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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 

2021.gada 21.janvārī                                               Nr.2 
 

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: Vasīlijs Bašmakovs, Regīna Baranova, Vilis Deksnis, 

Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Guntis Rasims, Juris Runčs, 

Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Ērika Teirumnieka  

– Rēzeknes novada pašvaldības izpilddirektors Jānis Troška 

– Rēzeknes novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Silvija 

Ančikovska 

– Rēzeknes novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļas budžeta ekonomists 

Austris Seržants  

– Rēzeknes novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības nodaļas juriste Silvija Kipļuka 

– Rēzeknes novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības nodaļas juriste Iveta Ladnā 

– Rēzeknes novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības nodaļas personāla speciāliste Lana 

Petrova 

– Rēzeknes novada pašvaldības Zemes pārvaldības dienesta vecākā zemes lietu speciāliste 

Marta Vizule 

– Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas vecākā vides aizsardzības 

speciāliste Klinta Bērziņa 

– Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas projektu vadītāja Inga Zapāne 

 Rēzeknes novada pašvaldības Sociālā dienesta nodaļas vadītāja Silvija Strankale 
 

Nepiedalās:  

– Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniece Elvīra Pizāne - pārejoša darbnespēja 

– Rēzeknes novada deputāti: Aivars Buharins - pārejoša darbnespēja, Pāvels Melnis, Edgars 

Nizins - pamatdarbā 
 

Darba kārtībā: 

1. Par grozījumiem Rēzeknes novada Dricānu bāriņtiesas nolikumā  

2. Par grozījumu Rēzeknes novada domes 2020.gada 2.jūlija lēmumā “Par Rēzeknes 

novada pašvaldības dzīvojamo fondu”  

3. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2020.gada 15.oktobra lēmumā „Par 

Rēzeknes novada pašvaldības pastāvīgo kustamas mantas un nekustamā īpašuma 

atsavināšanas, arī atsavināšanas izsoles kārtībā, telpu un zemes nomas tiesību izsoles 

komisiju izveidošanu”  

mailto:info@rdc.lv
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4. Par piešķirtā pabalsta pārrēķinu bijušajai Čornajas pagasta padomes 

priekšsēdētājai I.J.  

5. Par piešķirtā pabalsta pārrēķinu bijušajam Ilzeskalna pagasta padomes 

priekšsēdētājam J.G.  

6. Par piešķirtā pabalsta pārrēķinu bijušajam Kaunatas pagasta padomes 

priekšsēdētājam I.M.  

7. Par piešķirtā pabalsta pārrēķinu bijušajam Kantinieku pagasta padomes 

priekšsēdētājam J.P.  

8. Par piešķirtā pabalsta pārrēķinu bijušajam Lendžu pagasta padomes 

priekšsēdētājam V.B.  

9. Par piešķirtā pabalsta pārrēķinu bijušajam Miglinieku pagasta padomes 

priekšsēdētājam, pēc apvienošanas Nautrēnu pagasta padomes priekšsēdētāja 

vietniekam, P.L.  

10. Par piešķirtā pabalsta pārrēķinu bijušajam Pušas pagasta padomes 

priekšsēdētājam J.M.  

11. Par piešķirtā pabalsta pārrēķinu bijušajam Stoļerovas pagasta padomes 

priekšsēdētājam P.B.  

12. Par piešķirtā pabalsta pārrēķinu bijušajai Vērēmu pagasta padomes 

priekšsēdētājai J.S.  

13. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Rožukalns” Ozolmuižas pagastā izsoles 

rezultātu apstiprināšanu  

14. Par dzīvokļa īpašuma Nr.19 Kalna ielā 4, Dubuļi, Kaunatas pagastā, izsoles atzīšanu 

par nenotikušu  

15. Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma Kalna ielā 4-23, Dubuļos, Kaunatas pagastā, 

izsoles rezultātu apstiprināšanu  

16. Par pašvaldības dzīvokļu īpašumu Stružānu pagastā izsoles atzīšanu par nenotikušu  

17. Par pašvaldības dzīvokļu īpašumu Stružānu pagastā izsoles rezultātu 

apstiprināšanu  

18. Par dzīvokļa īpašuma “Nr.(..)” Krasta ielā 3, Ratniekos, Čornajas pagastā, nosacītās 

cenas apstiprināšanu  

19. Par nekustamā īpašuma “Avenes” Feimaņu pagastā nosacītās cenas apstiprināšanu  

20. Par nekustamā īpašuma “Brūklenes” Feimaņu pagastā nosacītās cenas 

apstiprināšanu  

21. Par nekustamā īpašuma “Arumi” Ilzeskalna pagastā nosacītās cenas apstiprināšanu  

22. Par nekustamā īpašuma „Notras” Ozolaines pagastā nosacītās cenas apstiprināšanu  

23. Par nekustamā īpašuma „Pļava” Ozolaines pagastā nosacītās cenas apstiprināšanu  

24. Par nekustamā īpašuma „Biškrēsliņi” Vērēmu pagastā nosacītās cenas 

apstiprināšanu  

25. Par nekustamā īpašuma “Rītausma 290” Ozolaines pagastā nodošanu atsavināšanai 

J.P.  

26. Par nekustamā īpašuma “Priežu kalns” Pušas pagastā nodošanu atsavināšanai  

27. Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma Jaunatnes ielā 1-25, Lūznavā, Lūznavas pagastā, 

maiņu pret nekustamo īpašumu Jaunatnes ielā 1-9, Lūznavā, Lūznavas pagastā  

28. Par nekustamo īpašumu Atbrīvošanas alejā 97/5, Rēzeknē, un Atbrīvošanas alejā 

97/8, Rēzeknē, nomas līguma termiņa pagarināšanu un grozījumiem nomas maksā 

ar VAS “Valsts nekustamie īpašumi”  

29. Par nekustamo īpašumu Atbrīvošanas alejā 97/5, Rēzeknē, un Atbrīvošanas alejā 

97/8, Rēzeknē, pārņemšanu Rēzeknes novada pašvaldības īpašumā  

30. Par rezerves zemes fondā ieskaitīto un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantotās 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7850 008 0087 reģistrēšanu zemesgrāmatā 

uz pašvaldības vārda un starpgabala statusa noteikšanu Dricānu pagastā  
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31. Par rezerves zemes fondā ieskaitīto un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantotās 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7862 005 0546 reģistrēšanu zemesgrāmatā 

uz pašvaldības vārda Kaunatas pagastā  

32. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Dzintars” 

Lūznavas pagastā  

33. Par starpgabala statusa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7846 

002 0006 Čornajas pagastā  

34. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu  

35. Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu  

36. Par dzīvojamās telpas īrēšanas tiesību atzīšanu J.K. Lūznavas pagastā  

37. Par Rēzeknes novada pašvaldības dalību projektā “Sikspārņu izziņas dzīvās skolas 

izveide Lūznavas muižas un parka teritorijā” 

38. Par Pušas ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2021.gadam  

39. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2021.gada 21.janvāra saistošo noteikumu Nr.73 

„Par Rēzeknes novada pašvaldības budžetu 2021.gadam” izdošanu 

40. Par atlīdzību Rēzeknes novada domes deputātiem 

41. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2019.gada 31.janvāra lēmuma „Par 

Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas amatu un mēnešalgu saraksta 

apstiprināšanu” 1.pielikumā „Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas amatu 

saraksts un mēnešalgas” 

42. Par Rēzeknes novada pašvaldības Sociālā dienesta darbinieku amatu un mēnešalgu 

saraksta apstiprināšanu 

 

 

Par izsludinātās Rēzeknes novada domes sēdes darba kārtības apstiprināšanu  

un papildināšanu 
(Ziņo Monvīds 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” – 13 (Vasīlijs Bašmakovs, Regīna Baranova, Vilis Deksnis, Anatolijs 

Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, Viktors 

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

nav, n o l e m j: 

 

1. apstiprināt izsludināto Rēzeknes novada domes 2021.gada 21.janvāra sēdes darba 

kārtību (1. - 38.jautājums). 

2. Papildināt Rēzeknes novada domes 2021.gada 21.janvāra sēdes darba kārtību ar četriem 

jautājumiem kā darba kārtības 39., 40., 41. un 42.jautājumu: 

2.1. “39. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2021.gada 21.janvāra saistošo 

noteikumu Nr.73 „Par Rēzeknes novada pašvaldības budžetu 2021.gadam” 

izdošanu”; 

2.2. “40. Par atlīdzību Rēzeknes novada domes deputātiem”; 

2.3. “41. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2019.gada 31.janvāra lēmuma 

„Par Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas amatu un mēnešalgu 

saraksta apstiprināšanu” 1.pielikumā „Rēzeknes novada pašvaldības 

administrācijas amatu saraksts un mēnešalgas””; 

2.4. “42. Par Rēzeknes novada pašvaldības Sociālā dienesta darbinieku amatu un 

mēnešalgu saraksta apstiprināšanu”. 
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1. § 

Par grozījumiem Rēzeknes novada Dricānu bāriņtiesas nolikumā  
(Ziņo Ilona Turka) 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu un Ministru 

kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumu Nr.1037 “Bāriņtiesas darbības noteikumi” 8.punktu, 

ņemot vērā Teritoriālās pastāvīgās komitejas 2021.gada 14.janvāra priekšlikumu, Rēzeknes 

novada dome, balsojot “par” – 13 (Vasīlijs Bašmakovs, Regīna Baranova, Vilis Deksnis, Anatolijs 

Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, Viktors 

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

nav, n o l e m j: 

 

1. izdarīt Rēzeknes novada Dricānu bāriņtiesas nolikumā šādus grozījumus: 

1.1. aizstāt 14.1.3.apakšpunktā ciparu “4” ar ciparu “3”; 

1.2. izteikt 22.punktu šādā redakcijā: 

“22. Bāriņtiesas priekšsēdētājs pieņem apmeklētājus bāriņtiesas telpās – 

“Pagastmāja”, Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads, pirmdienās no 

plkst.13.00 līdz plkst.16.00, apmeklētājiem iepriekš piesakoties”; 

1.3. izslēgt 23.1.1.apakšpunktu; 

1.4. izteikt 23.1.2.apakšpunktu šādā redakcijā: 

“23.1.2. trešdienās no plkst.13.00 līdz plkst.16.30”; 

1.5. izteikt 23.2.1.apakšpunktu šādā redakcijā: 

“23.2.1. otrdienās no plkst.08.30 līdz plkst.12.30”; 

1.6. izteikt 23.7.1.apakšpunktu šādā redakcijā:  

“23.7.1. trešdienās no plkst.08.30 līdz plkst.12.30”; 

1.7. izteikt 23.10.1.apakšpunktu šādā redakcijā: 

„23.10.1. otrdienās no plkst. 8.30 līdz plkst. 12.00”; 

1.8. izslēgt 23.10.2. apakšpunktu. 

2. Nolikumu grozījumi stājas spēkā 2021.gada 21.janvārī. 

3. Uzdot Rēzeknes novada Dricānu bāriņtiesas priekšsēdētājai Dainai Igaunei līdz 

2021.gada 28.janvārim konsolidēt Dricānu bāriņtiesas nolikumu un rakstiski informēt 

par grozījumiem apmeklētāju pieņemšanas laikos Valsts bērnu tiesību aizsardzības 

inspekciju un Tieslietu ministriju, ņemot vērā šī lēmuma 1.1.- 1.8.punktus. 

4. Uzdot Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļai nodrošināt 

konsolidētā Dricānu bāriņtiesas nolikuma publicēšanu Rēzeknes novada pašvaldības 

mājaslapā. 

 

2. § 

Par grozījumu Rēzeknes novada domes 2020.gada 2.jūlija lēmumā “Par Rēzeknes novada 

pašvaldības dzīvojamo fondu”  
(Ziņo Silvija Strankale) 

 

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

Sociālo un veselības aizsardzības jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada 14.janvāra atzinumu, 

Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 13 (Vasīlijs Bašmakovs, Regīna Baranova, Vilis Deksnis, 

Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris 

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

nav, “atturas” - nav, n o l e m j: 
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izdarīt grozījumu Rēzeknes novada domes 2020.gada 2.jūlija lēmuma “Par Rēzeknes novada 

pašvaldības dzīvojamo fondu” (protokols Nr.17, 18.§) 1.punktā un papildināt sarakstu ar šādu 

punktu: 

112. Miera iela 15-8, Strūžāni, Stružānu 

pagasts, Rēzeknes novads 

48,4 Sociālais dzīvoklis 

 

3. § 

Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2020.gada 15.oktobra lēmumā „Par Rēzeknes 

novada pašvaldības pastāvīgo kustamas mantas un nekustamā īpašuma atsavināšanas, arī 

atsavināšanas izsoles kārtībā, telpu un zemes nomas tiesību izsoles komisiju izveidošanu”  
(Ziņo Iveta Ladnā) 

 

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

personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, 4.panta ceturto daļu, 

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

iznomāšanas noteikumi” 11.punktu, 54.punktu, Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu 

Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 1.punkta 

1.1.apakšpunktu, ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2021.gada 14.janvāra priekšlikumu, 

Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 12 (Vasīlijs Bašmakovs, Regīna Baranova, Vilis Deksnis, 

Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris 

Stanka, Viktors Ščerbakovs, Monvīds Švarcs, Ērika Teirumnieka), “pret” - nav, “atturas” – 1 

(Staņislavs Šķesters), n o l e m j: 

 

1. izdarīt grozījumus Rēzeknes novada domes 2020.gada 15.oktobra lēmuma „Par 

Rēzeknes novada pašvaldības pastāvīgo kustamas mantas un nekustamā īpašuma 

atsavināšanas, arī atsavināšanas izsoles kārtībā, telpu un zemes nomas tiesību izsoles 

komisiju izveidošanu” (protokols Nr.26, 4. §) 1.4.3.punktā - struktūrvienības 

“Ilzeskalna pagasta pārvalde” izsoles komisijas sastāvā:  

1.1. izslēgt komisijas priekšsēdētāju Genovefu Gailumu, Nautrēnu pagastu 

apvienības struktūrvienības “Ilzeskalna pagasta pārvalde” vadītāju; 

1.2. iekļaut komisijas priekšsēdētāju Līviju Plavinsku, Rēzeknes novada 

pašvaldības iestādes “Nautrēnu pagastu apvienība” vadītāju; 

1.3. izslēgt komisijas locekli Alitu Ničiporčiku, Rēzeknes novada pašvaldības 

iestādes “Nautrēnu pagastu apvienība” vecāko grāmatvedi; 

1.4. iekļaut komisijas locekli Genovefu Gailumu, Rēzeknes novada pašvaldības 

iestādes “Nautrēnu pagastu apvienība” vecāko grāmatvedi. 

2. Izdarīt grozījumus Rēzeknes novada domes 2020.gada 15.oktobra lēmuma „Par 

Rēzeknes novada pašvaldības pastāvīgo kustamas mantas un nekustamā īpašuma 

atsavināšanas, arī atsavināšanas izsoles kārtībā, telpu un zemes nomas tiesību izsoles 

komisiju izveidošanu” (protokols Nr.26, 4. §) 1.4.4.punktā - struktūrvienības “Lendžu 

pagasta pārvalde” izsoles komisijas sastāvā:  

2.1. izslēgt komisijas locekli Ilgu Gudriku, Nautrēnu pagastu apvienības 

struktūrvienības “Lendžu pagasta pārvalde” lietvedi; 

2.2. iekļaut komisijas locekli Līgu Beziku, Nautrēnu pagastu apvienības 

struktūrvienības “Lendžu pagasta pārvalde” lietvedi; 

2.3. izslēgt komisijas locekli Kristinu Fedorenkovu, Rēzeknes novada pašvaldības 

iestādes “Nautrēnu pagastu apvienība” vecāko grāmatvedi; 

2.4. iekļaut komisijas locekli Jāni Inkinu, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 

“Nautrēnu pagastu apvienība” galveno grāmatvedi. 

3. Izdarīt grozījumus Rēzeknes novada domes 2020.gada 15.oktobra lēmuma „Par 

Rēzeknes novada pašvaldības pastāvīgo kustamas mantas un nekustamā īpašuma 



6 

 

atsavināšanas, arī atsavināšanas izsoles kārtībā, telpu un zemes nomas tiesību izsoles 

komisiju izveidošanu” (protokols Nr.26, 4. §) 1.3.4.punktā - struktūrvienības 

“Ozolaines pagasta pārvalde” izsoles komisijas sastāvā:  

3.1. izslēgt komisijas locekli Svetlanu Kuzņecovu, Rēzeknes novada pašvaldības 

iestādes “Maltas pagastu apvienība” vecāko grāmatvedi; 

3.2. iekļaut komisijas locekli Diānu Mihailovu, Rēzeknes novada pašvaldības 

iestādes “Maltas pagastu apvienība” vecāko grāmatvedi. 

 

4. § 

Par piešķirtā pabalsta pārrēķinu bijušajai Čornajas pagasta padomes priekšsēdētājai I.J.  
(Ziņo Silvija Ančikovska) 

 

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

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

daļu un septīto daļu, Ministru kabineta 2020.gada 24.novembra noteikumiem Nr.707 “Grozījums 

Ministru kabineta 2015.gada 24.novembra noteikumos Nr.656 “Noteikumi par minimālās mēneša 

darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros un minimālās stundas tarifa likmes 

aprēķināšanu”, Rēzeknes novada domes 2014.gada 20.februāra lēmumu “Par pabalsta piešķiršanu 

bijušajai Čornajas pagasta padomes priekšsēdētājai I.J.”, ņemot vērā I. J. 2021.gada 6.janvāra 

iesniegumu par pabalsta pārrēķinu, sakarā ar izmaiņām valstī noteiktās minimālās mēneša darba 

algas apmērā un Finanšu pastāvīgās komitejas 2021.gada 14.janvāra priekšlikumu, Rēzeknes 

novada dome, balsojot “par” – 13 (Vasīlijs Bašmakovs, Regīna Baranova, Vilis Deksnis, Anatolijs 

Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, Viktors 

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

nav, n o l e m j: 

 

veikt Rēzeknes novada domes 2014.gada 20.februāra lēmumā “Par pabalsta piešķiršanu 

bijušajai Čornajas pagasta padomes priekšsēdētājai I.J.” (protokols Nr.4; 5.§) piešķirtā pabalsta 

pārrēķinu, nosakot bijušajai Čornajas pagasta padomes priekšsēdētājai I.J. no 2021.gada 1.janvāra 

ikmēneša pabalsta daļu, kas pārsniedz vecuma pensijas apmēru, EUR 594,91 (pieci simti 

deviņdesmit četri euro 91 cents). 

 

5. § 

Par piešķirtā pabalsta pārrēķinu bijušajam Ilzeskalna pagasta padomes priekšsēdētājam 

J.G.  
(Ziņo Silvija Ančikovska) 

 

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

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

daļas 1.,2.un 3.punktu un ceturto daļu, Ministru kabineta 2020.gada 24.novembra noteikumiem 

Nr. 707 “Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 24.novembra noteikumos Nr. 656 “Noteikumi 

par minimālās mēneša darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros un minimālās stundas 

tarifa likmes aprēķināšanu””, Rēzeknes novada domes 2020.gada 17.septembra lēmumu “Par 

pabalsta piešķiršanu bijušajam Ilzeskalna pagasta padomes priekšsēdētājam J.G.”, ņemot vērā J. 

G. 2021.gada 6.janvāra iesniegumu par pabalsta pārrēķinu, sakarā ar izmaiņām valstī noteiktās 

minimālās mēneša darba algas apmērā un Finanšu pastāvīgās komitejas 2021.gada 14.janvāra 

priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 13 (Vasīlijs Bašmakovs, Regīna Baranova, 

Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Guntis Rasims, Juris 

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

Teirumnieka), “pret” - nav, “atturas” - nav, n o l e m j: 
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veikt Rēzeknes novada domes 2020.gada 17.septembra lēmumā “Par pabalsta piešķiršanu 

bijušajam Ilzeskalna pagasta padomes priekšsēdētājam J.G.” (protokols Nr.23; 2.§) piešķirtā 

pabalsta pārrēķinu, nosakot bijušajam Ilzeskalna pagasta padomes priekšsēdētājam J.G. no 

2021.gada 1.janvāra ikmēneša pabalstu EUR 1000,00 (viens tūkstotis euro 00 centi) apmērā. 

 

6. § 

Par piešķirtā pabalsta pārrēķinu bijušajam Kaunatas pagasta padomes priekšsēdētājam 

I.M.  
(Ziņo Silvija Ančikovska) 

 

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

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

daļas 1.,2.un 3.punktu un ceturto daļu, Ministru kabineta 2020.gada 24.novembra noteikumiem 

Nr. 707 “Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 24.novembra noteikumos Nr. 656 “Noteikumi 

par minimālās mēneša darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros un minimālās stundas 

tarifa likmes aprēķināšanu””, Rēzeknes novada domes 2017.gada 21.septembra lēmumu “Par 

pabalsta piešķiršanu bijušajam Kaunatas pagasta padomes priekšsēdētājam I.M.”, ņemot vērā I. 

M. 2020.gada 28.decembra iesniegumu par pabalsta pārrēķinu, sakarā ar izmaiņām valstī noteiktās 

minimālās mēneša darba algas apmērā un Finanšu pastāvīgās komitejas 2021.gada 14.janvāra 

priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 13 (Vasīlijs Bašmakovs, Regīna Baranova, 

Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Guntis Rasims, Juris 

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

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

 

veikt Rēzeknes novada domes 2017.gada 21.septembra lēmumā “Par pabalsta piešķiršanu 

bijušajam Kaunatas pagasta padomes priekšsēdētājam I.M.” (protokols Nr.23; 12.§) piešķirtā 

pabalsta pārrēķinu, nosakot bijušajam Kaunatas pagasta padomes priekšsēdētājam I.M. no 

2021.gada 1.janvāra ikmēneša pabalstu EUR 1000,00 (viens tūkstotis euro 00 centi) apmērā. 

 

7. § 

Par piešķirtā pabalsta pārrēķinu bijušajam Kantinieku pagasta padomes priekšsēdētājam 

J.P.  
(Ziņo Silvija Ančikovska) 

 

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

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

daļu un septīto daļu, Ministru kabineta 2020.gada 24.novembra noteikumiem Nr.707 “Grozījums 

Ministru kabineta 2015.gada 24.novembra noteikumos Nr.656 “Noteikumi par minimālās mēneša 

darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros un minimālās stundas tarifa likmes 

aprēķināšanu”, Rēzeknes novada domes 2014.gada 17.aprīļa lēmumu “Par pabalsta piešķiršanu 

bijušajam Kantinieku pagasta padomes priekšsēdētājam J.P.”, ņemot vērā J. P. 2021.gada 

4.janvāra iesniegumu par pabalsta pārrēķinu, sakarā ar izmaiņām valstī noteiktās minimālās 

mēneša darba algas apmērā un Finanšu pastāvīgās komitejas 2021.gada 14.janvāra priekšlikumu, 

Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 13 (Vasīlijs Bašmakovs, Regīna Baranova, Vilis Deksnis, 

Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris 

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

nav, “atturas” - nav, n o l e m j: 

 

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

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

pabalsta pārrēķinu, nosakot bijušajam Kantinieku pagasta padomes priekšsēdētājam J.P. no 
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2021.gada 1.janvāra ikmēneša pabalsta daļu, kas pārsniedz vecuma pensijas apmēru, EUR 386,34 

(trīs simti astoņdesmit seši euro 34 centi). 

 

8. § 

Par piešķirtā pabalsta pārrēķinu bijušajam Lendžu pagasta padomes priekšsēdētājam V.B.  
(Ziņo Silvija Ančikovska) 

 

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

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

daļu un septīto daļu, Ministru kabineta 2020.gada 24.novembra noteikumiem Nr.707 “Grozījums 

Ministru kabineta 2015.gada 24.novembra noteikumos Nr.656 “Noteikumi par minimālās mēneša 

darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros un minimālās stundas tarifa likmes 

aprēķināšanu”, Rēzeknes novada domes 2014.gada 3.aprīļa lēmumu “Par pabalsta piešķiršanu 

bijušajam Lendžu pagasta padomes priekšsēdētājam V.B.”, ņemot vērā V. B. 2021.gada 5.janvāra 

iesniegumu par pabalsta pārrēķinu, sakarā ar izmaiņām valstī noteiktās minimālās mēneša darba 

algas apmērā un Finanšu pastāvīgās komitejas 2021.gada 14.janvāra priekšlikumu, Rēzeknes 

novada dome, balsojot “par” – 13 (Vasīlijs Bašmakovs, Regīna Baranova, Vilis Deksnis, Anatolijs 

Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, Viktors 

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

nav, n o l e m j: 

 

veikt Rēzeknes novada domes 2014.gada 3.aprīļa lēmumā “Par pabalsta piešķiršanu 

bijušajam Lendžu pagasta padomes priekšsēdētājam V.B.” (protokols Nr.8; 33.§) piešķirtā 

pabalsta pārrēķinu, nosakot bijušajam Lendžu pagasta padomes priekšsēdētājam V.B. no 

2021.gada 1.janvāra ikmēneša pabalsta daļu, kas pārsniedz vecuma pensijas apmēru, EUR 391,57 

(trīs simti deviņdesmit viens euro 57 centi). 

 

9. § 

Par piešķirtā pabalsta pārrēķinu bijušajam Miglinieku pagasta padomes  

priekšsēdētājam, pēc apvienošanas Nautrēnu pagasta padomes priekšsēdētāja vietniekam, 

P.L.  
(Ziņo Silvija Ančikovska) 

 

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

pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 15.¹ panta pirmās daļas 4.punktu, trešo 

daļu un septīto daļu, Ministru kabineta 2020.gada 24.novembra noteikumiem Nr.707 “Grozījums 

Ministru kabineta 2015.gada 24.novembra noteikumos Nr.656 “Noteikumi par minimālās mēneša 

darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros un minimālās stundas tarifa likmes 

aprēķināšanu”, Rēzeknes novada domes 2020.gada 16.jūlija lēmumu “Par pabalsta piešķiršanu 

bijušajam Miglinieku pagasta padomes priekšsēdētājam, pēc apvienošanas Nautrēnu pagasta 

padomes priekšsēdētāja vietniekam, P.L.”, ņemot vērā P. L. 2021.gada 5.janvāra iesniegumu par 

pabalsta pārrēķinu, sakarā ar izmaiņām valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā un 

Finanšu pastāvīgās komitejas 2021.gada 14.janvāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, 

balsojot “par” – 13 (Vasīlijs Bašmakovs, Regīna Baranova, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, Anita 

Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, 

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

n o l e m j: 

 

veikt Rēzeknes novada domes 2020.gada 16.jūlija lēmumā “Par pabalsta piešķiršanu 

bijušajam Miglinieku pagasta padomes priekšsēdētājam, pēc apvienošanas Nautrēnu pagasta 

padomes priekšsēdētāja vietniekam, P.L.” (protokols Nr.18; 2.§) piešķirtā pabalsta pārrēķinu, 
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nosakot bijušajam Miglinieku pagasta padomes priekšsēdētājam, pēc apvienošanas Nautrēnu 

pagasta padomes priekšsēdētāja vietniekam, P.L. no 2021.gada 1.janvāra ikmēneša pabalsta daļu, 

kas pārsniedz vecuma pensijas apmēru, EUR 560,02 (pieci simti sešdesmit euro 02 centi). 

 

10. § 

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

 

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

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

daļu un septīto daļu, Ministru kabineta 2020.gada 24.novembra noteikumiem Nr.707 “Grozījums 

Ministru kabineta 2015.gada 24.novembra noteikumos Nr.656 “Noteikumi par minimālās mēneša 

darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros un minimālās stundas tarifa likmes 

aprēķināšanu”, Rēzeknes novada domes 2010.gada 4.februāra lēmumu “Par pabalsta piešķiršanu 

bijušajam Pušas pagasta padomes priekšsēdētājam J.M.”, ņemot vērā J. M. 2021.gada 7.janvāra 

iesniegumu par pabalsta pārrēķinu, sakarā ar izmaiņām valstī noteiktās minimālās mēneša darba 

algas apmērā un Finanšu pastāvīgās komitejas 2021.gada 14.janvāra priekšlikumu, Rēzeknes 

novada dome, balsojot “par” – 13 (Vasīlijs Bašmakovs, Regīna Baranova, Vilis Deksnis, Anatolijs 

Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, Viktors 

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

nav, n o l e m j: 

 

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

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

pārrēķinu, nosakot bijušajam Pušas pagasta padomes priekšsēdētājam J.M. no 2021.gada 1.janvāra 

ikmēneša pabalsta daļu, kas pārsniedz vecuma pensijas apmēru, EUR 515,02 (pieci simti 

piecpadsmit euro 02 centi). 

 

11. § 

Par piešķirtā pabalsta pārrēķinu bijušajam Stoļerovas pagasta padomes priekšsēdētājam 

P.B.  
(Ziņo Silvija Ančikovska) 

 

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

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

daļu un septīto daļu, Ministru kabineta 2020.gada 24.novembra noteikumiem Nr.707 “Grozījums 

Ministru kabineta 2015.gada 24.novembra noteikumos Nr.656 “Noteikumi par minimālās mēneša 

darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros un minimālās stundas tarifa likmes 

aprēķināšanu”, Rēzeknes novada domes 2019.gada 7.marta lēmumu “Par pabalsta piešķiršanu 

bijušajam Stoļerovas pagasta padomes priekšsēdētājam P.B.”, ņemot vērā P. B. 2021.gada 

6.janvāra iesniegumu par pabalsta pārrēķinu, sakarā ar izmaiņām valstī noteiktās minimālās 

mēneša darba algas apmērā un Finanšu pastāvīgās komitejas 2021.gada 14.janvāra priekšlikumu, 

Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 13 (Vasīlijs Bašmakovs, Regīna Baranova, Vilis Deksnis, 

Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris 

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

nav, “atturas” - nav, n o l e m j: 

 

veikt Rēzeknes novada domes 2019.gada 7.marta lēmumā “Par pabalsta piešķiršanu 

bijušajam Stoļerovas pagasta padomes priekšsēdētājam P.B.” (protokols Nr.6; 12.§) piešķirtā 

pabalsta pārrēķinu, nosakot bijušajam Stoļerovas pagasta padomes priekšsēdētājam P.B. no 
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2021.gada 1.janvāra ikmēneša pabalsta daļu, kas pārsniedz vecuma pensijas apmēru, EUR 195,78 

(viens simts deviņdesmit pieci euro 78 centi). 

 

12. § 

Par piešķirtā pabalsta pārrēķinu bijušajai Vērēmu pagasta padomes priekšsēdētājai J.S.  
(Ziņo Silvija Ančikovska) 

 

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

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

daļu un septīto daļu, Ministru kabineta 2020.gada 24.novembra noteikumiem Nr.707 “Grozījums 

Ministru kabineta 2015.gada 24.novembra noteikumos Nr.656 “Noteikumi par minimālās mēneša 

darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros un minimālās stundas tarifa likmes 

aprēķināšanu”, Rēzeknes novada domes 2015.gada 2.aprīļa lēmumu “Par pabalsta piešķiršanu 

bijušajai Vērēmu pagasta padomes priekšsēdētājai J.S.”, ņemot vērā J. S. 2021.gada 6.janvāra 

iesniegumu par pabalsta pārrēķinu, sakarā ar izmaiņām valstī noteiktās minimālās mēneša darba 

algas apmērā un Finanšu pastāvīgās komitejas 2021.gada 14.janvāra priekšlikumu, Rēzeknes 

novada dome, balsojot “par” – 13 (Vasīlijs Bašmakovs, Regīna Baranova, Vilis Deksnis, Anatolijs 

Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, Viktors 

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

nav, n o l e m j: 

 

veikt Rēzeknes novada domes 2015.gada 2.aprīļa lēmumā “Par pabalsta piešķiršanu bijušajai 

Vērēmu pagasta padomes priekšsēdētājai J.S.” (protokols Nr.7; 4.§) piešķirtā pabalsta pārrēķinu, 

nosakot bijušajai Vērēmu pagasta padomes priekšsēdētājai J.S. no 2021.gada 1.janvāra ikmēneša 

pabalsta daļu, kas pārsniedz vecuma pensijas apmēru, EUR 607,57 (seši simti septiņi euro 57 

centi). 

 

13. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Rožukalns” Ozolmuižas pagastā izsoles rezultātu 

apstiprināšanu  
(Ziņo Iveta 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, 5.panta pirmo daļu, 6.panta otro un trešo daļu, 8.panta 

ceturto daļu, 34.panta otro daļu, pašvaldības nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.7878 004 0081 

“Rožukalns” izsoles noteikumu 7.2.punktu, ņemot vērā Rēzeknes novada domes 2020.gada 

5.novembra lēmumu “Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Rožukalns” Ozolmuižas pagastā 

pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli” (protokols Nr.27, 8.§), Ozolmuižas pagasta 

pārvaldes 2021.gada 12.janvāra iesniegumu Nr.2.2/3 un izsoles komisijas 2020.gada 22.decembra 

protokolu un Finanšu pastāvīgās komitejas 2021.gada 14.janvāra priekšlikumu, Rēzeknes novada 

dome, balsojot “par” – 13 (Vasīlijs Bašmakovs, Regīna Baranova, Vilis Deksnis, Anatolijs 

Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, Viktors 

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

nav, n o l e m j: 

 

1. apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma “Rožukalns” Ozolmuižas pagastā ar 

kadastra Nr.7878 004 0081 izsoles rezultātus, nosakot par uzvarētāju SIA “MANA 

MEŽS”, reģ.Nr.40003663412, kura iegādājās minēto nekustamo īpašumu par izsolē 

nosolīto augstāko cenu EUR 11 177, 10 (vienpadsmit tūkstoši viens simts septiņdesmit 

septiņi euro, 10 centi). 
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2. Uzdot Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Dricānu pagastu apvienība” 

struktūrvienības “Ozolmuižas pagasta pārvalde” vadītājai Velta Runčai pašvaldības 

vārdā noslēgt un parakstīt pirkuma līgumu ar izsoles uzvarētāju SIA “MANA MEŽS”, 

reģ. Nr.40003663412, izsoles noteikumos noteiktajā kārtībā. 

 

14. § 

Par dzīvokļa īpašuma Nr.19 Kalna ielā 4, Dubuļi, Kaunatas pagastā, izsoles  

atzīšanu par nenotikušu  
(Ziņo Iveta 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, 29.3pantu, 31.pantu un iestādes “Kaunatas pagastu apvienība” struktūrvienības 

“Kaunatas pagasta pārvalde” 2021.gada 13.janvāra iesniegumu Nr.2.2/4, Rēzeknes novada domes 

2020.gada 17.septembra lēmumu “Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma Nr.19 Kalna ielā 4, Kaunatas 

pagastā, pārdošanu atkārtotā elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli” (protokols Nr.23, 12.§), 

ņemot vērā Rēzeknes novada pašvaldības 2020.gada 29.oktobra aktu Nr.1969798/0/2020AKT un 

Rēzeknes novada domes 2020.gada 17.septembra apstiprināto Rēzeknes novada pašvaldības 

dzīvokļa Nr.19 Kalna ielā 4, Dubuļos, Kaunatas pagastā, elektroniskās izsoles noteikumu 

6.2.punktu un Rēzeknes novada pašvaldības elektroniskās izsoles komisijas 2021.gada 13.janvāra 

priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 13 (Vasīlijs Bašmakovs, Regīna Baranova, 

Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Guntis Rasims, Juris 

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

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

 

atzīt pašvaldības dzīvokļa īpašuma Nr.19 Kalnu ielā 4, Dubuļos, Kaunatas pagastā, ar 

kadastra Nr.7862 900 0126 elektronisko izsoli ar augšupejošu soli par nenotikušu. 

 

15. § 

Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma Kalna ielā 4-23, Dubuļos, Kaunatas pagastā, izsoles 

rezultātu apstiprināšanu  
(Ziņo Iveta 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, 29.3pantu, Rēzeknes novada pašvaldības elektroniskās izsoļu komisijas nolikuma 

3.punktu, Rēzeknes novada domes 2020.gada 3.decembra lēmumu “Par pašvaldības dzīvokļa 

īpašuma Nr.(..)3 Kalna ielā 4, Dubuļos, Kaunatas pagastā, pārdošana atkārtotā elektroniskā izsolē 

ar augšupejošu soli” (protokols Nr.29, 6.§), ņemot vērā Rēzeknes novada pašvaldības 2021.gada 

14.janvāra aktu Nr.2088790/0/2021-AKT un Rēzeknes novada pašvaldības elektroniskās izsoles 

komisijas 2021.gada 14.janvāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 13 

(Vasīlijs Bašmakovs, Regīna Baranova, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, 

Zigfrīds Lukaševičs, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs 

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

 

1. apstiprināt pašvaldības dzīvokļa īpašuma Nr.(..)3 Kalna ielā 4, Dubuļos, Kaunatas 

pagastā, ar kadastra Nr.7862 900 0125 izsoles rezultātus, nosakot par izsoles 

uzvarētāju R. K., personas kods (..), kas iegādājās minēto nekustamo īpašumu par izsolē 

nosolīto augstāko cenu EUR 715,00 (septiņi simti piecpadsmit euro 00 centi). 
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2. Uzdot Rēzeknes novada pašvaldības iestādes „Kaunatas pagastu apvienība” 

struktūrvienības „Kaunatas pagasta pārvalde” vadītājam Sergejam Bašmakovam 

pašvaldības vārdā noslēgt un parakstīt pirkuma līgumu ar izsoles uzvarētāju R.K., 

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

 

16. § 

Par pašvaldības dzīvokļu īpašumu Stružānu pagastā izsoles atzīšanu par nenotikušu  
(Ziņo Iveta 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, 29.3pantu, Rēzeknes novada pašvaldības elektroniskās izsoļu komisijas nolikuma 

3.punktu, Rēzeknes novada domes 2020.gada 3.decembra lēmumu “Par pašvaldības dzīvokļu 

īpašuma Strūžānu pagastā pārdošanu elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli” (protokols Nr.29, 

7.§), ņemot vērā Rēzeknes novada pašvaldības 2021.gada 14.janvāra aktus Nr.2088764/0/2021-

AKT, Nr.2088799/0/2021-AKT, Nr.2088796/0/2021-AKT un Rēzeknes novada pašvaldības 

elektroniskās izsoles komisijas 2021.gada 14.janvāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, 

balsojot “par” – 13 (Vasīlijs Bašmakovs, Regīna Baranova, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, Anita 

Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, 

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

n o l e m j: 

 

atzīt elektronisko izsoli ar augšupejošu soli par nenotikušu šādiem pašvaldības dzīvokļu 

īpašumiem: 

1. ar kadastra apzīmējumu 7894 900 0093, kas atrodas Miera ielā 11-7, Strūžānos, 

Stružānu pagastā, Rēzeknes novadā; 

2. ar kadastra apzīmējumu 7894 900 0091, kas atrodas Miera ielā 11-8, Strūžānos, 

Stružānu pagastā, Rēzeknes novadā; 

3. ar kadastra apzīmējumu 7894 900 0095, kas atrodas Miera ielā 15-1, Strūžānos, 

Stružānu pagastā, Rēzeknes novadā.  

 

17. § 

Par pašvaldības dzīvokļu īpašumu Stružānu pagastā izsoles rezultātu apstiprināšanu  
(Ziņo Iveta 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, 29.3pantu, Rēzeknes novada pašvaldības elektroniskās izsoļu komisijas nolikuma 

3.punktu, Rēzeknes novada domes 2020.gada 3.decembra lēmumu “Par pašvaldības dzīvokļu 

īpašumu Stružānu pagastā pārdošana elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli” (protokols Nr.29, 

7.§), ņemot vērā Rēzeknes novada pašvaldības 2021.gada 14.janvāra aktus Nr.2088937/0/2021-

AKT, Nr.2088980/0/2021-AKT un Rēzeknes novada pašvaldības elektroniskās izsoles komisijas 

2021.gada 14.janvāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 13 (Vasīlijs 

Bašmakovs, Regīna Baranova, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds 

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

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

 

1. apstiprināt pašvaldības dzīvokļa īpašuma Nr.6 Smilšu ielā 6, Strūžānos, Stružānu 

pagastā, ar kadastra Nr. 7894 900 0092 izsoles rezultātus, nosakot par izsoles 
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uzvarētāju SIA “ACURA”, reģ.Nr.41503035772, kas iegādājās minēto nekustamo 

īpašumu par izsolē nosolīto augstāko cenu EUR 2 604,00 (divi tūkstoši seši simti četri 

euro 00 centi). 

2. Apstiprināt pašvaldības dzīvokļa īpašuma Nr.11 Smilšu ielā 4, Strūžānos, Stružānu 

pagastā, ar kadastra Nr.7894 900 0094, izsoles rezultātus, nosakot par izsoles 

uzvarētāju SIA “ACURA”, reģ.Nr.41503035772, kas iegādājās minēto nekustamo 

īpašumu par izsolē nosolīto augstāko cenu EUR 4 744,00 (četri tūkstoši septiņi simti 

četrdesmit četri euro 00 centi). 

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

struktūrvienības „Strūžānu pagasta pārvalde” vadītājai Anitai Igaunei pašvaldības vārdā 

noslēgt un parakstīt pirkuma līgumu ar izsoles uzvarētāju SIA “ACURA”, 

reģ.Nr.41503035772, izsoles noteikumos noteiktajā termiņā. 

 

18. § 

Par dzīvokļa īpašuma “Nr.(..)” Krasta ielā 3, Ratniekos, Čornajas pagastā, nosacītās cenas 

apstiprināšanu  
(Ziņo Iveta 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, ņemot vērā Rēzeknes novada domes 2020.gada 

19.novembra lēmumu “Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Krasta ielā 3, Ratniekos, Čornajas pagastā, 

nodošanu atsavināšanai D.G.” un D.G. 2021.gada 11.janvāra iesniegumu, ņemot vērā iestādes 

“Kaunatas pagastu apvienība” struktūrvienības „Čornajas pagasta pārvalde” dzīvokļa īpašuma 

Nr.(..) Krasta ielā 3, Ratniekos, Čornajas pagastā, novērtēšanas komisijas 2021.gada 11.janvāra 

sēdes protokolu un Finanšu pastāvīgās komitejas 2021.gada 14.janvāra priekšlikumu, Rēzeknes 

novada dome, balsojot “par” – 13 (Vasīlijs Bašmakovs, Regīna Baranova, Vilis Deksnis, Anatolijs 

Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, Viktors 

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

nav, n o l e m j: 

 

1. apstiprināt dzīvokļa īpašuma Nr.(..), kas atrodas Krasta ielā 3, Ratniekos, Čornajas 

pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7846 900 0163, platība 52,50 m2, nosacīto cenu 

EUR 1 496,08 (viens tūkstotis četri simti deviņdesmit seši euro 08 centi). 

2. Pārdot D.G., personas kods (..), dzīvo (..), dzīvokļa īpašumu Nr.(..), kas atrodas Krasta 

ielā 3, Ratniekos, Čornajas pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7846 900 0163, 

platība 52,50 m2, par brīvu cenu, kas ir vienāda ar nosacīto cenu, t.i., EUR 1 496,08 

(viens tūkstotis četri simti deviņdesmit seši euro 08 centi). 

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

kas atrodas Krasta ielā 3, Ratniekos, Čornajas pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra 

Nr.7846 900 0163, nosacītās cenas, t. i., EUR 149,61 (viens simts četrdesmit deviņi euro 

61 centu) apmērā.  

4. Noteikt pirmās iemaksas samaksas termiņu līdz 2021.gada 21.februārim. 

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. 
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6. Uzdot Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniecei Elvīrai Pizānei noslēgt 

nomaksas pirkuma līgumu ar D. G. 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 D.G. 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 2020. gada 19.novembra lēmuma (protokols 

Nr.28, 12.§) 2.punktu, 2020.gada 26.novembrī D.G. iemaksāja Rēzeknes novada 

pašvaldības iestādes “Kaunatas pagastu apvienība” struktūrvienības “Čornajas pagasta 

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

LV63HABA0551046070682, EUR 215,00 (divi simti piecpadsmit euro 00 centu). 

10. Ieskaitīt atlikušo pirkuma maksas daļu EUR 1 281,08 (viens tūkstotis divi simti 

astoņdesmit viens euro 08 centi) Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Kaunatas 

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

AS “Swedbank” norēķinu kontā: LV63HABA0551046070682. 

11. Noteikt, ka ar dzīvokļa īpašuma Nr.(..), kas atrodas Krasta ielā 3, Ratniekos, Čornajas 

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

noslēgtais Dzīvojamās telpas īres līgums. 

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

pārvalde” 2021.gadam plānoto transfertu no pašvaldības budžeta 10 % (desmit procentu) 

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

transfertu, izdarot kārtējos budžeta grozījumus. 

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

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

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

esošo pašvaldības nekustamo īpašumu kadastrālajai uzmērīšanai un ierakstīšanai 

zemesgrāmatā. 

 

19. § 

Par nekustamā īpašuma “Avenes” Feimaņu pagastā nosacītās cenas apstiprināšanu  
(Ziņo Iveta 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, ņemot vērā Rēzeknes novada domes 2020.gada 

19.novembra lēmumu “Par nekustamā īpašuma “Avenes” Feimaņu pagastā, nodošanu 

atsavināšanai” un V.K. 2020.gada 21.jūlija iesniegumu, ņemot vērā iestādes “Maltas pagastu 

apvienība” struktūrvienības „Feimaņu pagasta pārvalde” nekustamā īpašuma “Avenes” Feimaņu 

pagastā novērtēšanas komisijas 2021.gada 5.janvāra sēdes protokolu un Finanšu pastāvīgās 

komitejas 2021.gada 14.janvāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 13 

(Vasīlijs Bašmakovs, Regīna Baranova, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, 

Zigfrīds Lukaševičs, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs 

Šķesters, Monvīds Švarcs, Ērika Teirumnieka), “pret” - nav, “atturas” - nav, n o l e m j: 
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1. apstiprināt nekustamā īpašuma “Avenes” Feimaņu pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra 

Nr. 7852 005 0147, kura sastāvā ietilpst zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7852 

005 0200 platībā 4,5 ha nosacīto cenu EUR 4 699,40 (četri tūkstoši seši simti 

deviņdesmit deviņi euro 40 centi). 

2. Pārdot V.K., personas kods (..), deklarētā dzīvesvieta (..), nekustamo īpašumu “Avenes” 

Feimaņu pagastā ar kadastra Nr.7852 005 0147, kas atrodas “Avenes”, Feimaņu pagastā, 

Rēzeknes novadā, par brīvu cenu, kas ir vienāda ar nosacīto cenu, t.i., EUR 4 699,40 

(četri tūkstoši seši simti deviņdesmit deviņi euro 40 centi). 

3. Noteikt pirkuma maksas samaksas termiņu līdz 2021.gada 21.maijam.  

4. Uzdot iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienībai „Feimaņu 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 V.K. 1 (viena) mēneša laikā no pirkuma maksas samaksas dienas. 

6. Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2020.gada 19.novembra lēmuma (protokols 

Nr.28, 14.§) 2.punktu, 2020.gada 23.novembrī V.K. iemaksāja Rēzeknes novada 

pašvaldības iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienības „Feimaņu pagasta 

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

LV38HABA0551046064342, 215,00 EUR (divi simti piecpadsmit euro 00 centu).  

7. Ieskaitīt atlikušo pirkuma maksas daļu EUR 4 484,40 (četri tūkstoši četri simti 

astoņdesmit četrus euro 40 centi) Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Maltas 

pagastu apvienība” struktūrvienības „Feimaņu pagasta pārvalde”, reģistrācijas 

Nr.40900027426, AS “Swedbank” norēķinu kontā: LV38HABA0551046064342.  

8. Noteikt, ka ar nekustamā īpašuma “Avenes” Feimaņu pagastā, Rēzeknes novadā, 

pirkuma līguma noslēgšanas brīdī tiek izbeigts ar V.K. noslēgtais zemes nomas līgums.  

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

pārvalde” 2021.gadam plānoto transfertu no pašvaldības budžeta 10 % (desmit procentu) 

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

transfertu, izdarot kārtējos budžeta grozījumus. 

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

“Maltas pagastu apvienība” struktūrvienībai “Feimaņu pagasta pārvalde” radās, veicot 

nekustamā īpašuma novērtēšanu, ir izlietojami Feimaņu pagasta teritorijā esošo 

pašvaldības nekustamo īpašumu kadastrālajai uzmērīšanai un ierakstīšanai 

zemesgrāmatā. 

 

20. § 

Par nekustamā īpašuma “Brūklenes” Feimaņu pagastā nosacītās cenas apstiprināšanu  
(Ziņo Iveta 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, ņemot vērā Rēzeknes novada domes 2020.gada 

19.novembra lēmumu “Par nekustamā īpašuma “Brūklenes” Feimaņu pagastā nodošanu 

atsavināšanai” un V.K. 2020.gada 21.jūlija iesniegumu, ņemot vērā iestādes “Maltas pagastu 

apvienība” struktūrvienības „Feimaņu pagasta pārvalde” nekustamā īpašuma “Brūklenes” 

Feimaņu pagastā novērtēšanas komisijas 2021.gada 5.janvāra sēdes protokolu un Finanšu 

pastāvīgās komitejas 2021.gada 14.janvāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” 

– 13 (Vasīlijs Bašmakovs, Regīna Baranova, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, 
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Zigfrīds Lukaševičs, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs 

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

 

1. apstiprināt nekustamā īpašuma “Brūklenes” Feimaņu pagastā, Rēzeknes novadā, 

kadastra Nr. 7852 005 0022, kura sastāvā ietilpst zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 

7852 005 0022 platībā 2,53 ha nosacīto cenu EUR 3 988,52 (trīs tūkstoši deviņi simti 

astoņdesmit astoņi euro 52 centi). 

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

“Brūklenes” Feimaņu pagastā ar kadastra Nr.7852 005 0022, kas atrodas “Brūklenes”, 

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

EUR 3 988,52 (trīs tūkstoši deviņi simti astoņdesmit astoņi euro 52 centi). 

3. Noteikt pirkuma maksas samaksas termiņu līdz 2021.gada 21.maijam.  

4. Uzdot iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienībai „Feimaņu 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 V.K. 1 (viena) mēneša laikā no pirkuma maksas samaksas dienas. 

6. Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2020.gada 19.novembra lēmuma (protokols 

Nr.28, 15.§) 2.punktu, 2020.gada 23.novembrī V.K. iemaksāja Rēzeknes novada 

pašvaldības iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienības „Feimaņu pagasta 

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

LV38HABA0551046064342 EUR 215,00 (divi simti piecpadsmit euro 00 centu).  

7. Ieskaitīt atlikušo pirkuma maksas daļu EUR 3 773,52 (trīs tūkstoši septiņi simti 

septiņdesmit trīs euro 52 centi) Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Maltas pagastu 

apvienība” struktūrvienības „Feimaņu pagasta pārvalde”, reģistrācijas Nr. 

40900027426, AS “Swedbank” norēķinu kontā LV38HABA0551046064342.  

8. Noteikt, ka ar nekustamā īpašuma “Brūklenes” Feimaņu pagastā, Rēzeknes novadā, 

pirkuma līguma noslēgšanas brīdī tiek izbeigts ar V.K. noslēgtais zemes nomas līgums.  

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

pārvalde” 2021.gadam plānoto transfertu no pašvaldības budžeta 10 % (desmit procentu) 

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

transfertu, izdarot kārtējos budžeta grozījumus. 

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

“Maltas pagastu apvienības” struktūrvienībai “Feimaņu pagasta pārvalde” radās, veicot 

nekustamā īpašuma novērtēšanu, ir izlietojami Feimaņu pagasta teritorijā esošo 

pašvaldības nekustamo īpašumu kadastrālajai uzmērīšanai un ierakstīšanai 

zemesgrāmatā. 

 

21. § 

Par nekustamā īpašuma “Arumi” Ilzeskalna pagastā nosacītās cenas apstiprināšanu  
(Ziņo Iveta 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, ņemot vērā Rēzeknes novada domes 2020.gada 

3.decembra lēmumu (protokols Nr.29, 11.§) “Par nekustamā īpašuma “Arumi” Ilzeskalna pagastā 

nodošanu atsavināšanai T.D.”, T.D. 2021.gada 4.janvāra iesniegumu, ņemot vērā Rēzeknes 

novada pašvaldības iestādes “Nautrēnu pagastu apvienība” struktūrvienības “Ilzeskalna pagasta 
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pārvalde” nekustamā īpašuma “Arumi” novērtēšanas komisijas 2021.gada 7.janvāra sēdes 

protokolu un Finanšu pastāvīgās komitejas 2021.gada 14.janvāra priekšlikumu, Rēzeknes novada 

dome, balsojot “par” – 13 (Vasīlijs Bašmakovs, Regīna Baranova, Vilis Deksnis, Anatolijs 

Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, Viktors 

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

nav, n o l e m j: 

 

1. apstiprināt nekustamā īpašuma “Arumi”, kas atrodas, Ilzeskalna pagastā, Rēzeknes 

novadā, kadastra Nr.7858 006 0137, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 7858 006 0450, platība 1,97 ha, nosacīto cenu EUR 2 400,00 (divi tūkstoši 

četri simti euro 00 centi). 

2. Pārdot T.D., personas kods (..), adrese (..), nekustamo īpašumu “Arumi”, kas atrodas 

Ilzeskalna pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7858 006 0137, platība 1,97 ha, par 

brīvu cenu, kas ir vienāda ar nosacīto cenu, t. i., EUR 2 400,00 (divi tūkstoši četri simti 

euro, 00 centi). 

3. Noteikt pirkuma maksas samaksas termiņu līdz 2021.gada 21.maijam. 

4. Uzdot iestādes “Nautrēnu pagastu apvienības” struktūrvienībai “Ilzeskalna 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 T.D. 1 (viena) mēneša laikā no pirkuma maksas samaksas dienas. 

6. Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2020.gada 3.decembra lēmuma (protokols 

Nr.29., 11.§) 2.punktu, 2021.gada 4.janvārī T.D., iemaksāja Rēzeknes novada 

pašvaldības iestādes “Nautrēnu pagastu apvienība” struktūrvienības “Ilzeskalna pagasta 

pārvalde, reģ. Nr.40900027430, Swedbank norēķinu kontā 

Nr.LV97HABA0551046048342 EUR 215,00 (divi simti piecpadsmit euro 00 centus). 

7. Ieskaitīt atlikušo pirkuma maksas daļu EUR 2 185,00 (divi tūkstoši simtu astoņdesmit 

pieci euro 00 centi) Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Nautrēnu pagastu 

apvienība” struktūrvienības “Ilzeskalna pagasta pārvalde”, reģ. Nr.40900027430, 

Swedbank norēķinu kontā Nr. LV97HABA0551046048342. 

8. Noteikt, ka ar nekustamā īpašuma „Arumi” pirkuma līguma noslēgšanas brīdī tiek 

izbeigts ar T.D. noslēgtais zemes nomas līgums par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 7858 006 0450, nomu. 

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

pārvalde” 2021.gadam plānoto transfertu no pašvaldības budžeta 10% (desmit procentu) 

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

transfertu, izdarot kārtējos budžeta grozījumus. 

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

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

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

esošo pašvaldības nekustamo īpašumu kadastrālajai uzmērīšanai un ierakstīšanai 

zemesgrāmatā. 

 

22. § 

Par nekustamā īpašuma „Notras” Ozolaines pagastā nosacītās cenas apstiprināšanu  
(Ziņo Iveta 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 
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process un atsavināšanas rezultātā iegūto līdzekļu izlietošana Rēzeknes novada pašvaldībā” 

25.1.apakšpunktu, 27.punktu, 28.1.apakšpunktu, ņemot vērā Rēzeknes novada domes 2020.gada 

19.novembra lēmumu “Par nekustamā īpašuma “Notras” Ozolaines pagastā nodošanu 

atsavināšanai Ļ.M.” (protokols Nr.28, 18.§) un Ļ.M. 2021.gada 11.janvāra iesniegumu, ņemot 

vērā Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienības 

“Ozolaines pagasta pārvalde” nekustamā īpašuma “Notras” Ozolaines pagastā novērtēšanas 

komisijas 2021.gada 4. janvāra sēdes protokolu un Finanšu pastāvīgās komitejas 2021.gada 

14.janvāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 13 (Vasīlijs Bašmakovs, Regīna 

Baranova, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Guntis Rasims, 

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

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

 

1. apstiprināt nekustamā īpašuma „Notras”, kas atrodas Ozolaines pagastā, Rēzeknes 

novadā, kadastra Nr.7876 006 0449, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 7876 006 0444, platība 0,1119 ha, nosacīto cenu EUR 1 641,25 (viens 

tūkstotis seši simti četrdesmit viens euro 25 centi). 

2. Pārdot Ļ.M., personas kods (..), deklarētā dzīvesvieta (..), nekustamo īpašumu “Notras”, 

kas atrodas Ozolaines pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7876 006 0449, par brīvu 

cenu, kas ir vienāda ar nosacīto cenu, t.i., EUR 1 641,25 (viens tūkstotis seši simti 

četrdesmit viens euro 25 centi). 

3. Noteikt pirkuma maksas samaksas termiņu līdz 2021.gada 21.maijam. 

4. Uzdot iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienībai “Ozolaines 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 E.Pizānei noslēgt pirkuma 

līgumu ar Ļ.M. viena mēneša laikā no pirkuma maksas samaksas dienas. 

6. Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2020.gada 19.novembra lēmuma (protokols 

Nr.28, 18.§) 2.punktu, 2020.gada 3.decembrī Ļ.M. iemaksāja Rēzeknes novada 

pašvaldības iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienībai “Ozolaines pagasta 

pārvalde”, reģistrācijas Nr.40900027426, norēķinu kontā 

Nr.LV68HABA0551046064481, AS Swedbank”, EUR 215,00 (divi simti piecpadsmit 

euro 00 centi). 

7. Ieskaitīt atlikušo pirkuma maksas daļu EUR 1 426,25 (viens tūkstotis četri simti 

divdesmit seši euro 25 centi) Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Maltas pagastu 

apvienība” struktūrvienības “Ozolaines pagasta pārvalde”, reģistrācijas 

Nr.40900027426, norēķinu kontā Nr.LV68HABA0551046064481. 

8.  Noteikt, ka ar nekustamā īpašuma „Notras” pirkuma līguma noslēgšanas brīdī tiek 

izbeigts ar Ļ.M. noslēgtais zemes nomas līgums par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 7876 006 0444, nomu. 

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

pārvalde” 2021. gadam plānoto transfertu no pašvaldības budžeta 10% (desmit 

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

koriģējot transfertu, izdarot kārtējos budžeta grozījumus. 

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

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

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

esošo pašvaldības nekustamo īpašumu kadastrālajai uzmērīšanai un ierakstīšanai 

zemesgrāmatā. 

 

23. § 

Par nekustamā īpašuma „Pļava” Ozolaines pagastā nosacītās cenas apstiprināšanu  
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(Ziņo Iveta 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, ņemot vērā Rēzeknes novada domes 2020.gada 

19.novembra lēmumu “Par nekustamā īpašuma “Pļava” Ozolaines pagastā nodošanu atsavināšanai 

J.B.” (protokols Nr.28, 17.§) un 2021.gada 5. janvāra J.B. iesniegumu, ņemot vērā Rēzeknes 

novada pašvaldības iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienības “Ozolaines pagasta 

pārvalde” nekustamā īpašuma “Pļava” Ozolaines pagastā novērtēšanas komisijas 2021.gada 

4.janvāra sēdes protokolu un Finanšu pastāvīgās komitejas 2021.gada 14. janvāra priekšlikumu, 

Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 13 (Vasīlijs Bašmakovs, Regīna Baranova, Vilis Deksnis, 

Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris 

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

nav, “atturas” - nav, n o l e m j: 

 

1. apstiprināt nekustamā īpašuma „Pļava”, kas atrodas Ozolaines pagastā, Rēzeknes 

novadā, kadastra Nr.7876 003 0354, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 7876 003 0253, platība 1,34 ha, nosacīto cenu EUR 3 318,77 (trīs tūkstoši 

trīs simti astoņpadsmit euro 77 centi). 

2. Pārdot J.B., personas kods (..), deklarētā dzīvesvieta: (..), nekustamo īpašumu “Pļava”, 

kas atrodas Ozolaines pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7876 003 0354, par brīvu 

cenu, kas ir vienāda ar nosacīto cenu, t.i., EUR 3 318,77 (trīs tūkstoši trīs simti 

astoņpadsmit euro 77 centi). 

3. Noteikt pirkuma maksas samaksas termiņu līdz 2021.gada 21.maijam. 

4. Uzdot iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienībai “Ozolaines 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 E.Pizānei noslēgt pirkuma 

līgumu ar J.B. viena mēneša laikā no pirkuma maksas samaksas dienas. 

6. Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2020.gada 19.novembra lēmuma (protokols 

Nr.28, 17.§) 2.punktu, 2020.gada 1.decembrī J.B. iemaksāja Rēzeknes novada 

pašvaldības iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienībai “Ozolaines pagasta 

pārvalde”, reģistrācijas Nr.40900027426, norēķinu kontā 

Nr.LV68HABA0551046064481, AS Swedbank”, EUR 215,00 (divi simti piecpadsmit 

euro 00 centi). 

7. Ieskaitīt atlikušo pirkuma maksas daļu EUR 3 103,77 (trīs tūkstoši viens simts trīs euro 

77 centi) Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Maltas pagastu apvienība” 

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

kontā Nr.LV68HABA0551046064481. 

8.  Noteikt, ka ar nekustamā īpašuma “Pļava” pirkuma līguma noslēgšanas brīdī tiek 

izbeigts ar J.B. noslēgtais zemes nomas līgums par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 7876 003 0253, nomu. 

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

pārvalde” 2021.gadam plānoto transfertu no pašvaldības budžeta 10% (desmit procentu) 

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

transfertu, izdarot kārtējos budžeta grozījumus. 

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

iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienībai “Ozolaines pagasta pārvalde” 
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radās, veicot nekustamā īpašuma novērtēšanu, ir izlietojami Ozolaines pagasta teritorijā 

esošo pašvaldības nekustamo īpašumu kadastrālajai uzmērīšanai un ierakstīšanai 

zemesgrāmatā. 

 

24. § 

Par nekustamā īpašuma „Biškrēsliņi” Vērēmu pagastā nosacītās cenas apstiprināšanu  
(Ziņo Iveta 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, ņemot vērā Rēzeknes novada domes 2020.gada 

17.septembra sēdes (protokols Nr.23, 20.§) lēmumu “Par nekustamā īpašuma „Biškrēsliņi” 

Vērēmu pagastā nodošanu atsavināšanai I.J.”, I.J. 2020.gada 10.decembra iesniegumu, ņemot vērā 

Rēzeknes novada pašvaldības iestādes „Nautrēnu pagastu apvienība” struktūrvienības „Vērēmu 

pagasta pārvalde” pastāvīgā kustamas mantas un nekustamā īpašuma atsavināšanas, arī 

atsavināšanas izsoles kārtībā, telpu un zemes nomas tiesību izsoles komisijas 2020.gada 

20.novembra sēdes protokolu un Finanšu pastāvīgās komitejas 2021.gada 14.janvāra 

priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 13 (Vasīlijs Bašmakovs, Regīna Baranova, 

Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Guntis Rasims, Juris 

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

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

 

1. apstiprināt nekustamā īpašuma „Biškrēsliņi”, kas atrodas Vērēmu pagastā, Rēzeknes 

novadā, kadastra Nr.7896 003 0247, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 7896 003 0247, platība 2,2881 ha, nosacīto cenu EUR 3 567,87 (trīs 

tūkstoši pieci simti sešdesmit septiņi euro 87 centi). 

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

„Biškrēsliņi”, kas atrodas Vērēmu pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7896 003 

0247, par brīvu cenu, kas ir vienāda ar nosacīto cenu, t.i., EUR 3567,87 (trīs tūkstoši 

pieci simti sešdesmit septiņi euro 87 centi).  

3. Noteikt pirkuma iemaksu 10% (desmit procentu) apmērā no nekustamā īpašumu 

„Biškrēsliņi”, kadastra Nr.7896 003 0247, nosacītās cenas, t.i., EUR 356,79 (trīs simti 

piecdesmit seši euro 87 centi). 

4. Noteikt pirmās iemaksas samaksas termiņu līdz 2021.gada 21.februārim. 

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

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

Juridiskajai un lietvedības nodaļai par pirmās iemaksas samaksu. 

6. Uzdot Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniecei Elvīrai Pizānei parakstīt 

nomaksas pirkuma līgumu ar I.J. 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.J. maksā 6% (seši procenti) 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 2020.gada 17.septembra lēmuma (protokols 

Nr.23, 20.§) 2.punktu, 2020.gada 28.septembrī I.J. iemaksāja Rēzeknes novada 
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pašvaldības iestādes “Nautrēnu pagastu apvienība” struktūrvienības „Vērēmu pagasta 

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

LV14HABA0551046048478 EUR 215,00 (divi simti piecpadsmit euro 00 centu). 

10. Ieskaitīt atlikušo pirkuma maksas daļu EUR 3 352,87 (trīs tūkstoši trīs simti piecdesmit 

divi euro 87 centi) ar līgumā noteiktajiem atliktā maksājuma procentiem Rēzeknes 

novada pašvaldības iestādes “Nautrēnu pagastu apvienība” struktūrvienības “Vērēmu 

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

LV14HABA0551046048478. 

11. Noteikt, ka ar nekustamā īpašuma „Biškrēsliņi”, kas atrodas Vērēmu pagastā, Rēzeknes 

novadā, nomaksas pirkuma līguma noslēgšanas brīdi I.J. izbeidzas nomas tiesības uz 

zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7896 003 0247 nomu. 

12. Samazināt iestādes “Nautrēnu pagastu apvienība” struktūrvienībai “Vērēmu 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 “Nautrēnu pagastu apvienība” struktūrvienībai “Vērēmu pagasta pārvalde” 

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

esošo pašvaldības nekustamo īpašumu kadastrālajai uzmērīšanai un ierakstīšanai 

zemesgrāmatā. 

 

25. § 

Par nekustamā īpašuma “Rītausma 290” Ozolaines pagastā nodošanu atsavināšanai  

J.P.  
(Ziņo Iveta Ladnā) 

 

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

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

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

pastāvīgās komitejas 2021.gada 14.janvāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” 

– 13 (Vasīlijs Bašmakovs, Regīna Baranova, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, 

Zigfrīds Lukaševičs, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs 

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

 

1. pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma “Rītausma 290”, kas atrodas Pleikšņos, 

Ozolaines pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7876 001 0671, kura sastāvā ietilpst 

zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7876 001 0671, platība 0,043 ha, nodošanu 

atsavināšanai J.P. (lēmums pievienots). 

2. Uzdot nekustamā īpašuma “Rītausma 290”, kas atrodas Pleikšņos, Ozolaines pagastā, 

Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7876 001 0671, novērtēšanas komisijai iesniegt nosacīto 

cenu apstiprināšanai Rēzeknes novada domei. 

 

26. § 

Par nekustamā īpašuma “Priežu kalns” Pušas pagastā nodošanu atsavināšanai  
(Ziņo Iveta Ladnā) 

 

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

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

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

pastāvīgās komitejas 2021.gada 14.janvāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” 

– 13 (Vasīlijs Bašmakovs, Regīna Baranova, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, 
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Zigfrīds Lukaševičs, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs 

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

 

1. pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma “Priežu kalns”, kas atrodas Pušas pagastā, 

Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7880 004 0369, kura sastāvā ietilpst zemes vienība ar 

kadastra apzīmējumu 7880 004 0189 platībā 0,8125 ha, nodošanu atsavināšanai V. L. 

(lēmums pievienots). 

2. Uzdot nekustamā īpašuma “Priežu kalns”, kas atrodas Pušas pagastā, Rēzeknes novadā, 

kadastra Nr.7880 004 0369, novērtēšanas komisijai iesniegt nosacīto cenu 

apstiprināšanai Rēzeknes novada domei. 

 

27. § 

Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma Jaunatnes ielā 1-25, Lūznavā, Lūznavas pagastā, maiņu 

pret nekustamo īpašumu Jaunatnes ielā 1-9, Lūznavā, Lūznavas pagastā  
(Ziņo Iveta Ladnā) 

 

Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punkts nosaka, ka, pildot savas 

funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un 

nekustamo mantu, privatizēt pašvaldību īpašuma objektus, slēgt darījumus. Bez tam likuma „Par 

pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punkts nosaka, ka, lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām 

likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo 

un nekustamo mantu. 

Saskaņā ar Rēzeknes novada domes 2020.gada 2.jūlija lēmuma “Par Rēzeknes novada 

pašvaldības dzīvojamo fondu” (protokols Nr.17, 18.§) 1.punktu ir noteikti 110 dzīvokļi, kuri 

nepieciešami likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” noteikto pašvaldības funkciju 

izpildes nodrošināšanai. Ar iepriekšminētā lēmuma 2.punktu trīs pašvaldības dzīvokļiem ir 

noteikts speciālistam izīrējamās telpas (dienesta dzīvokļa) statuss.  

Atbilstoši Rēzeknes novada domes 2020.gada 2.jūlija lēmuma “Par Rēzeknes novada 

pašvaldības dzīvojamo fondu” (protokols Nr.17, 18.§) 3.punktam noteikts, ka domes lēmuma 1.un 

2.punktā neminētie pašvaldības dzīvokļi tiek izmantoti: 3.1. īres tiesību nodrošināšanai ar 

atsavināšanas tiesībām personām, kuras īres līgumus noslēgušas ar Rēzeknes novada pašvaldības 

iestādēm un kapitālsabiedrībām, īpašnieka maiņas rezultātā (dzīvojamais fonds pārņemts no cita 

īpašnieka, tajā skaitā no privatizētajiem l/s un citiem uzņēmumiem, no valsts iestādēm); 3.2. jauno 

speciālistu nodrošināšanai ar dzīvojamām telpām, nepārsniedzot 6% no pašvaldības kopējā 

dzīvojamo telpu skaita; 3.3. atsavināšanai, ja dzīvojamās telpas netiek izīrētas, tām ir augsts 

nolietojums un to atjaunošana prasa ievērojamus budžeta līdzekļus. 

Dzīvoklis Jaunatnes ielā 1-25, Lūznavā, Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā, nav iekļauts 

ne dzīvokļu sarakstā, kuri nepieciešami likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 

noteikto pašvaldības funkciju izpildes nodrošināšanai, ne dzīvokļu sarakstā, kam noteikts 

speciālistam izīrējamās telpas (dienesta dzīvokļa) statuss. 

Pašvaldības četristabu dzīvokļa īpašums Jaunatnes ielā 1-25, Lūznavā, Lūznavas pagastā, 

Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7868 900 0242, platība 94,9 m2, sastāv no telpu grupas ar kadastra 

apzīmējumu 7868 002 0373 001 025 un pie dzīvokļa īpašuma piederošajām 8690/311510 

domājamajām daļām no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7868 002 0373 un 8690/311510 

domājamajām daļām no ēkas (būves) ar kadastra apzīmējumu 7868 002 0373 001.  

Atbilstoši pašvaldības iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienības “Lūznavas 

pagasta pārvalde” 2021.gada 8.janvāra atzinumam Nr.2.2/3 dzīvokļa īpašums Jaunatnes ielā 1-25, 

Lūznavā, Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7868 900 0242, nav nepieciešams 

pašvaldības funkciju nodrošināšanai, dzīvokļu palīdzības jautājumu sniegšanā, un ir lietderīgi to 

nodot atsavināšanai (arī maiņas ceļā). 
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Pašvaldības dzīvokļa īpašums Jaunatnes ielā 1-25, Lūznavā, Lūznavas pagastā, Rēzeknes 

novadā, kadastra Nr.7868 900 0242, sastāv no četrām istabā, dzīvokļa stāvoklis ir apmierinošs, 

taču, lai to pašvaldība izīrētu, ir nepieciešami papildus finanšu ieguldījumi. Šogad līdzvērtīgā 

četristabu dzīvoklī Jaunatnes ielā 1-35, Lūznavas pagastā, tika veikts kapitālais remonts kura 

izdevumi sastādīja EUR 20 000,00. Līdz ar to dzīvokļa Jaunatnes ielā 1-25 remontam izdevumi 

varētu sastādīt apmēram EUR 10 000,00, jo dzīvoklī jāveic remonts (uzstādot neesošo vannu), taču 

plānojamais remonts nav kapitālais remonts. 

Pašvaldības dzīvoklis ir nodrošināts ar ūdensvadu, kanalizāciju un centralizēto siltumapgādi. 

Dzīvokļa apsaimniekošanas izdevumi sastāda EUR 132,27 un pašlaik tie tiek segti no pašvaldības 

budžeta līdzekļiem. 

Saskaņā ar iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienības “Lūznavas pagasta 

pārvalde” pamatlīdzekļu uzskaites kartītes Nr. 11-8.15 datiem dzīvokļa sākotnējā uzskaites vērtība 

ir EUR 2454,77, nolietojums - EUR 1201,60 un atlikusī vērtība - EUR 1253,17. 

Ņemot vērā ģimenes apstākļus, D.K. meklē iespējas esošajā dzīvesvietā Lūznavā uzlabot 

dzīves apstākļus, iegūstot īpašumā dzīvokļa īpašumu ar lielāku dzīvojamo platību nekā pašreiz 

(īpašumā esošais dzīvoklis Jaunatnes ielā 1-9, Lūznavā, Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā, ir 

divistabu dzīvoklis 56,1 m2 platībā).  

Pašvaldības dzīvokļa īpašums Jaunatnes ielā 1-25, Lūznavā, Lūznavas pagastā, Rēzeknes 

novadā, kadastra Nr.7868 900 0242, atrodas Nacionālo bruņoto spēku militārās bāzes “Lūznava” 

tuvumā, kurai ar Ministru kabineta 2020.gada 10.septembra rīkojumu Nr.504 “Par nacionālo 

interešu objekta statusa noteikšanu militārajiem objektiem” ir piešķirts nacionālo interešu 

objekta statuss. 

Rēzeknes novada dome 2018.gada 6.septembrī ir pieņēmusi lēmumu “Par dzīvokļu īpašumu, 

kas atrodas Jaunatnes ielā 4, Lūznavā, Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā, nodošanu bez 

atlīdzības Latvijas valstij Aizsardzības ministrijas personā” (protokols Nr.19, 1.§) par Rēzeknes 

novada pašvaldībai piederošo 16 dzīvokļu īpašumu, kas atrodas Jaunatnes ielā 4, Lūznavā, 

Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā, nodošanu bez atlīdzības Aizsardzības ministrijai, konceptuāli 

atbalstot arī pārējo Rēzeknes novada pašvaldībai piederošo 20 dzīvokļu īpašumu Jaunatnes ielā 4, 

Lūznavā, nodošanu Aizsardzības ministrijai dienesta dzīvojamo telpu izveidei pēc dzīvojamo telpu 

īres līgumu izbeigšanas ar esošajiem dzīvokļu īrniekiem. 

Lai īstenotu Rēzeknes novada domes 2018.gada 6.septembra lēmuma 2.punktā paredzēto, 

Rēzeknes novada pašvaldība ir uzsākusi sarunas ar 20 īrniekiem par dzīvojamo telpu īres līgumu 

izbeigšanu un dzīvojamo telpu atbrīvošanu. Sarunu rezultātā pašvaldībai ir radusies 

nepieciešamība pēc dzīvokļiem ar dažādām platībām Lūznavas ciemā, lai nodrošinātu dzīvokļu 

atbrīvošanu Jaunatnes ielā 4, Lūznavā, piedāvājot citu dzīvojamo telpu. Īrniekiem piedāvātais 

dzīvoklis Jaunatnes ielā 1-25, Lūznavā, līdz šim nav radījis interesi, jo par lielo dzīvojamo platību 

ir liela īres maksa un maksa par siltumapgādi. 

Pamatojoties uz iepriekš izteiktajiem apsvērumiem, saimnieciski izdevīgāks risinājums ir 

vienoties ar D. K. par viņa dzīvokļa maiņu un šo atsavināšanu realizēt, mainot pašvaldībai 

piederošo dzīvokļa īpašuma ar kadastra Nr.7868 900 0242, kas atrodas Jaunatnes ielā 1-25, 

Lūznavā, Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā, pret D.K. dzīvokļa īpašumu ar kadastra Nr.7868 

900 0203, kas atrodas Jaunatnes ielā 1-9, Lūznavā, Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā, lai 

nodrošinātu Rēzeknes novada domes 2018.gada 6.septembrī pieņemtā lēmuma “Par dzīvokļu 

īpašumu, kas atrodas Jaunatnes ielā 4, Lūznavā, Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā, nodošanu 

bez atlīdzības Latvijas valstij Aizsardzības ministrijas personā” 2.punkta izpildi. Maiņas rezultātā 

pašvaldības rīcībā būs dzīvokļa īpašums, kura izīrēšana veicinās dzīvokļu atbrīvošanas procesu 

Jaunatnes ielā 4, Lūznavā, kas savukārt nodrošinās nacionālo interešu militārā objekta 

pilnvērtīgas saistītās infrastruktūras izveidi.  

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 

3.punktu, 38.panta trešo daļu, dzīvokļa īpašuma, ka atrodas Jaunatnes ielā 1-25, Lūznavā, 

Lūznavas pagastā, kadastra Nr.7868 900 0242, platība 94,9 m2, tirgus vērtība EUR 3 300,00, un 
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dzīvokļa īpašuma, kas atrodas Jaunatnes ielā 1-9, Lūznavā, Lūznavas pagastā, kadastra Nr.7868 

900 0203, platība 56,1 m2, tirgus vērtība ir EUR 3 900,00. Maināmo nekustamo īpašumu, nosacīto 

cenu starpība ir 18%, un šo starpību sedz naudā. 

Ņemot vērā iepriekš izteiktos apsvērumus, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14.panta pirmās daļas 2.punktu un otrās daļas 3.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un 

mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.pantu, Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā 

nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma 3.pantu, Publiskas personas mantas atsavināšanas 

likuma 3.panta pirmās daļas 3.punktu un 38.panta pirmo daļu, ņemot vērā Finanšu pastāvīgās 

komitejas 2021.gada 14.janvāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 13 

(Vasīlijs Bašmakovs, Regīna Baranova, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, 

Zigfrīds Lukaševičs, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs 

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

 

1. mainīt Rēzeknes novada pašvaldības dzīvokļa īpašumu Nr.25, kas atrodas Jaunatnes ielā 

1, Lūznavā, Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7868 900 0242, kopējā 

platība 94,9 m2, pret privātpersonas D. K. dzīvokļa īpašumu Nr.9, kas atrodas Jaunatnes 

ielā 1, Lūznavā, Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7868 900 0203, 

kopējā platība 56,1 m2. 

2. Noteikt Rēzeknes novada pašvaldības dzīvokļa īpašumam Nr.25, kas atrodas Jaunatnes 

ielā 1, Lūznavā, Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7868 900 0242 

nosacīto cenu – EUR 3 300,00 (trīs tūkstoši trīs simti euro, 00 centi).  

3. Noteikt D. K. dzīvokļa īpašumam Nr.9, kas atrodas Jaunatnes ielā 1, Lūznavā, Lūznavas 

pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7868 900 0203, nosacīto cenu EUR 3 900,00 

(trīs tūkstoši deviņi simti euro, 00 centi).  

4. Noteikt, ka iepriekšminētie dzīvokļu īpašumi ir līdzvērtīgi, nosacīto cenu starpība ir 

600,00 EUR (seši simts euro, 00 centi), kas sastāda 18 %. 

5. Slēgt šajā lēmumā noteikto dzīvokļu īpašumu Nr.25, kas atrodas Jaunatnes ielā 1, 

Lūznavā, Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr. 7868 900 0242, un dzīvokļa 

īpašumam Nr.9, kas atrodas Jaunatnes ielā 1, Lūznavā, Lūznavas pagastā, Rēzeknes 

novadā, kadastra Nr.7868 900 0203, maiņas līgumu starp Rēzeknes novada pašvaldību 

un D.  K. ar nosacījumu, ka Rēzeknes novada pašvaldība sedz nosacīto cenu starpību 

EUR 600,00 (seši simts euro, 00 centi) apmērā (līguma projekts pielikumā). 

6. Uzdot Rēzeknes novada domes priekšsēdētājam Monvīdam Švarcam parakstīt maiņas 

līgumu ar D.K. 

7. Izveidot dzīvokļa īpašuma Nr.(..), kas atrodas Jaunatnes ielā 1, Lūznavā, Lūznavas 

pagastā, Rēzeknes novadā, pārņemšanas komisiju šādā sastāvā: 

7.1. komisijas priekšsēdētājs – Rēzeknes novada pašvaldības izpilddirektors Jānis 

Troška; 
7.2. komisijas locekļi: 

7.2.1. iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienības “Lūznavas pagasta 

pārvalde” vadītājs Gatis Pučka; 

7.2.2. Sociālā dienesta vadītāja Silvija Strankale; 

7.2.3. pašvaldības SIA “Maltas dzīvokļu komunāla saimniecības uzņēmums” valdes 

loceklis Jānis Kravaļis. 

8. Noteikt, ka izdevumus, kas saistīti ar Rēzeknes novada pašvaldības dzīvokļa īpašuma 

Nr.(..)5, kas atrodas Jaunatnes ielā 1, Lūznavā, Lūznavas pagastā, Rēzeknes novads, 

kadastra Nr. 7868 900 0242, pārreģistrēšanu zemesgrāmatā uz D. K. vārda sedz D. K. 

9. Noteikt, ka izdevumus, kas saistīti ar D.K. dzīvokļa īpašuma Nr.9, kas atrodas Jaunatnes 

ielā 1, Lūznavā, Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr. 7868 900 0203, 

pārreģistrēšanu zemesgrāmatā uz Rēzeknes novada pašvaldības vārda, sedz Rēzeknes 

novada pašvaldības iestāde “Maltas pagastu apvienība” no struktūrvienības “Lūznavas 
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pagasta pārvalde” līdzekļiem, un šajā sakarā uzdot Rēzeknes novada pašvaldības 

iestādei “Maltas pagastu apvienība” no struktūrvienības “Lūznavas pagasta pārvalde” 

līdzekļiem: 

9.1. samaksāt dzīvokļa īpašuma Nr.9, kas atrodas Jaunatnes ielā 1, kadastra 

Nr.7868 900 0203, Lūznavā, Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā, īpašniekam 

D.K., personas kods (..), dzīvokļu īpašumu nosacītās cenas starpību 600,00 

euro (seši simti sešdesmit euro 00 centi) no struktūrvienības budžeta 

līdzekļiem 10 (desmit) dienu laikā kopš šā lēmuma 11.punktā norādītā 

nostiprinājuma lūguma iesniegšanas; 

9.2. apmaksāt izdevumus par notariālajiem pakalpojumiem un kancelejas nodevu 

par dzīvokļa īpašuma Nr.9, kas atrodas Jaunatnes ielā 1, kadastra Nr.7868 900 

0203, Lūznavā, Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā, īpašuma tiesību 

nostiprināšanu zemesgrāmatā. 

10. D.K. 1 (viena) mēneša laikā kopš pirkuma līguma noslēgšanas, iesniegt Rēzeknes 

novada pašvaldībai nostiprinājuma lūgumu, kas adresēts Rēzeknes tiesu Zemesgrāmatu 

nodaļai, dzīvokļa īpašuma Jaunatnes ielā 1-9, Lūznavā, Lūznavas pagastā, Rēzeknes 

novadā, pārreģistrēšanai uz Rēzeknes novada pašvaldības (reģistrācijas 

Nr.90009112679) vārda. 

11. Noteikt, ka dzīvokļa īpašums Nr.9, kas atrodas Jaunatnes ielā 1, Lūznavā, Lūznavas 

pagastā, Rēzeknes novadā, nepieciešams pašvaldības funkciju - nodrošināt 

iedzīvotājiem sociālo palīdzību (sociālo aprūpi) (sociālā palīdzība maznodrošinātām 

ģimenēm un sociāli mazaizsargātām personām, veco ļaužu nodrošināšana ar vietām 

pansionātos, bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu nodrošināšana ar vietām 

mācību un audzināšanas iestādēs, bezpajumtnieku nodrošināšana ar naktsmītni u.c.) - 

nodrošināšanai. 

12. Uzdot Rēzeknes novada pašvaldības Sociālajam dienestam izdarīt grozījumu Rēzeknes 

novada domes 2020.gada 2.jūlija lēmumā “Par Rēzeknes novada pašvaldības dzīvojamo 

fondu”, ņemot vērā šī lēmuma 11.punktu. 

 

28. § 

Par nekustamo īpašumu Atbrīvošanas alejā 97/5, Rēzeknē, un Atbrīvošanas alejā 97/8, 

Rēzeknē, nomas līguma termiņa pagarināšanu un grozījumiem nomas maksā ar VAS 

“Valsts nekustamie īpašumi” 
(Ziņo Silvija Kipļuka) 

 

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

daļas 9.punktu un 18.punktu, Ministru Kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumu Nr.97 

“Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” 7.punktu, kas nosaka pašvaldības tiesības 

nomāt valsts īpašumu publiskas personas funkciju nodrošināšanai bez izsoles, ņemot vērā to, ka 

VAS “Valsts nekustamie īpašumi” 2021.gada 6.janvārī ir pieņēmusi lēmumu pagarināt nomas 

līguma Nr. IEN/2020/246 termiņu līdz īpašumu atsavināšanai, bet ne ilgāk kā līdz 2027.gada 

23.janvārim par nekustamā īpašuma Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 97/5 - Noliktavas, garāžas telpas 

18 m2 platībā, kadastra apzīmējums 2100 008 0602 003, un nekustamā īpašuma Rēzeknē, 

Atbrīvošanas alejā 97/8 - Noliktavas, garāžas telpas 15,6 m2 platībā, kadastra apzīmējums 2100 

008 0602 005, Rēzeknē, nomu un Finanšu pastāvīgās komitejas 2021.gada 14.janvāra 

priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 13 (Vasīlijs Bašmakovs, Regīna Baranova, 

Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Guntis Rasims, Juris 

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

Teirumnieka), “pret” - nav, “atturas” - nav, n o l e m j: 
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1. piekrist turpināt nomāt nekustamo īpašumu Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 97/5 - 

Noliktavas, garāžas telpas 18 m2 platībā, kadastra apzīmējums 2100 008 0602 003, un 

nekustamo īpašumu Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 97/8 - Noliktavas, garāžas telpas 

15,6 m2 platībā, kadastra apzīmējums 2100 008 0602 005, līdz 2027.gada 23.janvārim 

ar nomas maksu, sākot no 2021.gada 24.janvāra - EUR 41,12 mēnesī un papildu maksu 

par apdrošināšanu EUR 0,07 mēnesī, tas ir, par garāžas lietošanu Atbrīvošanas alejā 

97/5, Rēzeknē - nomas maksa - EUR 22,35 mēnesī, ar papildus maksu par apdrošināšanu 

EUR 0,04 mēnesī un par garāžas lietošanu Atbrīvošanas alejā 97/8, Rēzeknē - nomas 

maksa - EUR 18,77 mēnesī, ar papildus maksu par apdrošināšanu EUR 0,03 mēnesī.  

2. Pilnvarot Rēzeknes novada domes priekšsēdētāju Monvīdu Švarcu parakstīt vienošanos 

par nekustamo īpašumu Atbrīvošanas alejā 97/5, Rēzeknē, un Atbrīvošanas alejā 97/8, 

Rēzeknē, nomas līguma termiņa pagarināšanu un grozījumiem nomas maksā ar VAS 

“Valsts nekustamie īpašumi”. 

 

29. § 

Par nekustamo īpašumu Atbrīvošanas alejā 97/5, Rēzeknē, un Atbrīvošanas alejā 97/8, 

Rēzeknē, pārņemšanu Rēzeknes novada pašvaldības īpašumā  
(Ziņo Silvija Kipļuka, Debatē Staņislavs Šķesters) 

 

Rēzeknes novada pašvaldība saskaņā ar 2020.gada 5.februāra līgumu Nr. IEN/2020/246, kas 

noslēgts ar Valsts akciju sabiedrību “Valsts nekustamie īpašumi”, nomā nekustamā īpašuma 

Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 97/5 - Noliktavas, garāžas telpas 18 m2 platībā, kadastra apzīmējums 

2100 008 0602 003, un nekustamā īpašuma Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 97/8 - Noliktavas, garāžas 

telpas 15,6 m2 platībā, kadastra apzīmējums 2100 008 0602 005, Rēzeknē. Noliktavas, garāžas 

telpas tiek izmantotas Rēzeknes novada pašvaldības Sociālā dienesta darbības nodrošināšanai un 

civilās aizsardzības pasākumu nodrošināšanai.  

Iepriekšminētās telpas ir būtiski nepieciešamas Rēzeknes novada pašvaldības autonomo 

funkciju veikšanai, izmantojot tās gan kā garāžas pašvaldības autotransporta novietošanai, gan kā 

noliktavas atsevišķos gadījumos noteiktiem mērķiem iegādāto lietu īslaicīgai uzglabāšanai, kas 

atbilst likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7) punktam - nodrošināt iedzīvotājiem 

sociālo palīdzību (sociālo aprūpi) un 18) punktam - piedalīties civilās aizsardzības pasākumu 

nodrošināšanā. Telpas stratēģiski ir nepieciešamas pašvaldības autotransporta, kas nodrošina 

pašvaldības funkciju izpildi kopumā atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 15.pantā noteiktajam, 

drošai novietošanai. 

 Ar Rēzeknes zemesgrāmatu nodaļas 17.09.2007. lēmumu Rēzeknes pilsētas 

zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000026917 uz nekustamo īpašumu Atbrīvošanas alejā 97/5, 

Rēzeknē, (kadastra Nr.2100 508 0608) nostiprināta īpašuma tiesība Latvijas valstij Finanšu 

ministrijas personā. 

Ar Rēzeknes zemesgrāmatu nodaļas 17.09.2007. lēmumu Rēzeknes pilsētas 

zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000026901 uz nekustamo īpašumu Atbrīvošanas alejā 97/8, 

Rēzeknē, (kadastra Nr.2100 508 0606) nostiprināta īpašuma tiesība Latvijas valstij Finanšu 

ministrijas personā. 

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

daļas 7. un 18.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, “Publiskas personas mantas atsavināšanas 

likuma” 3.panta pirmās daļas 6.punktu un 42.panta pirmo daļu un Finanšu pastāvīgās komitejas 

2021.gada 14.janvāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 13 (Vasīlijs 

Bašmakovs, Regīna Baranova, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds 

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

Monvīds Švarcs, Ērika Teirumnieka), “pret” - nav, “atturas” - nav, n o l e m j: 
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1. lūgt Latvijas Republikas Finanšu ministriju (vienotais reģistrācijas numurs 

90000014724) nodot Rēzeknes novada pašvaldības īpašumā bez atlīdzības: 

1.1.nekustamo īpašumu ar kadastra Nr.2100 508 0608, Atbrīvošanas alejā 97/5, 

Rēzeknē, kas sastāv no noliktavas, garāžas telpas 18 m2 platībā ar kadastra 

apzīmējumu 2100 008 0602 003, un kas ir nepieciešams Rēzeknes novada 

pašvaldības autonomo funkciju – nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību 

(sociālo aprūpi) un piedalīties civilās aizsardzības pasākumu nodrošināšanā, 

izpildei. 

1.2.Nekustamo īpašumu ar kadastra Nr.2100 508 0606, Atbrīvošanas alejā 97/8, 

Rēzeknē, kas sastāv no noliktavas, garāžas telpas 15,6 m2 platībā ar kadastra 2100 

008 0602 005, un kas ir nepieciešams Rēzeknes novada pašvaldības autonomo 

funkciju – nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību (sociālo aprūpi) un piedalīties 

civilās aizsardzības pasākumu nodrošināšanā, izpildei. 

2. Noteikt, ka nekustamie īpašumi Atbrīvošanas alejā 97/5, Rēzeknē, un Atbrīvošanas alejā 

97/8, Rēzeknē, tiks izmantoti tikai lēmuma 1.1. un 1.2.apakšpunktos noteiktajiem 

mērķiem un netiks izmantoti saimnieciskajai darbībai, peļņas un citu labumu gūšanai. 

 

30. § 

Par rezerves zemes fondā ieskaitīto un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantotās zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 7850 008 0087 reģistrēšanu zemesgrāmatā uz 

pašvaldības vārda un starpgabala statusa noteikšanu Dricānu pagastā  
(Ziņo Marta Vizule) 

 

Izskatījusi Dricānu pagasta pārvaldes iesniegumu par zemes vienības izslēgšanu no zemes 

reformas pabeigšanas zemēm un reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, pamatojoties 

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

Tautsaimniecības attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada 14.janvāra priekšlikumu, 

Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 13 (Vasīlijs Bašmakovs, Regīna Baranova, Vilis Deksnis, 

Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris 

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

nav, “atturas” - nav, n o l e m j: 

 

pieņemt lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto un īpašuma tiesību atjaunošanai 

neizmantotās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7850 008 0087 reģistrēšanu zemesgrāmatā 

uz pašvaldības vārda un starpgabala statusa noteikšanu Dricānu pagastā (lēmums pievienots). 

 

31. § 

Par rezerves zemes fondā ieskaitīto un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantotās zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 7862 005 0546 reģistrēšanu zemesgrāmatā uz 

pašvaldības vārda Kaunatas pagastā  
(Ziņo Marta Vizule) 

 

Izskatījusi Kaunatas pagasta pārvaldes iesniegumu par zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumiem 7862 005 0546 reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda Kaunatas pagastā, 

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

ņemot vērā Tautsaimniecības attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada 14.janvāra 

priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 13 (Vasīlijs Bašmakovs, Regīna Baranova, 

Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Guntis Rasims, Juris 

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

Teirumnieka), “pret” - nav, “atturas” - nav, n o l e m j: 
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pieņemt lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto un īpašuma tiesību atjaunošanai 

neizmantotās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7862 005 0546 reģistrēšanu zemesgrāmatā 

uz pašvaldības vārda Kaunatas pagastā (lēmums pievienots). 

 

32. § 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Dzintars” 

Lūznavas pagastā  
(Ziņo Marta Vizule) 

 

Izskatījusi SIA”Latvijasmernieks.lv”, reģistrācijas numurs 40003783960, sertificētas zemes 

ierīkotājas K.M. iesniegtu zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Dzintars”, 

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

ņemot vērā Tautsaimniecības attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada 14.janvāra 

priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 13 (Vasīlijs Bašmakovs, Regīna Baranova, 

Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Guntis Rasims, Juris 

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

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

 

pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam 

“Dzintars” Lūznavas pagastā (lēmums pievienots). 

 

33. § 

Par starpgabala statusa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7846 002 0006 

Čornajas pagastā  
(Ziņo Marta Vizule) 

 

Izskatījusi Kaunatas pagastu apvienības struktūrvienības ”Čornajas pagasta pārvalde” 

iesniegumu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7846 002 0006 starpgabala statusa 

noteikšanu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 37.panta sesto daļu, 41.panta pirmās daļas 

3.punktu, ņemot vērā Tautsaimniecības attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada 

14.janvāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 13 (Vasīlijs Bašmakovs, Regīna 

Baranova, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Guntis Rasims, 

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

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

 

pieņemt lēmumu par starpgabala statusa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 

7846 002 0006 Čornajas pagastā (lēmums pievienots) 

 

34. § 

Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu  
(Ziņo Silvija Strankale) 

 

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

sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 5.panta pirmo daļu, 11.panta otro daļu, 

Rēzeknes novada pašvaldības 2009.gada 15.oktobra saistošo noteikumu Nr.9 „Par sociālo 

dzīvokļu izīrēšanas kārtību” 10.punktu, 7.2.punktu, 8.punktu, 20.punktu, ņemot vērā Sociālo un 

veselības aizsardzības jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada 14.janvāra priekšlikumu, 

Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 13 (Vasīlijs Bašmakovs, Regīna Baranova, Vilis Deksnis, 

Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris 

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

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

dzīvoklim Parka ielā (..), Strūžānos, Stružānu pagastā, Rēzeknes novadā, sociālā 

dzīvokļa statusu, noslēdzot sociālā dzīvokļa īres līgumu uz noteiktu laiku no 2021.gada 

21.februāra līdz 2021.gada 20.augustam. Uzdot SIA “STRŪŽĀNU SILTUMS” valdes 

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

2. Atzīt D. B., personas kods (..), par tiesīgu īrēt sociālo dzīvokli, noteikt īrētajam 

dzīvoklim Miera ielā (..), Strūžānos, Stružānu pagastā, Rēzeknes novadā, sociālā 

dzīvokļa statusu, noslēdzot sociālā dzīvokļa īres līgumu uz noteiktu laiku no 2021.gada 

21.februāra līdz 2021. gada 20.augustam. Uzdot SIA “STRŪŽĀNU SILTUMS” valdes 

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

3. Atzīt L. F., personas kods (..), par tiesīgu īrēt sociālo dzīvokli, noteikt īrētajam 

dzīvoklim Smilšu ielā (..), Strūžānos, Stružānu pagastā, Rēzeknes novadā, sociālā 

dzīvokļa statusu, noslēdzot sociālā dzīvokļa īres līgumu uz noteiktu laiku no 2021.gada 

7.februāra līdz 2021.gada 6.augustam. Uzdot SIA “STRŪŽĀNU SILTUMS” valdes 

loceklim Renāram Vabalam sagatavot un noslēgt sociālā dzīvokļa īres līgumu ar L. F. 

 

35. § 

Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu  
(Ziņo Silvija Strankale) 

 

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

sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 5.panta pirmo daļu,11.panta otro daļu, 

Rēzeknes novada pašvaldības 2009.gada 15.oktobra saistošo noteikumu Nr.9 „Par sociālo 

dzīvokļu izīrēšanas kārtību” 10.punktu, 10.9.apakšpunktu, 7.punktu, 7.2.apakšpunktu, 

7.2.1.apakšpunktu, 20.punktu, ņemot vērā Sociālo un veselības aizsardzības jautājumu pastāvīgās 

komitejas 2021.gada 14.janvāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 13 

(Vasīlijs Bašmakovs, Regīna Baranova, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, 

Zigfrīds Lukaševičs, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs 

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

 

1. atzīt S. K., personas kods (..), par tiesīgu īrēt sociālo dzīvokli, noteikt īrētajam dzīvoklim 

“Jaunā māja 1”- (..), Dricānos, Dricānu pagastā, Rēzeknes novadā, sociālā dzīvokļa 

statusu, noslēdzot sociālā dzīvokļa īres līgumu uz noteiktu laiku no 2021.gada 

21.janvāra līdz 2021.gada 20.jūlijam. Uzdot Dricānu pagastu apvienības 

struktūrvienības “Dricānu pagasta pārvalde” vadītājai Anitai Igaunei sagatavot un 

noslēgt sociālā dzīvokļa īres līgumu ar S. K. (lēmums pievienots) 

2. Atzīt Z. I., personas kods (..), par tiesīgu īrēt sociālo dzīvokli, noteikt īrētajam dzīvoklim 

Miera ielā (..), Strūžānos, Stružānu pagastā, Rēzeknes novadā, sociālā dzīvokļa statusu, 

noslēdzot sociālā dzīvokļa īres līgumu uz noteiktu laiku no 2021.gada 21.janvāra līdz 

2021.gada 20.jūlijam. Uzdot SIA “STRŪŽĀNU SILTUMS” valdes loceklim Renāram 

Vabalam sagatavot un noslēgt sociālā dzīvokļa īres līgumu ar Z. I. 

3. Atzīt B. L., personas kods (..), par tiesīgu īrēt sociālo dzīvokli, noteikt īrētajam 

dzīvoklim Miera ielā (..), Strūžānos, Stružānu pagastā, Rēzeknes novadā, sociālā 

dzīvokļa statusu, noslēdzot sociālā dzīvokļa īres līgumu uz noteiktu laiku no 2021.gada 

21.janvāra līdz 2021.gada 20.jūlijam. Uzdot SIA “STRŪŽĀNU SILTUMS” valdes 

loceklim Renāram Vabalam sagatavot un noslēgt sociālā dzīvokļa īres līgumu ar B. L. 

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

dzīvoklim Miera ielā (..), Strūžānos, Stružānu pagastā, Rēzeknes novadā, sociālā 

dzīvokļa statusu, noslēdzot sociālā dzīvokļa īres līgumu uz noteiktu laiku no 2021.gada 

21.janvāra līdz 2021.gada 20.jūlijam. Uzdot SIA “STRŪŽĀNU SILTUMS” valdes 

loceklim Renāram Vabalam sagatavot un noslēgt sociālā dzīvokļa īres līgumu ar M. K. 
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36. § 

Par dzīvojamās telpas īrēšanas tiesību atzīšanu J.K. Lūznavas pagastā  
(Ziņo Silvija Strankale) 

 

Izskatījusi J. K. iesniegumu par dzīvojamās telpas izīrēšanu un iekļaušanu reģistrā 

pašvaldības palīdzības saņemšanai dzīvokļa jautājumu risināšanā, pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām” 37.panta sesto daļu, 41.panta pirmās daļas 3.punktu, ņemot vērā Sociālo un 

veselības aizsardzības jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada 14.janvāra priekšlikumu, 

Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 13 (Vasīlijs Bašmakovs, Regīna Baranova, Vilis Deksnis, 

Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris 

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

nav, “atturas” - nav, n o l e m j: 

 

atzīt J. K., personas kods (..), par tiesīgu īrēt pašvaldībai piederošās dzīvojamās telpas un 

iekļaut personu vispārējās kārtas reģistrā pašvaldības palīdzības saņemšanai dzīvokļa jautājumu 

risināšanā personu kategorijai - ,,Personas ar I un II grupas invaliditāti, kurām ir apgādnieki, bet 

pamatotu iemeslu dēļ tiem nav iespējams nodrošināt savus apgādājamos ar dzīvojamo telpu” ar 

kārtas Nr.16 (pielikums Nr.1 un lēmums pievienots). 

 

37. § 

Par Rēzeknes novada pašvaldības dalību projektā “Sikspārņu izziņas dzīvās skolas izveide 

Lūznavas muižas un parka teritorijā”  
(Ziņo Inga Zapāne) 

 

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

Finanšu pastāvīgās komitejas un Tautsaimniecības attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas sēdes 

2021.gada 14.janvāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 13 (Vasīlijs 

Bašmakovs, Regīna Baranova, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds 

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

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

 

1. Rēzeknes novada pašvaldība piedalās Latvijas vides aizsardzības fonda izsludinātajā 

projektu vadlīnijas “Dabas un bioloģiskā daudzveidības saglabāšana un aizsardzība" 

aktivitātes “Sugu un biotopu stāvokļa uzlabošanas pasākumi” konkursā, iesniedzot 

projektu “Sikspārņu izziņas dzīvās skolas izveide Lūznavas muižas un parka 

teritorijā” ar projekta kopējām izmaksām   26 146,96 EUR (divdesmit seši tūkstoši 

simtu četrdesmit seši euro, 96 centi), tai skaitā: fonda finansējums 23 532,26 EUR 

(divdesmit trīs tūkstoši pieci simti trīsdesmit divi eiro, 26 centi) un pašvaldības 

līdzfinansējumu 10 % apmērā jeb 2 614,70 EUR (divi tūkstoši seši simti četrpadsmit 

euro, 70 centi), kā arī priekšfinansējums  2 614,70 EUR (divi tūkstoši seši simti 

četrpadsmit euro, 70 centi).  

2. Projekta līdzfinansējumu un priekšfinansējumu nodrošināt no Rēzeknes novada 

pašvaldības budžeta līdzekļiem. 

 

38. § 

Par Pušas ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2021.gadam 

 

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

likuma 7.panta sesto daļu, 11.panta 5.2daļu, 25.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2014.gada 

23.decembra noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas 
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kārtību iekšējos ūdeņos”4.1.punktu, 4.3.punktu un 7.7.punktu, 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 Pušas ezera 

zvejas limitu sadales komisijas 2021.gada 7.janvāra atzinumu (protokols Nr.3, 1.§), Sodu reģistra 

datus, Rēzeknes novada pašvaldības Pušas pagasta pārvaldes iesniegto informāciju, Rēzeknes 

novada dome, balsojot “par” – 13 (Vasīlijs Bašmakovs, Regīna Baranova, Vilis Deksnis, Anatolijs 

Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, Viktors 

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

nav, n o l e m j: 

 

iedalīt šādu Pušas ezera zivju tīklu limitu pašpatēriņa zvejai 2021.gadam: 

- H. T.– 1 murdu. 

 

39. § 

Par Rēzeknes novada pašvaldības 2021.gada 21.janvāra saistošo noteikumu Nr.73 „Par 

Rēzeknes novada pašvaldības budžetu 2021.gadam” izdošanu  
(Ziņo Silvija Ančikovska, A.Seržants, Debatē Monvīds Švarcs, Staņislavs Šķesters) 

 

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

arī ņemot vērā Teritoriālās pastāvīgās komitejas, Tautsaimniecības attīstības jautājumu pastāvīgās 

komitejas, Sociālo un veselības aizsardzības jautājumu pastāvīgās komitejas, Izglītības, kultūras 

un sporta jautājumu pastāvīgās komitejas un Finanšu pastāvīgās komitejas 2021. gada 19. janvāra 

priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 13 (Vasīlijs Bašmakovs, Regīna Baranova, 

Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Guntis Rasims, Juris 

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

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

 

izdot Rēzeknes novada pašvaldības 2021.gada 21.janvāra saistošos noteikumus Nr.73 „Par 

Rēzeknes novada pašvaldības budžetu 2021.gadam” (saistošie noteikumi, pielikumi saistošajiem 

noteikumiem un paskaidrojuma raksts pievienoti). 

 

40. § 

Par atlīdzību Rēzeknes novada domes deputātiem 
(Ziņo L.Petrova) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 12.punktu, Valsts un 

pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 5.pantu, Rēzeknes novada 

pašvaldības nolikuma „Par atlīdzību Rēzeknes novada pašvaldībā” 15.punktu, ņemot vērā Finanšu 

pastāvīgās komitejas 2021.gada 19.janvāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” 

– 13 (Vasīlijs Bašmakovs, Regīna Baranova, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, 

Zigfrīds Lukaševičs, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs 

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

 

ar 2021.gada 1.janvāri par darbu domes un pastāvīgo komiteju sēdēs, komisiju, padomju 

(valžu), darba grupu sēdēs un citu deputāta pienākumu pildīšanu domes deputātam noteikt stundas 

tarifa likmi – 7,37 euro. 
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41. § 

Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2019.gada 31.janvāra lēmuma „Par Rēzeknes 

novada pašvaldības administrācijas amatu un mēnešalgu saraksta apstiprināšanu” 

1.pielikumā „Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas amatu saraksts un mēnešalgas” 
(Ziņo L.Petrova) 

 

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

novada domes 2019.gada 31.janvāra lēmumu „Par Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas 

amatu un mēnešalgu saraksta apstiprināšanu”, ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2021.gada 

19.janvāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 13 (Vasīlijs Bašmakovs, Regīna 

Baranova, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Guntis Rasims, 

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

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

 

1. izdarīt šādus grozījumus Rēzeknes novada domes 2019.gada 31.janvāra lēmuma „Par 

Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas amatu un mēnešalgu saraksta 

apstiprināšanu” (protokols Nr.3, 3.§) 1.pielikuma „Rēzeknes novada pašvaldības 

administrācijas amatu saraksts un mēnešalgas”: 

1.1. sadaļā “Izglītības pārvalde”: 

1.1.1. amata vienībai “Galvenais speciālists izglītības psiholoģijā” ailē “Likme” 

aizstāt skaitli “1” ar skaitli “0,8”;  

1.1.2. amata vienībai “Galvenais speciālists izglītības psiholoģijā” ailē 

“Mēnešalga” aizstāt skaitli “905” ar skaitli “724”. 

1.2. sadaļā “Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļa”: 

1.2.1. amata vienībai “Atslēdznieks” ailē “Mēnešalga” aizstāt skaitli “502” ar 

skaitli “558”; 

1.2.2. amata vienībai “Apkopējs” ailē “Mēnešalga” aizstāt skaitli “434” ar skaitli 

“504”; 

1.2.3. amata vienībai “Dežurants” ailē “Mēnešalga” aizstāt skaitli “434” ar skaitli 

“504”; 

1.2.4. amata vienībai “Sētnieks” ailē “Mēnešalga” aizstāt skaitli “434” ar skaitli 

“504. 

1.3. sadaļā “Juridiskā un lietvedības nodaļa”: 

1.3.1. amatu vienībai “Jurists” ailē “Likme” aizstāt skaitli “5” ar skaitli “4”; 

1.3.2. izveidot amata vienību “Vecākais jurists”, ailē “Likme”, paredzot skaitli “1” 

un ailē “Mēnešalga” - skaitli “958”. 

1.4. sadaļā “IT nodaļa” - izslēgt no saraksta amatu vienību “Informācijas sistēmu 

projektētājs”.  

2. Lēmumu piemērot ar 2021.gada 1.janvāri. 

 

42. § 

Par Rēzeknes novada pašvaldības Sociālā dienesta darbinieku amatu un mēnešalgu 

saraksta apstiprināšanu  
(Ziņo S.Strankale) 

 

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

Sociālo un veselības aizsardzības jautājumu patstāvīgās komitejas un Finanšu pastāvīgās komitejas 

2021.gada 19.janvāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 13 (Vasīlijs 

Bašmakovs, Regīna Baranova, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds 
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Lukaševičs, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, 

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

 

1. apstiprināt Rēzeknes novada pašvaldības Sociālā dienesta amatu un mēnešalgu sarakstu 

(pievienots pielikums - Rēzeknes novada pašvaldības Sociālā dienesta darbinieku amatu 

un mēnešalgu saraksts). 

2. Noteikt aprūpētājiem mēnešalgas apmēru – 500,00 euro. 

3. Noteikt sociālajam darbiniekam un sociālajam darbiniekam darbam ar ģimenēm un 

bērniem pagastos mēnešalgas apmēru – 750,00 euro. 

4. Noteikt specializētā automobiļa vadītājam mēnešalgas apmēru – 623,00 euro. 

5. Šis lēmums stājas spēkā ar 2021.gada 21.janvāri, bet piemērojams no 2021.gada 

1.janvāra. 

6. Ar šo lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē Rēzeknes novada pašvaldības Sociālā 

dienesta darbinieku mēnešalgu apmērs, kas apstiprināts ar Rēzeknes novada domes 

2020.gada 6.februāra lēmumu „Par Sociālā dienesta amatu un mēnešalgu sarakstu” 

(protokols Nr.5, 4.§). 

 

 

Sēde slēgta 11:15 

 

Nākamā kārtējā Rēzeknes novada domes sēde tiek sasaukta 2021.gada 4.februārī. 

 

 

Pielikumi: 

1. Rēzeknes novada Dricānu bāriņtiesas priekšsēdētājas vietnieces Dainas Igaunes 

2021.gada 12.janvāra iesnieguma Nr.1-14/19 kopija uz 1 lapas 

2. Bijušās Čornajas pagasta padomes priekšsēdētājas I. J. 2021.gada 6.janvāra iesnieguma 

kopija uz 1 lapas 

3. Bijušā Ilzeskalna pagasta padomes priekšsēdētāja J. G. 2021.gada 6.janvāra iesnieguma 

kopija uz 1 lapas 

4. Bijušā Kaunatas pagasta padomes priekšsēdētāja I. M. 2020.gada 28.decembra 

iesnieguma kopija uz 1 lapas 

5. Bijušā Kantinieku pagasta padomes priekšsēdētājas J. P. 2021.gada 4.janvāra iesnieguma 

kopija uz 1 lapas 

6. Bijušā Lendžu pagasta padomes priekšsēdētāja V. B. 2021.gada 5.janvāra iesnieguma 

kopija uz 1 lapas 

7. Bijušā Miglinieku pagasta padomes priekšsēdētāja, pēc apvienošanas Nautrēnu pagasta 

padomes priekšsēdētāja vietnieka P. L. 2021.gada 5.janvāra iesnieguma kopija uz 1 lapas 

8. Bijušā Pušas pagasta padomes priekšsēdētājas J. M. 2021.gada 7.janvāra iesnieguma 

kopija uz 1 lapas  

9. Bijušā Stoļerovas pagasta padomes priekšsēdētāja P. B. 2021.gada 6.janvāra iesnieguma 

kopija uz 1 lapas 

10. Bijušās Vērēmu pagasta padomes priekšsēdētājas J. S. 2021.gada 6.janvāra iesnieguma 

kopija uz 1 lapas 

11. Iestādes “Dricānu pagastu apvienība” struktūrvienības “Ozolmuižas pagasta pārvalde” 

2021.gada 12.janvāra iesnieguma Nr.2.2/3 kopija ar maksājuma dokumenta kopiju 

pielikumā, kopā uz 2 lapām 

12. Pašvaldības nekustamā īpašuma “Rožukalns” Ozolmuižas pagastā izsoles komisijas 

2020.gada 22.decembra protokola kopija uz 1 lapas  

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

2021.gada 13.janvāra iesnieguma Nr.2.2/4 kopija uz 1 lapas 
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14. Rēzeknes novada pašvaldības elektroniskās izsoles komisijas 2021.gada 13.janvāra 

protokola kopija uz 1 lapas 

15. Rēzeknes novada pašvaldības 2021.gada 14.janvāra akts Nr.2088790/0/2021-AKT uz 1 

lapas 

16. Rēzeknes novada pašvaldības elektroniskās izsoles komisijas 2021.gada 14.janvāra 

protokola kopija uz 1 lapas 

17. Rēzeknes novada pašvaldības 2021.gada 14.janvāra akti Nr.2088764/0/2021-AKT, 

Nr.2088799/0/2021-AKT, Nr.2088796/0/2021-AKT, kopā uz 3 lapām 

18. Rēzeknes novada pašvaldības elektroniskās izsoles komisijas 2021.gada 14.janvāra 

protokola kopija uz 1 lapas 

19. Rēzeknes novada pašvaldības 2021.gada 14.janvāra akti Nr.2088937/0/2021-AKT, 

Nr.2088980/0/2021-AKT, kopā uz 2 lapām  

20. Rēzeknes novada pašvaldības elektroniskās izsoles komisijas 2021.gada 14.janvāra 

protokola kopija uz 1 lapas 

21. D.K. 2020.gada 16.novembra un 24 novembra iesniegumu kopijas, kopā uz 2 lapām 

22. Iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienības “Lūznavas pagasta pārvalde” 

2020.gada 1.decembra atzinuma Nr.2.2/171 un 2021.gada 8.janvāra atzinuma Nr.2.2/3 

kopijas uz 2 lapām 

23. SIA „VCG Ekspertu grupa” dzīvokļa īpašuma, ka atrodas Jaunatnes ielā 1-25, Lūznavā, 

Lūznavas pagastā, kadastra Nr.7868 900 0242, tirgus novērtējuma kopija uz 15 lapām 

24. SIA „VCG Ekspertu grupa” dzīvokļa īpašuma, kas atrodas Jaunatnes ielā 1-9, Lūznavā, 

Lūznavas pagastā, kadastra Nr.7868 900 0203, tirgus novērtējuma kopija uz 15 lapām 

25. Pielikums 27.§ - Dzīvokļa īpašuma maiņas līguma uz 1 lapas 

26. VAS “Valsts nekustamie īpašumi” vienošanās par grozījumiem par nekustamā īpašuma 

Atbrīvošanas alejā 97/5, Rēzeknē, un nekustamā īpašuma Atbrīvošanas alejā 97/8, 

Rēzeknē, 05.02.2020. nomas līgumā Nr.IEN/2020/246 uz 2 lapām 

27. Pielikums 36.§ - Rēzeknes novada pašvaldības vispārējās kārtas reģistrs uz 1 lapas 

28. Pušas ezera zvejas limitu sadales komisijas 2021.gada 7.janvāra protokola Nr.3 kopija uz 

2 lapām 

29. Rēzeknes novada pašvaldības 2021.gada 21.janvāra saistošie noteikumi Nr.73 „Par 

Rēzeknes novada pašvaldības budžetu 2021.gadam” ar 1. un 2.pielikumiem, kopā uz 10 

lapām 

30. Rēzeknes novada pašvaldības 2021.gada 21.janvāra saistošo noteikumu Nr.73 „Par 

Rēzeknes novada pašvaldības budžetu 2021.gadam” paskaidrojuma raksts uz 11 lapām 

31. Pielikums 42.§ - Rēzeknes novada pašvaldības Sociālā dienesta darbinieku amatu un 

mēnešalgu saraksts uz 1 lapas 

32. Rēzeknes novada domes lēmumi (administratīvie akti) 25.§, 26.§, 30.§ - 33.§ ar 

grafiskajiem pielikumiem, 35.§ 1.punkts, 36.§, kopā uz 13 lapām 

 

 

Sēdes vadītājs                                                                                                     Monvīds Švarcs 

2021.gada 21.janvārī 
 

 

Protokoliste                                                                                                         Ilona Turka 

2021.gada 21.janvārī 

 


