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RĒZEKNES NOVADA DOME 
REĢ.NR.90009112679 

Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV – 4601, 

Tel. 646 22238; 646 22231, 646 25935, 

e–pasts: info@rezeknesnovads.lv 

Informācija internetā: http://www.rezeknesnovads.lv 

        SĒDES PROTOKOLS 

          Rēzeknē 

2019.gada 2.maijā                                                                                                                     Nr.10 

 

Sēde sasaukta plkst.10.00 

Sēde atklāta plkst.10.00 

 

Sēdi vada Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs 

 

Protokolē Rēzeknes novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības nodaļas vadītāja Ilona Turka 

 

Piedalās:  

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

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

Edgars Nizins, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs  

Šķesters, Ērika Teirumnieka 

– Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniece Elvīra Pizāne 

– Rēzeknes novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Silvija 

Ančikovska 

– Rēzeknes novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības juriste Sandra Frančenko 

– Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītājs Guntars Skudra 

− Rēzeknes novada pašvaldības Zemes pārvaldības dienesta vecākā zemes lietu speciāliste 

Marta Vizule 

− Rēzeknes novada pašvaldības Zemes pārvaldības dienesta speciāliste zemes nomas 

jautājumos Anita Bringule 

− Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja Anna Jaudzema 

− Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas projektu vadītāja Inga Zapāne 

− Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas vecākā vides aizsardzības 

speciāliste Terēzija Kruste 

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

Loca 

− Laikraksta „Rēzeknes Vēstis” žurnāliste Aleksandra Elksne-Pavlovska 

− Laikraksta „Panorama Rezekne” žurnālists Sergejs Timofejevs 

 

 

Darba kārtībā: 

1. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 2.maija saistošo noteikumu Nr.39 

„Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2015.gada 4.jūnija saistošajos noteikumos 

Nr.54 „Par sociālās palīdzības un citiem pašvaldības pabalstiem Rēzeknes novadā”” 

izdošanu 

2. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 2.maija saistošo noteikumu Nr.40 

„Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2014.gada 17.jūlija saistošajos noteikumos 
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Nr.33 „Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Rēzeknes 

novadā”” izdošanu 

3. Par Rēzeknes novada pašvaldības konsolidētā 2018.gada pārskata apstiprināšanu  

4. Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2018.gada 19.jūlija noteikumos 

Nr.32„Kārtība, kādā Rēzeknes novada vidusskolās tiek organizēta „B” kategorijas 

autovadītāju teorētiskā un praktiskā apmācība, kā arī autovadītāja apliecības 

iegūšana” 

5. Par pilnvarojumu dalībai Latvijas Pašvaldību savienības 30.kongresā un biedru 

sapulcē 

6. Par Rēzeknes novada bāriņtiesu priekšsēdētāju, priekšsēdētāju vietnieku un locekļu 

ievēlēšanu un amatalgu apstiprināšanu 

7. Par Gaigalavas pamatskolas reorganizāciju, likvidējot tās struktūrvienību Rikavas 

sākumskolu 

8. Par Rēzeknes novada pašvaldības Feimaņu pamatskolas nolikuma apstiprināšanu  

9. Par Rēzeknes novada pašvaldības Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas nolikuma 

apstiprināšanu 

10. Par Attīstības plānošanas nodaļas pārstāvja deleģēšanu biedrības “Rēzeknes rajona 

kopienu partnerība” padomē 

11. Par neapbūvētas pašvaldībai piekritīgās zemes vienības “Paijas” ar kadastra 

apzīmējumu 7846 003 0270 Čornajas pagastā nomas tiesību izsoli 

12. Par nekustamā īpašuma-zemes vienības Brāļu Skrindu ielā 2A, Rēzeknē, 

atsavināšanu pārdodot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli 

13. Par dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā 

14. Par nekustamā īpašuma „Anfijas mājas”, Audriņu pagastā, nosacītās cenas 

apstiprināšanu 

15. Par nekustamā īpašuma „Šķerbinieki”, Ilzeskalna pagastā, nosacītās cenas 

apstiprināšanu 

16. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..), Rāznas ielā 24, Kaunatā, Kaunatas pagastā, nosacītas 

cenas apstiprināšanu 

17. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..), Rāznas ielā 24, Kaunatā, Kaunatas pagastā, nosacītas 

cenas apstiprināšanu 

18. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..), Rāznas iela 24, Kaunatā, Kaunatas pagastā, nosacītas 

cenas apstiprināšanu 

19. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..), Dārzu ielā 4, Lendžos, Lendžu pagastā, nosacītās cenas 

apstiprināšanu 

20. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..), Dārzu ielā 4, Lendžos, Lendžu pagastā, nosacītās cenas 

apstiprināšanu 

21. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..), Egļu ielā 2, Lendžos, Lendžu pagastā, nosacītās cenas 

apstiprināšanu 

22. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..), Egļu ielā 2, Lendžos, Lendžu pagastā, nosacītās cenas 

apstiprināšanu 

23. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..), Egļu ielā 2, Lendžos, Lendžu pagastā, nosacītās cenas 

apstiprināšanu 

24. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..), Egļu ielā 2, Lendžos, Lendžu pagastā, nosacītās cenas 

apstiprināšanu 

25. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..), Egļu ielā 2, Lendžos, Lendžu pagastā, nosacītās cenas 

apstiprināšanu 

26. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..), Egļu ielā 2, Lendžos, Lendžu pagastā, nosacītās cenas 

apstiprināšanu 
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27. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..), Dārzu ielā 4, Lendžos, Lendžu pagastā, nosacītās cenas 

apstiprināšanu 

28. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..), Dārzu ielā 4, Lendžos, Lendžu pagastā, nosacītās cenas 

apstiprināšanu 

29. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..), Egļu ielā 1, Lendžos, Lendžu pagastā, nosacītās cenas 

apstiprināšanu 

30. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..), Egļu ielā 1, Lendžos, Lendžu pagastā, nosacītās cenas 

apstiprināšanu 

31. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..), Egļu ielā 2, Lendžos, Lendžu pagastā, nosacītās cenas 

apstiprināšanu 

32. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..), Jaunatnes ielā 3, Pušā, Pušas pagastā, nosacītās cenas 

apstiprināšanu 

33. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..), Jaunatnes ielā 3, Pušā, Pušas pagastā, nosacītās cenas 

apstiprināšanu 

34. Par nekustamā īpašuma „Jančuki”, Silmalas pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu  

35. Par nekustamā īpašuma “Smilškalne”, Kantinieku pagastā, nodošanu atsavināšanai 

J. V. 

36. Par nomas līguma par pašvaldībai piederošas būves uzturēšanu noslēgšanu ar J. Ž. 

un A. Š. Silmalas pagastā 

37. Par pakalpojumu maksu apstiprināšanu Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 

“Maltas pagastu apvienība” struktūrvienībā “Lūznavas muižas komplekss”  

38. Par pakalpojuma maksas apstiprināšanu Rēzeknes novada pašvaldības 

struktūrvienībā “Ozolaines pagasta pārvalde” 

39. Par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā IK „Dainis” Pušas ezerā  

40. Par Pušas ezera zivju tīklu limitu sadali komerciālajai zvejai 2019.gadam 

41. Par Feimaņu ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2019.gadam 

42. Par samaksas samazināšanu S. J. par īpašumā piešķirto zemi Dricānu pagastā  

43. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7886 003 0530 platības sadalījuma pa 

zemes lietošanas veidiem precizēšanu Sakstagala pagastā 

44. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Djomkins” 

Ozolaines pagastā 

45. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Irēnas” 

Ozolaines pagastā 

46. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Krištopi” 

Ozolaines pagastā  

47. Par 2009.gada 29.jūnija Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.127 grozījumiem ar 

V.K. Sakstagala pagastā  

48. Par īrētās dzīvojamās telpas apmaiņu pret citu īrējamu dzīvojamo telpu L.S. 

Lūznavas pagastā 

49. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu 

50. Par līguma Nr.8.3/446 izbeigšanas jautājuma noregulējumu projekta “Pašvaldības 

ceļu infrastruktūras uzlabošana Rēzeknes novadā, 3.kārta” ietvaros 

51. Par līguma Nr.8.3/447 izbeigšanas jautājuma noregulējumu projekta “Pašvaldības 

ceļu infrastruktūras uzlabošana Rēzeknes novadā, 4.kārta” ietvaros 

52. Par nodibinājuma „LEARN” projekta „Iepakošanas darbnīcas izveide” atbalstu 

53. Par Kaunatas katoļu draudzes projekta „Kaunatas katoļu baznīcas iekšējās apdares 

darbi” atbalstu 

54. Par iestādes “Maltas pagastu apvienība” projekta “Tērpu iegāde deju ansamblim I-

deja” atbalstu 

55. Par projekta “Brīvdabas estrādes pārbūve Vērēmu pagastā” atbalstu 



4 

 

56. Par projekta “Tautas tērpu iegāde Vērēmu pagasta deju kolektīvam “Kūzuls” 

atbalstu 

57. Par Rēzeknes novada pašvaldības dalību projektā „Nožogojuma izbūve Maltas 

vidusskolas futbola laukumā” 

58. Par Rēzeknes novada pašvaldības dalību projektā „Sporta pakalpojumu uzlabošana 

Bērzgales pamatskolas sporta zālē” 

  

 

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

 

Izskatījusi Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja Monvīda Švarca priekšlikumu par 

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

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

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

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 2019.gada 2.maija sēdes darba kārtību (1. - 

58.jautājums). 

 

 

1. § 

Par Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 2.maija saistošo noteikumu Nr.39 „Grozījumi 

Rēzeknes novada pašvaldības 2015.gada 4.jūnija saistošajos noteikumos Nr.54 „Par 

sociālās palīdzības un citiem pašvaldības pabalstiem Rēzeknes novadā”” izdošanu  
(Ziņo I.Greivule-Loca) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, Sociālo pakalpojumu un 

sociālās palīdzības likuma 35.panta otro, ceturto un piekto daļu, likuma ,,Par palīdzību dzīvokļa 

jautājumu risināšanā” 25.2 panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumu 

Nr.1036 ,,Audžuģimenes noteikumi” 43.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumu 

Nr.550 ,,Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā minimālā 

ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību” 13.punktu, Ministru 

kabineta 2005.gada 15.novembra noteikumu Nr.857 ,,Noteikumi par sociālajām garantijām 

bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc 

ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās” 27., 29., 30., 31. un 31.1punktu, ņemot vērā Rēzeknes novada 

domes 2018.gada 18.oktobra lēmumu “Par Rēzeknes novada pašvaldības pagastu pārvalžu 

reorganizāciju” (protokols Nr.22, 3.§) un Sociālo un veselības aizsardzības jautājumu pastāvīgās 

komitejas 2019.gada 25.aprīļa priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 17 (Regīna 

Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, 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. izdot Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 2.maija saistošos noteikumus Nr.39 

„Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2015.gada 4.jūnija saistošajos noteikumos 

Nr.54 „Par sociālās palīdzības un citiem pabalstiem Rēzeknes novadā”” (saistošie 

noteikumi pievienoti). 
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2. Uzdot Sociālā dienesta vadītājai S.Strankalei nodrošināt Rēzeknes novada pašvaldības 

2015.gada 4.jūnija saistošo noteikumu Nr.54 „Par sociālās palīdzības un citiem 

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

pašvaldības 2019.gada 2.maija saistošo noteikumu Nr.39 „Grozījumi Rēzeknes novada 

pašvaldības 2015.gada 4.jūnija saistošajos noteikumos Nr.54 „Par sociālās palīdzības 

un citiem pabalstiem Rēzeknes novadā ”” un konsolidēto Rēzeknes novada pašvaldības 

2015.gada 4.jūnija saistošo noteikumu Nr.54 „Par sociālās palīdzības un citiem 

pabalstiem Rēzeknes novadā” publicēšanu Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapā. 

 

2. § 

Par Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 2.maija saistošo noteikumu Nr.40 „Grozījumi 

Rēzeknes novada pašvaldības 2014.gada 17.jūlija saistošajos noteikumos Nr.33 „Par 

maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Rēzeknes novadā”” izdošanu  
(Ziņo I.Greivule-Loca, Debatē M.Švarcs, I.Greivule-Loca) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, likuma „Par palīdzību 

dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14.panta sesto daļu, ņemot vērā Rēzeknes novada domes 

2018.gada 18.oktobra lēmumu “Par Rēzeknes novada pašvaldības pagastu pārvalžu 

reorganizāciju” (protokols Nr.22, 3.§) un Sociālo un veselības aizsardzības jautājumu pastāvīgās 

komitejas 2019.gada 25.aprīļa priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 17 (Regīna 

Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, 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. izdot Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 2.maija saistošos noteikumus Nr.40 

„Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2014.gada 17.jūlija saistošajos noteikumos 

Nr.33 „Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Rēzeknes novadā”” 

(saistošie noteikumi pievienoti). 

2. Uzdot Sociālā dienesta vadītājai S.Strankalei nodrošināt Rēzeknes novada pašvaldības 

2014.gada 17.jūlija saistošo noteikumu Nr.33 „Par maznodrošinātas ģimenes (personas) 

statusa noteikšanu Rēzeknes novadā” konsolidēšanu. 
3. Uzdot Attīstības plānošanas nodaļai nodrošināt spēkā stājušos Rēzeknes novada 

pašvaldības 2019.gada 2.maija saistošo noteikumu Nr.40 „Grozījumi Rēzeknes novada 

pašvaldības 2014.gada 17.jūlija saistošajos noteikumos Nr.33 „Par maznodrošinātas 

ģimenes (personas) statusa noteikšanu Rēzeknes novadā”” un konsolidēto Rēzeknes 

novada pašvaldības 2014.gada 17.jūlija saistošo noteikumu Nr.33 „Par maznodrošinātas 

ģimenes (personas) statusa noteikšanu Rēzeknes novadā” publicēšanu Rēzeknes novada 

pašvaldības mājaslapā. 
 

3. § 

Par Rēzeknes novada pašvaldības konsolidētā 2018.gada pārskata apstiprināšanu  
(Ziņo S.Ančikovska) 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, ņemot vērā 

Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 25.aprīļa priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot 

“par” - 17 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Anatolijs 

Laizāns, 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 Rēzeknes novada pašvaldības 2018.gada konsolidēto pamatbudžeta izpildes 

pārskatu ieņēmumos 33 135 990 EUR apmērā un izdevumos  34 144 805 EUR apmērā, 

atbilstoši 1.pielikumam. 

2. Apstiprināt Rēzeknes novada pašvaldības 2018.gada konsolidēto speciālā budžeta 

izpildes pārskatu ieņēmumos 1 447 073 EUR apmērā un izdevumos 1 143 823 EUR 

apmērā, atbilstoši 2.pielikumam. 

3. Apstiprināt Rēzeknes novada pašvaldības 2018.gada konsolidēto ziedojumu un 

dāvinājumu budžeta izpildes pārskatu ieņēmumos 14 830 EUR apmērā un izdevumos 

14 558 EUR apmērā, atbilstoši 3.pielikumam. 

4. Apstiprināt Rēzeknes novada pašvaldības konsolidēto bilanci uz 2018.gada 31.decembri 

77 368 848 EUR apmērā, atbilstoši 4.pielikumam. 
 

4. § 

Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2018.gada 19.jūlija noteikumos 

Nr.32„Kārtība, kādā Rēzeknes novada vidusskolās tiek organizēta „B” kategorijas 

autovadītāju teorētiskā un praktiskā apmācība, kā arī autovadītāja apliecības iegūšana”  
(Ziņo G.Skudra, Debatē S.Šķesters, G.Skudra, M.Švarcs, V.Deksnis) 

 

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

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu pastāvīgās komitejas 2019.gada 25.aprīļa priekšlikumu, 

Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 17 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars 

Buharins, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, 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 Rēzeknes novada pašvaldības 2018.gada 19.jūlija noteikumos Nr.32„Kārtība, 

kādā Rēzeknes novada vidusskolās tiek organizēta „B” kategorijas autovadītāju 

teorētiskā un praktiskā apmācība, kā arī autovadītāja apliecības iegūšana” (protokols 

Nr.16, 2. §) grozījumus un 1.punktu izteikt šādā redakcijā: 

“1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek organizēta „B” kategorijas autovadītāju 

teorētiskā un praktiskā apmācība, kā arī autovadītāja apliecības iegūšana Rēzeknes 

novada pašvaldības vidusskolās. Kārtējā mācību gadā apmācības tiek organizētas 

tajās vidusskolās, kurās no divus mācību gadus iepriekšējās apmācības grupas 

dalībniekiem vismaz 50% dalībnieku līdz kārtējā gada 1.jūnijam ir ieguvuši “B” 

kategorijas autovadītāja apliecības, ko apliecina vidusskolu iesniegtās atskaites uz 

1.jūniju. To vidusskolu, kurās apmācības kārtējā mācību gadā netiek organizētas, 

izglītojamie var pieteikties apmācības grupai citā vidusskolā, rakstot iesniegumu 

Izglītības pārvaldes vadītājam līdz kārtējā gada 15.jūnijam.” 

2. Grozījumi stājas spēkā ar 2019.gada 7.maiju. 

3. Uzdot Izglītības pārvaldes vadītājam G.Skudram nodrošināt Rēzeknes novada 

pašvaldības 2018.gada 19.jūlija noteikumu Nr.32„Kārtība, kādā Rēzeknes novada 

vidusskolās tiek organizēta „B” kategorijas autovadītāju teorētiskā un praktiskā 

apmācība, kā arī autovadītāja apliecības iegūšana” konsolidēšanu. 

4. Uzdot Attīstības plānošanas nodaļai nodrošināt konsolidēto Rēzeknes novada 

pašvaldības 2018.gada 19.jūlija noteikumu Nr.32„Kārtība, kādā Rēzeknes novada 

vidusskolās tiek organizēta „B” kategorijas autovadītāju teorētiskā un praktiskā 

apmācība, kā arī autovadītāja apliecības iegūšana” publicēšanu Rēzeknes novada 

pašvaldības mājaslapā. 
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5. § 

Par pilnvarojumu dalībai Latvijas Pašvaldību savienības 30.kongresā un biedru sapulcē  
(Ziņo M.Švarcs) 

 

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

Pašvaldību savienības Statūtu 6.5.punktu, ņemot vērā Latvijas Pašvaldību savienības 2019.gada 

16.aprīļa vēstuli Nr.201904/INIC220 “Par uzaicinājumu uz Latvijas Pašvaldību savienības 

30.kongresu un biedru sapulci šī gada 17.maijā”, Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 25.aprīļa 

priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 17 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, 

Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, 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: 

 

pilnvarot Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietnieci Elvīru Pizāni un Rēzeknes 

novada domes deputātu Staņislavu Šķesteru pārstāvēt Rēzeknes novada pašvaldību Latvijas 

Pašvaldību savienības 30.kongresā un Latvijas Pašvaldību savienības biedru sapulcē 2019.gada 

17.maijā. 

 

6. § 

Par Rēzeknes novada bāriņtiesu priekšsēdētāju, priekšsēdētāju vietnieku un locekļu 

ievēlēšanu un amatalgu apstiprināšanu  
(Ziņo E.Pizāne, Debatē S.Šķesters, E.Pizāne) 

 

Pamatojoties uz likuma 21.panta pirmās daļas 26.punktu, Bāriņtiesu likuma 9.panta pirmo 

daļu, 12.panta otro daļu, ņemot vērā Rēzeknes novada domes 2019.gada 18.aprīļa lēmumu “Par 

Rēzeknes novada bāriņtiesu reorganizāciju” (protokols Nr.9, 11.§), Rēzeknes novada Kaunatas 

bāriņtiesas priekšsēdētājas 2019.gada 23.aprīļa, Rēzeknes novada Ozolaines bāriņtiesas 

priekšsēdētājas 2019.gada 23.aprīļa, Rēzeknes novada Maltas bāriņtiesas priekšsēdētājas 

2019.gada 23.aprīļa un Rēzeknes novada Vērēmu bāriņtiesas priekšsēdētājas 2019.gada 23.aprīļa 

informāciju par bāriņtiesas locekļu brīdināšanu par atbrīvošanu no amata sakarā ar bāriņtiesu 

locekļu skaita samazināšanu, Teritoriālās pastāvīgās komitejas un Finanšu pastāvīgās komitejas 

2019.gada 25.aprīļa priekšlikumus, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 17 (Regīna Baranova, 

Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, 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. sakarā ar Rēzeknes novada bāriņtiesu locekļu skaita samazināšanu, atbrīvot no amata ar 

2019.gada 31.maiju šādus Rēzeknes novada bāriņtiesu locekļu: 

1.1. Rēzeknes novada Kaunatas bāriņtiesas locekli Inu Muravsku; 

1.2. Rēzeknes novada Kaunatas bāriņtiesas locekli Evitu Vaļumu; 

1.3. Rēzeknes novada Ozolaines bāriņtiesas locekli Santu Jakušāni; 

1.4. Rēzeknes novada Maltas bāriņtiesas locekli Jautrīti Mežuli; 

1.5. Rēzeknes novada Maltas bāriņtiesas locekli Ināru Lāci; 

1.6. Rēzeknes novada Vērēmu bāriņtiesas locekli Silviju Ķipļuku; 

1.7. Rēzeknes novada Vērēmu bāriņtiesas locekli Annu Gailumi;  

1.8. Rēzeknes novada Vērēmu bāriņtiesas locekli Tatjanu Pujāti. 

2. Sakarā ar Rēzeknes novada bāriņtiesu reorganizāciju un bāriņtiesu priekšsēdētāju, 

priekšsēdētāju vietnieku un locekļu pilnvaru termiņa izbeigšanos pirms termiņa, ar 

2019.gada 1.jūniju -  
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2.1. Rēzeknes novada Dricānu bāriņtiesas sastāvā uz pieciem gadiem: 

2.1.1. par Rēzeknes novada Dricānu bāriņtiesas priekšsēdētāju ievēlēt Ilonu 

Delveri; 

2.1.2. par Rēzeknes novada Dricānu bāriņtiesas priekšsēdētāju vietnieci ievēlēt 

Ausmu Bicāni; 

2.1.3. par Rēzeknes novada Dricānu bāriņtiesas locekli ievēlēt Iritu Viļumu; 

2.1.4. par Rēzeknes novada Dricānu bāriņtiesas locekli ievēlēt Ivetu Rebli; 

2.1.5. par Rēzeknes novada Dricānu bāriņtiesas locekli ievēlēt Valentīnu 

Platonovu; 

2.1.6. par Rēzeknes novada Dricānu bāriņtiesas locekli ievēlēt Dainu Igauni. 

2.2. Rēzeknes novada Maltas bāriņtiesas sastāvā uz pieciem gadiem: 

2.2.1. par Rēzeknes novada Maltas bāriņtiesas priekšsēdētāju ievēlēt Jeļenu 

Kručāni; 

2.2.2. par Rēzeknes novada Maltas bāriņtiesas priekšsēdētāju vietnieci ievēlēt 

Jeļenu Filimonovu; 

2.2.3. par Rēzeknes novada Maltas bāriņtiesas locekli ievēlēt Allu Smirnovu; 

2.2.4. par Rēzeknes novada Maltas bāriņtiesas locekli ievēlēt Dainu Buli; 

2.2.5. par Rēzeknes novada Maltas bāriņtiesas locekli ievēlēt Dainu Rivču; 

2.2.6. par Rēzeknes novada Maltas bāriņtiesas locekli ievēlēt Ināru Virzu. 

3. Apstiprināt Rēzeknes novada bāriņtiesas priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka, 

locekļa un sekretāra mēnešalgas apmēru: 

3.1. bāriņtiesas priekšsēdētājam – 1135,00 euro; 

3.2. bāriņtiesas priekšsēdētāja vietniekam – 910,00 euro; 

3.3. bāriņtiesas loceklim - 820,00 euro; 

3.4. sekretāram – 600,00 euro. 

 

7. § 

Par Gaigalavas pamatskolas reorganizāciju, likvidējot tās struktūrvienību Rikavas 

sākumskolu  
(Ziņo G.Skudra, Debatē S.Šķesters, G.Skudra, V.Deksnis) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Izglītības likuma 

17.panta trešās daļas 1.punktu, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta jautājumu pastāvīgās 

komitejas 2019.gada 25.aprīļa priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 17 (Regīna 

Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, 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. reorganizēt Gaigalavas pamatskolu, likvidējot tās struktūrvienību Rikavas sākumskola 

ar 2019.gada 29.augustu, nodrošinot pamatizglītības pirmā posma (1.–6.klase) 

izglītojamajiem turpināt apgūt pamatizglītības programmu kādā no tuvāk dzīves vietai 

esošajām izglītības iestādēm. 

2. Pirmsskolas grupas pievienot Rēzeknes novada pašvaldības Gaigalavas pamatskolai, 

nosakot pirmsskolas programmu realizācijas vietu pēc adreses: Skolas iela 5, Rikava, 

Rikavas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4648. 

3. Uzdot Gaigalavas pamatskolas direktorei 2 nedēļu laikā pēc domes lēmuma 

pieņemšanas informēt izglītības iestādes darbiniekus, izglītojamos un izglītojamo 

vecākus par Gaigalavas pamatskolas reorganizāciju, likvidējot tās struktūrvienību 

Rikavas sākumskola, un atbilstoši normatīviem aktiem izdarīt grozījumus iestādes 

nolikumā. 
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4. Uzdot Gaigalavas pamatskolas direktorei pēc domes lēmuma pieņemšanas veikt 

darbības, atbilstoši normatīvo aktu noteikumiem, darbinieku brīdināšanai grozījumu 

veikšanai darbinieku darba līgumos un/vai darbinieku darba līgumu uzteikšanai sakarā 

ar darbinieku skaita samazināšanu. 

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

nedēļu laikā pēc domes lēmuma pieņemšanas informēt izglītības iestādes tehniskos 

darbiniekus par Gaigalavas pamatskolas reorganizāciju, likvidējot tās struktūrvienību 

Rikavas sākumskola un organizēt Rikavas sākumskolas materiālo līdzekļu 

inventarizāciju. 

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

pēc domes lēmuma pieņemšanas veikt darbības, atbilstoši normatīvo aktu noteikumiem, 

darbinieku brīdināšanai grozījumu veikšanai darbinieku darba līgumos un/vai 

darbinieku darba līgumu uzteikšanai sakarā ar darbinieku skaita samazināšanu. 

 

8. § 

Par Rēzeknes novada pašvaldības Feimaņu pamatskolas nolikuma apstiprināšanu  
(Ziņo G.Skudra) 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Izglītības likuma 

22.panta pirmo daļu, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta jautājumu pastāvīgās komitejas 

2019.gada 25.aprīļa priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 17 (Regīna Baranova, 

Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, 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 Feimaņu pamatskolas nolikumu (nolikums 

pievienots). 

2. Atzīt ar 2019.gada 3.maiju par spēku zaudējušu Rēzeknes novada domes 2009.gada 

20.augusta sēdē apstiprināto Feimaņu pamatskolas nolikumu (protokols Nr. 7, § 21). 

 

9. § 

Par Rēzeknes novada pašvaldības Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas nolikuma 

apstiprināšanu 
(Ziņo G.Skudra) 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Izglītības likuma 

22.panta pirmo daļu, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta jautājumu pastāvīgās komitejas 

2019.gada 25.aprīļa priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 17 (Regīna Baranova, 

Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, 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 Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas 

nolikumu (nolikums pievienots). 

2. Atzīt ar 2019.gada 3.maiju par spēku zaudējušu Rēzeknes novada domes 2009.gada 

20.augusta sēdē apstiprināto Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas nolikumu (protokols 

Nr. 7, § 21). 
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10. § 

Par Attīstības plānošanas nodaļas pārstāvja deleģēšanu biedrības “Rēzeknes rajona 

kopienu partnerība” padomē  
(Ziņo S.Šķesters) 

 

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

Finanšu pastāvīgās komitejas un Tautsaimniecības attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas 

2019.gada 25.aprīļa priekšlikumus, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 17 (Regīna Baranova, 

Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, 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: 

 

deleģēt Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas projektu vadītāju 

Brigitu Arbidāni pārstāvēt Rēzeknes novada pašvaldību biedrības “Rēzeknes rajona kopienu 

partnerība” padomē. 

 

11. § 

Par neapbūvētas pašvaldībai piekritīgās zemes vienības “Paijas” ar kadastra apzīmējumu 

7846 003 0270 Čornajas pagastā nomas tiesību izsoli  
(Ziņo A.Bringule) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 1.daļas 2.punktu, 2.daļas 3.punktu, 

15.panta 1.daļas 10.punktu, 21.panta 14.punktu, ievērojot “Publiskas personas finanšu līdzekļu un 

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

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

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

ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 25.aprīļa priekšlikumu, Rēzeknes novada 

dome, balsojot “par” - 17 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, 

Anatolijs Laizāns, 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 pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7846 003 

0270 ar platību 1,5 ha Čornajas pagastā, rīkojot zemes nomas tiesību izsoli. 

2. Noteikt objekta izsoles sākumcenu 40,00 EUR (četrdesmit euro 00 centi) gadā (bez 

PVN). 

3. Izveidot zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7846 003 0270 izsoles procedūras 

veikšanai nepieciešamo komisiju (turpmāk tekstā – Komisija) šādā sastāvā:  

Komisijas priekšsēdētājs: Oļegs Kvitkovskis– Rēzeknes novada pašvaldības  iestādes 

“Kaunatas pagastu apvienība” struktūrvienības  “Čornajas 

pagasta pārvade” vadītājs; 

Komisijas locekļi:     Natālija Kudrjavceva – Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 

“Kaunatas pagastu apvienība” struktūrvienības “Čornajas 

pagasta pārvade” vecākā grāmatvede; 

                                         Jūlija Greivule – Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 

“Kaunatas pagastu apvienība” struktūrvienības “Čornajas 

pagasta pārvalde” lietvede.                                     

4. Apstiprināt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7846 003 0270,  kas atrodas 

“Paijas”, Vagaļi, Čornajas pagasts, Rēzeknes novads, izsoles noteikumus (izsoles 

noteikumi pievienoti). 
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5. Komisijai nodrošināt informācijas publicēšanu par izsoli Rēzeknes novada 

pašvaldības mājas lapā un informāciju izvietot Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 

Kaunatas pagastu apvienības struktūrvienības “Čornajas pagasta pārvalde” 

informācijas stendā. 

6. Uzdot Komisijai apstiprināt Rēzeknes novada neapbūvētas pašvaldībai piekritīgās 

zemes vienības “Paijas”, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7846 003 0270 ar 

platību 1,50 ha Čornajas pagastā nomas tiesību izsoles rezultātus. 

7. Uzdot Rēzeknes novada pašvaldības iestādei Kaunatas pagastu apvienības 

struktūrvienībai “Čornajas 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. 

8. Uzdod Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas pagasta pārvaldes struktūrvienībai 

“Čornajas 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. 

9. Uzdot Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas pagasta pārvaldes struktūrvienībai 

“Čornajas pagasta pārvalde” parakstīto zemes nomas līgumu reģistrēt Rēzeknes 

novada pašvaldības elektroniskajā dokumentu lietvedības sistēmā un pašvaldības 

“Nomas” programmā. 

10. 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.  

 

12. § 

Par nekustamā īpašuma-zemes vienības Brāļu Skrindu ielā 2A, Rēzeknē, atsavināšanu 

pārdodot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli  
(Ziņo S.Frančenko) 

 

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

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

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

ņemot vērā Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas 2019.gada 25.aprīļa ierosinājumu un 

Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 25.aprīļa priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot 

“par” - 17 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Anatolijs 

Laizāns, 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 - zemes vienību Brāļu Skrindu ielā 

2A, Rēzeknē, kadastra Nr.2100 008 1012, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 2100 008 1012 platībā 6500 m2 kas atrodas Rēzeknē, Brāļu Skrindu ielā 

2A, pārdodot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.  

2. Izveidot nekustamā īpašuma - zemes vienības Brāļu Skrindu ielā 2A, Rēzeknē, kadastra 

Nr.2100 008 1012, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 2100 008 1012 

platībā 6500 m2 vērtības noteikšanai un izsoles procedūras veikšanai komisiju šādā 

sastāvā:  

komisijas priekšsēdētājs: Jānis Troška, Rēzeknes novada pašvaldības izpilddirektors  
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komisijas locekļi: Andris Koļčs, Rēzeknes novada pašvaldības saimnieciskā 

nodrošinājuma nodaļas vadītājs;         

 Austris Seržants, Rēzeknes novada pašvaldības Finanšu  

ekonomikas un grāmatvedības nodaļas budžeta ekonomists; 

 Iveta Ladnā, Rēzeknes novada pašvaldības Juridiskās un 

lietvedības nodaļas juriste.  

3. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma zemes vienību Brāļu Skrindu ielā 2A, 

Rēzeknē, kadastra Nr.2100 008 1012, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 2100 008 1012 platībā 6500 m2 kas atrodas  Rēzeknē, Brāļu Skrindu ielā 

2A, izsoles noteikumus (izsoles noteikumi pievienoti). 

4. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma nosacīto cenu – EUR 15 300,00  

(piecpadsmit tūkstoši trīs simti euro, 00 centi). 

5. Izsoles rezultātus komisijai iesniegt apstiprināšanai Rēzeknes novada domē. 

 

13. § 

Par dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā  
(Ziņo S.Frančenko) 

 

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

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

2019.gada 25.aprīļa priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 17 (Regīna Baranova, 

Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, 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 Jaunatnes 1-1, Lūznava, Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā, 

kadastra Nr.7868 900 0199, platība 55,4 m2, kas sastāv no: 

1.1. telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 7868 002 0373 001 001; 

1.2. pie dzīvokļa īpašuma piederošajām: 

1.2.1. 5390/311510 domājamajām daļām no zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 7868 002 0373; 

1.2.2. 5390/311510 domājamajām daļām no ēkas (būves) ar kadastra apzīmējumu 

7868 002 0373 001. 

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

vārda dzīvokļa īpašumu Jaunatnes 1-6, Lūznava, Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā, 

kadastra Nr.7868 900 0202, platība 56,1 m2, kas sastāv no: 

2.1. telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 7868 002 0373 001 006; 

2.2. pie dzīvokļa īpašuma piederošajām: 

2.2.1. 5460/311510 domājamajām daļām no zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 7868 002 0373; 

2.2.2. 5460/311510 domājamajām daļām no ēkas (būves) ar kadastra apzīmējumu 

7868 002 0373 001. 

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

vārda dzīvokļa īpašumu Jaunatnes 1-9, Lūznava, Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā, 

kadastra Nr.7868 900 0203, platība 56,1 m2, kas sastāv no: 

3.1. telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 7868 002 0373 001 009; 

3.2. pie dzīvokļa īpašuma piederošajām: 

3.2.1. 5460/311510 domājamajām daļām no zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 7868 002 0373; 
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3.2.2. 5460/311510 domājamajām daļām no ēkas (būves) ar kadastra apzīmējumu 

7868 002 0373 001. 

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

vārda dzīvokļa īpašumu Jaunatnes 1-21, Lūznava, Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā, 

kadastra Nr.7868 900 0205, platība 91,3 m2, kas sastāv no: 

4.1. telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 7868 002 0373 001 021; 

4.2. pie dzīvokļa īpašuma piederošajām: 

4.2.1. 8680/311510 domājamajām daļām no zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 7868 002 0373; 

4.2.2. 8680/311510 domājamajām daļām no ēkas (būves) ar kadastra apzīmējumu 

7868 002 0373 001. 

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

vārda dzīvokļa īpašumu Jaunatnes 3-(..)7, Lūznava, Lūznavas pagastā, Rēzeknes 

novadā, kadastra Nr.7868 900 0198, platība 68,9 m2, kas sastāv no: 

5.1. telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 7868 002 0072 001 037; 

5.2. pie dzīvokļa īpašuma piederošajām: 

5.2.1. 6570/230030 domājamajām daļām no zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 7868 002 0072; 

5.2.2. 6570/230030 domājamajām daļām no ēkas (būves) ar kadastra apzīmējumu 

7868 002 0072 001. 

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

vārda dzīvokļa īpašumu Jaunatnes 3-(..)8, Lūznava, Lūznavas pagastā, Rēzeknes 

novadā, kadastra Nr.7868 900 0200, platība 34,4 m2, kas sastāv no: 

6.1. telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 7868 002 0072 001 038; 

6.2. pie dzīvokļa īpašuma piederošajām: 

6.2.1. 3440/230030 domājamajām daļām no zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 7868 002 0072; 

6.2.2. 3440/230030 domājamajām daļām no ēkas (būves) ar kadastra apzīmējumu 

7868 002 0072 001. 

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

vārda dzīvokļa īpašumu Parka iela 2-(..), Lūznava, Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā, 

kadastra Nr.7868 900 0204, platība 44,2 m2, kas sastāv no: 

7.1. telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 7868 002 0080 001 004; 

7.2. pie dzīvokļa īpašuma piederošajām: 

7.2.1. 5975/54707 domājamajām daļām no zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 7868 002 0080; 

7.2.2. 5975/54707 domājamajām daļām no ēkas (būves) ar kadastra apzīmējumu 

7868 002 0080 001. 

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

vārda dzīvokļa īpašumu Mediķu iela 2-10, Veczosna, Lūznavas pagastā, Rēzeknes 

novadā, kadastra Nr.7868 900 0206, platība 51,9 m2, kas sastāv no: 

8.1. telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 7868 004 0179 001 010; 

8.2. pie dzīvokļa īpašuma piederošajām: 

8.2.1. 5040/135760 domājamajām daļām no zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 7868 004 0179; 

8.2.2. 5040/135760 domājamajām daļām no ēkas (būves) ar kadastra apzīmējumu 

7868 004 0179 001. 

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

vārda dzīvokļa īpašumu Liepu iela 13-1, Veczosna, Lūznavas pagastā, Rēzeknes 

novadā, kadastra Nr.7868 900 0201, platība 40,0 m2, kas sastāv no: 
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9.1. telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 7868 004 0013 001 001; 

9.2. pie dzīvokļa īpašuma piederošajām: 

9.2.1. 4000/7830 domājamajām daļām no ēkas (būves) ar kadastra apzīmējumu 

7868 004 0013 001. 

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

vārda dzīvokļa īpašumu Jaunatnes 3-(..), Lūznava, Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā, 

kadastra Nr.7868 900 0197, platība 54.3 m2, kas sastāv no: 

10.1. telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 7868 002 0072 001 003; 

10.2. pie dzīvokļa īpašuma piederošajām: 

10.2.1. 5280/230030 domājamajām daļām no zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 7868 002 0072; 

10.2.2. 5280/230030 domājamajām daļām no ēkas (būves) ar kadastra apzīmējumu 

7868 002 0072 001. 

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

vārda dzīvokļa īpašumu Mediķu iela 9-5, Veczosna, Lūznavas pagastā, Rēzeknes 

novadā, kadastra Nr.7868 900 0196, platība 41,2 m2, kas sastāv no: 

11.1. telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 7868 004 0216 001 005; 

11.2. pie dzīvokļa īpašuma piederošajām: 

11.2.1. 3890/79850 domājamajām daļām no zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 7868 004 0216; 

11.2.2. 3890/79850 domājamajām daļām no ēkas (būves) ar kadastra apzīmējumu 

7868 004 0216 001. 

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

vārda dzīvokļa īpašumu Pilskalna ielā 2-2 , Pušā, Pušas pagastā, Rēzeknes novadā, 

kadastra Nr.7880 900 031, platība 54,1m² , kas sastāv no:  

12.1. telpu grupas kadastra apzīmējums 7880 004 0214 001 002 

12.2. pie dzīvokļa īpašuma piederošām: 

12.2.1. 541/7163 domājamajām daļām no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

7880 004 0214 

12.2.2. 541/7163 domājamajām daļām no ēkas (būves) ar kadastra apzīmējumu 

7880 004 0214 001  

12.2.3. 541/7163 domājamajām daļām no ēkas (būves) ar kadastra apzīmējumu 

7880 004 0214 002 

12.2.4.  541/7163 domājamajām daļām no ēkas (būves) ar kadastra apzīmējumu 

7880 004 0214 003 

12.2.5.  541/7163 domājamajām daļām no ēkas (būves) ar kadastra apzīmējumu 

7880 004 0214 004 

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

vārda dzīvokļa īpašumu Pilskalna ielā 2-(..) , Pušā, Pušas pagastā, Rēzeknes novadā, 

kadastra Nr.7880 900 032, platība 66,1m² , kas sastāv no:  

13.1. telpu grupas kadastra apzīmējums 7880 004 0214 001 005 

13.2. pie dzīvokļa īpašuma piederošām: 

13.2.1. 661/7163 domājamajām daļām no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

7880 004 0214 

13.2.2. 661/7163 domājamajām daļām no ēkas (būves) ar kadastra apzīmējumu 

7880 004 0214 001  

13.2.3.  661/7163 domājamajām daļām no ēkas (būves) ar kadastra apzīmējumu 

7880 004 0214 002 

13.2.4. 661/7163 domājamajām daļām no ēkas (būves) ar kadastra apzīmējumu 

7880 004 0214 003 
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13.2.5. 661/7163 domājamajām daļām no ēkas (būves) ar kadastra apzīmējumu 

7880 004 0214 004 

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

vārda dzīvokļa īpašumu Pilskalna ielā 2-(..) , Pušā, Pušas pagastā, Rēzeknes novadā, 

kadastra Nr.7880 900 038, platība 53,2 m² , kas sastāv no:  

14.1. telpu grupas kadastra apzīmējums 7880 004 0214 001 010 

14.2. pie dzīvokļa īpašuma piederošām: 

14.2.1. 532/7163 domājamajām daļām no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

7880 004 0214 

14.2.2. 532/7163 domājamajām daļām no ēkas (būves) ar kadastra apzīmējumu 

7880 004 0214 001  

14.2.3. 532/7163 domājamajām daļām no ēkas (būves) ar kadastra apzīmējumu 

7880 004 0214 002 

14.2.4. 532/7163 domājamajām daļām no ēkas (būves) ar kadastra apzīmējumu 

7880 004 0214 003 

14.2.5. 532/7163 domājamajām daļām no ēkas (būves) ar kadastra apzīmējumu 

7880 004 0214 004 

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

vārda dzīvokļa īpašumu Jaunatnes ielā 3-8, Pušā, Pušas pagastā, Rēzeknes novadā, 

kadastra Nr.7880 900 033, platība 68,9 m² , kas sastāv no:  

15.1. telpu grupas kadastra apzīmējums 7880 004 0216 001 008 

15.2. pie dzīvokļa īpašuma piederošām: 

15.2.1. 655/13259 domājamajām daļām no zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 7880 004 0216 

15.2.2. 655/13259 domājamajām daļām no ēkas (būves) ar kadastra apzīmējumu 

7880 004 0216 001  

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

vārda dzīvokļa īpašumu Jaunatnes ielā 3-12, Pušā, Pušas pagastā, Rēzeknes novadā, 

kadastra Nr.7880 900 039, platība 68,4 m² , kas sastāv no:  

16.1. telpu grupas kadastra apzīmējums 7880 004 0216 001 012 

16.2. pie dzīvokļa īpašuma piederošām: 

16.2.1. 650/13259 domājamajām daļām no zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 7880 004 0216 

16.2.2.  650/13259 domājamajām daļām no ēkas (būves) ar kadastra apzīmējumu 

7880 004 0216 001  

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

vārda dzīvokļa īpašumu Jaunatnes ielā 3-11, Pušā, Pušas pagastā, Rēzeknes novadā, 

kadastra Nr.7880 900 036, platība 88,8 m² , kas sastāv no:  

17.1. telpu grupas kadastra apzīmējums 7880 004 0216 001 011 

17.2. pie dzīvokļa īpašuma piederošām: 

17.2.1. 839/13259 domājamajām daļām no zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 7880 004 0216 

17.2.2. 839/13259 domājamajām daļām no ēkas (būves) ar kadastra apzīmējumu 

7880 004 0216 001  

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

vārda dzīvokļa īpašumu Jaunatnes ielā 2-(..), Pušā, Pušas pagastā, Rēzeknes novadā, 

kadastra Nr.7880 900 035, platība 53,3 m² , kas sastāv no:  

18.1. telpu grupas kadastra apzīmējums 7880 004 0220 001 013 

18.2. pie dzīvokļa īpašuma piederošām: 



16 

 

18.2.1. 515/9046 domājamajām daļām no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

7880 004 0220 

18.2.2. 515/9046 domājamajām daļām no ēkas (būves) ar kadastra apzīmējumu 

7880 004 0220 001  

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

vārda dzīvokļa īpašumu Jaunatnes ielā 4-1, Pušā, Pušas pagastā, Rēzeknes novadā, 

kadastra Nr.7880 900 030, platība 74,9 m² , kas sastāv no:  

19.1. telpu grupas kadastra apzīmējums 7880 004 0262 001 001 

19.2. pie dzīvokļa īpašuma piederošām: 

19.2.1. 689/7130 domājamajām daļām no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

7880 004 0262 

19.2.2. 689/7130 domājamajām daļām no ēkas (būves) ar kadastra apzīmējumu 

7880 004 0262 001  

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

vārda dzīvokļa īpašumu Jaunatnes ielā 4-4, Pušā, Pušas pagastā, Rēzeknes novadā, 

kadastra Nr.7880 900 037, platība 55,3 m² , kas sastāv no:  

20.1. telpu grupas kadastra apzīmējums 7880 004 0262 001 004 

20.2. pie dzīvokļa īpašuma piederošām: 

20.2.1. 523/7130 domājamajām daļām no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

7880 004 0262 

20.2.2. 523/7130 domājamajām daļām no ēkas (būves) ar kadastra apzīmējumu 

7880 004 0262 001  

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

vārda dzīvokļa īpašumu Jaunatnes ielā 4-(..), Pušā, Pušas pagastā, Rēzeknes novadā, 

kadastra Nr.7880 900 028, platība 55,3 m² , kas sastāv no:  

21.1. telpu grupas kadastra apzīmējums 7880 004 0262 001 006 

21.2. pie dzīvokļa īpašuma piederošām: 

21.2.1. 523/7130 domājamajām daļām no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

7880 004 0262 

21.2.2. 523/7130 domājamajām daļām no ēkas (būves) ar kadastra apzīmējumu 

7880 004 0262 001  

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

vārda dzīvokļa īpašumu Jaunatnes ielā 4-10, Pušā, Pušas pagastā, Rēzeknes novadā, 

kadastra Nr.7880 900 029, platība 54,2 m² , kas sastāv no:  

22.1. telpu grupas kadastra apzīmējums 7880 004 0262 001 010 

22.2. pie dzīvokļa īpašuma piederošām: 

22.2.1. 1512/7130 domājamajām daļām no zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 7880 004 0262 

22.2.2. 512/7130 domājamajām daļām no ēkas (būves) ar kadastra apzīmējumu 

7880 004 0262 001 

 

14. § 

Par nekustamā īpašuma „Anfijas mājas”, Audriņu pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu  
(Ziņo S.Frančenko) 

 

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

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

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

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

process un atsavināšanas rezultātā iegūto līdzekļu izlietošana Rēzeknes novada pašvaldībā” 

25.1.apakšpunktu, 27.punktu, 28.1.apakšpunktu, Grāmatvedības uzskaites kārtības Rēzeknes 
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novada pašvaldībā (apstiprināta 2019.gada 17.janvārī protokols Nr.2, 9.§) sadaļas “8.6. Ilgtermiņa 

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

2019.gada 17.janvārī lēmumu “Par nekustamā īpašuma „Anfijas mājas” Audriņu pagastā 

nodošanu atsavināšanai S.V.” (protokols Nr.2.,9.§), S. V. 2019.gada 10.aprīļa iesniegumu, 

Audriņu pagasta pārvaldes nekustamā īpašuma „Anfijas mājas”, Audriņu pagastā novērtēšanas 

komisijas 2019.gada 2.aprīļa sēdes protokolu Nr.1 un Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 

25.aprīļa priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 17 (Regīna Baranova, Vasīlijs 

Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, 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 „Anfijas mājas”, kas atrodas „Anfijas mājas”, 

Miurinīki, Audriņu pagastā Rēzeknes novadā, ar kadastra Nr.7842 001 0077, kas sastāv 

no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7842 001 0290 1,36 ha platībā nosacīto cenu 

EUR 2 167,87 (divi tūkstoši simts sešdesmit septiņi euro, 87 centi). 

2. Pārdot S.V., personas kods (..) dzīvo (..), nekustamo īpašumu „Anfijas mājas” ar 

kadastra Nr.7842 001 0290, kas atrodas „Anfijas mājas”, Miurinīkos, Audriņu pagastā, 

Rēzeknes novadā, par brīvu cenu, kas ir vienāda ar nosacīto cenu, t.i. EUR 2 167,87 

(divi tūkstoši simts sešdesmit septiņi euro, 87 centi). 

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

mājas” nosacītās cenas, t.i. EUR 216,78 (divi simti sešpadsmit euro 78 centi). 

4. Noteikt pirmās iemaksas samaksas termiņu līdz 2019.gada 2.jūnijam. 

5. Uzdot iestādes „Nautrēnu pagastu apvienība” struktūrvienībai „Audriņu pagasta 

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

Juridiskajai un lietvedības nodaļai par pirmās iemaksas samaksu. 

6. Uzdot Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniecei E.Pizānei noslēgt nomaksas 

pirkuma līgumu ar S. V. viena mēneša laikā no pirmās iemaksas samaksas dienas. 

7. Noteikt 60 (sešdesmit) mēnešu nomaksas termiņu no nomaksas pirkuma līguma 

noslēgšanas dienas. 

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

nesamaksātās pirkuma maksas daļas un par pirkuma līgumā noteikto maksājumu 

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

summas par katru kavējuma dienu. 

9. Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2019.gada 17.janvāra lēmumu (protokols 

Nr.2, 9.§) 2.punktu, 2019.gada 20.februārī S. V. iemaksāja iestādes “Nautrēnu pagastu 

apvienība”, reģistrācijas Nr.40900027430 kontā Nr.LV67HABA0551046048397 AS 

“Swedbank”, EUR 215,00 (divi simti piecpadsmit euro 00 centu). 

10. Ieskaitīt atlikušo pirkuma maksas daļu EUR 1 952,87 (viens tūkstotis deviņi simti 

piecdesmit divi euro 87 centi), iestādes “Nautrēnu pagastu apvienība”, 

reģ.Nr.40900027430 kontā Nr.LV67HABA0551046048397 AS “Swedbank” . 

11. Noteikt, ka ar nekustamā īpašuma “Anfijas mājas” nomaksas pirkuma līguma 

noslēgšanas brīdi, tiek izbeigts ar S.V. noslēgtais Zemes nomas līgums par zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 7842 001 0290 1,36 ha platībā nomu. 

12. Samazināt Nautrēnu pagastu apvienības struktūrvienībai “Audriņu pagasta pārvaldei” 

2019.gadā plānoto transfertu no pašvaldības budžeta 10% (desmit procentu) apmērā, 

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

izdarot kārtējos budžeta grozījumus. 

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

Nautrēnu pagastu apvienības struktūrvienībai “Audriņu pagasta pārvaldei” radās, veicot 
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nekustamā īpašuma novērtēšanu, ir izlietojami Audriņu pagasta teritorijā esošo 

pašvaldības nekustamo īpašumu kadastrālajai uzmērīšanai un ierakstīšanai 

zemesgrāmatā. 

 

15. § 

Par nekustamā īpašuma „Šķerbinieki”, Ilzeskalna pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu  
(Ziņo S.Frančenko) 

 

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

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

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

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

process un atsavināšanas rezultātā iegūto līdzekļu izlietošana Rēzeknes novada pašvaldībā” 

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

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

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

domes 2019.gada 4.aprīļa lēmumu “Par nekustamā īpašuma „Šķerbinieki” Ilzeskalna pagastā 

nodošanu atsavināšanai Z. A.” (protokols Nr.8, 13.§), Z. A. 2019.gada 9.aprīļa iesniegumu, ņemot 

vērā Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Nautrēnu pagastu apvienība” struktūrvienības 

„Ilzeskalna pagasta pārvalde” nekustamā īpašuma „Šķerbinieki” novērtēšanas komisijas 

2019.gada 17.aprīļa sēdes protokolu un Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 25.aprīļa 

priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 17 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, 

Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, 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 “Šķerbinieki”, kas atrodas “Bitenes”, Šķerbinieki 1, 

Ilzeskalna pagasts, Rēzeknes novads, kadastra Nr.7858 001 0052, kas sastāv no zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 7858 001 0052, platība 5,94 ha, nosacīto cenu EUR 

5872,17 (pieci tūkstoši astoņi simti septiņdesmit divi euro 17 centi). 

2. Pārdot Z. A., personas kods (..), dzīvo (adrese), nekustamo īpašumu “Šķerbinieki”, kas 

atrodas “Bitenes”, Šķerbinieki 1, Ilzeskalna pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra 

Nr.7858 001 0052, par brīvu cenu, kas ir vienāda ar nosacīto cenu, t. i., EUR 5872,17 

(pieci tūkstoši astoņi simti septiņdesmit divi euro 17 centi). 

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

“Šķerbinieki” nosacītās cenas, t. i., EUR 587,21 (pieci simti astoņdesmit septiņi euro 21 

cents). 

4. Noteikt pirmās iemaksas samaksas termiņu līdz 2019.gada 2.jūnijam. 

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

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

Juridiskajai un lietvedības nodaļai par pirmās iemaksas samaksu. 

6. Uzdot Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniecei Elvīrai Pizānei noslēgt 

nomaksas pirkuma līgumu ar Z.A. 1 (viena) mēneša laikā no pirmās iemaksas samaksas 

dienas. 

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

noslēgšanas dienas. 

8. Noteikt, ka par atlikto maksājumu Z. A. maksās 6 % (sešus procentus) gadā no vēl 

nesamaksātās pirkuma maksas daļas un par pirkuma līgumā noteikto maksājumu 

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

summas par katru kavējuma dienu. 



19 

 

9. Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2019.gada 4.aprīļa lēmuma (protokols Nr.8, 

13.§) 2.punktu, Z. A. 2019.gada 9.aprīlī iemaksāja Rēzeknes novada pašvaldības 

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

reģ. Nr.40900027430, norēķinu kontā Nr.LV97HABA0551046048342, AS 

“Swedbanka” EUR 215,00 (divi simti piecpadsmit euro 00 centu). 

10. Ieskaitīt atlikušo pirkuma maksas daļu EUR 5 657,17 (pieci tūkstoši seši simti 

piecdesmit septiņi euro 17 centi) Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Nautrēnu 

pagastu apvienība” struktūrvienības “Ilzeskalna pagasta pārvalde”, reģ. 

Nr.40900027430, AS “Swedbanka”, norēķinu kontā Nr.LV97HABA0551046048342.  

11. Noteikt, ka ar nekustamā īpašuma “Šķerbinieki” nomaksas pirkuma līguma noslēgšanas 

brīdi tiek izbeigts ar Z. A. noslēgtais Zemes nomas līgums par zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 7858 001 0052 nomu. 

12. Samazināt Nautrēnu pagastu apvienības struktūrvienībai “Ilzeskalna pagasta pārvalde” 

2019.gadam plānoto transfertu no pašvaldības budžeta 10 % (desmit procentu) apmērā, 

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

izdarot kārtējos budžeta grozījumus. 

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

Nautrēnu pagastu apvienības struktūrvienības “Ilzeskalna pagasta pārvalde” radās, 

veicot nekustamā īpašuma novērtēšanu, ir izlietojami Ilzeskalna pagasta teritorijā esošo 

pašvaldības nekustamo īpašumu kadastrālajai uzmērīšanai un ierakstīšanai 

zemesgrāmatā. 

 

16. § 

Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..), Rāznas ielā 24, Kaunatā, Kaunatas pagastā, nosacītas cenas 

apstiprināšanu  
(Ziņo S.Frančenko) 

 

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

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

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

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

process un atsavināšanas rezultātā iegūto līdzekļu izlietošana Rēzeknes novada pašvaldībā” 

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

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

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

domes 2019.gada 21.februāra lēmumu “Par dzīvokļa īpašuma Rāznas ielā 24-(..), Kaunatā, 

Kaunatas pagastā, nodošanu atsavināšanai I.Ū.” (protokols Nr.5, 16.§), I.Ū. 2019.gada 16.aprīļa 

iesniegumu, Kaunatas pagasta pārvaldes dzīvokļa īpašuma “Rāznas iela 24-(..)” novērtēšanas 

komisijas 2019.gada 15.aprīļa sēdes protokolu Nr.1 un Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 

25.aprīļa priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 17 (Regīna Baranova, Vasīlijs 

Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, 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.(..), kas atrodas Rāznas ielā 24-(..), Kaunatā, Kaunatas 

pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7862 900 0112, platība 89,6 m2, nosacīto cenu 

EUR 3 362,89 (trīs tūkstoši trīs simti sešdesmit divi euro, 89 centi). 

2. Pārdot I.Ū., personas kods (..), dzīvo (..), dzīvokļa īpašumu Nr.(..), kas atrodas Rāznas 

ielā 24-(..), Kaunatā, Kaunatas pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7862 900 0112, 
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platība 89,6 m2, par brīvu cenu, kas ir vienāda ar nosacīto cenu, t. i., EUR 3362,89 (trīs 

tūkstoši trīs simti sešdesmit divi euro, 89 centi). 

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

atrodas Rāznas ielā 24-(..), Kaunatā, Kaunatas pagastā, Rēzeknes novadā, nosacītās 

cenas, t.i. EUR 336,28 (trīs simti trīsdesmit seši euro 28 centi). 

4. Noteikt pirmās iemaksas samaksas termiņu līdz 2019.gada 2.jūnijam. 

5. Uzdot iestādes “Kaunatas pagastu apvienības” struktūrvienībai “Kaunatas pagasta   

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

Juridiskajai un lietvedības nodaļai par pirmās iemaksas samaksu. 

6. Uzdot Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniecei Elvīrai Pizānei parakstīt 

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

dienas. 

7. Noteikt 36 (trīsdesmit sešu) mēnešu nomaksas termiņu no nomaksas pirkuma līguma 

noslēgšanas dienas. 

8. Noteikt, ka par atlikto maksājumu I.Ū. maksās 6 % (sešus procentus) gadā no vēl 

nesamaksātās pirkuma maksas daļas un par pirkuma līgumā noteikto maksājumu 

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

summas par katru kavējuma dienu. 

9. Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2019.gada 21.februāra lēmuma (protokols 

Nr.5, 16.§) 2.punktu, 2019.gada 12.martā I.Ū. iemaksāja Kaunatas pagastu apvienības 

struktūrvienības “Kaunatas pagasta pārvalde”, reģistrācijas Nr.40900027411, AS 

Swedbank” norēķinu kontā LV26HABA0551046070572, EUR 215,00 (divi simti 

piecpadsmit euro 00 centi). 

10. Ieskaitīt atlikušo pirkuma maksas daļu EUR 3 147,89 (trīs tūkstoši viens simts 

četrdesmit septiņi euro 89 centi) Kaunatas pagastu apvienības struktūrvienības 

“Kaunatas pagasta pārvalde”, reģistrācijas Nr.40900027411, AS Swedbank norēķinu 

kontā LV26HABA0551046070572. 

11. Noteikt, ka ar dzīvokļa īpašuma Nr.(..), kas atrodas Rāznas ielā 24-(..), Kaunatā, 

Kaunatas pagastā, Rēzeknes novadā, nomaksas pirkuma līguma noslēgšanas brīdi tiek 

izbeigts ar I.Ū. noslēgtais Dzīvojamās telpas īres līgums. 

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

attiecīgajā gadā plānoto transfertu no pašvaldības budžeta 10 procentu apmērā, 

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

izdarot kārtējos budžeta grozījumus. 

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

Kaunatas pagastu apvienības struktūrvienībai “Kaunatas pagasta pārvalde” radās, 

veicot nekustamā īpašuma novērtēšanu, ir izlietojami Kaunatas pagasta teritorijā 

esošo pašvaldības nekustamo īpašumu kadastrālajai uzmērīšanai un ierakstīšanai 

zemesgrāmatā. 

 

17. § 

Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..), Rāznas ielā 24, Kaunatā, Kaunatas pagastā, nosacītas cenas 

apstiprināšanu  
(Ziņo S.Frančenko) 

 

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

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

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

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

process un atsavināšanas rezultātā iegūto līdzekļu izlietošana Rēzeknes novada pašvaldībā” 

25.1.apakšpunktu, 27.punktu, 28.1.apakšpunktu, Grāmatvedības uzskaites kārtības Rēzeknes 
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novada pašvaldībā (apstiprināta 2017.gada 21.decembrī, protokols Nr.30, 5.§) sadaļas “8.6. 

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

domes 2019.gada 21.februāra lēmumu “Par dzīvokļa īpašuma Rāznas ielā 24-(..), Kaunatā, 

Kaunatas pagastā, nodošanu atsavināšanai L.U.” (protokols Nr.5, 15.§), L.U. 2019.gada 16.aprīļa 

iesniegumu, Kaunatas pagasta pārvaldes dzīvokļa īpašuma “Rāznas iela 24-(..)” novērtēšanas 

komisijas 2019.gada 15.aprīļa sēdes protokolu Nr.2 un Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 

25.aprīļa priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 17 (Regīna Baranova, Vasīlijs 

Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, 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.(..), kas atrodas Rāznas ielā 24-(..), Kaunatā, Kaunatas 

pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7862 900 0111, platība 88,0 m2, nosacīto cenu 

EUR 3362,89 (trīs tūkstoši trīs simti sešdesmit divi euro, 89 centi). 

2. Pārdot L.U., personas kods (..), dzīvo (..), dzīvokļa īpašumu Nr.(..), kas atrodas Rāznas 

ielā 24-(..), Kaunatā, Kaunatas pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7862 900 0111, 

platība 88,0 m2, par brīvu cenu, kas ir vienāda ar nosacīto cenu, t. i., EUR 3362,89 (trīs 

tūkstoši trīs simti sešdesmit divi euro, 89 centi). 

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

atrodas Rāznas ielā 24-(..), Kaunatā, Kaunatas pagastā, Rēzeknes novadā, nosacītās 

cenas, t.i. EUR 336,28 (trīs simti trīsdesmit seši euro 28 centi). 

4. Noteikt pirmās iemaksas samaksas termiņu līdz 2019.gada 2.jūnijam.  

5. Uzdot iestādes “Kaunatas pagastu apvienības” struktūrvienībai “Kaunatas pagasta   

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

Juridiskajai un lietvedības nodaļai par pirmās iemaksas samaksu. 

6. Uzdot Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniecei Elvīrai Pizānei parakstīt 

nomaksas pirkuma līgumu ar L.U. 1 (viena) mēneša laikā no pirmās iemaksas samaksas 

dienas. 

7. Noteikt 36 (trīsdesmit sešu) mēnešu nomaksas termiņu no nomaksas pirkuma līguma 

noslēgšanas dienas. 

8. Noteikt, ka par atlikto maksājumu L.U. maksās 6 % (sešus procentus) gadā no vēl 

nesamaksātās pirkuma maksas daļas un par pirkuma līgumā noteikto maksājumu 

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

summas par katru kavējuma dienu. 

9. Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2019.gada 21.februāra lēmuma (protokols 

Nr.5, 15.§) 2.punktu, 2019.gada 4.martā L.U. iemaksāja Kaunatas pagastu apvienības 

struktūrvienības “Kaunatas pagasta pārvalde”, reģistrācijas Nr.40900027411, AS 

Swedbank” norēķinu kontā LV26HABA0551046070572, EUR 215,00 (divi simti 

piecpadsmit euro 00 centi). 

10. Ieskaitīt atlikušo pirkuma maksas daļu EUR 3 147,89 (trīs tūkstoši viens simts 

četrdesmit septiņi euro 89 centi) Kaunatas pagastu apvienības struktūrvienības 

“Kaunatas pagasta pārvalde”, reģistrācijas Nr.40900027411, AS Swedbank norēķinu 

kontā LV26HABA0551046070572. 

11. Noteikt, ka ar dzīvokļa īpašuma Nr.(..), kas atrodas Rāznas ielā 24-(..), Kaunatā, 

Kaunatas pagastā, Rēzeknes novadā, nomaksas pirkuma līguma noslēgšanas brīdi tiek 

izbeigts ar L.U. noslēgtais Dzīvojamās telpas īres līgums. 

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

attiecīgajā gadā plānoto transfertu no pašvaldības budžeta 10 procentu apmērā, 
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noapaļojot pilnos skaitļos, no nekustamā īpašuma nosacītās cenas, koriģējot transfertu, 

izdarot kārtējos budžeta grozījumus. 

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

Kaunatas pagastu apvienības struktūrvienībai “Kaunatas pagasta pārvalde” radās, 

veicot nekustamā īpašuma novērtēšanu, ir izlietojami Kaunatas pagasta teritorijā 

esošo pašvaldības nekustamo īpašumu kadastrālajai uzmērīšanai un ierakstīšanai 

zemesgrāmatā. 

 

18. § 

Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..), Rāznas iela 24, Kaunatā, Kaunatas pagastā, nosacītas cenas 

apstiprināšanu  
(Ziņo S.Frančenko) 

 

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

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

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

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

process un atsavināšanas rezultātā iegūto līdzekļu izlietošana Rēzeknes novada pašvaldībā” 

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

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

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

domes 2019.gada 21.februāra lēmumu “Par dzīvokļa īpašuma Rāznas ielā 24-(..), Kaunatā, 

Kaunatas pagastā, nodošanu atsavināšanai R.V.” (protokols Nr.5, 17.§), R.V. 2019.gada 15.aprīļa 

iesniegumu, Kaunatas pagasta pārvaldes dzīvokļa īpašuma “Rāznas iela 24-(..)” novērtēšanas 

komisijas 2019.gada 15.aprīļa sēdes protokolu Nr.3 un Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 

25.aprīļa priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 17 (Regīna Baranova, Vasīlijs 

Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, 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.(..), kas atrodas Rāznas ielā 24-(..), Kaunatā, Kaunatas 

pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7862 900 0110, platība 88,6 m2, nosacīto cenu 

EUR 3 662,89 (trīs tūkstoši seši simti sešdesmit divi euro, 89 centi). 

2. Pārdot R.V., personas kods (..), dzīvo Rāznas ielā 24-(..), Kaunatā, Kaunatas pagastā, 

Rēzeknes novadā, dzīvokļa īpašumu Nr.(..), kas atrodas Rāznas ielā 24-(..), Kaunatā, 

Kaunatas pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7862 900 0110, platība 88,6 m2, par 

brīvu cenu, kas ir vienāda ar nosacīto cenu, t. i., EUR 3662,89 (trīs tūkstoši seši simti 

sešdesmit divi euro, 89 centi). 

3. Noteikt pirmo iemaksu EUR 1000,00 (viens tūkstotis euro) apmērā. 

4. Noteikt pirmās iemaksas samaksas termiņu līdz 2019.gada 2.jūnijam.  

5. Uzdot iestādes “Kaunatas pagastu apvienības” struktūrvienībai “Kaunatas pagasta   

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

Juridiskajai un lietvedības nodaļai par pirmās iemaksas samaksu. 

6. Uzdot Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniecei Elvīrai Pizānei parakstīt 

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

dienas. 

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

noslēgšanas dienas. 

8. Noteikt, ka par atlikto maksājumu R. V. maksās 6 % (sešus procentus) gadā no vēl 

nesamaksātās pirkuma maksas daļas un par pirkuma līgumā noteikto maksājumu 
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termiņu kavējumiem nokavējuma procentus 0,1 procenta apmērā no kavētās maksājuma 

summas par katru kavējuma dienu. 

9. Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2019.gada 21.februāra lēmuma (protokols 

Nr.5, 17.§) 2.punktu, 2019.gada 2.martā R. V. iemaksāja Kaunatas pagastu apvienības 

struktūrvienības “Kaunatas pagasta pārvalde”, reģistrācijas Nr.40900027411, AS 

Swedbank” norēķinu kontā LV26HABA0551046070572, EUR 215,00 (divi simti 

piecpadsmit euro 00 centi). 

10. Ieskaitīt atlikušo pirkuma maksas daļu EUR 3 447,89 (trīs tūkstoši četri simti četrdesmit 

septiņi euro 89 centi) Kaunatas pagastu apvienības struktūrvienības “Kaunatas pagasta 

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

LV26HABA0551046070572. 

11. Noteikt, ka ar dzīvokļa īpašuma Nr.(..), kas atrodas Rāznas ielā 24-(..), Kaunatā, 

Kaunatas pagastā, Rēzeknes novadā, nomaksas pirkuma līguma noslēgšanas brīdi tiek 

izbeigts ar R.V. noslēgtais Dzīvojamās telpas īres līgums. 

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

attiecīgajā gadā plānoto transfertu no pašvaldības budžeta 10 procentu apmērā, 

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

izdarot kārtējos budžeta grozījumus. 

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

Kaunatas pagastu apvienības struktūrvienībai “Kaunatas pagasta pārvalde” radās, 

veicot nekustamā īpašuma novērtēšanu, ir izlietojami Kaunatas pagasta teritorijā esošo 

pašvaldības nekustamo īpašumu kadastrālajai uzmērīšanai un ierakstīšanai 

zemesgrāmatā. 

 

19. § 

Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..), Dārzu ielā 4, Lendžos, Lendžu pagastā, nosacītās cenas 

apstiprināšanu  
(Ziņo S.Frančenko) 

 

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

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

36.panta trešo daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, Pārejas noteikumu 11.pantu, Rēzeknes novada 

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

īpašuma atsavināšanas process un atsavināšanas rezultātā iegūto līdzekļu izlietošana Rēzeknes 

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

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

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

novada domes 2019.gada 7.februāra lēmumu “Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..), Dārzu ielā 4, Lendžos, 

Lendžu pagastā, nodošanu atsavināšanai A.L.-Č.” (protokols Nr.4, 18.§), A.L.-Č. 2019.gada 

18.aprīļa iesniegumu, ņemot vērā Nautrēnu pagastu apvienības struktūrvienības „Lendžu pagasta 

pārvalde” dzīvokļa īpašuma „Nr.(..)”, Dārzu ielā 4, novērtēšanas komisijas 2019.gada 12.aprīļa 

sēdes protokolu, Finanšu pastāvīgās komisijas 2019.gada 25.aprīļa priekšlikumu, Rēzeknes 

novada dome, balsojot “par” - 17 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis 

Deksnis, Anatolijs Laizāns, 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.(..), kas atrodas Dārzu ielā 4-(..), Lendžos, Lendžu 

pagastā, Rēzeknes novadā, ar kadastra Nr.7866 900 0026, platība 69,6 m2, nosacīto cenu 

EUR 2251,34 (divi tūkstoši divi simti piecdesmit viens euro 34 centi). 
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2. Pārdot A.L.-Č., personas kods (..), dzīvo (adrese), dzīvokļa īpašumu Nr.(..), platība 69,6 

m2 ar kadastra Nr.7866 900 0026, kas atrodas Dārzu ielā 4-(..), Lendžos, Lendžu 

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

2251,34 (divi tūkstoši divi simti piecdesmit viens euro 34 centi). 

3. Noteikt pirkuma maksas samaksas termiņu līdz 2019.gada 2.septembrim. 

4. Uzdot Nautrēnu pagastu apvienības struktūrvienībai „Lendžu pagasta pārvalde” 3 (trīs) 

darba dienu laikā no pirkuma maksas samaksas dienas paziņot Juridiskajai un 

lietvedības nodaļai par pirkuma maksas samaksu. 

5. Uzdot Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniecei Elvīrai Pizānei noslēgt 

pirkuma līgumu ar A.L.-Č. 1 (viena) mēneša laikā no pirkuma maksas samaksas dienas. 

6. Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2019.gada 7.februāra lēmuma (protokols Nr.4, 

18.§) 2.punktu, 2019.gada 5.martā A.L.-Č. iemaksāja Rēzeknes novada pašvaldības 

iestādes “Nautrēnu pagastu apvienība” struktūrvienības „Lendžu pagasta pārvalde” reģ. 

Nr.40900027430, AS “Swedbank”, norēķinu kontā LV44HABA0551046048423, EUR 

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

7. Ieskaitīt atlikušo pirkuma maksas daļu EUR 2 036,34 (divi tūkstoši trīsdesmit seši euro 

34 centi), Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Nautrēnu pagastu apvienība” 

struktūrvienības „Lendžu pagasta pārvalde” reģistrācijas Nr.40900027430, AS 

“Swedbank”, norēķinu kontā LV44HABA0551046048423. 

8. Noteikt, ka ar dzīvokļa īpašuma Nr.(..), kas atrodas Dārzu iela 4-(..), Lendžos, Lendžu 

pagastā, Rēzeknes novadā, pirkuma līguma noslēgšanas brīdī tiek izbeigts ar A.L.-Č. 

noslēgtais Dzīvojamās telpas īres līgums. 

9. Samazināt Nautrēnu pagastu apvienības struktūrvienībai “Lendžu pagasta pārvalde” 

2019.gadam plānoto transfertu no pašvaldības budžeta 10 % (desmit procentu) apmērā, 

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

izdarot kārtējos budžeta grozījumus. 

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

Nautrēnu pagastu apvienības struktūrvienības “Lendžu pagasta pārvalde” radās, 

veicot nekustamā īpašuma novērtēšanu, ir izlietojami Lendžu pagasta teritorijā esošo 

pašvaldības nekustamo īpašumu kadastrālajai uzmērīšanai un ierakstīšanai 

zemesgrāmatā. 

 

20. § 

Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..), Dārzu ielā 4, Lendžos, Lendžu pagastā, nosacītās cenas 

apstiprināšanu  
(Ziņo S.Frančenko) 

 

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

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

36.panta trešo daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, Pārejas noteikumu 11.pantu, Rēzeknes novada 

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

īpašuma atsavināšanas process un atsavināšanas rezultātā iegūto līdzekļu izlietošana Rēzeknes 

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

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

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

novada domes 2019.gada 21.februāra lēmumu “Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..), Dārzu ielā 4, 

Lendžos, Lendžu pagastā, nodošanu atsavināšanai E. K.” (protokols Nr.5, 18.§), E. K. 2019.gada 

16.aprīļa iesniegumu, ņemot vērā Nautrēnu pagastu apvienības struktūrvienības „Lendžu pagasta 

pārvalde” dzīvokļa īpašuma „Nr.(..)”, Dārzu ielā 4, novērtēšanas komisijas 2019.gada 12.aprīļa 

sēdes protokolu, Finanšu pastāvīgās komisijas 2019.gada 25.aprīļa priekšlikumu, Rēzeknes 

novada dome, balsojot “par” - 17 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis 
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Deksnis, Anatolijs Laizāns, 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.(..), kas atrodas Dārzu ielā 4-(..), Lendžos, Lendžu 

pagastā, Rēzeknes novadā, ar kadastra Nr.7866 900 0027, platība 71,5 m2, nosacīto cenu 

EUR 2251,34 (divi tūkstoši divi simti piecdesmit viens euro 34 centi). 

2. Pārdot E. K., personas kods (..), dzīvo (..), dzīvokļa īpašumu Nr.(..), platība 71,5 m2 ar 

kadastra Nr.7866 900 0027, kas atrodas Dārzu ielā 4-(..), Lendžos, Lendžu pagastā, 

Rēzeknes novadā, par brīvu cenu, kas ir vienāda ar nosacīto cenu, t.i., EUR 2251,34 

(divi tūkstoši divi simti piecdesmit viens euro 34 centi). 

3. Noteikt pirkuma maksas samaksas termiņu līdz 2019.gada 2.septembrim. 

4. Uzdot Nautrēnu pagastu apvienības struktūrvienībai „Lendžu pagasta pārvalde” 3 (trīs) 

darba dienu laikā no pirkuma maksas samaksas dienas paziņot Juridiskajai un 

lietvedības nodaļai par pirkuma maksas samaksu. 

5. Uzdot Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniecei Elvīrai Pizānei noslēgt 

pirkuma līgumu ar E. K. 1 (viena) mēneša laikā no pirkuma maksas samaksas dienas. 

6. Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2019.gada 21.februāra lēmuma (protokols 

Nr.5, 18.§) 2.punktu, 2019.gada 1.martā E. K. iemaksāja Rēzeknes novada pašvaldības 

iestādes “Nautrēnu pagastu apvienība” struktūrvienības „Lendžu pagasta pārvalde” reģ. 

Nr. 40900027430, AS “Swedbank”, norēķinu kontā LV44HABA0551046048423, EUR 

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

7. Ieskaitīt atlikušo pirkuma maksas daļu EUR 2036,34 (divi tūkstoši trīsdesmit seši euro 

34 centi), Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Nautrēnu pagastu apvienība” 

struktūrvienības „Lendžu pagasta pārvalde” reģistrācijas Nr.40900027430, AS 

“Swedbank”, norēķinu kontā LV44HABA0551046048423. 

8. Noteikt, ka ar dzīvokļa īpašuma Nr.(..), kas atrodas Dārzu iela 4-(..), Lendžos, Lendžu 

pagastā, Rēzeknes novadā, pirkuma līguma noslēgšanas brīdī tiek izbeigts ar E. K. 

noslēgtais Dzīvojamās telpas īres līgums. 

9. Samazināt Nautrēnu pagastu apvienības struktūrvienībai “Lendžu pagasta pārvalde” 

2019.gadam plānoto transfertu no pašvaldības budžeta 10 % (desmit procentu) apmērā, 

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

izdarot kārtējos budžeta grozījumus. 

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

Nautrēnu pagastu apvienības struktūrvienības “Lendžu pagasta pārvalde” radās, veicot 

nekustamā īpašuma novērtēšanu, ir izlietojami Lendžu pagasta teritorijā esošo 

pašvaldības nekustamo īpašumu kadastrālajai uzmērīšanai un ierakstīšanai 

zemesgrāmatā. 

 

21. § 

Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..), Egļu ielā 2, Lendžos, Lendžu pagastā, nosacītās cenas 

apstiprināšanu 
(Ziņo S.Frančenko) 

 

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

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

36.panta trešo daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, Pārejas noteikumu 11.pantu, Rēzeknes novada 

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

īpašuma atsavināšanas process un atsavināšanas rezultātā iegūto līdzekļu izlietošana Rēzeknes 

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

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



26 

 

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

novada domes 2019.gada 7.februāra lēmumu “Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..), Egļu ielā 2, Lendžos, 

Lendžu pagastā, nodošanu atsavināšanai N.S.” (protokols Nr.4, 23.§), N. S. 2019.gada 11.aprīļa 

iesniegumu, ņemot vērā Nautrēnu pagastu apvienības struktūrvienības „Lendžu pagasta pārvalde” 

dzīvokļa īpašuma „Nr.(..)”, Egļu ielā 2, novērtēšanas komisijas 2019.gada 12.aprīļa sēdes 

protokolu, Finanšu pastāvīgās komisijas 2019.gada 25.aprīļa priekšlikumu, Rēzeknes novada 

dome, balsojot “par” - 17 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, 

Anatolijs Laizāns, 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.(..), kas atrodas Egļu ielā 2-(..), Lendžos, Lendžu 

pagastā, Rēzeknes novadā, ar kadastra Nr.7866 900 0030, platība 68,9 m2, nosacīto cenu 

EUR 2251,34 (divi tūkstoši divi simti piecdesmit viens euro 34 centi). 

2. Pārdot N.S., personas kods (..), dzīvo (..), dzīvokļa īpašumu Nr.(..), platība 68,9 m2 ar 

kadastra Nr.7866 900 0030, kas atrodas Egļu ielā 2-(..), Lendžos, Lendžu pagastā, 

Rēzeknes novadā, par brīvu cenu, kas ir vienāda ar nosacīto cenu, t.i., EUR 2251,34 

(divi tūkstoši divi simti piecdesmit viens euro 34 centi). 

3. Noteikt pirkuma maksas samaksas termiņu līdz 2019.gada 2.septembrim. 

4. Uzdot Nautrēnu pagastu apvienības struktūrvienībai „Lendžu pagasta pārvalde” 3 (trīs) 

darba dienu laikā no pirkuma maksas samaksas dienas paziņot Juridiskajai un 

lietvedības nodaļai par pirkuma maksas samaksu. 

5. Uzdot Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniecei Elvīrai Pizānei noslēgt 

pirkuma līgumu ar N.S. 1 (viena) mēneša laikā no pirkuma maksas samaksas dienas. 

6. Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2019.gada 7.februāra lēmuma (protokols Nr.4, 

23.§) 2.punktu, 2019.gada 20.februārī N.S. iemaksāja Rēzeknes novada pašvaldības 

iestādes “Nautrēnu pagastu apvienība” struktūrvienības „Lendžu pagasta pārvalde” reģ. 

Nr. 40900027430, AS “Swedbank”, norēķinu kontā LV44HABA0551046048423, EUR 

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

7. Ieskaitīt atlikušo pirkuma maksas daļu EUR 2 036,34 (divi tūkstoši trīsdesmit seši euro 

34 centi), Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Nautrēnu pagastu apvienība” 

struktūrvienības „Lendžu pagasta pārvalde” reģistrācijas Nr.40900027430, AS 

“Swedbank”, norēķinu kontā LV44HABA0551046048423. 

8. Noteikt, ka ar dzīvokļa īpašuma Nr.(..), kas atrodas Egļu iela 2-(..), Lendžos, Lendžu 

pagastā, Rēzeknes novadā, pirkuma līguma noslēgšanas brīdī tiek izbeigts ar N.S. 

noslēgtais Dzīvojamās telpas īres līgums. 

9. Samazināt Nautrēnu pagastu apvienības struktūrvienībai “Lendžu pagasta pārvalde” 

2019.gadam plānoto transfertu no pašvaldības budžeta 10 % (desmit procentu) apmērā, 

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

izdarot kārtējos budžeta grozījumus. 

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

Nautrēnu pagastu apvienības struktūrvienības “Lendžu pagasta pārvalde” radās, 

veicot nekustamā īpašuma novērtēšanu, ir izlietojami Lendžu pagasta teritorijā esošo 

pašvaldības nekustamo īpašumu kadastrālajai uzmērīšanai un ierakstīšanai 

zemesgrāmatā. 

 

22. § 

Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..), Egļu ielā 2, Lendžos, Lendžu pagastā, nosacītās cenas 

apstiprināšanu  
(Ziņo S.Frančenko) 
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Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17. un 27.punktu, 41.panta 

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

36.panta trešo daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, Pārejas noteikumu 11.pantu, Rēzeknes novada 

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

īpašuma atsavināšanas process un atsavināšanas rezultātā iegūto līdzekļu izlietošana Rēzeknes 

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

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

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

novada domes 2019.gada 7.februāra lēmumu “Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..), Egļu ielā 2, Lendžos, 

Lendžu pagastā, nodošanu atsavināšanai I. Š.” (protokols Nr.4, 24.§), I.. 2019.gada 15.aprīļa 

iesniegumu, ņemot vērā Nautrēnu pagastu apvienības struktūrvienības „Lendžu pagasta pārvalde” 

dzīvokļa īpašuma „Nr.(..)”, Egļu ielā 2, novērtēšanas komisijas 2019.gada 12.aprīļa sēdes 

protokolu, Finanšu pastāvīgās komisijas 2019.gada 25.aprīļa priekšlikumu, Rēzeknes novada 

dome, balsojot “par” - 17 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, 

Anatolijs Laizāns, 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.(..), kas atrodas Egļu ielā 2-(..), Lendžos, Lendžu 

pagastā, Rēzeknes novadā, ar kadastra Nr.7866 900 0033, platība 86,4 m2, nosacīto cenu 

EUR 2551,34 (divi tūkstoši pieci simti piecdesmit viens euro 34 centi). 

2. Pārdot I. Š., personas kods (..), dzīvo (..), dzīvokļa īpašumu Nr.(..), platība 86,4 m2 ar 

kadastra Nr.7866 900 0033, kas atrodas Egļu ielā 2-(..), Lendžos, Lendžu pagastā, 

Rēzeknes novadā, par brīvu cenu, kas ir vienāda ar nosacīto cenu, t.i., EUR 2551,34 

(divi tūkstoši pieci simti piecdesmit viens euro 34 centi). 

3. Noteikt pirkuma maksas samaksas termiņu līdz 2019.gada 2.septembrim. 

4. Uzdot Nautrēnu pagastu apvienības struktūrvienībai „Lendžu pagasta pārvalde” 3 (trīs) 

darba dienu laikā no pirkuma maksas samaksas dienas paziņot Juridiskajai un 

lietvedības nodaļai par pirkuma maksas samaksu. 

5. Uzdot Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniecei Elvīrai Pizānei noslēgt 

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

6. Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2019.gada 7.februāra lēmuma (protokols Nr.4, 

24.§) 2.punktu, 2019.gada 19.februārī I. Š. iemaksāja Rēzeknes novada pašvaldības 

iestādes “Nautrēnu pagastu apvienība” struktūrvienības „Lendžu pagasta pārvalde” reģ. 

Nr. 40900027430, AS “Swedbank”, norēķinu kontā LV44HABA0551046048423, EUR 

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

7. Ieskaitīt atlikušo pirkuma maksas daļu EUR 2 336,34 (divi tūkstoši trīs simti trīsdesmit 

seši euro 34 centi), Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Nautrēnu pagastu apvienība” 

struktūrvienības „Lendžu pagasta pārvalde” reģistrācijas Nr.40900027430, AS 

“Swedbank”, norēķinu kontā LV44HABA0551046048423. 

8. Noteikt, ka ar dzīvokļa īpašuma Nr.(..), kas atrodas Egļu iela 2-(..), Lendžos, Lendžu 

pagastā, Rēzeknes novadā, pirkuma līguma noslēgšanas brīdī tiek izbeigts ar I. Š. 

noslēgtais Dzīvojamās telpas īres līgums. 

9. Samazināt Nautrēnu pagastu apvienības struktūrvienībai “Lendžu pagasta pārvalde” 

2019.gadam plānoto transfertu no pašvaldības budžeta 10 % (desmit procentu) apmērā, 

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

izdarot kārtējos budžeta grozījumus. 

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

Nautrēnu pagastu apvienības struktūrvienības “Lendžu pagasta pārvalde” radās, veicot 

nekustamā īpašuma novērtēšanu, ir izlietojami Lendžu pagasta teritorijā esošo 
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pašvaldības nekustamo īpašumu kadastrālajai uzmērīšanai un ierakstīšanai 

zemesgrāmatā. 

 

23. § 

Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..), Egļu ielā 2, Lendžos, Lendžu pagastā, nosacītās cenas 

apstiprināšanu  
(Ziņo S.Frančenko) 

 

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

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

36.panta trešo daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, Pārejas noteikumu 11.pantu, Rēzeknes novada 

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

īpašuma atsavināšanas process un atsavināšanas rezultātā iegūto līdzekļu izlietošana Rēzeknes 

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

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

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

novada domes 2019.gada 7.februāra lēmumu “Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..), Egļu ielā 2, Lendžos, 

Lendžu pagastā, nodošanu atsavināšanai G.G.” (protokols Nr.4, 17.§), G.G. 2019.gada 16.aprīļa 

iesniegumu, ņemot vērā Nautrēnu pagastu apvienības struktūrvienības „Lendžu pagasta pārvalde” 

dzīvokļa īpašuma „Nr.(..)”, Egļu ielā 2, novērtēšanas komisijas 2019.gada 12.aprīļa sēdes 

protokolu, Finanšu pastāvīgās komisijas 2019.gada 25.aprīļa priekšlikumu, Rēzeknes novada 

dome, balsojot “par” - 17 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, 

Anatolijs Laizāns, 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.(..), kas atrodas Egļu ielā 2-(..), Lendžos, Lendžu 

pagastā, Rēzeknes novadā, ar kadastra Nr.7866 900 0038, platība 51,4 m2, nosacīto cenu 

EUR 1851,34 (viens tūkstotis astoņi simti piecdesmit viens euro 34 centi). 

2. Pārdot G.G., personas kods (..), dzīvo (..), dzīvokļa īpašumu Nr.(..), platība 51,4 m2 ar 

kadastra Nr.7866 900 0038, kas atrodas Egļu ielā 2-(..), Lendžos, Lendžu pagastā, 

Rēzeknes novadā, par brīvu cenu, kas ir vienāda ar nosacīto cenu, t.i., EUR 1851,34 

(viens tūkstotis astoņi simti piecdesmit viens euro 34 centi). 

3. Noteikt pirkuma maksas samaksas termiņu līdz 2019.gada 2.septembrim. 

4. Uzdot Nautrēnu pagastu apvienības struktūrvienībai „Lendžu pagasta pārvalde” 3 (trīs) 

darba dienu laikā no pirkuma maksas samaksas dienas paziņot Juridiskajai un 

lietvedības nodaļai par pirkuma maksas samaksu. 

5. Uzdot Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniecei Elvīrai Pizānei noslēgt 

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

6. Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2019.gada 7.februāra lēmuma (protokols Nr.4, 

17.§) 2.punktu, 2019.gada 2.martā G. G. iemaksāja Rēzeknes novada pašvaldības 

iestādes “Nautrēnu pagastu apvienība” struktūrvienības „Lendžu pagasta pārvalde” reģ. 

Nr. 40900027430, AS “Swedbank”, norēķinu kontā LV44HABA0551046048423, EUR 

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

7. Ieskaitīt atlikušo pirkuma maksas daļu EUR 1 636,34 (viens tūkstotis seši simti 

trīsdesmit seši euro 34 centi), Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Nautrēnu pagastu 

apvienība” struktūrvienības „Lendžu pagasta pārvalde” reģistrācijas Nr.40900027430, 

AS “Swedbank”, norēķinu kontā LV44HABA0551046048423. 

8. Noteikt, ka ar dzīvokļa īpašuma Nr.(..), kas atrodas Egļu iela 2-(..), Lendžos, Lendžu 

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

noslēgtais Dzīvojamās telpas īres līgums. 
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9. Samazināt Nautrēnu pagastu apvienības struktūrvienībai “Lendžu pagasta pārvalde” 

2019.gadam plānoto transfertu no pašvaldības budžeta 10 % (desmit procentu) apmērā, 

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

izdarot kārtējos budžeta grozījumus. 

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

Nautrēnu pagastu apvienības struktūrvienības “Lendžu pagasta pārvalde” radās, veicot 

nekustamā īpašuma novērtēšanu, ir izlietojami Lendžu pagasta teritorijā esošo 

pašvaldības nekustamo īpašumu kadastrālajai uzmērīšanai un ierakstīšanai 

zemesgrāmatā. 

 

24. § 

Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..), Egļu ielā 2, Lendžos, Lendžu pagastā, nosacītās cenas 

apstiprināšanu 
(Ziņo S.Frančenko) 

 

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

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

36.panta trešo daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, Pārejas noteikumu 11.pantu, Rēzeknes novada 

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

īpašuma atsavināšanas process un atsavināšanas rezultātā iegūto līdzekļu izlietošana Rēzeknes 

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

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

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

novada domes 2019.gada 7.februāra lēmumu “Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..), Egļu ielā 2, Lendžos, 

Lendžu pagastā, nodošanu atsavināšanai V. P.” (protokols Nr.4, 21.§), V.P. 2019.gada 16.aprīļa 

iesniegumu, ņemot vērā Nautrēnu pagastu apvienības struktūrvienības „Lendžu pagasta pārvalde” 

dzīvokļa īpašuma „Nr.(..)”, Egļu ielā 2, novērtēšanas komisijas 2019.gada 12.aprīļa sēdes 

protokolu, Finanšu pastāvīgās komisijas 2019.gada 25.aprīļa priekšlikumu, Rēzeknes novada 

dome, balsojot “par” - 17 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, 

Anatolijs Laizāns, 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.(..), kas atrodas Egļu ielā 2-(..), Lendžos, Lendžu 

pagastā, Rēzeknes novadā, ar kadastra Nr.7866 900 0034, platība 51,3 m2, nosacīto cenu 

EUR 1751,34 (viens tūkstotis septiņi simti piecdesmit viens euro 34 centi). 

2. Pārdot V. P., personas kods (..), dzīvo (adrese), dzīvokļa īpašumu Nr.(..), platība 51,3 

m2 ar kadastra Nr.7866 900 0034, kas atrodas Egļu ielā 2-(..), Lendžos, Lendžu pagastā, 

Rēzeknes novadā, par brīvu cenu, kas ir vienāda ar nosacīto cenu, t.i., EUR 1751,34 

(viens tūkstotis septiņi simti piecdesmit viens euro 34 centi). 

3. Noteikt pirkuma maksas samaksas termiņu līdz 2019.gada 2.septembrim. 

4. Uzdot Nautrēnu pagastu apvienības struktūrvienībai „Lendžu pagasta pārvalde” 3 (trīs) 

darba dienu laikā no pirkuma maksas samaksas dienas paziņot Juridiskajai un 

lietvedības nodaļai par pirkuma maksas samaksu. 

5. Uzdot Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniecei Elvīrai Pizānei noslēgt 

pirkuma līgumu ar V. P. 1 (viena) mēneša laikā no pirkuma maksas samaksas dienas. 

6. Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2019.gada 7.februāra lēmuma (protokols Nr.4, 

21.§) 2.punktu, 2019.gada 25.februārī V. P. iemaksāja Rēzeknes novada pašvaldības 

iestādes “Nautrēnu pagastu apvienība” struktūrvienības „Lendžu pagasta pārvalde” reģ. 

Nr. 40900027430, AS “Swedbank”, norēķinu kontā LV44HABA0551046048423, EUR 

215,00 (divi simti piecpadsmit euro 00 centu). 
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7. Ieskaitīt atlikušo pirkuma maksas daļu EUR 1 536,34 (viens tūkstotis pieci simti 

trīsdesmit seši euro 34 centi), Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Nautrēnu pagastu 

apvienība” struktūrvienības „Lendžu pagasta pārvalde” reģistrācijas Nr. 40900027430, 

AS “Swedbank”, norēķinu kontā LV44HABA0551046048423. 

8. Noteikt, ka ar dzīvokļa īpašuma Nr.(..), kas atrodas Egļu iela 2-(..), Lendžos, Lendžu 

pagastā, Rēzeknes novadā, pirkuma līguma noslēgšanas brīdī tiek izbeigts ar V. P. 

noslēgtais Dzīvojamās telpas īres līgums. 

9. Samazināt Nautrēnu pagastu apvienības struktūrvienībai “Lendžu pagasta pārvalde” 

2019.gadam plānoto transfertu no pašvaldības budžeta 10 % (desmit procentu) apmērā, 

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

izdarot kārtējos budžeta grozījumus. 

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

Nautrēnu pagastu apvienības struktūrvienības “Lendžu pagasta pārvalde” radās, veicot 

nekustamā īpašuma novērtēšanu, ir izlietojami Lendžu pagasta teritorijā esošo 

pašvaldības nekustamo īpašumu kadastrālajai uzmērīšanai un ierakstīšanai 

zemesgrāmatā. 

 

25. § 

Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..), Egļu ielā 2, Lendžos, Lendžu pagastā, nosacītās cenas 

apstiprināšanu  
(Ziņo S.Frančenko) 

 

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

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

36.panta trešo daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, Pārejas noteikumu 11.pantu, Rēzeknes novada 

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

īpašuma atsavināšanas process un atsavināšanas rezultātā iegūto līdzekļu izlietošana Rēzeknes 

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

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

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

novada domes 2019.gada 7.februāra lēmumu “Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..), Egļu ielā 2, Lendžos, 

Lendžu pagastā, nodošanu atsavināšanai M. T.” (protokols Nr.4, 25.§), M.T. 2019.gada 16.aprīļa 

iesniegumu, ņemot vērā Nautrēnu pagastu apvienības struktūrvienības „Lendžu pagasta pārvalde” 

dzīvokļa īpašuma „Nr.(..)”, Egļu ielā 2, novērtēšanas komisijas 2019.gada 12.aprīļa sēdes 

protokolu, Finanšu pastāvīgās komisijas 2019.gada 25.aprīļa priekšlikumu, Rēzeknes novada 

dome, balsojot “par” - 17 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, 

Anatolijs Laizāns, 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.(..), kas atrodas Egļu ielā 2-(..), Lendžos, Lendžu 

pagastā, Rēzeknes novadā, ar kadastra Nr.7866 900 0029, platība 51,9 m2, nosacīto cenu 

EUR 1851,34 (viens tūkstotis septiņi simti piecdesmit viens euro 34 centi). 

2. Pārdot M.T., personas kods (..), dzīvo (..), dzīvokļa īpašumu Nr.(..), platība 51,9 m2 ar 

kadastra Nr.7866 900 0029, kas atrodas Egļu ielā 2-(..), Lendžos, Lendžu pagastā, 

Rēzeknes novadā, par brīvu cenu, kas ir vienāda ar nosacīto cenu, t.i., EUR 1851,34 

(viens tūkstotis astoņi simti piecdesmit viens euro 34 centi). 

3. Noteikt pirkuma maksas samaksas termiņu līdz 2019.gada 2.septembrim. 

4. Uzdot Nautrēnu pagastu apvienības struktūrvienībai „Lendžu pagasta pārvalde” 3 (trīs) 

darba dienu laikā no pirkuma maksas samaksas dienas paziņot Juridiskajai un 

lietvedības nodaļai par pirkuma maksas samaksu. 
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5. Uzdot Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniecei Elvīrai Pizānei noslēgt 

pirkuma līgumu ar M.T. 1 (viena) mēneša laikā no pirkuma maksas samaksas dienas. 

6. Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2019.gada 7.februāra lēmuma (protokols Nr.4, 

25.§) 2.punktu, 2019.gada 26.februārī M. T. iemaksāja Rēzeknes novada pašvaldības 

iestādes “Nautrēnu pagastu apvienība” struktūrvienības „Lendžu pagasta pārvalde” reģ. 

Nr. 40900027430, AS “Swedbank”, norēķinu kontā LV44HABA0551046048423, EUR 

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

7. Ieskaitīt atlikušo pirkuma maksas daļu EUR 1 636,34 (viens tūkstotis seši simti 

trīsdesmit seši euro 34 centi), Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Nautrēnu pagastu 

apvienība” struktūrvienības „Lendžu pagasta pārvalde” reģistrācijas Nr.40900027430, 

AS “Swedbank”, norēķinu kontā LV44HABA0551046048423. 

8. Noteikt, ka ar dzīvokļa īpašuma Nr.(..), kas atrodas Egļu iela 2-(..), Lendžos, Lendžu 

pagastā, Rēzeknes novadā, pirkuma līguma noslēgšanas brīdī tiek izbeigts ar M.T. 

noslēgtais Dzīvojamās telpas īres līgums. 

9. Samazināt Nautrēnu pagastu apvienības struktūrvienībai “Lendžu pagasta pārvalde” 

2019.gadam plānoto transfertu no pašvaldības budžeta 10 % (desmit procentu) apmērā, 

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

izdarot kārtējos budžeta grozījumus. 

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

Nautrēnu pagastu apvienības struktūrvienības “Lendžu pagasta pārvalde” radās, veicot 

nekustamā īpašuma novērtēšanu, ir izlietojami Lendžu pagasta teritorijā esošo 

pašvaldības nekustamo īpašumu kadastrālajai uzmērīšanai un ierakstīšanai 

zemesgrāmatā. 

 

26. § 

Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..), Egļu ielā 2, Lendžos, Lendžu pagastā, nosacītās cenas 

apstiprināšanu  
(Ziņo S.Frančenko) 

 

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

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

36.panta trešo daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, Pārejas noteikumu 11.pantu, Rēzeknes novada 

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

īpašuma atsavināšanas process un atsavināšanas rezultātā iegūto līdzekļu izlietošana Rēzeknes 

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

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

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

novada domes 2019.gada 7.februāra lēmumu “Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..), Egļu ielā 2, Lendžos, 

Lendžu pagastā, nodošanu atsavināšanai N.T.” (protokols Nr.4, 26.§), N. T. 2019.gada 18.aprīļa 

iesniegumu, ņemot vērā Nautrēnu pagastu apvienības struktūrvienības „Lendžu pagasta pārvalde” 

dzīvokļa īpašuma „Nr.(..)”, Egļu ielā 2, novērtēšanas komisijas 2019.gada 12.aprīļa sēdes 

protokolu, Finanšu pastāvīgās komisijas 2019.gada 25.aprīļa priekšlikumu, Rēzeknes novada 

dome, balsojot “par” - 17 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, 

Anatolijs Laizāns, 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.(..), kas atrodas Egļu ielā 2-(..), Lendžos, Lendžu 

pagastā, Rēzeknes novadā, ar kadastra Nr.7866 900 0032, platība 34,4 m2, nosacīto cenu 

EUR 1351,34 (viens tūkstotis trīs simti piecdesmit viens euro 34 centi). 
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2. Pārdot N. T., personas kods (..), dzīvo (adrese), dzīvokļa īpašumu Nr.(..), platība 34,4 

m2 ar kadastra Nr.7866 900 0032, kas atrodas Egļu ielā 2-(..), Lendžos, Lendžu pagastā, 

Rēzeknes novadā, par brīvu cenu, kas ir vienāda ar nosacīto cenu, t.i., EUR 1351,34 

(viens tūkstotis trīs simti piecdesmit viens euro 34 centi). 

3. Noteikt pirkuma maksas samaksas termiņu līdz 2019.gada 2.septembrim. 

4. Uzdot Nautrēnu pagastu apvienības struktūrvienībai „Lendžu pagasta pārvalde” 3 (trīs) 

darba dienu laikā no pirkuma maksas samaksas dienas paziņot Juridiskajai un 

lietvedības nodaļai par pirkuma maksas samaksu. 

5. Uzdot Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniecei Elvīrai Pizānei noslēgt 

pirkuma līgumu ar N.T. 1 (viena) mēneša laikā no pirkuma maksas samaksas dienas. 

6. Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2019.gada 7.februāra lēmuma (protokols Nr.4, 

25.§) 2.punktu, 2019.gada 27.februārī N. T. iemaksāja Rēzeknes novada pašvaldības 

iestādes “Nautrēnu pagastu apvienība” struktūrvienības „Lendžu pagasta pārvalde”, reģ. 

Nr. 40900027430, AS “Swedbank”, norēķinu kontā LV44HABA0551046048423, EUR 

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

7. Ieskaitīt atlikušo pirkuma maksas daļu EUR 1 136,34 (viens tūkstotis viens simts 

trīsdesmit seši euro 34 centi), Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Nautrēnu pagastu 

apvienība” struktūrvienības „Lendžu pagasta pārvalde” reģistrācijas Nr.40900027430, 

AS “Swedbank”, norēķinu kontā LV44HABA0551046048423. 

8. Noteikt, ka ar dzīvokļa īpašuma Nr.(..), kas atrodas Egļu iela 2-(..), Lendžos, Lendžu 

pagastā, Rēzeknes novadā, pirkuma līguma noslēgšanas brīdī tiek izbeigts ar N. T. 

noslēgtais Dzīvojamās telpas īres līgums. 

9. Samazināt Nautrēnu pagastu apvienības struktūrvienībai “Lendžu pagasta pārvalde” 

2019.gadam plānoto transfertu no pašvaldības budžeta 10 % (desmit procentu) apmērā, 

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

izdarot kārtējos budžeta grozījumus. 

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

Nautrēnu pagastu apvienības struktūrvienības “Lendžu pagasta pārvalde” radās, veicot 

nekustamā īpašuma novērtēšanu, ir izlietojami Lendžu pagasta teritorijā esošo 

pašvaldības nekustamo īpašumu kadastrālajai uzmērīšanai un ierakstīšanai 

zemesgrāmatā. 

 

27. § 

Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..), Dārzu ielā 4, Lendžos, Lendžu pagastā, nosacītās cenas 

apstiprināšanu  
(Ziņo S.Frančenko, Debatē M.Švarcs, S.Frančenko) 

 

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

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

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

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

process un atsavināšanas rezultātā iegūto līdzekļu izlietošana Rēzeknes novada pašvaldībā” 

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

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

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

domes Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 7.februāra lēmumu “Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) 

Dārzu ielā 4, Lendžos, Lendžu pagastā nodošanu atsavināšanai U. K.” un U. K. 2019.gada 

12.aprīļa iesniegumu, ņemot vērā Nautrēnu pagastu apvienības struktūrvienības „Lendžu pagasta 

pārvalde” dzīvokļa īpašuma „Dārzu ielā 4-(..), Lendžos, Lendžu pagastā” novērtēšanas komisijas 

2019.gada 12.aprīļa sēdes protokolu un Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 25.aprīļa 

priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 17 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, 
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Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels 

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

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

nav, n o l e m j: 

 

1. apstiprināt dzīvokļa īpašuma Nr.(..), kas atrodas Dārzu ielā 4-(..), Lendžos, Lendžu 

pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7866 900 0037, platība 89,1 m 2, nosacīto cenu 

EUR 2 751,34 (divi tūkstoši septiņi simti piecdesmit viens euro 34 centi). 

2. Pārdot U.K., personas kods (..), deklarētā dzīvesvieta (..), dzīvokļa īpašumu Nr.(..), 

kadastra Nr.7866 900 0037, kas atrodas Dārzu ielā 4-(..), Lendžos, Lendžu pagastā, 

Rēzeknes novadā, par brīvu cenu, kas ir vienāda ar nosacīto cenu, t.i., EUR 2 751,34 

(divi tūkstoši septiņi simti piecdesmit viens euro 34 centi). 

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

atrodas Dārzu ielā 4-(..), Lendžos, Lendžu pagastā, Rēzeknes novadā, nosacītās cenas, 

t.i. EUR 275,13 (divi simti septiņdesmit pieci euro 13 centi). 

4. Noteikt pirmās iemaksas samaksas termiņu līdz 2019.gada 2.jūnijam. 

5. Uzdot iestādes „Nautrēnu pagastu apvienība” struktūrvienībai „Lendžu pagasta 

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

Juridiskajai un lietvedības nodaļai par pirmās iemaksas samaksu. 

6. Uzdot Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniecei E.Pizānei noslēgt nomaksas 

pirkuma līgumu ar U. K. viena mēneša laikā no pirmās iemaksas samaksas dienas. 

7. Noteikt 48 (četrdesmit astoņu) mēnešu nomaksas termiņu no nomaksas pirkuma līguma 

noslēgšanas dienas. 

8. Noteikt, ka par atlikto maksājumu U.K. maksās sešus procentus gadā, no vēl 

nesamaksātās pirkuma maksas daļas un par pirkuma līgumā noteikto maksājumu 

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

summas par katru kavējuma dienu. 

9. Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2019.gada 7.februāra lēmumu (protokols Nr.4, 

19.§) 2.punktu, 2019.gada 2.martā U. K. iemaksāja Rēzeknes novada pašvaldības 

iestādes „Nautrēnu pagastu apvienība” struktūrvienības „Lendžu pagasta pārvalde” reģ. 

Nr. 40900027430, AS “Swedbank”, norēķinu kontā LV44HABA0551046048423, EUR 

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

10. Ieskaitīt atlikušo pirkuma maksas daļu EUR 2 536,34 (divi tūkstoši pieci simti 

trīsdesmit seši euro 34 centi) Rēzeknes novada pašvaldības iestādes „Nautrēnu pagastu 

apvienības”, reģ. Nr.40900027430, struktūrvienības „Lendžu pagasta pārvalde”, AS 

SWEDBANK, norēķinu kontā Nr.LV44HABA0551046048423. 

11. Noteikt, ka ar dzīvokļa īpašuma Nr.(..), kas atrodas Dārzu ielā 4-(..), Lendžos, Lendžu 

pagastā, Rēzeknes novadā, nomaksas pirkuma līguma noslēgšanas brīdi tiek izbeigts ar 

U. K. noslēgtais Dzīvojamās telpas īres līgums. 

12. Samazināt Nautrēnu pagastu apvienības struktūrvienībai „Lendžu pagasta pārvalde” 

2019.gadam plānoto transfertu no pašvaldības budžeta 10 % (desmit procentu) apmērā, 

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

izdarot kārtējos budžeta grozījumus.  

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

Nautrēnu pagastu apvienības struktūrvienībai „Lendžu pagasta pārvalde” radās, veicot 

dzīvokļa īpašuma novērtēšanu, ir izlietojami Lendžu pagasta teritorijā esošo pašvaldības 

nekustamo īpašumu kadastrālajai uzmērīšanai un ierakstīšanai zemesgrāmatā. 

 

28. § 
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Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..), Dārzu ielā 4, Lendžos, Lendžu pagastā, nosacītās cenas 

apstiprināšanu  
(Ziņo S.Frančenko) 

 

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

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

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

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

process un atsavināšanas rezultātā iegūto līdzekļu izlietošana Rēzeknes novada pašvaldībā” 

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

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

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

domes 2019.gada 7.februāra lēmumu “Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Dārzu ielā 4, Lendžos, Lendžu 

pagastā nodošanu atsavināšanai D. S.” un D. S. 2019.gada 12.aprīļa iesniegumu, ņemot vērā 

Nautrēnu pagastu apvienības struktūrvienības „Lendžu pagasta pārvalde” dzīvokļa īpašuma 

„Dārzu ielā 4-(..), Lendžos, Lendžu pagastā” novērtēšanas komisijas 2019.gada 12.aprīļa sēdes 

protokolu un Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 25.aprīļa priekšlikumu, Rēzeknes novada 

dome, balsojot “par” - 17 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, 

Anatolijs Laizāns, 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.(..), kas atrodas Dārzu ielā 4-(..), Lendžos, Lendžu 

pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7866 900 0028, platība 71,6 m 2, nosacīto cenu 

EUR 2 251,34 (divi tūkstoši divi simti piecdesmit viens euro 34 centi). 

2. Pārdot D.S., personas kods (..), deklarētā dzīvesvieta (..), dzīvokļa īpašumu Nr.(..), 

kadastra Nr.7866 900 0028, kas atrodas Dārzu ielā 4-(..), Lendžos, Lendžu pagastā, 

Rēzeknes novadā, par brīvu cenu, kas ir vienāda ar nosacīto cenu, t.i., EUR 2 251,34 

(divi tūkstoši divi simti piecdesmit viens euro 34 centi). 

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

atrodas Dārzu ielā 4-(..), Lendžos, Lendžu pagastā, Rēzeknes novadā, nosacītās cenas, 

t.i. EUR 225,13 (divi simti divdesmit pieci euro 13 centi) 

4. Noteikt pirmās iemaksas samaksas termiņu līdz 2019.gada 2.jūnijam. 

5. Uzdot iestādes „Nautrēnu pagastu apvienība” struktūrvienībai „Lendžu pagasta 

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

Juridiskajai un lietvedības nodaļai par pirmās iemaksas samaksu. 

6. Uzdot Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniecei E.Pizānei noslēgt nomaksas 

pirkuma līgumu ar D. S. viena mēneša laikā no pirmās iemaksas samaksas dienas. 

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

noslēgšanas dienas. 

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

nesamaksātās pirkuma maksas daļas un par pirkuma līgumā noteikto maksājumu 

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

summas par katru kavējuma dienu. 

9. Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2019.gada 7.februāra lēmumu (protokols Nr.4, 

22.§) 2.punktu, 2019.gada 4.martā D. S. iemaksāja Rēzeknes novada pašvaldības 

iestādes „Nautrēnu pagastu apvienība” struktūrvienības „Lendžu pagasta pārvalde” reģ. 

Nr.40900027430, AS “Swedbank”, norēķinu kontā LV44HABA0551046048423, EUR 

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

10. Ieskaitīt atlikušo pirkuma maksas daļu EUR 2 036,34 (divi tūkstoši trīsdesmit seši euro 

34 centi) Rēzeknes novada pašvaldības iestādes „Nautrēnu pagastu apvienības”, reģ. 
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Nr.40900027430, struktūrvienības „Lendžu pagasta pārvalde”, AS SWEDBANK, 

norēķinu kontā Nr.LV44HABA0551046048423. 

11. Noteikt, ka ar dzīvokļa īpašuma Nr.(..), kas atrodas Dārzu ielā 4-(..), Lendžos, Lendžu 

pagastā, Rēzeknes novadā, nomaksas pirkuma līguma noslēgšanas brīdi tiek izbeigts ar 

D. S. noslēgtais Dzīvojamās telpas īres līgums. 

12. Samazināt Nautrēnu pagastu apvienības struktūrvienībai „Lendžu pagasta pārvalde” 

2019.gadam plānoto transfertu no pašvaldības budžeta 10 % (desmit procentu) apmērā, 

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

izdarot kārtējos budžeta grozījumus.  

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

Nautrēnu pagastu apvienības struktūrvienībai „Lendžu pagasta pārvalde” radās, veicot 

dzīvokļa īpašuma novērtēšanu, ir izlietojami Lendžu pagasta teritorijā esošo pašvaldības 

nekustamo īpašumu kadastrālajai uzmērīšanai un ierakstīšanai zemesgrāmatā. 

 

29. § 

Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..), Egļu ielā 1, Lendžos, Lendžu pagastā, nosacītās cenas 

apstiprināšanu  
(Ziņo S.Frančenko) 

 

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

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

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

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

process un atsavināšanas rezultātā iegūto līdzekļu izlietošana Rēzeknes novada pašvaldībā” 

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

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

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

domes Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 7.februāra lēmumu “Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) 

Egļu ielā 1, Lendžos, Lendžu pagastā nodošanu atsavināšanai D. G.” un D. G. 2019.gada 16.aprīļa 

iesniegumu, ņemot vērā Nautrēnu pagastu apvienības struktūrvienības „Lendžu pagasta pārvalde” 

dzīvokļa īpašuma „Egļu ielā 1-(..), Lendžos, Lendžu pagastā” novērtēšanas komisijas 2019.gada 

12.aprīļa sēdes protokolu un Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 25.aprīļa priekšlikumu, 

Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 17 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars 

Buharins, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, 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.(..), kas atrodas Egļu ielā 1-(..), Lendžos, Lendžu 

pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7866 900 0031, platība 71,6 m 2, nosacīto cenu 

EUR 2 351,34 (divi tūkstoši trīs simti piecdesmit viens euro 34 centi). 

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

kadastra Nr.7866 900 0031, kas atrodas Egļu ielā 1-(..), Lendžos, Lendžu pagastā, 

Rēzeknes novadā, par brīvu cenu, kas ir vienāda ar nosacīto cenu, t.i., EUR 2 351,34 

(divi tūkstoši trīs simti piecdesmit viens euro 34 centi). 

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

atrodas Egļu ielā 1-(..), Lendžos, Lendžu pagastā, Rēzeknes novadā nosacītās cenas, t.i. 

EUR 235,13 (divi simti trīsdesmit pieci euro 13 centi) 

4. Noteikt pirmās iemaksas samaksas termiņu līdz 2019.gada 2.jūnijam. 
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5. Uzdot iestādes „Nautrēnu pagastu apvienība” struktūrvienībai „Lendžu pagasta 

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

Juridiskajai un lietvedības nodaļai par pirmās iemaksas samaksu. 

6. Uzdot Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniecei E.Pizānei noslēgt nomaksas 

pirkuma līgumu ar D. G. viena mēneša laikā no pirmās iemaksas samaksas dienas. 

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

noslēgšanas dienas. 

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

nesamaksātās pirkuma maksas daļas un par pirkuma līgumā noteikto maksājumu 

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

summas par katru kavējuma dienu. 

9. Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2019.gada 7.februāra lēmumu (protokols Nr.4, 

16.§) 2.punktu, 2019.gada 27.februārī D. G. iemaksāja Rēzeknes novada pašvaldības 

iestādes „Nautrēnu pagastu apvienība” struktūrvienības „Lendžu pagasta pārvalde” reģ. 

Nr. 40900027430, AS “Swedbank”, norēķinu kontā LV44HABA0551046048423, EUR 

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

10. Ieskaitīt atlikušo pirkuma maksas daļu EUR 2136,34 (divi tūkstoši viens simts 

trīsdesmit seši euro 34 centi) Rēzeknes novada pašvaldības iestādes „Nautrēnu pagastu 

apvienības”, reģ. Nr.40900027430, struktūrvienības „Lendžu pagasta pārvalde”, AS 

SWEDBANK, norēķinu kontā Nr.LV44HABA0551046048423. 

11. Noteikt, ka ar dzīvokļa īpašuma Nr.(..), kas atrodas Egļu ielā 1-(..), Lendžos, Lendžu 

pagastā, Rēzeknes novadā, nomaksas pirkuma līguma noslēgšanas brīdi tiek izbeigts ar 

D. G. noslēgtais Dzīvojamās telpas īres līgums. 

12. Samazināt Nautrēnu pagastu apvienības struktūrvienībai „Lendžu pagasta pārvalde” 

2019.gadam plānoto transfertu no pašvaldības budžeta 10 % (desmit procentu) apmērā, 

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

izdarot kārtējos budžeta grozījumus.  

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

Nautrēnu pagastu apvienības struktūrvienībai „Lendžu pagasta pārvalde” radās, veicot 

dzīvokļa īpašuma novērtēšanu, ir izlietojami Lendžu pagasta teritorijā esošo pašvaldības 

nekustamo īpašumu kadastrālajai uzmērīšanai un ierakstīšanai zemesgrāmatā. 

 

30. § 

Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..), Egļu ielā 1, Lendžos, Lendžu pagastā, nosacītās cenas 

apstiprināšanu  
(Ziņo S.Frančenko) 

 

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

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

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

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

process un atsavināšanas rezultātā iegūto līdzekļu izlietošana Rēzeknes novada pašvaldībā” 

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

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

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

domes Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 7.februāra lēmumu “Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) 

Egļu ielā 1, Lendžos, Lendžu pagastā nodošanu atsavināšanai L. U.” un L. U. 2019.gada 16.aprīļa 

iesniegumu, ņemot vērā Nautrēnu pagastu apvienības struktūrvienības „Lendžu pagasta pārvalde” 

dzīvokļa īpašuma „Egļu ielā 1-(..), Lendžos, Lendžu pagastā” novērtēšanas komisijas 2019.gada 

12.aprīļa sēdes protokolu un Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 25.aprīļa priekšlikumu, 

Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 17 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars 
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Buharins, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, 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.(..), kas atrodas Egļu ielā 1-(..), Lendžos, Lendžu 

pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7866 900 0036, platība 71,2 m 2, nosacīto cenu 

EUR 2 351,34 (divi tūkstoši trīs simti piecdesmit viens euro 34 centi). 

2. Pārdot L. U., personas kods (..), deklarētā dzīvesvieta Egļu ielā 1-(..), Lendžos, Lendžu 

pagastā, Rēzeknes novadā, dzīvokļa īpašumu Nr.(..), ar kadastra Nr.7866 900 0036, kas 

atrodas Egļu ielā 1-(..), Lendžos, Lendžu pagastā, Rēzeknes novadā, par brīvu cenu, kas 

ir vienāda ar nosacīto cenu, t.i., EUR 2 351,34 (divi tūkstoši trīs simti piecdesmit viens 

euro 34 centi). 

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

atrodas Egļu ielā 1, Lendžos, Lendžu pagastā, Rēzeknes novadā nosacītās cenas, t.i. 

EUR 235,13 (divi simti trīsdesmit pieci euro 13 centi) 

4. Noteikt pirmās iemaksas samaksas termiņu līdz 2019.gada 2.jūnijam. 

5. Uzdot iestādes „Nautrēnu pagastu apvienība” struktūrvienībai „Lendžu pagasta 

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

Juridiskajai un lietvedības nodaļai par pirmās iemaksas samaksu. 

6. Uzdot Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniecei E.Pizānei noslēgt nomaksas 

pirkuma līgumu ar L. U. viena mēneša laikā no pirmās iemaksas samaksas dienas. 

7. Noteikt 36 (trīsdesmit sešu) mēnešu nomaksas termiņu no nomaksas pirkuma līguma 

noslēgšanas dienas. 

8. Noteikt, ka par atlikto maksājumu L. U. maksās sešus procentus gadā, no vēl 

nesamaksātās pirkuma maksas daļas un par pirkuma līgumā noteikto maksājumu 

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

summas par katru kavējuma dienu. 

9. Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2019.gada 7.februāra lēmumu (protokols Nr.4, 

27.§) 2.punktu, 2019.gada 1.martā L. U. iemaksāja Rēzeknes novada pašvaldības 

iestādes „Nautrēnu pagastu apvienība” struktūrvienības „Lendžu pagasta pārvalde” reģ. 

Nr. 40900027430, AS “Swedbank”, norēķinu kontā LV44HABA0551046048423, EUR 

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

10. Ieskaitīt atlikušo pirkuma maksas daļu EUR 2 136,34 (divi tūkstoši viens simts 

trīsdesmit seši euro 34 centi) Rēzeknes novada pašvaldības iestādes „Nautrēnu pagastu 

apvienības”, reģ. Nr.40900027430, struktūrvienības „Lendžu pagasta pārvalde”, AS 

SWEDBANK, norēķinu kontā Nr.LV44HABA0551046048423. 

11. Noteikt, ka ar dzīvokļa īpašuma Nr.(..), kas atrodas Egļu ielā 1-(..), Lendžos, Lendžu 

pagastā, Rēzeknes novadā, nomaksas pirkuma līguma noslēgšanas brīdi tiek izbeigts ar 

Larisu Urtāni noslēgtais Dzīvojamās telpas īres līgums. 

12. Samazināt Nautrēnu pagastu apvienības struktūrvienībai „Lendžu pagasta pārvalde” 

2019.gadam plānoto transfertu no pašvaldības budžeta 10 % (desmit procentu) apmērā, 

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

izdarot kārtējos budžeta grozījumus.  

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

Nautrēnu pagastu apvienības struktūrvienībai „Lendžu pagasta pārvalde” radās, veicot 

dzīvokļa īpašuma novērtēšanu, ir izlietojami Lendžu pagasta teritorijā esošo pašvaldības 

nekustamo īpašumu kadastrālajai uzmērīšanai un ierakstīšanai zemesgrāmatā. 
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31. § 

Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..), Egļu ielā 2, Lendžos, Lendžu pagastā, nosacītās cenas 

apstiprināšanu  
(Ziņo S.Frančenko) 

 

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

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

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

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

process un atsavināšanas rezultātā iegūto līdzekļu izlietošana Rēzeknes novada pašvaldībā” 

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

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

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

domes Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 7.februāra lēmumu “Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) 

Egļu ielā 2, Lendžos, Lendžu pagastā nodošanu atsavināšanai E.P.” un E. P. 2019.gada 17.aprīļa 

iesniegumu, ņemot vērā Nautrēnu pagastu apvienības struktūrvienības „Lendžu pagasta pārvalde” 

dzīvokļa īpašuma „Egļu ielā 2-(..), Lendžos, Lendžu pagastā” novērtēšanas komisijas 2019.gada 

12.aprīļa sēdes protokolu un Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 25.aprīļa priekšlikumu, 

Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 17 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars 

Buharins, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, 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.(..), kas atrodas Egļu ielā 2-(..), Lendžos, Lendžu 

pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7866 900 0035, platība 68,0 m 2, nosacīto cenu 

EUR 2 151,34 (divi tūkstoši viens simts piecdesmit viens euro 34 centi). 

2. Pārdot E.P., personas kods (..), deklarētā dzīvesvieta (..), dzīvokļa īpašumu Nr.(..), 

kadastra Nr.7866 900 0035, kas atrodas Egļu ielā 2-(..), Lendžos, Lendžu pagastā, 

Rēzeknes novadā, par brīvu cenu, kas ir vienāda ar nosacīto cenu, t.i., EUR 2 151,34 

(divi tūkstoši viens simts piecdesmit viens euro 34 centi). 

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

atrodas Egļu ielā 2-(..), Lendžos, Lendžu pagastā, Rēzeknes novadā, nosacītās cenas, 

t.i. EUR 215,13 (divi simti piecpadsmit euro 13 centi). 

4. Noteikt pirmās iemaksas samaksas termiņu līdz 2019.gada 2.jūnijam. 

5. Uzdot iestādes „Nautrēnu pagastu apvienība” struktūrvienībai „Lendžu pagasta 

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

Juridiskajai un lietvedības nodaļai par pirmās iemaksas samaksu. 

6. Uzdot Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniecei E.Pizānei noslēgt nomaksas 

pirkuma līgumu ar E. P. viena mēneša laikā no pirmās iemaksas samaksas dienas. 

7. Noteikt 36 (trīsdesmit sešu) mēnešu nomaksas termiņu no nomaksas pirkuma līguma 

noslēgšanas dienas. 

8. Noteikt, ka par atlikto maksājumu E.P. maksās sešus procentus gadā, no vēl 

nesamaksātās pirkuma maksas daļas un par pirkuma līgumā noteikto maksājumu 

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

summas par katru kavējuma dienu. 

9. Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2019.gada 7.februāra lēmumu (protokols Nr.4, 

20.§) 2.punktu, 2019.gada 5.martā E.P. iemaksāja Rēzeknes novada pašvaldības 

iestādes „Nautrēnu pagastu apvienība” struktūrvienības „Lendžu pagasta pārvalde” reģ. 

Nr. 40900027430, AS “Swedbank”, norēķinu kontā LV44HABA0551046048423, EUR 

215,00 (divi simti piecpadsmit euro 00 centi).  
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10. Ieskaitīt atlikušo pirkuma maksas daļu EUR 1 936,34 (viens tūkstotis deviņi simti 

trīsdesmit seši euro 34 centi) Rēzeknes novada pašvaldības iestādes „Nautrēnu pagastu 

apvienības”, reģ. Nr.40900027430, struktūrvienības „Lendžu pagasta pārvalde”, AS 

SWEDBANK, norēķinu kontā Nr.LV44HABA0551046048423. 

11. Noteikt, ka ar dzīvokļa īpašuma Nr.(..), kas atrodas Egļu ielā 2-(..), Lendžos, Lendžu 

pagastā, Rēzeknes novadā, nomaksas pirkuma līguma noslēgšanas brīdi tiek izbeigts ar 

E. P. noslēgtais Dzīvojamās telpas īres līgums. 

12. Samazināt Nautrēnu pagastu apvienības struktūrvienībai „Lendžu pagasta pārvalde” 

2019.gadam plānoto transfertu no pašvaldības budžeta 10 % (desmit procentu) apmērā, 

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

izdarot kārtējos budžeta grozījumus.  

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

Nautrēnu pagastu apvienības struktūrvienībai „Lendžu pagasta pārvalde” radās, veicot 

dzīvokļa īpašuma novērtēšanu, ir izlietojami Lendžu pagasta teritorijā esošo pašvaldības 

nekustamo īpašumu kadastrālajai uzmērīšanai un ierakstīšanai zemesgrāmatā. 

 

32. § 

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

apstiprināšanu  
(Ziņo S.Frančenko) 

 

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

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

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

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

process un atsavināšanas rezultātā iegūto līdzekļu izlietošana Rēzeknes novada pašvaldībā” 

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

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

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

domes 2018.gada 18.oktobra lēmumu “Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..), kas atrodas Jaunatnes ielā 3-

(..), Pušā, Pušas pagastā, nodošanu atsavināšanai V. S.” (protokols Nr.22, 26.§) un V. S. 2018.gada 

2.aprīļa iesniegumu, ņemot vērā iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienības “Pušas 

pagasta pārvalde” dzīvokļa īpašuma „Jaunatnes iela 3-(..)” Pušā, Pušas pagastā novērtēšanas 

komisijas 2019.gada 15.aprīļa sēdes protokolu un Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 

25.aprīļa priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 17 (Regīna Baranova, Vasīlijs 

Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, 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.(..), kas atrodas Jaunatnes ielā 3-(..), Pušā, Pušas 

pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7880 900 0020, platība 85,8 m² nosacīto cenu 

EUR 1356,84 (viens tūkstotis trīs simti piecdesmit seši euro 84 centi). 

2. Pārdot V. S., personas kods (..), deklarētā dzīvesvieta (..), dzīvokļa īpašumu Nr.(..), kas 

atrodas Jaunatnes iela 3-(..), Pušā, Pušas pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7880 

900 0020, par brīvu cenu, kas ir vienāda ar nosacīto cenu, t. i., EUR 1356,84 (viens 

tūkstotis trīs simti piecdesmit seši euro 84 centi). 

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

atrodas Jaunatnes iela 3-(..), Pušā, Pušas pagastā, Rēzeknes novadā, nosacītās cenas, t.i., 

EUR 135,68 (viens simts trīsdesmit pieci euro 68 centi). 

4. Noteikt pirmās iemaksas samaksas termiņu līdz 2019.gada 2.jūnijam. 
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5. Uzdot iestādes “Maltas pagastu apvienības” struktūrvienībai “Pušas pagasta pārvalde” 

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

lietvedības nodaļai par pirmās iemaksas samaksu. 

6. Uzdot Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniecei Elvīrai Pizānei noslēgt 

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

dienas. 

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

noslēgšanas dienas. 

8. Noteikt, ka par atlikto maksājumu V. S. maksās 6% (sešus procentus) gadā no vēl 

nesamaksātās pirkuma maksas daļas un par pirkuma līgumā noteikto maksājumu 

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

summas par katru kavējuma dienu. 

9. Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2018.gada 18.oktobra lēmumu (protokols 

Nr.22, 26.§), 2.punktu, 2018.gada 14.decembrī un 2019.gada 20.janvārī V.S. kopā 

iemaksāja Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagastu apvienības struktūrvienības 

“Pušas pagasta pārvaldes” reģ. Nr.40900027426, norēķinu kontā: 

LV68HABA0551046064287 AS “Swedbank” EUR 215,00 (divi simti piecpadsmit 

euro 00 centu). 

10. Ieskaitīt atlikušo pirkuma maksas daļu EUR 1 141,84 (viens tūkstotis viens četrdesmit 

viens euro 84 centi) Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Maltas pagastu apvienības” 

struktūrvienībai “Pušas pagasta pārvalde”, reģ. Nr.40900027426, AS ”Swedbank” 

bankas norēķinu kontā LV68HABA0551046064287.  

11. Noteikt, ka ar dzīvokļa īpašuma Nr.(..), kas atrodas Jaunatnes ielā 3-(..), Pušā, Pušas 

pagastā, Rēzeknes novadā, nomaksas pirkuma līguma noslēgšanas brīdi tiek izbeigts ar 

V. S. noslēgtais dzīvojamās telpas īres līgums. 

12. Samazināt iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienībai “Pušas pagasta 

pārvalde” 2019.gadam plānoto transfertu no pašvaldības budžeta 10 % (desmit 

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

koriģējot transfertu, izdarot kārtējos budžeta grozījumus. 

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

struktūrvienībai “Pušas pagasta pārvalde” radās, veicot nekustamā īpašuma 

novērtēšanu, ir izlietojami Pušas pagasta teritorijā esošo pašvaldības nekustamo 

īpašumu kadastrālajai uzmērīšanai un ierakstīšanai zemesgrāmatā. 

 

33. § 

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

apstiprināšanu  
(Ziņo S.Frančenko) 

 

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

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

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

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

process un atsavināšanas rezultātā iegūto līdzekļu izlietošana Rēzeknes novada pašvaldībā” 

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

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

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

domes 2019.gada 17.janvāra lēmumu “Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..), kas atrodas Jaunatnes ielā 3, 

Pušā, Pušas pagastā, nodošanu atsavināšanai R.A.” (protokols Nr.2, 12§) un R.A. 2019.gada 

2.aprīļa iesniegumu, ņemot vērā iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienības “Pušas 

pagasta pārvalde” dzīvokļa īpašuma „ Jaunatnes 3-(..)” Pušā, Pušas pagastā novērtēšanas komisijas 
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2019.gada aprīļa sēdes protokolu un Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 15.aprīļa 

priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 17 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, 

Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, 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.(..), kas atrodas Jaunatnes ielā 3-(..), Pušā, Pušas 

pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7880 900 0021, platība 87 m², nosacīto cenu 

EUR 1756,84 (viens tūkstotis septiņi simti piecdesmit seši euro 84centi). 

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

atrodas Jaunatnes iela 3-(..), Pušā, Pušas pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7880 

900 0021, par brīvu cenu, kas ir vienāda ar nosacīto cenu, t. i., EUR 1756,84 (viens 

tūkstotis septiņi simti piecdesmit seši euro 84 centi). 

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

atrodas Jaunatnes iela 3-(..), Pušā, Pušas pagastā, Rēzeknes novadā, nosacītās cenas, t. 

i., 175,68 euro (viens simts septiņdesmit seši euro 68 centi). 

4. Noteikt pirmās iemaksas samaksas termiņu līdz 2019.gada 2.jūnijam. 

5. Uzdot iestādes “Maltas pagastu apvienības” struktūrvienība “Pušas pagasta pārvaldei” 

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

lietvedības nodaļai par pirmās iemaksas samaksu. 

6. Uzdot Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniecei Elvīrai Pizānei noslēgt 

nomaksas pirkuma līgumu ar R.A. 1 (viena) mēneša laikā no pirmās iemaksas samaksas 

dienas. 

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

noslēgšanas dienas. 

8. Noteikt, ka par atlikto maksājumu R. A. maksās 6% (sešus procentus) gadā no vēl 

nesamaksātās pirkuma maksas daļas un par pirkuma līgumā noteikto maksājumu 

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

summas par katru kavējuma dienu. 

9. Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2019.gada 17.janvāra lēmumu (protokols 

Nr.2, 12.§), 2.punktu, 2019.gada 12.februārī R. A. iemaksāja Rēzeknes novada 

pašvaldības Pušas pagasta pārvaldes reģ. Nr.40900027426, norēķinu kontā: 

LV68HABA0551046064287 AS “Swedbank”, EUR 215,00 (divi simti piecpadsmit 

euro 00 centu). 

10. Ieskaitīt atlikušo pirkuma maksas daļu EUR 1 541,84 (viens tūkstotis pieci simti 

četrdesmit viens euro 84 centi) Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Maltas pagastu 

apvienības” Maltas pagastu apvienības struktūrvienības “Pušas pagasta pārvaldei” reģ. 

Nr.40900027426, AS ”Swedbank” bankas norēķinu kontā 

LV68HABA0551046064287.  

11. Noteikt, ka ar dzīvokļa īpašuma Nr.(..), kas atrodas Jaunatnes ielā 3-(..), Pušā, Pušas 

pagastā, Rēzeknes novadā, nomaksas pirkuma līguma noslēgšanas brīdi tiek izbeigts ar 

R. A. noslēgtais Dzīvojamās telpas īres līgums. 

12. Samazināt Maltas pagastu apvienības struktūrvienībai “Pušas pagasta pārvalde” 

2019.gadam plānoto transfertu no pašvaldības budžeta 10 % (desmit procentu) apmērā, 

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

izdarot kārtējos budžeta grozījumus. 

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

pagastu apvienības struktūrvienībai “Pušas pagasta pārvalde” radās, veicot nekustamā 
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īpašuma novērtēšanu, ir izlietojami Pušas pagasta teritorijā esošo pašvaldības 

nekustamo īpašumu kadastrālajai uzmērīšanai un ierakstīšanai zemesgrāmatā. 

 

34. § 

Par nekustamā īpašuma „Jančuki”, Silmalas pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu 
(Ziņo S.Frančenko) 

 

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

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

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

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

process un atsavināšanas rezultātā iegūto līdzekļu izlietošana Rēzeknes novada pašvaldībā” 

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

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

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

domes 2019.gada 4. aprīļa lēmumu “Par nekustamā īpašuma “Jančuki” Silmalas pagastā nodošanu 

atsavināšanai V. K.” (protokols Nr.8, 20.§), un 2018.gada 3.aprīļa V. K. iesniegumu, ņemot vērā 

Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienības “Silmalas 

pagasta pārvalde” nekustamā īpašuma “Jančuki”, Silmalas pagastā novērtēšanas komisijas 

2019.gada 15.aprīļa sēdes protokolu un Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 25.aprīļa 

priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 17 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, 

Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, 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 „Jančuki”, kas atrodas Sprinda, Silmalas pagasts, 

Rēzeknes novads, kadastra Nr.7888 005 0058, kas sastāv no vienas zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 7888 005 0058, platība 2,2 ha, nosacīto cenu EUR 3 769,50 (trīs 

tūkstoši septiņi simti sešdesmit deviņi euro 50 centi). 

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

“Jančuki”, kas atrodas Sprinda, Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7888 

005 0058, par brīvu cenu, kas ir vienāda ar nosacīto cenu, t.i., EUR 3 769,50 (trīs 

tūkstoši septiņi simti sešdesmit deviņi euro, 50 centi). 

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

nosacītās cenas, t.i., EUR 376,95 (trīs simti septiņdesmit seši euro 95 centi) 

4. Noteikt pirmās iemaksas samaksas termiņu līdz 2019.gada 2.jūnijam. 

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

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

lietvedības nodaļai par pirmās iemaksas samaksu. 

6. Uzdot Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniecei E.Pizānei noslēgt nomaksas 

pirkuma līgumu ar V. K. viena mēneša laikā no pirmās iemaksas samaksas dienas. 

7. Noteikt 36 (trīsdesmit sešu) mēnešu nomaksas termiņu no nomaksas pirkuma līguma 

noslēgšanas dienas. 

8. Noteikt, ka par atlikto maksājumu V. K. maksās 6% (sešus procentus) gadā no vēl 

nesamaksātās pirkuma maksas daļas un par pirkuma līgumā noteikto maksājumu 

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

summas par katru kavējuma dienu. 

9. Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2019.gada 4.aprīļa lēmuma (protokols Nr.8, 

20.§), 2.punktu, 2019.gada 12.aprīlī V. K. iemaksāja Rēzeknes novada pašvaldības 

iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienībai “Silmalas pagasta pārvalde”, 
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reģistrācijas Nr.40900027426, norēķinu kontā Nr.LV31HABA0551046064371, AS 

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

10. Ieskaitīt atlikušo pirkuma maksas daļu EUR 3 554,50 (trīs tūkstoši pieci simti 

piecdesmit četri euro 50 centi) Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Maltas pagastu 

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

norēķinu kontā Nr.LV31HABA0551046064371. 

11. Noteikt, ka ar nekustamā īpašuma „ Jančuki”, nomaksas pirkuma līguma noslēgšanas 

brīdī tiek izbeigts ar V. K. noslēgtais zemes nomas līgums par zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 7888 005 0058, platība 2,2 ha, nomu. 

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

2019. gadam plānoto transfertu no pašvaldības budžeta 10% (desmit procentu) apmērā, 

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

izdarot kārtējos budžeta grozījumus. 

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

pagastu apvienības struktūrvienībai “Silmalas pagasta pārvalde” radās, veicot 

nekustamā īpašuma novērtēšanu, ir izlietojami Silmalas pagasta teritorijā esošo 

pašvaldības nekustamo īpašumu kadastrālajai uzmērīšanai un ierakstīšanai 

zemesgrāmatā. 

 

35. § 

Par nekustamā īpašuma “Smilškalne”, Kantinieku pagastā, nodošanu atsavināšanai J. V. 
(Ziņo S.Frančenko) 

 

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

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

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

pastāvīgās komitejas 2017.gada 25.aprīļa priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 

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

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 “Smilškalne”, kas atrodas Liuža, Kantinieku 

pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7860 006 0110, kura sastāvā ietilpst zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumiem 7860 006 0110 - 0,3657ha platībā un zemes vienība 

ar kadastra apzīmējumu 7860 006 0111 – 0,46ha platībā nodošanu atsavināšanai J. V. 

(lēmums pievienots). 

2. Izveidot nekustamā īpašuma “Smilškalne”, kas atrodas “Smilškalne”, Liuža, Kantinieku 

pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7860 006 0110, nosacītās cenas noteikšanai 

novērtēšanas komisiju šādā sastāvā: 

       Komisijas priekšsēdētāja –Tamāra Tutina, iestādes “Dricānu pagastu apvienība”   

struktūrvienības “Kantinieku pagasta pārvalde” vadītāja;  

       Komisijas locekļi: Marija Vasiļjeva, iestādes “Dricānu pagastu apvienība”   

struktūrvienības “Kantinieku pagasta pārvalde” lietvede;  

                                         Andris Laizāns, Zemes pārvaldības dienesta zemes lietu 

speciālists. 

3. Uzdot nekustamā īpašuma “Smilškalne”, kas atrodas “Smilškalne”, Liuža, Kantinieku 

pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr. 7860 006 0110, novērtēšanas komisijai iesniegt 

nosacīto cenu apstiprināšanai Rēzeknes novada domei. 

 

36. § 
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Par nomas līguma par pašvaldībai piederošas būves uzturēšanu noslēgšanu ar J. Ž. un A.Š. 

Silmalas pagastā  
(Ziņo I.Turka) 

 

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

personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.3 pantu, Ministru kabineta 

2013.gada 29.oktobra noteikumu Nr.1191 „Kārtība, kādā publiska persona nomā nekustamo 

īpašumu no privātpersonas vai kapitālsabiedrības un publicē informāciju par nomātajiem un nomāt 

paredzētajiem nekustamajiem īpašumiem” 2.1.apakšpunktu, 17.punktu, 18.punktu, ņemot vērā 

Silmalas pagasta pārvaldes 2019.gada 23.aprīļa ierosinājumu par zemes nomu un Finanšu 

pastāvīgās komitejas 2019.gada 25.aprīļa priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 

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

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. noslēgt nomas līgumu ar nekustamā īpašuma „Lazdas”, kadastra Nr.7888 012 0035, 

Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, īpašniekiem J. Ž., personas kods (..), dzīvo (..), un 

A. Š., personas kods (..), dzīvo (..), par zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 

7888 012 0036, platība 1000 m2, kas atrodas „Lazdas”, Štikāni, Silmalas pagasts, 

Rēzeknes novads, nomu pašvaldībai piederošas būves – katlu mājas ar kadastra 

apzīmējumu 7888 012 0036 003, kas atrodas Preiļu iela 5A, Štikāni, Silmalas pagasts, 

Rēzeknes novads, uzturēšanai. 

2. Apstiprināt publicējamo informāciju par zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 

7888 012 0036, kas atrodas „Lazdas”, Štikāni, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, 

nomu (publicējamā informācija pievienota). 

3. Uzdot Rēzeknes novada pašvaldības Silmalas pagasta pārvaldei 1 (vienas) nedēļas laikā 

no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt ar nekustamā īpašuma „Lazdas” kadastra 

Nr.7888 012 0035, Štikāni, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, īpašniekiem J.Žuku un 

A. Š. zemes nomas līgumu uz 10 (desmit) gadiem, pašvaldībai piederošas būves 

uzturēšanai, nosakot nomas maksu EUR 2,49 (divi euro 49 centi) gadā par zemesgabala 

daļas lietošanu, kas atbilst 0,2075 EUR/ mēnesī.  

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

struktūrvienībai “Silmalas pagasta pārvalde” 10 (desmit) darbdienu laikā pēc nomas 

līguma noslēgšanas nodrošināt publicējamās informācijas ievietošanu pašvaldības 

mājaslapā internetā, kā arī izvietot to publiski pieejamā vietā Silmalas pagastā. 

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

struktūrvienībai “Silmalas pagasta pārvalde” parakstīto zemes nomas līgumu reģistrēt 

Rēzeknes novada pašvaldības elektroniskajā dokumentu lietvedības sistēmā. 

6. Lēmuma norakstu nosūtīt J.Ž., dzīvo (..), un A. Š., dzīvo (..), un Silmalas pagasta 

pārvaldei (info@silmala.lv). 

 

37. § 

Par pakalpojumu maksu apstiprināšanu Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Maltas 

pagastu apvienība” struktūrvienībā “Lūznavas muižas komplekss” 
(Ziņo S.Ančikovska) 

 

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

apvienības struktūrvienības “Lūznavas pagasta pārvalde” 2019.gada 16.aprīļa iesniegumu 

Nr.2.2/26, ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 25.aprīļa priekšlikumu par 

uzņēmējdarbības konkurences kropļošanas novēršanu attiecīgajā teritorijā, Rēzeknes novada 

mailto:info@silmala.lv
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dome, balsojot “par” - 17 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, 

Anatolijs Laizāns, 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. ar 2019.gada 2.maiju apstiprināt šādus pakalpojumu izcenojumus Rēzeknes novada 

pašvaldības iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienībā “Lūznavas muižas 

komplekss” (neieskaitot PVN, PVN likme piemērojama pēc attiecīgā laika perioda 

noteiktās PVN likmes valstī): 
Nr. 

p.k. 

Pakalpojuma 

veids 

Apmeklētāju kategorija/rādītājs Mērvienība Cena 

EUR 

Piezīmes 

1. Muižas un parka apmeklējums 

1.1. Muižas, 

muižas 

ekspozīciju un 

izstāžu, 

kapelas 

apmeklējums 

Pieaugušie 1 biļete 2,00  

 -Skolēni (vecumā no 7 g. līdz 18 

g.) 

-Studenti 

-Pensionāri 

1 biļete 1,50  

 Ģimenēm: 

(2 pieaugušie un max. 3 bērni 

vecumā no 7 g. līdz 14 g.) 

ģimenes 

biļete 

4,00  

 -Pirmsskolas vecuma bērniem līdz 

7 gadu vecumam 

- Grupas pavadoņiem – max.2  (ja 

grupā ir vismaz 20 cilvēki) 

-personām ar invaliditāti, 

bāreņiem un bez vecāku gādības 

palikušiem bērniem, dienas 

aprūpes centra, krīzes centra un 

internātskolas audzēkņiem, kā arī 

psihosociālās rehabilitācijas 

centra audzēkņiem un tos 

pavadošajām personām (uzrādot 

statusu apliecinošu dokumentu)  

-plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem, 

kas atspoguļo muižas norises; 

- draudzes locekļiem 

dievkalpojumu dienā  

 Bez-

maksas 

 

1.2. Individuāls 

muižas, muižas 

ekspozīciju un 

izstāžu, 

kapelas 

apmeklējums 

darbinieka 

pavadībā 

Pieaugušie 1 biļete 2,50  

1.3. Lūznavas 

muižas parka 

apmeklējums 

  Bez-

maksas 

 

2. Grupu ekskursijas gida – stāstnieka pavadībā ((1-1,5 st. garumā, grupā ne vairāk kā 40 

pers.) 

2.1. Ekskursija 

cilvēku grupai 

muižas ēkā un 

“mazais loks” 

Cilvēku grupa līdz 10 

cilvēkiem, gida pakalpojumi 

latviešu un/vai latgaliešu 

valodā 

euro/ 

grupai 

13,22  
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pa muižas 

parku  

Katrs nākošais apmeklētājs: 

- Pieaugušie 

-Skolēni (vecumā no 7 g. līdz 

18 g.), studenti, pensionāri 

 

euro/pers. 

euro/pers. 

 

1,65 

1,24 

 

2.2. Ekskursija 

cilvēku grupai 

muižas ēkā un 

“mazais loks” 

pa muižas 

parku 

Cilvēku grupa līdz 10 

cilvēkiem, gida pakalpojumi 

angļu, krievu un vācu valodā 

Euro/ 

grupai 

20,66  

2.3. Degustācija 

parkā - Uz 

ugunskura 

vārītās Zupas 

muižkungu 

Kerbedzu 

gaumē 

Cilvēku grupai līdz 20 

cilvēkiem 

 

Katrs nākošais cilvēks 

Euro/grupai  

 

porcija 

33,06 

 

1,65 

 

(““Melnā dīķa” 

zivju zupa 

muižkunga Kerbedza  

gaumē”, “Saldā 

ķīseļzupa 

muižkundzes 

Kerbedzas gaumē”) 

3. Telpu īre semināriem, konferencēm, svinīgām norisēm 

3.1. Sarkanā zāle (64 

kv.m.) 

  

 

 

 

Papildus maksa no 

personas 

Minimālais laiks 2 

stundas 

 

 

Katra nākamā stunda 

euro 

 

 

euro/ 

stunda 

 

euro/pers. 

 

70 

 

 

25 

 

 

1,65 

 

Cenā ietilpst telpas 

aprīkojums – galdi, 

krēsli, ekrāns, 

projektors 

 

3.2. Konferenču, 

semināru telpas (līdz 

50 kv.m.)  

 

Papildus maksa no 

personas 

Semināra norise līdz 

2 h 

euro/ 

stunda 

 

 

euro/pers. 

 

16,53 

 

 

 

1,65 

 

Cenā ietilpst telpas 

aprīkojums - galdi 

krēsli, ekrāns, 

projektors 

 

3.2.1. Konferenču, 

semināru telpas (līdz 

50 kv.m.)  

 

Papildus maksa no 

personas 

Semināra norise 3 un 

vairāk stundas 

euro/ 

stunda 

 

 

euro/pers. 

12,40 

 

 

 

1,65 

 

Cenā ietilpst telpas 

aprīkojums - galdi 

krēsli, ekrāns, 

projektors 

 

3.2.2. Apskaņošanas 

iekārtas (pults, 

pastiprinātāji, 

mikrofoni) noma 

  12,40 

 

 

3.3. Rēzeknes novada 

pašvaldība, tās 

iestādes  

  Bez-

maksas 

Darba semināru, 

konferenču, 

pieņemšanu rīkošanai 

4. Citi pakalpojumi 

4.1. Fotosesija (ar individuālo fotogrāfu) euro/ 

stunda 

12,40  

4.2. Kafija Lūznavas Mūzā 1 tase 1,24  

4.3. Tēja Lūznavas Mūzā 1 tase 0,83  

4.4. Suvenīrkonfekte “Gotiņa” Lūznavas mūzā 

 

1 gab. 0,08  
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4.5. MARIJAS rezidence 

 

 

Papildus guļvietas 

euro/ 

diennakts 

 

euro/pers. 

119,83 

 

 

35,00 

Divvietīga gulta, 

izvelkama tahta (2 

personām) WC, 

duša, TV, 

bezmaksas Wi-Fi, 

balkons. Cenā 

iekļauta 

pašapkalpošanās 

virtuves un 

ēdamzāles 

izmantošana 1. 

stāvā.  

 

4.6. SOFIJAS rezidence euro/ 

diennakts 

95,04 2 vienvietīgas 

gultas, WC, duša, 

TV, bezmaksas Wi-

Fi. Cenā iekļauta 

pašapkalpošanās 

virtuves un 

ēdamzāles 

izmantošana 1. 

stāvā. 

 

4.7. FELICIJAS rezidence euro/ 

diennakts 

95,04 2 vienvietīgas 

gultas, WC, duša, 

TV, bezmaksas Wi-

Fi. Cenā iekļauta 

pašapkalpošanās 

virtuves un 

ēdamzāles 

izmantošana 1. 

stāvā. 

 

4.8. Kāzu pieturvieta Lūznavas muižas kompleksa 

teritorijā 

euro/ no 

personas 

0,83  

4.9. Visa Lūznavas muižas kompleksa noma līdz 8 h 165,28  

4.10. Visa Lūznavas muižas kompleksa noma līdz 12 h 330,58  

4.11. Visa Lūznavas muižas kompleksa noma euro/ 

diennakts 

495,87  

5. Suvenīri 

5.1. Maksa par suvenīru tirdzniecību 1 gab. 0,83  

50% atlaide - 

suvenīru 

piegādātājiem, ja 

suvenīra 

viena gabala 

piegādātāja  

cena līdz 5 EUR 

2. Atzīt par spēku zaudējušu 2016.gada 6.oktobra lēmumu “Par pakalpojumu maksu 

apstiprināšanu Lūznavas pagasta pārvaldes struktūrvienībā “Lūznavas muižas 

komplekss” (protokols Nr.23, 15.§). 
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3. Atzīt par spēku zaudējušu 2017.gada 20.aprīļa lēmumu “Par izmaiņu apstiprināšanu 

Rēzeknes novada pašvaldības Lūznavas pagasta pārvaldes struktūrvienības “Lūznavas 

muižas komplekss” maksas pakalpojumu cenrādī” (protokols Nr.9, 20.§). 

4. Atzīt par spēku zaudējušu 2018.gada 1.marta lēmumu “Par izmaiņu apstiprināšanu 

Rēzeknes novada pašvaldības Lūznavas pagasta pārvaldes struktūrvienības “Lūznavas 

muižas komplekss” maksas pakalpojumu cenrādī” (protokols Nr.6, 27.§). 

 

38. § 

Par pakalpojuma maksas apstiprināšanu Rēzeknes novada pašvaldības struktūrvienībā 

“Ozolaines pagasta pārvalde”  
(Ziņo S.Ančikovska) 

 

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

apvienības struktūrvienības “Ozolaines pagasta pārvalde” 2019.gada 16.aprīļa iesniegumu 

Nr.2.2/67, Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītājas saskaņojumu, ņemot vērā Finanšu 

pastāvīgās komitejas 2019.gada 25.aprīļa priekšlikumu par uzņēmējdarbības konkurences 

kropļošanas novēršanu attiecīgajā teritorijā, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 17 (Regīna 

Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, 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. no 2019.gada 2.maija apstiprināt šādu Rēzeknes novada pašvaldības struktūrvienības 

“Ozolaines pagasta pārvalde” maksas pakalpojuma izcenojumu (neieskaitot PVN 21%, 

PVN likme piemērojama pēc attiecīgā laika perioda noteiktās PVN likmes valstī): 

Nr. 

p.k. 
Pakalpojuma veids Mērvienība 

Cena bez PVN 

(euro) 

1. Ozolaines tautas nama zāles telpu noma euro/h 6,90 

2. Atzīt par spēku zaudējušu 2016.gada 6.oktobra lēmuma “"Par pakalpojumu maksu 

apstiprināšanu Ozolaines pagasta pārvaldē” (protokols Nr.23, 18.§) 1.punkta tabulas 

7.punktu. 

 

39. § 

Par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā IK „Dainis” Pušas ezerā  
(Ziņo T.Kruste, Debatē S.Šķesters, T.Kruste) 

 

Izskatījusi IK „Dainis” iesniegumu par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā, 

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

ņemot vērā Tautsaimniecības attīstības jautājumu patstāvīgās komitejas 2019.gada 25.aprīļa 

priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 17 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, 

Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, 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 atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā IK „Dainis” Pušas 

ezerā (lēmums pievienots). 

 

40. § 
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Par Pušas ezera zivju tīklu limitu sadali komerciālajai zvejai 2019.gadam  
(Ziņo T.Kruste) 

 

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

likuma 7.panta sesto daļu, 11.panta 5². daļu, 25.panta pirmo daļu, Latvijas Republikas Ministru 

kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem 

un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.11.apakšpunktu,, Ministru kabineta 2009.gada 

11.augusta noteikumu Nr.918 “Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un 

zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 62.punktu, 71.punktu un 87.punktu, ņemot vērā Pušas ezera 

rūpnieciskās zvejas limitu sadales komisijas 2019.gada 25.aprīļa priekšlikumu (protokols Nr.1, 

1.§), Soda reģistra datus, Rēzeknes novada pašvaldības Pušas iesniegto informāciju, Rēzeknes 

novada dome, balsojot “par” - 17 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis 

Deksnis, Anatolijs Laizāns, 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: 

 

iedalīt individuālajam komersantam „Dainis” komerciālajai zvejai 2019.gadam 1000 m 

no kopējā Pušas ezera zivju tīkla limita. 

 

41. § 

Par Feimaņu ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2019.gadam  
(Ziņo T.Kruste) 

 

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

likuma 7.panta sesto daļu, 11.panta otro daļu, 11.panta 5.2daļu, Latvijas Republikas Ministru 

kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem 

un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.11.apakšpunktu, Ministru kabineta 2009.gada 

11.augusta noteikumu Nr.918 “Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un 

zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 3.1.apakšpunktu, 71.punktu, Zvejniecības likuma 16.panta 

trešo daļu, ņemot vērā Feimaņu ezera rūpnieciskās zvejas limitu sadales komisijas 2019.gada 

25.aprīļa priekšlikumu (protokols Nr.4, 1.§), Sodu reģistra datus, Rēzeknes novada pašvaldības 

Feimaņu pagasta pārvaldes iesniegto informāciju, Rēzeknes novada dome, domes priekšsēdētāja 

vietniecei Elvīrai Pizānei jautājuma izskatīšanā un balsošanā nepiedaloties, balsojot “par” - 16 

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

Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris 

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

nav, “atturas” - nav, n o l e m j: 

 

iedalīt Feimaņu ezera zivju tīklu (murdu) limitus pašpatēriņa zvejai 2019.gadā:  

1. I. S.– 1 murdu; 

2. A. V. – 1 murdu; 

3. Ē. K. – 1murdu; 

4. I. K. – 1 murdu. 

 

42. § 

Par samaksas samazināšanu S. J. par īpašumā piešķirto zemi Dricānu pagastā  
(Ziņo M.Vizule) 

 

Izskatījusi S. J. iesniegumu par samaksas samazināšanu par īpašumā piešķirto zemi, 

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

ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 25.aprīļa priekšlikumu, Rēzeknes novada 
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dome, balsojot “par” - 17 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, 

Anatolijs Laizāns, 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 S.J. par īpašumā piešķirto zemi Dricānu 

pagastā (lēmums pievienots). 

 

43. § 

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7886 003 0530 platības sadalījuma pa zemes 

lietošanas veidiem precizēšanu Sakstagala pagastā  
(Ziņo M.Vizule) 

 

Izskatījusi Sakstagala pagasta pārvaldes iesniegumu par zemes vienības lietošanas veidu 

eksplikācijas maiņu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 37.panta sesto daļu, 41.panta 

pirmās daļas 3.punktu, ņemot vērā Tautsaimniecības attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas 

2019.gada 25.aprīļa priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 17 (Regīna Baranova, 

Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, 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 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7886 003 0530 platības 

sadalījuma pa zemes lietošanas veidiem precizēšanu Silmalas pagastā (lēmums pievienots). 

 

44. § 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Djomkins” 

Ozolaines pagastā  
(Ziņo M.Vizule) 

 

Izskatījusi Sabiedrības ar ierobežotu atbildību ”Latvijasmernieks.lv”, reģistrācijas numurs: 

40003783960, sertificētas zemes ierīkotājas Kristīnes Mundas iesniegtu zemes ierīcības projektu 

nekustamajam īpašumam “Djomkins”, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 37.panta sesto 

daļu, 41.panta pirmās daļas 3.punktu, ņemot vērā Tautsaimniecības attīstības jautājumu pastāvīgās 

komitejas 2019.gada 25.aprīļa priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 17 (Regīna 

Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, 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 zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam 

“Djomkins” Ozolaines pagastā (lēmums pievienots). 

 

45. § 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Irēnas”  

Ozolaines pagastā 
(Ziņo M.Vizule) 

 

Izskatījusi Sabiedrības ar ierobežotu atbildību ”Latvijasmernieks.lv”, reģistrācijas numurs: 

40003783960, sertificētas zemes ierīkotājas Kristīnes Mundas iesniegtu zemes ierīcības projektu 

nekustamajam īpašumam “Irēnas”, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 37.panta sesto daļu, 
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41.panta pirmās daļas 3.punktu, ņemot vērā Tautsaimniecības attīstības jautājumu pastāvīgās 

komitejas 2019.gada 25.aprīļa priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 17 (Regīna 

Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, 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 zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam 

“Irēnas” Ozolaines pagastā (lēmums pievienots). 

 

46. § 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Krištopi” 

Ozolaines pagastā  
(Ziņo M.Vizule) 

 

Izskatījusi Sabiedrības ar ierobežotu atbildību ”Latvijasmernieks.lv”, reģistrācijas numurs: 

40003783960, sertificētas zemes ierīkotājas Kristīnes Mundas iesniegtu zemes ierīcības projektu 

nekustamajam īpašumam “Krištopi”, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 37.panta sesto 

daļu, 41.panta pirmās daļas 3.punktu, ņemot vērā Tautsaimniecības attīstības jautājumu pastāvīgās 

komitejas 2019.gada 25.aprīļa priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 17 (Regīna 

Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, 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 zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam 

“Krištopi” Ozolaines pagastā (lēmums pievienots). 

 

47. § 

Par 2009.gada 29.jūnija Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.127 grozījumiem ar V. K. 

Sakstagala pagastā  
(Ziņo A.Bringule) 

 

Izskatījusi V. K. iesniegumu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 37.panta sesto daļu, 

41.panta pirmās daļas 3.punktu, ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 25.aprīļa 

priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 17 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, 

Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, 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 2009.gada 29. jūlija Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.127 

grozījumiem ar V. K. Sakstagala pagastā ( lēmums pievienots). 

 

48. § 

Par īrētās dzīvojamās telpas apmaiņu pret citu īrējamu dzīvojamo telpu L. S. Lūznavas 

pagastā  
(Ziņo I.Greivule-Loca) 

 

Izskatījusi L.S. iesniegumu par dzīvojamās telpas apmaiņu, pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām” 37.panta sesto daļu, 41.panta pirmās daļas 3.punktu, ņemot vērā Sociālo un 
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veselības aizsardzības jautājumu pastāvīgās komitejas 2019.gada 25.aprīļa priekšlikumu, 

Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 17 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars 

Buharins, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, 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 īrētās dzīvojamās telpas apmaiņu pret citu īrējamu dzīvojamo telpu 

L. S. Lūznavas pagastā (lēmums pievienots). 

2. Uzdot pašvaldības SIA “Maltas dzīvokļu komunālās saimniecības uzņēmums” valdes 

loceklim Jānim Kravalim sagatavot un noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar L. S. 

 

49. § 

Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu  
(Ziņo I.Greivule-Loca) 

 

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

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

Rēzeknes novada pašvaldības 2009.gada 3.decembra saistošo noteikumu Nr.9 „Par sociālo 

dzīvokļu izīrēšanas kārtību” 2.1.punktu, 1.7.2.punktu, 1.8.punktu, 5.4.punktu, ņemot vērā Sociālo 

un veselības aizsardzības jautājumu pastāvīgās komitejas 2019.gada 25.aprīļa priekšlikumu, 

Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 17 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars 

Buharins, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, 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 S.S., personas kods (..), par tiesīgu īrēt sociālo dzīvokli, noteikt īrētajam dzīvoklim 

Nākotnes iela ielā 3 – (..), Čornaja, Čornajas pagastā, Rēzeknes novadā, sociālā dzīvokļa statusu, 

noslēdzot sociālā dzīvokļa īres līgumu uz noteiktu laiku no 2019.gada 17.maija līdz 2019. gada 

16. novembrim. Uzdot Kaunatas pagastu apvienības struktūrvienības Čornajas pagasta pārvaldes 

vadītājam Oļegam Kvitkovskim sagatavot un noslēgt sociālā dzīvokļa īres līgumu ar S. S. 

 

50. § 

Par līguma Nr.8.3/446 izbeigšanas jautājuma noregulējumu projekta “Pašvaldības ceļu 

infrastruktūras uzlabošana Rēzeknes novadā, 3.kārta” ietvaros  
(Ziņo I.Zapāne) 

 

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

Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 25.aprīļa priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot 

“par” - 17 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Anatolijs 

Laizāns, 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: 

 

noslēgt ar SIA “E Būvvadība” vienošanos par saistīto ar līguma Nr.8.3/446 izbeigšanu 

jautājumu noregulējumu, nepiemērojot līguma Nr.8.3/446 7.4.punktā iespējamo līgumsodu 

(vienošanās teksts pielikumā). 

 

51. § 
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Par līguma Nr.8.3/447 izbeigšanas jautājuma noregulējumu projekta “Pašvaldības ceļu 

infrastruktūras uzlabošana Rēzeknes novadā, 4.kārta” ietvaros 
(Ziņo I.Zapāne, Debatē M.Švarcs) 

 

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

Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 25.aprīļa priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot 

“par” - 17 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Anatolijs 

Laizāns, 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: 

 

noslēgt ar SIA “E Būvvadība” vienošanos par saistīto ar līguma Nr.8.3/447 izbeigšanu 

jautājumu noregulējumu, nepiemērojot līguma Nr.8.3/447 7.4.punktā iespējamo līgumsodu 

(vienošanās teksts pielikumā). 

 

52. § 

Par nodibinājuma „LEARN” projekta „Iepakošanas darbnīcas izveide” atbalstu  
(Ziņo A.Jaudzema) 

 

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

Finanšu pastāvīgās komitejas un Tautsaimniecības attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas 

2019.gada 25.aprīļa priekšlikumus, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 17 (Regīna Baranova, 

Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, 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: 

 

atbalstīt nodibinājuma „LEARN” piedalīšanos Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–

2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās 

attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” biedrības 

“Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izsludinātā projektu konkursa 7.kārtā, iesniedzot rīcībā 

Nr.2.2. Iedzīvotāju iniciatīvu attīstība, mūžizglītība projektu „Iepakošanas darbnīcas 

izveide” ar projekta kopējām attiecināmajām izmaksām EUR 7000,00 (septiņi tūkstoši euro, 00 

centi) apmērā, garantējot līdzfinansējumu projekta apstiprināšanas gadījumā 10 % apmērā kā 

sabiedriskā labuma projektam jeb EUR 700,00 (septiņi simti euro, 00 centi) no Rēzeknes novada 

pašvaldības budžeta līdzekļiem. 

 

53. § 

Par Kaunatas katoļu draudzes projekta „Kaunatas katoļu baznīcas iekšējās apdares 

darbi” atbalstu  
(Ziņo A.Jaudzema) 

 

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

Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Kaunatas pagastu apvienība” struktūrvienības “Kaunatas 

pagasta pārvalde” 2019.gada 23.aprīļa ierosinājumu, Finanšu pastāvīgās komitejas un 

Tautsaimniecības attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas 2019.gada 25.aprīļa priekšlikumus, 

Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 17 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars 

Buharins, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, 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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atbalstīt Kaunatas Vissvētās Jaunavas Marijas apmeklēšanas Romas katoļu draudzes 

piedalīšanos Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. 

“Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. 

“Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” biedrības “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” 

izsludinātā projektu konkursa 7.kārtā, iesniedzot rīcībā 2.1. “Saglabāts un popularizēts 

kultūrvēstures, dabas mantojums, uzlabota sabiedriskā infrastruktūra” projektu „Kaunatas 

katoļu baznīcas iekšējās apdares darbi” ar projekta kopējām attiecināmajām izmaksām EUR 

30000,00 (trīsdesmit tūkstoši euro, 00 centi) apmērā, garantējot līdzfinansējumu projekta 

apstiprināšanas gadījumā kā sabiedriskā labuma projektam EUR 3000,00 (trīs tūkstoši euro, 00 

centi) no Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Kaunatas pagastu apvienība” struktūrvienības 

“Kaunatas pagasta pārvalde” 2020.gada budžeta līdzekļiem. 

 

54. § 

Par iestādes “Maltas pagastu apvienība” projekta “Tērpu iegāde deju ansamblim I-deja” 

atbalstu  
(Ziņo A.Jaudzema) 

 

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

Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Maltas pagastu apvienība” 2019.gada 18.aprīļa 

ierosinājumu, Finanšu pastāvīgās komitejas un Tautsaimniecības attīstības jautājumu pastāvīgās 

komitejas 2019.gada 25.aprīļa priekšlikumus, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 17 (Regīna 

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

 

Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Maltas pagastu apvienība” piedalās Latvijas Lauku 

attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbības īstenošana saskaņā ar 

sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības 

iniciatīvas” biedrības “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izsludinātā projektu konkursa 7. kārtā 

un iesniedz rīcībā Nr. 2.2. “Iedzīvotāju iniciatīvu attīstība, mūžizglītība”, projektu “Tērpu iegāde 

deju ansamblim I-deja” ar projekta kopējām attiecināmajām izmaksām EUR 4589,29 (četri 

tūkstoši pieci simti astoņdesmit deviņi euro, 29 centi), apmērā, garantējot līdzfinansējumu projekta 

apstiprināšanas gadījumā 10% apmērā kā sabiedriskā labuma projektam jeb EUR 458,93 (četri 

simti piecdesmit astoņi euro, 93 centi) un projekta priekšfinansējumu no Rēzeknes novada 

pašvaldības iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienības “Silmalas pagasta pārvalde” 

budžeta līdzekļiem. 

 

55. § 

Par projekta “Brīvdabas estrādes pārbūve Vērēmu pagastā” atbalstu  
(Ziņo A.Jaudzema) 

 

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

Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Nautrēnu pagastu apvienība” 2019.gada 24.aprīļa 

ierosinājumu, Finanšu pastāvīgās komitejas un Tautsaimniecības attīstības jautājumu pastāvīgās 

komitejas 2019.gada 25.aprīļa priekšlikumus, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 17 (Regīna 

Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, 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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Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Nautrēnu pagastu apvienība” piedalās Latvijas Lauku 

attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbības īstenošana saskaņā ar 

sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības 

iniciatīvas” biedrības “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izsludinātā projektu konkursa 7. kārtā 

un iesniedz rīcībā Nr. 2.1. “Saglabāts un popularizēts kultūrvēstures, dabas mantojums, uzlabota 

sabiedriskā infrastruktūra”, projektu “Brīvdabas estrādes pārbūve Vērēmu pagastā” ar projekta 

kopējām attiecināmajām izmaksām EUR 35 000 (trīsdesmit pieci tūkstoši euro, 00 centi), apmērā, 

garantējot līdzfinansējumu projekta apstiprināšanas gadījumā 10% apmērā kā sabiedriskā labuma 

projektam jeb EUR 3500 (trīs tūkstoši pieci simti euro, 00 centi) un projekta priekšfinansējumu 

no Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Nautrēnu pagastu apvienība” struktūrvienības “Vērēmu 

pagasta pārvalde” budžeta līdzekļiem. 

 

56. § 

Par projekta “Tautas tērpu iegāde Vērēmu pagasta deju kolektīvam “Kūzuls” atbalstu  
(Ziņo A.Jaudzema) 

 

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

Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Nautrēnu pagastu apvienība” 2019.gada 24.aprīļa 

ierosinājumu, Finanšu pastāvīgās komitejas un Tautsaimniecības attīstības jautājumu pastāvīgās 

komitejas 2019.gada 25.aprīļa priekšlikumus, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 17 (Regīna 

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

 

Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Nautrēnu pagastu apvienība” piedalās Latvijas Lauku 

attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbības īstenošana saskaņā ar 

sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības 

iniciatīvas” biedrības “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izsludinātā projektu konkursa 7. kārtā 

un iesniedz rīcībā Nr. 2.2.“Iedzīvotāju iniciatīvu attīstība, mūžizglītība”, projektu “Tautas tērpu 

iegāde Vērēmu pagasta deju kolektīvam “Kūzuls”” ar projekta kopējām attiecināmajām 

izmaksām EUR 5 000 (pieci tūkstoši euro, 00 centi), apmērā, garantējot līdzfinansējumu projekta 

apstiprināšanas gadījumā 10% apmērā kā sabiedriskā labuma projektam jeb EUR 500 (pieci simti 

euro, 00 centi) un projekta priekšfinansējumu no Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “ Nautrēnu 

pagastu apvienība” struktūrvienības “Vērēmu pagasta pārvalde” budžeta līdzekļiem. 

 

57. § 

Par Rēzeknes novada pašvaldības dalību projektā „Nožogojuma izbūve Maltas vidusskolas 

futbola laukumā”  
(Ziņo A.Poiša) 

 

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

Finanšu pastāvīgās komitejas un Tautsaimniecības attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas 

2019.gada 25.aprīļa priekšlikumus, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 17 (Regīna Baranova, 

Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, 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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Rēzeknes novada pašvaldība piedalās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–

2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās 

attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” biedrības 

“Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izsludinātā projektu konkursa 7.kārtā un iesniedz rīcībā Nr. 

2.1.Saglabāts un popularizēts kultūrvēstures, dabas mantojums, uzlabota sabiedriskā infrastruktūra 

projektu “Nožogojuma izbūve Maltas vidusskolas futbola laukumā” ar projekta kopējām 

attiecināmajām izmaksām EUR 17 044,00 (septiņpadsmit tūkstoši četrdesmit četri euro, 00 centi) 

apmērā, garantējot līdzfinansējumu projekta apstiprināšanas gadījumā 10% apmērā kā sabiedriskā 

labuma projektam jeb EUR 1704,40 (viens tūkstotis septiņi simti četri euro, 00 centi) no Rēzeknes 

novada pašvaldības Rēzeknes novada pašvaldības Bērnu - jaunatnes sporta skolas budžeta 

līdzekļiem. 

 

58. § 

Par Rēzeknes novada pašvaldības dalību projektā „Sporta pakalpojumu uzlabošana 

Bērzgales pamatskolas sporta zālē”  
(Ziņo A.Poiša) 

 

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

Finanšu pastāvīgās komitejas un Tautsaimniecības attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas 

2019.gada 25.aprīļa priekšlikumus, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 17 (Regīna Baranova, 

Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, 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: 

 

Rēzeknes novada pašvaldība piedalās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–

2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās 

attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” biedrības 

“Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izsludinātā projektu konkursa 7.kārtā un iesniedz rīcībā Nr. 

2.1.Saglabāts un popularizēts kultūrvēstures, dabas mantojums, uzlabota sabiedriskā infrastruktūra 

projektu “Sporta pakalpojumu uzlabošana Bērzgales pamatskolas sporta zālē” ar projekta 

kopējām attiecināmajām izmaksām EUR 31 402,62 (trīsdesmit viens tūkstotis četri simti divi euro, 

62 centi) apmērā, garantējot līdzfinansējumu projekta apstiprināšanas gadījumā 10% apmērā kā 

sabiedriskā labuma projektam jeb EUR 3140,62 (trīs tūkstoši viens simts četrdesmit euro, 62 centi) 

no Rēzeknes novada pašvaldības Rēzeknes novada pašvaldības Bērnu - jaunatnes sporta skolas 

budžeta līdzekļiem. 

 

 

Pielikumi: 

1. Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 2.maija saistošie noteikumi Nr.39 „Grozījumi 

Rēzeknes novada pašvaldības 2015.gada 4.jūnija saistošajos noteikumos Nr.54 „Par 

sociālās palīdzības un citiem pašvaldības pabalstiem Rēzeknes novadā”” uz 2 lapām  

2. Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 2.maija saistošo noteikumu Nr.39 „Grozījumi 

Rēzeknes novada pašvaldības 2015.gada 4.jūnija saistošajos noteikumos Nr.54 „Par 

sociālās palīdzības un citiem pašvaldības pabalstiem Rēzeknes novadā”” paskaidrojuma 

raksts uz 2 lapām  

3. Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 2.maija saistošie noteikumi Nr.40 „Grozījumi 

Rēzeknes novada pašvaldības 2014.gada 17.jūlija saistošajos noteikumos Nr.33 „Par 

maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Rēzeknes novadā”” uz 2 lapām  

4. Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 2.maija saistošo noteikumu Nr.40 „Grozījumi 

Rēzeknes novada pašvaldības 2014.gada 17.jūlija saistošajos noteikumos Nr.33 „Par 
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maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Rēzeknes novadā”” 

paskaidrojuma raksts uz 2 lapām  

5. Rēzeknes novada pašvaldības konsolidētā 2018.gada pārskata 1.pielikums, 2.pielikums, 

3.pielikums un 4.pielikums, kopā uz 6 lapām 

6. Latvijas Pašvaldību savienības 2019.gada 16.aprīļa vēstules Nr.201904/INIC220 “Par 

uzaicinājumu uz Latvijas Pašvaldību savienības 30.kongresu un biedru sapulci šī gada 

17.maijā” kopija uz 2 lapām 

7. Rēzeknes novada pašvaldības Feimaņu pamatskolas nolikums uz 9 lapām 

8. Rēzeknes novada pašvaldības Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas nolikums uz 9 

lapām 

9. Neapbūvētas pašvaldībai piekritīgās zemes vienības “Paijas” ar kadastra apzīmējumu 

7846 003 0270 Čornajas pagastā, nomas tiesību izsoles noteikumi ar pielikumiem, ar 

nomā nododamās zemes apsekošanas aktu un nomā nododamās zemes nosacītās nomas 

maksas noteikšanas protokolu pielikumā, kopā uz 18 lapām 

10. Nekustamā īpašuma (zemes) Brāļu Skrindu ielā 2A, Rēzeknē, kadastra apzīmējums 

2100 008 1012, 6500 m2 (kadastra numurs 2100 008 1012) atsavināšanas izsoles 

noteikumi uz 6 lapām 

11. Maltas pagastu apvienības struktūrvienības “Silmalas pagasta pārvalde” 2019.gada 

23.aprīļa iesnieguma Nr.2.2/127 kopija uz 1 lapas 

12. Publicējamā informācija par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 012 0035 

daļas, kas atrodas „Lazdas”, Štikāni, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, nomu uz 1 

lapas 

13. Pašvaldībai piederošo būvju – katlu mājas uzturēšanai nepieciešamās zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 7888 012 0035 daļas 1000 m2 platībā IZVIETOJUMA SHĒMA 

uz 1 lapas 

14. Maltas pagastu apvienības struktūrvienības “Lūznavas pagasta pārvalde” 2019.gada 

16.aprīļa iesnieguma Nr.2.2/26 kopija ar lēmuma projektu ar pakalpojumu 

izcenojumiem pielikumā, kopā uz 4 lapām 

15. Maltas pagastu apvienības struktūrvienības “Ozolaines pagasta pārvalde” 2019.gada 

16.aprīļa iesnieguma Nr.2.3/67 kopija ar informāciju par uzņēmēju aptauju un 

pakalpojumu izcenojumu pielikumā, kopā uz 3 lapām 

16. Pušas ezera rūpnieciskās zvejas limitu sadales komisijas 2019.gada 25.aprīļa protokola 

Nr.1 kopija uz 2 lapām  

17. Feimaņu ezera rūpnieciskās zvejas limitu sadales komisijas 2019.gada 25.aprīļa 

protokola Nr.4 kopija uz 2 lapām 

18. 50.§ pielikums – vienošanās ar SIA “E Būvvadība” par saistīto ar līguma Nr.8.3/446 

izbeigšanu jautājumu noregulējumu projekta “Pašvaldības ceļu infrastruktūras 

uzlabošana Rēzeknes novadā, 3.kārta” ietvaros uz 1 lapas 

19. 51.§ pielikums – vienošanās ar SIA “E Būvvadība” par saistīto ar līguma Nr.8.3/447 

izbeigšanu jautājumu noregulējumu projekta “Pašvaldības ceļu infrastruktūras 

uzlabošana Rēzeknes novadā, 4.kārta” ietvaros uz 1 lapas 

20. Rēzeknes novada domes lēmumi (administratīvie akti) 35.§, 39.§, 42.§, 43.§ ar 

pielikumu, 44.§ - 48.§, kopā uz 11 lapām 

 

 

Sēdes vadītājs                                                                                                     Monvīds Švarcs 

2019.gada 2.maijā 
 
 

Protokoliste                                                                                                         Ilona Turka 

2019.gada 2.maijā 


