Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības domes sēdē
(Nr.35, 28.04.2022.)
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Nr.393, Par Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības 2021.gada finanšu pārskata apstiprināšanu
Nr.394, Par aizņēmumu ņemšanu
Nr.395, Par lokālplānojuma nekustamajā īpašumā ar kadastra Nr.21000030119 apstiprināšanu
(Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr.8)
Nr.396, Par līdzfinansējuma sniegšanu Latgales Kultūrvēstures muzeja vēsturiskās ēkas kosmētiskā
remonta veikšanai
Nr.397, Par Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības domes saistošo noteikumu Nr.9 „Grozījumi Rēzeknes
pilsētas domes 08.02.2013. saistošajos noteikumos Nr.6 „Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības
aģentūras “Rēzeknes Kultūras un tūrisma centrs” struktūrvienību maksas pakalpojumi”” apstiprināšanu
Nr.398, Par naudas balvu piešķiršanu par izciliem sasniegumiem sportā 2021. gadā
Nr.399, Par grozījumu Rēzeknes valstspilsētas domes pārvaldes „Sociālais dienests” nolikumā
Nr.400, Par grozījumiem Rēzeknes valstspilsētas domes pārvaldes „Sociālais dienests”
Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra nolikumā
Nr.401-1 līdz 401-7, Par dzīvokļu jautājumiem (7 lēmumprojekti)
Nr.402, Par adreses piešķiršanu
Nr.403-1 līdz 403-3, Par zemes vienību iznomāšanu (3 lēmumprojekti: Meža ielā 6C, Latgales ielā 2,
Strādnieku šķērsielā 12)
Nr.404, Par zemes ierīcības projekta “Par zemes vienības Slimnīcas ielā 1A, Rēzeknē sadalīšanu”
apstiprināšanu
Nr.405, Par zemes vienību Lokomotīvju ielā 18A, Lokomotīvju ielā 18B, Lokomotīvju ielā 18C,
Lokomotīvju ielā 20 un Lokomotīvju iela 22A, Rēzeknē, robežu un platības precizēšanu
Nr.406, Par grozījumiem Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības domes 21.10.2021. lēmumā Nr.156 “Par
jaunizveidotu zemes vienību A.Upīša ielā 51A, Rēzeknē”
Nr.407, Par Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības domes 22.07.2021. lēmuma Nr.32 “Par zemes
vienības Atbrīvošanas alejā 21, Rēzeknē sadalīšanu” atcelšanu
Nr.408, Par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma atsavināšanu, pārdodot izsolē ar pretendentu
atlasi (2 lēmumprojekti: K.Barona ielā 30A, Krasta ielā 67A)
Nr.409, Par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma atsavināšanu, pārdodot elektroniskajā izsolē
(3 lēmumprojekti: Atbrīvošanas alejā 194A, Latgales ielā 95-8, Krasta iela 45)
Nr.410, Par nekustamā īpašuma atsavināšanu, pārdodot par brīvu cenu (3 lēmumprojekti: Dārzu ielā
37A-8, Maskavas ielā 9/2-44, Koku ielā 11B)
Nr.411-1 līdz 411-3, Par dzīvokļu jautājumiem (3 lēmumprojekti)
Nr.412, Par grozījumiem Rēzeknes pilsētas domes 17.12.2020. lēmumā Nr.1434 “Par ēdināšanas
pakalpojuma maksas noteikšanu Rēzeknes pilsētas vispārējās izglītības iestādēs”
Nr.413, Par tiesībām iepirkuma līguma noslēgšanas termiņa noteikšanai uz 10 gadiem
Nr.414, Par apliecinājumu aizdevējam sniegt galvojumu šķeldas katlu mājas būvniecībai
Nr.415, Par Atzinības raksta piešķiršanu
Nr.416, Par SIA „Rēzeknes Ūdens” pamatkapitāla palielināšanu
Nr.417, Par Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības domes saistošo noteikumu Nr.10 „Grozījumi
Rēzeknes pilsētas domes 2022.gada 21.janvāra noteikumos Nr.3 “Par Rēzeknes valstspilsētas
pašvaldības budžetu 2022.gadam”” apstiprināšanu

1.
Par Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības 2021.gada finanšu pārskata apstiprināšanu.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par budžetu un finanšu vadību” 30.pantu, likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija
noteikumiem Nr.344 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība”, dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības kopsavilkuma bilanci uz 2021.gada
31.decembri.
2. Apstiprināt Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības 2021.gada pašu kapitāla izmaiņu pārskatu
(veidlapa Nr.PK).
3. Apstiprināt Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības 2021.gada pārskatu par darbības
finansiālajiem rezultātiem (veidlapa Nr.FD).
4. Apstiprināt Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības naudas plūsmas pārskatu (veidlapa Nr.NP).
5. Apstiprināt Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības vadības ziņojumu par 2021.gada finanšu
pārskatu un pārējās pārskata veidlapas.
6. Apstiprināt 2021.gada budžeta izpildes pārskatu (ieņēmumi un izdevumi budžeta
klasifikācijas griezumā salīdzinājumā ar apstiprināto budžetu) saskaņā ar 1., 2., 3.pielikumu
un budžeta izpildes skaidrojumu.
Lēmums Nr.393. Tam ir 3 pielikumi un veidlapas.
2.
Par aizņēmumu ņemšanu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par
pašvaldību budžetiem” 22.pantu un likuma „Par valsts budžetu 2022.gadam” 10.panta 2.d. 1.p., dome
NOLEMJ:
1. Ņemt aizņēmumu Valsts kasē 73 401 euro (septiņdesmit trīs tūkstoši četri simti viens euro) ar
Valsts kases noteikto procentu likmi uz 5 gadiem ar 2 gadu atlikto pamatsummas maksājumu no
līguma slēgšanas brīža Latvijas- Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta “Zaļās
pilsētvides plānošana un pārvaldība ilgtspējīgai pilsētu attīstībai Latvijas – Krievijas robežpilsētās
(Shaping cities)” īstenošanai.
2. Garantēt aizņēmuma atmaksu no Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem.
Lēmums Nr.394.
3.
Par lokālplānojuma nekustamajā īpašumā ar kadastra Nr.21000030119 apstiprināšanu (Rēzeknes
valstspilsētas pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr.8).
Ar Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības domes (turpmāk – Dome) 2021.gada 9.septembra
lēmumu Nr.85 “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem
nekustamajā īpašumā Rēzeknē ar kadastra Nr.21000030119” (turpmāk – Lokālplānojums) tika uzsākta
Lokālplānojuma izstrāde zemesgabalos Maskavas ielā 25 un Maskavas iela 27, Rēzeknē un
apstiprināts darba uzdevums.
Dome 2022.gada 24.februārī pieņēma lēmumu Nr.324 " Par lokālplānojuma Maskavas ielā 25 un
27, Rēzeknē redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai". Publiskā apspriešana norisinājās no
2022.gada 8.marta līdz 2022.gada 5.aprīlim.
Saskaņā ar darba uzdevumu, publiskās apspriešanas laikā tika saņemti visi nepieciešamie
institūciju atzinumi. Atzinumos sniegti pozitīvi vērtējumi, kuros institūcijas neiebilst par izstrādāto
Lokālplānojuma redakciju. Fizisko un juridisko personu priekšlikumi netika saņemti.
Atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 "Noteikumi par pašvaldību
teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" (turpmāk – Noteikumi) 87.punktam, izvērtējot domē
iesniegto Lokālplānojuma redakciju, publiskās apspriešanas rezultātus, Lokālplānojuma izstrādes
vadītājas ziņojumu, konstatēts, ka nav nepieciešamības pilnveidot sagatavoto redakciju.
Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta
pirmo daļu un 25.pantu, Noteikumu 88.1.apakšpunktu un 91.punktu, likuma “Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļa 3.punktu, 43.panta pirmās daļas 1.punktu un 451. pantu, dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem zemesgabaliem Maskavas ielā
25 un 27, Rēzeknē galīgo redakciju un izdot saistošos noteikumus Nr.8 “Lokālplānojuma teritorijas
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plānojuma grozījumiem nekustamajā
īpašumā
ar kadastra Nr. 21000030119
teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” saskaņā ar pielikumu.
2. Paziņojumu par saistošo noteikumu publicēšanu ievietot Teritorijas attīstības plānošanas
informācijas sistēmā, kā arī publicēt oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", pašvaldības bezmaksas
informatīvajā izdevumā “Rēzeknes Vēstnesis” un pašvaldības tīmekļa vietnē www.rezekne.lv.
Lēmums Nr.395. Tā pielikumā SN Nr.8.
4.
Par līdzfinansējuma sniegšanu Latgales Kultūrvēstures muzeja vēsturiskās ēkas kosmētiskā
remonta veikšanai.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu, likuma „Par
pašvaldību budžetiem” 16.panta otro daļu, 2022.gada 21.janvāra Rēzeknes valstspilsētas domes
lēmumu Nr.279 “Par Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības budžetu 2022.gadam”, Rēzeknes
valstspilsētas pašvaldības aģentūras „Rēzeknes Kultūras un tūrisma centrs” nolikuma 2.2.12. punktu
un Latgales Kultūrvēstures muzeja 2022.gada 21.marta aktu par bojājumiem ēkas cokola, fasādes un
ieejas daļām, dome NOLEMJ:
piešķirt Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības aģentūrai „Rēzeknes Kultūras un tūrisma centrs”
7138,98 EUR (septiņi tūkstoši viens simts trīsdesmit astoņi eiro 98 centi) no pamatbudžeta
programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem līdzfinansējuma sniegšanai” Latgales
Kultūrvēstures muzeja vēsturiskās ēkas kosmētiskā remonta veikšanai.
Lēmums Nr.396.
5.
Par Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības domes saistošo noteikumu Nr.9 „Grozījumi Rēzeknes
pilsētas domes 08.02.2013. saistošajos noteikumos Nr.6 „Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības
aģentūras “Rēzeknes Kultūras un tūrisma centrs” struktūrvienību maksas pakalpojumi””
apstiprināšanu.
Pamatojoties uz “Publisko aģentūru likuma” 17.panta otro un ceturto daļu, Rēzeknes
valstspilsētas pašvaldības aģentūras „Rēzeknes Kultūras un tūrisma centrs” nolikuma 2.5.punktu,
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 4.panta pirmās daļas 1.punktu, 8.panta trešo daļu,
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu, dome
NOLEMJ:
1) apstiprināt Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības domes saistošos noteikumus Nr.9 „Grozījumi
Rēzeknes pilsētas domes 2013.gada 8.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Rēzeknes valstspilsētas
pašvaldības aģentūras "Rēzeknes Kultūras un tūrisma centrs" struktūrvienību maksas pakalpojumi””
saskaņā ar pielikumu;
2) Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Latvijas
Vēstnesis”.
Lēmums Nr.397. Tā pielikumā SN Nr.9.
6.
Par naudas balvu piešķiršanu par izciliem sasniegumiem sportā 2021. gadā.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Izglītības likuma
17.panta trešās daļas 27.punktu un Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības 17.12.2020. noteikumiem ,,Par
naudas balvu piešķiršanu par izciliem sasniegumiem sportā un to apmēru”, dome NOLEMJ:
Par sasniegumiem sportā 2021.gadā piešķirt Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības pateicības
rakstus un naudas balvas:
1. Rēzeknes bērnu-jaunatnes sporta skolas un valstspilsētas sporta biedrību audzēkņiem un viņu
treneriem par sasniegtajiem rezultātiem Latvijas Republikas čempionātos pieaugušajiem galda tenisā,
grieķu-romiešu cīņā un vieglatlētikā: I vieta – 120,00 EUR, II vieta – 90,00 EUR, III vieta – 60,00
EUR.
2. Rēzeknes valstspilsētas sportistiem par sasniegtajiem rezultātiem Latvijas Republikas
čempionātos pieaugušajiem šahā un svaru stieņa spiešanā guļus: II vieta – 45,00 EUR, III vieta –
30,00 EUR.
3. Rēzeknes bērnu-jaunatnes sporta skolas un valstspilsētas sporta biedrību audzēkņiem un viņu
treneriem par sasniegtajiem rezultātiem Latvijas Republikas čempionātos junioriem (U-23; U-20) un
jauniešiem (U-18; U-17) grieķu-romiešu cīņā, karatē, peldēšanā, sporta dejās un vieglatlētikā: I vieta
– 100,00 EUR, II vieta – 75,00 EUR, III vieta – 50,00 EUR.
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4. Rēzeknes valstspilsētas sporta biedrību audzēkņiem un viņu treneriem par sasniegtajiem
rezultātiem Latvijas Republikas čempionātos jauniešiem (U-16) karatē: III vieta – 40,00 EUR.
5. Rēzeknes bērnu-jaunatnes sporta skolas audzēkņiem un viņu treneriem par sasniegtajiem
rezultātiem Latvijas Republikas čempionātos jauniešiem (U-14; U-13) peldēšanā un šahā: I vieta –
50,00 EUR, II vieta – 40,00 EUR, III vieta – 25,00 EUR.
6. Rēzeknes bērnu-jaunatnes sporta skolas un valstspilsētas sporta biedrību audzēkņiem un viņu
treneriem par sasniegtajiem rezultātiem Latvijas Republikas čempionātā jauniešiem (U-12) sporta
dejās un motosportā: I vieta – 25,00 EUR, II vieta – 20,00 EUR, III vieta – 15,00 EUR.
7. Rēzeknes bērnu-jaunatnes sporta skolas un valstspilsētas sporta biedrību audzēkņiem un viņu
treneriem par sasniegtajiem rezultātiem, kuru rezultātā sportisti tika iekļauti Latvijas izlases
(pieaugušo, U-20; U-23) sastāvā galda tenisā, peldēšanā, telpu futbolā un vieglatlētikā: dalība izlases
komandā Eiropas čempionātā – 60,00 EUR, dalība izlases komandā Baltijas čempionātā – 50,00
EUR, dalība izlases komandā treniņu procesā – 30,00 EUR.
8. Rēzeknes bērnu-jaunatnes sporta skolas un valstspilsētas sporta biedrību audzēkņiem un viņu
treneriem par sasniegtajiem rezultātiem, kuru rezultātā sportisti tika iekļauti Latvijas izlases (U-18;
U-19) sastāvā basketbolā, futbolā, galda tenisā: dalība izlases komandā Eiropas čempionātā – 50,00
EUR, dalība izlases komandā Baltijas čempionātā – 40,00 EUR, dalība izlases komandā treniņu
procesā – 30,00 EUR.
9. Rēzeknes valstspilsētas sporta veterānu komandu dalībniekiem par sasniegtajiem rezultātiem
Baltijas un Latvijas čempionātos veterāniem nūjošanā, svaru stieņa spiešanā guļus, tenisā un
vieglatlētikā: I vieta – 60,00 EUR, II vieta – 45,00 EUR, III vieta – 30,00 EUR.
Naudas balvas (kopējā summa 4680,00 EUR) izmaksāt no Rēzeknes valstspilsētas domes Sporta
pārvaldes budžeta līdzekļiem.
Lēmums Nr.398.
7.
Par grozījumu Rēzeknes valstspilsētas domes pārvaldes „Sociālais dienests” nolikumā.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 16.jūnija noteikumu Nr.313 “Darbības programmas
“Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalitatīvu institucionālai
aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu
pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1. pasākuma “Deinstitucionalizācija”
īstenošanas noteikumi” 41.2 un 41.3. apakšpunktu, Rēzeknes valstspilsētas domes pārvaldes “Sociālais
dienests” struktūrvienība “Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs”, Viļānu ielā 10, Rēzeknē,
sniedz divus sociālos pakalpojumus: Dienas aprūpes centra pakalpojumu un Specializētās darbnīcas
pakalpojumu personām ar garīga rakstura traucējumiem. Šobrīd tiek veidots jauns sociālais
pakalpojums Grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojums – Atbrīvošanas aleja 147a, Rēzeknē, un
Atbrīvošanas aleja 151–3a, Rēzeknē. Pamatojoties uz Rēzeknes pilsētas domes 2005.gada 1.septembra
saistošo noteikumu Nr.13 “Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības nolikums” 7.punktu, likuma „Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu, 21.panta pirmās daļas 8. punktu, 41. panta pirmās daļas
2. punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73. panta pirmās daļas 1. punktu, dome NOLEMJ:
1. Papildināt Rēzeknes valstspilsētas domes pārvaldes „Sociālais dienests” nolikumu
(apstiprināts ar Rēzeknes pilsētas domes 2013.gada 26.aprīļa lēmumu Nr.168 (protokols Nr. 10,
6.punkts)) ar 11.10.3. apakšpunktu šādā redakcijā:
“11.10.3. grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojumu – māju vai atsevišķu dzīvokli, kurā personai ar
garīga rakstura traucējumiem nodrošina mājokli, individuālu atbalstu sociālo problēmu risināšanā un,
ja nepieciešams, sociālo aprūpi.”
2. Rēzeknes valstspilsētas domes pārvaldes “Sociālais dienests” nolikuma grozījumi stājās
spēkā 2022.gada 1.jūnijā.
Lēmums Nr.399.
8.
Par grozījumiem Rēzeknes valstspilsētas domes pārvaldes „Sociālais dienests”
Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra nolikumā.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 16.jūnija noteikumu Nr.313 “Darbības programmas
“Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalitatīvu institucionālai
aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu
pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1. pasākuma “Deinstitucionalizācija”
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īstenošanas noteikumu 41.2 un 41.3. apakšpunktu Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības dome realizē
projektu “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Rēzeknes
pilsētas pašvaldībā” (Nr.9.3.1.1/19/I/050), turpmāk – Projekts. Projekta mērķis ir sabiedrībā balstītu
sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Rēzeknes valstspilsētas pašvaldībā atbilstoši
pašvaldību attīstības programmas noteiktajām prioritātēm. Pašvaldībai ir jāorganizē sabiedrībā balstītu
sociālo pakalpojumu īstenošana personām ar garīga rakstura traucējumiem. Lai nodrošinātu
nepieciešamos sociālos pakalpojumus, projekta ietvaros tiek veidots Grupu mājas (dzīvokļa)
pakalpojums personām ar garīga rakstura traucējumiem. Grupu mājas (dzīvokļa) adrese – Atbrīvošanas
aleja 147a, Rēzeknē – 16 personām un 1 dzīvoklis divām personām Atbrīvošanas aleja 151-3a,
Rēzeknē. Pakalpojumu sniegs Rēzeknes valstspilsētas domes pārvaldes „Sociālais dienests”
struktūrvienība ,,Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrsˮ.
Ņemot vērā minēto un pamatojoties Ministru kabineta 2017. gada 13.jūnija noteikumu Nr. 338
“Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem” 10. nodaļu, Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības domes
2005.gada 1.septembra saistošo noteikumu Nr.13 “Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības nolikums”
ievaddaļas trešo rindkopu, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu, 21.panta pirmās
daļas 8. punktu, 41. panta pirmās daļas 2. punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73. panta pirmās
daļas 1. punktu, dome NOLEMJ:
1. Izdarīt Rēzeknes valstspilsētas domes pārvaldes “Sociālais dienests” Daudzfunkcionālā
sociālo pakalpojumu centra nolikumā (apstiprināts ar Rēzeknes pilsētas domes 2021.gada 8.maija
lēmumu Nr.1614 (protokols Nr.126,5.punkts)) šādus grozījumus:
1.1. Aizstāt nolikuma nosaukumā, 1.punktā un 5.punktā vārdu “pilsēta” ar vārdu “valstspilsēta”
(attiecīgā locījumā).
1.2. Izteikt 3.punktu šādā redakcijā:
“3. Centra pakalpojumi tiek nodrošināti:
3.1. Dienas aprūpes centra pakalpojums - Viļānu iela 10, Rēzekne, LV – 4601;
3.2. Specializētās darbnīcas pakalpojums - Viļānu iela 10, Rēzekne, LV – 4601;
3.3. Grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojums - Atbrīvošanas aleja 147a, Rēzekne, LV-4604 un
Atbrīvošanas aleja 151-3a, Rēzekne, LV-4604.”
1.3. Izteikt 10.punktu šādā redakcijā:
“10. Centram ir šādas funkcijas, nodrošināt:
10.1. dienas aprūpes centra pakalpojumu – dienas laikā sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas pakalpojumus, sociālo prasmju attīstību, izglītošanu un brīvā laika pavadīšanas
iespējas personām ar funkcionāliem traucējumiem.
Maksimālais sociālā pakalpojuma saņēmēju skaits ir līdz 35 personām.
10.2. specializētās darbnīcas pakalpojumu – sociālo rehabilitācijas pakalpojumu un prasmju
veicinošu aktivitāšu nodrošināšana personām ar garīga rakstura traucējumiem.
Maksimālais sociālā pakalpojuma saņēmēju skaits ir līdz 25 personām.
10.3. grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojumu - māju vai atsevišķu dzīvokli, kurā personai ar garīga
rakstura traucējumiem nodrošina mājokli, individuālu atbalstu sociālo problēmu risināšanā un,
ja nepieciešams, sociālo aprūpi.”
Maksimālais sociālā pakalpojuma saņēmēju skaits ir līdz 18 personām.”
1.4. Papildināt 11.punktu ar 11.3. apakšpunktu:
“11.3. Grupu māja (dzīvoklis).”
1.5. Papildināt nolikumu ar 21.11.1 apakšpunktu:
“21.11.1 Nodrošināt klientiem mājokli un diennakts uzraudzību grupu mājā (dzīvoklī)”.
1.6. Papildināt nolikumu ar 23. 1 un 23. 2 punktu:
“23.1 Centra uzdevumi, sniedzot grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojumu klientam ar vidēji
smagiem funkcionāliem traucējumiem:
23.1 1. nodrošināt diennakts uzraudzību, kuru veic vismaz viens darbinieks vai elektroniskās
informēšanas sistēma, ar kuras lietošanu iepazīstināti visi klienti un kura ir ērti lietojama ārkārtas
situācijā;
23.1 2. nodrošināt sadzīves iemaņu uzturēšanu vai korekciju;
23.1 3. nodrošināt atbalstu pašaprūpē;
23.1 4. nodrošināt sociālo prasmju pilnveidi;
23.1 5. nodrošināt atbalstu darba meklēšanā un izpratnes par darba attiecībām veidošanu;
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23.1 6. nodrošināt sabiedrībai pieņemamu saskarsmes iemaņu apgūšanu;
23.1 7. nodrošināt atbalstu fiziski aktīva dzīvesveida veicināšanai;
23.1 8. nodrošināt sociālā darbinieka individuālās konsultācijas.
23.2 Centra uzdevumi, sniedzot grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojumu klientam ar smagiem un
ļoti smagiem funkcionāliem traucējumiem un klientiem ar ierobežotu rīcībspēju:
23.2 1. nodrošināt diennakts uzraudzību, kuru veic vismaz viens darbinieks;
23.2 2. nodrošināt palīdzību un atbalstu pašaprūpē vai, ja nepieciešams, sociālo aprūpi;
23.2 3. nodrošināt sadzīves iemaņu apgūšanu un uzturēšanu;
23.2 4. nodrošināt sociālo prasmju pilnveidi;
23.2 5. nodrošināt sabiedrībai pieņemamu saskarsmes iemaņu apgūšanu;
23.2 6. nodrošināt sociālā darbinieka individuālās konsultācijas.”
2.
Lēmuma 1.punktā noteiktie Rēzeknes valstspilsētas domes pārvaldes “Sociālais dienests”
Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra nolikuma grozījumi stājas spēkā 2022.gada 1.jūnijā.
Lēmums Nr.400.
9.
Par dzīvokļu jautājumiem (7 lēmumprojekti).
Dome NOLEMJ:
1) SIA “Rēzeknes Namsaimnieks” pagarināt uz 1 (vienu) gadu dzīvojamās telpas Rēzeknē,
Maskavas iela 20, dzīv.***, īres līguma termiņu ar ***;
2) *** pēc vienošanās parakstīšanas par dzīvojamās telpas īres līguma termiņa pagarināšanu
noslēgt/pagarināt līgumus ar SIA „RĒZEKNES SILTUMTĪKLI„, SIA „RĒZEKNES ŪDENS„,
elektroenerģijas piegādātāju un citu komunālo pakalpojumu sniedzējiem;
3) iekļaut īres līgumā īrnieka tiesības prasīt līguma pagarināšanu. Izīrētājam ir tiesības atteikt
īres līguma pagarināšanu, ja netiek ievēroti dzīvojamās telpas īres līguma nosacījumi;
4) vienošanās par dzīvojamās telpas īres līguma termiņa pagarināšanu noslēdzama mēneša
laikā pēc šā lēmuma pieņemšanas;
5) saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 20.pantu noteikt
ierobežojumus privatizēt un atsavināt dzīvojamo telpu.
Lēmums Nr.401-1.
Dome NOLEMJ:
1) SIA “Rēzeknes Namsaimnieks” pagarināt uz 1 (vienu) gadu dzīvojamās telpas Rēzeknē,
Baznīcas iela 29A, dzīv.***, īres līguma termiņu ar ***;
2) *** pēc vienošanās parakstīšanas par dzīvojamās telpas īres līguma termiņa pagarināšanu
noslēgt/pagarināt līgumus ar SIA „RĒZEKNES ŪDENS„, elektroenerģijas piegādātāju un citu
komunālo pakalpojumu sniedzējiem;
3) iekļaut īres līgumā īrnieka tiesības prasīt līguma pagarināšanu. Izīrētājam ir tiesības atteikt
īres līguma pagarināšanu, ja netiek ievēroti dzīvojamās telpas īres līguma nosacījumi;
4) vienošanās par dzīvojamās telpas īres līguma termiņa pagarināšanu noslēdzama mēneša
laikā pēc šā lēmuma pieņemšanas;
5) saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 20.pantu noteikt
ierobežojumus privatizēt un atsavināt dzīvojamo telpu.
Lēmums Nr.401-2.
Dome NOLEMJ:
1) SIA “Rēzeknes Namsaimnieks” pagarināt uz 3 (trim) gadiem dzīvojamās telpas Rēzeknē,
Viļānu iela 2A, dzīv.***, īres līguma termiņu ar ***;
2) *** pēc vienošanās parakstīšanas par dzīvojamās telpas īres līguma termiņa pagarināšanu
noslēgt/pagarināt līgumus ar SIA „RĒZEKNES SILTUMTĪKLI„, SIA „RĒZEKNES ŪDENS„,
elektroenerģijas piegādātāju un citu komunālo pakalpojumu sniedzējiem;
3) iekļaut īres līgumā īrnieka tiesības prasīt līguma pagarināšanu. Izīrētājam ir tiesības atteikt
īres līguma pagarināšanu, ja netiek ievēroti dzīvojamās telpas īres līguma nosacījumi;
4) vienošanās par dzīvojamās telpas īres līguma termiņa pagarināšanu noslēdzama mēneša
laikā pēc šā lēmuma pieņemšanas;
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5) saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 20.pantu noteikt
ierobežojumus privatizēt un atsavināt dzīvojamo telpu.
Lēmums Nr.401-3.
Dome NOLEMJ:
1) SIA “Rēzeknes Namsaimnieks” noslēgt uz 1 (vienu) gadu dzīvojamās telpas īres līgumu ar
***, ģimenē 1 cilvēks, deklarētā dzīvesvieta Rēzeknē *** par dzīvojamās telpas Rēzeknē, Maskavas
iela 20, dzīv.*** izīrēšanu, nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus;
2) *** pēc dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanas noslēgt līgumus ar SIA „RĒZEKNES
SILTUMTĪKLI„, SIA „RĒZEKNES ŪDENS„, elektroenerģijas piegādātāju un citu komunālo
pakalpojumu sniedzējiem;
3) iekļaut īres līgumā īrnieka tiesības prasīt līguma pagarināšanu. Izīrētājam ir tiesības atteikt
īres līguma pagarināšanu, ja netiek ievēroti dzīvojamās telpas īres līguma nosacījumi;
4) dzīvojamās telpas īres līgums noslēdzams mēneša laikā pēc šā lēmuma pieņemšanas;
5) saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 20.pantu noteikt
ierobežojumus privatizēt un atsavināt dzīvojamo telpu.
Lēmums Nr.401-4.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Dzīvojamo telpu
īres likuma 32.panta pirmo daļu, Rēzeknes valstspilsētas domes saistošo noteikumu Nr.5 “Par
Rēzeknes valstspilsētas pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanas kārtību” 4., 5., 6., 7. un
8.punktiem, dome NOLEMJ:
1) SIA “Rēzeknes Namsaimnieks” noslēgt dzīvojamās telpas Rēzeknē, Krāslavas iela 9, dzīv.***,
īres līgumu uz 10 (desmit) gadiem ar *** (ģimenes locekļi – ***, *** un ***);
2) dzīvojamās telpas īres līgums noslēdzams mēneša laikā pēc šā lēmuma pieņemšanas.
Lēmums Nr.401-5.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Dzīvojamo telpu
īres likuma 32.panta pirmo daļu, Rēzeknes valstspilsētas domes saistošo noteikumu Nr.5 “Par
Rēzeknes valstspilsētas pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanas kārtību” 4., 5., 6., 7.
punktiem, dome NOLEMJ:
1) SIA “Rēzeknes Namsaimnieks” noslēgt dzīvojamās telpas Rēzeknē, Maskavas iela 12,
dzīv.***, īres līgumu uz 10 (desmit) gadiem ar *** (ģimenes loceklis ***);
2) dzīvojamās telpas īres līgums noslēdzams mēneša laikā pēc šā lēmuma pieņemšanas.
Lēmums Nr.401-6.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Dzīvojamo telpu
īres likuma 32.panta pirmo daļu, Rēzeknes valstspilsētas domes saistošo noteikumu Nr.5 “Par
Rēzeknes valstspilsētas pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanas kārtību” 4., 5., 6. punktiem,
dome NOLEMJ:
1) SIA “Rēzeknes Namsaimnieks” noslēgt dzīvojamās telpas Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 101,
dzīv.***, īres līgumu uz 10 (desmit) gadiem ar ***;
2) dzīvojamās telpas īres līgums noslēdzams mēneša laikā pēc šā lēmuma pieņemšanas.
Lēmums Nr.401-7.
10.
Par adreses piešķiršanu.
Ziņo Anna Munda (Pilsētvides un attīstības pārvaldes zemes ierīcības inženiere)

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un Ministru kabineta
29.06.2021. noteikumu Nr.455 “Adresācijas noteikumi” 28.punktu, dome NOLEMJ:
īpašuma sastāvā (kadastra Nr.2100 900 8262, Brīvības ielā 39-NT1, Rēzeknē) ietilpstošajai
nedzīvojamai telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 2100 011 0414 001 042, piešķirt adresi: Brīvības
iela 39-1, Rēzekne, LV-4601.
Lēmums Nr.402.
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11.
Par zemes vienību iznomāšanu
(3 lēmumprojekti: Meža ielā 6C, Latgales ielā 2, Strādnieku šķērsielā 12).
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu; Ministru kabineta
19.06.2018. noteikumu Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”
29.1.apakšpunktu, 31.punktu; Rēzeknes pilsētas domes 13.06.2019. saistošo noteikumu Nr.19 „Par
Rēzeknes pilsētas pašvaldībai piederošu vai piekrītošu neapbūvēto zemesgabalu nomu” 3.punktu;
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.1 panta pirmo daļu,
dome NOLEMJ:
1. Iznomāt SIA “ALBA-LTD” reģ.Nr.42403004934 bez apbūves tiesībām zemes vienību 0.1599
ha platībā (saskaņā ar pielikumu) Latgales ielā 2, Rēzeknē, ar kadastra Nr. 2100 013 0251 (kadastra
apzīmējums 2100 013 0251), pagaidu lietošanā piegulošās teritorijas apsaimniekošanai (ar
nosacījumu, ka nomnieks neapbūvētajā zemes vienības daļā neveic saimniecisko darbību, kurai
samazinātas nomas maksas piemērošanas gadījumā atbalsts nomniekam kvalificējams kā
komercdarbības atbalsts).
2. Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Pilsētvides un attīstības pārvaldei noslēgt zemes nomas
līgumu ar SIA “ALBA-LTD”, nosakot līguma darbības termiņu 10 (desmit) gadi.
3. Noteikt šī lēmuma 1.punktā minētās zemes vienības nomas maksu 3% no zemes kadastrālās
vērtības gadā, bet ne mazāk kā 43 euro.
Lēmums Nr.403-1. Tam ir 1 pielikums.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu; Ministru kabineta
19.06.2018. noteikumu Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”
29.3.apakšpunktu, 31.punktu; Rēzeknes pilsētas domes 13.06.2019. saistošo noteikumu Nr.19 „Par
Rēzeknes pilsētas pašvaldībai piederošu vai piekrītošu neapbūvēto zemesgabalu nomu” 2.punktu;
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.1 panta pirmo daļu,
dome NOLEMJ:
1. Iznomāt bez apbūves tiesībām no Rēzeknes valstspilsētas pašvaldībai piekrītošās zemes
vienības Meža ielā 6C, Rēzeknē, ar kadastra Nr.*** (kadastra apzīmējums ***) mazdārziņa
apsaimniekošanai (ar nosacījumu, ka nomnieks neapbūvētajā zemes vienības daļā neveic saimniecisko
darbību, kurai samazinātas nomas maksas piemērošanas gadījumā atbalsts nomniekam kvalificējams
kā komercdarbības atbalsts), saskaņā ar pielikumu sekojošām personām:
1.1. *** zemes vienības daļu 0.0100 ha platībā;
1.2. *** zemes vienības daļu 0.0484 ha platībā;
1.3. *** zemes vienības daļu platībā 0.0418 ha;
1.4. *** zemes vienības daļu 0.0100 ha platībā;
2. Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Pilsētvides un attīstības pārvaldei noslēgt zemes nomas
līgumu ar ***, ***, *** un *** nosakot līguma darbības termiņu 10 (desmit) gadi.
3. Noteikt šī lēmuma 1.punktā minētās zemes vienības nomas maksu 1.5% no zemes kadastrālās
vērtības gadā, bet ne mazāk kā 28 euro.
Lēmums Nr.403-2. Tam ir 1 pielikums.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu; Ministru kabineta
19.06.2018. noteikumu Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”
29.1.apakšpunktu, 31.punktu; Rēzeknes pilsētas domes 13.06.2019. saistošo noteikumu Nr.19 „Par
Rēzeknes pilsētas pašvaldībai piederošu vai piekrītošu neapbūvēto zemesgabalu nomu” 3.punktu;
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.1 panta pirmo daļu,
dome NOLEMJ:
1. Iznomāt *** bez apbūves tiesībām zemes vienības daļu 0.0997 ha platībā (saskaņā ar
pielikumu) Strādnieku šķērsielā 12, Rēzeknē, ar kadastra Nr. *** (kadastra apzīmējums ***), pagaidu
lietošanā piegulošās teritorijas apsaimniekošanai (ar nosacījumu, ka nomnieks neapbūvētajā zemes
vienības daļā neveic saimniecisko darbību, kurai samazinātas nomas maksas piemērošanas gadījumā
atbalsts nomniekam kvalificējams kā komercdarbības atbalsts).
2. Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Pilsētvides un attīstības pārvaldei noslēgt zemes nomas
līgumu ar ***, nosakot līguma darbības termiņu 10 (desmit) gadi.
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3. Noteikt šī lēmuma 1.punktā minētās zemes vienības nomas maksu 3% no zemes kadastrālās
vērtības gadā, bet ne mazāk kā 43 euro.
Lēmums Nr.403-3. Tam ir 1 pielikums.
12.
Par zemes ierīcības projekta “Par zemes vienības Slimnīcas ielā 1A, Rēzeknē sadalīšanu”
apstiprināšanu.
Izskatot SIA “B&B struktūra” 2022.gada 14.aprīlī iesniegto zemes ierīcības projektu “Par zemes
vienības Slimnīcas ielā 1A, Rēzeknē sadalīšanu”, tika konstatēts, ka zemes ierīcības projekts izstrādāts
atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumu Nr.505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes
noteikumi” noteiktajām prasībām un 2021.gada 21.oktobra Rēzeknes valstspilsētas domes lēmumam
Nr.160 “Par zemes vienības Slimnīcas ielā 1A, Rēzeknē sadalīšanu”.
Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, Ministru kabineta 02.08.2016. noteikumu Nr.505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes
noteikumi” 26.punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumiem Nr.496 “Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”,
Ministru kabineta 29.06.2021.noteikumu Nr.455 “Adresācijas noteikumi” 9.punktu, dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt SIA“B&B struktūra”2022.gada 14.aprīlī iesniegto zemes ierīcības projektu “Par
zemes vienības Slimnīcas ielā1A, Rēzeknē sadalīšanu”:
1.1. zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 2100 006 0044 Krasta ielā 85, Rēzeknē, platība ir
1.8595 ha;
1.2. zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 2100 006 0043 Krasta ielā 87, Rēzeknē, platība ir
1.5951 ha;
1.3. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 2100 006 0045 Krasta iela, platība ir 1.1430 ha.
2. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 2100 006 0043 (platība 1.5951 ha) piešķirt adresi
Krasta iela 87, Rēzekne, LV-4601, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 2100 006 0044 (platība
1.8595 ha) mainīt adresi no Slimnīcas iela 1A, Rēzekne, LV-4601 (adreses kods 105883815) uz adresi
Krasta iela 87, Rēzekne, LV-4601, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 2100 006 0045 (platība
1.1430 ha, posmā līdz K.Valdemāra ielai) piešķirt nosaukumu “Krasta iela”.
3. Apstiprināt nekustamā īpašuma lietošanas mērķus:
3.1. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 2100 006 0044 Krasta ielā 85, Rēzeknē (platība
1.8595 ha) un zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 2100 006 0043 Krasta ielā 87, Rēzeknē (platība
1.5951 ha) – “ Pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve, kods 0908”;
3.2. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 2100 006 0045, platība 1.1430 ha – “Zeme
dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā, kods 1101.”
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes Tiesu namā (Atbrīvošanas
alejā 88, Rēzeknē, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Lēmums Nr.404.
13.
Par zemes vienību Lokomotīvju ielā 18A, Lokomotīvju ielā 18B, Lokomotīvju ielā 18C, Lokomotīvju
ielā 20 un Lokomotīvju iela 22A, Rēzeknē, robežu un platības precizēšanu.
Rēzeknes valstspilsētas pašvaldībai piekrītošās zemes vienības Lokomotīvju ielā 18A (kadastra
apzīmējums 2100 011 0068, platība 0.1625 ha), Lokomotīvju ielā 18B (kadastra apzīmējums 2100 011
0069, platība 0.2013 ha), Lokomotīvju ielā 18C (kadastra apzīmējums 2100 011 0070, platība 0.1722
ha), Lokomotīvju ielā 20 (kadastra apzīmējums 2100 011 0071, platība 0.2042 ha) un Lokomotīvju
ielā 22A (kadastra apzīmējums 2100 011 0067, platība 0.3122 ha) nav uzmērītas un nav reģistrētas
zemesgrāmatā.
Apsekojot dabā un veicot topogrāfisku uzmērīšanu, tika konstatēts, ka zemes vienību robežas
neatbilst reālajai situācijai dabā. Līdz ar to, nepieciešams veikt zemes vienību robežu un platību
izmaiņas, pārkārtojot robežas atbilstoši situācijai dabā.
Pamatojoties uz augstāk minēto un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Ministru kabineta noteikumu Nr.263 ”Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas
noteikumi” 132. punktu, dome NOLEMJ:
1. Noteikt, ka zemes vienību precizētās platības, saskaņā ar pielikumu Nr.1 ir:
1.1. zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 2100 011 0068 Lokomotīvju ielā 18A, Rēzeknē
platība ir 0.1900 ha;
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1.2. zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 2100 011 0069 Lokomotīvju ielā 18B, Rēzeknē
platība ir 0,2000 ha;
1.3. zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 2100 011 0070 Lokomotīvju ielā 18C, Rēzeknē
platība ir 0,1675 ha;
1.4. zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 2100 011 0071 Lokomotīvju ielā 20, Rēzeknē
platība ir 0,2010 ha;
1.5. zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 2100 011 0067 Lokomotīvju ielā 22A, Rēzeknē
platība ir 0,2909 ha.
2. Pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 2.punktu, zemes vienība Lokomotīvju ielā 18A
(kadastra apzīmējums 2100 011 0068, platība 0.1900 ha), Lokomotīvju ielā 18B, (kadastra
apzīmējums 2100 011 0069, platība 0.2000 ha), Lokomotīvju ielā 18C (kadastra apzīmējums 2100 011
0070, platība 0.1675 ha), Lokomotīvju ielā 20 (kadastra apzīmējums 2100 011 0071, platība 0.2010 ha
) un Lokomotīvju ielā 22A (kadastra apzīmējums 2100 011 0067, platība 0.2909 ha) piekrīt Rēzeknes
valstspilsētas pašvaldībai.
3. Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Pilsētvides un attīstības pārvaldei veikt iepriekšminētajos
punktos noteiktās izmaiņas grāmatvedības uzskaitē.
Lēmums Nr.405.
14.
Par grozījumiem Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības domes 21.10.2021. lēmumā Nr.156 “Par
jaunizveidotu zemes vienību A.Upīša ielā 51A, Rēzeknē”.
Ar 21.10.2022. Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības domes lēmumu Nr.156 “Par jaunizveidotu
zemes vienību A.Upīša ielā 51A, Rēzeknē” tika sadalīta pašvaldībai piekrītošā zemes vienība ar
kadastra apzīmējumu 2100 016 0225 divās atsevišķās zemes vienībās.
Rēzeknes valstspilsētas pašvaldībā 04.04.2022. tika saņemta Valsts zemes dienesta Adrešu
reģistra departamenta vēstule, kurā norādīts, ka pašvaldība pieļāvusi pārrakstīšanās kļūdu 21.10.2022.
lēmumā Nr.156 (protokols Nr.12, 16.punkts) “Par jaunizveidotu zemes vienību A.Upīša ielā 51A,
Rēzeknē” un ir nepieciešams labot adresi A.Upīša iela 51A, Rēzekne uz adresi A.Upīša iela 61A,
Rēzekne.
Pamatojoties uz iepriekš minēto, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un
Ministru kabineta 29.06.2021. noteikumu Nr.455 “Adresācijas noteikumi” 57.punktu, dome
NOLEMJ:
veikt grozījumus Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības domes 21.10.2021. lēmumā Nr.156 “Par
jaunizveidotu zemes vienību A.Upīša ielā 51A, Rēzeknē” (protokols Nr.12, 16.punkts) pārrakstīšanas
kļūdas rezultātā aizstāt visā lēmuma tekstā skaitli ”51A” ar skaitli “61A”.
Lēmums Nr.406.
15.
Par Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības domes 22.07.2021. lēmuma Nr.32 “Par zemes vienības
Atbrīvošanas alejā 21, Rēzeknē sadalīšanu” atcelšanu.
Rēzeknes valstspilsētas pašvaldībā 07.04.2022. saņemts *** iesniegums ar lūgumu anulēt
15.07.2021. iesniegumu par zemes vienības Atbrīvošanas alejā 21, Rēzeknē sadalīšanu un atcelt
22.07.2021. Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības domes lēmumu Nr.32 “Par zemes vienības
Atbrīvošanas alejā 21, Rēzeknē sadalīšanu”.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un saskaņā likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, dome NOLEMJ:
atcelt Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības domes 22.07.2021. lēmumu Nr.32 “Par zemes
vienības Atbrīvošanas alejā 21, Rēzekne sadalīšanu” (protokols Nr.4, 15.punkts).
Lēmums Nr.407.
16.
Par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma atsavināšanu, pārdodot izsolē ar pretendentu atlasi
(2 lēmumprojekti: K.Barona ielā 30A, Krasta ielā 67A).
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,
3.panta otro daļu, 4.panta pirmo daļu, 5.panta sesto daļu, 8.panta otro daļu, 14.panta ceturto daļu,
44.panta astotās daļas 1.punktu, Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas
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nolikumu un Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas 19.04.2022. sēdes
protokolu Nr.29, dome NOLEMJ:
1) Nodot atsavināšanai, pārdodot izsolē ar pretendentu atlasi, nekustamo īpašumu – K.Barona
ielā 30A, Rēzeknē, kadastra apzīmējums 2100 017 0472, ar kopējo platību 0,1438 ha, nosakot izsoles
sākumcenu 5900,00 eiro un izsoles soli - 500,00 eiro.
2) Apstiprināt Rēzeknes valstspilsētas pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma K.Barona ielā
30A, Rēzeknē, izsoles noteikumus.
Lēmums Nr.408-1. Tam ir 1 pielikums.
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,
3.panta otro daļu, 4.panta pirmo daļu, 5.panta sesto daļu, 8.panta otro daļu, 14.panta ceturto daļu,
44.panta astotās daļas 1.punktu, Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas
nolikumu un Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas 19.04.2022. sēdes
protokolu Nr.29, dome NOLEMJ:
1) Nodot atsavināšanai, pārdodot izsolē ar pretendentu atlasi, nekustamo īpašumu – Krasta ielā
67A, Rēzeknē, kadastra apzīmējums 2100 009 0922, ar kopējo platību 0,1107 ha, nosakot izsoles
sākumcenu 4500,00 eiro un izsoles soli - 450,00 eiro.
2) Apstiprināt Rēzeknes valstspilsētas pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Krasta ielā
67A, Rēzeknē, izsoles noteikumus.
Lēmums Nr.408-2. Tam ir 1 pielikums.
17.
Par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma atsavināšanu, pārdodot elektroniskajā izsolē
(3 lēmumprojekti: Atbrīvošanas alejā 194A, Latgales ielā 95-8, Krasta iela 45).
Izvērtējot 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, 4.panta
pirmo daļu, Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas 19.04.2022. protokolu
Nr.29, dome NOLEMJ:
1) Nodot atsavināšanai, pārdodot elektroniskajā izsolē, nekustamo īpašumu – neapbūvētu zemes
vienību Atbrīvošanas alejā 194A, Rēzeknē, kadastra apzīmējumu 2100 021 0043, ar kopējo platību
0,246 ha, nosakot pārdošanas cenu 11 200,00 eiro, izsoles soli paredzot 1000,00 eiro.
2) Apstiprināt Rēzeknes pilsētas pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Atbrīvošanas alejā
194A, Rēzeknē, izsoles noteikumus.
Lēmums Nr.409-1. Tam ir 1 pielikums.
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,
4.panta pirmo daļu, Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas nolikumu un
Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas 19.04.2022. sēdes protokolu Nr.29,
dome NOLEMJ:
1) Nodot atsavināšanai, pārdodot elektroniskā izsolē nekustamo īpašumu Latgales ielā 95-8,
Rēzeknē ar kadastra Nr.2100 901 4084, 70,5 m2 platībā, kā arī pie dzīvokļa īpašuma piederošo
kopīpašuma 7050/26790 domājamo daļu no divām būvēm (kadastra apzīmējumi 2100 014 0263 001
un 2100 014 0262 001), nosakot izsoles sākumcenu 8700,00 eiro, un izsoles soli – 500,00 eiro.
2) Apstiprināt Rēzeknes valstspilsētas pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma
Latgales
ielā 95-8, Rēzeknē, izsoles noteikumus.
Lēmums Nr.409-2. Tam ir 1 pielikums.
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,
3.panta otro daļu, 4.panta pirmo daļu, 8.panta otro daļu, Pašvaldības īpašuma privatizācijas un
atsavināšanas komisijas nolikumu un Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas
19.04.2022. sēdes protokolu Nr.29, dome NOLEMJ:
1) Nodot atsavināšanai, pārdodot elektroniskajā izsolē nekustamo īpašumu – Krasta ielā 45,
Rēzeknē, kadastra apzīmējums 2100 009 0042, ar kopējo platību 0,4757 ha, nosakot izsoles
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sākumcenu atbilstoši sertificēta vērtētāja noteiktajai nekustamā īpašuma tirgus vērtībai 25 300,00
eiro, un izsoles soli – 2500,00 eiro.
2) Apstiprināt Rēzeknes valstspilsētas pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Krasta ielā 45,
Rēzeknē, izsoles noteikumus.
Lēmums Nr.409-3. Tam ir 1 pielikums.
18.
Par nekustamā īpašuma atsavināšanu, pārdodot par brīvu cenu
(3 lēmumprojekti: Dārzu ielā 37A-8, Maskavas ielā 9/2-44, Koku ielā 11B).
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 2.punktu,
4.panta ceturtās daļas 5.punktu, Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas
nolikumu un Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas 19.04.2022. sēdes
protokolu Nr.29, dome NOLEMJ:
1) Nodot atsavināšanai *** Rēzeknes valstspilsētas pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu,
divistabu dzīvokli, Dārzu ielā 37A-8, Rēzeknē ar kadastra Nr.***, 41,8 m2 platībā. Tā sastāvā ietilpst
kopīpašuma 4183/280363 domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu *** un kopīpašuma
4183/280363 domājamās daļas no zemes ar kadastra apzīmējumu ***.
2) Apstiprināt Rēzeknes valstspilsētas pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Dārzu ielā
37A-8, Rēzeknē, pārdošanas cenu 7800,00 EUR (septiņi tūkstoši astoņi simti eiro 00 eiro centi).
Lēmums Nr.410-1.
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 2.punktu,
4.panta ceturtās daļas 5.punktu, Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas
nolikumu un Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas 19.04.2022. sēdes
protokolu Nr.29, dome NOLEMJ:
1) Nodot atsavināšanai *** Rēzeknes valstspilsētas pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu,
divistabu dzīvokli, Maskavas ielā 9/2-44, Rēzeknē ar kadastra Nr.***, 45,9 m2 platībā. Tā sastāvā
ietilpst kopīpašuma 4360/200400 domājamās daļas no būves (kadastra apzīmējums ***).
2) Apstiprināt Rēzeknes valstspilsētas pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Maskavas ielā
9/2-44, Rēzeknē, pārdošanas cenu 7400,00 EUR (septiņi tūkstoši četri simti eiro 00 eiro centi).
Lēmums Nr.410-2.
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 2.punktu,
4.panta pirmo daļu, Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas nolikumu un
Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas 19.04.2022. sēdes protokolu Nr.29,
dome NOLEMJ:
1) Nodot atsavināšanai AS “Augstspriegumu tīkls” Rēzeknes valstspilsētas pašvaldībai
piederošo nekustamo īpašumu, zemesgabalu ar kadastra apzīmējumu 2100 001 0055, Koku ielā 11B,
Rēzeknē ar platību 1,1221 ha.
2) Apstiprināt Rēzeknes valstspilsētas pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Koku ielā 11B,
Rēzeknē, pārdošanas cenu 14 031,00 EUR (četrpadsmit tūkstoši trīsdesmit viens eiro 00 eiro centi).
Lēmums Nr.410-3.
19.
Par dzīvokļu jautājumiem (3 lēmumprojekti).
Dome NOLEMJ:
1) izīrēt ***, ģimenē 4 cilvēki, vienistabas dzīvokli Rēzeknē, Ventspils ielā 11, dzīv.***, kopējā
platība 44,80 m²;
2) *** pēc dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanas noslēgt līgumus ar SIA „RĒZEKNES
SILTUMTĪKLI„, SIA „RĒZEKNES ŪDENS„, elektroenerģijas piegādātāju un citu komunālo
pakalpojumu sniedzējiem;
3) dzīvojamās telpas īres līgums noslēdzams mēneša laikā pēc šā lēmuma pieņemšanas;
4) dzīvojamās telpas īres līguma termiņš ir 6 (seši) mēneši;
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5) iekļaut īres līgumā saistību, kas paredz īrnieka tiesības prasīt līguma pagarināšanu.
Izīrētājam ir tiesības atteikt īres līguma pagarināšanu, ja netiek ievēroti dzīvojamās telpas īres līguma
nosacījumi;
6) saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 20.pantu noteikt
ierobežojumus privatizēt un atsavināt dzīvojamo telpu.
Lēmums Nr.411-1.
Dome NOLEMJ:
1) izīrēt ***, ģimenē 1 cilvēks, vienistabas dzīvokli Rēzeknē, Lubānas ielā 6, dzīv.***, kopējā
platība 30,10 m²;
2) *** pēc dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanas noslēgt līgumus ar SIA „RĒZEKNES
SILTUMTĪKLI„, SIA „RĒZEKNES ŪDENS„, elektroenerģijas piegādātāju un citu komunālo
pakalpojumu sniedzējiem;
3) dzīvojamās telpas īres līgums noslēdzams mēneša laikā pēc šā lēmuma pieņemšanas;
4) dzīvojamās telpas īres līguma termiņš ir 6 (seši) mēneši;
5) iekļaut īres līgumā saistību, kas paredz īrnieka tiesības prasīt līguma pagarināšanu.
Izīrētājam ir tiesības atteikt īres līguma pagarināšanu, ja netiek ievēroti dzīvojamās telpas īres līguma
nosacījumi;
6) saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 20.pantu noteikt
ierobežojumus privatizēt un atsavināt dzīvojamo telpu
Lēmums Nr.411-2.
Dome NOLEMJ:
1) izīrēt ***, ģimenē 3 cilvēki, divistabu dzīvokli Rēzeknē, Maskavas ielā 20, dzīv.***, kopējā
platība 34,80 m²;
2) *** pēc dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanas noslēgt līgumus ar SIA „RĒZEKNES
SILTUMTĪKLI„, SIA „RĒZEKNES ŪDENS„, elektroenerģijas piegādātāju un citu komunālo
pakalpojumu sniedzējiem;
3) dzīvojamās telpas īres līgums noslēdzams mēneša laikā pēc šā lēmuma pieņemšanas;
4) dzīvojamās telpas īres līguma termiņš ir 6 (seši) mēneši;
5) iekļaut īres līgumā saistību, kas paredz īrnieka tiesības prasīt līguma pagarināšanu.
Izīrētājam ir tiesības atteikt īres līguma pagarināšanu, ja netiek ievēroti dzīvojamās telpas īres līguma
nosacījumi;
6) saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 20.pantu noteikt
ierobežojumus privatizēt un atsavināt dzīvojamo telpu
Lēmums Nr.411-3.
20.
Par grozījumiem Rēzeknes pilsētas domes 17.12.2020. lēmumā Nr.1434 “Par ēdināšanas
pakalpojuma maksas noteikšanu Rēzeknes pilsētas vispārējās izglītības iestādēs”.
Ņemot vērā straujo pārtikas produktu cenu kāpumu, un tā rezultātā izveidojušos situāciju, ka
piegādātāji lauž līgumus, jo nespēj piegādāt produktus par iepirkumos piedāvātājām cenām, lai
nodrošinātu pārtikas produktu iegādi un ēdināšanas pakalpojuma sniegšanu līdzšinējā apmērā un
kvalitātē, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 21.panta pirmās daļas 14.punkta (g)
apakšpunktu, Ministru kabineta 2012.gada 13.marta noteikumu Nr.172 “Noteikumi par uztura normām
izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un
ārstniecības iestāžu pacientiem” 1.pielikumu, kas nosaka uztura normas pirmsskolas izglītības
programmas īstenojošo izglītības iestāžu izglītojamiem, ņemot vērā ēdināšanas pakalpojuma
izcenojuma aprēķinu izglītības iestādēs, dome NOLEMJ:
ar 2022.gada 1.jūniju veikt grozījumus 17.12.2020. Rēzeknes pilsētas domes lēmumā Nr.1434
“Par ēdināšanas pakalpojuma maksas noteikšanu Rēzeknes pilsētas vispārējās izglītības iestādēs”
2.2.apakšpunktā un izteikt to šādā redakcijā:
“2.2. Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs (brokastis, pusdienas, launags):
• grupā bērniem 1–2 gadu vecumā – vecāku maksa dienā 1,95 eiro;
• grupā bērniem 3–6 gadu vecumā – vecāku maksa dienā 2,15 eiro.”
Lēmums Nr.412.
Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības domes sēdē pieņemtie lēmumi, 28.04.2022.
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21.
Par tiesībām iepirkuma līguma noslēgšanas termiņa noteikšanai uz 10 gadiem.
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Rēzeknes siltumtīkli” (turpmāk – Sabiedrība) 2022.gada
25.marta dalībnieku sapulcē kapitāla daļu turētāja pārstāvis pieņēma lēmumu atbalstīt Ziemeļu rajona
siltumapgādes sistēmas zonas ar biomasu (koksnes šķeldu) kurināmas katlu mājas Atbrīvošanas alejā
155A, Rēzeknē projekta ieviešanas uzsākšanu, piemērojot projekta ieviešanas modeli - investors
izbūvē atsevišķi stāvošu biomasas katlu māju un pārdod siltumenerģiju Sabiedrībai par zemāku, bet
pamatotu ražošanas cenu, nekā to spētu nodrošināt Sabiedrība.
2022.gada 22.aprīļa vēstulē nr.01/11-250 Sabiedrība informēja, ka uzsāk ar projekta ieviešanu
visas nepieciešamās darbības, proti, - izstrādā projekta specifikāciju, izstrādā dokumentāciju projekta
“Siltumenerģijas piegāde SIA “Rēzeknes siltumtīkli” Ziemeļu rajona siltumapgādes tīklam” (turpmāk
– Cenu aptauja) iepirkuma dokumentāciju kā Cenu aptauju, saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu
sniedzēju iepirkumu likuma 10.panta pirmās daļas 16.punktu (turpmāk, - SPSIL). Saskaņā ar SPIL
Sabiedrībai kā sabiedrisko pakalpojumu sniedzējai šo likumu nepiemēro par enerģijas piegādi vai
kurināmā piegādi enerģijas ražošanai, ievērojot nosacījumu, ka sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs
nodrošina vai apsaimnieko publiskās lietošanas siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanas,
transportēšanas vai sadales tīklus vai piegādā siltumenerģiju vai elektroenerģiju šādiem tīkliem.
Saskaņā ar SPSIL 65.panta ceturto daļu iepirkuma līgumu slēdz uz laiku, ne ilgāku par pieciem
gadiem. Sabiedrība, veicot tehniski – ekonomiskā pamatojuma izstrādi, izvērtējot Sabiedrības
ieņēmumu un izdevumu struktūru, fizisko un juridisko personu maksātspēju, Sabiedrība nonāca pie
secinājuma, ka, lai atgūtu projekta ieviešanas rezultātā ieguldītos līdzekļus, saglabājot zemāka tarifa
iespējamību, kas ir plānotā projekta ieviešanas mērķis, iepirkuma līguma noslēgšana ir jāparedz uz
laiku ne mazāku par 10 gadiem. SPSIL 65.panta ceturtās daļas 2.punkta nosacījumi paredz arī iespēju
sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam noslēgt iepirkuma līgumu uz ilgāku laiku kā pieci gadi, ja tas ir
būtiski nepieciešams iepirkuma līguma izpildes nodrošināšanai ar iepirkuma līguma priekšmetu tieši
saistītu tehnisku un ekonomisku apstākļu dēļ. Minētajā gadījumā atvasinātas publiskas personas
orgānam, pamatojoties uz sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja paziņojumu, ir jāpieņem lēmums par
tiesību piešķiršanu gatavot iepirkuma procedūras dokumentāciju kā cenu aptaujas procedūru, paredzot
tiesības noslēgt iepirkuma līgumu uz 10 gadiem.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 1.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma 65.panta ceturtās daļas 2.punktu, dome
NOLEMJ:
atļaut SIA “Rēzeknes siltumtīkli” uzsākt iepirkuma “Siltumenerģijas piegāde SIA “Rēzeknes
siltumtīkli” Ziemeļu rajona siltumapgādes tīklam” procedūru, paredzot iepirkuma līguma noslēgšanas
termiņu uz 10 (desmit) gadiem.
Lēmums Nr.413.
22.
Par apliecinājumu aizdevējam sniegt galvojumu šķeldas katlumājas būvniecībai.
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rēzeknes siltumtīkli” 2022.gada 21.aprīlī iesniedza Rēzeknes
valstspilsētas domē vēstuli Nr.01/11-249 “Par aizdevuma galvojumu šķeldas katlumājas būvniecībai”.
SIA “Rēzeknes siltumtīkli” informēja Rēzeknes valstspilsētas domi kā dibinātāju par to, ka tā gatavo
projekta iesniegumu Centrālai finanšu un līgumu aģentūrai “Rēzeknes pilsētas Centra rajona
katlumājās efektivitātes paaugstināšana, aizvietojot fosilā kurināmā siltumavotu ar atjaunojamos
energoresursus izmantojošo siltumavotu”, ko līdzfinansē Kohēzijas fonds Specifiskā atbalsta mērķa
4.3.1. ietvaros
“Veicināt energoefektivitātei un
vietējo AER
izmantošanu centralizētajā
siltumapgādē, 3.kārta”. Projekta īstenošanas rezultātā plānots izbūvēt jaunu šķeldas katlumāju
Rēzeknes pilsētas Centra rajonā. Projekta iesniegumam nepieciešams pievienot pierādījumus par
finansējuma pieejamību, tajā skaitā izziņu ar apliecinājumu par finansējuma piesaisti. Projekta
realizācijai SIA “Rēzeknes siltumtīkli” plāno piesaistīt bankas finansējumu, t.i., aizdevumu aptuveni
EUR 5 000 000 (pieci miljoni euro) apmērā. SIA “Rēzeknes siltumtīkli” savā vēstulē lūdz Rēzeknes
valstspilsētas domi kļūt par galvotāju EUR 5 000 000 (pieci miljoni euro), izsniedzot par to atbilstošu
izziņu.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma “Par budžetu
2022.gadam” 10.panta ceturto daļu, dome NOLEMJ:
1. Apliecināt Rēzeknes valstspilsētas domes gatavību sniegt finanšu līdzekļu aizdevējam
galvojumu EUR 5 000 000 (pieci miljoni euro) apmērā pie šādiem nosacījumiem:
Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības domes sēdē pieņemtie lēmumi, 28.04.2022.
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1.1. SIA “Rēzeknes siltumtīkli” izstrādā un iesniedz projekta iesniegumu Centrālai finanšu un
līgumu aģentūrai “Rēzeknes pilsētas Centra rajona katlumājās efektivitātes paaugstināšana,
aizvietojot fosilā kurināmā siltumavotu ar atjaunojamos energoresursus izmantojošo siltumavotu”;
1.2. Pēc pieteikuma apstiprināšanas Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā, kā arī pēc
iepirkuma rezultātu par finanšu līdzekļu piesaisti un apmēru apstiprināšanas, SIA “Rēzeknes
siltumtīkli” iesniedz Rēzeknes valstspilsētas domē atbilstošu iesniegumu par nepieciešamību sniegt
galvojumu un galvojuma apmēru.
2. Lai nodrošinātu projekta pieteikumā noteikto dokumentu izstrādi, pilnvarot Rēzeknes
valstspilsētas domes priekšsēdētāju Aleksandru Bartaševiču izsniegt Rēzeknes valstspilsētas domes
vārdā izziņu par galvojumu EUR 5 000 000 (pieci miljoni euro) apmērā .
Lēmums Nr.414.
23.
Par SIA „Rēzeknes Ūdens” pamatkapitāla palielināšanu.
Saskaņā ar 14.04.2022. Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības domes lēmumu Nr.392 “Par
grozījumiem Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības domes 24.03.2022. lēmumā Nr.360 “Par aizņēmuma
ņemšanu” un 15.06.2021. noslēgto sadarbības līgumu Nr.3.1.1.37/124 ar SIA “Rēzeknes Ūdens” par
ERAF līdzfinansētā projekta “Biznesa klastera attīstība Rēzeknes pilsētā un komercdarbības atbalsta
infrastruktūras izveide” Nr.5.6.2.21/I/002 īstenošanu, kurā Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība
(turpmāk – Pašvaldība) ir projekta īstenotājs. Projekta ietvaros SIA “Rēzeknes Ūdens” (turpmāk –
Sabiedrība) kā sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs apmaksā infrastruktūras izveidi, bet Pašvaldība
nodrošina sabiedrisko pakalpojumu infrastruktūras līdzfinansēšanu.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27.punktu, Publiskas personas
kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 62.pantu, 63.pantu, Komerclikuma 197.pantu,
198.pantu, dome NOLEMJ:
1. Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības dome pilnvaro Finanšu pārvaldi veikt naudas līdzekļu
ieguldījumu Sabiedrības pamatkapitālā EUR 71 216 (septiņdesmit viens tūkstotis divi simti sešpadsmit
eiro) apmērā, saņemot pretī 71 216 (septiņdesmit viens tūkstotis divi simti sešpadsmit) jaunas daļas.
2. Uzdot Sabiedrība valdei sasaukt ārkārtas dalībnieku sapulci, sagatavot pamatkapitāla
palielināšanas noteikumus, statūtu grozījumus un statūtu jauno redakciju izskatīšanai ārkārtas
dalībnieku sapulcē.
3. Uzdot Sabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāvim ārkārtas dalībnieku sapulcē lemt par
pamatkapitāla palielināšanu.
4. Uzdot Sabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāvim parakstīt nepieciešamos dokumentus
pamatkapitāla palielināšanas reģistrācijai Komercreģistrā.
5. Uzdot Sabiedrības valdei Latvijas Republikas likumos noteiktajos termiņos veikt visas ar
Sabiedrības pamatkapitāla izmaiņu reģistrēšanu komercreģistra iestādē saistītās darbības.
6. Rēzeknes valstspilsētas domes Finanšu pārvaldei uzskaitīt Sabiedrības pamatkapitālu
ilgtermiņa finanšu ieguldījumu sastāvā EUR 71 216 (septiņdesmit viens tūkstotis divi simti sešpadsmit
euro) apmērā pēc Sabiedrības pamatkapitāla izmaiņu reģistrēšanas komercreģistra iestādē.
Lēmums Nr.415.
24.
Par Atzinības raksta piešķiršanu.
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, pamatojoties uz 2015.
gada 16. janvāra Rēzeknes pilsētas domes Nolikuma “Par Rēzeknes pilsētas pašvaldības
apbalvojumiem” IV. nodaļu un pamatojoties uz Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas 26.04.2022.
iesniegumu, dome NOLEMJ:
piešķirt Atzinības rakstus:
1) par godprātīgu un ilggadēju darbu un sakarā ar dzīves jubileju Rēzeknes Mākslas un dizaina
vidusskolas pedagoģei un Latgales mākslas pētniecei Irēnai Vilčukai;
2) par godprātīgu un ilggadēju darbu un sakarā ar dzīves jubileju Rēzeknes Mākslas un dizaina
vidusskolas pedagoģei un gleznotājai Elgai Paurai.
Lēmums Nr.416.
25.
Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības domes sēdē pieņemtie lēmumi, 28.04.2022.
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Par Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības domes saistošo noteikumu Nr.10 „Grozījumi Rēzeknes
pilsētas domes 2022.gada 21.janvāra noteikumos Nr.3 “Par Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības
budžetu 2022.gadam”” apstiprināšanu.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 2.punktu,
46.pantu, Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldību budžetiem”, Ministru kabineta 2022.gada
12.marta noteikumu Nr.168 “Noteikumi par izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanu
Ukrainas civiliedzīvotājiem” 12.punktu, dome NOLEMJ:
apstiprināt Rēzeknes valstspilsētas domes saistošos noteikumus Nr.10 „Grozījumi Rēzeknes
pilsētas domes 2022.gada 21.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 “Par Rēzeknes valstspilsētas
pašvaldības budžetu 2022.gadam”” .
Lēmums Nr.417. Tā pielikumā SN Nr.10.

Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības domes sēdē pieņemtie lēmumi, 28.04.2022.
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