
1 

 

  

   

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 18.jūlijā                                                                                                                  Nr.17 
 

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 vadītājas p.i. Iveta 

Ladnā 

 

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 Juridiskās un lietvedības juriste Sandra Frančenko 

− Rēzeknes novada pašvaldības Zemes pārvaldības dienesta vecākā zemes lietu speciālistus 

Marta Vizule 

− Rēzeknes novada pašvaldības Zemes pārvaldības dienesta speciāliste zemes nomas 

jautājumos Anita Bringule 

− Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas ārējo sakaru organizatore Inta 

Rimšāne 

− Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas projektu vadītāja Sintija 

Batare 

− Rēzeknes novada pašvaldības Sociālā dienesta nodaļas vadītāja Silvija Strankale 

− Laikraksta „Rēzeknes Vēstis” žurnāliste Marina Tetarenko 

 

Darba kārtībā: 

1. Par Rēzeknes novada pašvaldības konkursa „Rēzeknes novada uzņēmums” 

nolikuma apstiprināšanu  

2. Par Adamovas speciālās internātpamatskolas direktora Jāņa Puriņa atbrīvošanu no 

amata  

3. Par Tiskādu speciālās internātpamatskolas direktora Žaņa Feldmaņa atbrīvošanu no 

amata  

4. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2018.gada 25.janvāra lēmumā “Par 

Rēzeknes novada pašvaldības Sociālā dienesta darbinieku amatu un mēnešalgu 

saraksta apstiprināšanu”  

mailto:info@rdc.lv
http://www.rezeknesnovads.lv/
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5. Par neapbūvētas pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra 

apzīmējumu 7860 006 0185 Kantinieku pagastā nomas tiesību izsoli  

6. Par neapbūvētas pašvaldībai piekritīgās zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7860 

006 0353 Kantinieku pagastā nomas tiesību izsoli  

7. Par neapbūvētas pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra 

apzīmējumu 7886 002 0102 Sakstagala pagastā nomas tiesību izsoli  

8. Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Aptiekas māja”, Gaigalavas pagasts, Rēzeknes 

novads, telpu nomas tiesību izsoli saimnieciskajai darbībai  

9. Par nekustamā īpašuma “Mehāniskās darbnīcas” Vecružinā, Silmalas pagastā, 

Rēzeknes novadā, telpu nomas tiesību izsoli komercdarbībai  

10. Par Rēzeknes novada pašvaldības dzīvokļa īpašuma Nr.1, “Ainas”, Nautrēnu pagasts, 

pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli  

11. Par dzīvokļu un zemes īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā  

12. Par nekustamā īpašuma “1.Maija iela 89” Maltā, Maltas pagastā, nosacītās cenas 

apstiprināšanu  

13. Par dzīvokļa īpašuma Nr.2 Zamostjes ielā 11, Maltā, Maltas pagastā, nosacītās cenas 

apstiprināšanu  

14. Par dzīvokļa īpašuma Nr.2, “Ainas”, Nautrēnu pagasts, nosacītās cenas 

apstiprināšanu  

15. Par dzīvokļa īpašuma Nr.2, “Matīši”, Nautrēnu pagasts, nosacītās cenas 

apstiprināšanu  

16. Par dzīvokļa īpašuma Nr.2, “Liesmas”, Rogovka, Nautrēnu pagasts, nosacītās cenas 

apstiprināšanu  

17. Par dzīvokļa īpašuma Nr.4, “Liesmas”, Nautrēnu pagasts, nosacītās cenas 

apstiprināšanu  

18. Par dzīvokļa īpašuma Nr.17, “Liesmas”, Nautrēnu pagasts, nosacītās cenas 

apstiprināšanu  

19. Par dzīvokļa īpašuma Nr.18, “Liesmas”, Nautrēnu pagasts, nosacītās cenas 

apstiprināšanu  

20. Par dzīvokļa īpašuma Nr.3 Miera ielā 1, Strūžānos, Stružānu pagastā, nosacītās cenas 

apstiprināšanu  

21. Par dzīvokļa īpašuma Nr.26 Miera ielā 2, Strūžānos, Stružānu pagastā, nosacītās 

cenas apstiprināšanu  

22. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(numurs) Rāznas ielā 24, Kaunatā, Kaunatas pagastā, 

nodošanu atsavināšanai I. Ž. 

23. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(numurs) Egļu ielā 1, Lendžos, Lendžu pagastā, nodošanu 

atsavināšanai A. Š. 

24. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(numurs) Brīvības ielā 2, Maltā, Maltas pagastā, nodošanu 

atsavināšanai S. T.  

25. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(numurs) Jaunatnes ielā 8 k-3, Maltā, Maltas pagastā, 

nodošanu atsavināšanai M.S. 

26. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(numurs) Jaunatnes ielā 3, Pušā, Pušas pagastā, nodošanu 

atsavināšanai N.P. 

27. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(numurs) Jaunatnes ielā 3, Pušā, Pušas pagastā, nodošanu 

atsavināšanai I. P. 

28. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(numurs) Jaunatnes ielā 4, Pušā, Pušas pagastā, nodošanu 

atsavināšanai A. B. 

29. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(numurs) Jaunatnes ielā 4, Pušā, Pušas pagastā, nodošanu 

atsavināšanai A. N. 
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30. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(numurs) Pilskalna ielā 2, Pušā, Pušas pagastā, nodošanu 

atsavināšanai M. K. 

31. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(numurs) Pilskalna ielā 2, Pušā, Pušas pagastā, nodošanu 

atsavināšanai A.S. 

32. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(numurs) Pilskalna ielā 2, Pušā, Pušas pagastā, nodošanu 

atsavināšanai A.B.  

33. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(numurs) Jaunatnes ielā 8k-3, Maltā, Maltas pagastā, 

atsavināšanas izbeigšanu  

34. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2011.gada 3.februāra lēmumā “Par zemes 

lietošanas tiesību izbeigšanu NĪVK IS reģistrētām lietošanā esošām zemes vienībām, 

kurām līdz 2009.gada 31.augustam reģistrācijai NĪVK IS ir iesniegts zemes robežu 

plāns un līdz 2010.gada 31.maijam nav iesniegts iesniegums lēmuma pieņemšanai par 

zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu Ozolaines pagastā”  

35. Par starpgabala statusa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7846 003 

0166 Čornajas pagastā  

36. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem “Anniņas”, 

“Pakalns”, “Pierobeža” un “Briežsala” Vērēmu pagastā  

37. Par J. K. mantojamās zemes grafiskā pielikuma precizēšanu Vērēmu pagastā  

38. Par medību tiesību nodošanu mednieku biedrībai “Staltbriedis” Kantinieku pagastā  

39. Par 2014.gada 29.aprīļa zemes nomas līguma Nr.139 darbības termiņa pagarināšanu 

un zemes nomas līguma izteikšanu jaunā redakcijā  

40. Par 2014.gada 14.oktobra zemes nomas līguma Nr.22/2014 darbības termiņa 

pagarināšanu un zemes nomas līguma izteikšanu jaunā redakcijā  

41. Par 2009.gada 20.maija Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.15/05/09 darbības 

izbeigšanu ar V. B. Čornajas pagastā  

42. Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu  

43. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu  

44. Par projekta “Bilateral Collaboration for the Promotion of Cultural Heritage 

through the Honey Road” (Divpusēja sadarbība kultūras mantojuma veicināšanai, 

izmantojot Medus ceļu) pieteikuma iesniegšanu  

45. Par projekta “Bridging Regions and Heritage of Latvija and Lithuania” (Savienojot 

Latvijas un Lietuvas reģionus un mantojumu) pieteikuma iesniegšanu  

46. Par apmaksātā ikgadējā atvaļinājuma daļas un papildatvaļinājuma piešķiršanu 

Rēzeknes novada domes priekšsēdētājam  

 

 

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 18.jūlija sēdes darba kārtību 

(1. - 46.jautājums). 
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1. § 

Par Rēzeknes novada pašvaldības konkursa „Rēzeknes novada uzņēmums” nolikuma 

apstiprināšanu  
(Ziņo S.Batare) 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 10.punktu un 21.panta pirmās daļas 

27.punktu, ņemot vērā atbilstību Rēzeknes novada Attīstības programmas 2019.–2025.gadam 

Rīcības plāna punktam RV16 “Īstenot un pilnveidot pašvaldības atbalsta sistēmas/instrumentus 

uzņēmējdarbības atbalstam novadā”, kā arī Tautsaimniecības attīstības jautājumu pastāvīgās 

komitejas 2019.gada 11.jūlija 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: 

 

apstiprināt Rēzeknes novada pašvaldības konkursa „Rēzeknes novada uzņēmums” nolikumu 

(pievienots lēmumam). 

 

2. § 

Par Adamovas speciālās internātpamatskolas direktora Jāņa Puriņa atbrīvošanu no amata  
(Ziņo V.Deksnis) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, Izglītības likuma 

17.panta trešās daļas 2.punktu, Rēzeknes novada domes lēmumu no 2019.gada 21.februāra (sēdes 

protokols Nr.5,1.§) par Adamovas speciālās internātpamatskolas likvidāciju ar 2019.gada 

31.augustu, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu pastāvīgās komitejas 2019.gada 11.jūlija 

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. atbrīvot Adamovas speciālās internātpamatskolas direktoru Jāni Puriņu no direktora 

amata sakarā ar iestādes likvidāciju ar 2019.gada 31.augustu. 

2. Uzdot Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldei saskaņot Adamovas speciālās 

internātpamatskolas direktora Jāņa Puriņa atbrīvošanu no amata ar Izglītības un zinātnes 

ministriju. 

3. Lēmums stājas spēkā pēc saskaņojuma saņemšanas no Izglītības un zinātnes ministrijas. 

4. Uzdot Rēzeknes novada pašvaldības izpilddirektoram Jānim Troškam veikt darbības 

J.Puriņa atbrīvošanai atbilstoši Darba likuma noteikumiem. 

5. Uzdot Rēzeknes novada pašvaldības izpilddirektoram J.Troškam kontroli par lēmuma 

izpildi. 
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3. § 

Par Tiskādu speciālās internātpamatskolas direktora Žaņa Feldmaņa atbrīvošanu 

 no amata  
(Ziņo G.Skudra) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, Izglītības likuma 

17.panta trešās daļas 2.punktu, Rēzeknes novada domes lēmumu no 2019.gada 21.februāra (sēdes 

protokols Nr.5,2.§) par Tiskādu speciālās internātpamatskolas likvidāciju ar 2019.gada 

31.augustu, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu pastāvīgās komitejas 2019.gada 11.jūlija 

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. atbrīvot Tiskādu speciālās internātpamatskolas direktoru Žani Feldmani no direktora 

amata sakarā ar iestādes likvidāciju ar 2019.gada 31.augustu. 

2. Uzdot Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldei saskaņot Tiskādu speciālās 

internātpamatskolas direktora Žaņa Feldmaņa atbrīvošanu no amata ar Izglītības un 

zinātnes ministriju. 

3. Lēmums stājas spēkā pēc saskaņojuma saņemšanas no Izglītības un zinātnes ministrijas. 

4. Uzdot Rēzeknes novada pašvaldības izpilddirektoram Jānim Troškam veikt darbības 

Žaņa Feldmaņa atbrīvošanai atbilstoši Darba likuma noteikumiem. 

5. Uzdot Rēzeknes novada pašvaldības izpilddirektoram J.Troškam kontroli par lēmuma 

izpildi. 

 

4. § 

Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2018.gada 25.janvāra lēmumā “Par Rēzeknes 

novada pašvaldības Sociālā dienesta darbinieku amatu un mēnešalgu saraksta 

apstiprināšanu”  
(Ziņo S.Strankale) 

 

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

Sociālo un veselības aizsardzības jautājumu patstāvīgās komitejas un Finanšu pastāvīgās komitejas 

2019.gada 11.jūlija 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. izdarīt grozījumus Rēzeknes novada domes 2018.gada 25.janvāra lēmuma “Par 

Rēzeknes novada pašvaldības Sociālā dienesta darbinieku amatu un mēnešalgu saraksta 

apstiprināšanu” (protokols Nr.3, 7.§) 1.punkta pielikuma 7.sadaļā – skaitli 18 aizvietot 

ar skaitli 18,5 un izslēgt 8.sadaļu “Sociālās palīdzības organizators pagasta pārvaldē” 

un izteikt 1.punkta pielikumu šādā redakcijā:  

Nr.p.k.  Amata nosaukums  Likme  Mēnešalga  

1.  Vadītājs 1 1129 

2.  Vadītāja vietnieks, sociālais darbinieks 1 994 
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3.  Vecākais sociālais darbinieks darbam ar 

ģimenēm un bērniem 

1 905 

4.  Sociālais darbinieks 3 905 

5.  Psihologs 1 905 

6.  Sociālais darbinieks ar ģimenēm un bērniem 11 659 

7.  Sociālais darbinieks pagasta pārvaldē 18,5 659 

8.  Aprūpētāji 9,5 430 

KOPĀ: 46  

2. Ar šo lēmumu izdarītie grozījumi stājas spēkā 2019.gada 18.jūlijā, bet piemērojami no 

2019.gada 1.jūlija. 

 

5. § 

Par neapbūvētas pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 

7860 006 0185 Kantinieku pagastā nomas tiesību izsoli  
(Ziņo A.Bringule) 

 

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

3.punktu, 15.panta pirmās daļas 10.punktu, 21.panta 14.punktu, ievērojot “Publiskas personas 

finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma” 1.pantu, 3.pantu, 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 11.jūlija 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 neapbūvētu pašvaldībai piekritīgo zemes vienības daļu ar kadastra 

apzīmējumu 7860 006 0185 ar platību 2,56 ha Kantinieku pagastā, rīkojot zemes 

nomas tiesību izsoli. 

2. Noteikt objekta izsoles sākumcenu 87,00 EUR (astoņdesmit septiņi EUR 00 centi) 

gadā (bez PVN). 

3. Izveidot zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7860 006 0185 izsoles procedūras 

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

komisijas priekšsēdētāja -  Tamāra Tutina – Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 

“Dricānu pagastu apvienība” struktūrvienības 

“Kantinieku pagasta pārvalde” vadītāja; 

komisijas locekļi:  Andris Laizāns, Zemes pārvaldības dienesta zemes lietu 

speciālists;  

 Marija Vasiļjeva, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 

“Dricānu pagastu apvienība” struktūrvienības 

“Kantinieku pagasta pārvalde” lietvede.  

4. Apstiprināt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7860 006 0185, kas atrodas 

“Liuža”, Kantinieku pagasts, Rēzeknes novads, izsoles noteikumus (izsoles 

noteikumi pievienoti). 

5. Komisijai nodrošināt informācijas publicēšanu par izsoli Rēzeknes novada 

pašvaldības mājas lapā un informāciju izvietot uz Rēzeknes novada pašvaldības 
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iestādes “Dricānu pagastu apvienība” struktūrvienības “Kantinieku pagasta pārvalde” 

informācijas stenda. 

6. Uzdot Komisijai apstiprināt pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra 

apzīmējumu 7860 006 0185 ar platību 2.56 ha Kantinieku pagastā nomas tiesību 

izsoles rezultātus. 

7. Uzdot Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Dricānu pagastu apvienība” 

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

tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanas noslēgt zemes nomas līgumu ar pretendentu 

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

izsolē nosolīto augstāko nomas cenu atbilstoši organizētās izsoles protokola 

rezultātiem. 

8. Uzdod Rēzeknes novada pašvaldības Dricānu pagasta pārvaldes struktūrvienībai 

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

stāšanās publicēt informāciju par nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un 

zemes nomas līguma noslēgšanu par nosolīto cenu ar nomnieku Rēzeknes novada 

pašvaldības mājas lapā. 

9. Uzdot Rēzeknes novada pašvaldības Dricānu pagasta pārvaldes struktūrvienībai 

“Kantinieku 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. 

 

6. § 

Par neapbūvētas pašvaldībai piekritīgās zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7860 006 

0353 Kantinieku pagastā nomas tiesību izsoli  
(Ziņo A.Bringule) 

 

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

3.punktu, 15.panta pirmās daļas 10.punktu, 21.panta 14.punktu, ievērojot “Publiskas personas 

finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma” 1.pantu, 3.pantu, pamatojoties uz 

Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas un 

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

nosacījumiem, ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 11.jūlija 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 neapbūvētu pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 

7860 006 0353 ar platību 0.60 ha Kantinieku pagastā, rīkojot zemes nomas tiesību 

izsoli. 

2. Noteikt objekta izsoles sākumcenu 28,00 EUR (divdesmit astoņi EUR 00 centi) gadā 

(bez PVN). 

3. Izveidot zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7860 006 0353 izsoles procedūras 

veikšanai nepieciešamo komisiju (turpmāk tekstā – Komisija) šādā sastāvā:  
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komisijas priekšsēdētāja -  Tamāra Tutina, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 

“Dricānu pagastu apvienība” struktūrvienības 

“Kantinieku pagasta pārvalde” vadītāja; 

komisijas locekļi:  Andris Laizāns, Zemes pārvaldības dienesta zemes lietu 

speciālists;  

Marija Vasiļjeva, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 

“Dricānu pagastu apvienība” struktūrvienības “Kantinieku 

pagasta pārvalde” lietvede.  

4. Apstiprināt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7860 006 0353, kas atrodas 

“Liuža”, Kantinieku pagasts, Rēzeknes novads, izsoles noteikumus (izsoles 

noteikumi pievienoti). 

5. Komisijai nodrošināt informācijas publicēšanu par izsoli Rēzeknes novada 

pašvaldības mājas lapā un informāciju izvietot uz Rēzeknes novada pašvaldības 

iestādes “Dricānu pagastu apvienība” struktūrvienības “Kantinieku pagasta pārvalde” 

informācijas stenda. 

6. Uzdot Komisijai apstiprināt pašvaldībai piekritīgā zemes vienība ar kadastra 

apzīmējumu 7860 006 0353 ar platību 0.60 ha Kantinieku pagastā nomas tiesību 

izsoles rezultātus. 

7. Uzdot Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Dricānu pagastu apvienība” 

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

tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanas noslēgt zemes nomas līgumu ar pretendentu 

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

izsolē nosolīto augstāko nomas cenu atbilstoši organizētās izsoles protokola 

rezultātiem. 

8. Uzdod Rēzeknes novada pašvaldības Dricānu pagasta pārvaldes struktūrvienībai 

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

stāšanās publicēt informāciju par nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un 

zemes nomas līguma noslēgšanu par nosolīto cenu ar nomnieku Rēzeknes novada 

pašvaldības mājas lapā. 

9. Uzdot Rēzeknes novada pašvaldības Dricānu pagasta pārvaldes struktūrvienībai 

“Kantinieku 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. 

 

7. § 

Par neapbūvētas pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 

7886 002 0102 Sakstagala pagastā nomas tiesību izsoli  
(Ziņo A.Bringule) 

 

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

3.punktu, 15.panta pirmās daļas 10.punktu, 21.panta 14.punktu, ievērojot “Publiskas personas 

finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma” 1.pantu, 3.pantu, pamatojoties uz 

Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas un 

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

nosacījumiem, ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 11.jūlija priekšlikumu, 

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

Buharins, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, 
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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 neapbūvētu pašvaldībai piekritīgo zemes vienības daļu ar kadastra 

apzīmējumu 7886 002 0102 ar platību 2,60 ha Sakstagala pagastā, rīkojot zemes 

nomas tiesību izsoli. 

2. Noteikt objekta izsoles sākumcenu 60,00 EUR (trīsdesmit astoņi EUR 00 centi) gadā 

(bez PVN). 

3. Izveidot zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7886 002 0102 izsoles procedūras 

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

komisijas priekšsēdētāja - Tamāra Tutina, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 

“Dricānu pagastu apvienība” struktūrvienības “Sakstagala pagasta pārvalde” vadītāja; 

komisijas locekļi:  Andris Laizāns, Zemes pārvaldības dienesta zemes lietu 

speciālists;  

Marija Vasiļjeva, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 

“Dricānu pagastu apvienība” struktūrvienības “Sakstagala 

pagasta pārvalde” lietvede.  

4. Apstiprināt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7886 002 0102, kas atrodas 

“Baltiņi”, Gurilišķi, Sakstagala pagasts, Rēzeknes novads, izsoles noteikumus 

(izsoles noteikumi pievienoti). 

5. Komisijai nodrošināt informācijas publicēšanu par izsoli Rēzeknes novada 

pašvaldības mājas lapā un informāciju izvietot uz Rēzeknes novada pašvaldības 

iestādes “Dricānu pagastu apvienība” struktūrvienības “Sakstagala pagasta pārvalde” 

informācijas stenda. 

6. Uzdot Komisijai apstiprināt pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra 

apzīmējumu 7886 002 0102 ar platību 2,60 ha Sakstagala pagastā nomas tiesību 

izsoles rezultātus. 

7. Uzdot Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Dricānu pagastu apvienība” 

struktūrvienībai “ Sakstagala 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 “Dricānu pagastu apvienība” struktūrvienībai 

“Sakstagala 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 Dricānu pagasta pārvaldes struktūrvienībai 

Sakstagala 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. 
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8. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Aptiekas māja”, Gaigalavas pagasts, Rēzeknes 

novads, telpu nomas tiesību izsoli saimnieciskajai darbībai  
(Ziņo S.Frančenko) 

 

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

daļas 27.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldības finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 

novēršanu” 6.1pantu, Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumu Nr.97 „Publiskas 

personas mantas iznomāšanas noteikumi” 11.punktu, 12.punktu, 13.punktu, 54.punktu, 73.punktu, 

76.punktu un 94.punktu, ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 11.jūlija 

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 Rēzeknes novada pašvaldībai piederošo nekustamā īpašuma „Aptiekas 

māja“ objektu, kas atrodas Meža ielā 10, Bikavā, Gaigalavas pagastā, Rēzeknes novadā, 

kopējā iznomājamā platība 204 m2, kadastra apzīmējums 7854 005 022 1003, 

saimnieciskai darbībai, rīkojot nekustamā īpašuma nomas tiesību izsoli. 

2. Izveidot komisiju izsoles procedūras veikšanai šādā sastāvā: 

komisijas priekšsēdētājs:  Valentīna Puste, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 

„Dricānu pagastu apvienība” struktūrvienības „Gaigalavas 

pagasta pārvalde” vadītāja; 

komisijas locekļi:  Valērijs Ārmanis, remontstrādnieks; 

Biruta Bikovska, struktūrvienības „Gaigalavas pagasta 

pārvalde” grāmatvede - kasiere. 

3. Apstiprināt nomas maksas nosacīto cenu (izsoles sākumcenu) – EUR 0,05 par 1 m2 

mēnesī (bez PVN). 

4. Apstiprināt publicējamo informāciju par nomā nododamo ēku „Aptiekas māja“, kas 

atrodas Meža ielā 10, Bikavā, Gaigalavas pagastā, Rēzeknes novadā, kopējā 

iznomājamā platība 204 m2, kadastra apzīmējums 7854 005 022 1003 (publicējamā 

informācija pievienota). 

5. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma „Aptiekas māja“, Gaigalavas pagasts, 

Rēzeknes novads, telpu nomas tiesību izsoles norises kārtību (izsoles norises kārtība 

pievienota). 

6. Komisijai organizēt nekustamā īpašuma nomas tiesību izsoli saskaņā ar ārējiem 

normatīvajiem aktiem, kas regulē pašvaldības mantas nomas tiesību izsoli un Rēzeknes 

novada domes apstiprināto pašvaldības nekustamā īpašuma „Aptiekas māja“ objekta, 

kas atrodas Meža ielā 10, Bikavā, Gaigalavas pagastā, Rēzeknes novadā, nomas tiesību 

izsoles norises kārtību. 

7. Komisijai nodrošināt informācijas par nomas objektu publicēšanu pašvaldības mājas 

lapā internetā un tās izvietošanu publiski pieejamā vietā, pagasta pārvaldes telpās un 

informācijas sniegšanas vietās atbilstoši ārējiem normatīvajiem aktiem, kas regulē 

pašvaldības mantas nomas tiesību izsoli.  

8. Komisijai iesniegt apstiprināšanai Rēzeknes novada pašvaldībai ēkas nomas tiesību 

izsoles rezultātus vai pieņemt lēmumu par ēkas nomas tiesību izsoles atzīšanu par 

nenotikušu. 
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9. § 

Par nekustamā īpašuma “Mehāniskās darbnīcas” Vecružinā, Silmalas pagastā, Rēzeknes 

novadā, telpu nomas tiesību izsoli komercdarbībai  
(Ziņo S.Frančenko) 

 

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

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

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

iznomāšanas noteikumi” 61.punktu, ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 11.jūlija 

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 Rēzeknes novada pašvaldībai piederošas nekustamā īpašuma “Mehāniskās 

darbnīcas” Vecružinā, Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā, telpas 37,5 m2 kopplatībā ar 

kadastra apzīmējumu 7888 004 0221 001, komercdarbībai, rīkojot nekustamā īpašuma 

nomas tiesību izsoli. 

2. Izveidot komisiju izsoles procedūras veikšanai šādā sastāvā: 

komisijas priekšsēdētājs:  Eduards Grišuļonoks, Silmalas pagasta pārvaldes vadītājs; 

komisijas locekļi:  Regīna Baranova, Silmalas pagasta pārvaldes lietvede; 

Lolita Ļoļāne, Maltas pagastu apvienības vecākā grāmatvede. 

3. Apstiprināt nomas maksas nosacīto cenu (izsoles sākumcenu) – 0,96 EUR/m2 mēnesī 

(bez PVN). 

4. Apstiprināt publicējamo informāciju par nomā nododamo telpu 37,5 m2 platībā ar 

kadastra apzīmējumu 7888 004 0221 001, kas atrodas Ezermalas ielā 2, Vecružinā, 

Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā (publicējamā informācija pievienota). 

5. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma “Mehāniskās darbnīcas” telpas, kas atrodas 

Ezermalas ielā 2, Vecružinā, Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā nomas tiesību izsoles 

norises kārtību (izsoles norises kārtība pievienota). 

6. Komisijai organizēt telpu nomas tiesību izsoli saskaņā ar ārējiem normatīvajiem aktiem, 

kas regulē pašvaldības mantas nomas tiesību izsoli un Rēzeknes novada domes 

apstiprināto pašvaldības nekustamā īpašuma “Mehāniskās darbnīcas” telpu, kas atrodas 

Ezermalas ielā 2, Vecružina, Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā, nomas tiesību izsoles 

norises kārtību. 

7. Komisijai nodrošināt informācijas par nomas objektu publicēšanu pašvaldības mājas 

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

sniegšanas vietās atbilstoši ārējiem normatīvajiem aktiem, kas regulē pašvaldības 

mantas nomas tiesību izsoli.  

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

rezultātus vai pieņemt lēmumu par telpu nomas tiesību izsoli atzīšanu par nenotikušu. 

 

10. § 

Par Rēzeknes novada pašvaldības dzīvokļa īpašuma Nr.1, “Ainas”, Nautrēnu pagasts, 

pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli  
(Ziņo I.Ladnā) 

 

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

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta otro daļu, 5.panta pirmo un piekto daļu, 

8.panta otro un trešo daļu un 9.panta otro daļu, ņemot vērā Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 
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“Nautrēnu pagastu apvienība” struktūrvienības “Nautrēnu pagasta pārvalde” 2019.gada 3.jūlija 

ierosinājumu un Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 11.jūlija 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 Rēzeknes novada pašvaldības dzīvokļa īpašuma Nr.1, “Ainas”, ar 

kadastra Nr.6876 900 0030, kas sastāv no būves ar kadastra apzīmējumu 6876 006 0102 

001 domājamās daļas 4270/11360 un zemes ar kadastra apzīmējumu 6876 006 0102 

domājamās daļas 4270/11360 platībā 42,7 m2, Rogovkā, Nautrēnu pagastā, Rēzeknes 

novadā, atsavināšanas procedūru, pārdodot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli. 

2. Izveidot dzīvokļa īpašuma Nr. 1, kas atrodas “Ainas”, ar kadastra Nr.6876 900 0030, 

vērtības noteikšanai un izsoles procedūras veikšanai komisiju šādā sastāvā:  

komisijas priekšsēdētājs –  Līvija Plavinska, iestādes “Nautrēnu pagastu apvienība” 

vadītāja; 

komisijas locekļi:  Jeļena Cvetkova, iestādes “Nautrēnu pagastu apvienība” 

vecākā grāmatvede; 

Anna Kūkoja, Zemes pārvaldības dienesta zemes lietu 

specialiste. 

3. Apstiprināt pašvaldības dzīvokļa īpašuma Nr.1, “Ainas”, Rogovka, Nautrēnu pagasts, 

Rēzeknes novads, ar kadastra Nr.6876 900 0030, izsoles noteikumus (izsoles noteikumi 

pievienoti). 

4. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma nosacīto cenu – EUR 954,71 (deviņi simti 

piecdesmit četri euro, 71 centi). 

5. Izsoles rezultātus komisijai iesniegt apstiprināšanai Rēzeknes novada domē. 

 

11. § 

Par dzīvokļu un zemes īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā  
(Ziņo I.Ladnā) 

 

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

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

2019.gada 11. jūlija 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 ielā 8 k-1-35, Maltā, Maltas 

pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7870 900 0615, platība 46,3m2, kas sastāv no: 

1.1. telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 7870 003 1024 001 035; 

1.2. pie dzīvokļa īpašuma piederošajām: 

1.2.1. 442/20129 domājamajām daļām no ēkas (būves) ar kadastra apzīmējumu 

7870 003 1024 001;  

1.2.2. 442/20129 domājamajām daļām no zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 7870 003 1024. 

2. Ierakstīt zemesgrāmatā uz Rēzeknes novada pašvaldības, reģistrācijas 

Nr.90009112679, vārda dzīvokļa īpašumu Jaunatnes ielā 4-5, Pušā, Pušas pagastā, 

Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7880 900 0041, platība 75,1m2, kas sastāv no: 
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2.1. telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 7880 004 0262 001 005; 

2.2. pie dzīvokļa īpašuma piederošajām: 

2.2.1. 691/7130 domājamajām daļām no ēkas (būves) ar kadastra apzīmējumu 

7880 004 0262 001;  

2.2.2. 691/7130 domājamajām daļām no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

7880 004 0262. 

3. Ierakstīt zemesgrāmatā uz Rēzeknes novada pašvaldības, reģistrācijas 

Nr.90009112679, vārda dzīvokļa īpašumu Jaunatnes ielā 2-11, Pušā, Pušas pagastā, 

Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7880 900 0042, platība 34.8m2, kas sastāv no: 

3.1. telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 7880 004 0220 001 011; 

3.2. pie dzīvokļa īpašuma piederošajām: 

3.2.1. 330/9046 domājamajām daļām no ēkas (būves) ar kadastra apzīmējumu 

7880 004 0220 001;  

3.2.2. 330/9046 domājamajām daļām no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

7880 004 0220. 

4. Ierakstīt zemesgrāmatā uz Rēzeknes novada pašvaldības, reģistrācijas 

Nr.90009112679, vārda dzīvokļa īpašumu Jaunatnes ielā 3-9, Pušā, Pušas pagastā, 

Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7880 900 0040, platība 86.4m2, kas sastāv no: 

4.1. telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 7880 004 0216; 

4.2. pie dzīvokļa īpašuma piederošajām: 

4.2.1. 815/13259 domājamajām daļām no ēkas (būves) ar kadastra apzīmējumu 

7880 004 0216 001;  

4.2.2. 815/13259 domājamajām daļām no zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 7880 004 0216. 

 

12. § 

Par nekustamā īpašuma “1.Maija iela 89” Maltā, Maltas pagastā, nosacītās cenas 

apstiprināšanu  
(Ziņo I.Ladnā) 

 

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

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

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

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

process un atsavināšanas rezultātā iegūto līdzekļu izlietošana Rēzeknes novada pašvaldībā” 

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

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

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

domes 2019.gada 7.februāra lēmumu “Par nekustamā īpašuma 1.Maija iela 89, Maltā, Maltas 

pagastā, nodošanu atsavināšanai V. K.” (protokols Nr.4, 30.§) un V. K. 2019.gada 15.maija 

iesniegumu, ņemot vērā Maltas pagasta pārvaldes nekustamā īpašuma “1.Maija iela 89” Maltas 

pagastā novērtēšanas komisijas 2019.gada 20.jūnija sēdes protokolu un Finanšu pastāvīgās 

komitejas 2019.gada 11.jūlija 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 „1.Maija iela 89”, kas atrodas 1.Maija ielā 89, Maltā, 

Maltas pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7870 003 0256, un kas sastāv no zemes 
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vienības ar kadastra apzīmējumu 7870 003 0256, platība 0,2769 ha, nosacīto cenu EUR 

2 621,07 (divi tūkstoši seši simti divdesmit viens euro, 07 centi), 

2. Pārdot V.K., personas kods (..), dzīvo (adrese), nekustamo īpašumu „1.Maija iela 89”, 

kadastra Nr.7870 003 0256, kas atrodas 1.Maija ielā 89, Maltā, Maltas pagastā, 

Rēzeknes novadā, par brīvu cenu, kas ir vienāda ar nosacīto cenu, t.i., EUR 2 621,07 

(divi tūkstoši seši simti divdesmit viens euro, 07centi). 

3. Noteikt pirkuma maksas samaksas termiņu līdz 2019.gada 18.novembrim. 

4. Uzdot iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienībai “Maltas pagasta pārvalde” 

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

lietvedības nodaļai par pirkuma maksas samaksu. 

5. Uzdot Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniecei Elvīrai Pizānei noslēgt 

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

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

30.§) 2.punktu, 2019.gada 17.februārī V. K. iemaksāja Maltas pagasta pārvaldes, 

reģistrācijas Nr.40900027426, AS “Swedbank”, norēķinu kontā 

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

7. Ieskaitīt atlikušo pirkuma maksas daļu EUR 2 406,07 (divi tūkstoši četri simti seši euro 

07 centi) iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienībai “Maltas pagasta 

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

LV 45HABA0551046064216. 

8. Noteikt, ka ar nekustamā īpašuma „1. Maija iela 89 ”, kas atrodas 1.Maija ielā 89, Maltā, 

Maltas pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7870 003 0256, pirkuma līguma 

noslēgšanas brīdī tiek izbeigts ar V.K. noslēgtais Lauku apvidus zemes nomas līgums. 

9. Samazināt Maltas pagastu apvienības struktūrvienībai “Maltas pagasta pārvalde” 

2019.gadā plānoto transfertu no pašvaldības budžeta 10% (desmit procenti) 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 Maltas 

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

īpašuma novērtēšanu, ir izlietojami Maltas pagasta teritorijā esošo pašvaldības 

nekustamo īpašumu kadastrālajai uzmērīšanai un ierakstīšanai zemesgrāmatā. 

 

13. § 

Par dzīvokļa īpašuma Nr.2 Zamostjes ielā 11, Maltā, Maltas pagastā, nosacītās cenas 

apstiprināšanu  
(Ziņo I.Ladnā) 

 

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

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

36.panta trešo daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, 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.2 Zamostjes ielā 11, 

Maltā, Maltas pagastā, nodošanu atsavināšanai P.L.” (protokols Nr. 4, 29.§), P.L. 2019.gada 

15.maija iesniegumu, ņemot vērā Maltas pagastu apvienības struktūrvienības „Maltas pagasta 

pārvalde” dzīvokļa īpašuma Nr.2 Zamostjes ielā 11 novērtēšanas komisijas 2019.gada 20.jūnija 

sēdes protokolu un Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 11.jūlija 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.2, kas atrodas Zamostjes ielā 11, Maltā, Maltas pagastā, 

Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7870 900 0610, platība 46,1 m2, nosacīto cenu                   

EUR 3 332,54 (trīs tūkstoši trīs simti trīsdesmit divi euro 54 centi). 

2. Pārdot P.L., personas kods (..), dzīvo (adrese), dzīvokļa īpašumu Nr.2, platība 46,1 m2, 

kadastra Nr.7870 900 0610, kas atrodas Zamostjes ielā 11, Maltā, Maltas pagastā, 

Rēzeknes novadā, par brīvu cenu, kas ir vienāda ar nosacīto cenu, t.i.,  EUR 3 332,54 

(trīs tūkstoši trīs simti trīsdesmit divi euro 54 centi). 

3. Noteikt pirkuma maksas samaksas termiņu līdz 2019.gada 18.novembrim. 

4. Uzdot Maltas pagastu apvienība struktūrvienībai „Maltas pagasta pārvalde” 3 (trīs) 

darba dienu laikā no pirkuma maksas samaksas dienas paziņot Juridiskajai un 

lietvedības nodaļai par pirkuma maksas samaksu. 

5. Uzdot Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniecei Elvīrai Pizānei noslēgt 

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

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

29.§) 2.punktu, 2019.gada 15.februārī P.L. iemaksāja Rēzeknes novada pašvaldības 

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

reģistrācijas Nr.40900027426, AS “Swedbank” norēķinu kontā 

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

7. Ieskaitīt atlikušo pirkuma maksas daļu EUR 3 117,54 (trīs tūkstoši viens simts 

septiņpadsmit euro 54 centi) Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Maltas pagastu 

apvienība” struktūrvienības „Maltas pagasta pārvalde”, reģistrācijas Nr.40900027426, 

AS “Swedbank” norēķinu kontā: LV45HABA0551046064216. 

8. Noteikt, ka ar dzīvokļa īpašuma Nr.2, kas atrodas Zamostjes ielā 11, Maltā, Maltas 

pagastā, pirkuma līguma noslēgšanas brīdi tiek izbeigts ar P. L. noslēgtais Dzīvojamās 

telpas īres līgums. 

9. Samazināt Maltas pagastu apvienības struktūrvienībai “Maltas pagasta pārvalde” 

2019.gadam plānoto transfertu no pašvaldības budžeta 10 % (desmit procenti) 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 Maltas 

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

īpašuma novērtēšanu, ir izlietojami Maltas pagasta teritorijā esošo pašvaldības 

nekustamo īpašumu kadastrālajai uzmērīšanai un ierakstīšanai zemesgrāmatā. 

 

14. § 

Par dzīvokļa īpašuma Nr.2, “Ainas”, Nautrēnu pagasts, nosacītās cenas apstiprināšanu 
(Ziņo I.Ladnā) 

 

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

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

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

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

process un atsavināšanas rezultātā iegūto līdzekļu izlietošana Rēzeknes novada pašvaldībā” 

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

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

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

domes 2019.gada 4.aprīļa lēmumu (protokols Nr.8, 16.§) “Par dzīvokļa īpašuma Nr.2, “Ainas”, 
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Nautrēnu pagastā, nodošanu atsavināšanai I. M.” un I. M. 2019.gada 1.jūlija iesniegumu, ņemot 

vērā Nautrēnu pagasta pārvaldes dzīvokļa īpašuma Nr.2 “Ainas”, Nautrēnu pagastā, novērtēšanas 

komisijas 2019.gada 1.jūlija sēdes protokolu un Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 11.jūlija 

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.2 „Ainas”, kas atrodas “Ainas”, Rogovka, Nautrēnu 

pagasts, Rēzeknes novads, kadastra Nr.6876 900 0029, platība 70,9 m2, nosacīto cenu 

EUR 1 854,71 (viens tūkstotis astoņi simti piecdesmit četri euro, 71 cents). 

2. Pārdot I. M., personas kods (..), dzīvo (adrese), dzīvokļa īpašumu Nr.2 „Ainas” ar 

kadastra Nr.6876 900 0029, kas atrodas Nautrēnu pagastā, Rēzeknes novadā, par brīvu 

cenu, kas ir vienāda ar nosacīto cenu, t.i., EUR 1 854,71 (viens tūkstotis astoņi simti 

piecdesmit četri euro, 71 cents).  

3. Noteikt pirmo iemaksu 10% (desmit procenti) apmērā no dzīvokļa īpašuma Nr.2, 

“Ainas”, Nautrēnu pagastā, nosacītās cenas, t.i, EUR 185,47 euro (viens simts 

astoņdesmit pieci euro, 47 centi). 

4. Noteikt pirmās iemaksas samaksas termiņu līdz 2019.gada 18.augustam  

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

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

un lietvedības nodaļai par pirmās iemaksas samaksu. 

6. Uzdot Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniecei Elvīrai Pizānei noslēgt 

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

7. Noteikt 18 (astoņpadsmit) mēnešu nomaksas termiņu no nomaksas pirkuma noslēgšanas 

dienas. 

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

nesamaksātās pirkuma maksas daļas un par pirkuma līgumā noteikto maksājumu 

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

summas par katru kavējuma dienu. 

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

16.§) 2.punktu, 2019.gada 30.aprīlī I. M. iemaksāja Rēzeknes novada pašvaldības 

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

reģ. Nr. 40900027430, AS SWEDBANK norēķinu kontā 

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

10. Ieskaitīt atlikušo pirkuma maksas daļu EUR 1 639,71 (viens tūkstotis seši simti 

trīsdesmit deviņi euro 71 cents) iestādes “Nautrēnu pagastu apvienība” struktūrvienības 

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

LV44HABA0551046048229.  

11. Noteikt, ka ar dzīvokļa īpašuma Nr.2 „Ainas”, kas atrodas “Ainas”, Rogovka, Nautrēnu 

pagasts, Rēzeknes novads, pirkuma līguma noslēgšanas brīdī tiek izbeigts ar I. M. 

noslēgtais dzīvojamās telpas īres līgums. 

12. Samazināt struktūrvienībai “ Nautrēnu pagasta pārvaldei” 2019.gadā plānoto transfertu 

no pašvaldības budžeta 10% (desmit procenti) 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 

struktūrvienībai “Nautrēnu pagasta pārvaldei” radās, veicot nekustamā īpašuma 
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novērtēšanu, ir izlietojami Nautrēnu pagasta teritorijā esošo pašvaldības nekustamo 

īpašumu kadastrālajai uzmērīšanai un ierakstīšanai zemesgrāmatā. 

 

15. § 

Par dzīvokļa īpašuma Nr.2, “Matīši”, Nautrēnu pagasts, nosacītās cenas apstiprināšanu  
(Ziņo I.Ladnā) 

 

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

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

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

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

process un atsavināšanas rezultātā iegūto līdzekļu izlietošana Rēzeknes novada pašvaldībā” 

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

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

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

domes 2019.gada 4.aprīļa lēmumu (protokols Nr.8, 15.§) “Par dzīvokļa īpašuma Nr.2, “Matīši”, 

Nautrēnu pagastā, nodošanu atsavināšanai I. K.” un I. K. 2019.gada 10.jūnija iesniegumu, ņemot 

vērā Nautrēnu pagasta pārvaldes dzīvokļa īpašuma Nr.2 “Matīši”, Nautrēnu pagastā, novērtēšanas 

komisijas 2019.gada 1.jūlija sēdes protokolu un Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 11.jūlija 

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.2 „Matīši”, kas atrodas “Matīši”, Rogovka, Nautrēnu 

pagasts, Rēzeknes novads, kadastra Nr.6874 900 0002, platība 35,2 m2, nosacīto cenu 

EUR 774,71 (septiņi simti septiņdesmit četri euro, 71 cents ). 

2. Pārdot I. K., personas kods (..), dzīvo (adrese), dzīvokļa īpašumu Nr.2 „Matīši” ar 

kadastra Nr. 6874 900 0002, kas atrodas Nautrēnu pagastā, Rēzeknes novadā, par brīvu 

cenu, kas ir vienāda ar nosacīto cenu, t.i., EUR 774,71 (septiņi simti septiņdesmit četri 

euro, 71 cents).  

3. Noteikt pirmo iemaksu 10% (desmit procenti) apmērā no dzīvokļa īpašuma Nr.2, 

“Matīši”, Nautrēnu pagastā, nosacītās cenas, t.i., EUR 77,47 euro (septiņdesmit septiņi 

euro, 47 centi). 

4. Noteikt pirmās iemaksas samaksas termiņu līdz 2019.gada 18.augustam.  

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

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

un lietvedības nodaļai par pirmās iemaksas samaksu. 

6. Uzdot Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniecei Elvīrai Pizānei noslēgt 

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

7. Noteikt 1 (viena) gada nomaksas termiņu no nomaksas pirkuma noslēgšanas dienas. 

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

nesamaksātās pirkuma maksas daļas un par pirkuma līgumā noteikto maksājumu 

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

summas par katru kavējuma dienu. 

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

15.§) 2.punktu, 2019.gada 24.aprīlī I. K. iemaksāja Rēzeknes novada pašvaldības 

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

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

LV44HABA0551046048229 EUR 215,00 (divi simti piecpadsmit euro 00 centi). 
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10. Ieskaitīt atlikušo pirkuma maksas daļu EUR 559,71 (pieci simti piecdesmit deviņi euro 

71 cents) iestādes “Nautrēnu pagastu apvienība” struktūrvienības “Nautrēnu pagasta 

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

LV44HABA0551046048229.  

11. Noteikt, ka ar dzīvokļa īpašuma Nr.2 „Matīši”, kas atrodas “Matīši”, Rogovka, Nautrēnu 

pagasts, Rēzeknes novads, pirkuma līguma noslēgšanas brīdī tiek izbeigts ar I. K. 

noslēgtais dzīvojamās telpas īres līgums. 

12. Samazināt struktūrvienībai “ Nautrēnu pagasta pārvalde” 2019.gadā plānoto transfertu 

no pašvaldības budžeta 10% (desmit procenti) 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 

struktūrvienībai “Nautrēnu pagasta pārvalde” radās, veicot nekustamā īpašuma 

novērtēšanu, ir izlietojami Nautrēnu pagasta teritorijā esošo pašvaldības nekustamo 

īpašumu kadastrālajai uzmērīšanai un ierakstīšanai zemesgrāmatā. 

 

16. § 

Par dzīvokļa īpašuma Nr.2, “Liesmas”, Rogovka, Nautrēnu pagasts, nosacītās cenas 

apstiprināšanu  
(Ziņo I.Ladnā) 

 

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

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

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

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

process un atsavināšanas rezultātā iegūto līdzekļu izlietošana Rēzeknes novada pašvaldībā” 

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

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

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

domes 2019.gada 4.aprīļa lēmumu (protokols Nr.8, 17.§) “Par dzīvokļa īpašuma Nr.2, “Liesmas”, 

Nautrēnu pagastā, nodošanu atsavināšanai A. M.” un A. M. 2019.gada 12.jūlija iesniegumu, ņemot 

vērā Nautrēnu pagasta pārvaldes dzīvokļa īpašuma Nr.2 “Liesmas”, Nautrēnu pagastā 

novērtēšanas komisijas 2019.gada 1.jūlija sēdes protokolu un Finanšu pastāvīgās komitejas 

2019.gada 11.jūlija 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.2 „Liesmas”, kas atrodas “Liesmas”, Rogovka, 

Nautrēnu pagasts, Rēzeknes novads, kadastra Nr.6876 900 0028, platība 73,8 m2, 

nosacīto cenu EUR 2 364,71 (divi tūkstoši trīs simti sešdesmit četri euro, 71 cents). 

2. Pārdot A. M., personas kods (..), dzīvo “Liesmas” 2, Rogovkā, Nautrēnu pagastā, 

Rēzeknes novadā, dzīvokļa īpašumu Nr. 2 „Liesmas” ar kadastra Nr.6876 900 0028, kas 

atrodas Nautrēnu pagastā, Rēzeknes novadā, par brīvu cenu, kas ir vienāda ar nosacīto 

cenu, t.i., EUR 2 364,71(divi tūkstoši trīs simti sešdesmit četri euro, 71 cents) 

3. Noteikt pirkuma maksas samaksas termiņu līdz 2019.gada 18.novembrim. 

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

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

un lietvedības nodaļai par pirkuma maksas samaksu. 
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5. Uzdot Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniecei Elvīrai Pizānei noslēgt 

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

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

17.§) 2.punktu, 2019.gada 23.aprīlī A. M. iemaksāja Rēzeknes novada pašvaldības 

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

reģ. Nr.40900027430, AS SWEDBANK norēķinu kontā 

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

7. Ieskaitīt atlikušo pirkuma maksas daļu EUR 2 149,71 (divi tūkstoši viens simts 

četrdesmit deviņi euro 71 cents) iestādes “Nautrēnu pagastu apvienība” struktūrvienības 

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

LV44HABA0551046048229.  

8. Noteikt, ka ar dzīvokļa īpašuma Nr.2 „Liesmas”, kas atrodas “Liesmas”, Rogovka, 

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

A. M. noslēgtais dzīvojamās telpas īres līgums. 

9. Samazināt struktūrvienībai “Nautrēnu pagasta pārvaldei” 2019.gadā plānoto transfertu 

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

nekustamā īpašuma nosacītās cenas, koriģējot transfertu, izdarot kārtējos budžeta 

grozījumus. 

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

struktūrvienībai “Nautrēnu pagasta pārvaldei” radās, veicot nekustamā īpašuma 

novērtēšanu, ir izlietojami Nautrēnu pagasta teritorijā esošo pašvaldības nekustamo 

īpašumu kadastrālajai uzmērīšanai un ierakstīšanai zemesgrāmatā. 

 

17. § 

Par dzīvokļa īpašuma Nr.4, “Liesmas”, Nautrēnu pagasts, nosacītās cenas apstiprināšanu  
(Ziņo I.Ladnā) 

 

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

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

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

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

process un atsavināšanas rezultātā iegūto līdzekļu izlietošana Rēzeknes novada pašvaldībā” 

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

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

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

domes 2019.gada 4.aprīļa lēmumu (protokols Nr.8, 19.§) “Par dzīvokļa īpašuma Nr. 4, “Liesmas”, 

Nautrēnu pagastā, nodošanu atsavināšanai J. Š.” un J.Š. 2019.gada 12.jūlija iesniegumu, ņemot 

vērā Nautrēnu pagasta pārvaldes dzīvokļa īpašuma Nr.4 “Liesmas”, Nautrēnu pagastā, 

novērtēšanas komisijas 2019.gada 1.jūlija sēdes protokolu un Finanšu pastāvīgās komitejas 

2019.gada 11.jūlija 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.4 „Liesmas”, kas atrodas “Liesmas”, Rogovka, 

Nautrēnu pagasts, Rēzeknes novads, kadastra Nr.6876 900 0026, platība 73,80 m2, 

nosacīto cenu EUR 2 604,71 (divi tūkstoši seši simti četri euro, 71 cents). 

2. Pārdot J.Š., personas kods (..), dzīvo (adrese), dzīvokļa īpašumu Nr.4 „Liesmas” ar 

kadastra Nr.6876 900 0026, kas atrodas Nautrēnu pagastā, Rēzeknes novadā, par brīvu 
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cenu, kas ir vienāda ar nosacīto cenu, t.i. EUR 2 604,71 (divi tūkstoši seši simti četri 

euro, 71 cents). 

3. Noteikt pirkuma maksas samaksas termiņu līdz 2019.gada 18. augustam 

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

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

un lietvedības nodaļai par pirkuma maksas samaksu. 

5. Uzdot Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniecei Elvīrai Pizānei noslēgt 

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

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

19.§) 2.punktu, 2019.gada 15.aprīlī J.Š. iemaksāja Rēzeknes novada pašvaldības 

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

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

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

7. Ieskaitīt atlikušo pirkuma maksas daļu EUR 2 389,71 (divi tūkstoši trīs simti 

astoņdesmit deviņi euro 71 cents) iestādes “Nautrēnu pagastu apvienība” 

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

norēķinu kontā: LV44HABA0551046048229.  

8. Noteikt, ka ar dzīvokļa īpašuma Nr.4 „Liesmas”, kas atrodas “Liesmas”, Rogovka, 

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

J.Š. noslēgtais dzīvojamās telpas īres līgums. 

9. Samazināt struktūrvienībai “ Nautrēnu pagasta pārvalde” 2019.gadā plānoto transfertu 

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

nekustamā īpašuma nosacītās cenas, koriģējot transfertu, izdarot kārtējos budžeta 

grozījumus. 

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

struktūrvienībai “Nautrēnu pagasta pārvalde” radās, veicot nekustamā īpašuma 

novērtēšanu, ir izlietojami Nautrēnu pagasta teritorijā esošo pašvaldības nekustamo 

īpašumu kadastrālajai uzmērīšanai un ierakstīšanai zemesgrāmatā. 
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18. § 

Par dzīvokļa īpašuma Nr.17, “Liesmas”, Nautrēnu pagasts, nosacītās cenas apstiprināšanu  
(Ziņo I.Ladnā) 

 

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

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

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

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

process un atsavināšanas rezultātā iegūto līdzekļu izlietošana Rēzeknes novada pašvaldībā” 

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

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

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

domes 2019.gada 4.aprīļa lēmumu (protokols Nr.8, 14.§) “Par dzīvokļa īpašuma Nr.17, “Liesmas”, 

Nautrēnu pagastā, nodošanu atsavināšanai M.A.” un M. A. 2019.gada 12.jūlija iesniegumu, ņemot 

vērā Nautrēnu pagasta pārvaldes dzīvokļa īpašuma Nr.17 “Liesmas”, Nautrēnu pagastā, 

novērtēšanas komisijas 2019.gada 1.jūlija sēdes protokolu un Finanšu pastāvīgās komitejas 

2019.gada 11.jūlija 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.17 „Liesmas”, kas atrodas “Liesmas”, Rogovka, 

Nautrēnu pagasts, Rēzeknes novads, kadastra Nr.6876 900 0027, platība 73,70 m2, 

nosacīto cenu EUR 2 574,71 (divi tūkstoši pieci simti septiņdesmit četri euro, 71 cents). 

2. Pārdot M.A., personas kods (..), dzīvo “Liesmas” 17, Rogovkā, Nautrēnu pagastā, 

Rēzeknes novadā, dzīvokļa īpašumu Nr.17 „Liesmas” ar kadastra Nr.6876 900 0027, kas 

atrodas Nautrēnu pagastā, Rēzeknes novadā, par brīvu cenu, kas ir vienāda ar nosacīto 

cenu, t.i., EUR 2 574,71 (divi tūkstoši pieci simti septiņdesmit četri euro, 71 cents). 

3. Noteikt pirmo iemaksu 10% (desmit procenti) apmērā no dzīvokļa īpašuma Nr.17, 

“Liesmas”, Nautrēnu pagastā, nosacītās cenas, t.i., EUR 257,47 euro (divi simti 

piecdesmit septiņi euro, 47 centi). 

4. Noteikt pirmās iemaksas samaksas termiņu līdz 2019.gada 18.augustam. 

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

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

un lietvedības nodaļai par pirmās iemaksas samaksu. 

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

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

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

noslēgšanas dienas. 

8. Noteikt, ka par atlikto maksājumu M.A. maksās sešus procentus gadā no vēl 

nesamaksātās pirkuma maksas daļas un par pirkuma līgumā noteikto maksājumu termiņu 

kavējumiem nokavējuma procentus 0,1 % apmērā no kavētās maksājuma summas par 

katru kavējuma dienu. 

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

14.§) 2.punktu, 2019.gada 25.aprīlī M.A. iemaksāja Rēzeknes novada pašvaldības 

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

reģ. Nr.40900027430, AS SWEDBANK norēķinu kontā 

Nr.LV44HABA0551046048229 EUR 215,00 (divi simti piecpadsmit euro 00 centi). 
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10. Ieskaitīt atlikušo pirkuma maksas daļu EUR 2 359,71 (divi tūkstoši trīs simti piecdesmit 

deviņi euro, 71 cents) iestādes “Nautrēnu pagastu apvienība” struktūrvienības “Nautrēnu 

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

LV44HABA0551046048229.  

11. Noteikt, ka ar dzīvokļa īpašuma Nr.17 „Liesmas”, kas atrodas “Liesmas”, Rogovka, 

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

M.A. noslēgtais dzīvojamās telpas īres līgums. 

12. Samazināt struktūrvienībai “Nautrēnu pagasta pārvalde” 2019.gadā plānoto transfertu no 

pašvaldības budžeta 10% (desmit procenti) 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 

struktūrvienībai “Nautrēnu pagasta pārvaldei” radās, veicot nekustamā īpašuma 

novērtēšanu, ir izlietojami Nautrēnu pagasta teritorijā esošo pašvaldības nekustamo 

īpašumu kadastrālajai uzmērīšanai un ierakstīšanai zemesgrāmatā. 

 

19. § 

Par dzīvokļa īpašuma Nr.18, “Liesmas”, Nautrēnu pagasts, nosacītās cenas apstiprināšanu  
(Ziņo I.Ladnā) 

 

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

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

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

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

process un atsavināšanas rezultātā iegūto līdzekļu izlietošana Rēzeknes novada pašvaldībā” 

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

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

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

domes 2019.gada 4.aprīļa lēmumu (protokols Nr.8, 18.§) “Par dzīvokļa īpašuma Nr.18, “Liesmas”, 

Nautrēnu pagastā, nodošanu atsavināšanai A. N.” un A. N. 2019.gada 20.jūnija iesniegumu, ņemot 

vērā Nautrēnu pagasta pārvaldes dzīvokļa īpašuma Nr.18 “Liesmas”, Nautrēnu pagastā, 

novērtēšanas komisijas 2019.gada 1.jūlija sēdes protokolu un Finanšu pastāvīgās komitejas 

2019.gada 11.jūlija 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.18 „Liesmas”, kas atrodas “Liesmas”, Rogovka, 

Nautrēnu pagasts, Rēzeknes novads, kadastra Nr.6876 900 0022, platība 60,90 m2, 

nosacīto cenu EUR 2 084,71 (divi tūkstoši astoņdesmit četri euro, 71 cents). 

2. Pārdot A.N., personas kods (..), dzīvo (adrese), dzīvokļa īpašumu Nr.18 „Liesmas” ar 

kadastra Nr.6876 900 0022, kas atrodas Nautrēnu pagastā, Rēzeknes novadā, par brīvu 

cenu, kas ir vienāda ar nosacīto cenu, t.i., EUR 2 084,71 (divi tūkstoši astoņdesmit četri 

euro, 71 cents). 

3. Noteikt pirkuma maksas samaksas termiņu līdz 2019.gada 18.novembrim. 

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

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

un lietvedības nodaļai par pirkuma maksas samaksu. 

5. Uzdot Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniecei Elvīrai Pizānei noslēgt 

pirkuma līgumu ar A. N. 1 (viena) mēneša laikā no pirkuma maksas samaksas dienas. 
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6. Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2019.gada 4.aprīļa lēmuma (protokols Nr.8, 

18.§) 2.punktu, 2019.gada 28.aprīlī A. N. iemaksāja Rēzeknes novada pašvaldības 

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

reģ. Nr.40900027430, AS SWEDBANK norēķinu kontā 

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

7. Ieskaitīt atlikušo pirkuma maksas daļu EUR 1 869,71 (viens tūkstotis astoņi simti 

sešdesmit deviņi euro 71 cents) iestādes “Nautrēnu pagastu apvienība” struktūrvienības 

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

LV44HABA0551046048229.  

8. Noteikt, ka ar dzīvokļa īpašuma Nr.18 „Liesmas”, kas atrodas “Liesmas”, Rogovka, 

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

A. N. noslēgtais dzīvojamās telpas īres līgums. 

9. Samazināt struktūrvienībai “Nautrēnu pagasta pārvaldei” 2019.gadā plānoto transfertu 

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

nekustamā īpašuma nosacītās cenas, koriģējot transfertu, izdarot kārtējos budžeta 

grozījumus. 

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

struktūrvienībai “Nautrēnu pagasta pārvaldei” radās, veicot nekustamā īpašuma 

novērtēšanu, ir izlietojami Nautrēnu pagasta teritorijā esošo pašvaldības nekustamo 

īpašumu kadastrālajai uzmērīšanai un ierakstīšanai zemesgrāmatā. 

 

20. § 

Par dzīvokļa īpašuma Nr.3 Miera ielā 1, Strūžānos, Stružānu pagastā, nosacītās cenas 

apstiprināšanu  
(Ziņo I.Ladnā) 

 

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

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

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

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

process un atsavināšanas rezultātā iegūto līdzekļu izlietošana Rēzeknes novada pašvaldībā” 

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

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

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

domes 2019.gada 6.jūnija lēmumu (protokols Nr.13, 11.§) “Par dzīvokļa īpašuma Nr.3, Miera ielā 

1, Strūžānos, Stružānu pagastā, nodošanu atsavināšanai I. Ķ.” un I. Ķ. 2019.gada 9.jūlija 

iesniegumu, ņemot vērā Stružānu pagasta pārvaldes nekustamā īpašuma “dzīvokļa īpašuma Nr.3, 

Miera ielā 1, Strūžānos”, Stružānu pagastā novērtēšanas komisijas 2019.gada 1.jūlija sēdes 

protokolu un Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 11.jūlija 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.3 Miera ielā 1, Strūžānos, Stružānu pagastā, Rēzeknes 

novadā, ar kadastra Nr.7894 900 0077, platība 55,0 m2, nosacīto cenu EUR 2 506,52 

(divi tūkstoši pieci simti seši euro 52 centi). 

2. Pārdot I. Ķ., personas kods (..), dzīvo (adrese) dzīvokļa īpašumu Nr.3 Miera ielā 1, 

Strūžānos, ar kadastra Nr.7894 900 0077, kas atrodas Stružānu pagastā, Rēzeknes 

novadā, par brīvu cenu, kas ir vienāda ar nosacīto cenu, t.i., EUR 2 506,52 (divi tūkstoši 

pieci simti seši euro 52 centi). 
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3. Noteikt pirkuma maksas samaksas termiņu līdz 2019.gada 19.novembrim. 

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

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

un lietvedības nodaļai par pirkuma maksas samaksu. 

5. Uzdot Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniecei Elvīrai Pizānei noslēgt 

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

6. Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2019.gada 6.jūnija lēmuma (protokols Nr.13, 

11.§) 2.punktu, 2019.gada 12.jūnijā I. Ķ. iemaksāja Rēzeknes novada pašvaldības 

iestādes “Dricānu pagastu apvienība” struktūrvienības “Stružānu pagasta pārvalde”, reģ. 

Nr.40900027407, norēķinu kontā LV53UNLA0055000968854 SEB bankā 215,00 euro 

(divi simti piecpadsmit euro 00 centi). 

7. Ieskaitīt atlikušo pirkuma maksas daļu EUR 2 291,52 (divi tūkstoši divi simti 

deviņdesmit viens euro 52 centi) iestādes “Dricānu pagastu apvienība” struktūrvienības 

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

LV53UNLA0055000968854. 

8. Noteikt, ka ar dzīvokļa īpašuma Nr.3 Miera ielā 1, Strūžānos, Stružānu pagastā, 

Rēzeknes novadā, pirkuma līguma noslēgšanas brīdi tiek izbeigts ar I. Ķ. noslēgtais 

Dzīvojamās telpas īres līgums. 

9. Samazināt struktūrvienībai “Stružānu pagasta pārvalde” 2019.gadā plānoto transfertu 

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

nekustamā īpašuma nosacītās cenas, koriģējot transfertu, izdarot kārtējos budžeta 

grozījumus. 

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

struktūrvienībai “Stružānu pagasta pārvalde” radās, veicot nekustamā īpašuma 

novērtēšanu, ir izlietojami Stružānu pagasta teritorijā esošo pašvaldības nekustamo 

īpašumu kadastrālajai uzmērīšanai un ierakstīšanai zemesgrāmatā. 

 

21. § 

Par dzīvokļa īpašuma Nr.26 Miera ielā 2, Strūžānos, Stružānu pagastā, nosacītās cenas 

apstiprināšanu  
(Ziņo I.Ladnā) 

 

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

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

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

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

process un atsavināšanas rezultātā iegūto līdzekļu izlietošana Rēzeknes novada pašvaldībā” 

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

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

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

domes 2019.gada 6.jūnija lēmumu (protokols Nr.13, 12.§) “Par dzīvokļa īpašuma Nr.26, Miera 

ielā 2, Strūžānos, Stružānu pagastā, nodošanu atsavināšanai A. Ž.” un 2019.gada 9.jūlija A. Ž. 

iesniegumu, ņemot vērā Stružānu pagasta pārvaldes nekustamā īpašuma “dzīvokļa īpašuma Nr.26, 

Miera ielā 2, Strūžānos” Stružānu pagastā novērtēšanas komisijas 2019.gada 1.jūlija sēdes 

protokolu un Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 11.jūlija 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 dzīvokļa īpašuma Nr.26 Miera ielā 2, Strūžānos, Stružānu pagastā, Rēzeknes 

novadā, ar kadastra apzīmējumu 7894 900 0076, platība 60,7 m2, nosacīto cenu                 

EUR 2 746,52 EUR (divi tūkstoši septiņi simti četrdesmit seši euro 52 centi), 

2. Pārdot A. Ž., personas kods (..), dzīvo (adrese), dzīvokļa īpašumu Nr.26 Miera ielā 2, 

Strūžānos, ar kadastra Nr.7894 900 0076, kas atrodas Stružānu pagastā, Rēzeknes 

novadā, par brīvu cenu, kas ir vienāda ar nosacīto cenu, t.i., EUR 2 746,52 EUR (divi 

tūkstoši septiņi simti četrdesmit seši eiro 52 centi). 

3. Noteikt pirkuma maksas samaksas termiņu līdz 2019.gada 19.novembrim. 

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

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

un lietvedības nodaļai par pirkuma maksas samaksu. 

5. Uzdot Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniecei Elvīrai Pizānei noslēgt 

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

6. Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2019.gada 6.jūnija lēmuma (protokols Nr.13, 

12.§) 2.punktu, 2019.gada 17.jūnijā A. Ž. iemaksāja Rēzeknes novada pašvaldības 

iestādes “Dricānu pagastu apvienība” struktūrvienības “Stružānu pagasta pārvalde”, reģ. 

Nr.40900027407, norēķinu kontā LV53UNLA0055000968854 SEB bankā 215,00 euro 

(divi simti piecpadsmit euro 00 centi). 

7. Ieskaitīt atlikušo pirkuma maksas daļu EUR 2 531,52 (divi tūkstoši pieci simti trīsdesmit 

viens euro 52 centi) iestādes “Dricānu pagastu apvienība” struktūrvienības “Stružānu 

pagasta pārvalde”. reģ.Nr.40900027407 AS “SEB banka” norēķinu kontā 

LV53UNLA0055000968854. 

8. Noteikt, ka ar dzīvokļa īpašuma Nr.26 Miera ielā 2, Strūžānos, Stružānu pagastā, 

Rēzeknes novadā, pirkuma līguma noslēgšanas brīdī tiek izbeigts ar A. Ž. noslēgtais 

Dzīvojamās telpas īres līgums. 

9. Samazināt struktūrvienībai “Stružānu pagasta pārvalde” 2019.gadā plānoto transfertu 

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

nekustamā īpašuma nosacītās cenas, koriģējot transfertu, izdarot kārtējos budžeta 

grozījumus. 

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

struktūrvienībai “Stružānu pagasta pārvaldei” radās, veicot nekustamā īpašuma 

novērtēšanu, ir izlietojami Stružānu pagasta teritorijā esošo pašvaldības nekustamo 

īpašumu kadastrālajai uzmērīšanai un ierakstīšanai zemesgrāmatā. 

 

22. § 

Par dzīvokļa īpašuma Nr.14 Rāznas ielā 24, Kaunatā, Kaunatas pagastā, nodošanu 

atsavināšanai I. Ž. 
(Ziņo I.Ladnā) 

 

Izskatījusi I. Ž. atsavināšanas ierosinājumu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 

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

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

pastāvīgās komitejas 2019.gada 11.jūlija 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 dzīvokļa īpašuma Nr.14, kas atrodas Rāznas ielā 24, Kaunatā, 

Kaunatas pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7862 900 0124, platība 70,1 m2, 

nodošanu atsavināšanai I.Ž. (lēmums pievienots). 
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2. Izveidot dzīvokļa īpašuma Nr.14, kas atrodas Rāznas ielā 24, Kaunatā, Kaunatas 

pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7862 900 0124, platība 70,1 m2, nosacītās cenas 

noteikšanai novērtēšanas komisiju šādā sastāvā: 

komisijas priekšsēdētājs –  Sergejs Bašmakovs, iestādes, ”Kaunatas pagastu 

apvienība” struktūrvienības “Kaunatas pagasta pārvalde” 

vadītājs; 

komisijas locekļi:  Antonija Gaveika, iestādes “Kaunatas pagastu apvienība”, 

struktūrvienības “Kaunatas pagasta pārvalde” grāmatvede; 

 Viktors Grišunovs, Rēzeknes novada pašvaldības Zemes 

pārvaldības dienesta zemes lietu speciālists. 

3. Uzdot dzīvokļa īpašuma Nr.14, kas atrodas Rāznas ielā 24, Kaunatā, Kaunatas pagastā, 

Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7862 900 0124, platība 70,1 m2, novērtēšanas komisijai 

iesniegt nosacīto cenu apstiprināšanai Rēzeknes novada domei. 

 

23. § 

Par dzīvokļa īpašuma Nr.13 Egļu ielā 1, Lendžos, Lendžu pagastā, nodošanu atsavināšanai 

A. Š. 
(Ziņo I.Ladnā) 

 

Izskatījusi A.Š. atsavināšanas ierosinājumu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 

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

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

pastāvīgās komitejas 2019.gada 11.jūlija 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 dzīvokļa īpašuma Nr.13, kas atrodas Egļu ielā 1, Lendžos, Lendžu 

pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr. 7866 900 0049, platība 70,6 m2, nodošanu 

atsavināšanai A. Š. (lēmums pievienots). 

2. Izveidot dzīvokļa īpašuma Nr. 13, kas atrodas Egļu ielā 1, Lendžos, Lendžu pagasts, 

Rēzeknes novads, kadastra Nr. 7866 900 0049, platība 70,6 m2, nosacītās cenas 

noteikšanai novērtēšanas komisiju šādā sastāvā: 

komisijas priekšsēdētājs –  Voldemārs Deksnis, iestādes “Nautrēnu pagastu apvienība” 

struktūrvienības “Lendžu pagasta pārvalde” vadītājs; 

komisijas locekļi: Andrejs Kasparāns, iestādes “Nautrēnu pagastu apvienība” 

struktūrvienības “Lendžu pagasta pārvalde” pasažieru 

autobusa vadītājs; 

Silvija Kipļuka, Rēzeknes novada pašvaldības Zemes 

pārvaldības dienesta zemes lietu speciālists. 

3. Uzdot dzīvokļa īpašuma Nr. 13, kas atrodas Egļu ielā 1, Lendžos, Lendžu pagasts, 

Rēzeknes novads, kadastra Nr. 7866 900 0049, platība 70,6 m2, novērtēšanas komisijai 

iesniegt nosacīto cenu apstiprināšanai Rēzeknes novada domei. 

 

24. § 

Par dzīvokļa īpašuma Nr.3 Brīvības ielā 2, Maltā, Maltas pagastā, nodošanu atsavināšanai 

S. T.  
(Ziņo I.Ladnā) 
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Izskatījusi S. T. atsavināšanas ierosinājumu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 

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

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

pastāvīgās komitejas 2019.gada 11.jūlija 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 dzīvokļa īpašuma Nr.3, kas atrodas Brīvības ielā 2 , Maltā, Maltas 

pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7870 900 0609, platība 47,4 m2, nodošanu 

atsavināšanai S.T. (lēmums pievienots). 

2. Izveidot dzīvokļa īpašuma Nr.3, kas atrodas Brīvības ielā 2, Maltā, Maltas pagastā, 

Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7870 900 0609, platība 47,4 m2, nosacītās cenas 

noteikšanai novērtēšanas komisiju šādā sastāvā: 

komisijas priekšsēdētāja –  Janīna Otikova Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 

“Maltas pagastu apvienība” galvenā grāmatvede;  

komisijas locekļi:  Jeļena Šņukute, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 

“Maltas pagastu apvienība” vecākā grāmatvede; 

 Viktors Šmaukstelis, Zemes pārvaldības dienesta zemes 

lietu speciālists. 

3. Uzdot dzīvokļa īpašuma Nr.3, kas atrodas Brīvības ielā 2, Maltā, Maltas pagastā, 

Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7870 900 0609, platība 47,4 m2, novērtēšanas komisijai 

iesniegt nosacīto cenu apstiprināšanai Rēzeknes novada domei. 

 

25. § 

Par dzīvokļa īpašuma Nr.88 Jaunatnes ielā 8 k-3, Maltā, Maltas pagastā, nodošanu 

atsavināšanai M.S. 
(Ziņo I.Ladnā) 

 

Izskatījusi M. S. atsavināšanas ierosinājumu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 

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

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

pastāvīgās komitejas 2019.gada 11.jūlija 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 dzīvokļa īpašuma Nr.88, kas atrodas Jaunatnes ielā 8 k-3, Maltā, 

Maltas pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7870 900 0612, platība 61,5 m2, 

nodošanu atsavināšanai M. S.(lēmums pievienots). 

2. Izveidot dzīvokļa īpašuma Nr.88, kas atrodas Jaunatnes ielā 8 k-3, Maltā, Maltas 

pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7870 900 0612, platība 61,5 m2, nosacītās cenas 

noteikšanai novērtēšanas komisiju šādā sastāvā: 

komisijas priekšsēdētāja –  Janīna Otikova iestādes “Maltas pagastu apvienība” 

galvenā grāmatvede; 

komisijas locekļi:  Jeļena Šņukute, iestādes “Maltas pagastu apvienība” vecākā 

grāmatvede; 

Viktors Šmaukstelis, Zemes pārvaldības dienesta zemes lietu 

speciālists. 
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3. Uzdot dzīvokļa īpašuma Nr.88, kas atrodas Jaunatnes ielā 8 k-3, Maltā, Maltas pagastā, 

Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7870 900 0612, platība 61,5 m2, novērtēšanas komisijai 

iesniegt nosacīto cenu apstiprināšanai Rēzeknes novada domei. 

 

26. § 

Par dzīvokļa īpašuma Nr.1 Jaunatnes ielā 3, Pušā, Pušas pagastā, nodošanu atsavināšanai 

N. P.  
(Ziņo I.Ladnā) 

 

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

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

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

pastāvīgās komitejas 2019.gada 11.jūlija 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 dzīvokļa īpašuma Nr.1, kas atrodas Jaunatnes ielā 3, Pušā, Pušas 

pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7880 900 0025, platība 85,1 m2, nodošanu 

atsavināšanai N. P. (lēmums pievienots). 

2. Izveidot dzīvokļa īpašuma Nr.1, kas atrodas Jaunatnes ielā 3, Pušā, Pušas pagastā, 

Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7880 900 0025, platība 85,1 m2, nosacītās cenas 

noteikšanai novērtēšanas komisiju šādā sastāvā: 

komisijas priekšsēdētājs –  Viktors Afanasjevs, iestādes “Maltas pagastu apvienība” 

struktūrvienības “Pušas pagasta pārvalde” saimniecības 

vadītājs - komunālās saimniecības pārzinis;  

komisijas locekļi:  Veronika Paplavska, iestādes “Maltas pagastu apvienība” 

struktūrvienība “Pušas pagasta pārvalde” lietvede; 

 Viktors Šmaukstelis, Zemes pārvaldības dienesta zemes 

lietu speciālists. 

3. Uzdot dzīvokļa īpašuma Nr.1, kas atrodas Jaunatnes ielā 3, Pušā, Pušas pagastā, 

Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7880 900 0025, platība 85,1 m2, novērtēšanas komisijai 

iesniegt nosacīto cenu apstiprināšanai Rēzeknes novada domei. 

 

27. § 

Par dzīvokļa īpašuma Nr.14 Jaunatnes ielā 3, Pušā, Pušas pagastā, nodošanu atsavināšanai 

I. P.  
(Ziņo I.Ladnā) 

 

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

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

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

pastāvīgās komitejas 2019.gada 11.jūlija 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. pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.14, kas atrodas Jaunatnes ielā 3, Pušā, Pušas 

pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7880 900 0026, platība 68,7 m2, nodošanu 

atsavināšanai I. P. (lēmums pievienots). 

2. Izveidot dzīvokļa īpašuma Nr.14, kas atrodas Jaunatnes ielā 3, Pušā, Pušas pagastā, 

Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7880 900 0026, platība 68,7m2, nosacītās cenas 

noteikšanai novērtēšanas komisiju šādā sastāvā: 

komisijas priekšsēdētājs –  Viktors Afanasjevs, iestādes “Maltas pagastu apvienība” 

struktūrvienības “Pušas pagasta pārvalde” saimniecības 

vadītājs - komunālās saimniecības pārzinis;  

komisijas locekļi:  Veronika Paplavska, iestādes “Maltas pagastu apvienība” 

struktūrvienības “Pušas pagasta pārvalde” lietvede; 

 Viktors Šmaukstelis, Zemes pārvaldības dienesta zemes 

lietu speciālists. 

3. Uzdot dzīvokļa īpašuma Nr.14, kas atrodas Jaunatnes ielā 3, Pušā, Pušas pagastā, 

Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7880 900 0026, platība 68,7 m2, novērtēšanas komisijai 

iesniegt nosacīto cenu apstiprināšanai Rēzeknes novada domei. 

 

28. § 

Par dzīvokļa īpašuma Nr.1 Jaunatnes ielā 4, Pušā, Pušas pagastā, nodošanu atsavināšanai 

A. B. 
(Ziņo I.Ladnā) 

 

Izskatījusi A. B. atsavināšanas ierosinājumu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 

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

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

pastāvīgās komitejas 2019.gada 11.jūlija 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 dzīvokļa īpašuma Nr.1, kas atrodas Jaunatnes ielā 4 , Pušā, Pušas 

pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7880 900 0030, platība 74,9 m2, nodošanu 

atsavināšanai A. B. (lēmums pievienots). 

2. Izveidot dzīvokļa īpašuma Nr.1, kas atrodas Jaunatnes ielā 4, Pušā, Pušas pagastā, 

Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7880 900 0030, platība 74,9 m2, nosacītās cenas 

noteikšanai novērtēšanas komisiju šādā sastāvā: 

komisijas priekšsēdētājs –  Viktors Afanasjevs, iestādes “Maltas pagastu apvienība” 

struktūrvienības “Pušas pagasta pārvalde” saimniecības 

vadītājs - komunālās saimniecības pārzinis;  

komisijas locekļi:  Veronika Paplavska, iestādes “Maltas pagastu apvienība” 

struktūrvienības “Pušas pagasta pārvalde” lietvede; 

 Viktors Šmaukstelis, Zemes pārvaldības dienesta zemes 

lietu speciālists. 

3. Uzdot dzīvokļa īpašuma Nr.1, kas atrodas Jaunatnes ielā 4, Pušā, Pušas pagastā, 

Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7880 900 0030, platība 74,9 m2, novērtēšanas komisijai 

iesniegt nosacīto cenu apstiprināšanai Rēzeknes novada domei. 

 

29. § 

Par dzīvokļa īpašuma Nr.6 Jaunatnes ielā 4, Pušā, Pušas pagastā, nodošanu atsavināšanai 

A. N. 
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(Ziņo I.Ladnā) 

 

Izskatījusi A. N. atsavināšanas ierosinājumu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 

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

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

pastāvīgās komitejas 2019.gada 11.jūlija 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 dzīvokļa īpašuma Nr.6, kas atrodas Jaunatnes ielā 4, Pušā, Pušas 

pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7880 900 0028, platība 55,3m2, nodošanu 

atsavināšanai A. N. (lēmums pievienots). 

2. Izveidot dzīvokļa īpašuma Nr.6, kas atrodas Jaunatnes ielā 4 , Pušā, Pušas pagastā, 

Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7880 900 0028, platība 55,3m2, nosacītās cenas 

noteikšanai novērtēšanas komisiju šādā sastāvā: 

komisijas priekšsēdētājs –  Viktors Afanasjevs, iestādes “Maltas pagastu apvienība” 

struktūrvienības “Pušas pagasta pārvalde” saimniecības 

vadītājs - komunālās saimniecības pārzinis;  

komisijas locekļi:  Veronika Paplavska, iestādes “Maltas pagastu apvienība” 

struktūrvienība “Pušas pagasta pārvalde” lietvede; 

Viktors Šmaukstelis, Zemes pārvaldības dienesta zemes 

lietu speciālists. 

3. Uzdot dzīvokļa īpašuma Nr.6, kas atrodas Jaunatnes ielā 4, Pušā, Pušas pagastā, 

Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7880 900 0028, platība 55,3 m2, novērtēšanas komisijai 

iesniegt nosacīto cenu apstiprināšanai Rēzeknes novada domei. 

 

30. § 

Par dzīvokļa īpašuma Nr.2 Pilskalna ielā 2, Pušā, Pušas pagastā, nodošanu atsavināšanai 

M.K. 
(Ziņo I.Ladnā) 

 

Izskatījusi M. K. atsavināšanas ierosinājumu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 

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

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

pastāvīgās komitejas 2019.gada 11.jūlija 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 dzīvokļa īpašuma Nr.2, kas atrodas Pilskalna ielā 2, Pušā, Pušas 

pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7880 900 0031, platība 54,1 m2, nodošanu 

atsavināšanai M. K. (lēmums pievienots). 

2. Izveidot dzīvokļa īpašuma Nr.2, kas atrodas Pilskalna ielā 2, Pušā, Pušas pagastā, 

Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7880 900 0031, platība 54,1 m2, nosacītās cenas 

noteikšanai novērtēšanas komisiju šādā sastāvā: 

komisijas priekšsēdētājs –  Viktors Afanasjevs, iestādes “Maltas pagastu apvienība” 

struktūrvienības “Pušas pagasta pārvalde” saimniecības 

vadītājs - komunālās saimniecības pārzinis.  
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komisijas locekļi:  Veronika Paplavska, iestādes “Maltas pagastu apvienība” 

struktūrvienības “Pušas pagasta pārvalde” lietvede. 

 Viktors Šmaukstelis, Zemes pārvaldības dienesta zemes 

lietu speciālists. 

3. Uzdot dzīvokļa īpašuma Nr.2, kas atrodas Pilskalna ielā 2, Pušā, Pušas pagastā, 

Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7880 900 0031, platība 54,1 m2, novērtēšanas komisijai 

iesniegt nosacīto cenu apstiprināšanai Rēzeknes novada domei. 

 

31. § 

Par dzīvokļa īpašuma Nr.5 Pilskalna ielā 2, Pušā, Pušas pagastā, nodošanu atsavināšanai 

A.S. 
(Ziņo I.Ladnā) 

 

Izskatījusi A. S. atsavināšanas ierosinājumu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 

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

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

pastāvīgās komitejas 2019.gada 11.jūlija 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 dzīvokļa īpašuma Nr.5, kas atrodas Pilskalna ielā 2, Pušā, Pušas 

pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7880 900 0032, platība 66,1 m2, nodošanu 

atsavināšanai A. S. (lēmums pievienots). 

2. Izveidot dzīvokļa īpašuma Nr.5, kas atrodas Pilskalna ielā 2, Pušā, Pušas pagastā, 

Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7880 900 0032, platība 66,1 m2, nosacītās cenas 

noteikšanai novērtēšanas komisiju šādā sastāvā: 

komisijas priekšsēdētājs –  Viktors Afanasjevs, iestādes “Maltas pagastu apvienība” 

struktūrvienības “Pušas pagasta pārvalde” saimniecības 

vadītājs - komunālās saimniecības pārzinis;  

komisijas locekļi:  Veronika Paplavska, iestādes “Maltas pagastu apvienība” 

struktūrvienības “Pušas pagasta pārvalde” lietvede; 

 Viktors Šmaukstelis, Zemes pārvaldības dienesta zemes 

lietu speciālists. 

3. Uzdot dzīvokļa īpašuma Nr.5, kas atrodas Pilskalna ielā 2, Pušā, Pušas pagastā, 

Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7880 900 0032, platība 66,1 m2, novērtēšanas komisijai 

iesniegt nosacīto cenu apstiprināšanai Rēzeknes novada domei. 

 

32. § 

Par dzīvokļa īpašuma Nr.11 Pilskalna ielā 2, Pušā, Pušas pagastā, nodošanu atsavināšanai 

A.B.  
(Ziņo I.Ladnā) 

 

Izskatījusi A. B. atsavināšanas ierosinājumu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 

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

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

pastāvīgās komitejas 2019.gada 11.jūlija 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, 
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Juris Runčs, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Ērika 

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

 

1. pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.11, kas atrodas Pilskalna ielā 2, Pušā, Pušas 

pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7880 900 0027, platība 65,4 m2, nodošanu 

atsavināšanai A. B. (lēmums pievienots). 

2. Izveidot dzīvokļa īpašuma Nr.11,kas atrodas Pilskalna ielā 2, Pušā, Pušas pagastā, 

Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7880 900 0027, platība 65,4 m2, nosacītās cenas 

noteikšanai novērtēšanas komisiju šādā sastāvā: 

komisijas priekšsēdētājs –  Viktors Afanasjevs, iestādes “Maltas pagastu apvienība” 

struktūrvienības “Pušas pagasta pārvalde” saimniecības 

vadītājs - komunālās saimniecības pārzinis;  

komisijas locekļi:  Veronika Paplavska, iestādes “Maltas pagastu apvienība” 

struktūrvienības “Pušas pagasta pārvalde” lietvede; 

 Viktors Šmaukstelis, Zemes pārvaldības dienesta zemes 

lietu speciālists. 

3. Uzdot dzīvokļa īpašuma Nr.11, kas atrodas Pilskalna ielā 2, Pušā, Pušas pagastā, 

Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7880 900 0027, platība 65,4 m2, novērtēšanas komisijai 

iesniegt nosacīto cenu apstiprināšanai Rēzeknes novada domei. 

 

33. § 

Par dzīvokļa īpašuma Nr.74 Jaunatnes ielā 8k-3, Maltā, Maltas pagastā, atsavināšanas 

izbeigšanu  
(Ziņo I.Ladnā) 

 

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

pirmās daļas 3.punktu un 47.panta pirmo un otro daļu, Publiskas personas mantas atsavināšanas 

likuma 4.panta ceturtās daļas 8.punktu, 5.panta pirmo daļu un 37.panta septīto daļu, Administratīvā 

procesa likuma 4., 59., 60.pantu, 62.panta pirmo daļu, 65.–67.pantu, ņemot vērā A. P. 2019.gada 

3.jūlija iesniegumu par atsavināšanas izbeigšanu, Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 

11.jūlija 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: 

 

izbeigt dzīvokļa īpašuma Nr.74, kas atrodas Jaunatnes ielā 8k-3, Maltā, Maltas pagastā, 

Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7870 900 0611, platība 47,0m2, atsavināšanu ar A. P., personas 

kods (..), dzīvesvieta: (ADRESE). 

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā 

stāšanās dienas, pieteikumu iesniedzot Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. 

 

34. § 

Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2011.gada 3.februāra lēmumā “Par zemes 

lietošanas tiesību izbeigšanu NĪVK IS reģistrētām lietošanā esošām zemes vienībām, kurām 

līdz 2009.gada 31.augustam reģistrācijai NĪVK IS ir iesniegts zemes robežu plāns un līdz 

2010.gada 31.maijam nav iesniegts iesniegums lēmuma pieņemšanai par zemes piešķiršanu 

īpašumā par samaksu Ozolaines pagastā”  
(Ziņo M.Vizule) 
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Pamatojoties likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 41.panta pirmās 

daļas 4.punktu, 47.panta pirmo un otro daļu, Administratīvā procesa likuma 4.pantu, 5.pantu, 

15.panta otro un sesto daļu, 65.panta trešo daļu, 66.panta pirmās daļas 1.punktu, 67.pantu, 72.panta 

pirmo daļu un 79.pantu, Ž. K. 2019.gada 8.jūlija iesniegumu par zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 7876 003 0154, ņemot vērā Tautsaimniecības attīstības jautājumu pastāvīgās 

komitejas 2019.gada 11.jūlija 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: 

 

pamatojoties uz Ž. K. iesniegumā norādīto, ka ar 2007.gada 22.janvāra Centrālās zemes 

komisijas lēmumu Nr.6659 J. U. atjaunotas īpašuma tiesības uz zemi 3,5 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 7876 003 0154, 1998.gada 30.jūlijā noslēgto vienošanos par zemes lietošanas tiesību 

pāreju un lai nodrošinātu tiesības atgūt mantojamo zemi, saskaņā ar likuma „Par privatizāciju 

lauku apvidos” II nodaļu, 

1. izdarīt grozījumus Rēzeknes novada domes 2011.gada 3.februāra lēmumā “Par zemes 

lietošanas tiesību izbeigšanu NĪVK IS reģistrētām lietošanā esošām zemes vienībām, 

kurām līdz 2009.gada 31.augustam reģistrācijai NĪVK IS ir iesniegts zemes robežu plāns 

un līdz 2010.gada 31.maijam nav iesniegts iesniegums lēmuma pieņemšanai par zemes 

piešķiršanu īpašumā par samaksu Ozolaines pagastā” (Nr.4, 82.§), svītrojot lēmumā 

ierakstu par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Ž. M. uz zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 7876 003 0154 un minētās zemes piekritību pašvaldībai. 

2. Lēmuma norakstu nosūtīt Ozolaines pagasta pārvaldei, VZD Latgales reģionālās nodaļai 

(kac.rezekne@vzd.gov.lv) un Ž. K. (adrese). 

 

35. § 

Par starpgabala statusa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7846 003 0166 

Čornajas pagastā  
(Ziņo M.Vizule) 

 

Izskatījusi Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Kaunatas pagastu apvienība” 

struktūrvienības “Čornajas pagasta pārvalde” iesniegumu par zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 7846 003 0166, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 37.panta sesto daļu, 

41.panta pirmās daļas 3.punktu, ņemot vērā Tautsaimniecības attīstības jautājumu pastāvīgās 

komitejas 2019.gada 11.jūlija 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 starpgabala statusa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 

7846 003 0166 Čornajas pagastā (lēmums pievienots). 

 

36. § 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem “Anniņas”, 

“Pakalns”, “Pierobeža” un “Briežsala” Vērēmu pagastā  
(Ziņo M.Vizule) 

 

Izskatījusi SIA „Ametrs” zemes ierīkotājas Rūtas Putniņas iesniegtu zemes ierīcības 

projektu nekustamajiem īpašumiem “Anniņas”, “Pakalns”, “Pierobeža”, “Briežsala”, pamatojoties 

mailto:kac.rezekne@vzd.gov.lv
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uz likuma „Par pašvaldībām” 37.panta sesto daļu, 41.panta pirmās daļas 3.punktu, ņemot vērā 

Tautsaimniecības attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas 2019.gada 11.jūlija 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 nekustamajiem īpašumiem 

“Anniņas”, “Pakalns”, “Pierobeža”, “Briežsala” Vērēmu pagastā (lēmums pievienots). 

 

37. § 

Par J. K. mantojamās zemes grafiskā pielikuma precizēšanu Vērēmu pagastā  
(Ziņo M.Vizule) 

 

Izskatījusi J. K. iesniegumu par mantojamo zemi, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

37.panta sesto daļu, 41.panta pirmās daļas 3.punktu, ņemot vērā Tautsaimniecības attīstības 

jautājumu pastāvīgās komitejas 2019.gada 11.jūnija 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 J. K. mantojamās zemes grafiskā pielikuma precizēšanu Vērēmu 

pagastā (lēmums pievienots). 

 

38. § 

Par medību tiesību nodošanu mednieku biedrībai “Staltbriedis” Kantinieku pagastā  
(Ziņo A.Bringule) 

 

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

pārvaldības likuma” 17.panta pirmo daļu, “Medību likuma” 29.panta pirmo un otro daļu, Ministru 

kabineta 2014.gada 22.jūlija noteikumu Nr.421 “Medību noteikumi” ceturto sadaļu, izvērtējot 

Sakstagala pagasta pārvaldes sniegto informāciju par to, ka mednieku biedrībai “Staltbriedis”, 

valdes priekšsēdētājs Staņislavs Oborenko, nododamās medību platības saskaņā ar Līgumā par 

medību tiesību nodošanu norādītājiem kadastra apzīmējumiem neapsaimnieko neviens cits medību 

tiesību lietotājs, ņemot vērā mednieku biedrības “Staltbriedis” valdes priekšsēdētāja Staņislava 

Oborenko 2019.gada 25.jūnija iesniegumu, Sakstagala pagasta pārvaldes 2019.gada 8.jūlija 

atzinumu un Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 11.jūlija 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 ar mednieku biedrību “Staltbriedis”, valdes priekšsēdētājs Staņislavs Oborenko, 

līgumu par medību tiesību nodošanu uz laika periodu no 2019.gada 6.marta līdz 

2024.gada 5.martam uz Rēzeknes novada pašvaldībai piekritīgajām zemes vienībām ar 

kadastra apzīmējumiem: 

2. Uzdot domes priekšsēdētāja vietniecei Elvīrai Pizānei parakstīt Līgumu par medību 

tiesību nodošanu (līguma projekts ar mednieku biedrību “Staltbriedis” pievienots). 
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3. Uzdot pašvaldības Zemes pārvaldības dienestam veikt kontroli par līgumā ietvertās 

pašvaldības zemes, pašvaldībai piekritīgās zemes, rezerves zemes fonda zemes, zemes 

reformas pabeigšanas zemes piederības vai piekritības izmaiņām un ierosināt lēmuma 

pieņemšanu par grozījumiem līgumā par medību tiesību nodošanu, ja mainās zemes 

vienību robežas, piederība vai piekritība. 

 

N.p. 

k. 
Īpašuma 

nosaukums 
Īpašuma kadastra 

numurs 
Zemes vienības 

kadastra apzīm. 
Zemes vienības 

statuss 
Zemes vienības 

platība (ha) 

1 - 7860 004 0224 7860 004 0224 RZF 2,5 

2 - 7860 002 0142 7860 002 0142 PP 1,53 

3 Niķi 7860 006 0060 7860 006 0060 PP 2,0 

4 Mizāni 7860 006 0047 7860 006 0047 PP 4,03 

5 Kantinieki 7860 004 0124 7860 004 0124 PP 4,8 

6 - 7860 006 0350 7860 006 0350 PP 2,2 

7 - 7860 006 0350 7860 006 0351 PP 2,8 

8 - 7860 004 0143 7860 004 0144 PP 3,37 

9 - 7860 006 0349 7860 006 0284 PP 2,63 

10 - 7860 006 0352 7860 006 0352 PP 2,7 

11 - 7860 006 0152 7860 006 0152 PP 1,0 

12 - 7860 006 0152 7860 006 0153 PP 4,2 

13 Laimavoti 7860 006 0193 7860 006 0360 PP 4,0 

14 - 7860 006 0530 7860 006 0340 PP 5,05 

15 Zaļumi 2 7860 006 0287 7860 006 0302 PP 1,8 

16 Zaļumi 2 7860 006 0287 7860 006 0304 PP 4,2 

17 Zaļumi 2 7860 006 0287 7860 006 0305 PP 2,79 

18 Zaļumi 2 7860 006 0287 7860 006 0306 PP 0,57 

19 Āboliņi 1  7860 006 0572 7860 006 0040 PP 5,41 

20 Āboliņi 7860 006 0040 7860 006 0198 PP 11,0 

21 Meldri 7860 006 0271 7860 002 0105 PP 3,3 

22 Meldri 7860 006 0271 7860 002 0109 PP 4,8 

23 Piziči 7860 005 0019 7860 005 0019 PP 7,5 

24 Laivas 7860 006 0274 7860 006 0275 PP 2,4 

25 Laivas 7860 006 0274 7860 006 0276 PP 1,6 

26 - 7860 006 0259 7860 006 0259 PP 2,6 

27 - 7860 006 0259 7860 006 0369 PP 1,92 

28 - 7860 006 0031 7860 006 0151 PP 2,4 

29 - 7860 006 0054 7860 006 0380 PP 1,5 

30 - 7860 002 0281 7860 002 0281 PP 5,82 

31 Priežmalas 7860 004 0227 7860 004 0128 PP 1,92 

32 Priežmalas 7860 004 0227 7860 004 0227 PP 4,58 

33 Grāvīši 1 7860 004 0134 7860 004 0134 PP 3,9 

34 Sidorovka 7860 003 0220 7860 003 0220  PP 4,3 

35 Apšukalns 7860 003 0002 7860 003 0301 PP 1,2 

36 Apšukalns 7860 003 0002 7860 004 0040 PP 2,55 

37 Apšukalns 7860 003 0002 7860 004 0233 PP 1,6 

38 Kristceļi  7860 006 0079 7860 006 0079 PP 13,6 

39 Kristceļi 7860 006 0079 7860 006 0253 PP 13,0 

40 Sūļi 7860 003 0180 7860 006 0180  PP 2,0 

41 Rītiņi 7860 006 0115 7860 006 0182 PP 4,6 



36 

 

42 Rītiņi 7860 006 0115 7860 006 0115 PP 1,6 

43 - 7860 006 0185 7860 006 0185 PP 3,8 

45 Klementinova 7860 002 0087 7860 006 0087 PP 3,0 

46 Kristceļu s. 7860 006 0066 7860 006 0066 PP 3,5 

47 Atmata 7860 006 0588 7860 006 0315 PP 2,43 

48 Rikas 7860 006 0359 7860 006 0359 PP 2,0 

49 - 7860 004 0154 7860 004 0154 PP 3,0 

50 - 7860 006 0154 7860 004 0176 PP 2,9 

51 Ambumežs 7860 006 0187 7860 006 0543 PP 4,26 

52 Leimanišķi 7860 006 0117 7860 006 0117 PP 6,0 

53 Vientuļnieki 7860 006 0118 7860 006 0118 PP 6,7 

54 Piecīši 7860 006 0116 7860 006 0116 PP 4,8 

55 Zjabki 7860 005 0022 7860 005 0022 PP 5,7 

56 - 7860 002 0165 7860 006 0536 PP 3,2 

57 - 7860 006 0370  7860 006 0370 PP 4,25 

58 - 7860 004 0544 7860 004 0092 PP 16,7 

59 - 7860 006 0065 7860 006 0199 PP 6,79 

60 - 7860 006 0558 7860 006 0293 PP 3,99 

61 - 7860 006 0164 7860 006 0164 RZF 2,0 

62 Kristceļi 7860 006 0067 7860 006 0067 RZF 1,3 

63 Kristceļi 7860 006 0067 7860 006 0374 RZF 1,2 

64 - 7860 004 0219 7860 004 0201 PP 7,0 

65 - 7860 006 0544 7860 006 0334 PP 1,9 

66 - 7860 004 0143 7860 004 0144 PP 3,37 

67 - 7860 006 0286 7860 006 0286 RZF 4,63 

68 - 7860 006 0058 7860 006 0058 RZF 2,5 

KOPĀ 264,19 

 

39. § 

Par 2014.gada 29.aprīļa zemes nomas līguma Nr.139 darbības termiņa pagarināšanu un 

zemes nomas līguma izteikšanu jaunā redakcijā  
(Ziņo A.Bringule) 

 

Izskatījusi I. Z., dzīvesvietas adrese: (adrese), iesniegumu, pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 15.panta pirmās daļas 10.punktu, 21.panta pirmās 

daļas 14.punktu, ievērojot “Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 

novēršanas likuma” 1.pantu, 3.pantu, pamatojoties uz Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija 

noteikumu Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” pirmās daļas 

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

komitejas 2019.gada 11.jūlija 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 2014.gada 29.aprīļa zemes nomas līguma Nr.139 darbības termiņa 

pagarināšanu un zemes nomas līguma izteikšanu jaunā redakcijā (lēmums pievienots). 

 

40. § 
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Par 2014.gada 14.oktobra zemes nomas līguma Nr.22/2014 darbības termiņa pagarināšanu 

un zemes nomas līguma izteikšanu jaunā redakcijā  
(Ziņo A.Bringule) 

 

Izskatījusi J. V., personas kods (kods), dzīvesvietas adrese: (adrese), 2019.gada 30.aprīļa 

iesniegumu Nr.5.4.2/2816, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 

3.punktu, 15.panta pirmās daļas 10.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, ievērojot “Publiskas 

personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma” 1.pantu, 3.pantu, 

pamatojoties uz Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 „Publiskas personas 

zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” pirmās daļas 1.punktu, noteikumu trešās daļas 3.1. 

un 3.2. punktu nosacījumiem, ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 11.jūlija 

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 2014.gada 14.oktobra zemes nomas līguma Nr.22/2014 darbības 

termiņa pagarināšanu un zemes nomas līguma izteikšanu jaunā redakcijā (lēmums pievienots). 

 

41. § 

Par 2009.gada 20.maija Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.15/05/09 darbības 

izbeigšanu ar V. B.Čornajas pagastā  
(Ziņo A.Bringule) 

 

Izskatījusi V. B. 2019.gada 10.jūlija iesniegumu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

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

2019.gada 11.jūlija 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 20.maija Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.15/05/09 

darbības izbeigšanu ar V. B. Čornajas pagastā (lēmums pievienots). 

 

42. § 

Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu  
(Ziņo S.Strankale) 

 

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

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

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

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

veselības aizsardzības jautājumu pastāvīgās komitejas 2019. gada 11.jūlija 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. atzīt N. D., personas kods (kods), par tiesīgu īrēt sociālo dzīvokli, noteikt īrētajam 

dzīvoklim (adrese), Maltā, Maltas pagastā, Rēzeknes novadā, sociālā dzīvokļa statusu, 

noslēdzot sociālā dzīvokļa īres līgumu uz noteiktu laiku no 2019.gada 18.jūlija līdz 

2020.gada 17.janvārim. Uzdot SIA “MALTAS DZKSU” valdes loceklim Jānim 

Kravalim sagatavot un noslēgt sociālā dzīvokļa īres līgumu ar N.D. 

2. Atzīt Z. I., personas kods (kods), par tiesīgu īrēt sociālo dzīvokli, noteikt īrētajam 

dzīvoklim (adrese), Strūžānos, Strūžānu pagastā, Rēzeknes novadā, sociālā dzīvokļa 

statusu, noslēdzot sociālā dzīvokļa īres līgumu uz noteiktu laiku no 2019.gada 18.jūlija 

līdz 2020.gada 17.janvārim. Uzdot SIA “STRŪŽĀNU SILTUMS” valdes loceklim 

Renāram Vabalam sagatavot un noslēgt sociālā dzīvokļa īres līgumu ar Z. I. 

3. Atzīt M. K., personas kods (kods), par tiesīgu īrēt sociālo dzīvokli, noteikt īrētajam 

dzīvoklim (adrese), Strūžānos, Strūžānu pagastā, Rēzeknes novadā, sociālā dzīvokļa 

statusu, noslēdzot sociālā dzīvokļa īres līgumu uz noteiktu laiku no 2019.gada 18.jūlija 

līdz 2020.gada 17.janvārim. Uzdot SIA “STRŪŽĀNU SILTUMS” valdes loceklim 

Renāram Vabalam sagatavot un noslēgt sociālā dzīvokļa īres līgumu ar M. K. 

4. Atzīt B. L., personas kods (kods), par tiesīgu īrēt sociālo dzīvokli, noteikt īrētajam 

dzīvoklim (adrese), Strūžāni, Strūžānu pagastā, Rēzeknes novadā, sociālā dzīvokļa 

statusu, noslēdzot sociālā dzīvokļa īres līgumu uz noteiktu laiku no 2019.gada 18.jūlija 

līdz 2020.gada 17.janvārim. Uzdot SIA “STRŪŽĀNU SILTUMS” valdes loceklim 

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

 

43. § 

Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu  
(Ziņo S.Strankale) 

 

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

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

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

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

veselības aizsardzības jautājumu pastāvīgās komitejas 2019.gada 11.jūlija 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 M. J., personas kods (..), par tiesīgu īrēt sociālo dzīvokli, noteikt īrētajam dzīvoklim 

(adrese), Lendžos, Lendžu pagastā, Rēzeknes novadā, sociālā dzīvokļa statusu, noslēdzot sociālā 

dzīvokļa īres līgumu uz noteiktu laiku no 2019.gada 7.augusta līdz 2020.gada 6.februārim. Uzdot 

Nautrēnu pagastu apvienības struktūrvienības Lendžu pagasta pārvaldes vadītājam Voldemāram 

Deksnim sagatavot un noslēgt sociālā dzīvokļa īres līgumu ar M. J. 

 

44. § 

Par projekta “Bilateral Collaboration for the Promotion of Cultural Heritage through the 

Honey Road” (Divpusēja sadarbība kultūras mantojuma veicināšanai, izmantojot Medus 

ceļu) pieteikuma iesniegšanu  
(Ziņo S.Batare) 

 

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

atbilstību Rēzeknes novada Attīstības programmas 2019.–2025. gadam VP1 “Prasmīga, radoša un 

darbīga sabiedrība” RV1. “Kopiena” U1. “Sekmēt kopienu aktivitāti un sadarbību”, 

Tautsaimniecības attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas un Finanšu pastāvīgās komitejas 
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2019.gada 11.jūlija 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 projekta pieteikuma “Bilateral Collaboration for the Promotion of 

Cultural Heritage through the Honey Road ” (Divpusēja sadarbība kultūras 

mantojuma veicināšanai, izmantojot Medus ceļu) iesniegšanu Latvijas, Lietuvas 

pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību instrumenta 2014.-

2020.gadam ietvaros izsludinātajā projektu konkursā ar Rēzeknes novada pašvaldības 

budžetu EUR 82 050,00 (astoņdesmit divi tūkstoši piecdesmit euro 00 centi). 

2. Garantēt projekta līdzfinansējumu 15 % apmērā jeb EUR 12 307,5 (divpadsmit tūkstoši 

trīs simti euro 05 centi) un projekta priekšfinansējumu no Rēzeknes novada pašvaldības 

projekta budžeta projekta apstiprināšanas gadījumā.  

 

45. § 

Par projekta “Bridging Regions and Heritage of Latvija and Lithuania”  

(Savienojot Latvijas un Lietuvas reģionus un mantojumu) pieteikuma iesniegšanu  
(Ziņo S.Batare) 

 

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

atbilstību Rēzeknes novada Attīstības programmas 2019.–2025. gadam SM2 “Attīstīta 

konkurētspējīga uzņēmējdarbība” RV3.”Uzņēmējdarbības vide”, U.7. “Īstenot un pilnveidot 

pašvaldības atbalsta sistēmas/ instrumentus uzņēmējdarbības atbalstam novadā”, kā arī RV4 

“Tūrisms un amatniecība”, R21 “Sakārtot un attīstīt tūrisma infrastruktūru” R5 “Nodrošināt 

konkurētspējīgu izglītību” un Investīciju plāna 22. punktu, Tautsaimniecības attīstības jautājumu 

pastāvīgās komitejas un Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 11.jūlija 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 projekta “Bridging Regions and Heritage of Latvija and Lithuania” 

(Savienojot Latvijas un Lietuvas reģionus un mantojumu) pieteikuma iesniegšanu 

INTERREG Latvijas, Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 

ietvaros izsludinātajā projektu konkursā ar Rēzeknes novada pašvaldības budžetu EUR 

312 668,20 (trīs simti divpadsmit tūkstoši seši simti sešdesmit astoņi euro 20 centi). 

2. Garantēt projekta līdzfinansējumu 15 % apmērā jeb EUR 46 900,23 (četrdesmit seši 

tūkstoši deviņi simti euro 23 centi) un projekta priekšfinansējumu no Rēzeknes novada 

pašvaldības projekta budžeta projekta apstiprināšanas gadījumā. 

 

46. § 

Par apmaksātā ikgadējā atvaļinājuma daļas un papildatvaļinājuma piešķiršanu Rēzeknes 

novada domes priekšsēdētājam 
 (Ziņo E.Pizāne) 

 

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

149.panta otro daļu, Rēzeknes novada pašvaldības 2017.gada 20.jūlija saistošo noteikumu Nr.1 

“Rēzeknes novada pašvaldības nolikums” 19.punktu, ņemot vērā Rēzeknes novada domes 

priekšsēdētāja Monvīda Švarca 2019.gada 16.jūlija iesniegumu par apmaksātā ikgadējā 
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atvaļinājuma daļas un papildatvaļinājuma piešķiršanu, 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. piešķirt Rēzeknes novada domes priekšsēdētājam Monvīdam Švarcam apmaksāto 

ikgadējo atvaļinājumu 2 (divas) kalendāra nedēļas no 2019.gada 23.jūlija līdz 2019.gada 

5.augustam (ieskaitot) un papildatvaļinājuma daļu – 5 (piecas) darba dienas – no 

2019.gada 6.augusta līdz 2019.gada 12.augustam (ieskaitot) par darba gadu no 

2018.gada 1.jūlija līdz 2019.gada 30.jūnijam. 

2. Domes priekšsēdētāja pienākumus Monvīda Švarca atvaļinājuma laikā veikt domes 

priekšsēdētāja vietniecei Elvīrai Pizānei saskaņā ar Rēzeknes novada pašvaldības 

nolikuma 19.1.apakšpunktu. Pienākumu izpildes laikā Elvīrai Pizānei ir tiesības 

parakstīt Rēzeknes novada pašvaldības dokumentus, tai skaitā bankas dokumentus un 

nostiprinājuma lūgumus. 

 

Sēde slēgta 10:35 

 

Nākamā kārtējā Rēzeknes novada domes sēde tiek sasaukta 2019.gada 1.augustā. 

 

Pielikumi: 

1. Rēzeknes novada pašvaldības konkursa „Rēzeknes novada uzņēmums” nolikums kopā 

uz 7 lapām 

2. Par neapbūvētas pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 

7860 006 0185 Kantinieku pagastā nomas tiesību izsoli noteikumi ar pielikumiem, ar 

nomā nododamās zemes apsekošanas aktu un nomā nododamās zemes nosacītās nomas 

maksas noteikšanas protokolu pielikumā, kopā uz 20 lapām; 

3. Par neapbūvētas pašvaldībai piekritīgās zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7860 

006 0353 Kantinieku pagastā nomas tiesību izsoli noteikumi ar pielikumiem, ar nomā 

nododamās zemes apsekošanas aktu un nomā nododamās zemes nosacītās nomas 

maksas noteikšanas protokolu pielikumā, kopā uz 19 lapām; 

4. Par neapbūvētas pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 

7886 002 0102 Sakstagala pagastā nomas tiesību izsoli noteikumi ar pielikumiem, ar 

nomā nododamās zemes apsekošanas aktu un nomā nododamās zemes nosacītās nomas 

maksas noteikšanas protokolu pielikumā, kopā uz 20 lapām; 

5. Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Dricānu pagastu apvienības” struktūrvienības 

“Gaigalavas pagasta pārvalde” 2019.gada 5.jūlija iesniegums Nr.2.2/96 uz 1 lapas; 

6. Nekustamā īpašuma „Aptiekas māja”, Gaigalavas pagasts, Rēzeknes novads, telpu 

nomas tiesību izsoli saimnieciskajai darbībai uz 14 lapām; 

7. Publicējamā informācija par nekustamā īpašuma „Aptiekas māja”, Gaigalavas pagasts, 

Rēzeknes novads, telpu nomas tiesību izsoli saimnieciskajai darbībai uz 1 lapas; 

8. Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Maltas pagastu apvienības” struktūrvienības 

“Silmalas pagasta pārvalde” 2019.gada 8.jūlija iesniegums Nr.2.2/228 uz 1 lapas; 

9. Nekustamā īpašuma “Mehāniskās darbnīcas” Vecružinā, Silmalas pagastā, Rēzeknes 

novadā, telpu nomas tiesību izsoli komercdarbībai uz 14 lapām; 

10. Publicējamā informācija par nekustamā īpašuma „Mehāniskās darbnīcas” Vecružinā, 

Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā, telpu nomas tiesību izsoli komercdarbībai uz 1 

lapas; 



41 

 

11. Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Nautrēnu pagastu apvienības” struktūrvienības 

“Nautrēnu pagasta pārvalde” 2019.gada 3.jūlija iesniegums Nr.2.2/69 uz 1 lapas; 

12. Pašvaldības dzīvokļa īpašuma Nr.1, “Ainas”, Nautrēnu pagasts, pārdošanu mutiskā 

izsolē ar augšupejošu soli izsoles noteikumi uz 13 lapām; 

13. Par medību platību tiesību nodošanu līguma projekts uz 4 lapām; 

14. Rēzeknes novada domes lēmumi (administratīvie akti) 22.§ - 32.§, 35.§ ar grafiskajiem 

pielikumiem, 36.§- 37.§ ar grafiskajiem pielikumiem, 39.§- 41.§, kopā uz 25 lapām. 

 

 

Sēdes vadītājs                                                                                                     Monvīds Švarcs 

2019.gada 18.jūlijā 
 

 

 

Protokoliste                                                                                                         Iveta Ladnā 

2019.gada 18.jūlijā 


