

precizēt Rēzeknes novada domes 2019.gada 27.jūnija lēmumu (protokols Nr. 15., 2.§) “Par 

projekta “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Rēzeknes 

novadā” apstiprināšanu” valsts budžeta dotācijas un pašvaldības finansējuma apmēru un izteikt 

lēmumu šādā redakcijā: 

“Apstiprināt un iesniegt Eiropas Komisijas apstiprinātās darbības programmas 

“Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu 

infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un 

integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība 

deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” otrajā atlases kārtā Rēzeknes novada pašvaldības 

ERAF projektu “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un 

attīstība Rēzeknes novadā”. Projekta kopējais budžets ir 597 936,00 EUR attiecināmās 

izmaksas, no kurām ERAF finansējums 85% apmērā ir 474 401,15 EUR, valsts budžeta 

dotācija - 26 907,13 EUR, pašvaldības līdzfinansējums – 62 783,27 EUR, cits publiskais 

finansējums (ERAF snieguma rezerve) - 33 844,45 EUR. Projektā nepieciešamais 

pašvaldības līdzfinansējums (attiecināmās izmaksas), kā arī ERAF un valsts budžeta 

dotācijas 10% priekšfinansējums tiks nodrošināts no aizņēmuma Valsts kasē līdzekļiem.” 

 

87. § 
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Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2017.gada 21.septembra lēmumā “Par projekta 

“Amatniecība bez robežām” (“Craftmanship without Borders”) pieteikuma 

apstiprināšanu” 
(Ziņo A.Jaudzema, Debatē M.Švarcs, A.Jaudzema, S.Šķesters, E.Pizāne) 

 

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

atbilstību Rēzeknes novada Attīstības programmas 2019.–2025. gadam SM2 “Attīstīta 

konkurētspējīga uzņēmējdarbība” RV3. “Uzņēmējdarbības vide”, U.7. “Īstenot un pilnveidot 

pašvaldības atbalsta sistēmas/ instrumentus uzņēmējdarbības atbalstam novadā”, kā arī RV4 

“Tūrisms un amatniecība”, R21 “Sakārtot un attīstīt tūrisma infrastruktūru”, U.10. “Atbalstīt 

amatniecības un mājražošanas attīstību un darbību novadā” un Investīciju plāna 22.punktam, kā 

arī pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2017.gada 21.septembra lēmumu “Par projekta 

“Amatniecība bez robežām” (“Craftmanship without Borders”) pieteikuma apstiprināšanu” 

(protokols Nr.23, 43.§) un balstoties uz Tautsaimniecības attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas 

un Finanšu pastāvīgā komitejas 2019.gada 24.oktobra priekšlikumiem, Rēzeknes novada dome, 

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

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

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

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

 

precizēt Rēzeknes novada domes 2017.gada 21.septembra  lēmumā (protokola Nr. 23.,43 §) 

“Par projekta “Amatniecība bez robežām” (“Craftmanship without Borders”) pieteikuma 

apstiprināšanu”  noteikto projekta budžeta apmēru un izteikt lēmumu šādā redakcijā: 

“1. apstiprināt projekta “Amatniecība bez robežām” (“Craftmanship without Borders”), 

saīsinājumā Crafts, pieteikumu, kas paredz, sadarbībā ar Latvijas un Krievijas 

pašvaldībām, veicināt tūrisma attīstību reģionā, atjaunot infrastruktūru, veicināt 

radošas ekonomikas attīstību reģionā. Projekta ieviešanas laiks - 24 mēneši. 

2. Projekta kopējais budžets  89120,74  (astoņdesmit deviņi tūkstoši viens simts divdesmit 

tūkstoši eiro 74 centi), t.sk.  ES programmas “Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības 

programmas 2014. – 2020.gadam” finansējums  45 900,00 EUR, Valsts budžeta 

dotācija 255,00 EUR, Rēzeknes novada pašvaldības finansējums  42 965,74 EUR.” 

 

88. § 

Par atzinības izteikšanu Latvijas Republikas proklamēšanas 101.gadadienā 
(Ziņo M.Švarcs) 

 

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

novada pašvaldības nolikuma „Par apbalvojumiem Rēzeknes novada pašvaldībā” (apstiprināts 

Rēzeknes novada domes 2012.gada 1.marta sēdē (protokols Nr. 5, 3.§); ar grozījumiem 2012.gada 

18.oktobrī (protokols Nr. 21, 3.§)) 5.punktu, ņemot vērā Rēzeknes novada domes Apbalvošanas 

komisijas 2019.gada 4.novembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, deputātam Edgaram 

Nizinam jautājuma izskatīšanā un balsošanā nepiedaloties, balsojot “par” - 15 (Regīna Baranova, 

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

Lukaševičs, Pāvels Melnis, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Viktors Ščerbakovs, 

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

n o l e m j: 

 

par profesionālu, godprātīgu un radošu darba devumu sava novada un valsts labā izteikt 

atzinību Latvijas Republikas proklamēšanas 101.gadadienā, pasniedzot Rēzeknes novada 

pašvaldības Atzinības rakstu un balvu – Latvijas Bankas izdoto kolekcijas monētu „Gadskārtu 

monēta” – 40 personām sešās nominācijās (pielikums pievienots). 
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Sēde slēgta 11:25 

 

Nākamā kārtējā Rēzeknes novada domes sēde tiek sasaukta 2019.gada 21.novembrī. 

 

Pielikumi: 

1. Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 7.novembra saistošie noteikumi Nr.54 „Par 

braukšanas maksas atvieglojumiem un transporta izdevumu atlīdzināšanas kārtību 

izglītojamajiem Rēzeknes novadā” ar trijiem pielikumiem kopā uz 7 lapām 

2. Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 7.novembra saistošo noteikumu Nr.54 „Par 

braukšanas maksas atvieglojumiem un transporta izdevumu atlīdzināšanas kārtību 

izglītojamajiem Rēzeknes novadā” paskaidrojuma raksts uz 2 lapām 

3. Iestādes “Dricānu pagastu apvienība” struktūrvienības “Sakstagala pagasta pārvalde” 

2019.gada 22.oktobra iesnieguma Nr.2.2/111 “Par Ģimenes centra “Vītoli” 

likvidēšanu” kopija uz 1 lapas 

4. Iestādes “Nautrēnu pagastu apvienība” 2019.gada 22.oktobra iesnieguma Nr.2.2/6 “Par 

grozījumu veikšanu Rēzeknes novada pašvaldības “Nautrēnu pagastu apvienība” 

nolikumā, apstiprināts Rēzeknes novada domes 2018.gada 15.novembra sēdē (protokols 

Nr.24, 2.§, 1.4.apakšpunkts)” kopija uz 1 lapas 

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

2019.gada 18.septembra iesnieguma Nr.2.2/163 kopija ar dokumentu kopijām 

pielikumā, kopā uz 3 lapām 

6. Valsts valodas centra 2019.gada 24.oktobra atzinuma Nr.1-16.1/234 kopija uz 1 lapas 

7. Pielikums 4.§ - K.Kondrovas ielas grafiskais pielikums uz 1 lapas 

8. Biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” 2019.gada 20.jūnija iesnieguma Nr.01.1-7/137 

“Par multifunkcionāla sociālās aprūpes centra izveides priekšlikumu” kopija uz 1 lapas 

9. Pielikums 5.§ - nekustamā īpašuma “Adamovas muiža”, Adamova, Vērēmu pagasts, 

Rēzeknes novads, kadastra Nr.7896 005 0243 izvietojuma shēma uz 1 lapas 

10. Pielikums 5.§ - līguma ar biedrību “Latvijas Sarkanais Krusts” par nekustamā īpašuma 

“Adamovas muiža”, Adamova, Vērēmu pagasts, Rēzeknes novads, kadastra Nr.7896 

005 0243, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā projekts ar pielikumiem, kopā uz 10 

lapām  

11. Iestādes “Nautrēnu pagastu apvienība” struktūrvienības “Bērzgales pagasta pārvalde” 

2019.gada 21.oktobra iesnieguma Nr.2.2/127 kopija ar dokumentu kopiju pielikumā, 

kopā uz 2 lapām 

12. Pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7844 003 0112 

Bērzgales pagastā, nomas tiesību izsoles noteikumi ar pielikumiem, ar nomā nododamās 

zemes apsekošanas aktu un nomā nododamās zemes nosacītās nomas maksas 

noteikšanas protokolu pielikumā, kopā uz 18 lapām 

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

2019.gada 18.oktobra iesnieguma Nr.1.10/134 kopija uz 1 lapas 

14. Pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7862 003 0033 Kaunatas 

pagastā, nomas tiesību izsoles noteikumi ar pielikumiem, ar nomā nododamās zemes 

apsekošanas aktu un nomā nododamās zemes nosacītās nomas maksas noteikšanas 

protokolu pielikumā, kopā uz 18 lapām  

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

2019.gada 18.oktobra iesnieguma Nr.2.3/95 kopija uz 1 lapas  

16. Rezerves zemes fonda neapbūvēto zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 6876 002 

0040, 6876 002 0202, 6876 004 0187 un 6876 004 0072 Nautrēnu pagastā, nomas 

tiesību izsoles noteikumi ar pielikumiem, ar nomā nododamās zemes apsekošanas aktu 
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un nomā nododamās zemes nosacītās nomas maksas noteikšanas protokolu pielikumā, 

kopā uz 25 lapām 

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

2019.gada 21.oktobra iesnieguma Nr.2.2/557 kopija ar nomas maksas aprēķinu 

pielikumā, kopā uz 4 lapām 

18. Publicējamā informācija par nekustamā īpašuma “Ružinas mehāniskās darbnīcas” 

telpas Nr.1 daļas ēkā ar kadastra apzīmējumu 7888 004 0221 001, Silmalas pagastā, 

Rēzeknes novadā, nomas tiesību izsoli saimnieciskajai darbībai uz 1 lapas 

19. Nekustamā īpašuma “Ružinas mehāniskās darbnīcas” Vecružinā, Silmalas pagastā, 

Rēzeknes novadā, telpas Nr.1 daļas ēkā ar kadastra apzīmējumu 7888 004 0221 001, 

izsoles noteikumi saimnieciskajai darbībai ar pielikumiem, kopā uz 16 lapām 

20. Iestādes “Kaunatas pagastu apvienība” struktūrvienības “Griškānu pagasta pārvalde” 

2019.gada 17.oktobra iesnieguma Nr.2.2/442 kopija ar novērtējuma slēdziena un 

izdrukas no zemesgrāmatas kopijām pielikumā, kopā uz 3 lapām 

21. Nekustamā īpašuma “Janapoles pļava 1”, Griškānu pagastā, Rēzeknes novadā, ar 

kadastra Nr.7856 006 0575, izsoles noteikumi ar pielikumiem, kopā uz 12 lapām 

22. Iestādes “Kaunatas pagastu apvienība” struktūrvienības “Griškānu pagasta pārvalde” 

2019.gada 17.oktobra iesnieguma Nr.2.2/443 kopija ar novērtējuma slēdziena un 

zemesgrāmatu apliecības kopijām pielikumā, kopā uz 3 lapām 

23. Nekustamā īpašuma “Strautmala”, Griškānu pagastā, Rēzeknes novadā, ar kadastra 

Nr.7856 004 0420, izsoles noteikumi ar pielikumiem, kopā uz 12 lapām 

24. Iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienības “Ozolaines pagasta pārvalde” 

2019.gada 15.oktobra iesnieguma Nr.2.2/147 kopija ar izsoles komisijas protokolu 

kopijām pielikumā, kopā uz 3 lapām 

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

2019.gada 22.oktobra iesnieguma Nr.2.2/559 kopija ar izsoles komisijas protokola 

kopiju pielikumā, kopā uz 2 lapām 

26. Lubāna ezera rūpnieciskās zvejas limitu sadales komisijas 2019.gada 24.oktobra 

protokola Nr.1 kopija uz 3 lapām 

27. Idzipoles ezera rūpnieciskās zvejas limitu sadales komisijas 2019.gada 24.oktobra 

protokola Nr.1 kopija uz 2 lapām 

28. Ilzas ezera rūpnieciskās zvejas limitu sadales komisijas 2019.gada 24.oktobra protokola 

Nr.1 kopija uz 2 lapām 

29. Ismeru - Žogotu ezera rūpnieciskās zvejas limitu sadales komisijas 2019.gada 

24.oktobra protokola Nr.1 kopija uz 2 lapām 

30. Lielā Kūriņa ezera rūpnieciskās zvejas limitu sadales komisijas 2019.gada 24.oktobra 

protokola Nr.1 kopija uz 2 lapām  

31. Pārtavas ezera rūpnieciskās zvejas limitu sadales komisijas 2019.gada 24.oktobra 

protokola Nr.1 kopija uz 2 lapām  

32. Salāja ezera rūpnieciskās zvejas limitu sadales komisijas 2019.gada 24.oktobra 

protokola Nr.1 kopija uz 2 lapām  

33. Stiebrāja ezera rūpnieciskās zvejas limitu sadales komisijas 2019.gada 24.oktobra 

protokola Nr.1 kopija uz 2 lapām  

34. Tiskādu ezera rūpnieciskās zvejas limitu sadales komisijas 2019.gada 24.oktobra 

protokola Nr.1 kopija uz 2 lapām  

35. Viraudas ezera (Lendžu pagasts) rūpnieciskās zvejas limitu sadales komisijas 2019.gada 

24.oktobra protokola Nr.1 kopija uz 2 lapām 

36. Viraudas ezera (Mākoņkalna pagasts) rūpnieciskās zvejas limitu sadales komisijas 

2019.gada 24.oktobra protokola Nr.1 kopija uz 2 lapām 
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37. Baļinovas ezera rūpnieciskās zvejas limitu sadales komisijas 2019.gada 24.oktobra 

protokola Nr.1 kopija uz 2 lapām 

38. Rēzeknes rajona Bērzgales pagasta dzīvojamo māju privatizācijas komisijas 2003.gada 

21.marta vienošanās par zemes nodošanu bez atlīdzības ar Ināru Solimu kopija uz 1 

lapas 

39. Pielikums 88.§ - Personu saraksts Rēzeknes novada pašvaldības Atzinības raksta un 

balvas pasniegšanai Latvijas Republikas proklamēšanas 101.gadadienā uz 4 lapām 

40. Rēzeknes novada domes lēmumi (administratīvie akti) 35.§ - 39.§, 52.§ - 75.§, 77.§ - 

80.§ ar pielikumiem, 82.§, 83.§ 1.punkts - 83.§ 6.punkts, kopā uz 50 lapām 

  

Sēdes vadītājs                                                                                                     Monvīds Švarcs 

2019.gada 7.novembrī 
 

 

Protokoliste                                                                                                         Ilona Turka 

2019.gada 7.novembrī  


