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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 19.septembrī                                                                                                            Nr.21 
 

Sēde sasaukta plkst.10.00 

Sēde atklāta plkst.10.00 

 

Sēdi vada Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs 

 

Protokolē Rēzeknes novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības nodaļas vadītāja Ilona Turka 

 

Piedalās:  

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

Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Edgars Nizins, 

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

Teirumnieka  

– Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniece Elvīra Pizāne 

– Rēzeknes novada pašvaldības izpilddirektors Jānis Troška 

– Rēzeknes novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības juriste Iveta Ladnā 

– Rēzeknes novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības juriste Silvija Kipļuka 

– Rēzeknes novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības personāllietu speciāliste Lana 

Petrova 

– Rēzeknes novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Silvija 

Ančikovska 

– Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītājs Guntars Skudra 

− Rēzeknes novada pašvaldības Zemes pārvaldības dienesta vecākā zemes lietu speciāliste 

Marta Vizule 

− Rēzeknes novada pašvaldības Zemes pārvaldības dienesta speciāliste zemes nomas 

jautājumos Anita Bringule 

− Rēzeknes novada pašvaldības Sociālā dienesta nodaļas vadītāja Silvija Strankale 

− Laikraksta „Rēzeknes Vēstis” žurnāliste Aleksandra Elksne-Pavlovska 

 

Nepiedalās: Rēzeknes novada domes deputāts Pāvels Melnis - pamatdarbā 

 

Darba kārtībā: 

1. Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības Darbinieku novērtēšanas nolikumā  

2. Par pašvaldības budžeta finansējamo pedagogu likmju skaitu Rēzeknes novada 

pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs  

3. Par nekustamā īpašuma Jaunības ielā 15, Rikavā, Rikavas pagastā, Rēzeknes novadā, 

telpas Nr.49 nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu  
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4. Par nekustamā īpašuma Jaunības ielā 15, Rikavā, Rikavas pagastā, Rēzeknes novadā, 

telpu Nr.4. Nr.5., Nr.6., Nr.7 nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu  

5. Par neapbūvēto zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7844 002 0293 un 7844 002 

0433 Bērzgales pagastā nomas tiesību izsoli  

6. Par neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6874 001 0226 Nautrēnu 

pagastā nomas tiesību izsoli  

7. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Upeslīči” Bērzgales pagastā pārdošanu 

mutiskā izsolē ar augšupejošu soli  

8. Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma Nr.(..), „Ainas”, Nautrēnu pagasts, izsoles 

rezultātu apstiprināšanu  

9. Par pašvaldības kustamās mantas – pasažieru autobusa SETRA S 309 HD - izsoles 

atzīšanu par nenotikušu Feimaņu pagastā  

10. Par dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā  

11. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2019.gada 5.septembra lēmumā “Par 

dzīvokļa īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā” 

12. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Lakstīgalu ielā 1, Vecružinā, Silmalas pagastā, nodošanu 

atsavināšanai E. F. 

13. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Lakstīgalu ielā 1, Vecružinā, Silmalas pagastā, nodošanu 

atsavināšanai A. K. 

14. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Lakstīgalu ielā 1, Vecružinā, Silmalas pagastā, nodošanu 

atsavināšanai K. M.  

15. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Lakstīgalu ielā 1, Vecružinā, Silmalas pagastā, nodošanu 

atsavināšanai S. B. 

16. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Lakstīgalu ielā 1, Vecružinā, Silmalas pagastā, nodošanu 

atsavināšanai V. K. 

17. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Lakstīgalu ielā 1, Vecružinā, Silmalas pagastā, nodošanu 

atsavināšanai E. V.  

18. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Lakstīgalu ielā 1, Vecružinā, Silmalas pagastā, nodošanu 

atsavināšanai T.M. 

19. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Lakstīgalu ielā 1, Vecružinā, Silmalas pagastā, nodošanu 

atsavināšanai A. K. 

20. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Lakstīgalu ielā 2, Vecružinā, Silmalas pagastā, nodošanu 

atsavināšanai V. K. 

21. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Lakstīgalu ielā 2, Vecružinā, Silmalas pagastā, nodošanu 

atsavināšanai A. P. 

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

atsavināšanai I. K. 

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

atsavināšanai E. U.  

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

apstiprināšanu  

25. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Jaunatnes ielā 1, Lūznavā, Lūznavas pagastā, nosacītās 

cenas apstiprināšanu  

26. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Jaunatnes ielā 1, Lūznavā, Lūznavas pagastā, nosacītās 

cenas apstiprināšanu  

27. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Jaunatnes ielā 1, Lūznavā, Lūznavas pagastā, nosacītās 

cenas apstiprināšanu  

28. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Jaunatnes ielā 3, Lūznavā, Lūznavas pagastā, nosacītās 

cenas apstiprināšanu  
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29. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Jaunatnes ielā 3, Lūznavā, Lūznavas pagastā, nosacītās 

cenas apstiprināšanu  

30. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Parka ielā 2, Lūznavā, Lūznavas pagastā, nosacītās 

cenas apstiprināšanu  

31. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Mediķu ielā 2, Veczosnā, Lūznavas pagastā, nosacītās 

cenas apstiprināšanu  

32. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Ezeru ielā 6, Sondoros, Vērēmu pagastā nosacītas cenas 

apstiprināšanu  

33. Par nekustamā īpašuma “Dricānu vidusskola”, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads, 

būves ar kadastra apzīmējumu 7850 005 0327 001 telpu daļas nodošanu bezatlīdzības 

lietošanā biedrībai „Maziča” 

34. Par pakalpojuma maksas apstiprināšanu Rēzeknes novada pašvaldības 

struktūrvienībā “Nagļu pagasta pārvalde”  

35. Par pakalpojuma maksas apstiprināšanu Rēzeknes novada pašvaldības 

struktūrvienībā “Vērēmu pagasta pārvalde”  

36. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2012.gada 6.septembra lēmumā „Par 

zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas 

sistēmā reģistrētām nekustamā īpašuma tiesiskā valdījumā esošām zemes vienībām 

un ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās zemēs Stoļerovas pagastā”  

37. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7852 007 0183 sadali Feimaņu pagastā  

38. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Olūtiņi” 

Lūznavas pagastā  

39. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Kāinieki” 

Silmalas pagastā 

40. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Zvaigznes” 

Vērēmu pagastā  

41. Par 2014.gada 6.marta zemes nomas līguma Nr.160/513 darbības termiņa 

pagarināšanu un zemes nomas līguma izteikšanu jaunā redakcijā  

42. Par 2014.gada 28.maija zemes nomas līguma Nr.63 darbības termiņa pagarināšanu 

un zemes nomas līguma izteikšanu jaunā redakcijā 

43. Par 2014.gada 28.maija zemes nomas līguma Nr.62 darbības termiņa pagarināšanu 

un zemes nomas līguma izteikšanu jaunā redakcijā V.O. Stružānu pagastā  

44. Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu  

45. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu  

46. Par atteikšanos izsniegt atļauju amatu savienošanai Valentīnai Platonovai  

47. Par Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Maltas pagastu apvienība” 

struktūrvienības „Lūznavas pagasta pārvalde” piedalīšanās Latvijas-Krievijas 

pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projekta Nr. LV-RU-008 “630 

Versts Full of Feelings (Versts of Feelings)” īstenošanā atbalstu  

48. Par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifa apstiprināšanu Vērēmu 

pagasta objektā “Adamovas muiža”  

49. Par siltumapgādes pakalpojuma tarifa apstiprināšanu Vērēmu pagasta objektā 

“Adamovas muiža” 

50. Par izdoto Rēzeknes novada pašvaldības  2019.gada 19.septembra saistošo noteikumu 

Nr.43 “Par ēdināšanas pakalpojuma maksas atvieglojumiem Rēzeknes novada 

pašvaldības izglītības iestādēs” precizēšanu  

 

 

Par izsludinātās Rēzeknes novada domes sēdes darba kārtības apstiprināšanu un 

papildināšanu 
(Ziņo M.Švarcs) 
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Izskatījusi Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja Monvīda Švarca priekšlikumu par 

izsludinātās Rēzeknes novada domes sēdes darba kārtības apstiprināšanu un papildināšanu, 

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 29., 31.pantu un 32.panta pirmo daļu, Rēzeknes novada 

dome, balsojot “par” - 16 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, 

Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis 

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

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

 

1. apstiprināt izsludināto Rēzeknes novada domes 2019.gada 3.oktobra sēdes darba kārtību 

(1. - 50.jautājums). 

2. Papildināt Rēzeknes novada domes 2019.gada 3.oktobra sēdes darba kārtību ar 1 

jautājumu kā darba kārtības 51.jautājumu - “Par izdoto Rēzeknes novada pašvaldības  

2019.gada 19.septembra saistošo noteikumu Nr.43 “Par ēdināšanas pakalpojuma 

maksas atvieglojumiem Rēzeknes novada pašvaldības izglītības iestādēs” 

precizēšanu”. 

 

1. § 

Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības Darbinieku novērtēšanas nolikumā 
(Ziņo L.Petrova) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu un 41.panta 

pirmā daļas 2.punktu, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības 

likuma 16.panta otro daļu, ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 26.septembra 

priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 16 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, 

Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Edgars 

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

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

 

1. izdarīt šādus grozījumus Rēzeknes novada pašvaldības Darbinieku novērtēšanas 

nolikumā, kas apstiprināts Rēzeknes novada domes 2017.gada 7.septembra sēdē 

(protokols Nr.22, 3.§), turpmāk tekstā – Nolikums: 

1.1. svītrot nolikuma 24.punktu; 

1.2. nolikuma 25.punktu izteikt šādā redakcijā: “Novērtējuma koeficientu izmanto, lai 

pieņemtu lēmumu par darbinieka (amatpersonas) mēnešalgas/stundas tarifa 

likmes apmēra pārskatīšanu, piemaksu un prēmijas apmēra noteikšanu.” 

2. Ar šo lēmumu izdarītie grozījumi Nolikumā stājas spēkā ar 2019.gada 3.oktobri. 

3. Uzdot Juridiskās un lietvedības nodaļas personāllietu speciālistei L.Petrovai nodrošināt 

Rēzeknes novada pašvaldības nolikuma „Darbinieku novērtēšanas nolikums” 

konsolidēšanu. 

4. Uzdot Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļai nodrošināt 

konsolidētā Rēzeknes novada pašvaldības nolikuma „Darbinieku novērtēšanas 

nolikums” publicēšanu Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapā. 

 

2. § 

Par pašvaldības budžeta finansējamo pedagogu likmju skaitu Rēzeknes novada 

pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs  
(Ziņo G.Skudra) 

 

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

17.panta trešās daļas 6.punktu, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu pastāvīgās komitejas 
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2019.gada 26.septembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 16 (Regīna 

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

Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris 

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

nav, “atturas” - nav, n o l e m j: 

 

1. apstiprināt Rēzeknes novada pašvaldības budžeta finansējamo pedagogu likmju skaitu 

Rēzeknes novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs (likmju skaits pa izglītības 

iestādēm pievienots pielikumā). 

2. Lēmums piemērojams ar 2019.gada 1.septembri. 

 

3. § 

Par nekustamā īpašuma Jaunības ielā 15, Rikavā, Rikavas pagastā, Rēzeknes novadā, 

telpas Nr.49 nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu  
(Ziņo S.Kipļuka) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās 

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

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

iznomāšanas noteikumi” 12.punktu, 66.punktu, ņemot vērā Rēzeknes novada domes 2019.gada 

16.augusta lēmuma „Par nekustamā īpašuma Jaunības ielā 15, Rikavā, Rikavas pagastā, Rēzeknes 

novadā, telpas Nr.49 nomas tiesību izsoli saimnieciskās darbības veikšanai” (protokols Nr.19, 7.§) 

8.punktu, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Dricānu pagastu apvienība” struktūrvienības 

“Rikavas pagasta pārvalde” 2019.gada 17.septembra nekustamā īpašuma Jaunības ielā 15, Rikavā, 

Rikavas pagastā, Rēzeknes novadā, telpas Nr.49 izsoles komisijas sēdes protokolu un Finanšu 

pastāvīgās komitejas 2019.gada 26.septembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot 

“par” - 16 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Anatolijs 

Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris 

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

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

 

1. apstiprināt pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Jaunības ielā 15, Rikavā, Rikavas 

pagastā, Rēzeknes novadā, telpas Nr.49, platība 16 m2, ēkas kadastra apzīmējums 7882 

007 0807, izsoles rezultātus, nosakot par uzvarētāju zemnieku saimniecību “Bajāri”, 

reģistrācijas Nr.42401014177, juridiskā adrese: Kolnasāta, Rikavas pagasts, Rēzeknes 

novads, kura ieguva nomas tiesības uz minētā nekustamā īpašuma telpu par izsolē 

nosolīto cenu 1,82 EUR/ m2 (viens euro 82 centi) mēnesī. 

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

struktūrvienības “Rikavas pagasta pārvalde” vadītājam Andrejam Tāraudam ne vēlāk 

kā viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt ar izsoles uzvarētāju telpu 

nomas līgumus uz pieciem gadiem. 

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

struktūrvienībai “Rikavas pagasta pārvalde” parakstīto telpas nomas līgumu reģistrēt 

Rēzeknes novada pašvaldības elektroniskajā dokumentu lietvedības sistēmā. 

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

struktūrvienībai “Rikavas pagasta pārvalde” pēc nomas līguma parakstīšanas nodrošināt 

normatīvos aktos noteiktās informācijas par nomas objektu publicēšanu Rēzeknes 

novada pašvaldības mājaslapā. 

5. Lēmumu nosūtīt Rikavas pagasta pārvaldei (info@rikava.lv) un izsoles uzvarētājam - 

Z/S “Bajāri”, adrese: Kolnasāta, Rikavas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4648. 
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4. § 

Par nekustamā īpašuma Jaunības ielā 15, Rikavā, Rikavas pagastā, Rēzeknes novadā, 

telpu Nr.4. Nr.5., Nr.6., Nr.7 nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu  
(Ziņo S.Kipļuka) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās 

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

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

iznomāšanas noteikumi” 12.punktu, 66.punktu, ņemot vērā Rēzeknes novada domes 2019.gada 

16.augusta lēmuma „Par nekustamā īpašuma Jaunības ielā 15, Rikavā, Rikavas pagastā, Rēzeknes 

novadā, telpu Nr.4, Nr.5, Nr.6, Nr.7, nomas tiesību izsoli komercdarbības veikšanai” (protokols 

Nr.19, 6.§) 8.punktu, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Dricānu pagastu apvienība” 

struktūrvienības “Rikavas pagasta pārvalde” 2019.gada 17.septembra nekustamā īpašuma 

Jaunības ielā 15, Rikavā, Rikavas pagastā, Rēzeknes novadā, telpu Nr. Nr.4, Nr.5, Nr.6, Nr.7 

izsoles komisijas sēdes protokolu un Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 26.septembra 

priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 16 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, 

Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Edgars 

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

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

 

1. apstiprināt pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Jaunības ielā 15, Rikavā, Rikavas 

pagastā, Rēzeknes novadā, telpu Nr.4 (6,0 m2 platībā), Nr.5 (24,9 m2 platībā), Nr.6 (6,5 

m2 platībā), Nr.7 (10,0 m2 platībā), ēkas kadastra apzīmējums 7882 007 0807, izsoles 

rezultātus, nosakot par uzvarētāju SIA “Rikavas ozoliņi”, reģistrācijas Nr.42401013805, 

juridiskā adrese: Upes iela 4-14, Rikava, Rikavas pagasts, Rēzeknes novads, kura ieguva 

nomas tiesības uz minētā nekustamā īpašuma telpām par izsolē nosolīto cenu 1,71 EUR/ 

m2 (viens euro 71 cents) mēnesī. 

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

struktūrvienības “Rikavas pagasta pārvalde” vadītājam Andrejam Tāraudam ne vēlāk 

kā viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt ar izsoles uzvarētāju telpu 

nomas līgumu uz pieciem gadiem. 

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

struktūrvienībai “Rikavas pagasta pārvalde” parakstīto telpu nomas līgumu reģistrēt 

Rēzeknes novada pašvaldības elektroniskajā dokumentu lietvedības sistēmā. 

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

struktūrvienībai “Rikavas pagasta pārvalde” pēc nomas līguma parakstīšanas nodrošināt 

normatīvos aktos noteiktās informācijas par nomas objektu publicēšanu Rēzeknes 

novada pašvaldības mājaslapā. 

5. Lēmumu nosūtīt Rikavas pagasta pārvaldei (info@rikava.lv) un izsoles uzvarētājai SIA 

“Rikavas ozoliņi”, adrese: Upes iela 4-14, Rikava, Rikavas pagasts, Rēzeknes novads, 

LV-4648. 

 

5. § 

Par neapbūvēto zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7844 002 0293 un 7844 002 0433 

Bērzgales 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, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas 

izšķērdēšanas novēršanas likuma 1.pantu, 3.pantu, Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija 

noteikumu Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 1.punktu, 

mailto:info@rikava.lv
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3.punkta 3.1. un 3.2.apakšpunktu nosacījumiem, ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 

2019.gada 26.septembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 16 (Regīna 

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

Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris 

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

nav, “atturas” - nav, n o l e m j: 

 

1. nodot nomā šādas neapbūvētas, pašvaldībai piekritīgas zemes vienības: 

1.1. zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7844 002 0293 ar platību 0,48 ha, nosakot 

objekta izsoles sākumcenu 28,00 EUR (divdesmit astoņi euro 00 centi) gadā (bez 

PVN);  

1.2. zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7844 002 0433 daļu ar platību 0,22 ha, 

nosakot objekta izsoles sākumcenu 28,00 EUR (divdesmit astoņi euro 00 centi) 

gadā (bez PVN). 

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

Komisija) šādā sastāvā:  

komisijas priekšsēdētājs -  Arvīds Dunskis, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 

“Nautrēnu pagastu apvienība” struktūrvienības 

“Bērzgales pagasta pārvade” vadītājs; 

komisijas locekļi:  Inese Adijāne, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Nautrēnu 

pagastu apvienība” vecākā grāmatvede. 

Janīna Adijāne, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 

“Nautrēnu pagastu apvienība” struktūrvienības “Bērzgales 

pagasta pārvalde” lietvede.  

3. Apstiprināt šādus izsoles noteikumus: 

3.1. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7844 002 0293, kas atrodas “Meirānos” 

Bērzgales pagastā, Rēzeknes novadā (izsoles noteikumi pievienoti); 

3.2. zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7844 002 0433 daļai, kas atrodas 

“Meirānos”, Bērzgales pagastā, Rēzeknes novadā (izsoles noteikumi pievienoti). 

4. Komisijai nodrošināt informācijas publicēšanu par izsoli Rēzeknes novada 

pašvaldības mājaslapā un informāciju izvietot uz Rēzeknes novada pašvaldības 

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

informācijas stenda. 

5. Uzdot Komisijai apstiprināt nomas tiesību izsoles rezultātus. 

6. Uzdot Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Nautrēnu pagastu apvienība” 

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

tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanas noslēgt zemes nomas līgumu ar pretendentu 

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

izsolē nosolīto augstāko nomas cenu atbilstoši organizētās izsoles protokola 

rezultātiem. 

7. Uzdod Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Nautrēnu pagastu apvienība” 

struktūrvienībai “Bērzgales pagasta pārvalde” desmit darba dienu laikā pēc nomas 

līguma spēkā stāšanās publicēt informāciju par nomas tiesību izsoles rezultātu 

apstiprināšanu un zemes nomas līguma noslēgšanu par nosolīto cenu ar nomnieku 

Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapā. 

8. Uzdot Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Nautrēnu pagastu apvienība” 

struktūrvienībai “Bērzgales pagasta pārvalde” parakstīto zemes nomas līgumu 

reģistrēt Rēzeknes novada pašvaldības elektroniskajā dokumentu lietvedības sistēmā 

un pašvaldības “Nomas” programmā. 
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9. Ja izsoles rezultātā pretendents līgumu neparaksta ar iznomātāju vai arī izsolei nav 

pieteicies neviens pretendents, zemes nomas tiesību izsole atzīstama par nenotikušu 

un ir rīkojama jauna nomas tiesību izsole. 

 

6. § 

Par neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6874 001 0226  

Nautrēnu 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, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas 

izšķērdēšanas novēršanas likuma 1.pantu, 3.pantu, Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija 

noteikumu Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 1.punktu, 

noteikumu trešās daļas 3.1. un 3.2.apakšpunktu nosacījumiem, ņemot vērā Finanšu pastāvīgās 

komitejas 2019.gada 26.septembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 16 

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

Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris 

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

nav, “atturas” - nav, n o l e m j: 

 

1. nodot nomā neapbūvētu zemes reformas pabeigšanai paredzētu zemes vienību ar 

kadastra apzīmējumu 6876 001 0226 ar platību 2,0 ha, nosakot objekta izsoles 

sākumcenu 44,00 EUR (četrdesmit četri euro 00 centi) gadā (bez PVN).  

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

Komisija) šādā sastāvā:  

komisijas priekšsēdētājs -  Līvija Plavinska, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 

“Nautrēnu pagastu apvienība” struktūrvienības “Nautrēnu 

pagasta pārvade” vadītāja; 

komisijas locekļi:  Jeļena Cvetkova, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 

“Nautrēnu pagastu apvienība” struktūrvienības “Nautrēnu 

pagasta pārvalde” vecākā grāmatvede. 

Elita Velikāne, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Nautrēnu 

pagastu apvienība” struktūrvienības “Nautrēnu pagasta pārvalde” 

lietvede.  

3. Apstiprināt izsoles noteikumus zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6874 001 

0226, kas atrodas “Bilinski”, Nautrēnu pagastā, Rēzeknes novadā (izsoles noteikumi 

pievienoti). 

4. Komisijai nodrošināt informācijas publicēšanu par izsoli Rēzeknes novada 

pašvaldības mājaslapā un informāciju izvietot uz Rēzeknes novada pašvaldības 

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

informācijas stenda. 

5. Uzdot Komisijai apstiprināt nomas tiesību izsoles rezultātus. 

6. Uzdot Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Nautrēnu pagastu apvienība” 

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

tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanas noslēgt zemes nomas līgumu ar pretendentu 

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

izsolē nosolīto augstāko nomas cenu atbilstoši organizētās izsoles protokola 

rezultātiem. 

7. Uzdod Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Nautrēnu pagastu apvienība” 

struktūrvienībai “Nautrēnu pagasta pārvalde” desmit darba dienu laikā pēc nomas 
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līguma spēkā stāšanās publicēt informāciju par nomas tiesību izsoles rezultātu 

apstiprināšanu un zemes nomas līguma noslēgšanu par nosolīto cenu ar nomnieku 

Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapā. 

8. Uzdot Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Nautrēnu pagastu apvienība” 

struktūrvienībai “Nautrēnu pagasta pārvalde” parakstīto zemes nomas līgumu 

reģistrēt Rēzeknes novada pašvaldības elektroniskajā dokumentu lietvedības sistēmā 

un pašvaldības “Nomas” programmā. 

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

pieteicies neviens pretendents, zemes nomas tiesību izsole atzīstama par nenotikušu 

un ir rīkojama jauna nomas tiesību izsole. 

 

7. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Upeslīči” Bērzgales pagastā pārdošanu mutiskā 

izsolē ar augšupejošu soli  
(Ziņo I.Ladnā) 

 

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

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

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

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

struktūrvienības “Bērzgales pagasta pārvalde” 2019.gada 20.septembra ierosinājumu un Finanšu 

pastāvīgās komitejas 2019.gada 26.septembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot 

“par” - 16 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Anatolijs 

Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris 

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

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

 

1. nodot atsavināšanai pašvaldības nekustamo īpašumu “Upeslīči”, kadastra Nr.7844 004 

0165, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7844 004 0165, platība 4,57 

ha, kas atrodas “Upeslīči”, Bērzgales pagastā, Rēzeknes novadā, pārdodot mutiskā 

izsolē ar augšupejošu soli.  

2. Izveidot nekustamā īpašuma “Upeslīči”, kadastra Nr.7844 004 0165, kas sastāv no 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7844 004 0165, platība 4,57 ha, vērtības 

noteikšanai un izsoles procedūras veikšanai komisiju šādā sastāvā:  

komisijas priekšsēdētājs:  Arvīds Dunskis, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 

“Nautrēnu pagastu apvienība” struktūrvienības “Bērzgales 

pagasta pārvalde” vadītājs; 

komisijas locekļi:  Inese Adijāne – Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 

“Nautrēnu pagastu apvienība” struktūrvienības “Bērzgales 

pagasta pārvalde” vecākā grāmatvede; 

Janīna Adijāne, Rēzeknes novada pašvaldības zemes lietu 

speciāliste Bērzgales pagastā. 

3. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma “Upeslīči” ar kadastra Nr.7844 004 0165, 

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

pievienoti). 

4. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma nosacīto cenu – EUR 3 581,30 (trīs tūkstoši 

pieci simti astoņdesmit viens euro, 30 centi). 

5. Izsoles rezultātus komisijai iesniegt apstiprināšanai Rēzeknes novada domē. 

 

8. § 
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Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma Nr.(..), „Ainas”, Nautrēnu pagasts, izsoles rezultātu 

apstiprināšanu  
(Ziņo I.Ladnā) 

 

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

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

4.panta pirmo un otro daļu, 5.panta pirmo daļu, 6.panta otro un trešo daļu, 8.panta ceturto daļu, 

34.panta otro daļu, pašvaldības nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.6876 900 0030 „Ainas”-1, 

izsoles noteikumu 7.2.punktu, ņemot vērā Rēzeknes novada domes 2019.gada 18.jūlija lēmumu 

„Par Rēzeknes novada pašvaldības dzīvokļa īpašuma Nr.(..), “Ainas” Nautrēnu pagasts, pārdošanu 

mutiskā izsolē ar augšupejošu soli” (protokols Nr.17, 10§), Nautrēnu pagasta pārvaldes izsoles 

komisijas 2019.gada 18.septembra protokolu un Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 

26.septembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 16 (Regīna Baranova, 

Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds 

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

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

nav, n o l e m j: 

 

1. apstiprināt pašvaldības dzīvokļa īpašuma Nr.(..), kas atrodas “Ainas”, kadastra Nr.6876 

900 0030, izsoles rezultātus, nosakot par izsoles uzvarētāju I. M., personas kods (..), 

kura iegādājās minēto dzīvokļa īpašumu par izsolē nosolīto augstāko cenu EUR 1 

054,71 (viens tūkstotis piecdesmit četri euro, 71 cents). 

2. Uzdot Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Nautrēnu pagastu apvienība” vadītājai 

Līvijai Plavinskai pašvaldības vārdā noslēgt un parakstīt pirkuma līgumu ar izsoles 

uzvarētāju I.M., personas kods (..), izsoles noteikumos noteiktajā termiņā. 

 

9. § 

Par pašvaldības kustamās mantas – pasažieru autobusa SETRA S 309 HD - izsoles 

atzīšanu par nenotikušu Feimaņu pagastā  
(Ziņo I.Ladnā) 

 

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

daļas 19.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu 

un otro daļu, 4.panta pirmo un otro daļu, 5.panta pirmo daļu, 6.panta otro un trešo daļu, 8.panta 

ceturto daļu, 31.panta pirmo daļu, Feimaņu pagasta pārvaldes kustamās mantas – pasažieru 

autobusa SETRA S 309 HD - izsoles noteikumu 4.1.punktu, Rēzeknes novada domes 2019.gada 

16.augustā lēmumu „Par kustamās mantas- pasažieru autobusa SETRA S 309 HD - pārdošanu 

atkārtotā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli Feimaņu pagastā” (protokols Nr.19, 13.§), ņemot vērā 

Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienības “Feimaņu 

pagasta pārvalde” 2019.gada 17.septembra ierosinājumu par izsoles atzīšanu par nenotikušu un 

Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 26.septembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, 

balsojot “par” - 16 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, 

Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis 

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

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

 

atzīt pašvaldībai piederošās kustamās mantas – pasažieru autobusa SETRA S 309 HD, valsts 

reģistrācijas Nr.JS3842, - atkārtoto mutisko izsoli ar augšupejošu soli par nenotikušu, jo 

noteiktajos izsoles noteikumu termiņos nav reģistrējies neviens izsoles dalībnieks. 

 

10. § 
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Par dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā  
(Ziņo I.Ladnā) 

 

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

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

2019.gada 26.septembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 16 (Regīna 

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

Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris 

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

nav, “atturas” - nav, n o l e m j: 

 

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

dzīvokļa īpašumu Miera ielā 11-4, Krukos, Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra 

Nr.7888 900 0224, platība 45,5 m2, kas sastāv no: 

1.1. telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 7888 007 0414 001 004; 

1.2. pie dzīvokļa īpašuma piederošajām: 

1.2.1. 4550/86180 domājamajām daļām no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 

007 0414; 

1.2.2. 4550/86180 domājamajām daļām no ēkas (būves) ar kadastra apzīmējumu 7888 007 

0414 001. 

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

dzīvokļa īpašumu Miera ielā 11-5, Krukos, Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra 

Nr.7888 900 0226, platība 38,6 m2, kas sastāv no: 

2.1. telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 7888 007 0414 001 005; 

2.2. pie dzīvokļa īpašuma piederošajām: 

2.2.1. 3860/86180 domājamajām daļām no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 

007 0414; 

2.2.2. 3860/86180 domājamajām daļām no ēkas (būves) ar kadastra apzīmējumu 7888 007 

0414 001. 

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

dzīvokļa īpašumu Miera ielā 11-10, Krukos, Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra 

Nr.7888 900 0229, platība 62,8 m2, kas sastāv no: 

3.1. telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 7888 007 0414 001 010; 

3.2. pie dzīvokļa īpašuma piederošajām: 

3.2.1. 6280/86180 domājamajām daļām no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 

007 0414; 

3.2.2. 6280/86180 domājamajām daļām no ēkas (būves) ar kadastra apzīmējumu 7888 007 

0414 001. 

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

dzīvokļa īpašumu Miera ielā 11-11, Krukos, Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra 

Nr.7888 900 0227, platība 28,8 m2, kas sastāv no: 

4.1. telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 7888 007 0414 001 011; 

4.2. pie dzīvokļa īpašuma piederošajām: 

4.2.1. 2880/86180 domājamajām daļām no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 

007 0414; 

4.2.2. 2880/86180 domājamajām daļām no ēkas (būves) ar kadastra apzīmējumu 7888 007 

0414 001. 

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

dzīvokļa īpašumu Parka ielā 1-5, Vecružinā, Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra 

Nr.7888 900 0228, platība 42,3 m2, kas sastāv no: 

5.1. telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 7888 004 0204 014 005; 
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5.2. pie dzīvokļa īpašuma piederošajām: 

5.2.1. 4230/40870 domājamajām daļām no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7888 

004 0283; 

5.2.2. 4230/40870 domājamajām daļām no ēkas (būves) ar kadastra apzīmējumu 7888 004 

0204 014. 

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

dzīvokļa īpašumu Miera ielā 19 – 8, Strūžānos, Stružānu pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra 

Nr.7894 002 0131 001 008, platība 68,10 m2, kas sastāv no: 

6.1. telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 7894 002 0131 001 008; 

6.2. pie dzīvokļa īpašuma piederošajām: 

6.2.1. 630/21292 domājamajām daļām no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7894 002 

0131;  

6.2.2. 630/21292 domājamajām daļām no ēkas (būves) ar kadastra apzīmējumu 7894 0131 

001; 

6.2.3. 630/21292 domājamajām daļām no ēkas (būves) ar kadastra apzīmējumu 7894 002 

0131 002. 

 

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

dzīvokļa īpašumu Skolas ielā 38-28, Maltā, Maltas pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra 

Nr.7870 900 0617, platība 43.7m², kas sastāv no:  

7.1.telpu grupas kadastra apzīmējums 7870 003 1004 001 028 

7.2.pie dzīvokļa īpašuma piederošām: 

7.2.1. 4374/197084 domājamajām daļām no ēkas (būves) ar kadastra apzīmējumu 7870 003 

1004 001 

7.2.2. 4374/197084 domājamajām daļām no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7870 

003 1004.  

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

dzīvokļa īpašumu Skolas ielā 21-43 , Maltā, Maltas pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra 

Nr.7870 900 0616, platība 47.6m² , kas sastāv no:  

8.1.telpu grupas kadastra apzīmējums 7870 003 1005 001 043 

8.2.pie dzīvokļa īpašuma piederošām: 

8.2.1.  4550/268812 domājamajām daļām no ēkas (būves) ar kadastra apzīmējumu 7870 003 

1005 001 

8.2.2. 4550/268812 domājamajām daļām no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7870 003 

1005. 

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

dzīvokļa īpašumu “Jaunā māja 2”-11, Dricānos, Dricānu pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra 

Nr.78509000055, platība 74,6 m2, kas sastāv no: 

9.1.telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 7850 005 0375 001 011; 

9.2.pie dzīvokļa īpašuma piederošajām: 

9.2.1. 725/7785 domājamajām daļām no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7850 005 

0376; 

9.2.2. 725/7785 domājamajām daļām no ēkas (būves) ar kadastra apzīmējumu 7850 005 

0375 001. 

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

dzīvokļa īpašumu Jaunā māja 2” - 4, Dricānos, Dricānu pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra 

Nr.78509000057, platība 74,6 m2, kas sastāv no: 

10.1.  telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 7850 005 0375 001 004; 

10.2.  pie dzīvokļa īpašuma piederošajām: 
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10.2.1. 725/7785 domājamajām daļām no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7850 005 

0375; 

10.2.2.  725/7785 domājamajām daļām no ēkas (būves) ar kadastra apzīmējumu 7850 005 

0375 001.  

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

dzīvokļa īpašumu Jaunā māja 2” -2, Dricānos, Dricānu pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra 

Nr.78509000056, platība 74,6 m2, kas sastāv no: 

11.1.  telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 7850 005 0375 001 002; 

11.2.  pie dzīvokļa īpašuma piederošajām: 

11.2.1. 725/7785 domājamajām daļām no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7850 005 

0375; 

11.2.2. 725/7785 domājamajām daļām no ēkas (būves) ar kadastra apzīmējumu 7850 005 

0375 001.  

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

dzīvokļa īpašumu “Strautiņi”-24, Dricānos, Dricānu pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra 

Nr.78509000053, platība 59,0 m2, kas sastāv no: 

12.1.  telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 7850 005 0371 002 012; 

12.2.  pie dzīvokļa īpašuma piederošajām: 

12.2.1. 572/15570 domājamajām daļām no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7850 005 

0371; 

12.2.2. 572/15570 domājamajām daļām no ēkas (būves) ar kadastra apzīmējumu 7850 005 

0371 001;  

12.2.3. 572/15570 domājamajām daļām no ēkas (būves) ar kadastra apzīmējumu 7850 005 

0371 002. 

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

dzīvokļa īpašumu “Strautiņi”-19, Dricānos, Dricānu pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra 

Nr.78509000054, platība 74,3 m2, kas sastāv no: 

13.1.  telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 7850 005 0371 002 003; 

13.2. pie dzīvokļa īpašuma piederošajām: 

13.2.1. 725/15570 domājamajām daļām no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7850 005 

0371; 

13.2.2. 725/15570 domājamajām daļām no ēkas (būves) ar kadastra apzīmējumu 7850 005 

0371 001;  

13.2.3. 725/15570 domājamajām daļām no ēkas (būves) ar kadastra apzīmējumu 7850 005 

0371 002. 

 

11. § 

Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2019.gada 5.septembra lēmumā “Par dzīvokļa 

īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā” 
(Ziņo I.Ladnā) 

 

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

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

2019.gada 26.septembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 16 (Regīna 

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

Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris 

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

nav, “atturas” - nav, n o l e m j: 
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grozīt Rēzeknes novada domes 2019.gada 5.septembra lēmuma „Par dzīvokļa īpašumu 

ierakstīšanu zemesgrāmatā” (turpmāk tekstā – Lēmuma) 3., 4., 5., 7., 8., 9. un 10.punktus un izteikt 

tos šādā redakcijā:  

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

vārda dzīvokļa īpašumu Upes iela 5-16 Rikava, Rikavas pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra 

Nr.78829000078, platība 90,2 m2, kas sastāv no: 

3.1. telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 7882 007 0358 001 016; 

3.2. pie dzīvokļa īpašuma piederošajām: 

3.2.1. 848/18525 domājamajām daļām no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7882 007 

0358; 

3.2.2. 848/18525 domājamajām daļām no ēkas (būves) ar kadastra apzīmējumu 7882 007 

0358.” 

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

vārda dzīvokļa īpašumu Upes iela 4-10 Rikava, Rikavas pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra 

Nr.78829000077, platība 90,2 m2, kas sastāv no: 

4.1. telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 7882 007 0357 001 010; 

4.2. pie dzīvokļa īpašuma piederošajām: 

4.2.1. 848/13884 domājamajām daļām no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7882 007 

0357; 

4.2.2. 848/13884 domājamajām daļām no ēkas (būves) ar kadastra apzīmējumu 7882 007 

0357.” 

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

vārda dzīvokļa īpašumu Upes iela 4-18 Rikava, Rikavas pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra 

Nr.78829000069, platība 70,2 m2, kas sastāv no: 

5.1. telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 7882 007 0357 001 018; 

5.2. pie dzīvokļa īpašuma piederošajām: 

5.2.1. 666/13884 domājamajām daļām no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7882 

007 0357; 

5.2.2. 666/13884 domājamajām daļām no ēkas (būves) ar kadastra apzīmējumu 7882 

007 0357.” 

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

dzīvokļa īpašumu Upes ielā 4-6, Rikava Rikavas pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7882 

900 0071, platība 72,8 m2, kas sastāv no: 

7.1. telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 7882 007 0357 001 006; 

7.2. pie dzīvokļa īpašuma piederošajām: 

7.2.1. 692/13884 domājamajām daļām no ēkas (būves) ar kadastra apzīmējumu 7882 007 

0357 001; 

7.2.2. 692/13884 domājamajām daļām no ēkas (būves) ar kadastra apzīmējumu 7882 007 

0357 001.” 

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

vārda dzīvokļa īpašumu Upes iela 5-21 Rikava, Rikavas pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra 

Nr.78829000076, platība 72,8 m2, kas sastāv no: 

8.1. telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 7882 007 0358 001 021; 

8.2. pie dzīvokļa īpašuma piederošajām: 

8.2.1. 692/18525 domājamajām daļām no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7882 

007 0358; 

8.2.2. 692/18525 domājamajām daļām no ēkas (būves) ar kadastra apzīmējumu 7882 007 

0358.” 
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6.  “9. ierakstīt zemesgrāmatā uz Rēzeknes novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90009112679, 

vārda dzīvokļa īpašumu Upes iela 5-24 Rikava, Rikavas pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra 

Nr.78829000079, platība 72,8 m2, kas sastāv no: 

9.1. telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 7882 007 0358 001 024; 

9.2. pie dzīvokļa īpašuma piederošajām: 

9.2.1. 692/18525 domājamajām daļām no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7882 

007 0358; 

9.2.2. 692/18525 domājamajām daļām no ēkas (būves) ar kadastra apzīmējumu 7882 007 

0358.” 

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

vārda dzīvokļa īpašumu Upes iela 5-20 Rikava, Rikavas pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra 

Nr.78829000070, platība 90,2 m2, kas sastāv no: 

10.1. telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 7882 007 0358 001 020; 

10.2. pie dzīvokļa īpašuma piederošajām: 

10.2.1. 848/18525 domājamajām daļām no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7882 

007 0358; 

10.2.2. 848/18525 domājamajām daļām no ēkas (būves) ar kadastra apzīmējumu 7882 007 

0358.” 

 

12. § 

Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Lakstīgalu ielā 1, Vecružinā, Silmalas pagastā, nodošanu 

atsavināšanai E. F.  
(Ziņo I.Ladnā) 

 

Izskatījusi E. F. 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 26.septembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot 

“par” - 16 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Anatolijs 

Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris 

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

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

 

1. pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.(..), kas atrodas Lakstīgalu ielā 1, Vecružinā, 

Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7888 900 0214, platība 73,2 m2, 

nodošanu atsavināšanai E. F. (lēmums pievienots). 

2. Izveidot dzīvokļa īpašuma Nr.(..), kas atrodas Lakstīgalu ielā 1, Vecružinā, Silmalas 

pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr. 7888 900 0214, platība 73,2 m2, nosacītās cenas 

noteikšanai novērtēšanas komisiju šādā sastāvā: 

komisijas priekšsēdētājs –  Eduards Grišuļonoks, Rēzeknes novada pašvaldības 

iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienības 

“Silmalas pagasta pārvalde” vadītājs; 

komisijas locekļi: Nellija Augustāne, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 

“Maltas pagastu apvienība” struktūrvienības “Silmalas pagasta 

pārvalde” sekretāre; 

Marina Borisova, Rēzeknes novada pašvaldības Zemes 

pārvaldības dienesta zemes lietu speciāliste. 

3. Uzdot dzīvokļa īpašuma Nr.(..), kas atrodas Lakstīgalu ielā 1, Vecružinā, Silmalas 

pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr. 7888 900 0214, platība 73,2 m2, novērtēšanas 

komisijai iesniegt nosacīto cenu apstiprināšanai Rēzeknes novada domei. 
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13. § 

Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Lakstīgalu ielā 1, Vecružinā, Silmalas pagastā, nodošanu 

atsavināšanai A. K. 
(Ziņo I.Ladnā) 

 

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

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

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

pastāvīgās komitejas 2019.gada 26.septembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot 

“par” - 16 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Anatolijs 

Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris 

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

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

 

1. pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.(..), kas atrodas Lakstīgalu ielā 1, Vecružinā, 

Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7888 900 0219, platība 59,6 m2, 

nodošanu atsavināšanai A. K. (lēmums pievienots). 

2. Izveidot dzīvokļa īpašuma Nr.(..), kas atrodas Lakstīgalu ielā 1, Vecružinā, Silmalas 

pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr. 7888 900 0219, platība 59,6 m2, nosacītās cenas 

noteikšanai novērtēšanas komisiju šādā sastāvā: 

komisijas priekšsēdētājs –  Eduards Grišuļonoks, Rēzeknes novada pašvaldības 

iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienības 

“Silmalas pagasta pārvalde” vadītājs; 

komisijas locekļi: Nellija Augustāne, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 

“Maltas pagastu apvienība” struktūrvienības “Silmalas pagasta 

pārvalde” sekretāre; 

Marina Borisova, Rēzeknes novada pašvaldības Zemes 

pārvaldības dienesta zemes lietu speciāliste. 

3. Uzdot dzīvokļa īpašuma Nr.(..), kas atrodas Lakstīgalu ielā 1, Vecružinā, Silmalas 

pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr. 7888 900 0219, platība 59,6 m2, novērtēšanas 

komisijai iesniegt nosacīto cenu apstiprināšanai Rēzeknes novada domei. 

 

14. § 

Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Lakstīgalu ielā 1, Vecružinā, Silmalas pagastā, nodošanu 

atsavināšanai K. M. 
(Ziņo I.Ladnā) 

 

Izskatījusi K. M. 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 26.septembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot 

“par” - 16 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Anatolijs 

Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris 

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

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

 

1. pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.(..), kas atrodas Lakstīgalu ielā 1, Vecružinā, 

Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7888 900 0208, platība 73,4 m2, 

nodošanu atsavināšanai K. M.(lēmums pievienots). 
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2. Izveidot dzīvokļa īpašuma Nr.(..), kas atrodas Lakstīgalu ielā 1, Vecružinā, Silmalas 

pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr. 7888 900 0208, platība 73,4 m2, nosacītās cenas 

noteikšanai novērtēšanas komisiju šādā sastāvā: 

komisijas priekšsēdētājs –  Eduards Grišuļonoks, Rēzeknes novada pašvaldības 

iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienības 

“Silmalas pagasta pārvalde” vadītājs; 

komisijas locekļi:Nellija Augustāne, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Maltas 

pagastu apvienība” struktūrvienības “Silmalas pagasta pārvalde” 

lietvede; 

Marina Borisova, Rēzeknes novada pašvaldības Zemes 

pārvaldības dienesta zemes lietu speciālists. 

3. Uzdot dzīvokļa īpašuma Nr.(..), kas atrodas Lakstīgalu ielā 1, Vecružinā, Silmalas 

pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr. 7888 900 0208, platība 73,4 m2, novērtēšanas 

komisijai iesniegt nosacīto cenu apstiprināšanai Rēzeknes novada domei. 

 

15. § 

Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Lakstīgalu ielā 1, Vecružinā, Silmalas pagastā, nodošanu 

atsavināšanai S.B. 
(Ziņo I.Ladnā) 

 

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

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

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

pastāvīgās komitejas 2019.gada 26.septembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot 

“par” - 16 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Anatolijs 

Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris 

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

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

 

1. pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.(..), kas atrodas Lakstīgalu ielā 1, Vecružinā, 

Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7888 900 0218, platība 73,5 m2, 

nodošanu atsavināšanai S. B.(lēmums pievienots). 

2. Izveidot dzīvokļa īpašuma Nr.(..), kas atrodas Lakstīgalu ielā 1, Vecružinā, Silmalas 

pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr. 7888 900 0218, platība 73,5 m2, nosacītās cenas 

noteikšanai novērtēšanas komisiju šādā sastāvā: 

komisijas priekšsēdētājs –  Eduards Grišuļonoks, Rēzeknes novada pašvaldības 

iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienības 

“Silmalas pagasta pārvalde” vadītājs; 

komisijas locekļi: Nellija Augustāne, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 

“Maltas pagastu apvienība” struktūrvienības “Silmalas pagasta 

pārvalde” sekretāre; 

Marina Borisova, Rēzeknes novada pašvaldības Zemes 

pārvaldības dienesta zemes lietu speciāliste. 

3. Uzdot dzīvokļa īpašuma Nr.(..), kas atrodas Lakstīgalu ielā 1, Vecružinā, Silmalas 

pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr. 7888 900 0218, platība 73,5 m2, novērtēšanas 

komisijai iesniegt nosacīto cenu apstiprināšanai Rēzeknes novada domei. 

 

16. § 

Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Lakstīgalu ielā 1, Vecružinā, Silmalas pagastā, nodošanu 

atsavināšanai V. K. 
(Ziņo I.Ladnā) 
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Izskatījusi V. K. atsavināšanas ierosinājumu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 

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

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

pastāvīgās komitejas 2019.gada 26.septembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot 

“par” - 16 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Anatolijs 

Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris 

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

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

 

1. pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.(..), kas atrodas Lakstīgalu ielā 1, Vecružinā, 

Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7888 900 0209, platība 59,0 m2, 

nodošanu atsavināšanai V. K. (lēmums pievienots). 

2. Izveidot dzīvokļa īpašuma Nr.(..), kas atrodas Lakstīgalu ielā 1, Vecružinā, Silmalas 

pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr. 7888 900 0209, platība 59,0 m2, nosacītās cenas 

noteikšanai novērtēšanas komisiju šādā sastāvā: 

komisijas priekšsēdētājs –  Eduards Grišuļonoks, Rēzeknes novada pašvaldības 

iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienības 

“Silmalas pagasta pārvalde” vadītājs; 

komisijas locekļi: Nellija Augustāne, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Maltas 

pagastu apvienība” struktūrvienības “Silmalas pagasta pārvalde” 

sekretāre; 

Marina Borisova, Rēzeknes novada pašvaldības Zemes 

pārvaldības dienesta zemes lietu speciāliste. 

3. Uzdot dzīvokļa īpašuma Nr.(..), kas atrodas Lakstīgalu ielā 1, Vecružinā, Silmalas 

pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr. 7888 900 0209, platība 59,0 m2, novērtēšanas 

komisijai iesniegt nosacīto cenu apstiprināšanai Rēzeknes novada domei. 

 

17. § 

Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Lakstīgalu ielā 1, Vecružinā, Silmalas pagastā, nodošanu 

atsavināšanai E.V. 
(Ziņo I.Ladnā) 

 

Izskatījusi E. V. atsavināšanas ierosinājumu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 

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

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

pastāvīgās komitejas 2019.gada 26.septembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot 

“par” - 16 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Anatolijs 

Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris 

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

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

 

1. pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.(..), kas atrodas Lakstīgalu ielā 1, Vecružinā, 

Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7888 900 0207, platība 59,4 m2, 

nodošanu atsavināšanai E. V. (lēmums pievienots). 

2. Izveidot dzīvokļa īpašuma Nr.(..), kas atrodas Lakstīgalu ielā 1, Vecružinā, Silmalas 

pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr. 7888 900 0207, platība 59,4 m2, nosacītās cenas 

noteikšanai novērtēšanas komisiju šādā sastāvā: 

komisijas priekšsēdētājs –  Eduards Grišuļonoks, Rēzeknes novada pašvaldības 

iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienības 

“Silmalas pagasta pārvalde” vadītājs; 
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komisijas locekļi: Nellija Augustāne, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 

“Maltas pagastu apvienība” struktūrvienības “Silmalas pagasta 

pārvalde” sekretāre; 

Marina Borisova, Rēzeknes novada pašvaldības Zemes 

pārvaldības dienesta zemes lietu speciāliste. 

3. Uzdot dzīvokļa īpašuma Nr.(..), kas atrodas Lakstīgalu ielā 1, Vecružinā, Silmalas 

pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr. 7888 900 0207, platība 59,4 m2, novērtēšanas 

komisijai iesniegt nosacīto cenu apstiprināšanai Rēzeknes novada domei. 

 

18. § 

Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Lakstīgalu ielā 1, Vecružinā, Silmalas pagastā, nodošanu 

atsavināšanai T. M. 
(Ziņo I.Ladnā) 

 

Izskatījusi T. M. 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 26.septembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot 

“par” - 16 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Anatolijs 

Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris 

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

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

 

1. pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.(..), kas atrodas Lakstīgalu ielā 1, Vecružinā, 

Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7888 900 0205, platība 58,9 m2, 

nodošanu atsavināšanai T. M. (lēmums pievienots). 

2. Izveidot dzīvokļa īpašuma Nr.(..), kas atrodas Lakstīgalu ielā 1, Vecružinā, Silmalas 

pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr. 7888 900 0205, platība 58,9 m2, nosacītās cenas 

noteikšanai novērtēšanas komisiju šādā sastāvā: 

komisijas priekšsēdētājs –  Eduards Grišuļonoks, Rēzeknes novada pašvaldības 

iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienības 

“Silmalas pagasta pārvalde” vadītājs; 

komisijas locekļi: Nellija Augustāne, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 

“Maltas pagastu apvienība” struktūrvienības “Silmalas pagasta 

pārvalde” lietvede; 

Marina Borisova, Rēzeknes novada pašvaldības Zemes 

pārvaldības dienesta zemes lietu speciāliste. 

3. Uzdot dzīvokļa īpašuma Nr.(..), kas atrodas Lakstīgalu ielā 1, Vecružinā, Silmalas 

pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr. 7888 900 0205, platība 58,9 m2, novērtēšanas 

komisijai iesniegt nosacīto cenu apstiprināšanai Rēzeknes novada domei. 

 

19. § 

Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Lakstīgalu ielā 1, Vecružinā, Silmalas pagastā, nodošanu 

atsavināšanai A. K. 
(Ziņo I.Ladnā) 

 

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

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

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

pastāvīgās komitejas 2019.gada 26.septembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot 

“par” - 16 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Anatolijs 
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Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris 

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

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

 

1. pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.(..), kas atrodas Lakstīgalu ielā 1, Vecružinā, 

Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7888 900 0215, platība 74,1 m2, 

nodošanu atsavināšanai A. K. (lēmums pievienots). 

2. Izveidot dzīvokļa īpašuma Nr.(..), kas atrodas Lakstīgalu ielā 1, Vecružinā, Silmalas 

pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr. 7888 900 0215, platība 74,1 m2, nosacītās cenas 

noteikšanai novērtēšanas komisiju šādā sastāvā: 

komisijas priekšsēdētājs –  Eduards Grišuļonoks, Rēzeknes novada pašvaldības 

iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienības 

“Silmalas pagasta pārvalde” vadītājs; 

komisijas locekļi: Nellija Augustāne, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 

“Maltas pagastu apvienība” struktūrvienības “Silmalas pagasta 

pārvalde” sekretāre; 

Marina Borisova, Rēzeknes novada pašvaldības Zemes 

pārvaldības dienesta zemes lietu speciāliste. 

3. Uzdot dzīvokļa īpašuma Nr.(..), kas atrodas Lakstīgalu ielā 1, Vecružinā, Silmalas 

pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr. 7888 900 0215, platība 74,1 m2, novērtēšanas 

komisijai iesniegt nosacīto cenu apstiprināšanai Rēzeknes novada domei. 

 

20. § 

Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Lakstīgalu ielā 2, Vecružinā, Silmalas pagastā, nodošanu 

atsavināšanai V.K. 
(Ziņo I.Ladnā) 

 

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

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

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

pastāvīgās komitejas 2019.gada 26.septembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot 

“par” - 16 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Anatolijs 

Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris 

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

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

 

1. pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.(..), kas atrodas Lakstīgalu ielā 2, Vecružinā, 

Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7888 900 0024, platība 61,7 m2, 

nodošanu atsavināšanai V.K. (lēmums pievienots). 

2. Izveidot dzīvokļa īpašuma Nr.(..), kas atrodas Lakstīgalu ielā 2, Vecružinā, Silmalas 

pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr. 7888 900 0024, platība 61,7 m2, nosacītās cenas 

noteikšanai novērtēšanas komisiju šādā sastāvā: 

komisijas priekšsēdētājs –  Eduards Grišuļonoks, Rēzeknes novada pašvaldības 

iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienības 

“Silmalas pagasta pārvalde” vadītājs; 

komisijas locekļi: Nellija Augustāne, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 

“Maltas pagastu apvienība” struktūrvienības “Silmalas pagasta 

pārvalde” sekretāre; 

Marina Borisova, Rēzeknes novada pašvaldības Zemes 

pārvaldības dienesta zemes lietu speciāliste. 
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3. Uzdot dzīvokļa īpašuma Nr.(..), kas atrodas Lakstīgalu ielā 2, Vecružinā, Silmalas 

pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr. 7888 900 0024, platība 61,7 m2, novērtēšanas 

komisijai iesniegt nosacīto cenu apstiprināšanai Rēzeknes novada domei. 

 

21. § 

Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Lakstīgalu ielā 2, Vecružinā, Silmalas pagastā, nodošanu 

atsavināšanai A. P.  
(Ziņo I.Ladnā) 

 

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

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

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

pastāvīgās komitejas 2019.gada 26.septembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot 

“par” - 16 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Anatolijs 

Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris 

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

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

 

1. pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.(..), kas atrodas Lakstīgalu ielā 2, Vecružinā, 

Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7888 900 0032, platība 62,0 m2, 

nodošanu atsavināšanai A. P. (lēmums pievienots). 

2. Izveidot dzīvokļa īpašuma Nr.(..), kas atrodas Lakstīgalu ielā 2, Vecružinā, Silmalas 

pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr. 7888 900 0032, platība 62,0 m2, nosacītās cenas 

noteikšanai novērtēšanas komisiju šādā sastāvā: 

komisijas priekšsēdētājs –  Eduards Grišuļonoks, Rēzeknes novada pašvaldības 

iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienības 

“Silmalas pagasta pārvalde” vadītājs; 

komisijas locekļi: Nellija Augustāne, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 

“Maltas pagastu apvienība” struktūrvienības “Silmalas pagasta 

pārvalde” sekretāre; 

Marina Borisova, Rēzeknes novada pašvaldības Zemes 

pārvaldības dienesta zemes lietu speciāliste. 

3. Uzdot dzīvokļa īpašuma Nr.(..), kas atrodas Lakstīgalu ielā 2, Vecružinā, Silmalas 

pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr. 7888 900 0032, platība 62,0 m2, novērtēšanas 

komisijai iesniegt nosacīto cenu apstiprināšanai Rēzeknes novada domei. 

 

22. § 

Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Egļu ielā 2, Lendžos, Lendžu pagastā, nodošanu atsavināšanai 

I. K. 
(Ziņo I.Ladnā) 

 

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

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

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

pastāvīgās komitejas 2019.gada 26.septembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot 

“par” - 16 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Anatolijs 

Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris 

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

Teirumnieka), “pret” - nav, “atturas” - nav, n o l e m j: 
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1. pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.(..), kas atrodas Egļu ielā 2, Lendžos, Lendžu 

pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7866 900 0050, platība 69,8 m2, nodošanu 

atsavināšanai I. K. (lēmums pievienots). 

2. Izveidot dzīvokļa īpašuma Nr.(..), kas atrodas Egļu ielā 2, Lendžos, Lendžu pagasts, 

Rēzeknes novads, kadastra Nr. 7866 900 0050, platība 69,8 m2, nosacītās cenas 

noteikšanai novērtēšanas komisiju šādā sastāvā: 

komisijas priekšsēdētājs –  Voldemārs Deksnis, Rēzeknes novada pašvaldības 

iestādes “Nautrēnu pagastu apvienība” struktūrvienības 

“Lendžu pagasta pārvalde” vadītājs; 

komisijas locekļi: Andrejs Kasparāns, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 

“Nautrēnu pagastu apvienība” struktūrvienības “Lendžu pagasta 

pārvalde” pasažieru autobusa vadītājs; 

Anita Karačkova, Rēzeknes novada pašvaldības Zemes pārvaldības 

dienesta zemes lietu speciālists. 

3. Uzdot dzīvokļa īpašuma Nr.(..), kas atrodas Egļu ielā 2, Lendžos, Lendžu pagasts, 

Rēzeknes novads, kadastra Nr. 7866 900 0050, platība 69,8 m2, novērtēšanas komisijai 

iesniegt nosacīto cenu apstiprināšanai Rēzeknes novada domei. 

 

23. § 

Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Egļu ielā 2, Lendžos, Lendžu pagastā, nodošanu atsavināšanai 

E. U. 
(Ziņo I.Ladnā) 

 

Izskatījusi E. U. 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 26.septembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot 

“par” - 16 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Anatolijs 

Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris 

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

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

 

1. pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.(..), kas atrodas Egļu ielā 2, Lendžos, Lendžu 

pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr. 7866 900 0041, platība 52,5 m2, nodošanu 

atsavināšanai E. U.(lēmums pievienots). 

2. Izveidot dzīvokļa īpašuma Nr.(..), kas atrodas Egļu ielā 2, Lendžos, Lendžu pagasts, 

Rēzeknes novads, kadastra Nr. 7866 900 0041, platība 52,5 m2, nosacītās cenas 

noteikšanai novērtēšanas komisiju šādā sastāvā: 

komisijas priekšsēdētājs –  Voldemārs Deksnis, Rēzeknes novada pašvaldības 

iestādes “Nautrēnu pagastu apvienība” struktūrvienības 

“Lendžu pagasta pārvalde” vadītājs; 

komisijas locekļi: Andrejs Kasparāns, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 

“Nautrēnu pagastu apvienība” struktūrvienības “Lendžu pagasta 

pārvalde” pasažieru autobusa vadītājs; 

Anita Karačkova, Rēzeknes novada pašvaldības Zemes pārvaldības 

dienesta zemes lietu speciālists. 

3. Uzdot dzīvokļa īpašuma Nr.(..), kas atrodas Egļu ielā 2, Lendžos, Lendžu pagasts, 

Rēzeknes novads, kadastra Nr. 7866 900 0041, platība 52,5 m2, novērtēšanas komisijai 

iesniegt nosacīto cenu apstiprināšanai Rēzeknes novada domei. 

 

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

apstiprināšanu  
(Ziņo I.Ladnā) 

 

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

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

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

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

īpašuma atsavināšanas process un atsavināšanas rezultātā iegūto līdzekļu izlietošana Rēzeknes 

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

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

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

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

Lendžu pagastā, nodošanu atsavināšanai I. P.” (protokols Nr.7, 32.§), 2019.gada 9.septembra 

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

dzīvokļa īpašuma Nr.(..), Egļu ielā 2, novērtēšanas komisijas 2019.gada 9.septembra sēdes 

protokolu, Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 26.septembra priekšlikumu, Rēzeknes novada 

dome, balsojot “par” - 16 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, 

Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis 

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

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

 

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

Rēzeknes novadā, ar kadastra Nr.7866 900 0043, platība 33,8 m2, nosacīto cenu EUR 

1 361,34 (viens tūkstotis trīs simti sešdesmit viens euro 34 centi). 

2. Pārdot I. P., personas kods (..), dzīvo (..), dzīvokļa īpašumu Nr.(..), platība 33,8 m2 ar 

kadastra Nr.7866 900 0032, kas atrodas Egļu ielā 2-(..), Lendžos, Lendžu pagastā, 

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

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

3. Noteikt pirkuma maksas samaksas termiņu līdz 2020.gada 2.februārim. 

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 I. P. 1 (viena) mēneša laikā no pirkuma maksas samaksas dienas. 

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

32.§) 2.punktu, 2019.gada 9.septembrī Ingūna Pētersone iemaksāja Rēzeknes novada 

pašvaldības iestādes “Nautrēnu pagastu apvienība” struktūrvienības „Lendžu pagasta 

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

LV44HABA0551046048423, EUR 215,00 (divi simti piecpadsmit euro 00 centu). 

7. Ieskaitīt atlikušo pirkuma maksas daļu EUR 1 146,34 (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 Egļu ielā 2, Lendžos, Lendžu 

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

P.noslēgtais Dzīvojamās telpas īres līgums. 

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

pārvalde” 2020.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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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. 

 

25. § 

Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Jaunatnes ielā 1, Lūznavā, Lūznavas pagastā, nosacītās cenas 

apstiprināšanu  
(Ziņo I.Ladnā) 

 

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

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

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

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

process un atsavināšanas rezultātā iegūto līdzekļu izlietošana Rēzeknes novada pašvaldībā” 

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

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

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

domes 2019.gada 4.jūlija lēmumu “Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..), Jaunatnes iela 1, Lūznava, 

Lūznavas pagasts, nodošanu atsavināšanai I. S.” un I. S. 2019.gada 20.septembra iesniegumu, 

ņemot vērā iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienības „Lūznavas pagasta pārvalde” 

dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Jaunatnes ielā 1, Lūznavā, novērtēšanas komisijas 2019.gada 

20.septembra sēdes protokolu un Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 26.septembra 

priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 16 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, 

Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Edgars 

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

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

 

1. apstiprināt dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Jaunatnes ielā 1, Lūznavā, Lūznavas pagastā, 

Rēzeknes novadā, kadastra Nr.78689000202, platība 56,1 m2, nosacīto cenu 

EUR 2 506,62 (divi tūkstoši pieci simti seši euro 62 centi). 

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

kadastra Nr. 78689000202, kas atrodas Jaunatnes ielā 1, Lūznavā, Lūznavas pagastā, 

Rēzeknes novadā, par brīvu cenu, kas ir vienāda ar nosacīto cenu, t.i., EUR 2 506,62 

(divi tūkstoši pieci simti seši euro 62 centi). 

3. Noteikt pirkuma maksas samaksas termiņu līdz 2020.gada 2.februārim. 

4. Uzdot iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienībai „Lūznavas pagasta 

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

Juridiskajai un lietvedības nodaļai par pirkuma maksas samaksu. 

5. Uzdot Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniecei Elvīrai Pizānei noslēgt 

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

6. Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2019.gada 4.jūlija lēmuma (protokols Nr.16, 

11.§) 2.punktu, 2019.gada 15.jūlijā I. S. iemaksāja Rēzeknes novada pašvaldības 

iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienības „Lūznavas pagasta pārvalde”, reģ. 

Nr. 40900027426, AS “Swedbank” norēķinu kontā LV45HABA0551046064410 EUR 

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

7. Ieskaitīt atlikušo pirkuma maksas daļu EUR 2 291,62 (divi tūkstoši divi simti 

deviņdesmit viens euro 62 centi) Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Maltas pagastu 

apvienība” struktūrvienības „Lūznavas pagasta pārvalde”, reģistrācijas Nr. 

40900027426, AS “Swedbank” norēķinu kontā: LV45HABA0551046064410. 
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8. Noteikt, ka ar dzīvokļa īpašuma Nr.(..), kas atrodas Jaunatnes ielā 1, Lūznavā, Lūznavas 

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

noslēgtais Dzīvojamās telpas īres līgums. 

9. Samazināt iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienībai “Lūznavas pagasta 

pārvalde” 2020.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 

“Maltas pagastu apvienība” struktūrvienībai “Lūznavas pagasta pārvalde” radās, veicot 

nekustamā īpašuma novērtēšanu, ir izlietojami Lūznavas pagasta teritorijā esošo 

pašvaldības nekustamo īpašumu kadastrālajai uzmērīšanai un ierakstīšanai 

zemesgrāmatā. 

26. § 

Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Jaunatnes ielā 1, Lūznavā, Lūznavas pagastā, nosacītās cenas 

apstiprināšanu  
(Ziņo I.Ladnā) 

 

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

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

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

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

process un atsavināšanas rezultātā iegūto līdzekļu izlietošana Rēzeknes novada pašvaldībā” 

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

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

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

domes 2019.gada 7.marta lēmumu “Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Jaunatnes ielā 1, Lūznavas 

pagastā, nodošanu atsavināšanai V. G.” un V. G. 2019.gada 19.septembra iesniegumu, ņemot vērā 

iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienības „Lūznavas pagasta pārvalde” dzīvokļa 

īpašuma Nr.(..) Jaunatnes ielā 1, Lūznavā, novērtēšanas komisijas 2019.gada 20.septembra sēdes 

protokolu un Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 26.septembra priekšlikumu, Rēzeknes 

novada dome, balsojot “par” - 16 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis 

Deksnis, Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, 

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

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

 

1. apstiprināt dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Jaunatnes ielā 1, Lūznavā, Lūznavas pagastā, 

Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7868 900 0191, platība 56,2 m2, nosacīto cenu 

EUR 2 409,62 (divi tūkstoši četri simti deviņi euro 62 centi). 

2. Pārdot V. G., personas kods (..), deklarētā dzīvesvieta: (..), dzīvokļa īpašumu Nr.15 ar 

kadastra Nr.7868 900 0191, kas atrodas Jaunatnes ielā 1, Lūznavā, Lūznavas pagastā, 

Rēzeknes novadā, par brīvu cenu, kas ir vienāda ar nosacīto cenu, t.i., EUR 2 409,62 

(divi tūkstoši četri simti deviņi euro 62 centi). 

3. Noteikt pirkuma maksas samaksas termiņu līdz 2020.gada 2.februārim. 

4. Uzdot iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienībai „Lūznavas 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. G. 1 (viena) mēneša laikā no pirkuma maksas samaksas dienas. 

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

24.§) 2.punktu, 2019.gada 28.martā V. G. iemaksāja Rēzeknes novada pašvaldības 

iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienības „Lūznavas pagasta pārvalde”, reģ. 
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Nr.40900027426, AS “Swedbank” norēķinu kontā LV45HABA0551046064410 EUR 

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

7. Ieskaitīt atlikušo pirkuma maksas daļu EUR 2 194.62 (divi tūkstoši viens simts 

deviņdesmit četri euro 62 centi) Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Maltas pagastu 

apvienība” struktūrvienības “Lūznavas pagasta pārvalde”, reģistrācijas 

Nr.40900027426, AS “Swedbank” norēķinu kontā: LV45HABA0551046064410. 

8. Noteikt, ka ar dzīvokļa īpašuma Nr.(..), kas atrodas Jaunatnes ielā 1, Lūznavā, Lūznavas 

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

noslēgtais Dzīvojamās telpas īres līgums. 

9. Samazināt iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienībai “Lūznavas pagasta 

pārvalde” 2020.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 

“Maltas pagastu apvienība” struktūrvienībai “Lūznavas pagasta pārvalde” radās, veicot 

nekustamā īpašuma novērtēšanu, ir izlietojami Lūznavas pagasta teritorijā esošo 

pašvaldības nekustamo īpašumu kadastrālajai uzmērīšanai un ierakstīšanai 

zemesgrāmatā. 

 

27. § 

Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Jaunatnes ielā 1, Lūznavā, Lūznavas pagastā, nosacītās cenas 

apstiprināšanu  
(Ziņo I.Ladnā) 

 

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

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

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

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

process un atsavināšanas rezultātā iegūto līdzekļu izlietošana Rēzeknes novada pašvaldībā” 

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

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

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

domes 2019.gada 7.marta lēmumu “Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Jaunatnes ielā 1, Lūznavas 

pagastā, nodošanu atsavināšanai S. M.” un S. M.2019.gada 8.aprīļa iesniegumu, ņemot vērā 

iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienības „Lūznavas pagasta pārvalde” dzīvokļa 

īpašuma Nr.(..) Jaunatnes ielā 1, Lūznavā, Lūznavas pagastā novērtēšanas komisijas 2019.gada 

20.septembra sēdes protokolu un Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 26.septembra 

priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 16 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, 

Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Edgars 

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

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

 

1. apstiprināt dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Jaunatnes ielā 1, Lūznavā, Lūznavas pagastā, 

Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7868 900 0195, platība 70,2 m2, nosacīto cenu 

EUR 2 894,62 (divi tūkstoši astoņi simti deviņdesmit četri euro 62 centi). 

2. Pārdot S. M., personas kods (..), dzīvo (..), dzīvokļa īpašumu Nr.(..), kas atrodas 

Jaunatnes ielā 1, Lūznavā, Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7868 900 

0195, platība 70,2 m2, par brīvu cenu, kas ir vienāda ar nosacīto cenu, t.i., EUR 2 894,62 

(divi tūkstoši astoņi simti deviņdesmit četri euro 62 centi). 

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

4. Noteikt pirmās iemaksas samaksas termiņu līdz 2019.gada 2.novembrim. 
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5. Uzdot iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienībai “Lūznavas pagasta 

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

Juridiskajai un lietvedības nodaļai par pirmās iemaksas samaksu. 

6. Uzdot Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniecei Elvīrai Pizānei parakstīt 

nomaksas pirkuma līgumu ar S. M. 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 S. M. 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 7.marta lēmuma (protokols Nr.6, 

25.§) 2.punktu, 2019.gada 31.martā S. M. iemaksāja iestādes “Maltas pagastu 

apvienība” struktūrvienības “Lūznavas pagasta pārvalde”, reģistrācijas 

Nr.40900027426, AS Swedbank” norēķinu kontā LV45HABA0551046064410 EUR 

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

10. Ieskaitīt atlikušo pirkuma maksas daļu EUR 2 679,62 (divi tūkstoši seši simti 

septiņdesmit deviņi euro 62 centi) iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienības 

“Lūznavas pagasta pārvalde”, reģistrācijas Nr.40900027426, AS Swedbank norēķinu 

kontā LV45HABA0551046064410. 

11. Noteikt, ka ar dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Jaunatnes ielā 1, Lūznavā, Lūznavas pagastā, 

Rēzeknes novadā, nomaksas pirkuma līguma noslēgšanas brīdi tiek izbeigts ar S. M. 

noslēgtais Dzīvojamās telpas īres līgums. 

12. Samazināt iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienībai “Lūznavas 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 “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienībai “Lūznavas pagasta pārvalde” 

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

esošo pašvaldības nekustamo īpašumu kadastrālajai uzmērīšanai un ierakstīšanai 

zemesgrāmatā. 

 

28. § 

Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Jaunatnes ielā 3, Lūznavā, Lūznavas pagastā, nosacītās cenas 

apstiprināšanu  
(Ziņo I.Ladnā) 

 

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

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

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

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

process un atsavināšanas rezultātā iegūto līdzekļu izlietošana Rēzeknes novada pašvaldībā” 

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

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

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

domes 2019.gada 4.jūlija lēmumu “Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..), Jaunatnes iela 3, Lūznava, 

Lūznavas pagasts, nodošanu atsavināšanai A. T.” un A. T. 2019.gada 20.septembra iesniegumu, 

ņemot vērā iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienības „Lūznavas pagasta pārvalde” 

dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Jaunatnes ielā 3, Lūznavā, Lūznavas pagastā, novērtēšanas komisijas 
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2019.gada 18.septembra sēdes protokolu un Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 26.septembra 

priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 16 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, 

Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Edgars 

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

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

 

1. apstiprināt dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Jaunatnes ielā 3, Lūznavā, Lūznavas pagastā, 

Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7868 900 0198, platība 68,9 m2, nosacīto cenu 

EUR 2 718,02 (divi tūkstoši septiņi simti astoņpadsmit euro 02 centi). 

2. Pārdot A. T., personas kods (..), dzīvo (..), dzīvokļa īpašumu Nr.(..), kas atrodas 

Jaunatnes ielā 3, Lūznavā, Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7868 900 

0198, platība 68,9 m2, par brīvu cenu, kas ir vienāda ar nosacīto cenu, t. i., EUR 2 718,02 

(divi tūkstoši septiņi simti astoņpadsmit euro 02 centi). 

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

Jaunatnes ielā 3, Lūznavā, Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā, nosacītās cenas, t.i., 

EUR 271,80 (divi simti septiņdesmit viens euro 02 centi). 

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

5. Uzdot iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienībai “Lūznavas pagasta 

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

Juridiskajai un lietvedības nodaļai par pirmās iemaksas samaksu. 

6. Uzdot Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniecei Elvīrai Pizānei parakstīt 

nomaksas pirkuma līgumu ar A.T. 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 A. T. maksās 6 % (sešus procentus) gadā no vēl 

nesamaksātās pirkuma maksas daļas un par pirkuma līgumā noteikto maksājumu 

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

summas par katru kavējuma dienu. 

9. Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2019.gada 4.jūlija lēmuma (protokols Nr.16, 

15.§) 2.punktu, 2019.gada 15.jūlijā A.T. iemaksāja iestādes “Maltas pagastu apvienība” 

struktūrvienības “Lūznavas pagasta pārvalde”, reģistrācijas Nr.40900027426, AS 

Swedbank” norēķinu kontā LV45HABA0551046064410 EUR 215,00 (divi simti 

piecpadsmit euro 00 centi). 

10. Ieskaitīt atlikušo pirkuma maksas daļu EUR 2 503,02 (divi tūkstoši pieci simti trīs euro 

02 centi) iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienības “Lūznavas pagasta 

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

LV45HABA0551046064410. 

11. Noteikt, ka ar dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Jaunatnes ielā 3, Lūznavā, Lūznavas pagastā, 

Rēzeknes novadā, nomaksas pirkuma līguma noslēgšanas brīdi tiek izbeigts ar A. T. 

noslēgtais Dzīvojamās telpas īres līgums. 

12. Samazināt iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienībai “Lūznavas 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 “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienībai “Lūznavas pagasta pārvalde” 

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

esošo pašvaldības nekustamo īpašumu kadastrālajai uzmērīšanai un ierakstīšanai 

zemesgrāmatā. 
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29. § 

Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Jaunatnes ielā 3, Lūznavā, Lūznavas pagastā, nosacītās cenas 

apstiprināšanu  
(Ziņo I.Ladnā) 

 

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

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

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

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

process un atsavināšanas rezultātā iegūto līdzekļu izlietošana Rēzeknes novada pašvaldībā” 

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

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

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

domes 2019.gada 4.jūlija lēmumu “Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..), Jaunatnes iela 3, Lūznava, 

Lūznavas pagasts, nodošanu atsavināšanai A. V.” un A. V. 2019.gada 20.septembra iesniegumu, 

ņemot vērā iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienības „Lūznavas pagasta pārvalde” 

dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Jaunatnes ielā 3, Lūznavā, novērtēšanas komisijas 2019.gada 

18.septembra sēdes protokolu un Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 26.septembra 

priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 16 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, 

Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Edgars 

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

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

 

1. apstiprināt dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Jaunatnes ielā 3, Lūznavā, Lūznavas pagastā, 

Rēzeknes novadā, kadastra Nr.78689000200, platība 34,4 m2, nosacīto cenu 

EUR 1 618,02 (viens tūkstotis seši simti astoņpadsmit euro 02 centi). 

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

kadastra Nr.7868 900 0200, kas atrodas Jaunatnes ielā 3, Lūznavā, Lūznavas pagastā, 

Rēzeknes novadā, par brīvu cenu, kas ir vienāda ar nosacīto cenu, t.i., EUR 1 618,02 

(viens tūkstotis seši simti astoņpadsmit euro 02 centi). 

3. Noteikt pirkuma maksas samaksas termiņu līdz 2020.gada 2.februārim. 

4. Uzdot iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienībai „Lūznavas pagasta 

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

Juridiskajai un lietvedības nodaļai par pirkuma maksas samaksu. 

5. Uzdot Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniecei Elvīrai Pizānei noslēgt 

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

6. Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2019.gada 4.jūlija lēmuma (protokols Nr.16, 

16.§) 2.punktu, 2019.gada 16.jūlijā A. V. iemaksāja Rēzeknes novada pašvaldības 

iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienības „Lūznavas pagasta pārvalde”, reģ. 

Nr.40900027426, AS “Swedbank” norēķinu kontā LV45HABA0551046064410 EUR 

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

7. Ieskaitīt atlikušo pirkuma maksas daļu EUR 1 403,02 (viens tūkstotis četri simti trīs 

euro 02 centi) Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Maltas pagastu apvienība” 

struktūrvienības “Lūznavas pagasta pārvalde”, reģistrācijas Nr. 40900027426, AS 

“Swedbank” norēķinu kontā LV45HABA0551046064410. 

8. Noteikt, ka ar dzīvokļa īpašuma Nr.(..), kas atrodas Jaunatnes ielā 3, Lūznavā, Lūznavas 

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

noslēgtais Dzīvojamās telpas īres līgums. 

9. Samazināt iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienībai “Lūznavas pagasta 

pārvalde” 2020.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. 

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

“Maltas pagastu apvienība” struktūrvienībai “Lūznavas pagasta pārvalde” radās, veicot 

nekustamā īpašuma novērtēšanu, ir izlietojami Lūznavas pagasta teritorijā esošo 

pašvaldības nekustamo īpašumu kadastrālajai uzmērīšanai un ierakstīšanai 

zemesgrāmatā. 

 

30. § 

Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Parka ielā 2, Lūznavā, Lūznavas pagastā, nosacītās cenas 

apstiprināšanu  
(Ziņo I.Ladnā) 

 

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

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

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

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

process un atsavināšanas rezultātā iegūto līdzekļu izlietošana Rēzeknes novada pašvaldībā” 

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

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

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

domes 2019.gada 4.jūlija lēmumu “Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..), Parka iela 2, Lūznava, Lūznavas 

pagasts, nodošanu atsavināšanai D. S.” un D. S. 2019.gada 19.septembra iesniegumu, ņemot vērā 

iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienības „Lūznavas pagasta pārvalde” dzīvokļa 

īpašuma Nr. (..) Parka ielā 2, Lūznavā, Lūznavas pagastā, novērtēšanas komisijas 2019.gada 

20.septembra sēdes protokolu un Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 26.septembra 

priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 16 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, 

Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Edgars 

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

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

 

1. apstiprināt dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Parka ielā 2, Lūznavā, Lūznavas pagastā, Rēzeknes 

novadā, kadastra Nr.7868 900 0204, platība 44,2 m2, nosacīto cenu EUR 1 536,62 

(viens tūkstotis pieci simti trīsdesmit seši euro 62 centi). 

2. Pārdot D. S., personas kods (..), dzīvo (..), dzīvokļa īpašumu Nr.(..) Parka ielā 2, 

Lūznavā, Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7868 900 0198, platība 44,2 

m2, par brīvu cenu, kas ir vienāda ar nosacīto cenu, t. i., EUR 1 536,62 (viens tūkstotis 

pieci simti trīsdesmit seši euro 62 centi). 

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

Parka ielā 2, Lūznavā, Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā, nosacītās cenas, t.i., 

EUR 153,66 (viens simts piecdesmit trīs euro 66 centi). 

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

5. Uzdot iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienībai “Lūznavas pagasta 

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

Juridiskajai un lietvedības nodaļai par pirmās iemaksas samaksu. 

6. Uzdot Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniecei Elvīrai Pizānei parakstīt 

nomaksas pirkuma līgumu ar D. S. 1 (viena) mēneša laikā no pirmās iemaksas samaksas 

dienas. 

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

noslēgšanas dienas. 
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8. Noteikt, ka par atlikto maksājumu D. S. maksās 6 % (sešus procentus) gadā no vēl 

nesamaksātās pirkuma maksas daļas un par pirkuma līgumā noteikto maksājumu 

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

summas par katru kavējuma dienu. 

9. Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2019.gada 4.jūlija lēmuma (protokols Nr.16, 

17.§) 2.punktu, 2019.gada 11.jūlijā D. S. iemaksāja iestādes “Maltas pagastu apvienība” 

struktūrvienības “Lūznavas pagasta pārvalde”, reģistrācijas Nr.40900027426, kasē 

skaidrā naudā un ieskaitīts AS “Swedbank” norēķinu kontā 

LV45HABA0551046064410 EUR 215,00 (divi simti piecpadsmit euro 00 centi). 

10. Ieskaitīt atlikušo pirkuma maksas daļu EUR 1 321,62 (viens tūkstotis trīs simti 

divdesmit viens euro 62 centi) iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienības 

“Lūznavas pagasta pārvalde”, reģistrācijas Nr.40900027426, AS Swedbank norēķinu 

kontā LV45HABA0551046064410. 

11. Noteikt, ka ar dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Parka ielā 2, Lūznavā, Lūznavas pagastā, 

Rēzeknes novadā, nomaksas pirkuma līguma noslēgšanas brīdi tiek izbeigts ar D.S. 

noslēgtais Dzīvojamās telpas īres līgums. 

12. Samazināt iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienībai “Lūznavas 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 “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienībai “Lūznavas pagasta pārvalde” 

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

esošo pašvaldības nekustamo īpašumu kadastrālajai uzmērīšanai un ierakstīšanai 

zemesgrāmatā. 

 

31. § 

Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Mediķu ielā 2, Veczosnā, Lūznavas pagastā, nosacītās cenas 

apstiprināšanu  
(Ziņo I.Ladnā) 

 

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

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

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

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

process un atsavināšanas rezultātā iegūto līdzekļu izlietošana Rēzeknes novada pašvaldībā” 

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

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

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

domes 2019.gada 7.marta lēmumu “Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Mediķu ielā 2, Lūznavas pagastā, 

nodošanu atsavināšanai V. M.” un V.M.  2019.gada 19.septembra iesniegumu, ņemot vērā iestādes 

“Maltas pagastu apvienība” struktūrvienības „Lūznavas pagasta pārvalde” dzīvokļa īpašuma 

Nr.(..) Mediķu ielā 2, Lūznavas pagastā novērtēšanas komisijas 2019.gada 20.septembra sēdes 

protokolu un Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 26.septembra priekšlikumu, Rēzeknes 

novada dome, balsojot “par” - 16 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis 

Deksnis, Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, 

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

Švarcs, Ērika Teirumnieka), “pret” - nav, “atturas” - nav, n o l e m j: 
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1. apstiprināt dzīvokļa īpašuma Nr.(..), kas atrodas Mediķu ielā 2, Veczosnā Lūznavas 

pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7868 900 0194, platība 52,8 m2, nosacīto cenu 

EUR 1 722,02 (viens tūkstotis septiņi simti divdesmit divi euro 02 centi). 

2. Pārdot V. M., personas kods (..), dzīvo (..), dzīvokļa īpašumu Nr.(..), kas atrodas Mediķu 

ielā 2, Veczosnā, Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7868 900 0194, 

platība 52,8 m2, par brīvu cenu, kas ir vienāda ar nosacīto cenu, t. i., EUR 1 722,02 

(viens tūkstotis septiņi simti divdesmit divi euro, 02 centi). 

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

atrodas Mediķu ielā 2, Veczosnā, Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā, nosacītās cenas, 

t.i., EUR 172,20 (viens simt septiņdesmit divi euro 02 centi). 

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

5. Uzdot iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienībai “Lūznavas pagasta 

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

Juridiskajai un lietvedības nodaļai par pirmās iemaksas samaksu. 

6. Uzdot Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniecei Elvīrai Pizānei parakstīt 

nomaksas pirkuma līgumu ar V. M. 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 V. M. 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 7.marta lēmuma (protokols Nr.6, 

26.§) 2.punktu, 2019.gada 18.martā V. M. iemaksāja iestādes “Maltas pagastu 

apvienība” struktūrvienības “Lūznavas pagasta pārvalde”, reģistrācijas 

Nr.40900027426, AS Swedbank” norēķinu kontā LV45HABA0551046064410 EUR 

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

10. Ieskaitīt atlikušo pirkuma maksas daļu EUR 1 507,02 (viens tūkstotis pieci simti septiņi 

euro 02 centi) iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienības “Lūznavas pagasta 

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

LV45HABA0551046064410. 

11. Noteikt, ka ar dzīvokļa īpašuma Nr.(..), kas atrodas Mediķu ielā 2, Veczosnā, Lūznavas 

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

V. M. noslēgtais Dzīvojamās telpas īres līgums. 

12. Samazināt iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienībai “Lūznavas 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 “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienībai “Lūznavas pagasta pārvalde” 

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

esošo pašvaldības nekustamo īpašumu kadastrālajai uzmērīšanai un ierakstīšanai 

zemesgrāmatā. 

 

32. § 

Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Ezeru ielā 6, Sondoros, Vērēmu pagastā nosacītas cenas 

apstiprināšanu  
(Ziņo I.Ladnā) 
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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.punktu, ņemot vērā Rēzeknes novada domes 

2019.gada 20.jūnija lēmumu (protokols Nr.14, 36.§) “Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Ezeru ielā 6, 

Sondoros, Vērēmu pagastā, nodošanu atsavināšanai E. V.”, E. V. 2019.gada 10.septembra 

iesniegumu, iestādes „Nautrēnu pagastu apvienība” struktūrvienības „Vērēmu pagasta pārvalde” 

dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Ezeru ielā 6, Sondoros, Vērēmu pagastā, Rēzeknes novadā novērtēšanas 

komisijas 2019.gada 13.augusta sēdes protokolu un Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 

26.septembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 16 (Regīna Baranova, 

Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds 

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

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

nav, n o l e m j: 

 

1. apstiprināt dzīvokļa īpašuma Nr.(..), kas atrodas Ezeru ielā 6, Sondoros, Vērēmu 

pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7896 900 0174, platība 59,5 m2, nosacīto cenu 

EUR 4 862,89 (četri tūkstoši astoņi simti sešdesmit divi euro 89 centi). 

2. Pārdot E. V., personas kods (..) , dzīvo (..), dzīvokļa īpašumu Nr.(..), kas atrodas Ezeru 

ielā 6, Sondoros, Vērēmu pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7896 900 0174, platība 

59,5m2, par brīvu cenu, kas ir vienāda ar nosacīto cenu, t. i., EUR 4 862,89 (četri tūkstoši 

astoņi simti sešdesmit divi euro 89 centi). 

3. Noteikt pirkuma maksas samaksas termiņu līdz 2020.gada 2.februārim. 

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

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

Juridiskajai un lietvedības nodaļai par pirkuma maksas samaksu. 

5. Uzdot Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniecei Elvīrai Pizānei noslēgt 

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

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

36.§) 2.punktu, E. V. 2019.gada 15.jūlijā iemaksāja iestādes “Nautrēnu pagastu 

apvienība” struktūrvienības “Vērēmu pagasta pārvalde”, reģistrācijas Nr.40900027430, 

AS Swedbank” norēķinu kontā LV14HABA0551046048478 EUR 215,00 (divi simti 

piecpadsmit euro 00 centi). 

7. Ieskaitīt atlikušo pirkuma maksas daļu EUR 4 647,89 (četri tūkstoši seši simts 

četrdesmit septiņi euro 89 centi) iestādes “Nautrēnu pagastu apvienība” struktūrvienības 

“Vērēmu pagasta pārvalde”, reģistrācijas Nr.40900027430, AS Swedbank” norēķinu 

kontā LV14HABA0551046048478.  

8. Noteikt, ka ar dzīvokļa īpašuma Nr.(..), kas atrodas Ezeru ielā 6, Sondoros, Vērēmu 

pagastā, Rēzeknes novadā, pirkuma līguma noslēgšanas brīdi tiek izbeigts ar E. V. 

noslēgtais Dzīvojamās telpas īres līgums. 

9. Samazināt iestādes “Nautrēnu pagastu apvienība” struktūrvienībai “Vērēmu 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 “Nautrēnu pagastu apvienība” struktūrvienībai “Vērēmu pagasta pārvalde” 
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radās, veicot nekustamā īpašuma novērtēšanu, ir izlietojami Vērēmu pagasta teritorijā 

esošo pašvaldības nekustamo īpašumu kadastrālajai uzmērīšanai un ierakstīšanai 

zemesgrāmatā. 

 

33. § 

Par nekustamā īpašuma “Dricānu vidusskola”, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads, būves 

ar kadastra apzīmējumu 7850 005 0327 001 telpu daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā 

biedrībai „Maziča” 
(Ziņo I.Ladnā, Debatē M.Švarcs, J.Troška, I.Ladnā) 

 

Rēzeknes novada pašvaldības iestādē “Dricānu pagastu apvienība” 2019.gada 

24.septembrī saņemts biedrības „Maziča”, reģistrācijas numurs 400081244031, juridiskā adrese: 

“Noras”, Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads, iesniegums ar lūgumu nodot bezatlīdzības 

lietošanā pašvaldībai piederošo nekustamā īpašuma “Dricānu vidusskola” ar kadastra Nr.7850 005 

0327 būves ar kadastra apzīmējumu 7850 005 0327 001 (adrese: ”Dricānu bērnudārzs”, Dricāni, 

Dricānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4615) daļu – bibliotēkas telpas Nr.13 ar platību 34,5 kv.m 

un Nr.15 ar platību 20,8 kv.m, lai nodrošinātu biedrības “Maziča” projekta “Jauno vecāku un bērnu 

klubiņš”, kas tika apstiprināts ar Lauku atbalsta dienesta Austrumlatgales reģionālā 

lauksaimniecības pārvalde 2019.gada 13.septembra lēmumu Nr.01.19.016095. Projekta 

realizācijas ietvaros ir plānots Dricānu pagastā izveidot Jauno vecāku un bērnu klubiņu, tā darbības 

nodrošināšanai ir plānots iegādāties galda un lomu spēles, spēles mazuļiem, elektropreces, tajā 

skaitā televizoru, sēžammaisus, mēbeles. Biedrība paredz piedalīties arī citos projektu konkursos 

un piesaistīt finansējumu, lai pilnveidotu pagasta iedzīvotāju atpūtas iespējas un uzlabotu dzīves 

kvalitāti. 

Biedrība „Maziča” 2008.gada 21.februārī reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu 

reģistrā Biedrību un nodibinājumu reģistrā. Tās darbības mērķi: kopt un veidot veselīgu dzīves 

vidi, sekmēt zinīgas, prasmīgas un darbīgas personības veidošanu, integrēt un iesaistīt 

sabiedriskajos procesos mazākumtautību pārstāvjus, sociāli izstumtos un cilvēkus ar īpašām 

vajadzībām. 2019.gada 12.septembrī biedrībai „Maziča”, reģistrācijas numurs 400081244031, ir 

piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss pilsoniskās sabiedrības attīstības jomā.  

Biedrība “Maziča” lūdz pašvaldību nodod bez atlīdzības lietošanā pašvaldībai piederošo 

būves ar kadastra apzīmējumu 7850 005 0327 001 (adrese: "Dricānu bērnudārzs", Dricāni, Dricānu 

pagasts, Rēzeknes novads, LV-4615) daļu – bibliotēkas telpas Nr.13 ar platību 34,5kv.m. un Nr.15 

ar platību 20,8kv.m, kas tiks izmantotas pasākumu organizēšanai jaunajiem vecākiem un bērniem, 

kas sekmētu bērnu un vecāku veselības uzlabošanu un sociālo problēmu risināšanu. 

Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta 

pirmajā daļā teikts, ka publiskas personas mantu aizliegts nodot privātpersonai vai 

kapitālsabiedrībai bezatlīdzības lietošanā. Savukārt šī likuma 5.panta otrās daļas 41.punktā teikts, 

ka šā panta pirmās daļas noteikumi neattiecas uz gadījumiem, kad atvasināta publiska persona 

savu mantu nodod lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai, kura, kā to nosaka minētā panta 

31.daļa, nodrošina attiecīgās mantas uzturēšanu un sedz ar to saistītos izdevumus. Likuma 5.panta 

piektā daļa nosaka, ka lēmumu par publiskas personas mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā 

sabiedriskā labuma organizācijai pieņem atvasinātas personas orgāns, tas ir, pašvaldības dome. 

Publiskas personas mantu bezatlīdzības lietošanā nodod sabiedriskā labuma organizācijai uz laiku, 

kamēr attiecīgajai organizācijai ir sabiedriskā labuma statuss, bet ne ilgāk par desmit gadiem. 

Publiskas personas mantu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai var nodot 

atkārtoti.  

Pašvaldības funkcijas ir gādāt par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību 

nodrošināšana pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā, pirmsskolas un skolas 

vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs, organizatoriska un 

finansiāla palīdzība ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm 
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u.c.), kā arī rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas 

jaunrades attīstību (organizatoriska un finansiāla palīdzība kultūras iestādēm un pasākumiem, 

atbalsts kultūras pieminekļu saglabāšanai u.c.) atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 

pirmās daļas 4. un.5.punktam.  

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

daļas 4. un 5. punktu un 41.panta pirmās daļas 4.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un 

mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta otrās daļas 41.pantu, 3.1.pantu un piekto daļu, 

Sabiedriskā labuma organizāciju likuma 2.panta pirmo daļu un 3.pantu, ņemot vērā ņemot vērā 

Tautsaimniecības attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas 2019.gada 26.septembra priekšlikumu, 

Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 16 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars 

Buharins, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Edgars Nizins, 

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

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

 

1. nodot sabiedriskā labuma organizācijai biedrībai „Maziča”, reģistrācijas 

Nr.400081244031, bezatlīdzības lietošanā pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma 

“Dricānu vidusskola” ar kadastra Nr.7850 005 0327 sastāvā esošās būves ar kadastra 

apzīmējumu 7850 005 0327 001 (adrese: "Dricānu bērnudārzs", Dricāni, Dricānu pagasts, 

Rēzeknes novads, LV-4615) daļu – bibliotēkas telpas Nr.13 ar platību 34,5kv.m un Nr.15 

ar platību 20,8 kv.m (ēkas kopējā platība 763,8 kv.m, bilances vērtība EUR 83486,29, 

telpu Nr.13 un Nr.15 bilances vērtība ir EUR 6044,50), noslēdzot telpu bezatlīdzības 

lietošanas līgumu (telpu grafiskais pielikums pievienots).  

2. Bezatlīdzības lietošanā nodotās bibliotēkas telpas Nr.13 ar platību 34,5 kv.m. un Nr.15 ar 

platību 20,8 kv.m izmantojamas biedrības „Maziča” darbības nodrošināšanai, īstenojot 

Eiropas Savienības finansētos projektus, organizējot pasākumus pagasta dzīvotājiem, kas 

sekmētu veselīgas dzīves vides veidošanu, dzīves kvalitātes uzlabošanu un dažādu sociālo 

problēmu risināšanu. Telpās tiks izvietots projektu realizācijas rezultātā iegādātais 

inventārs. 

3. Bezatlīdzības lietošanā nodoto telpu izmantošanas termiņš - līdz 2029.gada 

24.septembrim, bet ne ilgāk, kamēr biedrībai ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss. 

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

sagatavot līgumu ar biedrību “Maziča” par nekustamā īpašuma “Dricānu vidusskola” ar 

kadastra Nr.7850 005 0327 sastāvā esošās būves ar kadastra apzīmējumu 7850 005 0327 

001 (adrese: “Dricānu bērnudārzs”, Dricāni, Dricānu pag., Rēzeknes nov., LV-4615) 

daļas - bibliotēkas telpas Nr.13 ar platību 34,5 kv.m un Nr.15 ar platību 20,8 kv.m 

nodošanu bezatlīdzības lietošanā. 

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

Andrejam Tāraudam 1 (viena) mēneša laikā noslēgt līgumu ar biedrību „Maziča” par 

nekustamā īpašumā “Dricānu vidusskola” ar kadastra Nr.7850 005 0327 sastāvā esošās 

būves ar kadastra apzīmējumu 7850 005 0327 001 (adrese: "Dricānu bērnudārzs", 

Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4615) daļas - bibliotēkas telpas Nr.13 ar 

platību 34,5kv.m. un Nr.15 ar platību 20,8 kv.m nodošanu bezatlīdzības lietošanā.  

 

34. § 

Par pakalpojuma maksas apstiprināšanu Rēzeknes novada pašvaldības struktūrvienībā 

“Nagļu pagasta pārvalde”  
(Ziņo S.Ančikovska) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4.punktu, Dricānu pagastu 

apvienības struktūrvienības “Nagļu pagasta pārvalde” 2019.gada 16.septembra iesniegumu 

Nr.2.2/89, Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītājas saskaņojumu, kā arī ņemot vērā Finanšu 
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pastāvīgās komitejas 2019.gada 26.septembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot 

“par” - 16 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Anatolijs 

Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris 

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

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

 

1. ar 2019.gada 3.oktobri apstiprināt šādu Rēzeknes novada pašvaldības struktūrvienības 

“Nagļu pagasta pārvalde” maksas pakalpojuma izcenojumu (neieskaitot PVN 21%. PVN 

likme piemērojama pēc attiecīgā laika perioda noteiktās PVN likmes valstī): 

Nr. 

p.k. 
Pakalpojuma veids Mērvienība 

Cena bez PVN 

(euro) 

 

Piezīmes 

1. Asenizācijas mašīnas GAZ 3307, 

valsts Nr.AT 5045, pakalpojums 

euro/km 

 

euro/h 

0,58 

 

16,99 

Pakalpojums tiek 

piedāvāts tikai 

gadījumā, ja tas 

nekonkurē ar 

privāto sektoru 

2. Atzīt par spēku zaudējušu Rēzeknes novada domes 2016.gada 6.oktobra lēmuma “Par 

pakalpojumu maksu apstiprināšanu Nagļu pagasta pārvaldē” 1.punkta tabulas 

8.apakšpunktu (protokols Nr. 23, 16.§). 

 

35. § 

Par pakalpojuma maksas apstiprināšanu Rēzeknes novada pašvaldības struktūrvienībā 

“Vērēmu pagasta pārvalde”  
(Ziņo S.Ančikovska) 

 

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

pagastu apvienības struktūrvienības “Vērēmu pagasta pārvalde” 2019.gada 24.septembra 

iesniegumu Nr.2.1/120, Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītājas saskaņojumu, kā arī ņemot 

vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 26.septembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, 

balsojot “par” - 16 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, 

Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis 

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

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

 

1. ar 2019.gada 3.oktobri apstiprināt šādu Rēzeknes novada pašvaldības struktūrvienības 

“Vērēmu pagasta pārvalde” maksas pakalpojuma izcenojumu (neieskaitot PVN 21%. PVN 

likme piemērojama pēc attiecīgā laika perioda noteiktās PVN likmes valstī): 

Nr. 

p.k. 
Pakalpojuma veids Mērvienība 

Cena bez PVN 

(euro) 

 

Piezīmes 

1. Adamovas sporta halles 

izmantošana 

euro/h 17,52 Pakalpojums 

tiek piedāvāts 

tikai gadījumā, 

ja tas nekonkurē 

ar privāto 

sektoru 
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36. § 

Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2012.gada 6.septembra lēmumā „Par zemes 

lietošanas tiesību izbeigšanu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā 

reģistrētām nekustamā īpašuma tiesiskā valdījumā esošām zemes vienībām un ieskaitīšanu 

pašvaldībai piekritīgajās zemēs Stoļerovas pagastā”  
(Ziņo M.Vizule) 

 

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

daļas 4.punktu, 47.panta pirmo un otro daļu, Administratīvā procesa likuma 72.panta pirmo daļu, 

VZD Latgales reģionālās nodaļas 2019.gada 19.septembra vēstuli Nr.2-04-L/571 “Par 

informācijas sniegšanu”, ņemot vērā Tautsaimniecības attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas 

2019.gada 26.septembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 16 (Regīna 

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

Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris 

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

nav, “atturas” - nav, n o l e m j: 

 

pamatojoties uz VZD Latgales reģionālās nodaļas vēstulē norādīto, ka nodaļa, izvērtējot 

arhīva dokumentus, personas pievienoto Latvijas Hipotēku un zemes bankas līgumu Nr.46/5303 

par zemes izpirkšanu ar kadastra apzīmējumu 7892 002 0217, ir konstatējusi, ka I. V. ir tiesīgs 

reģistrēt nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 7892 002 0217 uz sava vārda zemesgrāmatā. 

Ņemot vērā jaunatklātos apstākļus, veikt šādas darbības: 

1. izdarīt grozījumus Rēzeknes novada domes 2012.gada 6.septembra lēmumā (protokols 

Nr.18, 20.§) „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Nekustamā īpašuma valsts kadastra 

informācijas sistēmā reģistrētām nekustamā īpašuma tiesiskā valdījumā esošām zemes 

vienībām un ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās zemēs Stoļerovas pagastā”, svītrojot 

lēmuma lemjošās daļas ierakstu par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu I. V. uz zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumu 7892 002 0217 un minētās zemes vienības piekritību 

pašvaldībai. 

2. Lēmuma norakstu nosūtīt VZD Latgales reģionālās nodaļai (Atbrīvošanas alejā 88, 

Rēzeknē, LV-4601) un I. V.(adrese). 

 

37. § 

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7852 007 0183 sadali Feimaņu pagastā  
(Ziņo M.Vizule) 

 

Izskatījusi Feimaņu pagasta pārvaldes iesniegumu par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 7852 007 0183 sadalīšanu divās zemes vienībās, pamatojoties uz likuma „Par 

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

attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas 2019.gada 26.septembra priekšlikumu, Rēzeknes novada 

dome, balsojot “par” - 16 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, 

Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis 

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

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

 

pieņemt lēmumu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7852 007 0183 sadali Feimaņu 

pagastā (lēmums pievienots). 
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38. § 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Olūtiņi”  

Lūznavas pagastā  
(Ziņo M.Vizule) 

 

Izskatījusi sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijasmernieks.lv”, reģistrācijas 

Nr.40003783960, sertificētas zemes ierīkotājas Kristīnes Mundas iesniegtu zemes ierīcības 

projektu nekustamajam īpašumam “Olūtiņi”, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 37.panta 

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

pastāvīgās komitejas 2019.gada 26.septembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot 

“par” - 16 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Anatolijs 

Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris 

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

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

 

pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam 

“Olūtiņi” Lūznavas pagastā (lēmums pievienots). 

 

39. § 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Kāinieki”  

Silmalas pagastā  
(Ziņo M.Vizule) 

 

Izskatījusi SIA „Ametrs” zemes ierīkotājas Rutas Arnicānes iesniegtu zemes ierīcības 

projektu nekustamajam īpašumam „Kāinieki”, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

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

jautājumu pastāvīgās komitejas 2019.gada 26.septembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, 

balsojot “par” - 16 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, 

Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis 

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

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

 

pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam 

„Kāinieki” Silmalas pagastā (lēmums pievienots). 

 

40. § 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Zvaigznes” 

Vērēmu pagastā  
(Ziņo M.Vizule) 

 

Izskatījusi sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijasmernieks.lv”, reģistrācijas 

Nr.40003783960, sertificētas zemes ierīkotājas Kristīnes Mundas iesniegtu zemes ierīcības 

projektu nekustamajam īpašumam “Zvaigznes”, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

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

jautājumu pastāvīgās komitejas 2019.gada 26.septembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, 

balsojot “par” - 16 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, 

Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis 

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

Ērika Teirumnieka), “pret” - nav, “atturas” - nav, n o l e m j: 
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pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam 

“Zvaigznes” Vērēmu pagastā (lēmums pievienots). 

 

41. § 

Par 2014.gada 6.marta zemes nomas līguma Nr.160/513 darbības termiņa pagarināšanu 

un zemes nomas līguma izteikšanu jaunā redakcijā  
(Ziņo A.Bringule) 

 

Izskatījusi I.O. 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 26.septembra 

priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 16 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, 

Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Edgars 

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

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

 

pieņemt lēmumu par 2014.gada 6.marta zemes nomas līguma Nr.160/513 darbības termiņa 

pagarināšanu un zemes nomas līguma izteikšanu jaunā redakcijā (lēmums pievienots). 

 

42. § 

Par 2014.gada 28.maija zemes nomas līguma Nr.63 darbības termiņa pagarināšanu un 

zemes nomas līguma izteikšanu jaunā redakcijā 
(Ziņo A.Bringule) 

 

Izskatījusi SIA “Kruķi” valdes priekšsēdētāja I. K. 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” 1.punktu, 

3.1. un 3.2.apakšpunktu nosacījumiem, ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 

26.septembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 16 (Regīna Baranova, 

Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds 

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

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

nav, n o l e m j: 

 

pieņemt lēmumu par 2014.gada 28.maija zemes nomas līguma Nr.63 darbības termiņa 

pagarināšanu un zemes nomas līguma izteikšanu jaunā redakcijā (lēmums pievienots). 

 

43. § 

Par 2014.gada 28.maija zemes nomas līguma Nr.62 darbības termiņa pagarināšanu un 

zemes nomas līguma izteikšanu jaunā redakcijā  
(Ziņo A.Bringule) 

 

Izskatījusi J. L. 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, 
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pamatojoties uz Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 „Publiskas personas 

zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 1.punktu, 3.1. un 3.2.apakšpunktu nosacījumiem, 

ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 26. septembra priekšlikumu, Rēzeknes 

novada dome, balsojot “par” - 16 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis 

Deksnis, Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, 

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

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

 

pieņemt lēmumu par 2014.gada 28.maija zemes nomas līguma Nr.62 darbības termiņa 

pagarināšanu un zemes nomas līguma izteikšanu jaunā redakcijā (lēmums pievienots). 

 

44. § 

Par īrētās dzīvojamās telpas apmaiņu pret citu īrējamu dzīvojamo telpu V. O. Stružānu 

pagastā  
(Ziņo S.Strankale) 

 

Izskatījusi V. O. 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 26.septembra priekšlikumu, 

Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 16 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars 

Buharins, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Edgars Nizins, 

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

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

 

1. pieņemt lēmumu par īrētās dzīvojamās telpas apmaiņu pret citu īrējamu dzīvojamo telpu 

V. O. Stružānu pagastā (lēmums pievienots). 

2. Uzdot pašvaldības SIA “Stružānu siltums” valdes loceklim Renāram Vabalam sagatavot 

un noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar V. O. 

 

45. § 

Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu  
(Ziņo S.Strankale) 

 

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

sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 5.panta pirmo daļu, 11.panta otro daļu, 

Rēzeknes novada pašvaldības 2009.gada 15.oktobra saistošo noteikumu Nr.9 „Par sociālo 

dzīvokļu izīrēšanas kārtību” 10. punktu, 7.2.punktu, 8.punktu, 20.punktu, ņemot vērā Sociālo un 

veselības aizsardzības jautājumu pastāvīgās komitejas 2019.gada 27.septembra priekšlikumu, 

Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 16 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars 

Buharins, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Edgars Nizins, 

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

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

 

1. atzīt I. D., personas kods (..), par tiesīgu īrēt sociālo dzīvokli, noteikt īrētajam dzīvoklim 

Miera ielā (..), Strūžānos, Stružānu pagastā, Rēzeknes novadā, sociālā dzīvokļa statusu, 

noslēdzot sociālā dzīvokļa īres līgumu uz noteiktu laiku no 2019.gada 3.oktobra līdz 

2020.gada 2.aprīlim. Uzdot SIA “STRŪŽĀNU SILTUMS” valdes loceklim Renāram 

Vabalam sagatavot un noslēgt sociālā dzīvokļa īres līgumu ar I. D. 

2. Atzīt A. O., personas kods (..), par tiesīgu īrēt sociālo dzīvokli, noteikt īrētajam 

dzīvoklim Miera ielā (..), Strūžānos, Stružānu pagastā, Rēzeknes novadā, sociālā 

dzīvokļa statusu, noslēdzot sociālā dzīvokļa īres līgumu uz noteiktu laiku no 2019.gada 
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3.oktobra līdz 2020.gada 2.aprīlim. Uzdot SIA “STRŪŽĀNU SILTUMS” valdes 

loceklim Renāram Vabalam sagatavot un noslēgt sociālā dzīvokļa īres līgumu ar A. O. 

(lēmums pielikumā). 

3. Atzīt A. Ž., personas kods (..), par tiesīgu īrēt sociālo dzīvokli, noteikt īrētajam 

dzīvoklim Miera ielā (..), Strūžānos, Stružānu pagastā, Rēzeknes novadā, sociālā 

dzīvokļa statusu, noslēdzot sociālā dzīvokļa īres līgumu uz noteiktu laiku no 2019.gada 

3.oktobra līdz 2020.gada 2.aprīlim. Uzdot SIA “STRŪŽĀNU SILTUMS” valdes 

loceklim Renāram Vabalam sagatavot un noslēgt sociālā dzīvokļa īres līgumu ar A. Ž. 

(lēmums pielikumā). 

4. Atzīt N.D., personas kods (..), par tiesīgu īrēt sociālo dzīvokli, noteikt īrētajam 

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

dzīvokļa statusu, noslēdzot sociālā dzīvokļa īres līgumu uz noteiktu laiku no 2019.gada 

3.oktobra līdz 2020.gada 2.aprīlim. Uzdot Dricānu pagastu apvienības struktūrvienības 

Gaigalavas pagasta pārvaldes vadītājai Valentīnai Pustei, sagatavot un noslēgt sociālā 

dzīvokļa īres līgumu ar N. D. 

 

46. § 

Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu  
(Ziņo S.Strankale) 

 

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

sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 5.panta pirmo daļu, 11. panta otro daļu, 

Rēzeknes novada pašvaldības 2009.gada 15.oktobra saistošo noteikumu Nr.9 „Par sociālo 

dzīvokļu izīrēšanas kārtību” 10. punktu, 7.2.punktu, 8.punktu, 20.punktu, ņemot vērā Sociālo un 

veselības aizsardzības jautājumu pastāvīgās komitejas 2019.gada 27.septembra priekšlikumu, 

Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 16 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars 

Buharins, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Edgars Nizins, 

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

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

 

1. atzīt M. R., personas kods (..), par tiesīgu īrēt sociālo dzīvokli, noteikt īrētajam 

dzīvoklim Miera ielā (..), Strūžānos, Stružānu pagastā, Rēzeknes novadā, sociālā 

dzīvokļa statusu, noslēdzot sociālā dzīvokļa īres līgumu uz noteiktu laiku no 2019.gada 

6.oktobra līdz 2020.gada 5.aprīlim. Uzdot SIA “STRŪŽĀNU SILTUMS” valdes 

loceklim Renāram Vabalam sagatavot un noslēgt sociālā dzīvokļa īres līgumu ar M. R. 

2. Atzīt V.D., personas kods (..), par tiesīgu īrēt sociālo dzīvokli, noteikt īrētajam 

dzīvoklim Parka ielā (..), Strūžānos, Stružānu pagastā, Rēzeknes novadā, sociālā 

dzīvokļa statusu, noslēdzot sociālā dzīvokļa īres līgumu uz noteiktu laiku no 2019.gada 

6.oktobra līdz 2020.gada 5.aprīlim. Uzdot SIA “STRŪŽĀNU SILTUMS” valdes 

loceklim Renāram Vabalam sagatavot un noslēgt sociālā dzīvokļa īres līgumu ar V. D. 

3. Atzīt J. T., personas kods (..), par tiesīgu īrēt sociālo dzīvokli, noteikt īrētajam 

dzīvoklim Miera ielā (..), Strūžānos, Stružānu pagastā, Rēzeknes novadā, sociālā 

dzīvokļa statusu, noslēdzot sociālā dzīvokļa īres līgumu uz noteiktu laiku no 2019.gada 

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

loceklim Renāram Vabalam sagatavot un noslēgt sociālā dzīvokļa īres līgumu ar J. T. 

4. Atzīt A.O., personas kods (..), par tiesīgu īrēt sociālo dzīvokli, noteikt īrētajam 

dzīvoklim Miera ielā (..), Strūžānos, Stružānu pagastā, Rēzeknes novadā, sociālā 

dzīvokļa statusu, noslēdzot sociālā dzīvokļa īres līgumu uz noteiktu laiku no 2019.gada 

6.oktobra līdz 2020.gada 5.aprīlim. Uzdot SIA “STRŪŽĀNU SILTUMS” valdes 

loceklim Renāram Vabalam sagatavot un noslēgt sociālā dzīvokļa īres līgumu ar A. O. 
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5. Atzīt J.P., personas kods (..), par tiesīgu īrēt sociālo dzīvokli, noteikt īrētajam dzīvoklim 

Miera ielā (..), Strūžānos, Stružānu pagastā, Rēzeknes novadā, sociālā dzīvokļa statusu, 

noslēdzot sociālā dzīvokļa īres līgumu uz noteiktu laiku no 2019.gada 19.oktobra līdz 

2020.gada 18.aprīlim. Uzdot SIA “STRŪŽĀNU SILTUMS” valdes loceklim Renāram 

Vabalam sagatavot un noslēgt sociālā dzīvokļa īres līgumu ar J. P. 

6. Atzīt A. G., personas kods (..), par tiesīgu īrēt sociālo dzīvokli, noteikt īrētajam 

dzīvoklim Parka ielā (..), Strūžānos, Stružānu pagastā, Rēzeknes novadā, sociālā 

dzīvokļa statusu, noslēdzot sociālā dzīvokļa īres līgumu uz noteiktu laiku no 2019.gada 

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

loceklim Renāram Vabalam sagatavot un noslēgt sociālā dzīvokļa īres līgumu ar A. G. 

7. Atzīt A.K., personas kods (..), par tiesīgu īrēt sociālo dzīvokli, noteikt īrētajam 

dzīvoklim Miera ielā (..), Strūžānos, Stružānu pagastā, Rēzeknes novadā, sociālā 

dzīvokļa statusu, noslēdzot sociālā dzīvokļa īres līgumu uz noteiktu laiku no 2019.gada 

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

loceklim Renāram Vabalam sagatavot un noslēgt sociālā dzīvokļa īres līgumu ar A. K. 

 

47. § 

Par atteikšanos izsniegt atļauju amatu savienošanai Valentīnai Platonovai  
(Ziņo I.Ladnā) 

 

Izskatījusi Valentīnas Platonovas par atļauju savienot amatus, pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4.punktu, likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts 

amatpersonu darbībā” 8.1panta septīto daļu, Rēzeknes novada domes 2019.gada 20.jūnija “Kārtība 

amatu savienošanas iesniegumu izskatīšanai, izvērtēšanai un atļaujas izsniegšanai” 15.punktu, 

ņemto vērā Teritoriālās pastāvīgās komitejas 2019.gada 26.septembra priekšlikumu, Rēzeknes 

novada dome, balsojot “par” - 16 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis 

Deksnis, Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, 

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

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

 

pieņemt lēmumu par atteikšanos izsniegt atļauju amatu savienošanai Valentīnai Platonovai 

(lēmums pievienots). 

 

48. § 

Par Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienības 

„Lūznavas pagasta pārvalde” piedalīšanās Latvijas - Krievijas pārrobežu sadarbības 

programmas 2014. - 2020.gadam projekta Nr.LV-RU-008 “630 Versts Full of Feelings 

(Versts of Feelings)” īstenošanā atbalstu  
(Ziņo S.Šķesters) 

 

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

atbilstību Rēzeknes novada Attīstības programmas 2019.–2025.gadam SM2 “Attīstīta 

konkurētspējīga uzņēmējdarbība” RV3.”Uzņēmējdarbības vide”, U.7. “Īstenot un pilnveidot 

pašvaldības atbalsta sistēmas/ instrumentus uzņēmējdarbības atbalstam novadā”, kā arī RV4 

“Tūrisms un amatniecība”, R21 “Sakārtot un attīstīt tūrisma infrastruktūru” R5 “Nodrošināt 

konkurētspējīgu izglītību” un  Investīciju plāna 22.punktu, Tautsaimniecības attīstības jautājumu 

pastāvīgās komitejas un Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 26.septembra priekšlikumus 

, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 16 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars 

Buharins, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Edgars Nizins, 

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

Šķesters, Monvīds Švarcs, Ērika Teirumnieka), “pret” - nav, “atturas” - nav, n o l e m j: 
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atbalstīt Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Maltas pagastu apvienība” 

struktūrvienības „Lūznavas pagasta pārvalde” piedalīšanos Latvijas-Krievijas pārrobežu 

sadarbības programmas 2014.-2020.gadam (turpmāk – Programma) projekta Nr. LV-RU-008 

“630 Versts Full of Feelings (Versts of Feelings)”, latviešu valodā “630 verstis pilnas sajūtām 

(Sajūtu verstis)” (turpmāk – Projekts) aktivitāšu īstenošanā, nodrošinot Projekta līdzfinansējumu  

EUR 1000,00 (viens tūkstotis euro, 00 centi)  un priekšfinansējumu no Rēzeknes novada 

pašvaldības iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienības „Lūznavas pagasta pārvalde” 

2019.gada budžeta līdzekļiem. 

 

49. § 

Par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifa apstiprināšanu Vērēmu pagasta 

objektā “Adamovas muiža”  
(Ziņo S.Kipļuka) 

 

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

novada pašvaldības 2017.gada 7.septembra noteikumiem Nr.28 “Ūdensapgādes un kanalizācijas 

pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika Rēzeknes novada pašvaldības teritorijā”, Rēzeknes 

novada pašvaldības iestādes “Nautrēnu pagastu apvienība” struktūrvienības “Vērēmu pagasta 

pārvalde” 2019.gada 24.septembra ierosinājumu, ņemot vērā Komunālo jautājumu komisijas 

2019.gada 1.oktobra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 16 (Regīna Baranova, 

Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds 

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

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

nav, n o l e m j: 

 

1. noteikt ar 2019.gada 3.novembri šādus tarifus ūdensapgādes un kanalizācijas 

pakalpojumiem Vērēmu  pagasta objektā “Adamovas muiža”: 

1.1. Ūdensapgādes pakalpojumu tarifs – 1,03 EUR/m³ (bez PVN); 

1.2. Kanalizācijas pakalpojumu tarifs –  1,26 EUR/m³ (bez PVN). 

2. Atzīt par spēku zaudējušu Rēzeknes novada domes 2017.gada 5.oktobra  lēmuma “Par 

ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu apstiprināšanu Adamovas ciemā Vērēmu 

pagastā” (protokols Nr.24, 14.§) 1.punktu. 

 

50. § 

Par siltumapgādes pakalpojuma tarifa apstiprināšanu Vērēmu pagasta objektā 

“Adamovas muiža”  
(Ziņo S.Kipļuka, Debatē S.Šķesters, M.Švarcs, Z.Lukaševičs) 

 

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

novada pašvaldības 2017.gada 7.septembra noteikumiem Nr. Nr.29 “Siltumenerģijas apgādes 

pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika Rēzeknes novada pašvaldības teritorijā”, Rēzeknes 

novada pašvaldības iestādes “Nautrēnu pagastu apvienība” struktūrvienības “Vērēmu pagasta 

pārvalde” 2019.gada 24.septembra ierosinājumu, ņemot vērā Komunālo jautājumu komisijas 

2019.gada 1.oktobra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 16 (Regīna Baranova, 

Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds 

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

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

nav, n o l e m j: 
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1. noteikt ar 2019.gada 3.novembri šādu tarifu siltumapgādes pakalpojumam Vērēmu  

pagasta objektā “Adamovas muiža”: 

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Mērvienība Cena bez PVN (euro) 

1. Siltumapgāde EUR/MWh 65,06 

2. Atzīt par spēku zaudējušu Rēzeknes novada domes 2017.gada 5.oktobra  lēmuma “Par 

ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu apstiprināšanu Adamovas ciemā Vērēmu 

pagastā” (protokols Nr.24, 14.§) 2.punktu. 

 

51. § 

Par izdoto Rēzeknes novada pašvaldības  2019.gada 19.septembra saistošo noteikumu 

Nr.43 “Par ēdināšanas pakalpojuma maksas atvieglojumiem Rēzeknes novada pašvaldības 

izglītības iestādēs” precizēšanu 
(Ziņo G.Skudra) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, Izglītības likuma 17.panta 

trešās daļas 11.punktu, ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 

2019.gada 30.septembra atzinumu Nr.1-18/9235 par saistošajiem noteikumiem Nr.43 un 

Izglītības, kultūras un sporta  jautājumu pastāvīgās komitejas 2019.gada 3.oktobra priekšlikumu, 

Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 16 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars 

Buharins, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Edgars Nizins, 

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

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

 

precizēt izdotos Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 19.septembra saistošos 

noteikumus Nr.43 “Par ēdināšanas pakalpojuma maksas atvieglojumiem Rēzeknes novada 

pašvaldības izglītības iestādēs” (precizēti saistošie noteikumi pievienoti). 

 

 

Sēde slēgta 10:41 

 

 

Nākamā kārtējā Rēzeknes novada domes sēde tiek sasaukta 2019.gada 17.oktobrī. 

 

 

 

Pielikumi: 

1. Pielikums 2.§ “Pašvaldības budžeta finansējamo pedagogu likmju skaits Rēzeknes 

novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs” uz 2 lapām 

2. Nekustamā īpašuma Jaunības ielā 15, Rikavā, Rikavas pagastā, Rēzeknes novadā, telpas 

Nr.49, 2019.gada 17.septembra izsoles komisijas sēdes protokola kopija uz 1 lapas 

3. Nekustamā īpašuma Jaunības ielā 15, Rikavā, Rikavas pagastā, Rēzeknes novadā, telpu 

Nr.4, Nr.5, Nr.6, Nr.7, 2019.gada 17.septembra izsoles komisijas sēdes protokola kopija 

uz 1 lapas 

4. Neapbūvētas pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7844 002 

0293, Bērzgales 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 

5. Neapbūvētas pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7844 002 

0433 daļas, Bērzgales pagastā, nomas tiesību izsoles noteikumi ar pielikumiem, ar nomā 



45 

 

nododamās zemes apsekošanas aktu un nomā nododamās zemes nosacītās nomas 

maksas noteikšanas protokolu pielikumā, kopā uz 17 lapām 

6. Neapbūvētas zemes reformas pabeigšanai paredzētās zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 6874 001 0226, Nautrēnu 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 “Nautrēnu pagastu apvienība” struktūrvienības “Bērzgales pagasta pārvalde” 

2019.gada 20.septembra iesnieguma Nr.2.2/116 kopija uz 1 lapas 

8. Rēzeknes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Upeslīči” Bērzgales pagasts, 

Rēzeknes novads, ar kadastra Nr.7844 004 0165, izsoles noteikumi ar pielikumiem, 

kopā uz 12 lapām 

9. Nautrēnu pagasta pārvaldes izsoles komisijas 2019.gada 18.septembra protokola kopija 

ar bankas konta pārskatu pielikumā, kopā uz 2 lapām 

10. Iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienības “Feimaņu pagasta pārvalde” 

2019.gada 17.septembra iesnieguma Nr.2.2/90 un 2019.gada 12.septembra izsoles 

protokola kopijas, kopā uz 2 lapām 

11. Iestādes “Dricānu pagastu apvienība” 2019.gada 24.septembra iesnieguma Nr.2.3/49 

kopija ar pievienoto dokumentu kopijām pielikumā, kopā uz 6 lapām 

12. Pielikums 33.§ - bezatlīdzības lietošanās nododamo telpu grafiskais pielikums uz 1 

lapas  

13. Iestādes “Dricānu pagastu apvienība” struktūrvienības “Nagļu pagasta pārvalde” 

2019.gada 16.septembra iesnieguma Nr.2.2/89 kopija ar maksas pakalpojuma 

izcenojuma aprēķinu pielikumā, kopā uz 2 lapām 

14. Iestādes “Nautrēnu pagastu apvienība” struktūrvienības “Vērēmu pagasta pārvalde” 

2019.gada 24.septembra iesnieguma Nr.2.1/120 ar maksas pakalpojuma izcenojuma 

aprēķina kopiju pielikumā, kopā uz 2 lapām 

15. Iestādes “Nautrēnu pagastu apvienība” struktūrvienības “Vērēmu pagasta pārvalde” 

2019.gada 24.septembra iesnieguma Nr.2.1/121 kopija uz 1 lapas 

16. Dricānu bāriņtiesas locekles Valentīnas Platonovas 2019.gada 2.septembra iesniegums 

par atļauju savienot amatus un tam pievienotie dokumenti, dokumentu kopijas, kopā uz 

10 lapām 

17. Komunālo jautājumu komisijas 2019.gada 1.oktobra sēdes protokola Nr.2 izraksts uz 1 

lapas Iestādes “Nautrēnu pagastu apvienība” struktūrvienības “Vērēmu pagasta 

pārvalde” 2019.gada 24.septembra iesnieguma Nr.2.1/121 kopija uz 1 lapas 

18. Komunālo jautājumu komisijas 2019.gada 1.oktobra sēdes protokola Nr.2  1.§ izraksts 

uz 1 lapas 

19. Komunālo jautājumu komisijas 2019.gada 1.oktobra sēdes protokola Nr.2  2.§ izraksts 

uz 1 lapas 

20. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2019.gada 30.septembra atzinums 

Nr.1-18/9235 par saistošajiem noteikumiem Nr.43 uz 1 lapas 

21. Precizēti Rēzeknes novada pašvaldības  2019.gada 19.septembra saistošie noteikumi 

Nr.43 “Par ēdināšanas pakalpojuma maksas atvieglojumiem Rēzeknes novada 

pašvaldības izglītības iestādēs” uz 2 lapām 

22. Rēzeknes novada domes lēmumi (administratīvie akti) 12.§ - 23.§, 37.§ ar grafiskajiem 

pielikumiem, 38.§ - 44.§, 45.§ 2.punkts, 45.§ 3.punkts, 47.§, kopā uz 28 lapām 

 

Sēdes vadītājs                                                                                                     Monvīds Švarcs 

2019.gada 3.oktobrī 
 

Protokoliste                                                                                                         Ilona Turka 

2019.gada 3.oktobrī  


