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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 

2020.gada 5.novembra                   Nr.27 
 

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: Vasīlijs Bašmakovs, Regīna Baranova, Vilis Deksnis, 

Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Edgars Nizins, Guntis Rasims, 

Juris Runčs, Pēteris Stanka, Staņislavs Šķesters, Ērika Teirumnieka  

– Rēzeknes novada pašvaldības izpilddirektors Jānis Troška 

– Rēzeknes novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Silvija 

Ančikovska 

– Rēzeknes novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības nodaļas jurists Vadims Čuhnovs 

– Rēzeknes novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības nodaļas juriste Iveta Ladnā 

– Rēzeknes novada pašvaldības Zemes pārvaldības dienesta speciāliste zemes nomas 

jautājumos Anita Bringule 

– Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītājs Guntars Skudra 

– Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja Anna Jaudzema 

– Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas vecākā vides aizsardzības 

speciāliste Klinta Bērziņa 

− Rēzeknes novada pašvaldības Sociālā dienesta nodaļas vadītāja Silvija Strankale 

− Laikraksta „Rēzeknes Vēstis” žurnāliste Aleksandra Elksne-Pavlovska 

− Laikraksta „Rēzeknes Vēstis” žurnālists Sergejs Timofejevs 

 

Nepiedalās:  

– Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniece Elvīra Pizāne - pārejoša darbnespēja 

– Rēzeknes novada deputāti: Aivars Buharins - pārejoša darbnespēja, Pāvels Melnis, Viktors 

Ščerbakovs - pamatdarbā 

 

Darba kārtībā: 

1. Par pašvaldības budžeta finansējamo pedagogu likmju skaitu Rēzeknes novada 

pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs  

2. Par Dricānu bāriņtiesas priekšsēdētāju  

3. Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības administratīvās komisijas sastāvā  

4. Par piešķirtā pabalsta pārrēķinu bijušajai Čornajas pagasta padomes priekšsēdētājai 

I.J.  

mailto:info@rdc.lv
http://www.rezeknesnovads.lv/


2 

 

5. Par grozījumu Rēzeknes novada domes 2020.gada 2.jūlija lēmumā “Par Rēzeknes 

novada pašvaldības dzīvojamo fondu”  

6. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7844 003 0132 

daļas Bērzgales pagastā nomas tiesību izsoli  

7. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7846 004 0280 

daļas un pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7846 003 

0248 Čornajas pagastā nomas tiesību izsoli  

8. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Rožukalns” Ozolmuižas pagastā pārdošanu 

mutiskā izsolē ar augšupejošu soli  

9. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Kalna ielā 1, Kaunatas pagastā, mutiskās izsoles 

rezultātu apstiprināšanu  

10. Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Kaupēni” Nautrēnu pagastā izsoles rezultātu 

apstiprināšanu  

11. Par nekustamā īpašuma Franča Trasūna ielā 20, Maltas pagastā, nodošanu 

atsavināšanai E.G. un V.P.  

12. Par nekustamā īpašuma Jaunatnes ielā 12, Pušas pagastā, nodošanu atsavināšanai 

N.B.  

13. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..), “Strautiņi”, Dricānos, Dricānu pagastā, nosacītās cenas 

apstiprināšanu  

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

apstiprināšanu  

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

apstiprināšanu  

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

apstiprināšanu  

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

apstiprināšanu  

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

apstiprināšanu  

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

apstiprināšanu  

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

apstiprināšanu  

21. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Kalna ielā 5, Ilzeskalna pagastā, nosacītās cenas 

apstiprināšanu  

22. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2020.gada 17.septembra lēmumā „Par 

nekustamā īpašuma “Dmitriji” Ilzeskalna pagastā nosacītās cenas apstiprināšanu”  

23. Par IK “Svēteļu dīķi” ūdenstilpnes nomas un rūpnieciskās zvejas nomas līgumu 

izbeigšanu  

24.  Par rezerves zemes fondā ieskaitītās un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantotās 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 7860 003 0303, 7860 004 0209 un 7860 005 

0066 reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda Kantinieku pagastā  

25. Par rezerves zemes fondā ieskaitīto un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto 

zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7876 001 2186 reģistrēšanu zemesgrāmatā uz 

pašvaldības vārda Ozolaines pagastā  

26. Par starpgabala statusa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7844 002 

0430 Bērzgales pagastā  

27. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7892 002 0143 sadali Stoļerovas pagastā  

28. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Radziņi” 

Čornajas pagastā  
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29. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Tērce” 

Griškānu pagastā  

30. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem 

“Brīvzemnieki” un “Dzilnas” Vērēmu pagastā  

31. Par medību tiesību nodošanu biedrībai “Mednieku klubs “Rikava”” Rikavas, 

Gaigalavas un Dricānu pagastā  

32. Par dzīvojamās telpas īres tiesību atzīšanu A.S. Lendžu pagastā  

33. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu  

34. Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu  

35. Par naudas līdzekļu piešķiršanu no neparedzētiem gadījumiem valsts nodevas 

apmaksai  

36. Par papildus finansējuma piešķiršanu Rēzeknes novada veco ļaužu pansionāta filiālei 

“Pilcene”  

37. Par atzinības izteikšanu Latvijas Republikas proklamēšanas 102.gadadienā  

38. Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Mākoņkalna pamatskola”, Mākoņkalna 

pagasts, izsoles rezultātu apstiprināšanu 

39. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Kalna iela 4-19, Dubuļi, Kaunatas pagasts, 

izsoles rezultātu apstiprināšanu 

40. Par pašvaldības dzīvokļu īpašuma Kalna iela 4-23, Dubuļi, Kaunatas pagastā izsoles 

atzīšanu par nenotikušu  

41. Par pārtikas paku izsniegšanu Rēzeknes novada pašvaldības izglītības iestāžu 

izglītojamajiem attālinātās programmas apguves laikā 

42. Par grozījumu Rēzeknes novada domes 2020.gada 6.augusta lēmumā “Par projektu 

konkursu „Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai Rēzeknes novadā”” 

43. Par papildus finansējumu projektu konkursam “Atbalsts uzņēmējdarbības 

uzsākšanai un attīstībai Rēzeknes novadā” 

44. Par papildus finansējumu Bērzgales muižas jumta rekonstrukcijas darbiem 

 

 

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

 

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” – 13 (Vasīlijs Bašmakovs, Regīna Baranova, Vilis Deksnis, Anatolijs 

Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Edgars Nizins, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris 

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

n o l e m j: 

 

1. apstiprināt izsludināto Rēzeknes novada domes 2020.gada 5.novembra sēdes darba 

kārtību (1. - 36.jautājums). 

2. Papildināt Rēzeknes novada domes 2020.gada 5.novembra sēdes darba kārtību ar 

astoņiem jautājumiem kā darba kārtības 37., 38., 39., 40., 41,. 42., 43. un 44.jautājumu: 

2.1. “37. Par atzinības izteikšanu Latvijas Republikas proklamēšanas  

102.gadadienā”; 

2.2. “38. Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Mākoņkalna pamatskola”, 

Mākoņkalna pagasts, izsoles rezultātu apstiprināšanu”; 

2.3. “39. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Kalna iela 4-19, Dubuļi, Kaunatas 

pagasts, izsoles rezultātu apstiprināšanu”; 
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2.4. “40. Par pašvaldības dzīvokļu īpašuma Kalna iela 4-23, Dubuļi, Kaunatas 

pagastā izsoles atzīšanu par nenotikušu”; 

2.5. “41. Par pārtikas paku izsniegšanu Rēzeknes novada pašvaldības izglītības 

iestāžu izglītojamajiem attālinātās programmas apguves laikā”; 

2.6. “42. Par grozījumu Rēzeknes novada domes 2020.gada 6.augusta lēmumā 

“Par projektu konkursu „Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai Rēzeknes 

novadā”””; 

2.7. “43. Par papildus finansējumu projektu konkursam “Atbalsts 

uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai Rēzeknes novadā””; 

2.8. “44. Par papildus finansējumu Bērzgales muižas jumta rekonstrukcijas 

darbiem”. 

 

1. § 

Par pašvaldības budžeta finansējamo pedagogu likmju skaitu Rēzeknes novada 

pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs  
(Ziņo Guntars 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 

2020.gada 22.oktobra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 13 (Vasīlijs 

Bašmakovs, Regīna Baranova, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds 

Lukaševičs, Edgars Nizins, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, 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 pielikumā). 

2. Lēmums piemērojams ar 2020.gada 1.septembri. 

 

2. § 

Par Dricānu bāriņtiesas priekšsēdētāju  
(Ziņo Ilona Turka) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 26.punktu, Bāriņtiesu 

likuma 7.panta pirmo daļu, 10.panta trešo daļu, 12.panta pirmās daļas 1.punktu, ņemot vērā 

Dricānu bāriņtiesas priekšsēdētājas Ilonas Delveres 2020.gada 19.oktobra iesniegumu un 

Teritoriālās pastāvīgās komitejas 2020.gada 22.oktobra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, 

balsojot “par” – 13 (Vasīlijs Bašmakovs, Regīna Baranova, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, Anita 

Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Edgars Nizins, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, 

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

n o l e m j: 

 

1. atbrīvot Dricānu bāriņtiesas priekšsēdētāju Ilonu Delveri no amata pēc pašas vēlēšanās 

ar 2020.gada 5.novembri. 

2. Par Rēzeknes novada Dricānu bāriņtiesas priekšsēdētāju ievēlēt Ausmu Bicāni ar 

2020.gada 6.novembri. 

 

3. § 

Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības administratīvās komisijas sastāvā 
(Ziņo Vadims Čuhnovs) 
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4.punktu, Rēzeknes 

novada pašvaldības 2017.gada 20.jūlija saistošo noteikumu Nr.1 “Rēzeknes novada pašvaldības 

nolikums” 12.1.2.punktu, ņemot vērā Administratīvās komisijas priekšsēdētāja vietnieka Oļega 

Kvitkovska ierosinājumu, Teritoriālās pastāvīgās komitejas, Tautsaimniecības attīstības jautājumu 

pastāvīgas komitejas, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu pastāvīgās komitejas, Sociālo un 

veselības aizsardzības jautājumu pastāvīgas komitejas un Finanšu pastāvīgās komitejas 2020.gada 

22.oktobra priekšlikumus, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 13 (Vasīlijs Bašmakovs, 

Regīna Baranova, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Edgars 

Nizins, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Ērika 

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

 

izdarīt šādus grozījumus Rēzeknes novada domes 2017.gada 20.jūlija lēmumā „Par 

Rēzeknes novada pašvaldības administratīvās komisijas izveidošanu” (protokols Nr.17, 7.§): 

1. izslēgt no Rēzeknes novada pašvaldības administratīvās komisijas sastāva Ilonu 

Delveri. 

2. Apstiprināt Rēzeknes novada pašvaldības Maltas bāriņtiesas priekšsēdētāju Jeļenu 

Kručāni Rēzeknes novada pašvaldības administratīvās komisijas sastāvā. 

 

4. § 

Par piešķirtā pabalsta pārrēķinu bijušajai Čornajas pagasta padomes priekšsēdētājai I.J.  
(Ziņo Silvija Ančikovska) 

 

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

pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 15.¹ panta pirmās daļas 1.punktu, trešo 

daļu un septīto daļu, Rēzeknes novada domes 2014.gada 20.februāra lēmumu “Par pabalsta 

piešķiršanu bijušajai Čornajas pagasta padomes priekšsēdētājai I.J.”, ņemot vērā I. J. 2020.gada 

7.oktobra iesniegumu par pabalsta pārrēķinu, sakarā ar grozījumiem valsts vecuma pensijas 

apmērā no 2020.gada 1.oktobra un Finanšu pastāvīgās komitejas 2020.gada 22.oktobra 

priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 13 (Vasīlijs Bašmakovs, Regīna Baranova, 

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

Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Ērika Teirumnieka), 

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

 

veikt Rēzeknes novada domes 2014.gada 20.februāra lēmumā “Par pabalsta piešķiršanu 

bijušajai Čornajas pagasta padomes priekšsēdētājai I.J.” (protokols Nr.4, 5.§) piešķirtā pabalsta 

pārrēķinu, nosakot bijušajai Čornajas pagasta padomes priekšsēdētājai I.J. no 2020.gada 1.oktobra 

ikmēneša pabalsta daļu, kas pārsniedz valsts vecuma pensijas apmēru, EUR 454,91 (četri simti 

piecdesmit četri euro 91 cents). 

 

5. § 

Par grozījumu Rēzeknes novada domes 2020.gada 2.jūlija lēmumā “Par Rēzeknes novada 

pašvaldības dzīvojamo fondu”  
(Ziņo Silvija Strankale, Debatē Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs) 

 

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

Sociālo un veselības aizsardzības jautājumu pastāvīgās komitejas 2020.gada 22.oktobra atzinumu, 

Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 13 (Vasīlijs Bašmakovs, Regīna Baranova, Vilis Deksnis, 

Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Edgars Nizins, Guntis Rasims, Juris 

Runčs, Pēteris Stanka, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Ērika Teirumnieka), “pret” - nav, 

“atturas” - nav, n o l e m j: 
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izdarīt grozījumu Rēzeknes novada domes 2020.gada 2.jūlija lēmuma “Par Rēzeknes novada 

pašvaldības dzīvojamo fondu” (protokols Nr.17, 18.§) 1.punkta 68.ailē un izteikt to šādā redakcijā: 

68. Jaunatnes iela 1-35, Lūznava, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads 91,8 Neizīrēts 

 

6. § 

Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7844 003 0132 daļas 

Bērzgales pagastā nomas tiesību izsoli  
(Ziņo Anita Bringule) 

 

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

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

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

2018.gada 19.jūnija 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 2020.gada 22.oktobra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, 

balsojot “par” – 13 (Vasīlijs Bašmakovs, Regīna Baranova, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, Anita 

Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Edgars Nizins, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, 

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

n o l e m j: 

 

1. nodot nomā pašvaldībai piekritīgo neapbūvēto zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

7844 003 0132 daļu, platība 0,45 ha, nosakot objekta izsoles sākumcenu 28,00 EUR 

(divdesmit astoņi euro 00 centi) gadā (bez PVN), turpmāk izsoles noteikumos arī zemes 

vienība Nr.1. 

2. Apstiprināt izsoles noteikumus zemes vienībai ar kadastra apzīmējumiem 7844 003 

0132 (izsoles noteikumi pievienoti). 

3. Komisijai nodrošināt informācijas publicēšanu par izsoli Rēzeknes novada pašvaldības 

mājas lapā un informāciju izvietot uz Nautrēnu pagastu apvienības struktūrvienības 

“Bērzgales pagasta pārvalde” informācijas stenda. 

4. Uzdot Komisijai apstiprināt nomas tiesību izsoles rezultātus. 

5. 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. 

6. 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. 

7. Uzdot Nautrēnu pagastu apvienības struktūrvienībai “Bērzgales pagasta pārvalde” 

parakstīto zemes nomas līgumu reģistrēt Rēzeknes novada pašvaldības elektroniskajā 

dokumentu lietvedības sistēmā un pašvaldības “Nomas” programmā. 

8. 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 pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7846 004 0280 daļas un 

pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7846 003 0248 Čornajas 

pagastā nomas tiesību izsoli  
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(Ziņo Anita Bringule) 

 

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

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

un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 1.pantu, 3.pantu, 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 nosacījumus, ņemot vērā Finanšu 

pastāvīgās komitejas 2020.gada 22.oktobra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” 

– 13 (Vasīlijs Bašmakovs, Regīna Baranova, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, 

Zigfrīds Lukaševičs, Edgars Nizins, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, Staņislavs 

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

 

1. nodot nomā šādas zemes vienības: 

1.1. zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7846 004 0280 daļu ar platību 0,80 ha, 

nosakot objekta izsoles sākumcenu 29,00 EUR (divdesmit deviņi euro 00 centi) 

gadā (bez PVN), turpmāk izsoles noteikumos arī zemes vienība Nr.1; 

1.2. zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7846 003 0248 ar platību 2,0389 ha, 

nosakot objekta izsoles sākumcenu 83,00 EUR (astoņdesmit trīs euro 00 centi) 

gadā (bez PVN), turpmāk izsoles noteikumos arī zemes vienība Nr.2. 

2. Apstiprināt izsoles noteikumus zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7846 004 

0280 daļas un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7846 003 0248 nomai (izsoles 

noteikumi pievienoti). 

3. Komisijai nodrošināt informācijas publicēšanu par izsoli Rēzeknes novada 

pašvaldības mājas lapā un informāciju izvietot Kaunatas pagastu apvienības 

struktūrvienības “Čornajas pagasta pārvalde” informācijas stendā.  

4. Uzdot Komisijai apstiprināt nomas tiesību izsoles rezultātus. 

5. Uzdot Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas pagastu apvienības struktūrvienības 

“Čornajas pagasta pārvalde” vadītājam 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. 

6. Uzdod Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas pagastu apvienības struktūrvienībai 

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

stāšanās publicēt informāciju par nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un 

zemes nomas līguma noslēgšanu par nosolīto cenu ar nomnieku Rēzeknes novada 

pašvaldības mājas lapā. 

7. Uzdot Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas pagastu apvienības struktūrvienībai 

“Čornajas pagasta pārvalde” parakstīto zemes nomas līgumu reģistrēt Rēzeknes 

novada pašvaldības elektroniskajā dokumentu lietvedības sistēmā un pašvaldības 

“Nomas” programmā. 

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

pieteicies neviens pretendents, zemes nomas tiesību izsole atzīstama par nenotikušu 

un ir rīkojama jauna nomas tiesību izsole. 

 

8. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Rožukalns” Ozolmuižas pagastā pārdošanu mutiskā 

izsolē ar augšupejošu soli  
(Ziņo Iveta 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, 
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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 “Dricānu pagastu apvienība” 

struktūrvienības “Ozolmuižas pagasta pārvalde” 2020.gada 13.oktobra ierosinājumu un Finanšu 

pastāvīgās komitejas 2020.gada 22.oktobra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” 

– 13 (Vasīlijs Bašmakovs, Regīna Baranova, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, 

Zigfrīds Lukaševičs, Edgars Nizins, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, Staņislavs 

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

 

1. nodot atsavināšanai pašvaldības nekustamo īpašumu “Rožukalns”, kadastra Nr.7878 

004 0081, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7878 004 0081, platība 

6,47 ha, kas atrodas Ozolmuižas pagastā, Rēzeknes novadā, uzsākt atsavināšanas 

procedūru, pārdodot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.  

2. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma “Rožukalns” ar kadastra Nr.7878 004 

0081, kas atrodas Ozolmuižas pagastā, Rēzeknes novadā, izsoles noteikumus (izsoles 

noteikumi pievienoti). 

3. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma nosacīto cenu – EUR 10 161,00 (desmit 

tūkstoši viens simts sešdesmit viens euro 00 centi). 

4. Izsoles rezultātus komisijai iesniegt apstiprināšanai Rēzeknes novada domei. 

 

9. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Kalna ielā 1, Kaunatas pagastā, mutiskās izsoles 

rezultātu apstiprināšanu  
(Ziņo Iveta 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, 9.panta otro 

daļu, Rēzeknes novada domes 2020.gada 20.augusta lēmumu “Par pašvaldības nekustamā īpašuma 

Kalna ielā 1, Kaunatas pagastā, pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli (protokols Nr.21, 

14.§), ņemot vērā 2020.gada 15.oktobra Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Kaunatas pagastu 

apvienība” struktūrvienības “Kaunatas pagasta pārvalde” nekustamā īpašuma Kalna ielā 1 izsoles 

protokolu, Finanšu pastāvīgās komitejas 2020.gada 22.oktobra priekšlikumu, Rēzeknes novada 

dome, balsojot “par” – 13 (Vasīlijs Bašmakovs, Regīna Baranova, Vilis Deksnis, Anatolijs 

Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Edgars Nizins, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris 

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

n o l e m j: 

 

1. apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma Kalna ielā 1, kadastra Nr.7862 012 0404, 

kas sastāv no zemes gabala ar kadastra Nr.7862 012 0433, platība 0,3364 ha, un 

neapdzīvojamās ēkas – katlumājas ar kadastra Nr.7862 012 0433 001, platība 353,9 m², 

atrodas Dubuļos, Kaunatas pagastā, Rēzeknes novadā, izsoles rezultātus, nosakot par 

izsoles uzvarētāju G.G., personas kods (..), kurš ieguva pirkuma tiesības uz minēto 

nekustamo īpašumu par izsolē nosolīto augstāko cenu EUR 3 788,40 (trīs tūkstoši 

septiņi simti astoņdesmit astoņi euro 40 centi).  

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

struktūrvienības “Kaunatas pagasta pārvalde” vadītājam Sergejam Bašmakovam 

noslēgt un parakstīt pirkuma līgumu ar izsoles uzvarētāju G.G., personas kods (..), 

adrese: (..). 

10. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Kaupēni” Nautrēnu pagastā izsoles rezultātu 

apstiprināšanu  
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(Ziņo Iveta 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, 34.panta otro daļu, pašvaldības nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.6876 004 0052 

“Kaupēni” izsoles noteikumu 7.2.punktu, ņemot vērā Rēzeknes novada domes 2020.gada 

20.augusta lēmumu „Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Kaupēni” Nautrēnu pagastā 

atsavināšanu pārdodot izsolē ar augšupejošu soli” (protokols Nr.21, 15.§), struktūrvienības 

“Nautrēnu pagasta pārvalde” 2020.gada 21.oktobra iesniegumu un izsoles komisijas 2020.gada 

21.oktobra protokolu un Finanšu pastāvīgās komitejas 2020.gada 22.oktobra priekšlikumu, 

Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 13 (Vasīlijs Bašmakovs, Regīna Baranova, Vilis Deksnis, 

Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Edgars Nizins, Guntis Rasims, Juris 

Runčs, Pēteris Stanka, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Ērika Teirumnieka), “pret” - nav, 

“atturas” - nav, n o l e m j: 

 

1. apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma “Kaupēni” ar kadastra Nr.6876 004 0052, 

kas atrodas Nautrēnu pagastā, Rēzeknes novadā, izsoles rezultātus, nosakot par izsoles 

uzvarētāju M.T.i, personas kods (..), kura iegādājās minēto nekustamo īpašumu par 

izsolē nosolīto augstāko cenu EUR 5 990,00 (pieci tūkstoši deviņi simti deviņdesmit 

euro, 00 centi). 

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

struktūrvienības “Nautrēnu pagasta pārvalde” vadītājai Līvijai Plavinskai pašvaldības 

vārdā noslēgt un parakstīt pirkuma līgumu ar izsoles uzvarētāju M. T., personas kods 

(..), izsoles noteikumos noteiktajā termiņā. 

 

11. § 

Par nekustamā īpašuma Franča Trasūna ielā 20, Maltas pagastā, nodošanu atsavināšanai 

E.G. un V.P.  
(Ziņo Iveta Ladnā, Debatē Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs) 

 

Izskatījusi E. G. un V. P. pilnvarotās personas E.G. atsavināšanas ierosinājumus, 

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.panata otro un trešo daļu, ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2020.gada 22.oktobra 

priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 13 (Vasīlijs Bašmakovs, Regīna Baranova, 

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

Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Ērika Teirumnieka), 

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

 

1. nodot atsavināšanai E.G., personas kods (..), dzīvo: (..), ¾ domājamās daļas no 

nekustamā īpašuma, kas atrodas Franča Trasūna ielā 20, Maltā, Maltas pagastā, 

Rēzeknes novadā, platība 0,1853 ha, kadastra Nr.7870 003 0521 (lēmums pievienots). 

2. Nodot atsavināšanai V.P., personas kods (..), dzīvo: (..), ¼ domājamo daļu no 

nekustamā īpašuma, kas atrodas Franča Trasūna ielā 20, Maltā, Maltas pagastā, 

Rēzeknes novadā, platība 0,1853 ha, kadastra Nr.7870 003 0521 (lēmums pievienots). 

3. Uzdot nekustamā īpašuma Franča Trasūna ielā 20, kas atrodas Maltā, Maltas pagastā, 

Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7870 003 0521, novērtēšanas komisijai iesniegt nosacīto 

cenu apstiprināšanai Rēzeknes novada domei. 

 

12. § 
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Par nekustamā īpašuma Jaunatnes ielā 12, Pušas pagastā, nodošanu atsavināšanai N.B.  
(Ziņo Iveta Ladnā) 

 

Izskatījusi N. 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.panata otro un trešo daļu, ņemot vērā Finanšu 

pastāvīgās komitejas 2020.gada 22.oktobra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” 

– 13 (Vasīlijs Bašmakovs, Regīna Baranova, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, 

Zigfrīds Lukaševičs, Edgars Nizins, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, Staņislavs 

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

 

1. pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma, kas atrodas Jaunatnes ielā 12, Pušā, Pušas 

pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7880 004 0274, platība 0,20 ha, nodošanu 

atsavināšanai N.B. (lēmums pievienots). 

2. Uzdot nekustamā īpašuma Jaunatnes ielā 12, kas atrodas Pušā, Pušas pagastā, Rēzeknes 

novadā, kadastra Nr.7880 004 0274, novērtēšanas komisijai iesniegt nosacīto cenu 

apstiprināšanai Rēzeknes novada domei. 

 

13. § 

Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..), “Strautiņi”, Dricānos, Dricānu pagastā, nosacītās cenas 

apstiprināšanu  
(Ziņo Iveta 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, ņemot vērā Rēzeknes novada domes 2019.gada 

19.decembra lēmumu (protokols Nr.28, 29.§) “Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..), ”Strautiņi”, Dricāni, 

Dricānu pagasts, nodošanu atsavināšanai M.L.” un M.L. 2020.gada 7.oktobra iesniegumu, ņemot 

vērā Dricānu pagasta pārvaldes nekustamā īpašuma Nr.(..), “Strautiņi”, Dricānos, Dricānu pagastā, 

novērtēšanas komisijas 2020.gada 25.septembra sēdes protokolu un Finanšu pastāvīgās komitejas 

2020.gada 22.oktobra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 13 (Vasīlijs 

Bašmakovs, Regīna Baranova, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds 

Lukaševičs, Edgars Nizins, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, Staņislavs Šķesters, 

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

 

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

novadā, ar kadastra Nr.7850 900 0054 un platību 74,3m2 nosacīto cenu EUR 2 570,15 

(divi tūkstoši pieci simti septiņdesmit euro, 15 centi). 

2. Pārdot M.L., personas kods (..), dzīvo: (..), dzīvokļa īpašumu Nr.(..) „Strautiņi” ar 

kadastra Nr.7850 900 0054 , kas atrodas Dricānu pagastā, Rēzeknes novadā, platība 74,3 

m2, par brīvu cenu, kas ir vienāda ar nosacīto cenu, t.i., EUR 2 570,15 (divi tūkstoši 

pieci simti septiņdesmit euro, 15 centi). 

3. Noteikt pirkuma maksas samaksas termiņu līdz 2021.gada 5.martam. 

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

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

un lietvedības nodaļai par pirkuma maksas samaksu. 

5. Uzdot Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniecei Elvīrai Pizānei noslēgt 

pirkuma līgumu ar M.L. 1 (viena) mēneša laikā no pirkuma maksas samaksas dienas. 
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6. Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2019.gada 19.decembra lēmuma (protokols 

Nr.28, 29.§) 2.punktu, 2020.gada 2.jūnijā iemaksāja Rēzeknes novada pašvaldības 

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

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

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

7. Ieskaitīt atlikušo pirkuma maksas daļu EUR 2 355,15 (divi tūkstoši trīs simti piecdesmit 

pieci euro 15 centi) iestādes “Dricānu pagastu apvienība”, reģ. Nr. 40900027407, 

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

LV32UNLA0055000968650. 

8. Noteikt, ka ar dzīvokļa īpašuma Nr.(..) „Strautiņi”, Dricānos, Dricānu pagastā, Rēzeknes 

novadā, pirkuma līguma noslēgšanas brīdī tiek izbeigts ar M.L. noslēgtais Dzīvojamās 

telpas īres līgums. 

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

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

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

esošo pašvaldības nekustamo īpašumu kadastrālajai uzmērīšanai un ierakstīšanai 

zemesgrāmatā. 

 

14. § 

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

apstiprināšanu  
(Ziņo Iveta 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, ņemot vērā Rēzeknes novada domes 2020.gada 

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

nodošanu atsavināšanai J.T.” un J.T. 2020.gada 2.oktobra iesniegumu, ņemot vērā iestādes 

“Nautrēnu pagastu apvienība” struktūrvienības „Lendžu pagasta pārvalde” dzīvokļa īpašuma 

Nr.(..) Dārzu ielā 4, Lendžos, Lendžu pagastā, novērtēšanas komisijas 2020.gada 30.septembra 

sēdes protokolu un Finanšu pastāvīgās komitejas 2020.gada 22.oktobra priekšlikumu, Rēzeknes 

novada dome, balsojot “par” – 13 (Vasīlijs Bašmakovs, Regīna Baranova, Vilis Deksnis, Anatolijs 

Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Edgars Nizins, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris 

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

n o l e m j: 

 

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

Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7866 900 0055, platība 54,7 m2, nosacīto cenu 

EUR 1 796,24 (viens tūkstotis septiņi simti deviņdesmit seši euro 24 centi). 

2. Pārdot J.T., personas kods (..), deklarētā dzīvesvieta: (..), dzīvokļa īpašumu Nr.(..), kas 

atrodas Dārzu ielā 4, Lendžos, Lendžu pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7866 900 

0055, platība 54,7, par brīvu cenu, kas ir vienāda ar nosacīto cenu, t.i., EUR 1 796,24 

(viens tūkstotis septiņi simti deviņdesmit seši euro 24 centi). 
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3. Noteikt pirmo iemaksu 10% (desmit procentu) apmērā no dzīvokļa īpašuma Nr.(..), kas 

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

EUR 179,62 (viens simts septiņdesmit deviņi euro 62 centi). 

4. Noteikt pirmās iemaksas samaksas termiņu līdz 2020.gada 5.decembrim. 

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

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

Juridiskajai un lietvedības nodaļai par pirmās iemaksas samaksu. 

6. Uzdot Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniecei Elvīrai Pizānei parakstīt 

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

dienas. 

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

noslēgšanas dienas. 

8. Noteikt, ka par atlikto maksājumu J.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 2020.gada 20.augusta lēmuma (protokols 

Nr.21, 19.§) 2.punktu, 2020.gada 6.septembrī J.T. iemaksāja iestādes “Nautrēnu pagastu 

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

AS “Swedbank” norēķinu kontā Nr.LV 44HABA0551046048423 EUR 215,00 (divi 

simti piecpadsmit euro 00 centi). 

10. Ieskaitīt atlikušo pirkuma maksas daļu EUR 1 581,24 (viens tūkstotis pieci simti 

astoņdesmit viens euro 24 centi) iestādes “Nautrēnu pagastu apvienība” 

struktūrvienības “Lendžu pagasta pārvalde”, reģistrācijas Nr. 40900027430, 

AS “Swedbank” norēķinu kontā Nr. LV44HABA0551046048423.  

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

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

J.T. noslēgtais Dzīvojamās telpas īres līgums. 

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

pārvalde” plānoto transfertu no pašvaldības budžeta 10% (desmit procentu) apmērā, 

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

izdarot kārtējos budžeta grozījumus. 

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

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

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

esošo pašvaldības nekustamo īpašumu kadastrālajai uzmērīšanai un ierakstīšanai 

zemesgrāmatā. 

 

15. § 

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

apstiprināšanu  
(Ziņo Iveta 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, ņemot vērā Rēzeknes novada domes 2020.gada 

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

atsavināšanai A.D.” un A.D. 2020.gada 5.oktobra iesniegumu, ņemot vērā iestādes “Nautrēnu 
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pagastu apvienība” struktūrvienības „Lendžu pagasta pārvalde” dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Egļu ielā 

1, Lendžos, Lendžu pagastā, novērtēšanas komisijas 2020.gada 30.septembra sēdes protokolu un 

Finanšu pastāvīgās komitejas 2020.gada 22.oktobra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, 

balsojot “par” – 13 (Vasīlijs Bašmakovs, Regīna Baranova, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, Anita 

Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Edgars Nizins, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, 

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

n o l e m j: 

 

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

Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7866 900 0056, platība 56,9 m2, nosacīto cenu 

EUR 1 496,24 (viens tūkstotis četri simti deviņdesmit seši euro 24 centi). 

2. Pārdot A.D., personas kods (..), deklarētā dzīvesvieta (..), dzīvokļa īpašumu Nr.(..), kas 

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

0056, platība 56,9, par brīvu cenu, kas ir vienāda ar nosacīto cenu, t.i., EUR 1 496,24 

(viens tūkstotis četri simti deviņdesmit seši euro 24 centi). 

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

atrodas Egļu ielā 1, Lendžos, Lendžu pagastā, Rēzeknes novadā, nosacītās cenas, t.i., 

EUR 149,62 (viens simts četrdesmit deviņi euro 62 centi). 

4. Noteikt pirmās iemaksas samaksas termiņu līdz 2020.gada 5.decembrim. 

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

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

Juridiskajai un lietvedības nodaļai par pirmās iemaksas samaksu. 

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

pirkuma līgumu ar A.D. 1 (viena) mēneša laikā no pirmās iemaksas samaksas dienas. 

7. Noteikt 48 (četrdesmit astoņu) mēnešu nomaksas termiņu no nomaksas pirkuma līguma 

noslēgšanas dienas. 

8. Noteikt, ka par atlikto maksājumu A.D. 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 2020.gada 20.augusta lēmuma (protokols 

Nr.21, 20.§) 2.punktu, 2020.gada 16.septembrī A.D. iemaksāja iestādes “Nautrēnu 

pagastu apvienība” struktūrvienības “Lendžu pagasta pārvalde”, reģistrācijas 

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

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

10. Ieskaitīt atlikušo pirkuma maksas daļu EUR 1 281,24 (viens tūkstotis divi simti 

astoņdesmit viens euro 24 centi) iestādes “Nautrēnu pagastu apvienība” 

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

“Swedbank” norēķinu kontā Nr. LV44HABA0551046048423.  

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

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

A.D. noslēgtais Dzīvojamās telpas īres līgums. 

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

pārvalde” plānoto transfertu no pašvaldības budžeta 10% (desmit procentu) apmērā, 

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

izdarot kārtējos budžeta grozījumus. 

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

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

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

esošo pašvaldības nekustamo īpašumu kadastrālajai uzmērīšanai un ierakstīšanai 

zemesgrāmatā. 
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16. § 

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

apstiprināšanu  
(Ziņo Iveta 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, ņemot vērā Rēzeknes novada domes 2020.gada 

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

atsavināšanai J.K.” un J.K. 2020.gada 3.oktobra iesniegumu, ņemot vērā iestādes “Nautrēnu 

pagastu apvienība” struktūrvienības „Lendžu pagasta pārvalde” dzīvokļa īpašuma Nr.(..), Egļu ielā 

1, Lendžos, Lendžu pagastā, novērtēšanas komisijas 2020.gada 30.septembra sēdes protokolu un 

Finanšu pastāvīgās komitejas 2020.gada 22.oktobra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, 

balsojot “par” – 13 (Vasīlijs Bašmakovs, Regīna Baranova, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, Anita 

Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Edgars Nizins, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, 

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

n o l e m j: 

 

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

Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7866 900 0057, platība 58,4 m2, nosacīto cenu 

EUR 1 896,24 (viens tūkstotis astoņi simti deviņdesmit seši euro 24 centi). 

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

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

0057, platība 58,4 m2, par brīvu cenu, kas ir vienāda ar nosacīto cenu, t.i., EUR 1 896,24 

(viens tūkstotis astoņi simti deviņdesmit seši euro 24 centi). 

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

atrodas Egļu ielā 1, Lendžos, Lendžu pagastā, Rēzeknes novadā, nosacītās cenas, t.i., 

EUR 189,62 (viens simts astoņdesmit deviņi euro 62 centi) 

4. Noteikt pirmās iemaksas samaksas termiņu līdz 2020.gada 5.decembrim. 

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

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

Juridiskajai un lietvedības nodaļai par pirmās iemaksas samaksu. 

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

pirkuma līgumu ar J.K. 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 J.K. maksās 6% (sešus procentus) gadā no vēl 

nesamaksātās pirkuma maksas daļas un par pirkuma līgumā noteikto maksājumu 

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

summas par katru kavējuma dienu. 

9. Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2020.gada 20.augusta lēmuma (protokols 

Nr.21, 21.§) 2.punktu, 2020.gada 2.septembrī J.K. iemaksāja iestādes “Nautrēnu 

pagastu apvienība” struktūrvienības “Lendžu pagasta pārvalde”, reģistrācijas 

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

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

10. Ieskaitīt atlikušo pirkuma maksas daļu EUR 1 681,24 (viens tūkstotis seši simti 

astoņdesmit viens euro 24 centi) iestādes “Nautrēnu pagastu apvienība” 
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struktūrvienības “Lendžu pagasta pārvalde”, reģistrācijas Nr. 40900027430, AS 

“Swedbank” norēķinu kontā Nr. LV44HABA0551046048423.  

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

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

J.K. noslēgtais Dzīvojamās telpas īres līgums 

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

pārvalde” plānoto transfertu no pašvaldības budžeta 10% (desmit procentu) apmērā, 

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

izdarot kārtējos budžeta grozījumus. 

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

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

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

esošo pašvaldības nekustamo īpašumu kadastrālajai uzmērīšanai un ierakstīšanai 

zemesgrāmatā. 

 

17. § 

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

apstiprināšanu  
(Ziņo Iveta 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, ņemot vērā Rēzeknes novada domes 2020.gada 

3. septembra lēmumu “Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Egļu ielā 2, Lendžos, Lendžu pagastā, 

nodošanu atsavināšanai S.D.” un S.D. 2020.gada 16.oktobra iesniegumu, ņemot vērā iestādes 

“Nautrēnu pagastu apvienība” struktūrvienības „Lendžu pagasta pārvalde” dzīvokļa īpašuma 

Nr.(..), Egļu ielā 2, Lendžos, Lendžu pagastā, novērtēšanas komisijas 2020.gada 16. oktobra sēdes 

protokolu un Finanšu pastāvīgās komitejas 2020.gada 22.oktobra priekšlikumu, Rēzeknes novada 

dome, balsojot “par” – 13 (Vasīlijs Bašmakovs, Regīna Baranova, Vilis Deksnis, Anatolijs 

Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Edgars Nizins, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris 

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

n o l e m j: 

 

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

Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7866 900 0054, platība 85,9 m2, nosacīto cenu 

EUR 3 202,29 (trīs tūkstoši divi simti divi euro 29 centi). 

2. Pārdot S.D., personas kods (..), deklarētā dzīvesvieta: (..), dzīvokļa īpašumu Nr.(..), kas 

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

0054, platība 85,9 m2, par brīvu cenu, kas ir vienāda ar nosacīto cenu, t.i., EUR 3 202,29 

(trīs tūkstoši divi simti divi euro 29 centi). 

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

atrodas Egļu ielā 2, Lendžos, Lendžu pagastā, Rēzeknes novadā, nosacītās cenas, t.i., 

EUR 320,23 (trīs simti divdesmit euro 23 centi). 

4. Noteikt pirmās iemaksas samaksas termiņu līdz 2020.gada 5.decembrim. 

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

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

Juridiskajai un lietvedības nodaļai par pirmās iemaksas samaksu. 
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6. Uzdot Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniecei E.Pizānei parakstīt nomaksas 

pirkuma līgumu ar S.D. 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 S.D. 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 2020.gada 3.septembra lēmuma (protokols 

Nr.22, 9.§) 2.punktu, 2019.gada 15.aprīlī S.D. iemaksāja iestādes “Nautrēnu pagastu 

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

AS “Swedbank” norēķinu kontā Nr.LV44HABA0551046048423 EUR 215,00 (divi 

simti piecpadsmit euro 00 centi). 

10. Ieskaitīt atlikušo pirkuma maksas daļu EUR 2 987,29 (divi tūkstoši deviņi simti 

astoņdesmit septiņi euro 29 centi) iestādes “Nautrēnu pagastu apvienība” 

struktūrvienības “Lendžu pagasta pārvalde”, reģistrācijas Nr. 40900027430, 

AS “Swedbank” norēķinu kontā Nr.LV44HABA0551046048423.  

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

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

S.D. noslēgtais Dzīvojamās telpas īres līgums. 

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

pārvalde” plānoto transfertu no pašvaldības budžeta 10% (desmit procentu) apmērā, 

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

izdarot kārtējos budžeta grozījumus. 

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

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

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

esošo pašvaldības nekustamo īpašumu kadastrālajai uzmērīšanai un ierakstīšanai 

zemesgrāmatā. 

 

18. § 

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

apstiprināšanu  
(Ziņo Iveta 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, ņemot vērā Rēzeknes novada domes 2020.gada 

20. augusta lēmumu “Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Egļu ielā 2, Lendžos, Lendžu pagastā, nodošanu 

atsavināšanai M.S.” un M.S. 2020.gada 18.oktobra iesniegumu, ņemot vērā iestādes “Nautrēnu 

pagastu apvienība” struktūrvienības „Lendžu pagasta pārvalde” dzīvokļa īpašuma Nr.(..), Egļu ielā 

2, Lendžos, Lendžu pagastā, novērtēšanas komisijas 2020.gada 30. septembra sēdes protokolu un 

Finanšu pastāvīgās komitejas 2020.gada 22.oktobra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, 

balsojot “par” – 13 (Vasīlijs Bašmakovs, Regīna Baranova, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, Anita 

Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Edgars Nizins, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, 

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 Egļu ielā 2, Lendžos, Lendžu pagastā, 

Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7866 900 0053, platība 69,3 m2, nosacīto cenu 

EUR 2 296,24 (divi tūkstoši divi simti deviņdesmit seši euro 24 centi). 

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

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

0053, platība 69,3 m2, par brīvu cenu, kas ir vienāda ar nosacīto cenu, t.i., EUR 2 296,24 

(divi tūkstoši divi simti deviņdesmit seši euro 24 centi). 

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

atrodas Egļu ielā 2, Lendžos, Lendžu pagastā, Rēzeknes novadā, nosacītās cenas, t.i., 

EUR 229,62 (divi simti divdesmit deviņi euro 62 centi). 

4. Noteikt pirmās iemaksas samaksas termiņu līdz 2020.gada 5.decembrim. 

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

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

Juridiskajai un lietvedības nodaļai par pirmās iemaksas samaksu. 

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

pirkuma līgumu ar M.S. 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 M.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 2020.gada 20. augusta lēmuma (protokols 

Nr.21, 22.§) 2.punktu, 2020.gada 15. septembrī M.S. iemaksāja iestādes “Nautrēnu 

pagastu apvienība” struktūrvienības “Lendžu pagasta pārvalde”, reģistrācijas Nr. 

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

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

10. Ieskaitīt atlikušo pirkuma maksas daļu EUR 2 081,24 (divi tūkstoši astoņdesmit viens 

euro 24 centi) iestādes “Nautrēnu pagastu apvienība” struktūrvienības “Lendžu pagasta 

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

Nr.LV44HABA0551046048423.  

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

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

M.S. noslēgtais Dzīvojamās telpas īres līgums 

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

pārvalde” plānoto transfertu no pašvaldības budžeta 10% (desmit procentu) apmērā, 

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

izdarot kārtējos budžeta grozījumus. 

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

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

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

esošo pašvaldības nekustamo īpašumu kadastrālajai uzmērīšanai un ierakstīšanai 

zemesgrāmatā. 

 

19. § 

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

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

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

process un atsavināšanas rezultātā iegūto līdzekļu izlietošana Rēzeknes novada pašvaldībā” 

25.1.apakšpunktu, 27.punktu, 28.1.apakšpunktu, ņemot vērā Rēzeknes novada domes 2020.gada 

20. augusta lēmumu “Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Egļu ielā 2, Lendžos, Lendžu pagastā, nodošanu 

atsavināšanai A.Z.” un A.Z. 2020.gada 6.oktobra iesniegumu, ņemot vērā iestādes “Nautrēnu 

pagastu apvienība” struktūrvienības „Lendžu pagasta pārvalde” dzīvokļa īpašuma Nr.(..), Egļu ielā 

2, Lendžos, Lendžu pagastā, novērtēšanas komisijas 2020.gada 30.septembra sēdes protokolu un 

Finanšu pastāvīgās komitejas 2020.gada 22.oktobra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, 

balsojot “par” – 13 (Vasīlijs Bašmakovs, Regīna Baranova, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, Anita 

Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Edgars Nizins, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, 

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

n o l e m j: 

 

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

Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7866 900 0058, platība 67,6 m2, nosacīto cenu 

EUR 1 996,24 (viens tūkstotis deviņi simti deviņdesmit seši euro 24 centi). 

2. Pārdot A.Z., personas kods: (..), deklarētā dzīvesvieta (..), dzīvokļa īpašumu Nr.(..), kas 

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

0058, platība 67,6, par brīvu cenu, kas ir vienāda ar nosacīto cenu, t.i., EUR 1 996,24 

(viens tūkstotis deviņi simti deviņdesmit seši euro 24 centi). 

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

atrodas Egļu ielā 2, Lendžos, Lendžu pagastā, Rēzeknes novadā, nosacītās cenas, t.i., 

EUR 199,62 (viens simts deviņdesmit deviņi euro 62 centi). 

4. Noteikt pirmās iemaksas samaksas termiņu līdz 2020.gada 5.decembrim. 

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

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

Juridiskajai un lietvedības nodaļai par pirmās iemaksas samaksu. 

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

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

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

noslēgšanas dienas. 

8. Noteikt, ka par atlikto maksājumu A.Z. 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 2020.gada 20.augusta lēmuma (protokols 

Nr.21,23.§) 2.punktu, 2020.gada 16.septembrī A.Z. iemaksāja iestādes “Nautrēnu 

pagastu apvienība” struktūrvienības “Lendžu pagasta pārvalde”, reģistrācijas 

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

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

10. Ieskaitīt atlikušo pirkuma maksas daļu EUR 1 781,24 (viens tūkstotis septiņi simti 

astoņdesmit viens euro 24 centi) iestādes “Nautrēnu pagastu apvienība” 

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

“Swedbank” norēķinu kontā Nr.LV44HABA0551046048423.  

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

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

A.Z. noslēgtais Dzīvojamās telpas īres līgums. 

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

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

izdarot kārtējos budžeta grozījumus. 

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

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. 

 

20. § 

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

apstiprināšanu  
(Ziņo Iveta 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, ņemot vērā Rēzeknes novada domes 2020.gada 

3. septembra lēmumu “Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Egļu ielā 2, Lendžos, Lendžu pagastā, 

nodošanu atsavināšanai G.K.” un G.K. 2020.gada 16.oktobra iesniegumu, ņemot vērā iestādes 

“Nautrēnu pagastu apvienība” struktūrvienības „Lendžu pagasta pārvalde” dzīvokļa īpašuma 

Nr.(..) Egļu ielā 2, Lendžos, Lendžu pagastā, novērtēšanas komisijas 2020.gada 16. oktobra sēdes 

protokolu un Finanšu pastāvīgās komitejas 2020.gada 22. oktobra priekšlikumu, Rēzeknes novada 

dome, balsojot “par” – 13 (Vasīlijs Bašmakovs, Regīna Baranova, Vilis Deksnis, Anatolijs 

Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Edgars Nizins, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris 

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

n o l e m j: 

 

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

Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7866 900 0051, platība 51,6 m2, nosacīto cenu 

EUR 1 762,89 (viens tūkstotis septiņi simti sešdesmit divi euro 89 centi). 

2. Pārdot G.K., personas kods: (..), deklarētā dzīvesvieta: (..), dzīvokļa īpašumu Nr.(..), 

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

900 0051, platība 51,6 m2, par brīvu cenu, kas ir vienāda ar nosacīto cenu, t.i., EUR 

1 762,89 (viens tūkstotis septiņi simti sešdesmit divi euro 89 centi). 

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

atrodas Egļu ielā 2, Lendžos, Lendžu pagastā, Rēzeknes novadā, nosacītās cenas, t.i., 

EUR 176,29 (viens simts septiņdesmit seši euro 29 centi). 

4. Noteikt pirmās iemaksas samaksas termiņu līdz 2020.gada 5.decembrim. 

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

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

Juridiskajai un lietvedības nodaļai par pirmās iemaksas samaksu. 

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

pirkuma līgumu ar G.K. 1 (viena) mēneša laikā no pirmās iemaksas samaksas dienas. 

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

noslēgšanas dienas. 

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

nesamaksātās pirkuma maksas daļas un par pirkuma līgumā noteikto maksājumu 

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

summas par katru kavējuma dienu. 
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9. Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2020.gada 3.septembra lēmuma (protokols 

Nr.22,10.§) 2.punktu, 2020.gada 18.oktobrī G.K. iemaksāja iestādes “Nautrēnu pagastu 

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

AS “Swedbank” norēķinu kontā Nr.LV44HABA0551046048423 EUR 215,00 (divi 

simti piecpadsmit euro 00 centi). 

10. Ieskaitīt atlikušo pirkuma maksas daļu EUR 1 547,89 (viens tūkstotis pieci simti 

četrdesmit septiņi euro 89 centi) iestādes “Nautrēnu pagastu apvienība” struktūrvienības 

“Lendžu pagasta pārvalde”, reģistrācijas Nr. 40900027430, AS “Swedbank” norēķinu 

kontā Nr. LV44HABA0551046048423.  

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

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

G.K. noslēgtais Dzīvojamās telpas īres līgums 

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

pārvalde” plānoto transfertu no pašvaldības budžeta 10% (desmit procentu) apmērā, 

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

izdarot kārtējos budžeta grozījumus. 

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

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

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

esošo pašvaldības nekustamo īpašumu kadastrālajai uzmērīšanai un ierakstīšanai 

zemesgrāmatā. 

 

21. § 

Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Kalna ielā 5, Ilzeskalna pagastā, nosacītās cenas 

apstiprināšanu  
(Ziņo Iveta Ladnā, Debatē Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs) 

 

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 2020.gada 1.oktobra lēmumu (protokols Nr.25, 18.§) “Par dzīvokļa īpašuma Nr.(..), Kalna 

ielā 5, Ilzeskalna pagastā, nodošanu atsavināšanai T.P.” un T.P. 2020.gada 13.oktobra iesniegumu, 

ņemot vērā Nautrēnu pagasta pārvaldes dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Kalna ielā 5, Ilzeskalna pagastā, 

novērtēšanas komisijas 2019.gada 21.oktobra sēdes protokolu un Finanšu pastāvīgās komitejas 

2020.gada 22.oktobra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 13 (Vasīlijs 

Bašmakovs, Regīna Baranova, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds 

Lukaševičs, Edgars Nizins, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, Staņislavs Šķesters, 

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

 

1. apstiprināt dzīvokļa īpašuma Nr.(..), Kalna ielā 5, kas atrodas Ilzeskalnā, Ilzeskalna 

pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7858 900 0104, platība 70,4 m2, nosacīto cenu 

EUR 5 493,94 (pieci tūkstoši četri simti deviņdesmit trīs euro, 94 centi). 

2. Pārdot T.P., personas kods (..), dzīvo (..), dzīvokļa īpašumu Nr.(..) Kalna ielā 5 ar 

kadastra Nr. 7858 900 0104, kas atrodas Nautrēnu pagastā, Rēzeknes novadā, par brīvu 

cenu, kas ir vienāda ar nosacīto cenu, t.i., EUR 5 493,94 (pieci tūkstoši četri simti 

deviņdesmit trīs euro, 94 centi). 
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3. Noteikt pirmo iemaksu 10% (desmit procentu) apmērā no dzīvokļa īpašuma Nr.(..) 

Kalna ielā 5, kas atrodas Ilzeskalnā, Ilzeskalna pagastā, nosacītās cenas, t.i., EUR 

549,39 (pieci simti četrdesmit deviņi euro, 39 centi). 

4. Noteikt pirmās iemaksas samaksas termiņu līdz 2020.gada 5.decembrim.  

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

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

un lietvedības nodaļai par pirmās iemaksas samaksu. 

6. Uzdot Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniecei Elvīrai Pizānei noslēgt 

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

dienas. 

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

noslēgšanas dienas. 

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

nesamaksātās pirkuma maksas daļas un par pirkuma līgumā noteikto maksājumu 

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

summas par katru kavējuma dienu. 

9. Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2020.gada 1.oktobra lēmuma (protokols 

Nr.25, 18.§) 2.punktu, 2020.gada 8.oktobrī T.P. iemaksāja Rēzeknes novada 

pašvaldības iestādes “Nautrēnu pagastu apvienība” struktūrvienības “Ilzeskalna pagasta 

pārvalde”, reģistrācijas Nr.40900027430, norēķinu kontā 

Nr. LV97HABA0551046048342, AS “Swedbanka”, EUR 215,00 (divi simti 

piecpadsmit euro 00 centi). 

10. Ieskaitīt atlikušo pirkuma maksas daļu EUR 5 278,94 (pieci tūkstoši divi simti 

septiņdesmit astoņi euro, 94 centi) iestādes “Nautrēnu pagastu apvienība” 

struktūrvienības “Ilzeskalna pagasta pārvalde”, reģistrācijas Nr.40900027430, norēķinu 

kontā Nr.LV97HABA0551046048342, AS “Swedbanka”. 

11. Noteikt, ka ar dzīvokļa īpašuma Nr.(..) Kalna ielā 5, kas atrodas Ilzeskalnā, Ilzeskalna 

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

noslēgtais dzīvojamās telpas īres līgums. 

12. Samazināt struktūrvienībai “Ilzeskalna pagasta pārvalde” plānoto transfertu no 

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

nekustamā īpašuma nosacītās cenas, koriģējot transfertu, izdarot kārtējos budžeta 

grozījumus. 

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

struktūrvienībai “Ilzeskalna pagasta pārvalde” radās, veicot nekustamā īpašuma 

novērtēšanu, ir izlietojami Nautrēnu pagasta teritorijā esošo pašvaldības nekustamo 

īpašumu kadastrālajai uzmērīšanai un ierakstīšanai zemesgrāmatā. 

 

22. § 

Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2020.gada 17.septembra lēmumā „Par 

nekustamā īpašuma “Dmitriji” Ilzeskalna pagastā nosacītās cenas apstiprināšanu”  
(Ziņo Iveta Ladnā Debatē Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Regīna Baranova) 

 

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, ņemot vērā Rēzeknes novada domes 2020.gada 

18.jūnija lēmumu “Par nekustamā īpašuma “Dmitriji” Ilzeskalna pagastā nodošanu atsavināšanai 

J.Č.” (protokols Nr.16, 10.§), J.Č. 2020.gada 13.oktobra iesniegumu, ņemot vērā Finanšu 
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pastāvīgās komitejas 2020.gada 22.oktobra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” 

– 13 (Vasīlijs Bašmakovs, Regīna Baranova, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, 

Zigfrīds Lukaševičs, Edgars Nizins, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, Staņislavs 

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

 

grozīt Rēzeknes novada domes 2020.gada 17.septembra lēmumu „Par nekustamā īpašuma 

“Dmitriji” Ilzeskalna pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu” (protokols Nr.23, 22.§): 

1. izteikt Lēmuma 7.punktu šādā redakcijā:      

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

pirkuma noslēgšanas dienas.” 

2. izteikt lēmuma 10. punktu šādā redakcijā: 

“10. Ieskaitīt atlikušo pirkuma maksas daļu 1 4289,76 euro (četrpadsmit tūkstoši 

divi simti astoņdesmit deviņi euro, 76 centi) Rēzeknes novada pašvaldības 

iestādes “Nautrēnu pagastu apvienība” struktūrvienības “Ilzeskalna pagasta 

pārvalde”, reģistrācijas Nr.40900027430, norēķinu kontā 

Nr.LV97HABA0551046048342, AS “Swedbanka”.  

 

23. § 

Par IK “Svēteļu dīķi” ūdenstilpnes nomas un rūpnieciskās zvejas nomas līgumu izbeigšanu  
(Ziņo Anna Jaudzema) 

 

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

Uzņēmumu reģistra datu bāzē pieejamiem datiem par IK “Svēteļu dīķi” likvidāciju un Finanšu 

pastāvīgās komitejas 2020.gada 22.oktobra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” 

– 13 (Vasīlijs Bašmakovs, Regīna Baranova, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, 

Zigfrīds Lukaševičs, Edgars Nizins, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, Staņislavs 

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

 

izbeigt IK “Svēteļu dīķi” ūdenstilpnes nomas līgumu Nr.1/2009 un rūpnieciskās zvejas 

tiesību nomas līgumu Nr.5/2010.  

 

24. § 

Par rezerves zemes fondā ieskaitītās un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantotās zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumiem 7860 003 0303, 7860 004 0209 un 7860 005 0066 

reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda Kantinieku pagastā  
(Ziņo Anita Bringule) 

 

Izskatījusi Kantinieku pagasta pārvaldes iesniegumu par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 7860 003 0303, 7860 004 0209 un 7860 005 0066 reģistrēšanu zemesgrāmatā uz 

pašvaldības vārda, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 37.panta sesto daļu, 41.panta pirmās 

daļas 3.punktu, ņemot vērā Tautsaimniecības attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas 2020.gada 

22.oktobra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 13 (Vasīlijs Bašmakovs, 

Regīna Baranova, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Edgars 

Nizins, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Ērika 

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

 

pieņemt lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitītās un īpašuma tiesību atjaunošanai 

neizmantotās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7860 003 0303, 7860 004 0209 un 7860 005 

0066 reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda Kantinieku pagastā (lēmums pievienots). 

 

25. § 
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Par rezerves zemes fondā ieskaitīto un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumu 7876 001 2186 reģistrēšanu zemesgrāmatā  

uz pašvaldības vārda Ozolaines pagastā  
(Ziņo Anita Bringule) 

 

Izskatījusi Ozolaines pagasta pārvaldes iesniegumu par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 7876 001 2186 reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, pamatojoties uz 

likuma „Par pašvaldībām” 37.panta sesto daļu, 41.panta pirmās daļas 3.punktu, ņemot vērā 

Tautsaimniecības attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas 2020.gada 22. oktobra priekšlikumu, 

Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 13 (Vasīlijs Bašmakovs, Regīna Baranova, Vilis Deksnis, 

Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Edgars Nizins, Guntis Rasims, Juris 

Runčs, Pēteris Stanka, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Ērika Teirumnieka), “pret” - nav, 

“atturas” - nav, n o l e m j: 

 

pieņemt lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto un īpašuma tiesību atjaunošanai 

neizmantoto zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7876 001 2186 reģistrēšanu zemesgrāmatā uz 

pašvaldības vārda Lūznavas pagastā (lēmums pievienots). 

 

26. § 

Par starpgabala statusa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu  

7844 002 0430 Bērzgales pagastā  
(Ziņo Anita Bringule) 

 

Izskatījusi Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Nautrēnu pagasta apvienība” 

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

apzīmējumu 7844 002 0430, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 37.panta sesto daļu, 

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

komitejas 2020.gada 22.oktobra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 13 

(Vasīlijs Bašmakovs, Regīna Baranova, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, 

Zigfrīds Lukaševičs, Edgars Nizins, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, Staņislavs 

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

 

pieņemt lēmumu par starpgabala statusa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 

7844 002 0430 Bērzgales pagastā (lēmums pievienots). 

 

27. § 

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7892 002 0143 sadali Stoļerovas pagastā  
(Ziņo Anita Bringule) 

 

Izskatījusi Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Kaunatas pagastu apvienība” 

struktūrvienības „Stoļerovas pagasta pārvalde” iesniegumu par pašvaldībai piekritīgās zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 7892 002 0143 sadali, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

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

jautājumu pastāvīgās komitejas 2020.gada 22.oktobra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, 

balsojot “par” – 13 (Vasīlijs Bašmakovs, Regīna Baranova, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, Anita 

Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Edgars Nizins, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, 

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

n o l e m j: 

 

pieņemt lēmumu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7892 002 0143 sadali 

Stoļerovas pagastā (lēmums pievienots). 
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28. § 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Radziņi”  

Čornajas pagastā  
(Ziņo Anita Bringule) 

 

Izskatījusi SIA „Ametrs” zemes ierīkotājas R. P. iesniegtu zemes ierīcības projektu 

nekustamajam īpašumam “Radziņi”, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 37.panta sesto 

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

komitejas 2020.gada 22.oktobra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 13 

(Vasīlijs Bašmakovs, Regīna Baranova, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, 

Zigfrīds Lukaševičs, Edgars Nizins, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, 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 

“Radziņi” Čornajas pagastā (lēmums pievienots). 

 

29. § 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Tērce”  

Griškānu pagastā  
(Ziņo Anita Bringule) 

 

Izskatījusi SIA „Ametrs” zemes ierīkotājas R.P. iesniegtu zemes ierīcības projektu 

nekustamajam īpašumam “Tērce”, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 37.panta sesto daļu, 

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

komitejas 2020.gada 22.oktobra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 13 

(Vasīlijs Bašmakovs, Regīna Baranova, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, 

Zigfrīds Lukaševičs, Edgars Nizins, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, 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 

“Tērce” Griškānu pagastā (lēmums pievienots). 

 

30. § 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem  

“Brīvzemnieki” un “Dzilnas” Vērēmu pagastā  
(Ziņo Anita Bringule) 

 

Izskatījusi SIA „Ametrs” zemes ierīkotājas R. P. iesniegtu zemes ierīcības projektu 

nekustamajiem īpašumiem “Brīvzemnieki” un “Dzilnas”, pamatojoties uz likuma „Par 

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

attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas 2020.gada 22.oktobra priekšlikumu, Rēzeknes novada 

dome, balsojot “par” – 13 (Vasīlijs Bašmakovs, Regīna Baranova, Vilis Deksnis, Anatolijs 

Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Edgars Nizins, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris 

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

n o l e m j: 

 

pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem 

“Brīvzemnieki” un “Dzilnas” Vērēmu pagastā (lēmums pievienots). 

 

31. § 

Par medību tiesību nodošanu biedrībai “Mednieku klubs “Rikava”” Rikavas,  

Gaigalavas un Dricānu pagastā  
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(Ziņo Anita Bringule) 

 

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

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

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

Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Dricānu pagastu apvienība” struktūrvienības “Rikavas 

pagasta pārvalde” sniegto informāciju (atzinums nr. 2.2/50 no 15.10.2020.), “Gaigalavas pagasta 

pārvalde” sniegto informāciju (atzinums Nr.2.2/111 no 15.10.2020.) un “Dricānu pagasta 

pārvalde” sniegto informāciju (atzinums Nr.2.2/95 no 19.10.2020.) par to, ka biedrībai “Mednieku 

klubs „Rikava”” nododamās medību platības saskaņā ar Līgumā par medību tiesību nodošanu 

norādītājiem kadastra apzīmējumiem neapsaimnieko neviens cits medību tiesību lietotājs, ņemot 

vērā biedrības “Mednieku klubs „Rikava”” iesniegumus (reģ. Nr.5.15/6182 no 07.10.2020.; 

5.15/6012 no 02.10.2020; 5.15/6014 no 07.10.2020.) Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 

“Dricānu pagastu apvienība” struktūrvienības “Rikavas pagasta pārvalde”, “Gaigalavas pagasta 

pārvalde” un “Dricānu pagasta pārvalde” atzinumu un Finanšu pastāvīgās komitejas 2020.gada 

22.oktobra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 13 (Vasīlijs Bašmakovs, 

Regīna Baranova, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Edgars 

Nizins, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Ērika 

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

 

pieņemt lēmumu par medību tiesību nodošanu biedrībai “Mednieku klubs “Rikava”” 

Rikavas, Gaigalavas un Dricānu pagastā (lēmums pievienots). 

 

32. § 

Par dzīvojamās telpas īres tiesību atzīšanu A.S. Lendžu pagastā  
(Ziņo Silvija Strankale) 

 

Izskatījusi A.S. iesniegumu par iekļaušanu reģistrā pašvaldības palīdzības saņemšanai 

dzīvokļa jautājumu risināšanā un dzīvojamās plātības piešķiršanu, pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām” 37.panta sesto daļu, 41.panta pirmās daļas 3.punktu, ņemot vērā Sociālo un 

veselības aizsardzības jautājumu pastāvīgās komitejas 2020.gada 22.oktobra priekšlikumu, 

Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 13 (Vasīlijs Bašmakovs, Regīna Baranova, Vilis Deksnis, 

Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Edgars Nizins, Guntis Rasims, Juris 

Runčs, Pēteris Stanka, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Ērika Teirumnieka), “pret” - nav, 

“atturas” - nav, n o l e m j: 

 

atzīt A.S., personas kods (..), par tiesīgu īrēt pašvaldībai piederošās dzīvojamās telpas un 

iekļaut personu vispārējās kārtas reģistrā pašvaldības palīdzības saņemšanai dzīvokļa jautājumu 

risināšanā personu kategorijai - ,,Personas ar I un II grupas invaliditāti, kurām ir apgādnieki, bet 

pamatotu iemeslu dēļ tiem nav iespējams nodrošināt savus apgādājamos ar dzīvojamo telpu” ar 

kārtas Nr.18 (pielikums Nr.1 un lēmums pievienots). 

 

33. § 

Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu  
(Ziņo Silvija 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 2020.gada 22.oktobra priekšlikumu, 

Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 13 (Vasīlijs Bašmakovs, Regīna Baranova, Vilis Deksnis, 
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Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Edgars Nizins, Guntis Rasims, Juris 

Runčs, Pēteris Stanka, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Ērika Teirumnieka), “pret” - nav, 

“atturas” - nav, n o l e m j: 

 

1. atzīt R. J., 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 2020.gada 7.novembra līdz 

2021.gada 6.maijam. Uzdot SIA “STRŪŽĀNU SILTUMS” valdes loceklim Renāram 

Vabalam sagatavot un noslēgt sociālā dzīvokļa īres līgumu ar R. J. 

2. Atzīt V. C., 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 2020.gada 

7.novembra līdz 2021.gada 6.maijam. Uzdot SIA “STRŪŽĀNU SILTUMS” valdes 

loceklim Renāram Vabalam sagatavot un noslēgt sociālā dzīvokļa īres līgumu ar V. C. 

3. Atzīt J. R., personas kods (..), par tiesīgu īrēt sociālo dzīvokli, noteikt īrētajam 

dzīvoklim Miera ielā (..)(..).istaba, Strūžānos, Stružānu pagastā, Rēzeknes novadā, 

sociālā dzīvokļa statusu, noslēdzot sociālā dzīvokļa īres līgumu uz noteiktu laiku no 

2020.gada 7.novembra līdz 2021.gada 6.maijam. Uzdot SIA “STRŪŽĀNU SILTUMS” 

valdes loceklim Renāram Vabalam sagatavot un noslēgt sociālā dzīvokļa īres līgumu ar 

J.R. 

4. Atzīt A. V., 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 2020.gada 

16.novembra līdz 2021.gada 15.maijam. Uzdot SIA “STRŪŽĀNU SILTUMS” valdes 

loceklim Renāram Vabalam sagatavot un noslēgt sociālā dzīvokļa īres līgumu ar A. V. 

5. Atzīt M. 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 2020.gada 

30.novembra līdz 2021.gada 29.maijam. Uzdot SIA “STRŪŽĀNU SILTUMS” valdes 

loceklim Renāram Vabalam sagatavot un noslēgt sociālā dzīvokļa īres līgumu ar M. K. 

6. Atzīt O. B., 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 2020.gada 

21.novembra līdz 2021.gada 20.maijam. Uzdot SIA “STRŪŽĀNU SILTUMS” valdes 

loceklim Renāram Vabalam sagatavot un noslēgt sociālā dzīvokļa īres līgumu ar O. B. 

 

34. § 

Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu  
(Ziņo Silvija 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, 10.9.apakšpunktu, 7.punkta, 7.2.apakšpunkta, 

7.2.1.apakšpunktu, 20.punktu, ņemot vērā Sociālo un veselības aizsardzības jautājumu pastāvīgās 

komitejas 2020.gada 22.oktobra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 13 

(Vasīlijs Bašmakovs, Regīna Baranova, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, 

Zigfrīds Lukaševičs, Edgars Nizins, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, Staņislavs 

Šķesters, Monvīds Švarcs, Ērika Teirumnieka), “pret” - nav, “atturas” - nav, n o l e m j: 
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atzīt D. G., personas kods (..), par tiesīgu īrēt sociālo dzīvokli, noteikt īrētajam dzīvoklim 

Miera ielā (..) (..).istaba Strūžānos, Strūžānu pagastā, Rēzeknes novadā, sociālā dzīvokļa statusu, 

noslēdzot sociālā dzīvokļa īres līgumu uz noteiktu laiku no 2020.gada 5.novembra līdz 2021.gada 

4.maijam. Uzdot SIA “STRŪŽĀNU SILTUMS” valdes loceklim Renāram Vabalam sagatavot un 

noslēgt sociālā dzīvokļa īres līgumu ar D. G. 

 

35. § 

Par naudas līdzekļu piešķiršanu no neparedzētiem gadījumiem valsts nodevas apmaksai  
(Ziņo Silvija Ančikovska) 

 

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

pašvaldību budžetiem” 16.panta otro daļu, Rēzeknes novada domes 2019.gada 4.aprīļa lēmumu 

“Par tiesas sprieduma izpildi civillietā Nr.C26197916 pilnsabiedrības “Latgales būve” prasībā par 

parāda, nokavējuma procentu un līgumsoda piedziņu”, ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 

2020.gada 22.oktobra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 13 (Vasīlijs 

Bašmakovs, Regīna Baranova, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds 

Lukaševičs, Edgars Nizins, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, Staņislavs Šķesters, 

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

 

no Rēzeknes novada pašvaldības budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem piešķirt 

EUR 2124,35 (divi tūkstoši viens simts divdesmit četri euro 35 centi) valsts nodevas un ar lietas 

izskatīšanu saistīto izdevumu segšanai prasības pieteikuma iesniegšanai tiesā par līgumsoda 

piedziņu no atbildētāja PS “Latgales Būve”. 

 

36. § 

Par papildus finansējuma piešķiršanu Rēzeknes novada veco ļaužu pansionāta  

filiālei “Pilcene”  
(Ziņo Silvija Ančikovska, Debatē Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs) 

 

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

Rēzeknes novada veco ļaužu pansionāta 2020.gada 20.oktobra iesniegumu Nr.1.1.17/18 un 

Finanšu pastāvīgās komitejas 2020.gada 22.oktobra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, 

balsojot “par” – 13 (Vasīlijs Bašmakovs, Regīna Baranova, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, Anita 

Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Edgars Nizins, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, 

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

n o l e m j: 

 

no Rēzeknes novada pašvaldības infrastruktūras uzlabošanas budžeta līdzekļiem piešķirt 

papildus EUR 5990,85 (pieci tūkstoši deviņi simti deviņdesmit euro 85 centi) Rēzeknes novada 

veco ļaužu pansionātam filiāles “Pilcene” ēkas vienkāršotai fasādes atjaunošanai. 

 

37. § 

Par atzinības izteikšanu Latvijas Republikas proklamēšanas 102.gadadienā  
(Ziņo Monvīds Švarcs, Debatē Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs) 

 

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

novada pašvaldības nolikuma „Par apbalvojumiem Rēzeknes novada pašvaldībā” (apstiprināts 

Rēzeknes novada domes 2012.gada 1.marta sēdē (protokols Nr. 5, 3.§); ar grozījumiem 2012.gada 

18.oktobrī (protokols Nr. 21, 3.§)) 5.punktu, ņemot vērā Rēzeknes novada domes Apbalvošanas 

komisijas 2020.gada 6.oktobra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 13 (Vasīlijs 

Bašmakovs, Regīna Baranova, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds 
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Lukaševičs, Edgars Nizins, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, Staņislavs Šķesters, 

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

 

par profesionālu, godprātīgu un radošu darba devumu sava novada un valsts labā, izteikt 

atzinību Latvijas Republikas proklamēšanas 102.gadadienā, pasniedzot Rēzeknes novada 

pašvaldības Atzinības rakstu un balvu – Latvijas Bankas izdoto kolekcijas monētu „Gadskārtu 

monēta” – 15 personām septiņās nominācijās (personu saraksts pielikumā). 

 

38. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Mākoņkalna pamatskola”, Mākoņkalna pagasts, 

izsoles rezultātu apstiprināšanu 
(Ziņo Iveta Ladnā, Debatē Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs) 

 

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, 29.3pantu, Rēzeknes novada pašvaldības elektroniskās izsoļu komisijas nolikuma 

3.punktu, Rēzeknes novada domes 2020.gada 17.septembra lēmumu “Par pašvaldības nekustamā 

īpašuma “Mākoņkalna pamatskola”, Mākoņkalna pagastā pārdošana atkārtotā elektroniskā izsolē 

ar augšupejošu soli” (protokols Nr.23, 11.§), ņemot vērā Rēzeknes novada pašvaldības 2020.gada 

29.oktobra aktu Nr.1969793/0/2020-AKT un Rēzeknes novada pašvaldības elektroniskās izsoles 

komisijas 2020.gada 30.oktobra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 13 

(Vasīlijs Bašmakovs, Regīna Baranova, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, 

Zigfrīds Lukaševičs, Edgars Nizins, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, Staņislavs 

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

 

1. apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma „Mākoņkalna pamatskola”, Mākoņkalna 

pagastā, ar kadastra Nr.7872 008 0257, izsoles rezultātus, nosakot par izsoles 

uzvarētāju SIA „ATPŪTAS SERVISS”, reģistrācijas Nr.40003381152, kas iegādājās 

minēto nekustamo īpašumu par izsolē nosolīto augstāko cenu EUR 28 930,20 

(divdesmit astoņi tūkstoši deviņi simti trīsdesmit euro  20 centi). 

2. Uzdot Rēzeknes novada pašvaldības iestādes „Kaunatas pagastu apvienība” 

struktūrvienības „Mākoņkalna pagasta pārvalde” vadītājam Sergejam Bašmakovam 

pašvaldības vārdā noslēgt un parakstīt pirkuma līgumu ar izsoles uzvarētāju SIA 

„ATPŪTAS SERVISS”, reģistrācijas Nr.40003381152, izsoles noteikumos noteiktajā 

termiņā. 

 

39. § 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Kalna iela 4-19, Dubuļi, Kaunatas pagasts, izsoles 

rezultātu apstiprināšanu 
(Ziņo Iveta 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, 29.3pantu, Rēzeknes novada pašvaldības elektroniskās izsoļu komisijas nolikuma 

3.punktu, Rēzeknes novada domes 2020.gada 17.septembra lēmumu “Par pašvaldības dzīvokļa 

īpašuma Nr.19, Kalna iela 4, Dubuļi, Kaunatas pagastā pārdošana atkārtotā elektroniskā izsolē ar 

augšupejošu soli” (protokols Nr.23, 12.§), ņemot vērā Rēzeknes novada pašvaldības 2020.gada 

29.oktobra aktu Nr.1969798/0/2020-AKT un Rēzeknes novada pašvaldības elektroniskās izsoles 

komisijas 2020.gada 30.oktobra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 13 
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(Vasīlijs Bašmakovs, Regīna Baranova, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, 

Zigfrīds Lukaševičs, Edgars Nizins, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, Staņislavs 

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

 

1. apstiprināt pašvaldības dzīvokļa īpašuma Nr.19, Kalna iela 4, Dubuļi, Kaunatas pagastā, 

ar kadastra Nr.7862 900 0126, izsoles rezultātus, nosakot par izsoles uzvarētāju O.S., 

personas kods (..), kas iegādājās minēto nekustamo īpašumu par izsolē nosolīto augstāko 

cenu EUR 1 801,00 (viens tūkstotis astoņi simti viens euro  00 centi). 

2. Uzdot Rēzeknes novada pašvaldības iestādes „Kaunatas pagastu apvienība” 

struktūrvienības „Kaunatas pagasta pārvalde” vadītājam Sergejam Bašmakovam 

pašvaldības vārdā noslēgt un parakstīt pirkuma līgumu ar izsoles uzvarētāju O.S., 

personas kods (..), izsoles noteikumos noteiktajā termiņā. 

 

40. § 

Par pašvaldības dzīvokļu īpašuma Kalna iela 4-23, Dubuļi, Kaunatas pagastā izsoles 

atzīšanu par nenotikušu 
(Ziņo Iveta 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, 29.3pantu, Rēzeknes novada pašvaldības elektroniskās izsoļu komisijas nolikuma 

3.punktu, Rēzeknes novada domes 2020.gada 17.septembra lēmumu “Par pašvaldības dzīvokļa 

īpašuma Nr.23, Kalna iela 4, Dubuļi, Kaunatas pagastā pārdošana atkārtotā elektroniskā izsolē ar 

augšupejošu soli” (protokols Nr.23, 13.§), ņemot vērā Rēzeknes novada pašvaldības 2020.gada 

29.oktobra aktu Nr.1969803/0/2020-AKT un Rēzeknes novada pašvaldības elektroniskās izsoles 

komisijas 2020.gada 30.oktobra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 13 

(Vasīlijs Bašmakovs, Regīna Baranova, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, 

Zigfrīds Lukaševičs, Edgars Nizins, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, Staņislavs 

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

 

atzīt atkārtoto elektronisko izsoli ar augšupejošu soli par nenotikušu pašvaldības dzīvokļu 

īpašumam ar kadastra Nr.7862 900 0125, kas atrodas Kalna ielā 4-23, Dubuļos, Kaunatas pagastā, 

Rēzeknes novadā. 

 

41. § 

Par pārtikas paku izsniegšanu Rēzeknes novada pašvaldības izglītības iestāžu 

izglītojamajiem attālinātās programmas apguves laikā  
(Ziņo Guntars Skudra, Debatē Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Guntis Rasims, Ērika Teirumnieka) 

 

Ņemot vērā valstī noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus Covid-19 infekcijas 

izplatības ierobežošanai, kā arī noteikto attālināto vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās 

izglītības programmas apguvi 7.-12.klašu audzēkņiem no 2020.gada 26.oktobra, nepieciešams 

noteikt pārtikas produktu paku nodrošināšanas organizēšanu izglītojamajiem, kuri mācās 

Rēzeknes novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs un izglītības programmu apgūst 

attālināti.  

Atbilstoši Rēzeknes novada domes 2019.gada 19.septembra saistošajiem noteikumiem 

Nr.43 “Par ēdināšanas pakalpojuma maksas atvieglojumiem Rēzeknes novada pašvaldības 

izglītības iestādēs”, Rēzeknes novada pašvaldībā ar pārtikas pakām attālinātā mācību procesa laikā  

nepieciešams nodrošināt - no pašvaldības budžeta izglītojamo ēdināšanai paredzētajiem līdzekļiem 

vispārējās izglītības iestāžu 7.-12.klašu izglītojamajiem, nosakot pārtikas pakas vērtību līdz 1,00 
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euro attālinātajā mācību dienā, kas atbilst Rēzeknes novada pašvaldības noteiktajam 

līdzfinansējumam ēdināšanai un publiskā iepirkuma rezultātā noteiktajām cenām attiecīgajās 

novada pagastu apvienībās. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 6.panta pirmās daļas 6.punktu, kas nosaka, ka 

publisko tiesību jomā pašvaldību kompetencē ir autonomās funkcijas, kas tiek īstenotas kā 

brīvprātīgās iniciatīvas, likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, kas paredz, ka pašvaldības attiecīgās 

administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā 

jautājumā, ja  tas  nav  Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas 

vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu, attālinātā mācību 

procesa laikā, likuma par pašvaldībām 41.panta pirmās daļas 4.punktu, ņemot vērā Izglītības, 

kultūras un sporta jautājumu pastāvīgā komitejas 2020.gada 5.novembra priekšlikumu, Rēzeknes 

novada dome, balsojot “par” – 13 (Vasīlijs Bašmakovs, Regīna Baranova, Vilis Deksnis, Anatolijs 

Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Edgars Nizins, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris 

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

n o l e m j: 

 

1. nodrošināt Rēzeknes novada pašvaldības izglītības iestāžu 7.-12.klases izglītojamajiem 

saņemt pārtikas paku vienu reizi 3 nedēļās līdz 15,00 euro apmērā, atbilstoši publiskā 

iepirkuma rezultātā noteiktajām cenām attiecīgajās novada pagastu apvienībās, 

nepārsniedzot maksu par pusdienām 1,00 euro dienā, iekļaujot lēmuma pielikumā 

norādītos produktus (pielikums pievienots). 

2. Noteikt, ka pārtikas pakas sagatavošanu veic pagastu apvienībās:  

2.1.Dricānu pagastu apvienībā attiecīgo iestāžu izglītojamajiem; 

2.2.Maltas pagastu apvienībā attiecīgo iestāžu izglītojamajiem; 

2.3.Kaunatas pagastu apvienībā attiecīgo iestāžu izglītojamajiem; 

2.4.Nautrēnu pagastu apvienībā attiecīgo iestāžu izglītojamajiem. 

3. Rēzeknes novada pašvaldības pagastu apvienībām sadarbībā ar izglītības iestādēm 

organizēt lēmuma 1.punktā minētajiem izglītojamajiem vai viņu likumiskajiem 

pārstāvjiem pārtikas pakas saņemšanu vienu reizi 3 nedēļās. 

4. Norēķinus  par paku  sagatavošanu ar Rēzeknes novada pagastu apvienībām šā lēmuma 

darbības laikā veic Rēzeknes novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļa, 

veicot transferta maksājumus no Rēzeknes novada pašvaldības 2020.gada izglītojamo 

ēdināšanai paredzētajiem budžeta līdzekļiem brīvpusdienām. 

5. Lēmums stājas spēkā 2020.gada 26.oktobrī un ir spēkā uz attālināto vispārējās 

pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmas apguves laiku.  

 

42. § 

Par grozījumu Rēzeknes novada domes 2020.gada 6.augusta lēmumā “Par projektu 

konkursu „Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai Rēzeknes novadā””  
(Ziņo Anna Jaudzema) 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 10.punktu, Ministru 

kabineta 2018.gada 21.novembra noteikumiem Nr.715  “Noteikumi par de minimis atbalsta 

uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem”, ņemot 

vērā Tautsaimniecības attīstības jautājumu pastāvīgā komitejas 2020.gada 5.novembra 

priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 13 (Vasīlijs Bašmakovs, Regīna Baranova, 

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

Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Ērika Teirumnieka), 

“pret” - nav, “atturas” - nav, n o l e m j: 
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izdarīt grozījumu Rēzeknes novada domes 2020.gada 6.augusta lēmuma “Par projektu 

konkursu „Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai Rēzeknes novadā”” (protokols Nr.20, 33.§) 

3.punktā un izteikt to šādā redakcijā:  

 

“3. Uzdot Rēzeknes novada pašvaldības Izpilddirektoram Jānim Troškam slēgt līgumus 

par finansējuma piešķiršanu atbalstītajiem projektiem projektu konkursā „Atbalsts 

uzņēmumu radīšanai un attīstībai Rēzeknes novadā”.” 

 

43. § 

Par papildus finansējumu projektu konkursam “Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai un 

attīstībai Rēzeknes novadā”  
(Ziņo Anna Jaudzema) 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 10.punktu, 41.panta 

pirmās daļas 4.punktu, ņemot vērā Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības programmas 2019. – 

2025.gadam rīcības virzienus R16 “Īstenot un pilnveidot pašvaldības atbalsta 

sistēmas/instrumentus uzņēmējdarbības atbalstam novadā” un R17 ”Veicināt iedzīvotājos 

uzņēmību un pašnodarbinātību”, kā arī Tautsaimniecības attīstības jautājumu pastāvīgā komitejas 

un Finanšu pastāvīgās komitejas 2020.gada  5.novembra  priekšlikumus, Rēzeknes novada dome, 

balsojot “par” – 13 (Vasīlijs Bašmakovs, Regīna Baranova, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, Anita 

Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Edgars Nizins, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, 

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

n o l e m j: 

 

piešķirt papildus finansējumu EUR 9 751,00  (deviņi tūkstoši septiņi simti piecdesmit viens 

euro 00 centi) apmērā projektu konkursam “Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai 

Rēzeknes novadā” no Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas 2020.gada 

budžeta. 

 

44. § 

Par papildus finansējumu Bērzgales muižas jumta rekonstrukcijas darbiem  
(Ziņo Anna Jaudzema, Debatē Monvīds Švarcs) 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu, 41.panta pirmās 

daļas 4.punktu, ņemot vērā Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības programmas 2019. – 2025. 

gadam rīcības virzienus R21 “Sakārtot un attīstīt tūrisma infrastruktūru” un R57 “Saglabāt un 

atjaunot kultūrmantojumu un kultūras pieminekļus”, kā arī Tautsaimniecības attīstības jautājumu 

pastāvīgā komitejas un Finanšu pastāvīgās komitejas 2020.gada  5.novembra  priekšlikumus, 

Rēzeknes novada dome, balsojot “par” – 13 (Vasīlijs Bašmakovs, Regīna Baranova, Vilis Deksnis, 

Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Edgars Nizins, Guntis Rasims, Juris 

Runčs, Pēteris Stanka, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Ērika Teirumnieka), “pret” - nav, 

“atturas” - nav, n o l e m j: 

 

piešķirt papildus finansējumu EUR 10 018,00  (desmit tūkstoši astoņpadsmit euro 00 centi) 

apmērā Nautrēnu pagastu apvienībai Bērzgales muižas jumta rekonstrukcijas darbiem no 

Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas 2020.gada budžeta. 

 

 

Sēde slēgta 11:00 
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Nākamā kārtējā Rēzeknes novada domes sēde tiek sasaukta 2020.gada 19.novembrī. 

 

 

Pielikumi: 

1. Pedagoģisko likmju skaits no pašvaldības finansējuma uz 2020.gada 1.septembri uz 2 

lapām 

2. Dricānu bāriņtiesas priekšsēdētājas Ilonas Delveres 2020.gada 19.oktobra iesnieguma par 

atbrīvošanu no bāriņtiesas priekšsēdētājas amata un Administratīvās komisijas locekles 

pienākumu izpildes kopija un 2020.gada 20.oktobra iesnieguma par labojumu iesniegumā 

kopija, kopā uz 2 lapām 

3. Bijušās Čornajas pagasta padomes priekšsēdētājas I. J. iesnieguma kopija ar dokumenta 

kopiju pielikumā, kopā uz 2 lapām 

4. Iestādes “Nautrēnu pagastu apvienība” struktūrvienības “Bērzgales pagasta pārvalde” 

2020.gada 19.oktobra iesnieguma Nr.2.2/77 kopija uz 1 lapas 

5. Pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7844 003 0132 daļas 

Bērzgales pagastā izsoles noteikumi ar grafiskajiem pielikumiem, nomā nododamās 

zemes apsekošanas aktu un nomā nododamās zemes nosacītās nomas maksas noteikšanas 

protokolu pielikumā kopā uz 23 lapām 

6. Iestādes “Kaunatas pagastu apvienība” struktūrvienības “Čornajas pagasta pārvalde” 

2020.gada 19.oktobra iesnieguma Nr.2.2/159 kopija uz 1 lapas 

7. Pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7846 004 0280 daļas un 

pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7846 003 0248 Čornajas 

pagastā izsoles noteikumi ar grafiskajiem pielikumiem, nomā nododamo zemju 

apsekošanas aktiem un nomā nododamo zemju nosacītās nomas maksas noteikšanas 

protokoliem pielikumā kopā uz 28 lapām 

8. Iestādes “Dricānu pagastu apvienība” struktūrvienības “Ozolmuižas pagasta pārvalde” 

2020.gada 13.oktobra iesnieguma  Nr.2.2/68 kopija ar nekustamā īpašuma “Rožukalns” 

novērtējuma kopiju un dokumentu kopijām pielikumā, kopā uz 34 lapām 

9. Pašvaldības nekustamā īpašuma “Rožukalns”, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

78780040081, Ozolmuižas pagastā, pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izsoles 

noteikumi ar pielikumiem, kopā uz 13 lapām 

10. Iestādes “Kaunatas pagastu apvienība” struktūrvienības “Kaunatas pagasta pārvalde” 

2020.gada 19.oktobra iesnieguma Nr.2.2/40 kopija ar nekustamā īpašuma Kalna ielā 1, 

kadastra Nr.7862 012 0404, izsoles protokola kopiju pielikumā, kopā uz 2 lapām 

11. Iestādes “Nautrēnu pagastu apvienība” struktūrvienības “Nautrēnu pagasta pārvalde” 

2020.gada 21.oktobra iesnieguma Nr.2.2/70 kopija ar nekustamā īpašuma “Kaupēni” 

izsoles protokola un apmaksas dokumenta kopijām pielikumā, kopā uz 3 lapām 

12. Pielikums 31.§ - Līgumu par medību tiesību nodošanu mednieku klubam “Rikava” 

Dricānu, Gaigalavas un Rikavas pagastā projekti, kopā uz 9 lapām 

13. Pielikums 32.§ - Pielikums Nr.1 - Rēzeknes novada pašvaldības vispārējās kārtas reģistrs 

uz 1 lapas 

14. Rēzeknes novada veco ļaužu pansionāta 2020.gada 20.oktobra pieprasījuma  Nr.1.1.17/18 

kopija uz 1 lapas 

15. Pielikums 37.§ - Personu saraksts atzinības izteikšanai Latvijas Republikas proklamēšanas 

102.gadadienā uz 2 lapām 

16. Pielikums 41.§ - Ieteicamie pārtikas produkti pārtikas pakā izglītojamajiem uz 1 lapas 

17. Rēzeknes novada pašvaldības 2020.gada 29.oktobra akta Nr.1969793/0/2020-AKT kopija 

uz 1 lapas 

18. Rēzeknes novada pašvaldības 2020.gada 29.oktobra akta Nr.1969798/0/2020-AKT kopija 

uz 1 lapas 
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19. Rēzeknes novada pašvaldības 2020.gada 29.oktobra akta Nr.1969803/0/2020-AKT kopija 

uz 1 lapas 

20. Rēzeknes novada pašvaldības elektroniskās izsoles komisijas 2020.gada 30.oktobra 

protokols uz 1 lapas 

21. Iestādes “Nautrēnu pagastu apvienība” struktūrvienības “Nautrēnu pagasta pārvalde” 

2020.gada 2.novembra iesnieguma Nr.2.3/1 kopija ar pievienoto dokumentu kopijām, 

kopā uz 4 lapām 

22. Rēzeknes novada domes lēmumi (administratīvie akti) 11.§, 12.§, 24.§ - 25.§ ar 

grafiskajiem pielikumiem, 26.§, 27.§ ar grafisko pielikumu, 28.§ - 30.§, 31.§, 32.§, kopā 

uz 20 lapām 

 

 

Sēdes vadītājs                                                                                                     Monvīds Švarcs 

2020.gada 5.novembrī 
 

 

Protokoliste                                                                                                         Ilona Turka 

2020.gada 5.novembrī 


