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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 

2020.gada 15.oktobra                    Nr.26 
 

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, 

Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, Guntis Rasims, Juris 

Runčs, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Ērika Teirumnieka  

– Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniece Elvīra Pizāne 

– 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 speciāliste zemes nomas 

jautājumos Anita Bringule 

– Rēzeknes novada pašvaldības Zemes pārvaldības dienesta vecākā zemes lietu speciāliste 

Marta Vizule 

− Rēzeknes novada pašvaldības Sociālā dienesta nodaļas vadītāja Silvija Strankale 

− Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas vecākā vides aizsardzības 

speciāliste Klinta Bērziņa 

− Rēzeknes novada pašvaldības Informācijas tehnoloģiju nodaļas Datorsistēmu un datortīklu 

administrators Dainis Babris 

− Laikraksta „Rēzeknes Vēstis” žurnāliste Aleksandra Elksne-Pavlovska 

 

Nepiedalās:  

– Rēzeknes novada deputāti: Aivars Buharins, Anatolijs Laizāns - pārejoša darbnespēja 

 

Darba kārtībā: 

1. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2020.gada 15.oktobra saistošo noteikumu Nr.70  

„Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2020.gada 23.janvāra saistošajos 

mailto:info@rdc.lv
http://www.rezeknesnovads.lv/
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noteikumos Nr.60 „Par Rēzeknes novada pašvaldības budžetu 2020.gadam”” 

izdošanu 

2.  Par Rēzeknes novada pašvaldības 2020.gada 15.oktobra noteikumu Nr.34  „Par 

iepirkumu organizēšanu un iepirkumu komisiju darbību Rēzeknes novada 

pašvaldībā” apstiprināšanu  

3. 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” 

4. Par Rēzeknes novada pašvaldības pastāvīgo kustamas mantas un nekustamā īpašuma 

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

komisiju izveidošanu 

5. Par Rāznas Nacionālā parka konsultatīvās padomes pārstāvi 

6. Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem  7860 003 0295 

un  7860 003 0593 Kantinieku pagastā nomas tiesību izsoli 

7. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Petuni” Bērzgales pagastā pārdošanu mutiskā 

izsolē ar augšupejošu soli 

8. Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Dārzmalas”, Gaigalavas pagastā, Rēzeknes 

novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu 

9. Par pašvaldības nekustamā īpašuma „STADS B”, Gaigalavas pagastā, Rēzeknes 

novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu  

10. Par pašvaldībai piederošās kustamās mantas – cirsmu Nr.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kas atrodas 

nekustamajā īpašumā ,,Laguna P”, Čornajas pagastā izsoles rezultātu 

apstiprināšanu   

11. Par pašvaldības kustamās mantas - cirsmu  Nr.1., Nr2., Nr.3., kas atrodas 

nekustamajā īpašumā „Soču mežs”, Gaigalavas pagastā, Rēzeknes novadā izsoles 

rezultātu apstiprināšanu  

12. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Pūpoli”, Ozolaines pagastā pārdošanas 

mutiskās izsoles ar augšupejošu soli atzīšanu par nenotikušu  

13. Par piešķirtā pabalsta pārrēķinu bijušajam Kantinieku pagasta padomes 

priekšsēdētājam (Vārds, uzvārds)  

14. Par piešķirtā pabalsta pārrēķinu bijušajam Stoļerovas pagasta padomes 

priekšsēdētājam (Vārds, uzvārds)  

15. Par piešķirtā pabalsta pārrēķinu bijušajam Lendžu pagasta padomes 

priekšsēdētājam (Vārds, uzvārds)  

16. Par piešķirtā pabalsta pārrēķinu bijušajam Miglinieku pagasta padomes 

priekšsēdētājam, pēc apvienošanas Nautrēnu pagasta padomes priekšsēdētāja 

vietniekam, (Vārds, uzvārds) 

17. Par piešķirtā pabalsta pārrēķinu bijušajam Pušas pagasta padomes priekšsēdētājam 

(Vārds, uzvārds)  

18. Par piešķirtā pabalsta pārrēķinu bijušajai Vērēmu pagasta padomes priekšsēdētājai 

(Vārds, uzvārds)   

19. Par dzīvokļa īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā  

20. Par nekustamā īpašuma “Akmentiņš”, Griškānu pagastā nodošanu atsavināšanai 

(Vārds, uzvārds)  

21. Par nekustamā īpašuma Dārzu iela 9, Kaunatā, Kaunatas pagastā nodošanu 

atsavināšanai  (Vārds, uzvārds)  

22. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..),“Puksti”, Nautrēnu pagastā  nodošanu atsavināšanai 

(Vārds, uzvārds)  

23. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..), “Skolas”, Nautrēnu pagastā, nodošanu atsavināšanai 

(Vārds, uzvārds)  
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24. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..), Rēzeknes iela 1B, Gaigalavā, Gaigalavas pagastā, 

nosacītās cenas apstiprināšanu  

25. Par nekustamā īpašuma Parka iela 2A, Maltā, Maltas pagastā, nosacītās cenas 

apstiprināšanu  

26. Par nekustamā īpašuma “Rozessala” Nautrēnu pagastā, nosacītās cenas 

apstiprināšanu  

27. Par piekrišanu nekustamā īpašuma iegūšanai (Vārds, uzvārds) īpašumā Ozolaines 

pagastā  

28. Par SIA “GSK R” un  zemnieku saimniecības “Paradīzes sala” rūpnieciskās zvejas 

nomas līgumu izbeigšanu un speciālās atļaujas (licences) anulēšanu  

29. Par samaksas samazināšanu (Vārds, uzvārds) par īpašumā piešķirto zemi Dricānu 

pagastā  

30. Par  neapbūvētās rezerves zemes fondā ieskaitītās un īpašuma tiesību atjaunošanai 

neizmantotās pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7896 

004 0255 reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda Vērēmu pagastā   

31. Par rezerves zemes fondā ieskaitītās un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantotās 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7862 012 0398 reģistrēšanu zemesgrāmatā uz 

pašvaldības vārda un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7862 012 0408 

apvienošanu Kaunatas pagastā  

32. Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7896 004 0220 

un 7896 004 0355 apvienošanu Vērēmu pagastā   

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

Rēzeknes novada pašvaldībai piekrītošajām apbūvētām un neapbūvētām zemes 

vienībām, valstij piekritīgajām apbūvētajām  un neapbūvētajām zemes vienībām un 

zemes izmantošanu zemes reformas pabeigšanai” pielikuma sarakstā Nr.14 Maltas 

pagastā”   

34. Par sociālā dzīvokļa īres līguma izbeigšanu ar (Vārds, uzvārds) Strūžānu pagastā    

35. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu   
 

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

 

Izskatījusi Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja Monvīda Švarca priekšlikumu par 

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

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

– 15 (Vasīlijs Bašmakovs, Regīna Baranova, Vilis Deksnis, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, 

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

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

nav, n o l e m j: 

 

apstiprināt izsludināto Rēzeknes novada domes 2020.gada 15.oktobra sēdes darba kārtību 

(1. - 35.jautājums). 

 

1. § 

Par Rēzeknes novada pašvaldības 2020.gada 15.oktobra saistošo noteikumu Nr.70 

„Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2020.gada 23.janvāra saistošajos noteikumos 

Nr.60 „Par Rēzeknes novada pašvaldības budžetu 2020.gadam”” izdošanu  
(Ziņo Austris Seržants) 

 

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

arī ņemot vērā Teritoriālās pastāvīgās komitejas, Teritorijas attīstības, plānošanas, 
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tautsaimniecības, vides un infrastruktūras jautājumu pastāvīgās komitejas, Sociālo un veselības 

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

komitejas un Finanšu pastāvīgās komitejas 2020.gada 8.oktobra priekšlikumu, Rēzeknes novada 

dome, balsojot “par” – 15 (Vasīlijs Bašmakovs, Regīna Baranova, Vilis Deksnis, Anita Ludborža, 

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

Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Ērika Teirumnieka), 

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

 

izdot Rēzeknes novada pašvaldības 2020.gada 15.oktobra saistošos noteikumus Nr.70 

„Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2020.gada 23.janvāra saistošajos noteikumos Nr.60 

„Par Rēzeknes novada pašvaldības budžetu 2020.gadam”” (saistošie noteikumi, pielikumi 

saistošajiem noteikumiem un paskaidrojuma raksts pievienoti). 

 

2. § 

Par Rēzeknes novada pašvaldības 2020.gada 15.oktobra noteikumu Nr.34 „Par iepirkumu 

organizēšanu un iepirkumu komisiju darbību Rēzeknes novada pašvaldībā” 

apstiprināšanu  
(Ziņo Iveta Ladnā) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, ņemot vērā 

Finanšu pastāvīgās komitejas 2020.gada 8.oktobra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot 

“par” – 15 (Vasīlijs Bašmakovs, Regīna Baranova, Vilis Deksnis, Anita Ludborža, Zigfrīds 

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

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

nav, “atturas” - nav, n o l e m j: 

 

1. apstiprināt Rēzeknes novada pašvaldības 2020.gada 15.oktobra noteikumus Nr.34 „Par 

iepirkumu organizēšanu un iepirkumu komisiju darbību Rēzeknes novada pašvaldībā”, 

turpmāk tekstā – Noteikumi (Noteikumi pievienoti). 

2. Atzīt par spēku zaudējušiem Rēzeknes novada pašvaldības 2014.gada 4.septembra 

noteikumus Nr.12 „Par iepirkumu organizēšanu un iepirkumu komisiju darbību 

Rēzeknes novada pašvaldībā”. 

3. Noteikumi stājas spēkā ar 2020.gada 15.oktobri. 

 

3. § 

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 Lana Petrova) 

 

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

novada domes 2019.gada 31.janvāra lēmumu „Par Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas 

amatu un mēnešalgu saraksta apstiprināšanu”, ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2020.gada 

8.oktobra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 15 (Vasīlijs Bašmakovs, Regīna 

Baranova, Vilis Deksnis, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, 

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

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

 

1. izdarīt šādus grozījumus Rēzeknes novada domes 2019.gada 31.janvāra lēmuma „Par 

Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas amatu un mēnešalgu saraksta 



5 

 

apstiprināšanu” (protokols Nr.3.,3.§) 1.pielikuma „Rēzeknes novada pašvaldības 

administrācijas amatu saraksts un mēnešalgas” sadaļā “Juridiskā un lietvedības nodaļa”: 

1.1 izslēgt no saraksta amata vienību “Vecākais jurists”;  

1.2 amata vienībai “Jurists” ailē “Likme” aizstāt skaitli “4” ar skaitli “5”.  

2. Lēmums stājas spēkā ar 2020.gada 20.oktobri. 

 

4. § 

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 2020.gada 8.oktobra priekšlikumu, 

Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 15 (Vasīlijs Bašmakovs, Regīna Baranova, Vilis Deksnis, 

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

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

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

 

1. izveidot Rēzeknes novada pašvaldības pastāvīgās kustamas mantas un nekustamā īpašuma 

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

komisijas šādā sastāvā: 

1.1.Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Dricānu pagastu apvienība”  

1.1.1. struktūrvienības “Dricānu pagasta pārvalde”: 

komisijas priekšsēdētājs - Anita Igaune, Rēzeknes novada pašvaldības 

struktūrvienības “Dricānu pagasta pārvalde” vadītāja 

pienākumu izpildītājs;  

komisijas locekļi:  Marija Zahare, Rēzeknes novada pašvaldības 

struktūrvienības “Dricānu pagasta pārvalde” 

lietvede; 

Vija Dundeniece, Rēzeknes novada pašvaldības 

“Dricānu pagastu apvienība” galvenā grāmatvede; 

Ilze Vabale, Rēzeknes novada pašvaldības Zemes 

pārvaldības dienesta zemes lietu speciāliste. 

1.1.2. struktūrvienības “Gaigalavas pagasta pārvalde”: 

komisijas priekšsēdētāja - Valentīna Puste, Rēzeknes novada pašvaldības 

struktūrvienības “Gaigalavas pagasta pārvalde” 

vadītāja;  

komisijas locekļi:  Laura Sarnoviča, Rēzeknes novada pašvaldības 

struktūrvienības “Gaigalavas pagasta pārvalde” 

lietvede; 

Lilita Tāraude, Rēzeknes novada pašvaldības 

“Dricānu pagastu apvienība” vecākā grāmatvede; 

Jānis Zeļčs, Rēzeknes novada pašvaldības Zemes 

pārvaldības dienesta zemes lietu speciālists. 

1.1.3. struktūrvienības “Kantinieku pagasta pārvalde”: 
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komisijas priekšsēdētāja - Tamāra Tutina, Rēzeknes novada pašvaldības 

struktūrvienības “Kantinieku pagasta pārvalde” 

vadītāja;  

komisijas locekļi:  Marija Vasiļjeva, Rēzeknes novada pašvaldības 

struktūrvienības “Kantinieku pagasta pārvalde” 

lietvede; 

Inese Belova, Rēzeknes novada pašvaldības 

“Dricānu pagastu apvienība” grāmatvede; 

Andris Laizāns, Rēzeknes novada pašvaldības 

Zemes pārvaldības dienesta zemes lietu speciālists. 

1.1.4. struktūrvienības “Nagļu pagasta pārvalde”: 

komisijas priekšsēdētāja - Valentīna Puste, Rēzeknes novada pašvaldības 

struktūrvienības “Nagļu pagasta pārvalde” vadītāja;  

komisijas locekļi:  Lilija Čeire, Rēzeknes novada pašvaldības 

struktūrvienības “Nagļu pagasta pārvalde” lietvede; 

Lilita Tāraude, Rēzeknes novada pašvaldības 

“Dricānu pagastu apvienība” vecākā grāmatvede; 

Jānis Zeļčs, Rēzeknes novada pašvaldības Zemes 

pārvaldības dienesta zemes lietu speciālists; 

Andrejs Zvejsalnieks, Rēzeknes novada pašvaldības 

struktūrvienības “Nagļu pagasta pārvalde” 

komunālās saimniecības pārzinis.  

1.1.5. struktūrvienības “Ozolmuižas pagasta pārvalde”: 

komisijas priekšsēdētāja - Velta Runča, Rēzeknes novada pašvaldības 

struktūrvienības “Ozolmuižas pagasta pārvalde” 

vadītāja;  

komisijas locekļi:  Dzidra Troška, Rēzeknes novada pašvaldības 

struktūrvienības “Ozolmuižas pagasta pārvalde” 

lietvede; 

Jānis Zeļčs, Rēzeknes novada pašvaldības Zemes 

pārvaldības dienesta zemes lietu speciālists; 

Aivars Kaupers, Rēzeknes novada pašvaldības 

struktūrvienības “Ozolmuižas pagasta pārvalde” 

komunālās saimniecības pārzinis.  

1.1.6. struktūrvienības “Rikavas pagasta pārvalde”: 

komisijas priekšsēdētājs - Andrejs Tārauds, Rēzeknes novada pašvaldības 

struktūrvienības “Rikavas pagasta pārvalde” vadītājs;  

komisijas locekļi:  Valentīna Bebriša, Rēzeknes novada pašvaldības 

struktūrvienības “Rikavas pagasta pārvalde” lietvede; 

Antoņina Piļajeva, Rēzeknes novada pašvaldības 

“Dricānu pagastu apvienība” vecākā grāmatvede; 

Jānis Zeļčs, Rēzeknes novada pašvaldības Zemes 

pārvaldības dienesta zemes lietu speciālists. 

1.1.7. struktūrvienības “Sakstagala pagasta pārvalde”: 

komisijas priekšsēdētāja - Tamāra Tutina, Rēzeknes novada pašvaldības 

struktūrvienības “Sakstagala pagasta pārvalde” 

vadītāja;  

komisijas locekļi:  Marija Vasiļjeva, Rēzeknes novada pašvaldības 

struktūrvienības “Sakstagala pagasta pārvalde” 

lietvede; 
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Inese Belova, Rēzeknes novada pašvaldības 

“Dricānu pagastu apvienība” grāmatvede; 

Andris Laizāns, Rēzeknes novada pašvaldības 

Zemes pārvaldības dienesta zemes lietu speciālists. 

1.1.8. struktūrvienības “Strūžānu pagasta pārvalde”: 

komisijas priekšsēdētājs - Anita Igaune, Rēzeknes novada pašvaldības 

struktūrvienības “Strūžānu pagasta pārvalde” 

vadītāja pienākumu izpildītājs;  

komisijas locekļi:  Silvija Igaune, Rēzeknes novada pašvaldības 

struktūrvienības “Strūžānu pagasta pārvalde” 

lietvede; 

Iveta Misjūne, Rēzeknes novada pašvaldības 

“Dricānu pagastu apvienība” vecākā grāmatvede; 

Ilze Vabale, Rēzeknes novada pašvaldības Zemes 

pārvaldības dienesta zemes lietu speciāliste. 

1.2.Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Kaunatas pagastu apvienība”: 

1.2.1. struktūrvienības “Čornajas pagasta pārvalde”: 

komisijas priekšsēdētājs - Oļegs Kvitkovskis, Rēzeknes novada pašvaldības 

struktūrvienības “Čornajas pagasta pārvalde” 

vadītājs;  

komisijas locekļi:  Jūlija Greivule, Rēzeknes novada pašvaldības 

struktūrvienības “Čornajas pagasta pārvalde” 

lietvede; 

Natālija Kudrjavceva, Rēzeknes novada 

pašvaldības “Kaunatas pagastu apvienība” vecākā 

grāmatvede; 

Edgars Paškovs, Rēzeknes novada pašvaldības 

Zemes pārvaldības dienesta zemes lietu speciālists. 

1.2.2. struktūrvienības “Griškānu pagasta pārvalde”: 

komisijas priekšsēdētājs - Jānis Aleksāns, Rēzeknes novada pašvaldības 

struktūrvienības “Griškānu pagasta pārvalde” 

vadītājs;  

komisijas locekļi:  Zoja Lipska, Rēzeknes novada pašvaldības 

struktūrvienības “Griškānu pagasta pārvalde” 

lietvede; 

Iveta Rutkovska, Rēzeknes novada pašvaldības 

“Kaunatas pagastu apvienība” vecākā grāmatvede; 

Edgars Paškovs, Rēzeknes novada pašvaldības 

Zemes pārvaldības dienesta zemes lietu speciālists. 

1.2.3. struktūrvienības “Kaunatas pagasta pārvalde”: 

komisijas priekšsēdētājs - Sergejs Bašmakovs, Rēzeknes novada pašvaldības 

struktūrvienības “Kaunatas pagasta pārvalde” 

vadītājs;  

komisijas locekļi:  Janīna Kairiša, Rēzeknes novada pašvaldības 

struktūrvienības “Kaunatas pagasta pārvalde” 

lietvede; 

Ināra Graudumniece - Viļuma, Rēzeknes novada 

pašvaldības “Kaunatas pagastu apvienība” galvenā 

grāmatvede; 

Viktors Grišunovs, Rēzeknes novada pašvaldības 

Zemes pārvaldības dienesta zemes lietu speciālists. 
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1.2.4. struktūrvienības “Mākoņkalna pagasta pārvalde”: 

komisijas priekšsēdētājs - Rolands Kalvis, Rēzeknes novada pašvaldības 

struktūrvienības “Mākoņkalna pagasta pārvalde” 

pārvaldes saimniecības vadītājs;  

komisijas locekļi:  Vilhelmīna Trūle, Rēzeknes novada pašvaldības 

struktūrvienības “Mākoņkalna pagasta pārvalde” 

lietvede; 

Ināra Graudumniece - Viļuma, Rēzeknes novada 

pašvaldības “Kaunatas pagastu apvienība” galvenā 

grāmatvede; 

Viktors Grišunovs, Rēzeknes novada pašvaldības 

Zemes pārvaldības dienesta zemes lietu speciālists. 

1.2.5. struktūrvienības “Stoļerovas pagasta pārvalde”: 

komisijas priekšsēdētājs - Aivars Lukša, Rēzeknes novada pašvaldības 

struktūrvienības “Stoļerovas pagasta pārvalde” 

vadītājs;  

komisijas locekļi:  Dace Škrjaba, Rēzeknes novada pašvaldības 

struktūrvienības “Stoļerovas pagasta pārvalde” 

lietvede; 

Nataļja Kovaļevska, Rēzeknes novada pašvaldības 

“Kaunatas pagastu apvienība” vecākā grāmatvede; 

Edgars Paškovs, Rēzeknes novada pašvaldības 

Zemes pārvaldības dienesta zemes lietu speciālists. 

1.3.Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Maltas pagastu apvienība”: 

1.3.1. struktūrvienības “Feimaņu pagasta pārvalde”: 

komisijas priekšsēdētāja - Anita Verčinska, Rēzeknes novada pašvaldības 

struktūrvienības “Feimaņu pagasta pārvalde” 

vadītāja;  

komisijas locekļi:  Laura Kancāne, Rēzeknes novada pašvaldības 

struktūrvienības “Feimaņu pagasta pārvalde” 

lietvede; 

Aksana Baboviča, Rēzeknes novada pašvaldības 

“Maltas pagastu apvienība” vecākā grāmatvede; 

Arnolds Taranda, Rēzeknes novada pašvaldības 

Zemes pārvaldības dienesta zemes lietu speciālists. 

1.3.2. struktūrvienības “Lūznavas pagasta pārvalde”: 

komisijas priekšsēdētājs - Gatis Pučka, Rēzeknes novada pašvaldības 

struktūrvienības “Lūznavas pagasta pārvalde” 

vadītājs;  

komisijas locekļi:  Jautrīte Mežule, Rēzeknes novada pašvaldības 

struktūrvienības “Lūznavas pagasta pārvalde” 

lietvede; 

Ina Kaļiņina, Rēzeknes novada pašvaldības “Maltas 

pagastu apvienība” vecākā grāmatvede; 

Ingrīda Černiševa, Rēzeknes novada pašvaldības 

Zemes pārvaldības dienesta zemes lietu speciāliste; 

Inga Žirgule, Rēzeknes novada pašvaldības 

struktūrvienības “Lūznavas pagasta pārvalde” 

projektu vadītāja. 

1.3.3. struktūrvienības “Maltas pagasta pārvalde”: 
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komisijas priekšsēdētājs - Vitālijs Skudra, Rēzeknes novada pašvaldības 

struktūrvienības “Maltas pagasta pārvalde” vadītājs;  

komisijas locekļi:  Janīna Otikova, Rēzeknes novada pašvaldības 

“Maltas pagastu apvienība” galvenā grāmatvede; 

Jeļena Šņukute, Rēzeknes novada pašvaldības 

“Maltas pagastu apvienība” vecākā grāmatvede; 

Ingrīda Černiševa, Rēzeknes novada pašvaldības 

Zemes pārvaldības dienesta zemes lietu speciāliste; 

Irina Orlovska, Rēzeknes novada pašvaldības 

struktūrvienības “Maltas pagasta pārvalde” projektu 

koordinatore. 

1.3.4. struktūrvienības “Ozolaines pagasta pārvalde”: 

komisijas priekšsēdētājs - Edgars Blinovs, Rēzeknes novada pašvaldības 

struktūrvienības “Ozolaines pagasta pārvalde” 

vadītājs;  

komisijas locekļi:  Svetlana Kuzņecova, Rēzeknes novada pašvaldības 

“Maltas pagastu apvienība” vecākā grāmatvede; 

Juris Runčs, Rēzeknes novada pašvaldības 

struktūrvienības “Ozolaines pagasta pārvalde” 

saimniecības pārzinis;  

Marina Borisova, Rēzeknes novada pašvaldības 

Zemes pārvaldības dienesta zemes lietu speciāliste. 

1.3.5. struktūrvienības “Pušas pagasta pārvalde”: 

komisijas priekšsēdētājs - Viktors Afanasjevs, Rēzeknes novada pašvaldības 

struktūrvienības “Pušas pagasta pārvalde” komunālās 

saimniecības vadītājs;  

komisijas locekļi:  Veronika Paplavska, Rēzeknes novada pašvaldības 

struktūrvienības “Pušas pagasta pārvalde” lietvede - 

kasiere; 

Janīna Otikova, Rēzeknes novada pašvaldības 

“Maltas pagastu apvienība” galvenā grāmatvede; 

Arnolds Taranda, Rēzeknes novada pašvaldības 

Zemes pārvaldības dienesta zemes lietu speciālists. 

1.3.6. struktūrvienības “Silmalas pagasta pārvalde”: 

komisijas priekšsēdētājs - Eduards Grišuļonoks, Rēzeknes novada 

pašvaldības struktūrvienības “Silmalas pagasta 

pārvalde” vadītājs;  

komisijas locekļi:  Lolita Ļoļāne, Rēzeknes novada pašvaldības “Maltas 

pagastu apvienība” vecākā grāmatvede; 

Marina Borisova, Rēzeknes novada pašvaldības 

Zemes pārvaldības dienesta zemes lietu speciāliste; 

Jānis Laizāns, Rēzeknes novada pašvaldības 

struktūrvienības “Silmalas pagasta pārvalde” 

saimniecības pārzinis. 

1.4.Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Nautrēnu pagastu apvienība”: 

1.4.1. struktūrvienības “Audriņu pagasta pārvalde”: 

komisijas priekšsēdētājs - Aleksandrs Bindemanis, Rēzeknes novada 

pašvaldības struktūrvienības “Audriņu pagasta 

pārvalde” vadītājs;  
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komisijas locekļi:  Tatjana Pavlova, Rēzeknes novada pašvaldības 

struktūrvienības “Audriņu pagasta pārvalde” 

lietvede; 

Elvīra Belisova, Rēzeknes novada pašvaldības 

“Nautrēnu pagastu apvienība” vecākā grāmatvede; 

Laimdota Melne, Rēzeknes novada pašvaldības 

Zemes pārvaldības dienesta zemes lietu speciāliste. 

1.4.2. struktūrvienības “Bērzgales pagasta pārvalde”: 

komisijas priekšsēdētājs - Arvīds Dunskis, Rēzeknes novada pašvaldības 

struktūrvienības “Bērzgales pagasta pārvalde” 

vadītājs;  

komisijas locekļi:  Janīna Adijāne, Rēzeknes novada pašvaldības 

struktūrvienības “Bērzgales pagasta pārvalde” 

lietvede; 

Inese Adijāne, Rēzeknes novada pašvaldības 

“Nautrēnu pagastu apvienība” vecākā grāmatvede; 

Anna Kūkoja, Rēzeknes novada pašvaldības Zemes 

pārvaldības dienesta zemes lietu speciāliste. 

1.4.3. struktūrvienības “Ilzeskalna pagasta pārvalde”: 

komisijas priekšsēdētāja - Genovefa Gailuma, Rēzeknes novada pašvaldības 

struktūrvienības “Ilzeskalna pagasta pārvalde” 

vadītājs;  

komisijas locekļi:  Anita Rozenberga, Rēzeknes novada pašvaldības 

struktūrvienības “Ilzeskalna pagasta pārvalde” 

lietvede; 

Alita Ničiporčika, Rēzeknes novada pašvaldības 

“Nautrēnu pagastu apvienība” vecākā grāmatvede; 

Anna Kūkoja, Rēzeknes novada pašvaldības Zemes 

pārvaldības dienesta zemes lietu speciāliste. 

1.4.4. struktūrvienības “Lendžu pagasta pārvalde”: 

komisijas priekšsēdētājs - Voldemārs Deksnis, Rēzeknes novada pašvaldības 

struktūrvienības “Lendžu pagasta pārvalde” vadītājs;  

komisijas locekļi:  Ilga Gudrika, Rēzeknes novada pašvaldības 

struktūrvienības “Lendžu pagasta pārvalde” lietvede; 

Kristina Fedorenkova, Rēzeknes novada 

pašvaldības “Nautrēnu pagastu apvienība” vecākā 

grāmatvede; 

Laimdota Melne, Rēzeknes novada pašvaldības 

Zemes pārvaldības dienesta zemes lietu speciāliste. 

1.4.5. struktūrvienības “Nautrēnu pagasta pārvalde”: 

komisijas priekšsēdētāja - Līvija Plavinska, Rēzeknes novada pašvaldības 

struktūrvienības “Nautrēnu pagasta pārvalde” 

vadītājs;  

komisijas locekļi:  Elita Velikāne, Rēzeknes novada pašvaldības 

struktūrvienības “Nautrēnu pagasta pārvalde” 

lietvede; 

Sarmīte Boļše, Rēzeknes novada pašvaldības 

“Nautrēnu pagastu apvienība” galvenā grāmatveža 

vietnieks; 

Anna Kūkoja, Rēzeknes novada pašvaldības Zemes 

pārvaldības dienesta zemes lietu speciāliste. 
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1.4.6. struktūrvienības “Vērēmu pagasta pārvalde”: 

komisijas priekšsēdētājs - Vladimirs Bistrovs, Rēzeknes novada pašvaldības 

struktūrvienības “Vērēmu pagasta pārvalde” vadītājs;  

komisijas locekļi:  Aina Kudure, Rēzeknes novada pašvaldības 

struktūrvienības “Vērēmu pagasta pārvalde” lietvede; 

Jānis Inkins, Rēzeknes novada pašvaldības 

“Nautrēnu pagastu apvienība” galvenais grāmatvedis; 

Laimdota Melne, Rēzeknes novada pašvaldības 

Zemes pārvaldības dienesta zemes lietu speciāliste. 

2. Apstiprināt Rēzeknes novada pašvaldības pastāvīgās kustamas mantas un nekustamā 

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

izsoles komisijas paraugnolikumu (paraugnolikums pievienots). 

3. Noteikt, ka Rēzeknes novada pašvaldības pastāvīgās kustamas mantas un nekustamā 

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

izsoles komisija uzsāk darbu ar 2020.gada 2.novembri. 

4. Noteikt, ka komisijai līdz darbības uzsākšanai apstiprināt Rēzeknes novada pašvaldības 

pastāvīgās kustamas mantas un nekustamā īpašuma atsavināšanas, arī atsavināšanas 

izsoles kārtībā, telpu un zemes nomas tiesību izsoles nolikumu.  

 

5. § 

Par Rāznas Nacionālā parka konsultatīvās padomes pārstāvi  
(Ziņo Klinta Bērziņa) 

 

Pamatojoties likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4.punktu, Dabas aizsardzības 

pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas 2020.gada 1.oktobra iesniegumu Nr.1.6/5021/2020-

N, ņemot vērā Tautsaimniecības attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas 2020.gada 8.oktobra 

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

Vilis Deksnis, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, 

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

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

 

no Rēzeknes novada pašvaldības deleģēt Klintu Bērziņu Rāznas Nacionālā parka 

konsultatīvās padomes locekļa amatam. 

 

6. § 

Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7860 003 0295 un 

7860 003 0593 Kantinieku pagastā nomas tiesību izsoli  
(Ziņo Anita Bringule) 

 

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

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

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

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

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

vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2020.gada 8.oktobra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, 

balsojot “par” – 15 (Vasīlijs Bašmakovs, Regīna Baranova, Vilis Deksnis, Anita Ludborža, 

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

Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Ērika Teirumnieka), 

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

 

1. nodot nomā neapbūvētas zemes vienības: 
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1.1. pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7860 003 0295 ar 

platību 1,80 ha, nosakot objekta izsoles sākumcenu 46,00 EUR (četrdesmit seši 

EUR 00 centi) gadā (bez PVN), turpmāk izsoles noteikumos arī zemes vienība 

Nr.1. 

1.2. pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7860 003 0593 ar 

platību 2,71 ha, nosakot objekta izsoles sākumcenu 67,00 EUR (četrdesmit seši 

EUR 00 centi) gadā (bez PVN), turpmāk izsoles noteikumos arī zemes vienība 

Nr.1. 

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

Komisija) šādā sastāvā:  

komisijas priekšsēdētājs - Tamāra Tutina, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 

“Dricānu pagastu apvienība” struktūrvienības “Kantinieku 

pagasta pārvade” vadītāja; 

komisijas locekļi:  Andris Laizāns , Rēzeknes novada pašvaldības Zemes pārvaldības 

dienesta zemes lietu speciālists; 

Marija Vasiļjeva, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Dricānu 

pagastu apvienība” struktūrvienības “Kantinieku pagasta pārvalde” 

lietvede; 

Inese Belova, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Dricānu 

pagastu apvienība” grāmatvede.  

3. Apstiprināt izsoles noteikumus zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 7860 003 

0295 un 7860 003 0593 (izsoles noteikumi pievienoti). 

4. Komisijai nodrošināt informācijas publicēšanu par izsoli Rēzeknes novada pašvaldības 

mājas lapā un informāciju izvietot Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Dricānu 

pagastu apvienība” struktūrvienības “Kantinieku pagasta pārvalde” informācijas stendā. 

5. Uzdot Komisijai apstiprināt nomas tiesību izsoles rezultātus. 

6. Uzdot Rēzeknes novada pašvaldības Dricānu pagastu apvienības struktūrvienībai 

“Kantinieku pagasta pārvalde” desmit darba dienu laikā no nomas tiesību izsoles 

rezultātu apstiprināšanas noslēgt zemes nomas līgumu ar pretendentu uz 12 

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

nosolīto augstāko nomas cenu atbilstoši organizētās izsoles protokola rezultātiem. 

7. Uzdod Rēzeknes novada pašvaldības Dricānu pagastu apvienības struktūrvienībai 

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

stāšanās publicēt informāciju par nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un 

zemes nomas līguma noslēgšanu par nosolīto cenu ar nomnieku Rēzeknes novada 

pašvaldības mājas lapā. 

8. Uzdot Rēzeknes novada pašvaldības Dricānu pagastu apvienības struktūrvienībai 

“Kantinieku pagasta pārvalde” parakstītos zemes nomas līgumus reģistrēt Rēzeknes 

novada pašvaldības elektroniskajā dokumentu lietvedības sistēmā un pašvaldības 

“Nomas” programmā. 

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

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

ir rīkojama jauna nomas tiesību izsole. 

 

7. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Petuni” Bērzgales pagastā pārdošanu  

mutiskā izsolē ar augšupejošu soli  
(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, 
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4.panta pirmo un otro daļu, 5.panta pirmo un piekto daļu, 8.panta otro un trešo daļu un 9.panta 

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

struktūrvienības “Bērzgales pagasta pārvalde” 2020.gada 2.oktobra ierosinājumu un Finanšu 

pastāvīgās komitejas 2020.gada 8.oktobra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 

15 (Vasīlijs Bašmakovs, Regīna Baranova, Vilis Deksnis, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, 

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

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

nav, n o l e m j: 

 

1. nodot atsavināšanai pašvaldības nekustamo īpašumu “Petuni”, kadastra Nr.7844 001 

0129, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7844 001 0129, platība 2,41 

ha, kas atrodas Bērzgales pagastā, Rēzeknes novadā, uzsākot atsavināšanas procedūru, 

pārdodot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.  

2. Izveidot nekustamā īpašuma “Petuni”, kadastra Nr.7844 001 0129, kas sastāv no zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 7844 001 0129, platība 2,41 ha, vērtības noteikšanai 

un izsoles procedūras veikšanai komisiju šādā sastāvā:  

komisijas priekšsēdētāja -  Līvija Plavinska, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 

“Nautrēnu pagastu apvienība” vadītāja; 

komisijas locekļi:  Aleksandrs Bindemanis, Rēzeknes novada pašvaldības 

iestādes “Nautrēnu pagastu apvienība” struktūrvienības 

“Audriņu pagasta pārvalde” vadītājs; 

Vladimirs Bistrovs, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 

“Nautrēnu pagastu apvienība” struktūrvienības “Vērēmu 

pagasta pārvalde” vadītājs; 

Voldemārs Deksnis, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 

“Nautrēnu pagastu apvienība” struktūrvienības “Lendžu 

pagasta pārvalde vadītājs; 

Arvīds Dunskis, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 

“Nautrēnu pagastu apvienība” struktūrvienības “Bērzgales 

pagasta pārvalde” vadītājs; 

Genovefa Gailuma, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 

“Nautrēnu pagastu apvienība” struktūrvienības “Ilzeskalna 

pagasta pārvalde” vadītāja; 

Anna Kūkoja, Rēzeknes novada pašvaldības Zemes 

pārvaldības dienesta zemes lietu speciāliste; 

Laimdota Melne, Rēzeknes novada pašvaldības Zemes 

pārvaldības dienesta zemes lietu speciāliste. 

3. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma “Petuni” ar kadastra Nr.7844 001 0129, kas 

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

pievienoti). 

4. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma nosacīto cenu – EUR 4 761,55 (četri 

tūkstoši septiņi simti sešdesmit viens euro 55 centi). 

5. Izsoles rezultātus komisijai iesniegt apstiprināšanai Rēzeknes novada domē. 

 

8. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Dārzmalas” Gaigalavas pagastā, Rēzeknes novadā, 

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 
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un otro daļu, 4.panta pirmo un otro, 17.panta pirmo daļu, 34.panta otro daļu un 36.panta pirmo 

daļu, ņemot vērā Rēzeknes novada domes 2020.gada 20.augusta lēmumu (protokols Nr.21, 11.§) 

“Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Dārzmalas” Gaigalavas pagastā pārdošanu mutiskā izsolē 

ar augšupejošu soli”, ņemot vērā izsoles komisijas 2020.gada 5.oktobra izsoles protokolu, 

Gaigalavas pagasta pārvaldes 2020.gada 5.oktobra iesniegumu un Finanšu pastāvīgās komitejas 

2020.gada 8.oktobra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, deputātam Pēterim Stankam 

jautājuma izskatīšanā un balsošanā nepiedaloties, balsojot “par” – 14 (Vasīlijs Bašmakovs, Regīna 

Baranova, Vilis Deksnis, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, 

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

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

 

1. apstiprināt Rēzeknes novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Dārzmalas” Gaigalavas 

pagastā, Rēzeknes novadā, ar kadastra Nr.7854 008 0079 izsoles rezultātus, nosakot par 

izsoles uzvarētāju zemnieku saimniecībai „Līdumi”, reģistrācijas Nr.42401003474, kas 

iegādājās minēto nekustamo īpašumu par izsolē nosolīto augstāko cenu EUR 12 226,00 

(divpadsmit tūkstoši divi simti divdesmit seši euro sešdesmit centi).  

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

struktūrvienības „Gaigalavas pagasta pārvalde” vadītājai Valentīnai Pustei pašvaldības 

vārdā noslēgt un parakstīt pirkuma līgumu ar izsoles uzvarētāju zemnieku saimniecību 

„Līdumi”, reģistrācijas Nr.42401003474, izsoles noteikumos noteiktajā termiņā. 

 

9. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „STADS B” Gaigalavas pagastā, Rēzeknes novadā, 

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, 17.panta pirmo daļu, 34.panta otro daļu un 36.panta pirmo 

daļu, ņemot vērā Rēzeknes novada domes 2020.gada 20.augusta lēmumu (protokols Nr.21, 12.§) 

“Par pašvaldības nekustamā īpašuma “STADS B” Gaigalavas pagastā pārdošanu mutiskā izsolē 

ar augšupejošu soli”, ņemot vērā izsoles komisijas 2020.gada 5.oktobra izsoles protokolu, 

Gaigalavas pagasta pārvaldes 2020.gada 5.oktobra iesniegumu un Finanšu pastāvīgās komitejas 

2020.gada 8.oktobra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, deputātam Pēterim Stankam 

jautājuma izskatīšanā un balsošanā nepiedaloties, balsojot “par” – 14 (Vasīlijs Bašmakovs, Regīna 

Baranova, Vilis Deksnis, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, 

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

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

 

1. apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma „STADS B” Gaigalavas pagastā, Rēzeknes 

novadā, ar kadastra Nr.7854 006 0021 izsoles rezultātus, nosakot par izsoles uzvarētāju 

zemnieku saimniecība „Līdumi”, reģistrācijas Nr.42401003474, kas iegādājās minēto 

nekustamo īpašumu par izsolē nosolīto augstāko cenu EUR 29 635,20 (divdesmit deviņi 

tūkstoši seši simti trīsdesmit pieci euro divdesmit centi).  

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

struktūrvienības „Gaigalavas pagasta pārvalde” vadītājai Valentīnai Pustei pašvaldības 

vārdā noslēgt un parakstīt pirkuma līgumu ar izsoles uzvarētāju zemnieku saimniecību 

„Līdumi”, reģistrācijas Nr.42401003474, izsoles noteikumos noteiktajā termiņā. 

 

10. § 
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Par pašvaldībai piederošās kustamās mantas – cirsmu Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4, Nr.5, Nr.6 un 

Nr.7, kas atrodas nekustamajā īpašumā ,,Laguna P”, Čornajas pagastā, Rēzeknes novadā, 

izsoles rezultātu apstiprināšanu  
(Ziņo Iveta Ladnā, Debatē Staņislavs Šķesters, Elvīra Pizāne) 

 

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, pašvaldībai piederošās kustamās mantas – cirsmu Nr.1, Nr.2, Nr.3, 

Nr.4, Nr.5, Nr.6 un Nr.7 ar kadastra Nr.7846 009 0097 “Laguna P” izsoles noteikumu 6.punktu, 

ņemot vērā Rēzeknes novada domes 2020.gada 6.augusta lēmumu (protokols Nr.20, 5.§) “Par 

pašvaldībai piederošās kustamās mantas – cirsmu Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4, Nr.5, Nr.6 un Nr.7, kas 

atrodas nekustamajā īpašumā “Laguna P” Čornajas pagastā, pārdošanu mutiskā izsolē ar 

augšupejošu soli”, struktūrvienības “Čornajas pagasta pārvalde” izsoles komisijas 2020.gada 

6.oktobra protokolu un Finanšu pastāvīgās komitejas 2020.gada 8.oktobra priekšlikumu, Rēzeknes 

novada dome, balsojot “par” – 15 (Vasīlijs Bašmakovs, Regīna Baranova, Vilis Deksnis, Anita 

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

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

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

 

1. apstiprināt pašvaldībai piederošās kustamās mantas – cirsmu Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4, 

Nr.5, Nr.6 un Nr.7, kas atrodas nekustamajā īpašumā ,,Laguna P” ar kadastra Nr.7846 

009 0097, izsoles rezultātus, nosakot par izsoles uzvarētāju zemnieku saimniecību 

“Virši AG”, reģistrācijas Nr.42401016322, kas iegādājās minēto kustamo mantu - 

cirsmas Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4, Nr.5, Nr.6 un Nr.7 - par izsolē nosolīto cenu EUR 17 

775,00 (septiņpadsmit tūkstoši septiņi simti septiņdesmit pieci euro, 00 centi).  

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

struktūrvienības “Čornajas pagasta pārvalde” vadītājam Oļegam Kvitkovskim 

pašvaldības vārdā noslēgt un parakstīt pirkuma līgumu ar izsoles uzvarētāju zemnieku 

saimniecību “Virši AG”, reģistrācijas Nr.42401016322, izsoles noteikumos noteiktajā 

termiņā. 

 

11. § 

Par pašvaldības kustamās mantas – cirsmu Nr.1, Nr.2 un Nr.3, kas atrodas nekustamajā 

īpašumā „Soču mežs”, Gaigalavas pagastā, Rēzeknes novadā, izsoles rezultātu 

apstiprināšanu  
(Ziņo Iveta Ladnā) 

 

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

daļas 19.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 pirmo daļu, ņemot vērā Rēzeknes novada pašvaldības lēmuma “Par 

pašvaldībai piederošās kustamās mantas – cirsmas Nr.1, Nr.2., Nr.3, kas atrodas nekustamajā 

īpašumā “Soču mežs”, Gaigalavas pagastā, pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli” 

(protokola Nr.21, 13.§) 6.punktu, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Dricānu pagastu 

apvienība” struktūrvienības “Gaigalavas pagasta pārvalde” 2020.gada 6.oktobra kustamā mantas 

izsoles komisijas sēdes protokolu un Finanšu pastāvīgās komitejas 2020.gada 8.oktobra 

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

Vilis Deksnis, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, 

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

Švarcs, Ērika Teirumnieka), “pret” - nav, “atturas” - nav, n o l e m j: 
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1. apstiprināt pašvaldības kustamās mantas – cirsmas, kas atrodas nekustamajā īpašumā 

„Soču mežs”, Gaigalavas pagastā, Rēzeknes novadā, ar kadastra Nr.7854 003 0041 izsoles 

rezultātus, nosakot par izsoles uzvarētāju SIA „EURO TRADE GRUPA”, reģistrācijas 

Nr.51503057381, kas iegādājās minēto īpašumu par izsolē nosolīto augstāko cenu EUR 12 

953,60 (divpadsmit tūkstoši deviņi simti piecdesmit trīs euro sešdesmit centi).  

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

struktūrvienības „Gaigalavas pagasta pārvalde” vadītājai Valentīnai Pustei pašvaldības 

vārdā noslēgt un parakstīt pirkuma līgumu ar izsoles uzvarētāju SIA „EURO TRADE 

GRUPA”, reģistrācijas Nr.51503057381, izsoles noteikumos noteiktajā termiņā. 

 

12. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Pūpoli” Ozolaines pagastā pārdošanas mutiskās 

izsoles ar augšupejošu soli 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, Rēzeknes novada domes 2020.gada 16.jūlija lēmumu “Par pašvaldības nekustamā 

īpašuma “Pūpoli” Ozolaines pagastā pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli” (protokols 

Nr.18, 9.§), ņemot vērā Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Maltas pagastu apvienība” 

struktūrvienības “Ozolaines pagasta pārvalde” 2020.gada 1.oktobra ierosinājumu un Finanšu 

pastāvīgās komitejas 2020.gada 8.oktobra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 

15 (Vasīlijs Bašmakovs, Regīna Baranova, Vilis Deksnis, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, 

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

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

nav, n o l e m j: 

 

atzīt 2020.gada 29.septembra pašvaldības nekustamā īpašuma “Pūpoli” Ozolaines pagastā 

pārdošanas mutisko izsoli ar augšupejošu soli par nenotikušu, jo noteiktajā termiņā neviens 

dalībnieks nav reģistrējies. 

 

13. § 

Par piešķirtā pabalsta pārrēķinu bijušajam Kantinieku pagasta padomes priekšsēdētājam 

(Vārds, uzvārds)  
(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, Rēzeknes novada domes 2014.gada 17.aprīļa lēmumu “Par pabalsta 

piešķiršanu bijušajam Kantinieku pagasta padomes priekšsēdētājam (Vārds, uzvārds)”, ņemot vērā 

(Vārds, uzvārds) 2020.gada 2.oktobra iesniegumu par pabalsta pārrēķinu, sakarā ar izmaiņām 

vecuma pensijas apmērā un Finanšu pastāvīgās komitejas 2020.gada 8.oktobra priekšlikumu, 

Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 15 (Vasīlijs Bašmakovs, Regīna Baranova, Vilis Deksnis, 

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

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

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

 

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

bijušajam Kantinieku pagasta padomes priekšsēdētājam (Vārds, uzvārds)” (protokols Nr.9; 2.§) 
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piešķirtā pabalsta pārrēķinu, nosakot bijušajam Kantinieku pagasta padomes priekšsēdētājam 

(Vārds, uzvārds) no 2020.gada 1.oktobra ikmēneša pabalsta daļu, kas pārsniedz vecuma pensijas 

apmēru, EUR 246,34 (divi simti četrdesmit seši euro 34 centi). 

 

14. § 

Par piešķirtā pabalsta pārrēķinu bijušajam Stoļerovas pagasta padomes priekšsēdētājam 

(Vārds, uzvārds) 
(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, Rēzeknes novada domes 2019.gada 7.marta lēmumu “Par pabalsta 

piešķiršanu bijušajam Stoļerovas pagasta padomes priekšsēdētājam (Vārds, uzvārds)”, ņemot vērā 

(Vārds, uzvārds) 2020.gada 12.oktobra iesniegumu par pabalsta pārrēķinu, sakarā ar pensijas 

indeksāciju no 2020.gada 1.oktobra un Finanšu pastāvīgās komitejas 2020.gada 8.oktobra 

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

Vilis Deksnis, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, 

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

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

 

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

bijušajam Stoļerovas pagasta padomes priekšsēdētājam (Vārds, uzvārds)” (protokols Nr.6; 12.§) 

piešķirtā pabalsta pārrēķinu, nosakot bijušajam Stoļerovas pagasta padomes priekšsēdētājam 

(Vārds, uzvārds) no 2020.gada 1.oktobra ikmēneša pabalsta daļu, kas pārsniedz vecuma pensijas 

apmēru, EUR 55,78 (piecdesmit pieci euro 78 centi).  

 

15. § 

Par piešķirtā pabalsta pārrēķinu bijušajam Lendžu pagasta padomes priekšsēdētājam 

(Vārds, uzvārds)  
(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, Rēzeknes novada domes 2014.gada 3.aprīļa lēmumu “Par pabalsta 

piešķiršanu bijušajam Lendžu pagasta padomes priekšsēdētājam (Vārds, uzvārds)”, ņemot vērā 

(Vārds, uzvārds) 2020.gada 5.oktobra iesniegumu par pabalsta pārrēķinu, sakarā ar vecuma 

pensijas indeksāciju no 2020.gada 1.oktobra un Finanšu pastāvīgās komitejas 2020.gada 8.oktobra 

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

Vilis Deksnis, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, 

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

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

 

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

bijušajam Lendžu pagasta padomes priekšsēdētājam (Vārds, uzvārds)” (protokols Nr.8; 33.§) 

piešķirtā pabalsta pārrēķinu, nosakot bijušajam Lendžu pagasta padomes priekšsēdētājam (Vārds, 

uzvārds) no 2020.gada 1.oktobra ikmēneša pabalsta daļu, kas pārsniedz vecuma pensijas apmēru, 

EUR 251,57 (divi simti piecdesmit viens euro 57 centi). 

 

16. § 

Par piešķirtā pabalsta pārrēķinu bijušajam Miglinieku pagasta padomes priekšsēdētājam, 

pēc apvienošanas – Nautrēnu pagasta padomes priekšsēdētāja vietniekam  
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(Vārds, uzvārds) 
(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, Rēzeknes novada domes 2020.gada 16.jūlija lēmumu “Par pabalsta 

piešķiršanu bijušajam Miglinieku pagasta padomes priekšsēdētājam, pēc apvienošanas Nautrēnu 

pagasta padomes priekšsēdētāja vietniekam, (Vārds, uzvārds)”, ņemot vērā (Vārds, uzvārds)  

2020.gada 7.oktobra iesniegumu par pabalsta pārrēķinu, sakarā ar vecuma pensijas indeksāciju no 

2020.gada 1.oktobra un Finanšu pastāvīgās komitejas 2020.gada 8.oktobra priekšlikumu, 

Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 15 (Vasīlijs Bašmakovs, Regīna Baranova, Vilis Deksnis, 

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

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

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

 

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

bijušajam Miglinieku pagasta padomes priekšsēdētājam, pēc apvienošanas Nautrēnu pagasta 

padomes priekšsēdētāja vietniekam, Pēterim Laizānam” (protokols Nr.18; 2.§) piešķirtā pabalsta 

pārrēķinu, nosakot bijušajam Miglinieku pagasta padomes priekšsēdētājam, pēc apvienošanas 

Nautrēnu pagasta padomes priekšsēdētāja vietniekam, (Vārds, uzvārds) no 2020.gada 1.oktobra 

ikmēneša pabalsta daļu, kas pārsniedz vecuma pensijas apmēru, EUR 420,02 (četri simti divdesmit 

euro 02 centi). 

 

17. § 

Par piešķirtā pabalsta pārrēķinu bijušajam Pušas pagasta padomes priekšsēdētājam 

(Vārds, uzvārds)  
(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, Rēzeknes novada domes 2010.gada 4.februāra lēmumu “Par pabalsta 

piešķiršanu bijušajam Pušas pagasta padomes priekšsēdētājam (Vārds, uzvārds)”, ņemot vērā 

(Vārds, uzvārds) 2020.gada 5.oktobra iesniegumu par pabalsta pārrēķinu, sakarā ar vecuma 

pensijas indeksāciju no 2020.gada 1.oktobra un Finanšu pastāvīgās komitejas 2020.gada 8.oktobra 

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

Vilis Deksnis, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, 

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

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

 

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

bijušajam Pušas pagasta padomes priekšsēdētājam (Vārds, uzvārds)” (protokols Nr.3; 10.§) 

piešķirtā pabalsta pārrēķinu, nosakot bijušajam Pušas pagasta padomes priekšsēdētājam (Vārds, 

uzvārds) no 2020.gada 1.oktobra ikmēneša pabalsta daļu, kas pārsniedz vecuma pensijas apmēru, 

EUR 375,02 (trīs simti septiņdesmit pieci euro 02 centi). 

 

18. § 

Par piešķirtā pabalsta pārrēķinu bijušajai Vērēmu pagasta padomes priekšsēdētājai 

(Vārds, uzvārds)  
(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 
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daļu un septīto daļu, Rēzeknes novada domes 2015.gada 2.aprīļa lēmumu “Par pabalsta 

piešķiršanu bijušajai Vērēmu pagasta padomes priekšsēdētājai (Vārds, uzvārds)”, ņemot vērā 

(Vārds, uzvārds) 2020.gada 6.oktobra iesniegumu par pabalsta pārrēķinu, sakarā ar pensijas 

indeksāciju no 2020.gada 1.oktobra un Finanšu pastāvīgās komitejas 2020.gada 8.oktobra 

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

Vilis Deksnis, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, 

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

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

 

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

Vērēmu pagasta padomes priekšsēdētājai (Vārds, uzvārds)” (protokols Nr.7; 4.§) piešķirtā pabalsta 

pārrēķinu, nosakot bijušajai Vērēmu pagasta padomes priekšsēdētājai (Vārds, uzvārds) no 

2020.gada 1.oktobra ikmēneša pabalsta daļu, kas pārsniedz vecuma pensijas apmēru, EUR 467,57 

(četri simti sešdesmit septiņi euro 57 centi). 

 

19. § 

Par dzīvokļa īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā  
(Ziņo Iveta Ladnā) 

 

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

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

2020.gada 8.oktobra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 15 (Vasīlijs 

Bašmakovs, Regīna Baranova, Vilis Deksnis, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, 

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

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

n o l e m j: 

 

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

vārda dzīvokļa īpašumu Mediķu ielā 5-3, Veczosnā, Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā, 

kadastra Nr.7868 900 0223, platība 48.90 m2, kas sastāv no: 

1.1 telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 7868 004 0180 001 003; 

1.2.pie dzīvokļa īpašuma piederošajām: 

1.2.1. 4890/102980 domājamajām daļām no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

7868 004 0180; 

1.2.2. 4890/102980 domājamajām daļām no ēkas (būves) ar kadastra apzīmējumu 7868 

004 0180 001. 

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

vārda dzīvokļa īpašumu Mediķu ielā 5-8, Veczosnā, Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā, 

kadastra Nr.7868 900 0228, platība 51.00 m2, kas sastāv no: 

2.1.telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 7868 004 0180 001 008; 

2.2.pie dzīvokļa īpašuma piederošajām: 

2.2.1. 5100/102980 domājamajām daļām no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

7868 004 0180; 

2.2.2. 5100/102980 domājamajām daļām no ēkas (būves) ar kadastra apzīmējumu 7868 

004 0180 001. 

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

dzīvokļa īpašumu Mediķu ielā 5-16, Veczosnā, Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra 

Nr.7868 900 0224, platība 48.90 m2, kas sastāv no: 

3.1.telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 7868 004 0180 001 016; 

3.2.pie dzīvokļa īpašuma piederošajām: 
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3.2.1. 4890/102980 domājamajām daļām no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

7868 004 0180; 

3.2.2. 4890/102980 domājamajām daļām no ēkas (būves) ar kadastra apzīmējumu 7868 

004 0180 001. 

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

dzīvokļa īpašumu Mediķu ielā 2-2, Veczosnā, Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra 

Nr.7868 900 0233, platība 66.90 m2, kas sastāv no: 

4.1.telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 7868 004 0179 001 002; 

4.2.pie dzīvokļa īpašuma piederošajām: 

4.2.1. 6690/135760 domājamajām daļām no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

7868 004 0179; 

4.2.2. 6690/135760 domājamajām daļām no ēkas (būves) ar kadastra apzīmējumu 7868 

004 0179 001. 

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

dzīvokļa īpašumu Mediķu ielā 2-4, Veczosnā, Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra 

Nr.7868 900 0227, platība 66.80 m2, kas sastāv no: 

5.1.telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 7868 004 0179 001 004; 

5.2.pie dzīvokļa īpašuma piederošajām: 

5.2.1. 6680/135760 domājamajām daļām no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

7868 004 0179; 

5.2.2. 6680/135760 domājamajām daļām no ēkas (būves) ar kadastra apzīmējumu 7868 

004 0179 001. 

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

dzīvokļa īpašumu Mediķu ielā 2-7, Veczosnā, Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra 

Nr.7868 900 0225, platība 49.70 m2, kas sastāv no: 

6.1.telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 7868 004 0179 001 007; 

6.2.pie dzīvokļa īpašuma piederošajām: 

6.2.1. 4970/135760 domājamajām daļām no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

7868 004 0179; 

6.2.2. 4970/135760 domājamajām daļām no ēkas (būves) ar kadastra apzīmējumu 7868 

004 0179 001. 

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

dzīvokļa īpašumu Mediķu ielā 2-8, Veczosnā, Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra 

Nr.7868 900 0232, platība 33.40 m2, kas sastāv no: 

7.1.telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 7868 004 0179 001 008; 

7.2.pie dzīvokļa īpašuma piederošajām: 

7.2.1. 3340/135760 domājamajām daļām no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

7868 004 0179; 

7.2.2. 3340/135760 domājamajām daļām no ēkas (būves) ar kadastra apzīmējumu 7868 

004 0179 001. 

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

dzīvokļa īpašumu Mediķu ielā 2-11, Veczosnā, Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra 

Nr.7868 900 0230, platība 33.50 m2, kas sastāv no: 

8.1.telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 7868 004 0179 001 011; 

8.2.pie dzīvokļa īpašuma piederošajām: 

8.2.1. 3350/135760 domājamajām daļām no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

7868 004 0179; 

8.2.2. 3350/135760 domājamajām daļām no ēkas (būves) ar kadastra apzīmējumu 7868 

004 0179 001. 
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9. Ierakstīt zemesgrāmatā uz Rēzeknes novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90009112679, vārda 

dzīvokļa īpašumu Mediķu ielā 2-15, Veczosnā, Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra 

Nr.7868 900 0229, platība 66.60 m2, kas sastāv no: 

9.1.telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 7868 004 0179 001 015; 

9.2.pie dzīvokļa īpašuma piederošajām: 

9.2.1. 6660/135760 domājamajām daļām no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

7868 004 0179; 

9.2.2. 6660/135760 domājamajām daļām no ēkas (būves) ar kadastra apzīmējumu 7868 

004 0179 001. 

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

dzīvokļa īpašumu Mediķu ielā 2-16, Veczosnā, Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra 

Nr.7868 900 0234, platība 50.70 m2, kas sastāv no: 

10.1. telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 7868 004 0179 001 016; 

10.2. pie dzīvokļa īpašuma piederošajām: 

10.2.1. 5070/135760 domājamajām daļām no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

7868 004 0179; 

10.2.2. 5070/135760 domājamajām daļām no ēkas (būves) ar kadastra apzīmējumu 7868 

004 0179 001. 

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

dzīvokļa īpašumu Mediķu ielā 2-17, Veczosnā, Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra 

Nr.7868 900 0231, platība 32.90 m2, kas sastāv no: 

11.1. telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 7868 004 0179 001 017; 

11.2. pie dzīvokļa īpašuma piederošajām: 

11.2.1. 3290/135760 domājamajām daļām no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7868 

004 0179; 

11.2.2. 3290/135760 domājamajām daļām no ēkas (būves) ar kadastra apzīmējumu 7868 

004 0179 001. 

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

dzīvokļa īpašumu Parka ielā 4–1, Strūžānos, Stružānu pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra 

Nr.78949000090, platība 45,4 m2, kas sastāv no: 

12.1. telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 7894 002 0138 001 001; 

12.2. pie dzīvokļa īpašuma piederošajām: 

12.2.1. 4542/66713 domājamajām daļām no zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 

 7894 002 0138; 

12.2.2. 4542/66713 domājamajām daļām no ēkas (būves) ar kadastra apzīmējumu 

7894  0138 001; 

12.2.3. 4542/66713 domājamajām daļām no ēkas (būves) ar kadastra apzīmējumu 

7894 0138 002. 

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

vārda dzīvokļa īpašumu Egļu ielā 1-4, Lendžos, Lendžu pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra 

Nr.7866 900 0059, platība 71,6 m2, kas sastāv no: 

13.1.  telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 7866 003 0182 001 004; 

13.2.  pie dzīvokļa īpašuma piederošajām: 

13.2.1. 716/11539 domājamajām daļām no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7866 

003 0182; 

13.2.2. 716/11539 domājamajām daļām no ēkas (būves) ar kadastra apzīmējumu 7866 

003 0182 001. 

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

dzīvokļa īpašumu “Liesmas” 13, Rogovkā, Nautrēnu pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra 

Nr.68769000038, platība 73,7 m2, kas sastāv no:  
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14.1. telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 6876 006 0243 001 013;  

14.2. pie dzīvokļa īpašuma piederošajām:  

14.2.1. 709/11649 domājamajām daļām no zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 6876 006 0156;  

14.2.2. 709/11649 domājamajām daļām no ēkas (būves) ar kadastra 

apzīmējumu 6876 006 0243 001. 

 

20. § 

Par nekustamā īpašuma “Akmentiņš” Griškānu pagastā nodošanu atsavināšanai  

(Vārds, uzvārds)  
(Ziņo Iveta Ladnā) 

 

Izskatījusi (Vārds, uzvārds) atsavināšanas ierosinājumu, pamatojoties uz likuma „Par 

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

komitejas 2020.gada 8.oktobra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 15 (Vasīlijs 

Bašmakovs, Regīna Baranova, Vilis Deksnis, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, 

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

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

n o l e m j: 

 

1. pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma “Akmentiņš”, kas atrodas Griškānu pagastā, 

Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7856 004 0474, kura sastāvā ietilpst zemes vienība ar 

kadastra apzīmējumu 7856 004 0474 platībā 0,2828 ha, nodošanu atsavināšanai (Vārds, 

uzvārds) (lēmums pievienots). 

2. Izveidot nekustamā īpašuma “Akmentiņš”, kas atrodas Griškānu pagastā, Rēzeknes 

novadā, kadastra Nr.7856 004 0474, nosacītās cenas noteikšanai novērtēšanas komisiju 

šādā sastāvā: 

komisijas priekšsēdētājs - Sergejs Bašmakovs, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 

“Kaunatas pagastu apvienība” struktūrvienības “Kaunatas 

pagasta pārvade” vadītājs; 

komisijas locekļi:  Oļegs Kvitkovskis, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 

“Kaunatas pagastu apvienība” struktūrvienības “Čornajas 

pagasta pārvade” vadītājs; 

Jānis Aleksāns, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 

“Kaunatas pagastu apvienība” struktūrvienības “Griškānu 

pagasta pārvade” vadītājs; 

Aivars Lukša, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 

“Kaunatas pagastu apvienība” struktūrvienības “Stoļerovas 

pagasta pārvade” vadītājs; 

Rolands Kalvis, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 

“Kaunatas pagastu apvienība” struktūrvienības 

“Mākoņkalna pagasta pārvade” saimniecības vadītājs; 

Edgars Paškovs, Rēzeknes novada pašvaldības Zemes 

pārvaldības dienesta zemes lietu speciālists; 

 Viktors Grišunovs, Rēzeknes novada pašvaldības Zemes 

pārvaldības dienesta zemes lietu speciālists. 

3. Uzdot nekustamā īpašuma “Akmentiņš”, kas atrodas Sprūževā, Griškānu pagastā, 

Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7856 004 0474, novērtēšanas komisijai iesniegt nosacīto 

cenu apstiprināšanai Rēzeknes novada domei. 

 

21. § 
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Par nekustamā īpašuma Dārzu ielā 9, Kaunatā, Kaunatas pagastā, nodošanu atsavināšanai 

(Vārds, uzvārds)  
(Ziņo Iveta Ladnā) 

 

Izskatījusi (Vārds, uzvārds) 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 2020.gada 8.oktobra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, 

balsojot “par” – 15 (Vasīlijs Bašmakovs, Regīna Baranova, Vilis Deksnis, Anita Ludborža, 

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

Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Ērika Teirumnieka), 

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

 

1. pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma, kas atrodas Dārzu ielā 9, Kaunatā, Kaunatas 

pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7862 005 0341, platība 0,42 ha, nodošanu 

atsavināšanai (Vārds, uzvārds) (lēmums pievienots). 

2. Izveidot nekustamā īpašuma Dārzu ielā 9, Kaunatā, Kaunatas pagastā, Rēzeknes 

novadā, kadastra Nr.762 005 0341, nosacītās cenas noteikšanai novērtēšanas komisiju 

šādā sastāvā: 

komisijas priekšsēdētājs –  Sergejs Bašmakovs, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 

“Kaunatas pagastu apvienība” struktūrvienības “Kaunatas 

pagasta pārvalde” vadītājs; 

komisijas locekļi:  Oļegs Kvitkovskis, struktūrvienības “Čornajas pagasta pārvalde” 

vadītājs; 

Jānis Aleksāns, struktūrvienības “Griškānu pagasta pārvalde” 

vadītājs; 

Aivars Lukša, struktūrvienības “Stoļerovas pagasta pārvalde” 

vadītājs;  

Rolands Kalvis, struktūrvienības “Mākoņkalna pagasta pārvalde” 

saimniecības vadītājs; 

Edgars Paškovs, Rēzeknes novada pašvaldības Zemes pārvaldības 

dienesta zemes lietu speciālists; 

Viktors Grišunovs, Rēzeknes novada pašvaldības Zemes 

pārvaldības dienesta zemes lietu speciālists. 

3. Uzdot nekustamā īpašuma Dārzu iela 9, kas atrodas Kaunata, Kaunatas pagastā, 

Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7862 005 0341, novērtēšanas komisijai iesniegt nosacīto 

cenu apstiprināšanai Rēzeknes novada domei. 

 

22. § 

Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..), “Puksti”, Nautrēnu pagastā, nodošanu atsavināšanai  

(Vārds, uzvārds)  
(Ziņo Iveta Ladnā) 

 

Izskatījusi (Vārds, uzvārds) 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 2020.gada 8.oktobra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, 

balsojot “par” – 15 (Vasīlijs Bašmakovs, Regīna Baranova, Vilis Deksnis, Anita Ludborža, 

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

Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Ērika Teirumnieka), 

“pret” - nav, “atturas” - nav, n o l e m j: 
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1. pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.(..), “Puksti”, Rogovkā, Nautrēnu pagastā, 

Rēzeknes novadā, kadastra Nr. 6876 900 0037, platība 68,4 m2, nodošanu atsavināšanai 

(Vārds, uzvārds) (lēmums pievienots). 

2. Izveidot dzīvokļa īpašuma Nr.(..), “Puksti”, Rogovka, Nautrēnu pagasts, Rēzeknes 

novads, kadastra Nr. 6876 900 0037, platība 68,4 m2, nosacītās cenas noteikšanai 

novērtēšanas komisiju šādā sastāvā: 

komisijas priekšsēdētājs –  Līvija Plavinska, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 

“Nautrēnu pagastu apvienība” vadītāja; 

komisijas locekļi: Genovefa Gailuma, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 

“Nautrēnu pagastu apvienība” struktūrvienības “Ilzeskalna 

pagasta pārvalde” vadītāja; 

Voldemārs Deksnis, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 

“Nautrēnu pagastu apvienība” struktūrvienības “Lendžu 

pagasta pārvalde” vadītājs; 

Arvīds Dunskis, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 

“Nautrēnu pagastu apvienība” struktūrvienības “Bērzgales 

pagasta pārvalde” vadītājs; 

Aleksandrs Bindemanis, Rēzeknes novada pašvaldības 

iestādes “Nautrēnu pagastu apvienība” struktūrvienības 

“Audriņu pagasta pārvalde” vadītājs; 

Vladimirs Bistrovs, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 

“Nautrēnu pagastu apvienība” struktūrvienības “Vērēmu 

pagasta pārvalde” vadītājs; 

Anna Kūkoja, Zemes pārvaldības dienesta zemes lietu 

speciālists. 

3. Uzdot dzīvokļa īpašuma Nr.(..), ”Puksti”, Rogovka, Nautrēnu pagasts, Rēzeknes 

novads, kadastra Nr. 6876 900 0037, platība 68,4 m2, novērtēšanas komisijai iesniegt 

nosacīto cenu apstiprināšanai Rēzeknes novada domei. 

 

23. § 

Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..), “Skolas”, Nautrēnu pagastā, nodošanu atsavināšanai  

(Vārds, uzvārds)  
(Ziņo Iveta Ladnā) 

 

Izskatījusi (Vārds, uzvārds) 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 2020.gada 8.oktobra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, 

balsojot “par” – 15 (Vasīlijs Bašmakovs, Regīna Baranova, Vilis Deksnis, Anita Ludborža, 

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

Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Ērika Teirumnieka), 

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

 

1. pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.(..), “Skolas”, Rogovkā, Nautrēnu pagastā, 

Rēzeknes novadā, kadastra Nr.6876 900 0036, platība 60,90 m2, nodošanu atsavināšanai 

(Vārds, uzvārds) (lēmums pievienots). 

2. Izveidot dzīvokļa īpašuma Nr.(..), “Skolas”, Rogovka, Nautrēnu pagasts, Rēzeknes 

novads, kadastra Nr.6876 900 0036, platība 60,90 m2, nosacītās cenas noteikšanai 

novērtēšanas komisiju šādā sastāvā: 
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komisijas priekšsēdētāja –  Līvija Plavinska, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 

“Nautrēnu pagastu apvienība” vadītāja; 

komisijas locekļi -  Genovefa Gailuma, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 

“Nautrēnu pagastu apvienība” struktūrvienības “Ilzeskalna 

pagasta pārvalde” vadītāja; 

Voldemārs Deksnis, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 

“Nautrēnu pagastu apvienība” struktūrvienības “Lendžu 

pagasta pārvalde” vadītājs; 

Arvīds Dunskis, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 

“Nautrēnu pagastu apvienība” struktūrvienības “Bērzgales 

pagasta pārvalde” vadītājs; 

Aleksandrs Bindemanis, Rēzeknes novada pašvaldības 

iestādes “Nautrēnu pagastu apvienība” struktūrvienības 

“Audriņu pagasta pārvalde” vadītājs; 

Vladimirs Bistrovs, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 

“Nautrēnu pagastu apvienība” struktūrvienības “Vērēmu 

pagasta pārvalde” vadītājs; 

Anna Kūkoja, Zemes pārvaldības dienesta zemes lietu 

speciālists. 

3. Uzdot dzīvokļa īpašuma Nr.(..), ”Skolas”, Rogovka, Nautrēnu pagasts, Rēzeknes 

novads, kadastra Nr.6876 900 0036, platība 60,90 m2, novērtēšanas komisijai iesniegt 

nosacīto cenu apstiprināšanai Rēzeknes novada domei. 

 

24. § 

Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Rēzeknes ielā 1B, Gaigalavā, Gaigalavas 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 

2.aprīļa lēmumu (protokols Nr.10, 12.§) “Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..), Rēzeknes iela 1B, 

Gaigalava, Gaigalavas pagastā, nodošanu atsavināšanai (Vārds, uzvārds)” un (Vārds, uzvārds) 

2020.gada 13.augusta iesniegumu, ņemot vērā Gaigalavas pagasta pārvaldes nekustamā īpašuma 

dzīvokļa īpašuma Nr.(..), Rēzeknes iela 1B, Gaigalava, Gaigalavas pagasts, novērtēšanas 

komisijas 2020.gada 1.oktobra sēdes protokolu un Finanšu pastāvīgās komitejas 2020.gada 

8.oktobra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 15 (Vasīlijs Bašmakovs, Regīna 

Baranova, Vilis Deksnis, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, 

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

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

 

1. apstiprināt dzīvokļa īpašuma Nr.(..), Rēzeknes iela 1B, Gaigalava, Gaigalavas pagasts 

Rēzeknes novads, kas sastāv no dzīvokļa īpašuma ar kadastra apzīmējumu 7854 900 

0085, nosacīto cenu EUR 2 224,40 (divi tūkstoši divi simti divdesmit divi euro, 40 

centi), 

2. Pārdot (Vārds, uzvārds), personas kods (..), (adrese), dzīvokļa īpašumu Nr.(..), kas 

atrodas Rēzeknes ielā 1B, Gaigalavā, Gaigalavas pagastā, Rēzeknes novadā, ar kadastra 
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Nr.7854 900 0085 par brīvu cenu, kas ir vienāda ar nosacīto cenu, t.i., EUR 2 224,40 

(divi tūkstoši divi simti divdesmit divi euro, 40 centi). 

3. Noteikt pirkuma maksas samaksas termiņu līdz 2021.gada 15.februārim. 

4. Uzdot iestādes “Dricānu pagastu apvienība” struktūrvienībai “Gaigalavas pagasta 

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

un lietvedības nodaļai par pirkuma maksas samaksu. 

5. Uzdot Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniecei Elvīrai Pizānei noslēgt pirkuma 

līgumu ar (Vārds, uzvārds) 1 (viena) mēneša laikā no pirkuma maksas samaksas dienas. 

6. Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2020.gada 2.aprīļa lēmuma (protokols Nr.10, 

12.§) 2.punktu, (Vārds, uzvārds) 2020.gada 19.aprīlī iemaksāja Gaigalavas pagasta 

pārvaldes, reģistrācijas Nr.40900027407, AS “SEB banka” norēķinu kontā 

Nr.LV53UNLA0055000968757 EUR 215,00 (divi simti piecpadsmit euro 00 centu). 

7. Ieskaitīt atlikušo pirkuma maksas daļu EUR 2 009,40 (divi tūkstoši deviņi euro 40 centi) 

iestādes “Dricānu pagastu apvienība” struktūrvienībai “Gaigalavas pagasta pārvalde”, 

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

Nr.LV53UNLA0055000968757. 

8. Noteikt, ka ar dzīvokļa īpašuma Nr.(..), Rēzeknes iela 1B, Gaigalava, pirkuma līguma 

noslēgšanas brīdi tiek izbeigts dzīvokļa īres līgums ar (Vārds, uzvārds). 

9. Samazināt struktūrvienībai “Gaigalavas pagasta pārvalde” plānoto transfertu no 

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

nekustamā īpašuma nosacītās cenas, koriģējot transfertu, izdarot kārtējos budžeta 

grozījumus. 

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

struktūrvienībai “Gaigalavas pagasta pārvalde” radās, veicot nekustamā īpašuma 

novērtēšanu, ir izlietojami Gaigalavas pagasta teritorijā esošo pašvaldības nekustamo 

īpašumu kadastrālajai uzmērīšanai un ierakstīšanai zemesgrāmatā. 

 

25. § 

Par nekustamā īpašuma Parka ielā 2A, Maltā, Maltas 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 lēmumu (protokols Nr.23, 18.§) “Par nekustamā īpašuma Parka iela 2A, Maltā, 

Maltas pagastā nodošanu atsavināšanai (Vārds, uzvārds)” un (Vārds, uzvārds) 2020.gada 

28.septembra iesniegumu, ņemot vērā Maltas pagasta pārvaldes nekustamā īpašuma Parka ielā 2A, 

Maltā, Maltas pagastā, novērtēšanas komisijas 2020.gada 23.septembra sēdes protokolu un 

Finanšu pastāvīgās komitejas 2020.gada 8.oktobra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot 

“par” – 15 (Vasīlijs Bašmakovs, Regīna Baranova, Vilis Deksnis, Anita Ludborža, Zigfrīds 

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

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

nav, “atturas” - nav, n o l e m j: 

 

1. apstiprināt nekustamā īpašuma Parka ielā 2A, Maltā, Maltas pagastā, Rēzeknes novadā, 

kas sastāv no zemes vienības ar kadastra Nr.7870 003 0490, platība 0,1184 ha, nosacīto 

cenu EUR 1 466,34 (viens tūkstotis četri simti sešdesmit seši euro 34 centi). 
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2. Pārdot (Vārds, uzvārds), personas kods (..), dzīves vieta (..), nekustamo īpašumu Parka 

ielā 2A, Maltā, ar kadastra Nr.7870 003 0490, kas atrodas Maltas pagastā, Rēzeknes 

novadā, par brīvu cenu, kas ir vienāda ar nosacīto cenu, t.i., EUR 1 466,34 (viens 

tūkstotis četri simti sešdesmit seši euro 34 centi). 

3. Uzdot Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniecei Elvīrai Pizānei noslēgt 

pirkuma līgumu 1 (viena) mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas. 

4. Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2020.gada 17.septembra lēmuma (protokols 

Nr.23, 18.§) 2.punktu, (Vārds, uzvārds) 2020.gada 24.septembrī iemaksāja iestādes 

“Maltas pagastu apvienība”, reģistrācijas Nr.40900027426, AS “Swedbank” norēķinu 

kontā LV45HABA0551046064216 EUR 215,00 (divi simti piecpadsmit euro 00 centu). 

5. 2020.gada 1.oktobrī (Vārds, uzvārds) ieskaitīja atlikušo pirkuma maksas daļu 1 251,34 

(viens tūkstotis divi simti piecdesmit viens euro 34 centu) Rēzeknes novada pašvaldības 

iestādes “Maltas pagastu apvienība”, reģistrācijas Nr.40900027426, AS “Swedbank” 

norēķinu kontā LV45HABA0551046064216.  

6. Noteikt, ka ar nekustamā īpašuma Parka ielā 2A, Maltā, pirkuma līguma noslēgšanas 

brīdī tiek izbeigts ar (Vārds, uzvārds) noslēgtais Zemes nomas līgums. 

7. Samazināt struktūrvienībai “Maltas pagasta pārvalde” 2020.gadā plānoto transfertu no 

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

nekustamā īpašuma nosacītās cenas, koriģējot transfertu, izdarot kārtējos budžeta 

grozījumus. 

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

struktūrvienībai “Maltas pagasta pārvalde” radās, veicot nekustamā īpašuma 

novērtēšanu, ir izlietojami Maltas pagasta teritorijā esošo pašvaldības nekustamo 

īpašumu kadastrālajai uzmērīšanai un ierakstīšanai zemesgrāmatā. 

 

26. § 

Par nekustamā īpašuma “Rozessala” Nautrēnu 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 

20.augusta lēmumu (protokols Nr.21., 24.§) “Par nekustamā īpašuma “Rozessala” Nautrēnu 

pagastā nodošanu atsavināšanai (Vārds, uzvārds)”, (Vārds, uzvārds) 2020.gada 16.septembra 

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

struktūrvienības “Nautrēnu pagasta pārvalde” nekustamā īpašuma “Rozessala” novērtēšanas 

komisijas 2020.gada 5.oktobra sēdes protokolu un Finanšu pastāvīgās komitejas 2020.gada 

8.oktobra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 15 (Vasīlijs Bašmakovs, Regīna 

Baranova, Vilis Deksnis, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, 

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

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

 

1. apstiprināt nekustamā īpašuma “Rozessala”, kas atrodas, Nautrēnu pagastā, Rēzeknes 

novadā, kadastra Nr.6876 004 0071, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 6876 004 0071, platība 1,07 ha, nosacīto cenu EUR 1 678,90 (viens 

tūkstotis seši simti septiņdesmit astoņi euro, 90 centi). 

2. Pārdot (Vārds, uzvārds), personas kods (..), dzīvo (adrese), nekustamo īpašumu 

“Rozessala”, kas atrodas Nautrēnu pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.6876 004 
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0071, platība 1,07 ha, par brīvu cenu, kas ir vienāda ar nosacīto cenu, t. i., EUR 1 678,90 

(viens tūkstotis seši simti septiņdesmit astoņi euro, 90 centi). 

3. Noteikt pirkuma maksas samaksas termiņu līdz 2021.gada 15.februārim. 

4. Uzdot Nautrēnu pagastu apvienības struktūrvienībai “Nautrēnu pagasta pārvalde” 3 

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

lietvedības nodaļai par pirkuma iemaksas samaksu. 

5. Uzdot Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniecei Elvīrai Pizānei noslēgt 

pirkuma līgumu ar (Vārds, uzvārds), 1 (viena) mēneša laikā no pirkuma maksas 

samaksas dienas. 

6. Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2020.gada 20.augusta lēmuma (protokols 

Nr.21, 24.§) 2.punktu, 2020.gada 28.septembrī (Vārds, uzvārds) iemaksāja Rēzeknes 

novada pašvaldības iestādes “Nautrēnu pagastu apvienība” struktūrvienībai “Nautrēnu 

pagasta pārvalde” priekšapmaksu EUR 215,00 (divi simti piecpadsmit euro 00 centus). 

7. Ieskaitīt atlikušo pirkuma maksas daļu EUR 1 463,90 (viens tūkstotis četri simti 

sešdesmit trīs euro, 90 centi) Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Nautrēnu pagastu 

apvienība” struktūrvienības “Nautrēnu pagasta pārvalde”, reģ. Nr.40900027430, AS 

SWEDBANK norēķinu kontā Nr.LV44HABA0551046048229. 

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

izbeigts ar (Vārds, uzvārds) noslēgtais zemes nomas līgums par zemes vienību ar 

kadastra apzīmējumu 6876 004 0071. 

9. Samazināt iestādes “Nautrēnu pagastu apvienība” struktūrvienības “Nautrēnu pagasta 

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

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

izdarot kārtējos budžeta grozījumus. 

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

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

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

esošo pašvaldības nekustamo īpašumu kadastrālajai uzmērīšanai un ierakstīšanai 

zemesgrāmatā. 

 

27. § 

Par piekrišanu nekustamā īpašuma iegūšanai (Vārds, uzvārds) īpašumā  

Ozolaines pagastā  
(Ziņo Silvija Kipļuka) 

 

Izskatījusi (Vārds, uzvārds) iesniegumu par piekrišanu nekustamā īpašuma “Daina 222”, 

Pleikšņos, Ozolaines pagastā, Rēzeknes novadā, iegūšanai viņas īpašumā, pamatojoties uz likuma 

„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 37.panta sesto daļu, 41.panta pirmās daļas 

3.punktu, likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28.pantu, 29.pantu, 30.pantu, ņemot 

vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2020.gada 8.oktobra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, 

balsojot “par” – 15 (Vasīlijs Bašmakovs, Regīna Baranova, Vilis Deksnis, Anita Ludborža, 

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

Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Ērika Teirumnieka), 

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

 

pieņemt lēmumu par piekrišanu nekustamā īpašuma “Daina 222”, Pleikšņos, Ozolaines 

pagastā, Rēzeknes novadā, iegūšanai (Vārds, uzvārds) īpašumā (lēmums pievienots). 

 

28. § 

Par SIA “GSK R” un zemnieku saimniecības “Paradīzes sala” rūpnieciskās zvejas nomas 

līgumu izbeigšanu un speciālās atļaujas (licences) anulēšanu  
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(Ziņo Klinta Bērziņa) 

 

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

(Vārds, uzvārds) un (Vārds, uzvārds) iesniegumus, Uzņēmumu reģistra datu bāzē pieejamos datus 

par SIA “GSK R” likvidāciju un Finanšu pastāvīgās komitejas 2020.gada 8.oktobra priekšlikumu, 

Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 15 (Vasīlijs Bašmakovs, Regīna Baranova, Vilis Deksnis, 

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

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

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

 

1. izbeigt ar SIA “GSK R” rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu Nr.141/2017 un 

anulēt speciālo atļauju (licenci) Nr.ZI-13/2017. 

2. Izbeigt zemnieku saimniecībai “Paradīzes sala” rūpnieciskās zvejas tiesību nomas 

līgumu Nr.92/2020 un anulēt speciālo atļauju (licenci) Nr.ZI-56/2020. 

 

29. § 

Par samaksas samazināšanu (Vārds, uzvārds) par īpašumā piešķirto zemi  

Dricānu pagastā  
(Ziņo Marta Vizule) 

 

Izskatījusi (Vārds, uzvārds) iesniegumu par samaksas samazināšanu par īpašumā piešķirto 

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

3.punktu, ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2020.gada 8.oktobra priekšlikumu, Rēzeknes 

novada dome, balsojot “par” – 15 (Vasīlijs Bašmakovs, Regīna Baranova, Vilis Deksnis, Anita 

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

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

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

 

pieņemt lēmumu par samaksas samazināšanu (Vārds, uzvārds) par īpašumā piešķirto zemi 

Dricānu pagastā (lēmums pievienots). 

 

30. § 

Par neapbūvētās rezerves zemes fondā ieskaitītās un īpašuma tiesību atjaunošanai 

neizmantotās pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7896 004 

0255 reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda Vērēmu pagastā  
(Ziņo Marta Vizule) 

 

Izskatījusi Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Nautrēnu pagastu apvienība” 

struktūrvienības “Vērēmu pagasta pārvalde” iesniegumu par zemes vienības 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 2020.gada 8.oktobra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 15 (Vasīlijs 

Bašmakovs, Regīna Baranova, Vilis Deksnis, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, 

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

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

n o l e m j: 

 

pieņemt lēmumu par neapbūvētās rezerves zemes fondā ieskaitītās un īpašuma tiesību 

atjaunošanai neizmantotās pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

7896 004 0255 reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda Vērēmu pagastā (lēmums 

pievienots). 
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31. § 

Par rezerves zemes fondā ieskaitītās un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantotās zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 7862 012 0398 reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības 

vārda un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7862 012 0408 apvienošanu  

Kaunatas pagastā  
(Ziņo Marta Vizule) 

 

Izskatījusi Kaunatas pagasta pārvaldes iesniegumu par zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumiem 7862 012 0398, 7862 012 0408 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 2020.gada 

8.oktobra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 15 (Vasīlijs Bašmakovs, Regīna 

Baranova, Vilis Deksnis, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, 

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

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

 

pieņemt lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitītās un īpašuma tiesību atjaunošanai 

neizmantotās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7862 012 0398 reģistrēšanu zemesgrāmatā 

uz pašvaldības vārda un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7862 012 0408 apvienošanu 

Kaunatas pagastā (lēmums pievienots). 

 

32. § 

Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7896 004 0220 un 7896 

004 0355 apvienošanu Vērēmu pagastā  
(Ziņo Marta Vizule) 

 

Izskatījusi Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Nautrēnu pagastu apvienība” 

struktūrvienības “Vērēmu pagasta pārvalde” iesniegumu par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību 

ar kadastra apzīmējumiem 7896 004 0220 un 7896 004 0355 apvienošanu, pamatojoties uz likuma 

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

Tautsaimniecības attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas 2020.gada 8.oktobra priekšlikumu, 

Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 15 (Vasīlijs Bašmakovs, Regīna Baranova, Vilis Deksnis, 

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

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

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

 

pieņemt lēmumu par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 

7896 004 0220 un 7896 004 0355 apvienošanu Vērēmu pagastā (lēmums pievienots). 

 

33. § 

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

novada pašvaldībai piekrītošajām apbūvētām un neapbūvētām zemes vienībām, valstij 

piekritīgajām apbūvētajām un neapbūvētajām zemes vienībām un zemes izmantošanu 

zemes reformas pabeigšanai” pielikuma sarakstā Nr.14 Maltas pagastā  
(Ziņo Marta Vizule) 

 

Pamatojoties likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 41.panta pirmās 

daļas 4.punktu, Administratīvā procesa likuma 4.pantu, 5.pantu, 72.panta pirmo daļu, ņemot vērā 

Tautsaimniecības attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas 2020.gada 8.oktobra priekšlikumu, 

Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 15 (Vasīlijs Bašmakovs, Regīna Baranova, Vilis Deksnis, 

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

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

 

1. pamatojoties uz jaunatklātajiem apstākļiem par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

7870 003 0243 reģistrēšanu zemesgrāmatā, izdarīt grozījumus Rēzeknes novada 

domes 2009.gada 29.decembra lēmuma „Par Rēzeknes novada pašvaldībai 

piekrītošajām apbūvētām un neapbūvētām zemes vienībām, valstij piekritīgajām 

apbūvētajām un neapbūvētajām zemes vienībām un zemes izmantošanu zemes reformas 

pabeigšanai” (protokols Nr.18, 27.§) pielikuma sarakstā Nr.14 Maltas pagastā, zemes 

vienība ar kadastra apzīmējumu 7870 003 0243 piekrīt pašvaldībai un ierakstāma 

zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, saskaņā ar likumu „Par valsts un pašvaldību zemes 

īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 2.punktu, 

zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda 

zemesgrāmatās ierakstāma zeme, kura 1940.gada 21.jūlijā piederēja fiziskajām un 

juridiskajām personām, ja šīs personas par zemi saņēmušas kompensāciju, nav 

pieprasījušas atjaunot īpašuma tiesības uz zemi vai arī zemes īpašuma tiesību 

atjaunošana likumos nav paredzēta, tikai gadījumos, ja vietējās pašvaldības teritorijas 

plānojumā attiecīgi neapbūvēti zemes gabali paredzēti jaunu pašvaldības ēku (būvju) 

celtniecībai vai pašvaldību funkciju īstenošanai. 

2. Lēmumu nosūtīt iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienībai “Maltas pagasta 

pārvalde”. 

 

34. § 

Par sociālā dzīvokļa īres līguma izbeigšanu ar (Vārds, uzvārds) Strūžānu pagastā  
(Ziņo Silvija Strankale) 

 

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

sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 5.pantu un 14.pantu, Rēzeknes novada 

pašvaldības 2009.gada 15.oktobra saistošo noteikumu Nr.9 „Par sociālo dzīvokļu izīrēšanas 

kārtību” 2.1.apakšpunktu, ņemot vērā Sociālo un veselības aizsardzības jautājumu pastāvīgās 

komitejas 2020.gada 8.oktobra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 15 (Vasīlijs 

Bašmakovs, Regīna Baranova, Vilis Deksnis, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, 

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

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

n o l e m j: 

 

1. pieņemt lēmumu par sociālā dzīvokļa īres līguma izbeigšanu ar (Vārds, uzvārds) par 

dzīvokli Miera ielā (..), Strūžānos, Strūžānu pagastā (lēmums pievienots). 

2. Uzdot SIA “Strūžānu Siltums” valdes loceklim Renāram Vabalam izbeigt sociālā 

dzīvokļa īres līgumu ar (Vārds, uzvārds). 

 

35. § 

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 2020.gada 8.oktobra priekšlikumu, 

Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 15 (Vasīlijs Bašmakovs, Regīna Baranova, Vilis Deksnis, 
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Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, 

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

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

 

1. atzīt (Vārds, uzvārds), 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 

2020.gada 19.oktobra līdz 2021.gada 18.aprīlim. Uzdot SIA “STRŪŽĀNU SILTUMS” 

valdes loceklim Renāram Vabalam sagatavot un noslēgt sociālā dzīvokļa īres līgumu ar 

(Vārds, uzvārds). 

2. Atzīt (Vārds, uzvārds), 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 

2020.gada 20.oktobra līdz 2021.gada 19.aprīlim. Uzdot SIA “STRŪŽĀNU SILTUMS” 

valdes loceklim Renāram Vabalam sagatavot un noslēgt sociālā dzīvokļa īres līgumu ar 

(Vārds, uzvārds). 

3. Atzīt (Vārds, uzvārds), 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 

2020.gada 18.oktobra līdz 2021.gada 17.aprīlim. Uzdot SIA “STRŪŽĀNU SILTUMS” 

valdes loceklim Renāram Vabalam sagatavot un noslēgt sociālā dzīvokļa īres līgumu ar 

(Vārds, uzvārds). 

4. Atzīt (Vārds, uzvārds), personas kods (..), par tiesīgu īrēt sociālo dzīvokli, noteikt 

īrētajam dzīvoklim Meža iela (..), Gaigalavā, Gaigalavas pagastā, Rēzeknes novadā, 

sociālā dzīvokļa statusu, noslēdzot sociālā dzīvokļa īres līgumu uz noteiktu laiku no 

2020.gada 17.oktobra līdz 2021.gada 16.aprīlim. Uzdot Dricānu pagastu apvienības 

struktūrvienības Gaigalavas pagasta pārvaldes vadītājai Valentīnai Pustei sagatavot un 

noslēgt sociālā dzīvokļa īres līgumu ar (Vārds, uzvārds). 

5. Atzīt (Vārds, uzvārds), personas kods (..), par tiesīgu īrēt sociālo dzīvokli, noteikt 

īrētajam dzīvoklim Rēzeknes ielā (..), Gaigalavā, Gaigalavas pagastā, Rēzeknes novadā, 

sociālā dzīvokļa statusu, noslēdzot sociālā dzīvokļa īres līgumu uz noteiktu laiku no 

2020.gada 16.oktobra līdz 2021.gada 15.aprīlim. Uzdot Dricānu pagastu apvienības 

struktūrvienības Gaigalavas pagasta pārvaldes vadītājai Valentīnai Pustei sagatavot un 

noslēgt sociālā dzīvokļa īres līgumu ar (Vārds, uzvārds). 

 

Sēde slēgta 10:30 

 

Nākamā kārtējā Rēzeknes novada domes sēde tiek sasaukta 2020.gada 5.novembrī. 

 

Pielikumi: 

1. Rēzeknes novada pašvaldības 2020.gada gada 15.oktobra saistošie noteikumi Nr.70 

„Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2020.gada 23.janvāra saistošajos noteikumos 

Nr.60 „Par Rēzeknes novada pašvaldības budžetu 2020.gadam”” ar 1. un 2.pielikumiem, 

kopā uz 8 lapām 

2. Rēzeknes novada pašvaldības 2020.gada gada 15.oktobra saistošo noteikumu Nr.70 

„Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2020.gada 23.janvāra saistošajos noteikumos 

Nr.60 „Par Rēzeknes novada pašvaldības budžetu 2020.gadam”” paskaidrojuma raksts uz 

5 lapām 

3. Rēzeknes novada pašvaldības 2020.gada 15.oktobra noteikumi Nr.34 „Par iepirkumu 

organizēšanu un iepirkumu komisiju darbību Rēzeknes novada pašvaldībā” ar 

pielikumiem uz 15 lapām 
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4. Rēzeknes novada pašvaldības pastāvīgās kustamas mantas un nekustamā īpašuma 

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

komisijas paraugnolikums uz 2 lapām 

5. Iestādes “Dricānu pagastu apvienība” struktūrvienības “Kantinieku pagasta pārvalde” 

2020.gada 5.oktobra iesnieguma Nr.2.2/32 kopija uz 1 lapas 

6. Pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7860 006 0295 un 

7860 006 0593 Kantinieku pagastā izsoles noteikumi ar grafiskajiem pielikumiem, nomā 

nododamo zemju apsekošanas aktiem un nomā nododamo zemju nosacītās nomas maksas 

noteikšanas protokoliem pielikumā kopā uz 26 lapām 

7. Iestādes “Nautrēnu pagastu apvienība” struktūrvienības “Bērzgales pagasta pārvalde” 

2020.gada 2.oktobra iesnieguma Nr.2.2/81 kopija ar dokumentu, tajā skaitā novērtēšanas 

dokumentu, kopijām pielikumā, kopā uz 52 lapām 

8. Rēzeknes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Petuni”, Bērzgales pagastā, Rēzeknes 

novadā, izsoles noteikumi ar pielikumiem, kopā uz 13 lapām 

9. Iestādes “Dricānu pagastu apvienība” struktūrvienības “Gaigalavas pagasta pārvalde” 

2020.gada 5.oktobra iesnieguma  Nr.2.2/95 kopija ar nekustamā īpašuma “Dārzmalas” 

izsoles protokola kopiju pielikumā, kopā uz 2 lapām 

10. Iestādes “Dricānu pagastu apvienība” struktūrvienības “Gaigalavas pagasta pārvalde” 

2020.gada 5.oktobra iesnieguma  Nr.2.2/94 kopija ar nekustamā īpašuma “STADS B” 

izsoles protokola kopiju pielikumā, kopā uz 2 lapām 

11. Iestādes “Kaunatas pagastu apvienība” struktūrvienības “Čornajas pagasta pārvalde” 

2020.gada 6.oktobra iesnieguma Nr.2.2/149 kopija ar kustamās mantas – cirsmu -

nekustamajā īpašumā “Laguna P”, izsoles protokola un izziņas par norēķiniem kopijām 

pielikumā, kopā uz 3 lapām 

12. Iestādes “Dricānu pagastu apvienība” struktūrvienības “Gaigalavas pagasta pārvalde” 

2020.gada 6.oktobra iesnieguma  Nr.2.2/96 kopija ar kustamās mantas – cirsmu -

nekustamajā īpašumā “Soču mežs”, izsoles protokola kopiju pielikumā, kopā uz 2 lapām 

13. Iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienības “Ozolaines pagasta pārvalde” 

2020.gada 29.septembra nekustamā īpašuma izsoles protokola kopija uz 1 lapas 

14. Bijušā Kantinieku pagasta padomes priekšsēdētāja (Vārds, uzvārds) iesniegums ar 

dokumenta kopiju pielikumā, kopā uz 2 lapām 

15. Bijušā Stoļerovas pagasta padomes priekšsēdētāja (Vārds, uzvārds) iesniegums ar 

dokumenta kopiju pielikumā, kopā uz 2 lapām  

16. Bijušā Lendžu pagasta padomes priekšsēdētāja (Vārds, uzvārds) iesniegums ar dokumentu 

pielikumā, kopā uz 2 lapām 

17. Bijušā Miglinieku pagasta padomes priekšsēdētāja, pēc apvienošanas Nautrēnu pagasta 

padomes priekšsēdētāja vietnieka, (Vārds, uzvārds) iesniegums ar dokumentu pielikumā, 

kopā uz 2 lapām  

18. Bijušā Pušas pagasta padomes priekšsēdētāja (Vārds, uzvārds) iesnieguma kopija ar 

dokumenta kopiju pielikumā, kopā uz 2 lapām 

19. Bijušās Vērēmu pagasta padomes priekšsēdētājas (Vārds, uzvārds) iesniegums ar 

dokumentu pielikumā, kopā uz 2 lapām  

20. Rēzeknes novada domes lēmumi (administratīvie akti) 21.§ - 24.§, 28.§, 30.§  - 33.§ ar 

grafiskajiem pielikumiem, 35.§, kopā uz 15 lapām 

 

 

Sēdes vadītājs                                                                                                     Monvīds Švarcs 

2020.gada 15.oktobrī 
 

Protokoliste                                                                                                         Ilona Turka 

2020.gada 15.oktobrī 


