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RĒZEKNES NOVADA DOME 
REĢ.NR.90009112679 

Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV – 4601, 

Tel. 646 22238; 646 22231, 646 25935, 

e–pasts: info@rezeknesnovads.lv 

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

        SĒDES PROTOKOLS 

          Rēzeknē 

2019.gada 1.augustā                                                                                                                 Nr.18 
 

Sēde sasaukta plkst.10.00 

Sēde atklāta plkst.10.00 

 

Sēdi vada Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniece Elvīra Pizāne 

 

Protokolē Rēzeknes novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības nodaļas vadītāja Ilona Turka 

 

Piedalās:  

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

Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Guntis Rasims, Juris 

Runčs, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs  Šķesters (sākot izskatīt darba 

kārtības 1.jautājumu), Ērika Teirumnieka 

– Rēzeknes novada pašvaldības izpilddirektors Jānis Troška 

– Rēzeknes novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības juriste Sandra Frančenko 

– Rēzeknes novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Silvija 

Ančikovska 

− Rēzeknes novada pašvaldības Zemes pārvaldības dienesta speciāliste zemes nomas 

jautājumos Anita Bringule 

− Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas projektu vadītāja Brigita 

Arbidāne  

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

Loca 

− Laikraksta „Rēzeknes Vēstis” žurnāliste Aleksandra Elksne - Pavlovska 

 

Nepiedalās:  

− Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs – ikgadējā atvaļinājumā 

− Rēzeknes novada domes deputāti: Anita Ludborža, Edgars Nizins – pamatdarbā 

 

Darba kārtībā: 

1. Par Rēzeknes novada pašvaldības un tās padotībā esošo iestāžu grāmatvedības 

uzskaites kārtības apstiprināšanu  

2. Par sadarbības līguma slēgšanu ar biedrību “Latvijas Sarkanais Krusts”  

3. Par Rēzeknes novada domes 2019.gada 6.jūnija lēmumu “Par nomas līguma 

noslēgšanu ar SIA “Bite Latvija” Nagļu pagastā, Rēzeknes novadā” un “Par nomas 

līguma noslēgšanu ar SIA “Bite Latvija” Stoļerovas pagastā, Rēzeknes novadā” 

grozījumiem  
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4. Par nekustamā īpašuma “Pagasta ēka”, Gornicā, Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā, 

ar kadastra apzīmējumu 7888 014 0075 001 telpu nomas tiesību izsoles atzīšanu par 

nenotikušu  

5. Par neapbūvētas pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

7886 003 0565 Sakstagala pagastā nomas tiesību izsoli  

6. Par neapbūvētas pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

7886 005 0186 Sakstagala pagastā nomas tiesību izsoli  

7. Par neapbūvētas pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

7886 007 0044 Sakstagala pagastā nomas tiesību izsoli  

8. Par dzīvokļa īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā  

9. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) „Jaunā māja 1”, Dricānos, Dricānu pagastā, nosacītās 

cenas apstiprināšanu  

10. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) “Jaunā māja 2”, Dricāni, Dricānu pagasts, nosacītās 

cenas apstiprināšanu  

11. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) „Kļavas”, Dricānos, Dricānu pagastā, nosacītās cenas 

apstiprināšanu  

12. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) „Vējiņi”, Dricānos, Dricānu pagastā, nosacītās cenas 

apstiprināšanu  

13. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Rēzeknes ielā 1A, Gaigalavā, Gaigalavas pagastā, 

nosacītās cenas apstiprināšanu  

14. Par nekustamā īpašuma „Bebrukakti 1” Gaigalavas pagastā nosacītās cenas 

apstiprināšanu  

15. Par nekustamā īpašuma „Sarkaņi” Kantinieku pagastā nosacītās cenas 

apstiprināšanu  

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

apstiprināšanu  

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

apstiprināšanu  

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

apstiprināšanu  

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

apstiprināšanu  

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

apstiprināšanu  

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

apstiprināšanu  

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

apstiprināšanu  

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

apstiprināšanu  

24. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Upes ielā 2, Rikavā, Rikavas pagastā, nosacītās cenas 

apstiprināšanu  

25. Par ¼ domājamās daļas no nekustamā īpašuma “Asaru skaistums” Čornajas pagastā 

nodošanu atsavināšanai L. R., L.R., S. R., D. R. 

26. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7896 007 0212 

sadali Vērēmu pagastā  

27. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Rivžas”  

Maltas pagastā 
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28. Par 2012.gada 16.aprīļa zemes nomas līguma Nr.114 un 2012.gada 9.maija zemes 

nomas līguma Nr.116 darbības termiņu pagarināšanu un zemes nomas līgumu 

izteikšanu jaunā redakcijā  

29. Par medību tiesību nodošanu mednieku un makšķernieku biedrībai „Piekūns” 

Dricānu pagastā  

30. Par medību tiesību nodošanu mednieku un makšķernieku biedrībai „Piekūns” 

Gaigalavas pagastā  

31. Par medību tiesību nodošanu mednieku un makšķernieku biedrībai „Piekūns” 

Strūžānu pagastā  

32. Par medību tiesību nodošanu mednieku biedrībai „Vanags” Dricānu pagastā  

33. Par medību tiesību nodošanu mednieku biedrībai „Vanags” Gaigalavas pagastā  

34. Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu  

35. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu  

36. Par īrētās dzīvojamās telpas apmaiņu pret citu īrējamu dzīvojamo telpu S.D. Lendžu 

pagastā  

37. Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu ar B. K. Lendžu pagastā  

38. Par atteikumu izīrēt sociālo dzīvokli V. R. Stružānu pagastā  

39. Par personu izslēgšanu no Rēzeknes novada pašvaldības pirmās kārtas palīdzības 

reģistra  

40. Par Rēzeknes novada domes 2019.gada 9.maija lēmuma “Par projekta “Nautrēnu 

pagastu apvienības struktūrvienības “Lendžu pagasta pārvalde” administratīvās 

ēkas piebraucamā laukuma seguma nomaiņa un labiekārtošana” atbalstu” 

precizēšanu  

 

 

Par izsludinātās Rēzeknes novada domes sēdes darba kārtības apstiprināšanu 
(Ziņo E.Pizāne) 

 

Izskatījusi Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietnieces Elvīras Pizānes 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” 13 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Anatolijs 

Laizāns, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris 

Stanka, Viktors Ščerbakovs, Ērika Teirumnieka), “pret” - nav, “atturas” – nav, n o l e m j: 

 

apstiprināt izsludināto Rēzeknes novada domes 2019.gada 1.augusta sēdes darba kārtību (1. 

- 40.jautājums). 

 

 

1. § 

Par Rēzeknes novada pašvaldības un tās padotībā esošo iestāžu grāmatvedības uzskaites 

kārtības apstiprināšanu  
(Ziņo S.Ančikovska) 

 

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

kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumu Nr.585 “Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un 

organizāciju” 41.punktu, ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 25.jūlija 

priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” 14 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, 

Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Elvīra 

Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Ērika 

Teirumnieka), “pret” - nav, “atturas” – nav, n o l e m j: 
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1. apstiprināt Rēzeknes novada pašvaldības un tās padotībā esošo iestāžu grāmatvedības 

uzskaites kārtību (kārtība pievienota – datu nesējā). 

2. Atzīt par spēku zaudējušu Rēzeknes novada domes 2010.gada 21.oktobra lēmumu “Par 

Rēzeknes novada pašvaldības grāmatvedības politikas jaunās redakcijas apstiprināšanu” 

(protokols Nr.23; 2.§), ar 2011.gada 17.marta grozījumiem (protokols Nr.7; 100.§), ar 

2011.gada 5.maija grozījumiem (protokols Nr.10; 92.§), ar 2013.gada 16.maija 

grozījumiem (protokols Nr.13; 73.§), ar 2014.gada 20.februāra grozījumiem (protokols 

Nr.4; 3.§), ar 2017.gada 21.septembra grozījumiem (protokols Nr.23; 3.§), ar 2017.gada 

2.novembra grozījumiem (protokols Nr.26; 1.§), ar 2017.gada 21.decembra 

grozījumiem (protokols Nr.30; 5.§), ar 2018.gada 1.marta grozījumiem (protokols Nr.6; 

8.§) un ar 2018.gada 3.maija grozījumiem (protokols Nr.11; 4.§). 

 

2. § 

Par sadarbības līguma slēgšanu ar biedrību “Latvijas Sarkanais Krusts”  
(Ziņo S.Frančenko, Debatē P.Melnis, S.Šķesters, S.Frančenko, E.Pizāne, I.Turka, V.Deksnis) 

 

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

biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” 2019.gada 20.jūnija iesniegumu un Finanšu patstāvīgās 

komitejas 2019.gada 13.janvāra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” 14 (Regīna 

Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, Zigfrīds 

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

Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Ērika Teirumnieka), “pret” - nav, “atturas” – nav, n o l e m j: 

 

1. noslēgt sadarbības līgumu par sadarbību veidot multifunkcionālu sociālās aprūpes 

centru starp Rēzeknes novada pašvaldību un biedrību “Latvijas Sarkanais Krusts” 

(sadarbības līgums pievienots). 

2. Uzdot domes priekšsēdētāja vietniecei Elvīrai Pizānei parakstīt līgumu par sadarbību 

starp Rēzeknes novada pašvaldību un biedrību “Latvijas Sarkanais Krusts”. 

 

3. § 

Par 2019.gada 6.jūnija Rēzeknes novada domes lēmumu “Par nomas līguma noslēgšanu ar 

SIA “Bite Latvija” Nagļu pagastā, Rēzeknes novadā” un “Par nomas līguma noslēgšanu ar 

SIA “Bite Latvija” Stoļerovas pagastā, Rēzeknes novadā” grozījumiem  
(Ziņo S.Frančenko) 

 

Izskatot SIA “BITE Latvija”, reģistrācijas Nr.40003742426, juridiskā adrese: Uriekstes 

iela 2A, Rīga, 2019.gada 10.jūlija iesniegumus par nomas līguma termiņa pagarināšanu, Rēzeknes 

novada dome konstatē, ka 2013.gada 3.martā Rēzeknes novada pašvaldības Nagļu pagasta 

pārvalde noslēgusi Ūdenstorņa daļas nomas līgumu uz 10 gadiem ar SIA “Bite Latvija” par 

inženierstruktūru izbūvi un aprīkojuma uzglabāšanu, kā arī daļu ēkas jumta inženierstruktūru 

izbūvei un telekomunikāciju aprīkojuma uzglabāšanai, kas sastāv no vietas uz esošā ūdenstorņa 

un zemes (kadastra Nr.7874 005 0176) pie ūdenstorņa 5 m2 platībā, un 2013.gada 3.martā 

Rēzeknes novada pašvaldības Stoļerovas pagasta pārvalde noslēgusi Ūdenstorņa daļas nomas 

līgumu uz 10 gadiem ar SIA “Bite Latvija” par inženierstruktūru izbūvi un aprīkojuma 

uzglabāšanu, kā arī daļu ēkas jumta inženierstruktūru izbūvei un telekomunikāciju aprīkojuma 

uzglabāšanai, kas sastāv no vietas uz esošā ūdenstorņa un zemes (kadastra Nr.7892 002 0255) pie 

ūdenstorņa 3 m2 platībā.  

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

personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.1panta pirmo daļu, 

Civillikuma 2112.pantu, Ministru Kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumu Nr.97 „Publiskas 
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personas mantas iznomāšanas noteikumi” 6.3.punktu, Rēzeknes novada domes 2019.gada 6.jūnija 

lēmumu “Par nomas līguma noslēgšanu ar SIA “Bite Latvija” Nagļu pagastā, Rēzeknes novadā” 

(protokols Nr.13, 32.§) un Rēzeknes novada domes 2019.gada 6.jūnija lēmumu “Par nomas līguma 

noslēgšanu ar SIA “Bite Latvija” Stoļerovas pagastā, Rēzeknes novadā” (protokols Nr.13, 33.§), 

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

dome, balsojot “par” 14 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, 

Anatolijs Laizāns, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, 

Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Ērika Teirumnieka), “pret” - nav, 

“atturas” – nav, n o l e m j: 

 

1. grozīt Rēzeknes novada domes 2019.gada 6.jūnija lēmumu “Par nomas līguma 

noslēgšanu ar SIA “Bite Latvija” Nagļu pagastā, Rēzeknes novadā” un izteikt lēmuma 

1.1.punktu šādā redakcijā: “1.1. līgums stājas spēkā 2019.gada 10.jūnijā, un tā darbības 

termiņš ir līdz 2028.gada 31.decembrim”. 

2. Uzdot Dricānu pagastu apvienības struktūrvienībai “Gaigalavas pagasta pārvalde” 

vadītājai Valentīnai Pustei noslēgt vienošanos par nomas līguma grozījumiem ar                         

SIA “BITE Latvija”. 

3. Grozīt Rēzeknes novada domes 2019.gada 6.jūnija lēmumu “Par nomas līguma 

noslēgšanu ar SIA “Bite Latvija” Stoļerovas pagastā, Rēzeknes novadā” un izteikt 

lēmuma 1.1.punktu šādā redakcijā: “1.1. līgums stājas spēkā 2019.gada 10.jūnijā, un tā 

darbības termiņš ir līdz 2028.gada 31.decembrim”. 

4. Uzdot Kaunatas pagastu apvienības struktūrvienība Stoļerovas pagasta pārvaldes 

vadītājam Aivaram Lukšam noslēgt līgumu ar SIA “BITE Latvija”. 

 

4. § 

Par nekustamā īpašuma “Pagasta ēka”, Gornicā, Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā, ar 

kadastra apzīmējumu 7888 014 0075 001 telpu nomas tiesību izsoles atzīšanu par 

nenotikušu  
(Ziņo S.Frančenko) 

 

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

2018.gada 20.februāra noteikumu Nr.97 “Publiskās personas mantas iznomāšanas noteikumi” 

68.punktu, Rēzeknes novada domes 2019.gada 20.jūnija lēmumu “Par nekustamā īpašuma 

“Pagasta ēka” Gornicā, Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā, telpu nomas tiesību izsoli 

komercdarbībai”, 2019.gada 10.jūlija izsoles protokolu, ņemot vērā izsoles dalībnieku IK “Inese 

Krasutina”, reģ. Nr.42402019059, un SIA “ADS CO”, reģ. Nr.42403044570, 2019.gada 12.jūlija 

atteikšanos no telpu nomas tiesībām nesamērīgi augstas nosolītās nomas maksas dēļ un Finanšu 

pastāvīgās komitejas 2019.gada 25.jūlija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” 14 

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

Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, 

Viktors Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Ērika Teirumnieka), “pret” - nav, “atturas” – nav, 

n o l e m j: 

 

atzīt Rēzeknes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – “Pagasta ēka” Gornicā, 

Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā, telpas 66,4 m2 platībā, kas atrodas Saules ielā 4, Gornicā, 

Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā, mutisko izsoli ar augšupejošu soli par nenotikušu, jo abi 

izsoles dalībnieki IK “Inese Krasutina”, reģ. Nr.42402019059, un SIA “ADS CO”, reģ. 

Nr.42403044570, atteicās no telpu nomas tiesībām nesamērīgi augstas nosolītās nomas maksas 

dēļ.  
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Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā 

stāšanās dienas, pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā 

(Atbrīvošanas alejā 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

5. § 

Par neapbūvētas pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

7886 003 0565 Sakstagala pagastā nomas tiesību izsoli  
(Ziņo A.Bringule) 

 

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

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

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

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

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

vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 25.jūlija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, 

balsojot “par” 14 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, 

Anatolijs Laizāns, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, 

Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Ērika Teirumnieka), “pret” - nav, 

“atturas” – nav, n o l e m j: 

 

1. nodot nomā neapbūvētu pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 

7886 003 0565 ar platību 0,80 ha Sakstagala 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 7886 003 0565 izsoles procedūras 

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

komisijas priekšsēdētāja -  Tamāra Tutina, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 

“Dricānu pagastu apvienība” struktūrvienības “Sakstagala 

pagasta pārvade” vadītāja; 

komisijas locekļi:  Andris Laizāns, Rēzeknes novada pašvaldības Zemes 

pārvaldības dienesta zemes lietu speciālists; 

Marija Vasiļjeva, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 

“Dricānu pagastu apvienība” struktūrvienības “Sakstagala 

pagasta pārvalde” lietvede.  

4. Apstiprināt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7886 003 0565, kas atrodas 

Sakstagalā, Sakstagala pagastā, Rēzeknes novadā, izsoles noteikumus (izsoles 

noteikumi pievienoti). 

5. Komisijai nodrošināt informācijas publicēšanu par izsoli Rēzeknes novada 

pašvaldības mājas lapā un informāciju izvietot Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 

“Dricānu pagastu apvienība” struktūrvienības “Sakstagala pagasta pārvalde” 

informācijas stendā. 

6. Uzdot Komisijai apstiprināt pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 7886 003 0565 ar platību 0,80 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. 
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8. Uzdod Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “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 mājaslapā. 

9. Uzdot Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Dricānu pagasta pārvalde” 

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. 

 

6. § 

Par neapbūvētas pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  

7886 005 0186 Sakstagala pagastā nomas tiesību izsoli  
(Ziņo A.Bringule) 

 

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

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

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

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

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

vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 25.jūlija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, 

balsojot “par” 14 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, 

Anatolijs Laizāns, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, 

Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Ērika Teirumnieka), “pret” - nav, 

“atturas” – nav, n o l e m j: 

 

1. nodot nomā neapbūvētu pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 

7886 005 0186 ar platību 2,00 ha Sakstagala pagastā, rīkojot zemes nomas tiesību 

izsoli. 

2. Noteikt objekta izsoles sākumcenu 34,00 EUR (trīsdesmit četri EUR 00 centi) gadā 

(bez PVN). 

3. Izveidot zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7886 005 0186 izsoles procedūras 

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

komisijas priekšsēdētāja -  Tamāra Tutina, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 

“Dricānu pagastu apvienība” struktūrvienības “Sakstagala 

pagasta pārvade” vadītāja; 

komisijas locekļi:  Andris Laizāns, Rēzeknes novada pašvaldības Zemes 

pārvaldības dienesta zemes lietu speciālists; 

Marija Vasiļjeva, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 

“Dricānu pagastu apvienība” struktūrvienības “Sakstagala 

pagasta pārvalde” lietvede.  

4. Apstiprināt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7886 005 0186, kas atrodas 

Boreņi, Sakstagala pagastā, Rēzeknes novadā, izsoles noteikumus (izsoles noteikumi 

pievienoti). 

5. Komisijai nodrošināt informācijas publicēšanu par izsoli Rēzeknes novada 

pašvaldības mājas lapā un informāciju izvietot Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 

“Dricānu pagastu apvienība” struktūrvienības “Sakstagala pagasta pārvalde” 

informācijas stendā. 
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6. Uzdot Komisijai apstiprināt pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 7886 005 186 ar platību 2,00 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 iestādei “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 iestādes “Dricānu pagasta pārvalde” 

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. 

 

7. § 

Par neapbūvētas pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

7886 007 0044 Sakstagala pagastā nomas tiesību izsoli  
(Ziņo A.Bringule) 

 

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

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

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

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

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

vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 25.jūlija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, 

balsojot “par” 14 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, 

Anatolijs Laizāns, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, 

Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Ērika Teirumnieka), “pret” - nav, 

“atturas” – nav, n o l e m j: 

 

1. nodot nomā neapbūvētu pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 

7886 007 0044 ar platību 1,00 ha Sakstagala 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 7886 007 0044 izsoles procedūras 

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

komisijas priekšsēdētāja -  Tamāra Tutina, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 

“Dricānu pagastu apvienība” struktūrvienības “Sakstagala 

pagasta pārvade” vadītāja; 

komisijas locekļi:  Andris Laizāns, Rēzeknes novada pašvaldības Zemes 

pārvaldības dienesta zemes lietu speciālists; 
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Marija Vasiļjeva, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 

“Dricānu pagastu apvienība” struktūrvienības “Sakstagala 

pagasta pārvalde” lietvede.  

4. Apstiprināt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7886 007 0044, kas atrodas 

Mežalovnieki, Sakstagala pagastā, Rēzeknes novadā, izsoles noteikumus (izsoles 

noteikumi pievienoti). 

5. Komisijai nodrošināt informācijas publicēšanu par izsoli Rēzeknes novada 

pašvaldības mājas lapā un informāciju izvietot Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 

“Dricānu pagastu apvienība” struktūrvienības “Sakstagala pagasta pārvalde” 

informācijas stendā. 

6. Uzdot Komisijai apstiprināt pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 7886 007 0044 ar platību 1,00 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. 

 

8. § 

Par dzīvokļa īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā  
(Ziņo I.Turka) 

 

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

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

2019.gada 25.jūlija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” 14 (Regīna Baranova, 

Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, Zigfrīds Lukaševičs, 

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

Staņislavs Šķesters, 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 Ezera ielā 30-5, Vecružinā, Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā, 

kadastra Nr.7888 900 0223, platība 20,0 m2, kas sastāv no: 

1.1.telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 7888 004 0023 001 005; 

1.2. pie dzīvokļa īpašuma piederošajām: 

1.2.1. 2000/32570 domājamajām daļām no zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 7888 004 0023; 
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1.2.2. 2000/32570 domājamajām daļām no ēkas (būves) ar kadastra 

apzīmējumu 7888 004 0023 001. 

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

vārda dzīvokļa īpašumu Rāznas ielā 24–8, Kaunatā, Kaunatas pagastā, Rēzeknes 

novadā, kadastra Nr.7862 900 0118, platība 71,7 m2, kas sastāv no: 

2.1.telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 7862 005 0303 002 008; 

2.2.pie dzīvokļa īpašuma piederošajām: 

2.2.1. 687/13609 domājamajām daļām no ēkas (būves) ar kadastra apzīmējumu 

7862 005 0303 002. 

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

vārda dzīvokļa īpašumu Egļu ielā 2-2, Lendžos, Lendžu pagastā, Rēzeknes novadā, 

kadastra Nr.7866 900 0050, platība 69,8 m2, kas sastāv no:  

3.1 telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 7866 003 0184 001 002;  

3.2 pie dzīvokļa īpašuma piederošajām:  

3.2.1. 664/13263 domājamajām daļām no zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 7866 003 0184;  

3.2.2. 664/13263 domājamajām daļām no ēkas (būves) ar kadastra 

apzīmējumu 7866 003 0184 001. 

 

9. § 

Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) „Jaunā māja 1”, Dricānos, Dricānu pagastā, nosacītās cenas 

apstiprināšanu  
(Ziņo I.Turka) 

 

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

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

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

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

process un atsavināšanas rezultātā iegūto līdzekļu izlietošana Rēzeknes novada pašvaldībā” 

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

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

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

domes 2019.gada 21.marta lēmumu (protokols Nr.7, 29.§) “Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..), ”Jaunā 

māja 1”, Dricāni, Dricānu pagasts, nodošanu atsavināšanai Ļ.T.” un Ļ.T. 2019.gada 22.jūlija 

iesniegumu, ņemot vērā Dricānu pagasta pārvaldes nekustamā īpašuma Nr.(..) “Jaunā māja 1”, 

Dricānos, Dricānu pagastā, novērtēšanas komisijas 2019.gada 1.jūlija sēdes protokolu un Finanšu 

pastāvīgās komitejas 2019.gada 25.jūlija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” 14 

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

Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, 

Viktors Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Ērika Teirumnieka), “pret” - nav, “atturas” – nav, 

n o l e m j: 

 

1. apstiprināt dzīvokļa īpašuma Nr.(..) „Jaunā māja 1”, Dricānos, Dricānu pagastā, 

Rēzeknes novadā, ar kadastra Nr.7850 900 0041, platība 59,4 m2, nosacīto cenu EUR 2 

188,05 (divi tūkstoši viens simts astoņdesmit astoņi euro, 05 centi). 

2. Pārdot Ļ.T., personas kods (..), deklarētā dzīvesvieta: (..), dzīvokļa īpašuma Nr.(..) 

„Jaunā māja 1”, Dricānos, Dricānu pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7850 900 

0041, platība 59,4 m2, par brīvu cenu, kas ir vienāda ar nosacīto cenu, t.i., EUR 2 188,05 

(divi tūkstoši viens simts astoņdesmit astoņi euro, 05 centi).  
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3. Noteikt pirmo iemaksu 10 % (desmit procentu) apmērā no dzīvokļa īpašuma Nr.5 

„Jaunā māja 1” nosacītās cenas, t. i., EUR 218,81 (divi simti astoņpadsmit euro 81 

cents). 

4. Noteikt pirmās iemaksas samaksas termiņu līdz 2019.gada 1.septembrim. 

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

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

Juridiskajai un lietvedības nodaļai par pirmās iemaksas samaksu. 

6. Uzdot Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniecei Elvīrai Pizānei noslēgt 

nomaksas pirkuma līgumu ar Ļ. T. 1 (viena) mēneša laikā no pirmās iemaksas samaksas 

dienas. 

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

noslēgšanas dienas. 

8. Noteikt, ka par atlikto maksājumu Ļ.T. maksās sešus procentus gadā no vēl 

nesamaksātās pirkuma maksas daļas un par pirkuma līgumā noteikto maksājumu 

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

summas par katru kavējuma dienu. 

9. Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2019.gada 21.marta lēmuma (protokols Nr.7, 

29.§) 2.punktu, Ļ.T. 2019.gada 2.aprīlī iemaksāja Rēzeknes novada pašvaldības 

Dricānu pagasta pārvaldes, reģ. Nr. 40900027407, struktūrvienības “Dricānu pagasta 

pārvalde” AS “SEB banka” norēķinu kontā LV32UNLA0055000968650 EUR 215,00 

(divi simti piecpadsmit euro 00 centu). 

10. Ieskaitīt atlikušo pirkuma maksas daļu EUR 1 973,05 (viens tūkstotis deviņi simti 

septiņdesmit trīs euro 05 centi) Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Dricānu pagastu 

apvienības”, reģ. Nr. 40900027407, struktūrvienības “Dricānu pagasta pārvalde” AS 

“SEB banka” norēķinu kontā LV32UNLA0055000968650. 

11. Noteikt, ka ar dzīvokļa īpašuma Nr.(..) „Jaunā māja 1” pirkuma līguma noslēgšanas 

brīdi tiek izbeigts ar Ļ. T. noslēgtais Dzīvojamās telpas īres līgums. 

12. Samazināt iestādes “Dricānu pagastu apvienība” struktūrvienībai “Dricānu pagasta 

pārvalde” 2019.gadam plānoto transfertu no pašvaldības budžeta 10 % (desmit 

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

koriģējot transfertu, izdarot kārtējos budžeta grozījumus. 

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

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

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

esošo pašvaldības nekustamo īpašumu kadastrālajai uzmērīšanai un ierakstīšanai 

zemesgrāmatā. 

 

10. § 

Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) “Jaunā māja 2”, Dricāni, Dricānu pagasts, nosacītās cenas 

apstiprināšanu  
(Ziņo I.Turka) 

 

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 16.maija lēmumu (protokols Nr.12, 14.§) “Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) ”Jaunā 
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māja 2”, Dricāni, Dricānu pagasts, nodošanu atsavināšanai Ē.T.” un Ē.T. 2019.gada 15.jūlija 

iesniegumu, ņemot vērā Dricānu pagasta pārvaldes nekustamā īpašuma Nr.(..) “Jaunā māja 2”, 

Dricānos, Dricānu pagastā, novērtēšanas komisijas 2019.gada 1.jūlija sēdes protokolu un Finanšu 

pastāvīgās komitejas 2019.gada 25.jūlija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” 14 

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

Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, 

Viktors Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Ērika Teirumnieka), “pret” - nav, “atturas” – nav, 

n o l e m j: 

 

1. apstiprināt dzīvokļa īpašuma Nr.(..) „Jaunā māja 2”, Dricānos, Dricānu pagastā, 

Rēzeknes novadā, ar kadastra Nr.7850 900 0043, platība 59,3 m2, nosacīto cenu EUR 2 

257,45 (divi tūkstoši divi simti piecdesmit septiņi euro 45 centi). 

2. Pārdot Ē.T., personas kods (..), dzīvo: (..), dzīvokļa īpašumu Nr.(..) „Jaunā māja 2” ar 

kadastra Nr. 7850 900 0043, kas atrodas Dricānu pagastā, Rēzeknes novadā, par brīvu 

cenu, kas ir vienāda ar nosacīto cenu, t.i., EUR 2 257,45 (divi tūkstoši divi simti 

piecdesmit septiņi euro 45 centi). 

3. Noteikt pirkuma maksas samaksas termiņu līdz 2019.gada 1.decembrim. 

4. Uzdot iestādes “Dricānu pagastu apvienība” struktūrvienībai “Dricānu 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 Ē.T. 1 (viena) mēneša laikā no pirkuma maksas samaksas dienas. 

6. Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2019.gada 16.maija lēmumu (protokols Nr.12, 

14.§) 2.punktu, Ē.T. 2019.gada 1.jūnijā iemaksāja Rēzeknes novada pašvaldības 

iestādes “Dricānu pagastu apvienība” reģ. Nr. 40900027407, struktūrvienības “Dricānu 

pagasta pārvalde” AS “SEB banka” norēķinu kontā LV32UNLA0055000968650 EUR 

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

7. Ieskaitīt atlikušo pirkuma maksas daļu EUR 2 042,45 (divi tūkstoši četrdesmit divi euro 

45 centi) iestādes “Dricānu pagastu apvienība”, reģ. Nr. 40900027407, struktūrvienības 

“Dricānu pagasta pārvalde” AS “SEB banka” norēķinu kontā 

LV32UNLA0055000968650. 

8. Noteikt, ka ar dzīvokļa īpašuma Nr.(..) „Jaunā māja 2”, Dricānos, Dricānu pagastā, 

Rēzeknes novadā, pirkuma līguma noslēgšanas brīdī tiek izbeigts ar Ē.T. noslēgtais 

Dzīvojamās telpas īres līgums. 

9. Samazināt iestādes “Dricānu pagastu apvienība” struktūrvienībai “Dricānu pagasta 

pārvalde” 2019.gadā plānoto transfertu no pašvaldības budžeta 10% (desmit procentu) 

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

transfertu, izdarot kārtējos budžeta grozījumus. 

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

“Dricānu pagastu apvienība” struktūrvienībai “Dricānu pagasta pārvalde” radās, veicot 

nekustamā īpašuma novērtēšanu, ir izlietojami Dricānu pagasta teritorijā esošo 

pašvaldības nekustamo īpašumu kadastrālajai uzmērīšanai un ierakstīšanai 

zemesgrāmatā. 

 

11. § 

Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) „Kļavas”, Dricānos, Dricānu pagastā, nosacītās cenas 

apstiprināšanu  
(Ziņo I.Turka) 

 

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, 
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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 3.janvāra lēmumu (protokols Nr.1, 5.§) “Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) “Kļavas”, 

Dricāni, Dricānu pagasts, nodošanu atsavināšanai N.V.” un N.V. 2019.gada 24.jūlija iesniegumu, 

ņemot vērā Dricānu pagasta pārvaldes nekustamā īpašuma Nr.(..) “Kļavas”, Dricānos, Dricānu 

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

komitejas 2019.gada 25.jūlijā priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” 14 (Regīna 

Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, Zigfrīds 

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

Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Ērika Teirumnieka), “pret” - nav, “atturas” – nav, n o l e m j: 

 

1. apstiprināt dzīvokļa īpašuma Nr.(..) „Kļavas”, Dricānos, Dricānu pagastā, Rēzeknes 

novadā, ar kadastra Nr.7850 900 0035, platība 39,1 m2 nosacīto cenu EUR 1 698,05 

(viens tūkstotis seši simti deviņdesmit astoņi euro, 05 centi). 

2. Pārdot N.V., personas kods (..), deklarētā dzīvesvieta: (..), dzīvokļa īpašuma Nr.(..), 

„Kļavas”, Dricānos, Dricānu pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7850 900 0035, 

platība 39,4 m2, par brīvu cenu, kas ir vienāda ar nosacīto cenu, t.i., EUR 1 698,05 (viens 

tūkstotis seši simti deviņdesmit astoņi euro, 05 centi), 

3. Noteikt pirmo iemaksu 10 % (desmit procentu) apmērā no dzīvokļa īpašuma Nr.8 

„Kļavas” nosacītās cenas, t. i., 169,81 euro (viens simts sešdesmit deviņi euro 81 cents). 

4. Noteikt pirmās iemaksas samaksas termiņu līdz 2019.gada 1.septembrim. 

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

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

Juridiskajai un lietvedības nodaļai par pirmās iemaksas samaksu. 

6. Uzdot Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniecei Elvīrai Pizānei noslēgt 

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

dienas. 

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

noslēgšanas dienas. 

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

nesamaksātās pirkuma maksas daļas un par pirkuma līgumā noteikto maksājumu 

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

summas par katru kavējuma dienu. 

9. Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2019.gada 21.marta lēmuma (protokols Nr.1, 

5.§) 2.punktu, N.V. 2019.gada 30.janvārī iemaksāja Rēzeknes novada pašvaldības 

Dricānu pagasta pārvaldes, reģ. Nr. 40900027407, struktūrvienības “Dricānu pagasta 

pārvalde” AS “SEB banka” norēķinu kontā LV32UNLA0055000968650 EUR 215,00 

(divi simti piecpadsmit euro 00 centu). 

10. Ieskaitīt atlikušo pirkuma maksas daļu EUR 1 483,05 (viens tūkstotis četri simti 

astoņdesmit trīs euro 05 centi) Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Dricānu pagastu 

apvienības”, reģ. Nr. 40900027407, struktūrvienības “Dricānu pagasta pārvalde” AS 

“SEB banka” norēķinu kontā LV32UNLA0055000968650. 

11. Noteikt, ka ar dzīvokļa īpašuma Nr.(..) „Kļavas” pirkuma līguma noslēgšanas brīdi tiek 

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

12. Samazināt iestādes “Dricānu pagastu apvienība” struktūrvienībai “Dricānu pagasta 

pārvalde” 2019.gadam plānoto transfertu no pašvaldības budžeta 10 % (desmit 
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procentu) apmērā, noapaļojot pilnos skaitļos no nekustamā īpašuma nosacītās cenas, 

koriģējot transfertu, izdarot kārtējos budžeta grozījumus. 

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

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

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

esošo pašvaldības nekustamo īpašumu kadastrālajai uzmērīšanai un ierakstīšanai 

zemesgrāmatā. 

 

12. § 

Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) „Vējiņi”, Dricānos, Dricānu pagastā, nosacītās cenas 

apstiprināšanu  
(Ziņo I.Turka) 

 

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.marta lēmumu (protokols Nr.6., 23.§) “Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) ”Vējiņi”, 

Dricāni, Dricānu pagasts, nodošanu atsavināšanai L. V.” un L. V. 2019.gada 24.jūlija iesniegumu, 

ņemot vērā Dricānu pagasta pārvaldes nekustamā īpašuma Nr.(..) “Vējiņi”, Dricānos, Dricānu 

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

komitejas 2019.gada 25.jūlijā priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” 14 (Regīna 

Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, Zigfrīds 

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

Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Ērika Teirumnieka), “pret” - nav, “atturas” – nav, n o l e m j: 

 

1. apstiprināt dzīvokļa īpašuma Nr.(..) „Vējiņi”, Dricānos, Dricānu pagastā, Rēzeknes 

novadā, ar kadastra Nr.7850 900 0024, platība 40,9 m2, nosacīto cenu EUR 1 390,10 

(viens tūkstotis trīs simti deviņdesmit euro, 10 centi). 

2. Pārdot L.V., personas kods (..), deklarētā dzīvesvieta: (..), dzīvokļa īpašuma Nr.(..), 

„Vējiņi”, Dricānos, Dricānu pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7850 900 0024, 

platība 40,9 m2, par brīvu cenu, kas ir vienāda ar nosacīto cenu, t.i., EUR 1 390,10 (viens 

tūkstotis trīs simti deviņdesmit euro, 10 centi), 

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

„Vējiņi” nosacītās cenas, t. i., 139,00 euro (viens simts trīsdesmit deviņi euro 00 cents). 

4. Noteikt pirmās iemaksas samaksas termiņu līdz 2019.gada 1.septembrim. 

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

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

Juridiskajai un lietvedības nodaļai par pirmās iemaksas samaksu. 

6. Uzdot Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniecei Elvīrai Pizānei noslēgt 

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

dienas. 

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

noslēgšanas dienas. 

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

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

summas par katru kavējuma dienu. 

9. Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2019.gada 7.marta lēmuma (protokols Nr.6, 

23.§) 2.punktu, L.V. 2019.gada 20.matrā iemaksāja Rēzeknes novada pašvaldības 

Dricānu pagasta pārvaldes, reģ. Nr.40900027407, struktūrvienības “Dricānu pagasta 

pārvalde” AS “SEB banka” norēķinu kontā LV32UNLA0055000968650 EUR 215,00 

(divi simti piecpadsmit euro 00 centu). 

10. Ieskaitīt atlikušo pirkuma maksas daļu EUR 1 175,10 (viens tūkstotis viens simts 

septiņdesmit pieci euro 10 centi) Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Dricānu 

pagastu apvienība”, reģ. Nr. 40900027407, struktūrvienības “Dricānu pagasta pārvalde” 

AS “SEB banka” norēķinu kontā LV32UNLA0055000968650. 

11. Noteikt, ka ar dzīvokļa īpašuma Nr.(..) „Vējiņi” pirkuma līguma noslēgšanas brīdi, tiek 

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

12. Samazināt iestādes “Dricānu pagastu apvienība” struktūrvienībai “Dricānu pagasta 

pārvalde” 2019.gadam plānoto transfertu no pašvaldības budžeta 10 % (desmit 

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

koriģējot transfertu, izdarot kārtējos budžeta grozījumus. 

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

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

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

esošo pašvaldības nekustamo īpašumu kadastrālajai uzmērīšanai un ierakstīšanai 

zemesgrāmatā. 

 

13. § 

Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Rēzeknes ielā 1A, Gaigalavā, Gaigalavas pagastā, nosacītās 

cenas apstiprināšanu  
(Ziņo I.Turka) 

 

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

personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktu, 4.panta ceturtās daļas 

8.punktu, 5.panta ceturto un piekto daļu, 8.panta trešo daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, 

44.panta pirmo un otro daļu, noteikumu Nr.6 „Kārtība, kādā notiek pašvaldības nekustamā 

īpašuma atsavināšanas process un atsavināšanas rezultātā iegūto līdzekļu izlietošana Rēzeknes 

novada pašvaldībā” 25.punktu un likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28.panta pirmās 

daļas 1.punktu, Rēzeknes novada domes 16.05.2019 lēmumu “Par nekustamā īpašuma „Nr.(..) 

Rēzeknes ielā 1A, Gaigalava” Gaigalavas pagastā nodošanu atsavināšanai I.M.” un 2019.gada 

23.jūlija iesniegumu, ņemot vērā Gaigalavas pagasta pārvaldes dzīvokļa īpašuma „Nr.(..)Rēzeknes 

ielā 1A, Gaigalavā” 2019.gada 4.jūlija novērtēšanas komisijas sēdes protokolu un Finanšu 

pastāvīgas komitejas 2019.gada 25.jūlija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” 14 

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

Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, 

Viktors Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Ērika Teirumnieka), “pret” - nav, “atturas” – nav, 

n o l e m j: 

 

1. apstiprināt dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Rēzeknes ielā 1A, Gaigalavā, Gaigalavas pagastā, 

kadastra Nr.7854 900 0083, kopplatībā 47,1 m2, nosacīto cenu EUR 1 662,89 (viens 

tūkstotis seši simti sešdesmit divi euro 89 centi). 

2. Pārdot I.M., personas kods (..), deklarētā dzīvesvieta: (..), dzīvokļa īpašumu Nr.(..), 

kadastra Nr.7854 900 0083, kas atrodas Rēzeknes ielā 1A, Gaigalavā, Gaigalavas 

pagastā, Rēzeknes novadā, par brīvu cenu, kas ir vienāda ar nosacīto cenu, t.i., EUR 1 

662,89 (viens tūkstotis seši simti sešdesmit divi euro 89 centi). 
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3. Noteikt pirmo iemaksu 10 procentu apmērā no dzīvokļa īpašuma nosacītās cenas, t.i., 

EUR 166.29 (viens simts sešdesmit seši euro 29 centi). 

4. Noteikt pirmās iemaksas samaksas termiņu līdz 2019.gada 1.septembrim. 

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

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

Juridiskajai un lietvedības nodaļai par pirmās iemaksas samaksu. 

6. Uzdot Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniecei Elvīrai Pizānei noslēgt 

nomaksas pirkuma līgumu ar I.M. viena mēneša laikā no pirmās iemaksas samaksas 

dienas. 

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

noslēgšanas dienas. 

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

pirkuma maksas daļas un par pirkuma līgumā noteikto maksājumu termiņu kavējumiem 

nokavējuma procentus 0,1 procenta apmērā no kavētās maksājuma summas par katru 

kavējuma dienu. 

9. Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2019.gada 16.maija lēmuma (protokols Nr.12, 

11.§) 2.punktu, 2019.gada 10.jūnijā I.M. iemaksāja iestādes “Dricānu pagastu 

apvienība” struktūrvienībai “Gaigalavas pagasta pārvalde”, reģistrācijas 

Nr.40900027407, norēķinu kontā Nr.LV53UNLA0055000968757, AS “SEB banka”, 

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

10. Ieskaitīt atlikušo pirkuma maksas daļu EUR 1 447,89 (viens tūkstotis četri simti 

četrdesmit četri euro 89 centi) Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Dricānu pagastu 

apvienība”, reģ. Nr. 40900027407 struktūrvienības “Gaigalavas pagasta pārvalde” 

norēķinu kontā Nr.LV LV53UNLA0055000968757, “SEB banka”. 

11. Noteikt, ka ar dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Rēzeknes ielā 1A, Gaigalavā, Gaigalavas 

pagastā, pirkuma līguma noslēgšanas brīdi, tiek izbeigts ar I.M. noslēgtais Dzīvojamās 

telpas īres līgums. 

12. Samazināt iestādes “Dricānu pagastu apvienība” struktūrvienībai “Gaigalavas pagasta 

pārvalde” attiecīgajā gadā plānoto transfertu no pašvaldības budžeta 10 procentu 

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

transfertu, izdarot kārtējos budžeta grozījumus. 

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

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

radās, veicot nekustamā īpašuma novērtēšanu, ir izlietojami Gaigalavas pagasta 

teritorijā esošo pašvaldības nekustamo īpašumu kadastrālajai uzmērīšanai un 

ierakstīšanai zemesgrāmatā. 

 

14. § 

Par nekustamā īpašuma „Bebrukakti 1” Gaigalavas pagastā nosacītās cenas 

apstiprināšanu  
(Ziņo I.Turka) 

 

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 16.maija lēmumu (protokols Nr.12, 9.§), O.B. 2019.gada 25.aprīļa iesniegumu, 
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nekustamā īpašuma “Bebrukakti 1” novērtēšanas komisijas 2019.gada 4.jūlija lēmumu, Finanšu 

pastāvīgās komitejas 2019.gada 25.jūlija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” 14 

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

Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, 

Viktors Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Ērika Teirumnieka), “pret” - nav, “atturas” – nav, 

n o l e m j: 

 

1. apstiprināt nekustamā īpašuma „Bebrukakti 1”, kas atrodas Gaigalavas pagastā, 

Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7854 007 0405, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 7854 007 0333 kopplatībā 5,02 ha, nosacīto cenu EUR 10 658,05 (desmit 

tūkstoši seši simti piecdesmit astoņi euro 05 centi). 

2. Pārdot O.B., personas kods (..), dzīvo: (..), nekustamo īpašumu „Bebrukakti 1”, kas 

atrodas Gaigalavas pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7854 007 0405, par brīvu 

cenu, kas ir vienāda ar nosacīto cenu, t. i., EUR 10658,05 (desmit tūkstoši seši simti 

piecdesmit astoņi euro 05 centi). 

3. Noteikt nekustamā īpašuma pirkuma samaksas termiņu līdz 2019.gada 1.decembrim. 

4. Uzdot iestādes “Dricānu pagastu apvienība” struktūrvienībai „Gaigalavas 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 O.B. 1 (viena) mēneša laikā no pirkuma maksas samaksas dienas. 

6. Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2019.gada 16.maija lēmuma (protokols Nr.12, 

9.§), 2.punktu, O.B. 2019.gada 5.jūnijā iemaksāja Gaigalavas pagasta pārvaldes, 

reģistrācijas Nr.40900027407, norēķinu kontā Nr.LV53UNLA0055000968757, AS 

“SEB banka”, 215,00 euro (divi simti piecpadsmit euro 00 centu). 

7. Ieskaitīt atlikušo pirkuma maksas daļu EUR 10 443,05 (desmit tūkstoši četri simti 

četrdesmit trīs euro 05 centi) Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Dricānu pagastu 

apvienība”, reģ. Nr. 40900027407 struktūrvienības “Gaigalavas pagasta pārvalde” 

norēķinu kontā Nr.LV LV53UNLA0055000968757, “SEB banka”. 

8. Noteikt, ka ar nekustamā īpašuma “Bebrukakti 1” pirkuma līguma noslēgšanas brīdi tiek 

izbeigts ar O.B. noslēgtais Zemes nomas līgums par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 7854 007 0333 nomu. 

9. Samazināt iestādes “Dricānu pagastu apvienība” struktūrvienībai “Gaigalavas pagasta 

pārvalde” attiecīgajā gadā plānoto transfertu no pašvaldības budžeta 10 procentu 

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

transfertu, izdarot kārtējos budžeta grozījumus. 

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

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

radās, veicot nekustamā īpašuma novērtēšanu, ir izlietojami Gaigalavas pagasta 

teritorijā esošo pašvaldības nekustamo īpašumu kadastrālajai uzmērīšanai un 

ierakstīšanai zemesgrāmatā. 

 

15. § 

Par nekustamā īpašuma „Sarkaņi” Kantinieku pagastā nosacītās cenas apstiprināšanu  
(Ziņo I.Turka) 

 

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” 
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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 16.maija lēmumu “Par nekustamā īpašuma “Sarkaņi” Kantinieku pagastā 

nodošanu atsavināšanai I.P.” (protokols Nr.12, 12.§), I.P. 2019.gada 23.jūlija iesniegumu, ņemot 

vērā Kantinieku pagasta pārvaldes nekustamā īpašuma „Sarkaņi” novērtēšanas komisijas 

2019.gada 22.jūlija sēdes protokolu un Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 25.jūlija 

priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” 14 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, 

Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Elvīra 

Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Ērika 

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

 

1. apstiprināt nekustamā īpašuma „Sarkaņi”, kas atrodas “Laimavoti”, Kristceļi, 

Kantinieku pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7860 006 0586, kas sastāv no zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 7886 006 0193 ar platība 1,99 ha nosacīto cenu                    

EUR 3 224, 43 (trīs tūkstoši divi simti divdesmit četri euro 43 centi). 

2. Pārdot I.P., personas kods (..), dzīvo (..), nekustamo īpašumu “Sarkaņi”, kas atrodas 

“Laimavoti”, Kristceļi, Kantinieku pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7860 006 

0586, par brīvu cenu, kas ir vienāda ar nosacīto cenu, t. i., EUR 3 224,43 (trīs tūkstoši 

divi simti divdesmit četri euro 43 centi). 

3. Noteikt pirmo iemaksu par nekustamo īpašumu “Sarkaņi”, Kantinieku pagastā, EUR 

1000,00 (viens tūkstotis euro 00 centi) apmērā no nosacītās cenas. 

4. Noteikt pirmās iemaksas samaksas termiņu līdz 2019.gada 1.septembrim. 

5. Uzdot iestādes “Dricānu pagastu apvienība” struktūrvienībai “Kantinieku pagasta 

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

Juridiskajai un lietvedības nodaļai par pirmās iemaksas samaksu. 

6. Uzdot Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniecei Elvīrai Pizānei noslēgt 

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

dienas. 

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

noslēgšanas dienas. 

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

nesamaksātās pirkuma maksas daļas un par pirkuma līgumā noteikto maksājumu 

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

summas par katru kavējuma dienu. 

9. Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2019.gada 16.maija lēmuma (protokols Nr.12, 

12.§) 2.punktu, 2019.gada 25.maijā I.P. iemaksāja Rēzeknes novada pašvaldības 

Kantinieku pagasta pārvaldes, reģ. Nr.90000025376, norēķinu kontā 

LV64UNLA0055000969141, AS “SEB banka”, EUR 215,00 (divi simti piecpadsmit 

euro 00 centu). 

10. Ieskaitīt atlikušo pirkuma maksas daļu EUR 3 009,43 (trīs tūkstoši deviņi euro 43 centi) 

iestādes “Dricānu pagastu apvienība”, reģ.Nr.40900027407, struktūrvienības 

“Kantinieku pagasta pārvalde”, AS “SEB banka” norēķinu kontā 

LV64UNLA0055000969141.  

11. Noteikt, ka ar nekustamā īpašuma „Sarkaņi” nomaksas pirkuma līguma noslēgšanas 

brīdi tiek izbeigts ar I.P. noslēgtais Zemes nomas līgums. 

12. Samazināt iestādes “Dricānu pagastu apvienība” struktūrvienībai “Kantinieku pagasta 

pārvalde” 2019.gadam plānoto transfertu no pašvaldības budžeta 10 % (desmit 

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

koriģējot transfertu, izdarot kārtējos budžeta grozījumus. 
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13. Noteikt, ka no transferta samazināšanas iegūtie līdzekļi, izņemot izdevumus, kas 

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

radās, veicot nekustamā īpašuma novērtēšanu, ir izlietojami Kantinieku pagasta 

teritorijā esošo pašvaldības nekustamo īpašumu kadastrālajai uzmērīšanai un 

ierakstīšanai zemesgrāmatā. 

 

16. § 

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

apstiprināšanu  
(Ziņo I.Turka) 

 

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

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

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

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

process un atsavināšanas rezultātā iegūto līdzekļu izlietošana Rēzeknes novada pašvaldībā” 

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

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

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

domes 2019.gada 21.marta lēmumu “Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Dārzu ielā 4, Lendžos, Lendžu 

pagastā nodošanu atsavināšanai M.K.” un M.K. 2019.gada 16.jūlija iesniegumu, ņemot vērā 

Nautrēnu pagastu apvienības struktūrvienības „Lendžu pagasta pārvalde” dzīvokļa īpašuma 

„Dārzu ielā 4-(..), Lendžos, Lendžu pagastā” novērtēšanas komisijas 2019.gada 16.jūlija sēdes 

protokolu un Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 25.jūlija priekšlikumu, Rēzeknes novada 

dome, balsojot “par” 14 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, 

Anatolijs Laizāns, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, 

Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Ērika Teirumnieka), “pret” - nav, 

“atturas” – nav, n o l e m j: 

 

1. apstiprināt dzīvokļa īpašuma Nr.(..), Dārzu ielā 4, Lendžos, Lendžu pagastā, Rēzeknes 

novadā, kadastra Nr.7866 900 0040, platība 94,7 m2, nosacīto cenu EUR 2 761,34 (divi 

tūkstoši septiņi simti sešdesmit viens euro 34 centi). 

2. Pārdot M.K., personas kods (..), deklarētā dzīvesvieta (..), dzīvokļa īpašumu Nr.(..), ar 

kadastra Nr.7866 900 0040, kas atrodas Dārzu ielā 4, Lendžos, Lendžu pagastā, 

Rēzeknes novadā, par brīvu cenu, kas ir vienāda ar nosacīto cenu, t.i., EUR 2 761,34 

(divi tūkstoši septiņi simti sešdesmit viens euro 34 centi). 

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

Dārzu ielā 4, Lendžos, Lendžu pagastā, Rēzeknes novadā nosacītās cenas, t.i. 276,13 

(divi simti septiņdesmit seši euro 13 centi). 

4. Noteikt pirmās iemaksas samaksas termiņu līdz 2019.gada 1.septembrim. 

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

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

Juridiskajai un lietvedības nodaļai par pirmās iemaksas samaksu. 

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

pirkuma līgumu ar M.K. viena mēneša laikā no pirmās iemaksas samaksas dienas. 

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

noslēgšanas dienas. 

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

nesamaksātās pirkuma maksas daļas un par pirkuma līgumā noteikto maksājumu 

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

summas par katru kavējuma dienu. 
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9. Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2019.gada 21.marta lēmuma (protokols Nr.7, 

31.§) 2.punktu, 2019.gada 16.aprīlī M.K. iemaksāja Rēzeknes novada pašvaldības 

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

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

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

10. Ieskaitīt atlikušo pirkuma maksas daļu EUR 2 546,34 (divi tūkstoši pieci simti 

četrdesmit seši euro 34 centi) Rēzeknes novada pašvaldības iestādes „Nautrēnu pagastu 

apvienības”, reģ. Nr. 40900027430, struktūrvienības „Lendžu pagasta pārvalde”, AS 

SWEDBANK, norēķinu kontā Nr. LV44HABA0551046048423. 

11. Noteikt, ka ar dzīvokļa īpašuma Nr.(..), kas atrodas Dārzu ielā 4, Lendžos, Lendžu 

pagastā, Rēzeknes novadā, nomaksas pirkuma līguma noslēgšanas brīdi tiek izbeigts ar 

M.K. noslēgtais Dzīvojamās telpas īres līgums. 

12. Samazināt iestādes „Nautrēnu pagastu apvienība” struktūrvienībai „Lendžu pagasta 

pārvalde” 2019.gadam plānoto transfertu no pašvaldības budžeta 10 % (desmit 

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

koriģējot transfertu, izdarot kārtējos budžeta grozījumus.  

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

iestādes „Nautrēnu pagastu apvienība” struktūrvienībai „Lendžu pagasta pārvalde” 

radās, veicot dzīvokļa īpašuma novērtēšanu, ir izlietojami Lendžu pagasta teritorijā 

esošo pašvaldības nekustamo īpašumu kadastrālajai uzmērīšanai un ierakstīšanai 

zemesgrāmatā. 

 

17. § 

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

apstiprināšanu  
(Ziņo I.Turka, Debatē S.Šķesters, J.Troška, E.Pizāne, I.Turka) 

 

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 20.jūnija lēmumu “Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Dārzu ielā 4, Lendžos, Lendžu 

pagastā nodošanu atsavināšanai A. N.” un A. N. 2019.gada 17.jūlija iesniegumu, ņemot vērā 

Nautrēnu pagastu apvienības struktūrvienības „Lendžu pagasta pārvalde” dzīvokļa īpašuma 

„Dārzu ielā 4-(..), Lendžos, Lendžu pagastā” novērtēšanas komisijas 2019.gada 16.jūlija sēdes 

protokolu un Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 25.jūlija priekšlikumu, Rēzeknes novada 

dome, balsojot “par” 14 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, 

Anatolijs Laizāns, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, 

Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Ērika Teirumnieka), “pret” - nav, 

“atturas” – nav, n o l e m j: 

 

1. apstiprināt dzīvokļa īpašuma Nr.(..), Dārzu ielā 4, Lendžos, Lendžu pagastā, Rēzeknes 

novadā, kadastra Nr.7866 900 0047, platība 94,5 m2, nosacīto cenu EUR 2 761,34 (divi 

tūkstoši septiņi simti sešdesmit viens euro 34 centi). 

2. Pārdot A. N., personas kods (..), deklarētā dzīvesvieta Dārzu ielā 4-(..), Lendžos, Lendžu 

pagastā, Rēzeknes novadā, dzīvokļa īpašumu Nr.(..), ar kadastra Nr.7866 900 0047, kas 

atrodas Dārzu ielā 4, Lendžos, Lendžu pagastā, Rēzeknes novadā, par brīvu cenu, kas ir 
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vienāda ar nosacīto cenu, t.i., EUR 2 761,34 (divi tūkstoši septiņi simti sešdesmit viens 

euro 34 centi). 

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

Dārzu ielā 4, Lendžos, Lendžu pagastā, Rēzeknes novadā nosacītās cenas, t.i. 276,13 

(divi simti septiņdesmit seši euro 13 centi) 

4. Noteikt pirmās iemaksas samaksas termiņu līdz 2019.gada 1.septembrim. 

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

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

Juridiskajai un lietvedības nodaļai par pirmās iemaksas samaksu. 

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

pirkuma līgumu ar A. N. viena mēneša laikā no pirmās iemaksas samaksas dienas. 

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

noslēgšanas dienas. 

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

nesamaksātās pirkuma maksas daļas un par pirkuma līgumā noteikto maksājumu 

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

summas par katru kavējuma dienu. 

9. Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2019.gada 20.jūnija lēmuma (protokols Nr.14, 

27.§) 2.punktu, 2019.gada 1.jūlijā A. N. iemaksāja Rēzeknes novada pašvaldības 

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

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

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

10. Ieskaitīt atlikušo pirkuma maksas daļu EUR 2 546,34 (divi tūkstoši pieci simti 

četrdesmit seši euro 34 centi) Rēzeknes novada pašvaldības iestādes „Nautrēnu pagastu 

apvienības”, reģ. Nr. 40900027430, struktūrvienības „Lendžu pagasta pārvalde” AS 

SWEDBANK norēķinu kontā Nr. LV44HABA0551046048423. 

11. Noteikt, ka ar dzīvokļa īpašuma Nr.(..), kas atrodas Dārzu ielā 4, Lendžos, Lendžu 

pagastā, Rēzeknes novadā, nomaksas pirkuma līguma noslēgšanas brīdi tiek izbeigts ar 

A. N. noslēgtais Dzīvojamās telpas īres līgums. 

12. Samazināt iestādes „Nautrēnu pagastu apvienība” struktūrvienībai „Lendžu pagasta 

pārvalde” 2019.gadam plānoto transfertu no pašvaldības budžeta 10 % (desmit 

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

koriģējot transfertu, izdarot kārtējos budžeta grozījumus.  

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

iestādes „Nautrēnu pagastu apvienība” struktūrvienībai „Lendžu pagasta pārvalde” 

radās, veicot dzīvokļa īpašuma novērtēšanu, ir izlietojami Lendžu pagasta teritorijā 

esošo pašvaldības nekustamo īpašumu kadastrālajai uzmērīšanai un ierakstīšanai 

zemesgrāmatā. 

 

18. § 

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

apstiprināšanu  
(Ziņo I.Turka) 

 

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

domes 2019.gada 20.jūnija lēmumu “Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Dārzu ielā 4, Lendžos, Lendžu 

pagastā nodošanu atsavināšanai M. D.” un M. D. 2019.gada 17.jūlija iesniegumu, ņemot vērā 

Nautrēnu pagastu apvienības struktūrvienības „Lendžu pagasta pārvalde” dzīvokļa īpašuma 

„Dārzu ielā 4-(..), Lendžos, Lendžu pagastā” novērtēšanas komisijas 2019.gada 16.jūlija sēdes 

protokolu un Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 25.jūlija priekšlikumu, Rēzeknes novada 

dome, balsojot “par” 14 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, 

Anatolijs Laizāns, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, 

Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Ērika Teirumnieka), “pret” - nav, 

“atturas” – nav, n o l e m j: 

 

1. apstiprināt dzīvokļa īpašuma Nr.(..), Dārzu ielā 4, Lendžos, Lendžu pagastā, Rēzeknes 

novadā, kadastra Nr.7866 900 0044, platība 70,4 m2, nosacīto cenu EUR 2 361,34 (divi 

tūkstoši trīs simti sešdesmit viens euro 34 centi). 

2. Pārdot M. D., personas kods (..), deklarētā dzīvesvieta (..), dzīvokļa īpašumu Nr.(..), ar 

kadastra Nr.7866 900 0044, kas atrodas Dārzu ielā 4, Lendžos, Lendžu pagastā, 

Rēzeknes novadā, par brīvu cenu, kas ir vienāda ar nosacīto cenu, t.i., EUR 2 361,34 

(divi tūkstoši trīs simti sešdesmit viens euro 34 centi). 

3. Noteikt pirkuma maksas samaksas termiņu līdz 2019.gada 1.decembrim. 

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

pārvalde” 3 (trīs) darba dienu laikā no pirkuma maksas samaksas dienas paziņot 

Juridiskajai un lietvedības nodaļai par pirkuma maksas samaksu. 

5. Uzdot Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniecei Elvīrai Pizānei noslēgt 

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

6. Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2019.gada 20.jūnija lēmuma (protokols Nr.14, 

28.§) 2.punktu, 2019.gada 5.jūlijā M. D. iemaksāja Rēzeknes novada pašvaldības 

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

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

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

7. Ieskaitīt atlikušo pirkuma maksas daļu EUR 2 146,34 (divi tūkstoši viens simts 

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

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

AS “Swedbank” norēķinu kontā: LV44HABA0551046048423. 

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

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

noslēgtais Dzīvojamās telpas īres līgums. 

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

pārvalde” 2019.gadam plānoto transfertu no pašvaldības budžeta 10 % (desmit procentu) 

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

transfertu, izdarot kārtējos budžeta grozījumus. 

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

“Nautrēnu pagastu apvienība” struktūrvienībai “Lendžu pagasta pārvalde” radās, veicot 

nekustamā īpašuma novērtēšanu, ir izlietojami Lendžu pagasta teritorijā esošo 

pašvaldības nekustamo īpašumu kadastrālajai uzmērīšanai un ierakstīšanai 

zemesgrāmatā. 

 

19. § 

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

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

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

36.panta trešo daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, 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 20.jūnija lēmumu “Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Dārzu ielā 4, Lendžos, Lendžu 

pagastā nodošanu atsavināšanai K. S.” un K.S. 2019.gada 18.jūlija iesniegumu, ņemot vērā 

Nautrēnu pagastu apvienības struktūrvienības „Lendžu pagasta pārvalde” dzīvokļa īpašuma 

„Dārzu ielā 4-(..), Lendžos, Lendžu pagastā” novērtēšanas komisijas 2019.gada 16.jūlija sēdes 

protokolu un Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 25.jūlija priekšlikumu, Rēzeknes novada 

dome, balsojot “par” 14 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, 

Anatolijs Laizāns, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, 

Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Ērika Teirumnieka), “pret” - nav, 

“atturas” – nav, n o l e m j: 

 

1. apstiprināt dzīvokļa īpašuma Nr.(..), Dārzu ielā 4, Lendžos, Lendžu pagastā, Rēzeknes 

novadā, kadastra Nr.7866 900 0045, platība 88,5 m2, nosacīto cenu EUR 2 661,34 (divi 

tūkstoši seši simti sešdesmit viens euro 34 centi). 

2. Pārdot K.S., personas kods (..), deklarētā dzīvesvieta (..), dzīvokļa īpašumu Nr.(..) ar 

kadastra Nr.7866 900 0045, kas atrodas Dārzu ielā 4, Lendžos, Lendžu pagastā, 

Rēzeknes novadā, par brīvu cenu, kas ir vienāda ar nosacīto cenu, t.i., EUR 2 661,34 

(divi tūkstoši seši simti sešdesmit viens euro 34 centi). 

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

Dārzu ielā 4, Lendžos, Lendžu pagastā, Rēzeknes novadā nosacītās cenas, t.i. 266,13 

(divi simti sešdesmit seši euro 13 centi) 

4. Noteikt pirmās iemaksas samaksas termiņu līdz 2019.gada 1.septembrim. 

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

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

Juridiskajai un lietvedības nodaļai par pirmās iemaksas samaksu. 

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

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

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

noslēgšanas dienas. 

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

nesamaksātās pirkuma maksas daļas un par pirkuma līgumā noteikto maksājumu 

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

summas par katru kavējuma dienu. 

9. Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2019.gada 20.jūnija lēmuma (protokols Nr.14, 

29.§) 2.punktu, 2019.gada 15.jūlijā K.S. iemaksāja Rēzeknes novada pašvaldības 

iestādes „Nautrēnu pagastu apvienība” struktūrvienības „Lendžu pagasta pārvalde” kasē 

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

10. Ieskaitīt atlikušo pirkuma maksas daļu EUR 2 446,34 (divi tūkstoši četri simti četrdesmit 

seši euro 34 centi) Rēzeknes novada pašvaldības iestādes „Nautrēnu pagastu 

apvienības”, reģ. Nr.40900027430, struktūrvienības „Lendžu pagasta pārvalde” AS 

SWEDBANK norēķinu kontā Nr.LV44HABA0551046048423. 
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11. Noteikt, ka ar dzīvokļa īpašuma Nr.(..), kas atrodas Dārzu ielā 4, Lendžos, Lendžu 

pagastā, Rēzeknes novadā, nomaksas pirkuma līguma noslēgšanas brīdi tiek izbeigts ar 

K.S. noslēgtais Dzīvojamās telpas īres līgums. 

12. Samazināt iestādes „Nautrēnu pagastu apvienība” struktūrvienībai „Lendžu pagasta 

pārvalde” 2019.gadam plānoto transfertu no pašvaldības budžeta 10 % (desmit 

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

koriģējot transfertu, izdarot kārtējos budžeta grozījumus.  

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

iestādes „Nautrēnu pagastu apvienība” struktūrvienībai „Lendžu pagasta pārvalde” 

radās, veicot dzīvokļa īpašuma novērtēšanu, ir izlietojami Lendžu pagasta teritorijā 

esošo pašvaldības nekustamo īpašumu kadastrālajai uzmērīšanai un ierakstīšanai 

zemesgrāmatā. 

 

20. § 

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

apstiprināšanu  
(Ziņo I.Turka) 

 

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 20.jūnija lēmumu “Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Dārzu ielā 4, Lendžos, Lendžu 

pagastā nodošanu atsavināšanai J. K.” un J. K. 2019.gada 17.jūlija iesniegumu, ņemot vērā 

Nautrēnu pagastu apvienības struktūrvienības „Lendžu pagasta pārvalde” dzīvokļa īpašuma 

„Dārzu ielā 4-(..), Lendžos, Lendžu pagastā” novērtēšanas komisijas 2019.gada 16.jūlija sēdes 

protokolu un Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 25.jūlija priekšlikumu, Rēzeknes novada 

dome, balsojot “par” 14 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, 

Anatolijs Laizāns, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, 

Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Ērika Teirumnieka), “pret” - nav, 

“atturas” – nav, n o l e m j: 

 

1. apstiprināt dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Dārzu ielā 4, Lendžos, Lendžu pagastā, Rēzeknes 

novadā, kadastra Nr.7866 900 0048, platība 36,5 m2, nosacīto cenu EUR 1 361,34 (viens 

tūkstotis trīs simti sešdesmit viens euro 34 centi). 

2. Pārdot J. K., personas kods (..), deklarētā dzīvesvieta (..), dzīvokļa īpašumu Nr.(..), ar 

kadastra Nr.7866 900 0048, kas atrodas Dārzu ielā 4, Lendžos, Lendžu pagastā, 

Rēzeknes novadā, par brīvu cenu, kas ir vienāda ar nosacīto cenu, t.i., EUR 1 361,34 

(viens tūkstotis trīs simti sešdesmit viens euro 34 centi). 

3. Noteikt pirkuma maksas samaksas termiņu līdz 2019.gada 1.decembrim. 

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

pārvalde” 3 (trīs) darba dienu laikā no pirkuma maksas samaksas dienas paziņot 

Juridiskajai un lietvedības nodaļai par pirkuma maksas samaksu. 

5. Uzdot Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniecei Elvīrai Pizānei noslēgt 

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

6. Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2019.gada 20.jūnija lēmuma (protokols Nr.14, 

30.§) 2.punktu, 2019.gada 16.jūlijā J. K. iemaksāja Rēzeknes novada pašvaldības 
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iestādes “Nautrēnu pagastu apvienība” struktūrvienības „Lendžu pagasta pārvalde”, reģ. 

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

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

7. Ieskaitīt atlikušo pirkuma maksas daļu EUR 1 146,34 (viens tūkstotis viens simts 

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

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

AS “Swedbank” norēķinu kontā LV44HABA0551046048423. 

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

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

noslēgtais Dzīvojamās telpas īres līgums. 

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

pārvalde” 2019.gadam plānoto transfertu no pašvaldības budžeta 10 % (desmit procentu) 

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

transfertu, izdarot kārtējos budžeta grozījumus. 

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

“Nautrēnu pagastu apvienība” struktūrvienībai “Lendžu pagasta pārvalde” radās, veicot 

nekustamā īpašuma novērtēšanu, ir izlietojami Lendžu pagasta teritorijā esošo 

pašvaldības nekustamo īpašumu kadastrālajai uzmērīšanai un ierakstīšanai 

zemesgrāmatā. 

 

21. § 

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

apstiprināšanu  
(Ziņo I.Turka) 

 

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

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

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

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

process un atsavināšanas rezultātā iegūto līdzekļu izlietošana Rēzeknes novada pašvaldībā” 

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

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

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

domes 2019.gada 21.marta lēmumu “Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Egļu ielā 1, Lendžos, Lendžu 

pagastā nodošanu atsavināšanai V. Š.” un V. Š. 2019.gada 17.jūlija iesniegumu, ņemot vērā 

Nautrēnu pagastu apvienības struktūrvienības „Lendžu pagasta pārvalde” dzīvokļa īpašuma „Egļu 

ielā 1-(..), Lendžos, Lendžu pagastā” novērtēšanas komisijas 2019.gada 16.jūlija sēdes protokolu 

un Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 25.jūlija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, 

balsojot “par” 14 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, 

Anatolijs Laizāns, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, 

Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Ērika Teirumnieka), “pret” - nav, 

“atturas” – nav, n o l e m j: 

 

1. apstiprināt dzīvokļa īpašuma Nr.(..), Egļu ielā 1, Lendžos, Lendžu pagastā, Rēzeknes 

novadā, kadastra Nr.7866 900 0042, platība 71,4 m2, nosacīto cenu EUR 2 361,34 (divi 

tūkstoši trīs simti sešdesmit viens euro 34 centi). 

2. Pārdot V. Š., personas kods (..), deklarētā dzīvesvieta (..), dzīvokļa īpašumu Nr.(..) ar 

kadastra Nr.7866 900 0042, kas atrodas Egļu ielā 1, Lendžos, Lendžu pagastā, Rēzeknes 

novadā, par brīvu cenu, kas ir vienāda ar nosacīto cenu, t.i., EUR 2 361,34 (divi tūkstoši 

trīs simti sešdesmit viens euro 34 centi). 

3. Noteikt pirkuma maksas samaksas termiņu līdz 2019.gada 1.decembrim. 
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4. Uzdot iestādes “Nautrēnu pagastu apvienība” struktūrvienībai „Lendžu pagasta 

pārvalde” 3 (trīs) darba dienu laikā no pirkuma maksas samaksas dienas paziņot 

Juridiskajai un lietvedības nodaļai par pirkuma maksas samaksu. 

5. Uzdot Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniecei Elvīrai Pizānei noslēgt 

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

6. Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2019.gada 21.marta lēmuma (protokols Nr.7, 

34.§) 2.punktu, 2019.gada 18.aprīlī V. Š. iemaksāja Rēzeknes novada pašvaldības 

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

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

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

7. Ieskaitīt atlikušo pirkuma maksas daļu EUR 2 146,34 (divi tūkstoši viens simts 

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

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

AS “Swedbank” norēķinu kontā LV44HABA0551046048423. 

8. Noteikt, ka ar dzīvokļa īpašuma Nr.(..), kas atrodas Egļu ielā 1, Lendžos, Lendžu 

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

noslēgtais Dzīvojamās telpas īres līgums. 

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

pārvalde” 2019.gadam plānoto transfertu no pašvaldības budžeta 10 % (desmit procentu) 

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

transfertu, izdarot kārtējos budžeta grozījumus. 

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

“Nautrēnu pagastu apvienība” struktūrvienībai “Lendžu pagasta pārvalde” radās, veicot 

nekustamā īpašuma novērtēšanu, ir izlietojami Lendžu pagasta teritorijā esošo 

pašvaldības nekustamo īpašumu kadastrālajai uzmērīšanai un ierakstīšanai 

zemesgrāmatā. 

 

22. § 

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

apstiprināšanu  
(Ziņo I.Turka) 

 

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 20.jūnija lēmumu “Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Egļu ielā 1, Lendžos, Lendžu 

pagastā nodošanu atsavināšanai S.B.” un S.B. 2019.gada 16.jūlija iesniegumu, ņemot vērā 

Nautrēnu pagastu apvienības struktūrvienības „Lendžu pagasta pārvalde” dzīvokļa īpašuma „Egļu 

ielā 1-(..), Lendžos, Lendžu pagastā” novērtēšanas komisijas 2019.gada 16.jūlija sēdes protokolu 

un Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 25.jūlija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, 

balsojot “par” 14 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, 

Anatolijs Laizāns, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, 

Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Ērika Teirumnieka), “pret” - nav, 

“atturas” – nav, n o l e m j: 
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1. apstiprināt dzīvokļa īpašuma Nr.(..), Egļu ielā 1, Lendžos, Lendžu pagastā, Rēzeknes 

novadā, kadastra Nr.7866 900 0046, platība 71,5 m 2, nosacīto cenu EUR 2 361,34 (divi 

tūkstoši trīs simti sešdesmit viens euro 34 centi). 

2. Pārdot S.B., personas kods (..), deklarētā dzīvesvieta (..), dzīvokļa īpašumu Nr.(..), ar 

kadastra Nr.7866 900 0046, kas atrodas Egļu ielā 1, Lendžos, Lendžu pagastā, Rēzeknes 

novadā, par brīvu cenu, kas ir vienāda ar nosacīto cenu, t.i., EUR 2 361,34 (divi tūkstoši 

trīs simti sešdesmit viens euro 34 centi). 

3. Noteikt pirkuma maksas samaksas termiņu līdz 2019.gada 1.decembrim. 

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

pārvalde” 3 (trīs) darba dienu laikā no pirkuma maksas samaksas dienas paziņot 

Juridiskajai un lietvedības nodaļai par pirkuma maksas samaksu. 

5. Uzdot Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniecei Elvīrai Pizānei noslēgt 

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

6. Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2019.gada 20.jūnija lēmuma (protokols Nr.14, 

31.§) 2.punktu, 2019.gada 26.jūnijā iemaksāja Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 

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

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

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

7. Ieskaitīt atlikušo pirkuma maksas daļu EUR 2 146,34 (divi tūkstoši viens simts 

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

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

AS “Swedbank” norēķinu kontā LV44HABA0551046048423. 

8. Noteikt, ka ar dzīvokļa īpašuma Nr.(..), kas atrodas Egļu ielā 1, Lendžos, Lendžu 

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

noslēgtais Dzīvojamās telpas īres līgums. 

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

pārvalde” 2019.gadam plānoto transfertu no pašvaldības budžeta 10 % (desmit procentu) 

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

transfertu, izdarot kārtējos budžeta grozījumus. 

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

“Nautrēnu pagastu apvienība” struktūrvienībai “Lendžu pagasta pārvalde” radās, veicot 

nekustamā īpašuma novērtēšanu, ir izlietojami Lendžu pagasta teritorijā esošo 

pašvaldības nekustamo īpašumu kadastrālajai uzmērīšanai un ierakstīšanai 

zemesgrāmatā. 

 

23. § 

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

apstiprināšanu  
(Ziņo I.Turka) 

 

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

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

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

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

process un atsavināšanas rezultātā iegūto līdzekļu izlietošana Rēzeknes novada pašvaldībā” 

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

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

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

domes 2019.gada 21.marta lēmumu “Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Egļu ielā 2, Lendžos, Lendžu 

pagastā nodošanu atsavināšanai K. Š.” un K. Š. 2019.gada 17.jūlija iesniegumu, ņemot vērā 

Nautrēnu pagastu apvienības struktūrvienības „Lendžu pagasta pārvalde” dzīvokļa īpašuma „Egļu 
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ielā 2-(..), Lendžos, Lendžu pagastā” novērtēšanas komisijas 2019.gada 16.jūlija sēdes protokolu 

un Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 25.jūlija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, 

balsojot “par” 14 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, 

Anatolijs Laizāns, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, 

Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Ērika Teirumnieka), “pret” - nav, 

“atturas” – nav, n o l e m j: 

 

1. apstiprināt dzīvokļa īpašuma Nr.(..), Egļu ielā 2, Lendžos, Lendžu pagastā, Rēzeknes 

novadā, kadastra Nr.7866 900 0039, platība 87,5 m2, nosacīto cenu EUR 2 661,34 (divi 

tūkstoši seši simti sešdesmit viens euro 34 centi). 

2. Pārdot K. Š., personas kods (..), deklarētā dzīvesvieta (..), dzīvokļa īpašumu Nr.1 ar 

kadastra Nr.7866 900 0039, kas atrodas Egļu ielā 2, Lendžos, Lendžu pagastā, Rēzeknes 

novadā, par brīvu cenu, kas ir vienāda ar nosacīto cenu, t.i., EUR 2 661,34 (divi tūkstoši 

seši simti sešdesmit viens euro 34 centi). 

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

ielā 2, Lendžos, Lendžu pagastā, Rēzeknes novadā nosacītās cenas, t.i., 266,13 (divi 

simti sešdesmit seši euro 13 centi). 

4. Noteikt pirmās iemaksas samaksas termiņu līdz 2019.gada 1.septembrim. 

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

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

Juridiskajai un lietvedības nodaļai par pirmās iemaksas samaksu. 

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

pirkuma līgumu ar K.Š. viena mēneša laikā no pirmās iemaksas samaksas dienas. 

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

noslēgšanas dienas. 

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

nesamaksātās pirkuma maksas daļas un par pirkuma līgumā noteikto maksājumu 

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

summas par katru kavējuma dienu. 

9. Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2019.gada 21.marta lēmuma (protokols Nr.7, 

33.§) 2.punktu, 2019.gada 18.aprīlī K. Š. iemaksāja Rēzeknes novada pašvaldības 

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

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

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

10. Ieskaitīt atlikušo pirkuma maksas daļu EUR 2446,34 (divi tūkstoši četri simti četrdesmit 

seši euro 34 centi) Rēzeknes novada pašvaldības iestādes „Nautrēnu pagastu 

apvienības”, reģ. Nr. 40900027430, struktūrvienības „Lendžu pagasta pārvalde” AS 

SWEDBANK norēķinu kontā Nr. LV44HABA0551046048423. 

11. Noteikt, ka ar dzīvokļa īpašuma Nr.(..), kas atrodas Egļu ielā 2, Lendžos, Lendžu 

pagastā, Rēzeknes novadā, nomaksas pirkuma līguma noslēgšanas brīdi tiek izbeigts ar 

K. Š. noslēgtais Dzīvojamās telpas īres līgums. 

12. Samazināt iestādes „Nautrēnu pagastu apvienība” struktūrvienībai „Lendžu pagasta 

pārvalde” 2019.gadam plānoto transfertu no pašvaldības budžeta 10 % (desmit 

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

koriģējot transfertu, izdarot kārtējos budžeta grozījumus.  

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

iestādes „Nautrēnu pagastu apvienība” struktūrvienībai „Lendžu pagasta pārvalde” 

radās, veicot dzīvokļa īpašuma novērtēšanu, ir izlietojami Lendžu pagasta teritorijā 

esošo pašvaldības nekustamo īpašumu kadastrālajai uzmērīšanai un ierakstīšanai 

zemesgrāmatā. 
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24. § 

Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Upes ielā 2, Rikavā, Rikavas pagastā, nosacītās cenas 

apstiprināšanu  
(Ziņo I.Turka, Debatē S.Šķesters, P.Melnis, E.Pizāne, I.Turka) 

 

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 20.jūnija lēmumu (protokols Nr.14, 35.§) “Par dzīvokļa īpašuma Upes iela 2-

(..), Rikava, Rikavas pagastā, nodošanu atsavināšanai I. I.” un 2019.gada 25.jūnija iesniegumu, 

ņemot vērā Rikavas pagasta pārvaldes dzīvokļa īpašuma Upes ielā 2-(..), Rikavā, Rikavas pagastā 

novērtēšanas komisijas 2019.gada 3.jūlija sēdes protokolu un Finanšu pastāvīgās komitejas 

2019.gada 25.jūlija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” 14 (Regīna Baranova, 

Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, Zigfrīds Lukaševičs, 

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

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

 

1. apstiprināt dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Upes ielā 2, Rikavā, Rikavas pagastā, Rēzeknes 

novadā, ar kadastra Nr.7882 900 0065, platība 76,8 m2, nosacīto cenu EUR 2 084,23 

(divi tūkstoši astoņdesmit četriem euro, 23 centi). 

2. Pārdot I. I., personas kods (..), dzīvo: (..), dzīvokļa īpašumu Nr.(..), Upes iela 2, Rikava, 

ar kadastra Nr.7882 900 0065, kas atrodas Rikavas pagastā, Rēzeknes novadā, par brīvu 

cenu, kas ir vienāda ar nosacīto cenu, t.i., EUR 2 084,23 (divi tūkstoši astoņdesmit 

četriem euro, 23 centi). 

3. Noteikt pirkuma maksas samaksas termiņu līdz 2019.gada 1.decembrim. 

4. Uzdot iestādes “Dricānu pagastu apvienība” struktūrvienībai “Rikavas 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. I. 1 (viena) mēneša laikā no pirkuma maksas samaksas dienas. 

6. Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2019.gada 20.jūnija lēmuma (Nr.14, 35.§) 

2.punktu, 2019.gada 25.jūnijā I. I. iemaksāja iestādes “Dricānu pagastu apvienība” 

struktūrvienības “Rikavas pagasta pārvaldes”, reģistrācijas Nr.90000048650, norēķinu 

kontā Nr. LV46UNLA0055000968689 AS “SEB banka” EUR 215,00 (divi simti 

piecpadsmit euro 00 centu). 

7. Ieskaitīt atlikušo pirkuma maksas daļu EUR 1 869,23 (viens tūkstotis astoņi simti 

sešdesmit deviņi euro 23 centi) iestādes “Dricānu pagastu apvienība” struktūrvienības 

“Rikavas pagasta pārvalde”, reģ Nr. 90000048650, AS “SEB banka” norēķinu kontā Nr. 

LV46UNLA0055000968689. 

8. Noteikt, ka ar dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Upes ielā 2, Rikavā, Rikavas pagastā, pirkuma 

līguma noslēgšanas brīdī tiek izbeigts ar I. I. noslēgtais Dzīvojamās telpas īres līgums. 

9. Samazināt iestādes “Dricānu pagastu apvienība” struktūrvienībai “Rikavas pagasta 

pārvaldei” 2020.gadā plānoto transfertu no pašvaldības budžeta 10% (desmit procentu) 

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

transfertu, izdarot kārtējos budžeta grozījumus. 
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10. Noteikt, ka no transferta samazināšanas iegūtie līdzekļi, izņemot izdevumus, kas 

iestādes “Dricānu pagastu apvienība” struktūrvienībai “Rikavas pagasta pārvaldei” 

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

esošo pašvaldības nekustamo īpašumu kadastrālajai uzmērīšanai un ierakstīšanai 

zemesgrāmatā. 

 

25. § 

Par ¼ domājamās daļas no nekustamā īpašuma “Asaru skaistums” Čornajas pagastā 

nodošanu atsavināšanai L. R., L. R., S. R.,  

D.R.  
(Ziņo I.Turka, Debatē S.Šķesters, E.Pizāne, I.Turka) 

 

Izskatījusi L. R., L. R., S. R., D.R. 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 25.jūlija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, 

balsojot “par” 14 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, 

Anatolijs Laizāns, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, 

Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Ērika Teirumnieka), “pret” - nav, 

“atturas” – nav, n o l e m j: 

 

1. pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma “Asaru skaistums”, kas atrodas Čornajas 

pagastā, Rēzeknes novadā, ¼ domājamo daļu no zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 7846 010 0058, platība 10,50 ha, nodošanu atsavināšanai L. R., L. R., S. 

R., D.R.  (lēmums pievienots). 

2. Izveidot nekustamā īpašuma “Asaru skaistums”, kas atrodas Čornajas pagastā, 

Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7846 010 0178, nosacītās cenas noteikšanai novērtēšanas 

komisiju šādā sastāvā: 

komisijas priekšsēdētājs –  Oļegs Kvitkovskis, Kaunatas pagastu apvienības 

struktūrvienības “Čornajas pagasta pārvalde” vadītājs; 

komisijas locekļi: Natālija Kudrjavceva, iestādes “Kaunatas pagastu 

apvienība” vecākā grāmatvede; 

 Edgars Paškovs, Rēzeknes novada pašvaldības Zemes 

pārvaldības dienesta zemes lietu speciālists.  

3. Uzdot nekustamā īpašuma “Asaru skaistums”, kas atrodas “Asaru skaistums”, Čornajas 

pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7846 010 0178, novērtēšanas komisijai iesniegt 

nosacīto cenu apstiprināšanai Rēzeknes novada domei. 

 

26. § 

Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7896 007 0212 sadali 

Vērēmu pagastā  
(Ziņo A.Bringule) 

 

Izskatījusi Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Nautrēnu pagastu apvienība” 

struktūrvienības “Vērēmu pagasta pārvalde” iesniegumu par pašvaldībai piekritīgās zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 7896 007 0212 sadali, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

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

tautsaimniecības, vides un infrastruktūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2019.gada 25.jūlija 

priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” 14 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, 

Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Elvīra 
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Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Ērika 

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

 

pieņemt lēmumu par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7896 

007 0212 sadali Vērēmu pagastā (lēmums pievienots). 

 

27. § 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Rivžas”  

Maltas pagastā  
(Ziņo A.Bringule) 

 

Izskatījusi SIA “Austrumu mērnieks” sertificēta zemes ierīkotāja Aivara Strazda iesniegtu 

zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Rivžas”, pamatojoties uz likuma „Par 

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

attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas 2019.gada 25.jūlija priekšlikumu, Rēzeknes novada 

dome, balsojot “par” 14 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, 

Anatolijs Laizāns, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, 

Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Ērika Teirumnieka), “pret” - nav, 

“atturas” – nav, n o l e m j: 

 

pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam 

“Rivžas” Maltas pagastā (lēmums pievienots). 

 

28. § 

Par 2012.gada 16.aprīļa zemes nomas līguma Nr.114 un 2012.gada 9.maija zemes nomas 

līguma Nr.116 darbības termiņu pagarināšanu un zemes nomas līgumu izteikšanu jaunā 

redakcijā  
(Ziņo A.Bringule) 

 

Izskatījusi L. J. 2017.gada 12.aprīļa 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 25.jūlija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” 14 (Regīna Baranova, 

Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, Zigfrīds Lukaševičs, 

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

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

 

pieņemt lēmumu par 2012.gada 16.aprīļa zemes nomas līguma Nr.114 un 2012.gada 9.maija 

zemes nomas līguma Nr.116 darbības termiņu pagarināšanu un zemes nomas līgumu izteikšanu 

jaunā redakcijā (lēmums pievienots). 

 

29. § 

Par medību tiesību nodošanu mednieku un makšķernieku biedrībai „Piekūns”  

Dricānu 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 



32 

 

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

Dricānu pagasta pārvaldes sniegto informāciju par to, ka mednieku un makšķernieku biedrībai 

“Piekūns” nododamās medību platības saskaņā ar Līgumā par medību tiesību nodošanu 

norādītajiem kadastra apzīmējumiem neapsaimnieko neviens cits medību tiesību lietotājs, ņemot 

vērā mednieku un makšķernieku biedrības “Piekūns” 2019.gada 14.jūnija iesniegumu, Dricānu 

pagasta pārvaldes 2019.gada 24.jūlija atzinumu un Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 

25.jūlija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” 14 (Regīna Baranova, Vasīlijs 

Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels 

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

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

 

pieņemt lēmumu par medību tiesību nodošanu mednieku un makšķernieku biedrībai 

„Piekūns” Dricānu pagastā (lēmums pievienots). 

 

30. § 

Par medību tiesību nodošanu mednieku un makšķernieku biedrībai „Piekūns”  

Gaigalavas 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 

Gaigalavas pagasta pārvaldes sniegto informāciju par to, ka mednieku un makšķernieku biedrībai 

„Piekūns” nododamās medību platības saskaņā ar Līgumā par medību tiesību nodošanu 

norādītajiem kadastra apzīmējumiem neapsaimnieko neviens cits medību tiesību lietotājs, ņemot 

vērā mednieku un makšķernieku biedrības „Piekūns” 2019.gada 14.jūnija iesniegumu, Gaigalavas 

pagasta pārvaldes 2019.gada 24.jūlija atzinumu un Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 

25.jūlija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” 14 (Regīna Baranova, Vasīlijs 

Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels 

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

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

 

pieņemt lēmumu par medību tiesību nodošanu mednieku un makšķernieku biedrībai 

„Piekūns” Gaigalavas pagastā (lēmums pievienots). 

 

31. § 

Par medību tiesību nodošanu mednieku un makšķernieku biedrībai „Piekūns”  

Strūžānu 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 

Strūžānu pagasta pārvaldes sniegto informāciju par to, ka mednieku un makšķernieku biedrībai 

“Piekūns” nododamās medību platības saskaņā ar Līgumā par medību tiesību nodošanu 

norādītajiem kadastra apzīmējumiem neapsaimnieko neviens cits medību tiesību lietotājs, ņemot 

vērā mednieku un makšķernieku biedrības “Piekūns” 2019.gada 14.jūnija iesniegumu, Strūžānu 

pagasta pārvaldes 2019.gada 24.jūlija atzinumu un Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 

25.jūlija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” 14 (Regīna Baranova, Vasīlijs 

Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels 
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Melnis, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs 

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

 

pieņemt lēmumu par medību tiesību nodošanu mednieku un makšķernieku biedrībai 

„Piekūns” Strūžānu pagastā (lēmums pievienots). 

 

 

32. § 

Par medību tiesību nodošanu mednieku biedrībai „Vanags” Dricānu pagastā  
(Ziņo A.Bringule, Debatē S.Šķesters, 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 

Dricānu pagasta pārvaldes sniegto informāciju par to, ka medību biedrībai “Vanags” nododamās 

medību platības saskaņā ar Līgumā par medību tiesību nodošanu norādītajiem kadastra 

apzīmējumiem neapsaimnieko neviens cits medību tiesību lietotājs, ņemot vērā Medību biedrības 

“Vanags” 2019.gada 14.jūnija iesniegumu, Dricānu pagasta pārvaldes 2019.gada 24.jūlija 

atzinumu un Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 25.jūlija priekšlikumu, Rēzeknes novada 

dome, balsojot “par” 14 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, 

Anatolijs Laizāns, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, 

Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Ērika Teirumnieka), “pret” - nav, 

“atturas” – nav, n o l e m j: 

 

pieņemt lēmumu par medību tiesību nodošanu mednieku biedrībai „Vanags” Dricānu 

pagastā (lēmums pievienots). 

 

33. § 

Par medību tiesību nodošanu mednieku biedrībai „Vanags” Gaigalavas pagastā  
(Ziņo A.Bringule, Debatē S.Šķesters, P.Melnis, E.Pizāne, 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 

Gaigalavas pagasta pārvaldes sniegto informāciju par to, ka mednieku biedrībai “Vanags” 

nododamās medību platības saskaņā ar Līgumā par medību tiesību nodošanu norādītajiem kadastra 

apzīmējumiem neapsaimnieko neviens cits medību tiesību lietotājs, ņemot vērā mednieku 

biedrības “Vanags” 2019.gada 14.jūnija iesniegumu, Gaigalavas pagasta pārvaldes 2019.gada 

24.jūlija atzinumu un Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 25.jūlija priekšlikumu, Rēzeknes 

novada dome, balsojot “par” 14 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis 

Deksnis, Anatolijs Laizāns, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, 

Juris Runčs, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Ērika Teirumnieka), “pret” 

- nav, “atturas” – nav, n o l e m j: 

 

pieņemt lēmumu par medību tiesību nodošanu mednieku biedrībai „Vanags” Gaigalavas 

pagastā (lēmums pievienots). 

34. § 

Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu  
(Ziņo I.Greivule-Loca) 

 



34 

 

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 25.jūlija priekšlikumu, Rēzeknes 

novada dome, balsojot “par” 14 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis 

Deksnis, Anatolijs Laizāns, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, 

Juris Runčs, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Ērika Teirumnieka), “pret” 

- nav, “atturas” – nav, n o l e m j: 

 

1. atzīt G.R., personas kods (..), par tiesīgu īrēt sociālo dzīvokli, noteikt īrētajam dzīvoklim 

(..), Rikavā, Rikavas pagastā, Rēzeknes novadā, sociālā dzīvokļa statusu, noslēdzot 

sociālā dzīvokļa īres līgumu uz noteiktu laiku no 2019.gada 1.augusta līdz 2020.gada 

31.janvārim. Uzdot Dricānu pagastu apvienības vadītājam Andrejam Tāraudam 

sagatavot un noslēgt sociālā dzīvokļa īres līgumu ar G.R. 

2. Atzīt A. T., personas kods (..), par tiesīgu īrēt sociālo dzīvokli, noteikt īrētajam 

dzīvoklim (..), Strūžānos, Strūžānu pagastā, Rēzeknes novadā, sociālā dzīvokļa statusu, 

noslēdzot sociālā dzīvokļa īres līgumu uz noteiktu laiku no 2019.gada 1.augusta līdz 

2020.gada 31.janvārim. Uzdot SIA “STRŪŽĀNU SILTUMS” valdes loceklim 

Renāram Vabalam sagatavot un noslēgt sociālā dzīvokļa īres līgumu ar A. T. 

 

35. § 

Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu  
(Ziņo I.Greivule-Loca) 

 

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

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

Rēzeknes novada pašvaldības 2009.gada 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 25.jūlija priekšlikumu, Rēzeknes 

novada dome, balsojot “par” 14 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis 

Deksnis, Anatolijs Laizāns, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, 

Juris Runčs, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Ērika Teirumnieka), “pret” 

- nav, “atturas” – nav, n o l e m j: 

 

1. atzīt L. K., personas kods (..), par tiesīgu īrēt sociālo dzīvokli, noteikt īrētajam 

dzīvoklim (..), Strūžānos, Stružānu pagastā, Rēzeknes novadā, sociālā dzīvokļa statusu, 

noslēdzot sociālā dzīvokļa īres līgumu uz noteiktu laiku no 2019.gada 21.augusta līdz 

2020.gada 20.februārim. Uzdot SIA “STRŪŽĀNU SILTUMS” valdes loceklim 

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

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

dzīvoklim (..), Strūžānos, Stružānu 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 SIA “STRŪŽĀNU SILTUMS” valdes loceklim Renāram 

Vabalam sagatavot un noslēgt sociālā dzīvokļa īres līgumu ar D.L. 

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

dzīvoklim (..), Strūžānos, Stružānu 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 SIA “STRŪŽĀNU SILTUMS” valdes loceklim Renāram 

Vabalam sagatavot un noslēgt sociālā dzīvokļa īres līgumu ar L. F. 
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4. Atzīt D. B., personas kods (..), par tiesīgu īrēt sociālo dzīvokli, noteikt īrētajam 

dzīvoklim (..), Strūžānos, Stružānu pagastā, Rēzeknes novadā, sociālā dzīvokļa statusu, 

noslēdzot sociālā dzīvokļa īres līgumu uz noteiktu laiku no 2019.gada 21.augusta līdz 

2020. gada 20.februārim. Uzdot SIA “STRŪŽĀNU SILTUMS” valdes loceklim 

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

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

dzīvoklim (..), Strūžānos, Stružānu pagastā, Rēzeknes novadā, sociālā dzīvokļa statusu, 

noslēdzot sociālā dzīvokļa īres līgumu uz noteiktu laiku no 2019.gada 21.augusta līdz 

2020.gada 20.februārim. Uzdot SIA “STRŪŽĀNU SILTUMS” valdes loceklim 

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

6. Atzīt A. O., personas kods (..), par tiesīgu īrēt sociālo dzīvokli, noteikt īrētajam 

dzīvoklim (..), Lūznava, Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā, sociālā dzīvokļa statusu, 

noslēdzot sociālā dzīvokļa īres līgumu uz noteiktu laiku no 2019.gada 21.augusta līdz 

2020.gada 20.februārim. Uzdot SIA “Maltas dzīvokļu komunālās saimniecības 

uzņēmums” valdes loceklim Jānim Kravalim sagatavot un noslēgt sociālā dzīvokļa īres 

līgumu ar A. O. 

 

36. § 

Par īrētās dzīvojamās telpas apmaiņu pret citu īrējamu dzīvojamo telpu S. D. Lendžu 

pagastā  
(Ziņo I.Greivule-Loca) 

 

Izskatījusi S. D. iesniegumu par dzīvojamās telpas apmaiņu, pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām” 37.panta sesto daļu, 41.panta pirmās daļas 3.punktu, ņemot vērā Sociālo un 

veselības aizsardzības jautājumu pastāvīgās komitejas 2019.gada 25.jūlija priekšlikumu, Rēzeknes 

novada dome, balsojot “par” 14 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis 

Deksnis, Anatolijs Laizāns, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, 

Juris Runčs, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Ērika Teirumnieka), “pret” 

- nav, “atturas” – nav, n o l e m j: 

 

1. pieņemt lēmumu par īrētās dzīvojamās telpas apmaiņu pret citu īrējamu dzīvojamo telpu 

S.D. Lendžu pagastā (lēmums pievienots). 

2. Uzdot Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Nautrēnu pagasta apvienība” 

struktūrvienības “Lendžu pagasta pārvalde” vadītājam Voldemāram Deksnim sagatavot 

un noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar S. D. 

 

37. § 

Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu ar B. K. Lendžu pagastā  
(Ziņo I.Greivule-Loca) 

 

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

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

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

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

komitejas 2019.gada 25.jūlija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” 14 (Regīna 

Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, Zigfrīds 

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

Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Ērika Teirumnieka), “pret” - nav, “atturas” – nav, n o l e m j: 

 

1. pieņemt lēmumu par sociālā dzīvokļa īres līguma izbeigšanu ar B.K., par dzīvokļa (..), 

Lendžos, Lendžu pagastā (lēmums pievienots). 
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2. Uzdot Nautrēnu pagastu apvienības struktūrvienības Lendžu pagasta pārvaldes 

vadītājam Voldemāram Deksnim izbeigt īres līgumu ar B. K. 

 

38. § 

Par atteikumu izīrēt sociālo dzīvokli V. R. Stružānu pagastā  
(Ziņo I.Greivule-Loca) 

 

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

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

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

kārtību” 2.1.apakšpunktu, 5.5.apakšpunktu, ņemot vērā Sociālo un veselības aizsardzības 

jautājumu pastāvīgās komitejas 2019.gada 25.jūlija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, 

balsojot “par” 14 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, 

Anatolijs Laizāns, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, 

Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Ērika Teirumnieka), “pret” - nav, 

“atturas” – nav, n o l e m j: 

 

1. pieņemt lēmumu atteikt izīrēt sociālo dzīvokli V. R., kas atrodas (..), Strūžānos, 

Strūžānu pagastā (lēmums pievienots). 

2. Uzdot SIA “STRŪŽĀNU SILTUMS” valdes loceklim Renāram Vabalam sagatavot un 

noslēgt vienošanos par sociālā dzīvokļa īres līguma izbeigšanu ar V. R. 

 

39. § 

Par personu izslēgšanu no Rēzeknes novada pašvaldības pirmās kārtas palīdzības reģistra  
(Ziņo I.Greivule-Loca, Debatē S.Šķesters, E.Pizāne, I.Greivule-Loca) 

 

Izskatot datus par personām Sociālās palīdzības administrēšanas lietojumprogrammā, 

pamatojoties uz likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 5.pantu, 9.panta trešo daļu, 

10.panta pirmās daļas 2.punktu, otro un trešo daļu, 14.panta ceturto daļu, Rēzeknes novada 

pašvaldības 2009.gada 1.oktobra saistošo noteikumu Nr.7 “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu 

risināšanā” 4.5., 4.11.2., 4.12. un 4.13.apakšpunktu, likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās 

daļas 3.punktu un 47.panta otro daļu, Administratīvā procesa likuma 4., 59., 60., 65.–67.pantu un 

79.panta pirmo daļu, ņemot vērā Sociālo un veselības aizsardzības jautājumu pastāvīgās komitejas 

2019.gada 25.jūlija atzinumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” 14 (Regīna Baranova, 

Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, Zigfrīds Lukaševičs, 

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

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

 

1. izslēgt no Rēzeknes novada pašvaldības pirmās kārtas palīdzības reģistra šādas 

personas, kuras sasniegušas 24 gadu vecumu: 

1.1. V. R., personas kods (..); 

1.2. I. M., personas kods (..); 

1.3. I. S., personas kods (..); 

1.4. O. B., personas kods (..); 

1.5. A. R. (pirmslaulību uzvārds – B.), personas kods (..), 2016.gada 20.aprīļa laulības 

apliecība Nr.LVLA043509. 

2. Uzdot Sociālajam dienestam veikt attiecīgus grozījumus personu reģistrāciju 

pašvaldības reģistrā palīdzības saņemšanai dzīvokļu jautājumu risināšanā personu 

kategorijai - bērni bāreņi un bērni, kuri palikuši bez vecāku gādības un audzināti bērnu 

aprūpes un audzināšanas iestādē, audžu ģimenē vai pie aizbildņa,- pēc tam, kad ir 

beigusies viņu uzturēšanās tajās, vai arī tad, kad viņi beiguši mācības izglītības iestādē, 
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ja viņiem nav iespējams likuma noteiktajā kārtībā iemitināties agrāk aizņemtajā 

dzīvojamā telpā”. 

 

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

stāšanās dienas, pieteikumu iesniedzot Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. 

 

40. § 

Par Rēzeknes novada domes 2019.gada 9.maija lēmuma “Par projekta “Nautrēnu pagastu 

apvienības struktūrvienības “Lendžu pagasta pārvalde” administratīvās ēkas piebraucamā 

laukuma seguma nomaiņa un labiekārtošana” atbalstu” precizēšanu  
(Ziņo B.Arbidāne, Debatē S.Šķesters, J.Troška, E.Pizāne, B.Arbidāne) 

 

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

Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Nautrēnu pagastu apvienība” struktūrvienības “Lendžu 

pagasta pārvalde” 2019.gada 22.jūlija ierosinājumu, biedrības “Rēzeknes rajona kopienu 

partnerība” 2019.gada 17.jūnija lēmumu Nr.P.1.6/19/61 un Finanšu pastāvīgās komitejas un 

Tautsaimniecības attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas 2019.gada 25.jūlija priekšlikumu, 

Rēzeknes novada dome, balsojot “par” 14 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars 

Buharins, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Elvīra Pizāne, 

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

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

 

precizēt Rēzeknes novada domes 2019.gada 9.maija lēmumu “Par projekta “Nautrēnu 

pagastu apvienības struktūrvienības “Lendžu pagasta pārvalde” administratīvās ēkas piebraucamā 

laukuma seguma nomaiņa un labiekārtošana” atbalstu” un izteikt to šādā redakcijā: 

“Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Nautrēnu pagastu apvienība” piedalās Latvijas 

Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbības īstenošana 

saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. “Vietas 

potenciāla attīstības iniciatīvas” biedrības “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izsludinātā 

projektu konkursa 7. kārtā un iesniedz rīcībā Nr. 2.1. “Saglabāts un popularizēts 

kultūrvēstures, dabas mantojums, uzlabota sabiedriskā infrastruktūra” projektu “Nautrēnu 

pagastu apvienības struktūrvienības “Lendžu pagasta pārvalde” administratīvās ēkas 

piebraucamā laukuma seguma nomaiņa un labiekārtošana” ar projekta kopējām izmaksām 

27915,21 EUR (divdesmit septiņi tūkstoši deviņi simti piecpadsmit euro un 21 cents) 

apmērā, t.sk. daļēji pietiekošs finansējums saskaņā ar biedrības “Rēzeknes kopienu 

partnerība” 2019.gada 17.jūnija lēmumu Nr.P.1.6/19/61 - 19295,36 EUR (deviņpadsmit 

tūkstoši divi simti deviņdesmit pieci euro 36 centi), garantējot līdzfinansējumu projekta 

apstiprināšanas gadījumā daļēji pietiekošam finansējumam 10% apmērā kā sabiedriskā 

labuma projektam jeb 2143,93 EUR (divi tūkstoši viens simts četrdesmit trīs eiro un 93 centi) 

apmērā un līdzfinansējumu trūkstošajai finansējuma daļai 6475,92 EUR (seši tūkstoši četri 

simti septiņdesmit pieci euro un 92 centi) apmērā un veicot projekta priekšfinansējumu no 

Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Nautrēnu pagastu apvienība” struktūrvienības 

“Lendžu pagasta pārvalde” budžeta līdzekļiem.” 

 

Sēde slēgta 10:50 

 

Nākamā kārtējā Rēzeknes novada domes sēde tiek sasaukta 2019.gada 15.augustā. 

 

Pielikumi: 

1. Pielikums 1.§ - Rēzeknes novada pašvaldības un tās padotībā esošo iestāžu 

grāmatvedības uzskaites kārtība  
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2. Biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” 2019.gada 20.jūnija iesnieguma kopija un 

sadarbības līgums ar biedrību “Latvijas Sarkanais Krusts” 

3.  SIA „BITE Latvija” 2019.gada 10.jūlija iesniegumu kopijas ar dokumentu kopijām 

pielikumā, kopā uz 4 lapām 

4. Iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienības “Silmalas pagasta pārvalde” 

2019.gada 18.jūlija iesnieguma un IK “Inese Krasutina” un SIA “ADS CO” 2019.gada 

12.jūlija iesniegumu kopijas, kopā uz 3 lapām 

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

2019.gada 22.jūlija iesnieguma Nr.2.2/68 kopija uz 1 lapas 

6. Pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7886 003 0565 

Sakstagala pagastā, nomas tiesību izsoles noteikumi ar pielikumiem, ar nomā 

nododamās zemes apsekošanas aktu un nomā nododamās zemes nosacītās nomas 

maksas noteikšanas protokolu pielikumā, kopā uz 18 lapām 

7. Iestādes “Dricānu pagastu apvienība” struktūrvienības “Sakstagala pagasta pārvalde” 

2019.gada 23.jūlija iesnieguma Nr.2.2/69 kopija uz 1 lapas 

8. Pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7886 005 0186 

Sakstagala pagastā, nomas tiesību izsoles noteikumi ar pielikumiem, ar nomā 

nododamās zemes apsekošanas aktu un nomā nododamās zemes nosacītās nomas 

maksas noteikšanas protokolu pielikumā, kopā uz 18 lapām 

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

2019.gada 22.jūlija iesnieguma Nr.2.2/67 kopija uz 1 lapas 

10. Pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7886 007 0044 

Sakstagala pagastā, nomas tiesību izsoles noteikumi ar pielikumiem, ar nomā 

nododamās zemes apsekošanas aktu un nomā nododamās zemes nosacītās nomas 

maksas noteikšanas protokolu pielikumā, kopā uz 18 lapām 

11. Pielikums 29.§ - līguma projekts par medību tiesību nodošanu ar mednieku un 

makšķernieku biedrību “Piekūns” Dricānu pagastā uz 3 lapām 

12. Pielikums 30.§ - līguma projekts par medību tiesību nodošanu  ar mednieku un 

makšķernieku biedrību “Piekūns” Gaigalavas pagastā uz 3 lapām 

13. Pielikums 31.§ - līguma projekts par medību tiesību nodošanu  ar mednieku un 

makšķernieku biedrību “Piekūns” Stružānu pagastā uz 7 lapām 

14. Pielikums 32.§ - līguma projekts par medību tiesību nodošanu ar mednieku biedrību 

“Vanags” Dricānu pagastā, uz 17 lapām 

15. Pielikums 33.§ - līguma projekts par medību tiesību nodošanu ar mednieku biedrību 

“Vanags” Gaigalavas pagastā, uz 3 lapām 

16. Iestādes “Nautrēnu pagastu apvienība” struktūrvienības “Lendžu pagasta pārvalde” 

2019.gada 22.jūlija iesnieguma Nr.2.2/144 kopija ar dokumentu kopijām pielikumā, 

kopā uz 3 lapām 

17. Rēzeknes novada domes lēmumi (administratīvie akti) 25.§, 26.§ ar pielikumu - 33.§, 

36.§ - 38.§, kopā uz 23 lapām 

 

 

Sēdes vadītāja                                                                                                     Elvīra Pizāne 

2019.gada 1.augustā 
 
 

 

Protokoliste                                                                                                         Ilona Turka 

2019.gada 1.augustā 

 

 


