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RĒZEKNES NOVADA DOME 
REĢ.NR.90009112679 

Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV – 4601, 

Tel. 646 22238; 646 22231, 646 25935, 

e–pasts: info@rezeknesnovads.lv 

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

        SĒDES PROTOKOLS 

          Rēzeknē 

2019.gada 16.maijā                                                                                                                   Nr.12 

 

Sēde sasaukta plkst.10.00 

Sēde atklāta plkst.10.00 

 

Sēdi vada Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs 

 

Protokolē Rēzeknes novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības nodaļas vadītāja Ilona Turka 

 

Piedalās:  

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

Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Guntis Rasims, 

Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs  Šķesters  

– Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniece Elvīra Pizāne 

– Rēzeknes novada pašvaldības izpilddirektors Jānis Troška 

– Rēzeknes novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Silvija 

Ančikovska 

– Rēzeknes novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības juriste Iveta Ladnā 

− Rēzeknes novada pašvaldības Zemes pārvaldības dienesta speciāliste zemes nomas 

jautājumos Anita Bringule 

− Rēzeknes novada pašvaldības Sociālā dienesta nodaļas vadītāja Silvija Strankale 

− Laikraksta „Rēzeknes Vēstis” žurnāliste Aleksandra Elksne-Pavlovska 

− Laikraksta „Panorama Rezekne” žurnālists Sergejs Timofejevs 

 

Nepiedalās:  

− Rēzeknes novada domes deputāti: Edgars Nizins – pamatdarbā, Juris Runčs – pārejoša 

darbnespēja,  Pāvels Melnis, Ērika Teirumnieka – komandējumā 

 

Darba kārtībā: 

1. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 16.maija saistošo noteikumu Nr.41 

“Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2017.gada 20.jūlija saistošajos noteikumos 

Nr.1 „Rēzeknes novada pašvaldības nolikums”” izdošanu  

2. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7862 002 0225 

Kaunatas pagastā nomas tiesību izsoli  

3. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7862 002 0087 

Kaunatas pagastā nomas tiesību izsoli  

4. Par neapbūvētas pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

7886 004 0068 Sakstagala pagastā nomas tiesību izsoli  

5. Par neapbūvētas pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

7886 004 0067 Sakstagala pagastā nomas tiesību izsoli  

mailto:info@rdc.lv
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6. Par nekustamā īpašuma “Lidlauks Rēzekne 1” Audriņu pagastā nodošanu bez 

atlīdzības Latvijas valstij Aizsardzības ministrijas personā  

7. Par dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā  

8. Par nekustamā īpašuma “Barīši” Čornajas pagastā nodošanu atsavināšanai O.K. 

9. Par nekustamā īpašuma „Bebrukakti 1” Gaigalavas pagastā nodošanu atsavināšanai 

O. B.  

10. Par nekustamā īpašuma „Liniņi 1” Gaigalavas pagastā nodošanu atsavināšanai J. J. 

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

nodošanu atsavināšanai I. M.  

12. Par nekustamā īpašuma “Sarkaņi”, Kantinieku pagasts, nodošanu atsavināšanai I. P. 

13. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(numurs), ”Strautiņi”, Dricāni, Dricānu pagasts, nodošanu 

atsavināšanai D.B. 

14. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(numurs), „Jaunā māja 2”, Dricāni, Dricānu pagasts, 

nodošanu atsavināšanai Ē. T. 

15. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(numurs), ”Strautiņi”, Dricāni, Dricānu pagasts, nodošanu 

atsavināšanai S. I. 

16. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(numurs), ”Strautiņi”, Dricāni, Dricānu pagasts, nodošanu 

atsavināšanai M. Ž. 

17. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(numurs), Rāznas iela 22, Kaunata, Kaunatas pagasts, 

nodošanu atsavināšanai L. P. 

18. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(numurs), Jaunatnes iela 18, Kaunata, Kaunatas pagasts, 

nodošanu atsavināšanai Ņ. K. 

19. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(numurs), Ķiršu iela 5, Dubuļi, Kaunatas pagasts, nodošanu 

atsavināšanai O. Č. 

20. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(numurs), Rāznas iela 22, Kaunata, Kaunatas pagasts, 

nodošanu atsavināšanai S.M.  

21. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(numurs), “6”, Nagļi, Nagļu pagastā, nosacītās cenas 

apstiprināšanu 

22. Par pakalpojuma maksas apstiprināšanu Rēzeknes novada pašvaldības 

struktūrvienībā “Audriņu pagasta pārvalde”  

23. Par pakalpojumu maksu apstiprināšanu Rēzeknes novada pašvaldības 

struktūrvienībā “Feimaņu pagasta pārvalde”  

24. Par pakalpojumu maksu apstiprināšanu Rēzeknes novada pašvaldības 

struktūrvienībā “Ilzeskalna pagasta pārvalde”  

25. Par pakalpojumu maksu apstiprināšanu Rēzeknes novada pašvaldības 

struktūrvienībā “Lendžu pagasta pārvalde”  

26. Par pakalpojumu maksu apstiprināšanu Rēzeknes novada pašvaldības 

struktūrvienībā “Lūznavas pagasta pārvalde”  

27. Par pakalpojumu maksu apstiprināšanu Rēzeknes novada pašvaldības 

struktūrvienībā “Nautrēnu pagasta pārvalde”  

28. Par 2014.gada 16.aprīļa zemes nomas līguma Nr. 8-7.1/837 darbības termiņa 

pagarināšanu un zemes nomas līguma izteikšanu jaunā redakcijā  

29. Par 2014.gada 28.aprīļa zemes nomas līguma Nr. 8-7.1/897 darbības termiņa 

pagarināšanu un zemes nomas līguma izteikšanu jaunā redakcijā  

30. Par 2013.gada 1.oktobra zemes nomas līguma Nr. 158/2377 darbības termiņa 

pagarināšanu un zemes nomas līguma izteikšanu jaunā redakcijā  

31. Par 2014.gada 17.aprīļa zemes nomas līguma Nr. 8-7.1/845 darbības termiņa 

pagarināšanu un zemes nomas līguma izteikšanu jaunā redakcijā  

32. Par 2014.gada 22.aprīļa zemes nomas līguma Nr. 8-7.1/867 darbības termiņa 

pagarināšanu un zemes nomas līguma izteikšanu jaunā redakcijā  
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33. Par īrētās dzīvojamās telpas apmaiņu pret citu īrējamu dzīvojamo telpu B.L. 

Stružānu pagastā  

34. Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu  

35. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2019.gada 2.maija Nekustamā īpašuma 

(zemes) Brāļu Skrindu ielā 2A, Rēzeknē, kadastra Nr.2100 008 1012, izsoles 

noteikumos  

 

 

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

 

Izskatījusi Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja Monvīda Švarca priekšlikumu par 

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

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

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

Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors 

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

 

apstiprināt izsludināto Rēzeknes novada domes 2019.gada 16.maija sēdes darba kārtību (1. 

- 35.jautājums). 

 

 

1. § 

Par Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 16.maija saistošo noteikumu Nr.41 

“Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2017.gada 20.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 

„Rēzeknes novada pašvaldības nolikums”” izdošanu  
(Ziņo I.Turka) 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu, 

ņemot vērā Teritoriālās pastāvīgās komitejas un Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 9.maija 

priekšlikumus, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 13 (Regīna Baranova, Vasīlijs 

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

Lukaševičs, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs 

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

 

1. izdot Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 16.maija saistošos noteikumus Nr.41 

„Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2017.gada 20.jūlija saistošajos noteikumos 

Nr.1 „Rēzeknes novada pašvaldības nolikums”” (saistošie noteikumi pievienoti). 

2. Uzdot Juridiskās un lietvedības nodaļas vadītājai I.Turkai nodrošināt Rēzeknes novada 

pašvaldības nolikuma konsolidēšanu pēc Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 

16.maija saistošo noteikumu Nr.41 „Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2017.gada 

20.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Rēzeknes novada pašvaldības nolikums”” spēkā 

stāšanās. 

3. Uzdot Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļai nodrošināt Rēzeknes 

novada pašvaldības 2019.gada 16.maija saistošo noteikumu Nr.41 „Grozījumi Rēzeknes 

novada pašvaldības 2017.gada 20.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Rēzeknes novada 

pašvaldības nolikums”” un konsolidētā Rēzeknes novada pašvaldības nolikuma 

publicēšanu Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapā. 

 

2. § 
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Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7862 002 0225 

Kaunatas pagastā nomas tiesību izsoli  
(Ziņo A.Bringule, Debatē M.Švarcs, S.Šķesters) 

 

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

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

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

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

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

ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 9.maija priekšlikumu, Rēzeknes novada 

dome, balsojot “par” - 13 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, 

Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris 

Stanka, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs), “pret” - nav, “atturas” - nav, 

n o l e m j: 

 

1. nodot nomā pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7862 002 

0225 ar platību 1,4 ha Kaunatas pagastā, rīkojot zemes nomas tiesību izsoli. 

2. Noteikt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7862 002 0225 izsoles sākumcenu 

28,00 EUR (divdesmit astoņi euro 00 centi) gadā. 

3. Izveidot zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7862 002 0225 izsoles procedūras 

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

komisijas priekšsēdētājs -  Sergejs Bašmakovs, Rēzeknes novada pašvaldības 

iestādes “Kaunatas pagastu apvienība”  struktūrvienības 

“Kaunatas pagasta pārvade” vadītājs; 

komisijas locekļi:  Antonija Gaveika, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 

“Kaunatas pagastu apvienība”  struktūrvienības “Kaunatas 

pagasta pārvade” grāmatvede; 

Viktors Grišunovs, Rēzeknes novada zemes pārvaldības 

dienesta zemes lietu speciālists. 

4. Apstiprināt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7862 002 0225, kas atrodas 

Vecsloboda, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads, izsoles noteikumus (izsoles 

noteikumi pievienoti). 

5. Komisijai nodrošināt informācijas publicēšanu par izsoli Rēzeknes novada 

pašvaldības mājas lapā un informāciju izvietot Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 

Kaunatas pagastu apvienības struktūrvienības “Kaunatas pagasta pārvalde” 

informācijas stendā. 

6. Uzdot Komisijai apstiprināt Rēzeknes novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības 

ar kadastra apzīmējumu 7862 002 0225 ar platību 1,40 ha Kaunatas pagastā nomas 

tiesību izsoles rezultātus. 

7. Uzdot Rēzeknes novada pašvaldības iestādes ”Kaunatas pagastu apvienība” 

struktūrvienības “Kaunatas 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. 

8. Uzdot Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas pagasta pārvaldes struktūrvienībai 

“Kaunatas 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 augstāko cenu ar nomnieku Rēzeknes 

novada pašvaldības mājas lapā. 
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9. Uzdot Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas pagasta pārvaldes struktūrvienībai 

“Kaunatas pagasta pārvalde” parakstīto zemes nomas līgumu reģistrēt Rēzeknes 

novada pašvaldības elektroniskajā dokumentu lietvedības sistēmā un pašvaldības 

“Nomas” programmā. 

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

pieteicies neviens pretendents, zemes nomas tiesību izsole atzīstama par nenotikušu 

un ir rīkojama jauna nomas tiesību izsole. 

 

3. § 

Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7862 002 0087 

Kaunatas pagastā nomas tiesību izsoli  
(Ziņo A.Bringule) 

 

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

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

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

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

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

ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 9.maija priekšlikumu, Rēzeknes novada 

dome, balsojot “par” - 13 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, 

Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris 

Stanka, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs), “pret” - nav, “atturas” - nav, 

n o l e m j: 

 

1. nodot nomā pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7862 002 

0087 ar platību 2,5 ha Kaunatas pagastā, rīkojot zemes nomas tiesību izsoli. 

2. Noteikt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7862 002 0087 izsoles sākumcenu 

37,00 EUR (trīsdesmit septiņi euro 00 centi) gadā. 

3. Izveidot zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7862 002 0087 izsoles procedūras 

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

komisijas priekšsēdētājs -  Sergejs Bašmakovs, Rēzeknes novada pašvaldības 

iestādes “Kaunatas pagastu apvienība”  struktūrvienības 

“Kaunatas pagasta pārvade” vadītājs; 

komisijas locekļi:  Antonija Gaveika, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 

“Kaunatas pagastu apvienība” struktūrvienības “Kaunatas 

pagasta pārvade” grāmatvede; 

  Viktors Grišunovs, Rēzeknes novada zemes pārvaldības 

dienesta zemes lietu speciālists.  

4. Apstiprināt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7862 002 0087, kas atrodas 

Vecsloboda, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads, izsoles noteikumus (izsoles 

noteikumi pievienoti). 

5. Komisijai nodrošināt informācijas publicēšanu par izsoli Rēzeknes novada 

pašvaldības mājas lapā un informāciju izvietot Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 

Kaunatas pagastu apvienības struktūrvienības “Kaunatas pagasta pārvalde” 

informācijas stendā. 

6. Komisijai apstiprināt pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

7862 002 0087 un platību 2,50 ha Kaunatas pagastā nomas tiesību izsoles rezultātus. 

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

struktūrvienības “Kaunatas 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 
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ieguvis par izsolē nosolīto augstāko nomas cenu atbilstoši organizētās izsoles 

protokola rezultātiem. 

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

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

līguma spēkā stāšanās publicēt informāciju par nomas tiesību izsoles rezultātu 

apstiprināšanu un zemes nomas līguma noslēgšanu par nosolīto cenu ar nomnieku 

Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapā. 

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

struktūrvienībai “Kaunatas pagasta pārvalde” parakstīto zemes nomas līgumu 

reģistrēt Rēzeknes novada pašvaldības elektroniskajā dokumentu lietvedības sistēmā 

un pašvaldības “Nomas” programmā. 

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

pieteicies neviens pretendents, zemes nomas tiesību izsole atzīstama par nenotikušu 

un ir rīkojama jauna nomas tiesību izsole. 

 

4. § 

Par neapbūvētas pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7886 004 

0068 Sakstagala pagastā nomas tiesību izsoli  
(Ziņo A.Bringule) 

 

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

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

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

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

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

ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 9.maija priekšlikumu, Rēzeknes novada 

dome, balsojot “par” - 13 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, 

Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris 

Stanka, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs), “pret” - nav, “atturas” - nav, 

n o l e m j: 

 

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

apzīmējumu 7886 004 0068 ar platību 1,5 ha Sakstagala pagastā, rīkojot zemes nomas 

tiesību izsoli. 

2. Noteikt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7886 004 0068 izsoles sākumcenu 

38,00 EUR (trīsdesmit astoņi euro 00 centi) gadā (bez PVN). 

3. Izveidot zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7886 004 0068 izsoles procedūras 

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

komisijas priekšsēdētājs -  Tamāra Tutina, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 

“Dricānu pagastu apvienība” struktūrvienības “Sakstagala 

pagasta pārvade” vadītāja; 

komisijas locekļi:  Andris Laizāns, zemes lietu speciālists Rēzeknes novada 

pašvaldības iestādes “Dricānu pagastu apvienība” struktūrvienībā 

“Sakstagala pagasta pārvalde”; 

Marija Vasiļjeva, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 

“Dricānu pagastu apvienība” struktūrvienības “Sakstagala 

pagasta pārvalde” lietvede.  

4. Apstiprināt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7886 004 0068, kas atrodas 

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

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

pašvaldības mājas lapā un informāciju izvietot Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 

Dricānu pagastu apvienības struktūrvienības “Sakstagala pagasta pārvalde” 

informācijas stendā. 

6. Uzdot Komisijai apstiprināt Rēzeknes novada zemes reformas pabeigšanai paredzētās 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7886 004 0068 ar platību 1,5 ha Sakstagala 

pagastā nomas tiesību izsoles rezultātus. 

7. Uzdot Rēzeknes novada pašvaldības iestādei Dricānu pagastu apvienības 

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

tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanas, noslēgt zemes nomas līgumu ar pretendentu 

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

izsolē nosolīto augstāko nomas cenu atbilstoši organizētās izsoles protokola 

rezultātiem. 

8. Uzdod Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Dricānu pagastu pārvalde” 

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

līguma spēkā stāšanās publicēt informāciju par nomas tiesību izsoles rezultātu 

apstiprināšanu un zemes nomas līguma noslēgšanu par nosolīto cenu ar nomnieku 

Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapā. 

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

struktūrvienībai “Sakstagala pagasta pārvalde” parakstīto zemes nomas līgumu 

reģistrēt Rēzeknes novada pašvaldības elektroniskajā dokumentu lietvedības sistēmā 

un pašvaldības “Nomas” programmā. 

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

pieteicies neviens pretendents, zemes nomas tiesību izsole atzīstama par nenotikušu 

un ir rīkojama jauna nomas tiesību izsole. 

 

5. § 

Par neapbūvētas pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7886 004 

0067 Sakstagala pagastā nomas tiesību izsoli  
(Ziņo A.Bringule) 

 

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

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

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

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

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

vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 9.maija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, 

balsojot “par” - 13 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, 

Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris 

Stanka, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs), “pret” - nav, “atturas” - nav, 

n o l e m j: 

 

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

7886 004 0067 ar platību 1,6 ha Sakstagala pagastā, rīkojot zemes nomas tiesību 

izsoli. 

2. Noteikt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7886 004 0067 izsoles sākumcenu 

47,00 EUR (četrdesmit septiņi euro 00 centi) gadā (bez PVN). 

3. Izveidot zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7886 004 0067 izsoles procedūras 

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

“Dricānu pagastu apvienība” struktūrvienības “Sakstagala 

pagasta pārvade” vadītāja; 

komisijas locekļi:  Andris Laizāns, zemes lietu speciālists Rēzeknes novada 

pašvaldības iestādes “Dricānu pagastu apvienība” 

struktūrvienībā “Sakstagala pagasta pārvalde”; 

Marija Vasiļjeva, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 

“Dricānu pagastu apvienība” struktūrvienības “Sakstagala 

pagasta pārvalde” lietvede.  

4. Apstiprināt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7886 004 0067, kas atrodas 

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

noteikumi pievienoti). 

5. Komisijai nodrošināt informācijas publicēšanu par izsoli Rēzeknes novada 

pašvaldības mājas lapā un informāciju izvietot Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 

Dricānu pagastu apvienības struktūrvienības “Sakstagala pagasta pārvalde” 

informācijas stendā. 

6. Uzdot Komisijai apstiprināt Pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 7886 004 0067 ar platību 1,6 ha Sakstagala pagastā nomas tiesību izsoles 

rezultātus. 

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

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

tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanas noslēgt zemes nomas līgumu ar pretendentu 

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

izsolē nosolīto augstāko nomas cenu atbilstoši organizētās izsoles protokola 

rezultātiem. 

8. Uzdod Rēzeknes novada pašvaldības Dricānu pagastu pārvaldes struktūrvienībai 

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

stāšanās publicēt informāciju par nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un 

zemes nomas līguma noslēgšanu par nosolīto cenu ar nomnieku Rēzeknes novada 

pašvaldības mājas lapā. 

9. Uzdot Rēzeknes novada pašvaldības Dricānu pagasta pārvaldes struktūrvienībai 

Sakstagala pagasta pārvalde” parakstīto zemes nomas līgumu reģistrēt Rēzeknes 

novada pašvaldības elektroniskajā dokumentu lietvedības sistēmā un pašvaldības 

“Nomas” programmā. 

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

pieteicies neviens pretendents, zemes nomas tiesību izsole atzīstama par nenotikušu 

un ir rīkojama jauna nomas tiesību izsole. 

 

6. § 

Par nekustamā īpašuma “Lidlauks Rēzekne 1” Audriņu pagastā nodošanu bez atlīdzības 

Latvijas valstij Aizsardzības ministrijas personā  
(Ziņo I.Ladnā) 

 

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

personas mantas atsavināšanas likuma 42.pantu, ņemot vērā, ka zemes vienība ar kadastra 

apzīmējumu 7842 005 0377 un būve ar kadastra apzīmējumu 7842 005 0377 004, kas atrodas 

“Lidlauks Rēzekne 1”, Audriņu pagastā, Rēzeknes novadā, nav nepieciešami likuma “Par 

pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktā noteiktās pašvaldības autonomās funkcijas – 

iedzīvotāju veselīga dzīvesveida un sporta attīstības veicināšana - īstenošanai un Aizsardzības 

ministrijas 2019.gada 7.maija vēstuli Nr.MV-N/1102 “Par nekustamā īpašuma “Lidlauks Rēzekne 

1” pārņemšanu valsts īpašumā Aizsardzības ministrijas valdījumā”, Finanšu pastāvīgās komitejas 
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2019.gada 9.maija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 13 (Regīna Baranova, 

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

Lukaševičs, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs 

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

 

1. nodot bez atlīdzības īpašumā Latvijas valstij Aizsardzības ministrijas personā Rēzeknes 

novada pašvaldībai piederošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7842 005 0377 

21,38 ha platībā un būvi ar kadastra apzīmējumu 7842 005 0377 004, kas atrodas 

“Lidlauks Rēzekne 1”, Audriņu pagastā, Rēzeknes novadā, un kas ietilpst nekustamā 

īpašuma ar kadastra Nr.7842 005 0028 sastāvā,  valsts aizsardzības funkciju veikšanai. 

2. Šo lēmumu nosūtīt Aizsardzības ministrijai (K.Valdemāra iela 10/12, Rīga, LV-1473, 

kanceleja@mod.gov.lv). 

 

7. § 

Par dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā  
(Ziņo I.Ladnā) 

 

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

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

2019.gada 9.maija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 13 (Regīna Baranova, 

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

Lukaševičs, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs 

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

 

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

vārda dzīvokļa īpašumu Rāznas ielā 24–9, Kaunata, Kaunatas pagastā, Rēzeknes novadā, 

kadastra Nr.7862 900 0122, platība 87,4 m2, kas sastāv no: 

1.1. telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 7862 005 0303 002 009; 

1.2. pie dzīvokļa īpašuma piederošajām: 

1.2.1. 1.2.1. 829/13609 domājamajām daļām no ēkas (būves) ar kadastra apzīmējumu 

7862 005 0303 002. 

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

dzīvokļa īpašumu Rāznas ielā 22–6, Kaunata, Kaunatas pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra 

Nr.7862 900 0121, platība 71,4 m2, kas sastāv no: 

2.1. telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 7862 005 0303 001 006; 

2.2. pie dzīvokļa īpašuma piederošajām: 

2.2.1. 684/17731 domājamajām daļām no ēkas (būves) ar kadastra apzīmējumu 7862 005 

0303 001. 

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

dzīvokļa īpašumu Rāznas ielā 22–7, Kaunata, Kaunatas pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra 

Nr.7862 900 0123, platība 50,8 m2, kas sastāv no: 

3.1. telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 7862 005 0303 001 007; 

3.2. pie dzīvokļa īpašuma piederošajām: 

3.2.1. 493/17731 domājamajām daļām no ēkas (būves) ar kadastra apzīmējumu 7862 005 

0303 001. 

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

 vārda dzīvokļa īpašumu Lakstīgalu ielā 2-18, Vecružinā, Silmalas pagastā, Rēzeknes  

 novadā, kadastra Nr.7888 900 0032, platība 62,0 m2, kas sastāv no: 

4.1.  telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 7888 004 0255 001 018; 

4.2.  pie dzīvokļa īpašuma piederošajām: 

mailto:kanceleja@mod.gov.lv
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4.2.1. 6050/121350 domājamajām daļām no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

7888 004 0255; 

4.2.2. 6050/121350 domājamajām daļām no ēkas (būves) ar kadastra apzīmējumu 7888 

004 0255 001. 

 

8. § 

Par nekustamā īpašuma “Barīši” Čornajas pagastā nodošanu atsavināšanai O. K.  
(Ziņo I.Ladnā) 

 

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

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

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

pastāvīgās komitejas 2019.gada 9.maija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 13 

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

Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, 

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

 

1. pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma “Barīši”, kas atrodas “Madaras”, Mazie 

Barīsi, Čornajas pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7846 005 0055, platība 8,38 ha, 

kura sastāvā ietilpst zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7846 005 0055, nodošanu 

atsavināšanai O. K. (lēmums pievienots).  

2. Izveidot nekustamā īpašuma “Barīši”, kas atrodas “Madaras”, Mazie Barīsi, Čornajas 

pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7846 005 0055, nosacītās cenas noteikšanai 

novērtēšanas komisiju šādā sastāvā: 

komisijas priekšsēdētājs –  Oļegs Kvitkovskis, “Kaunatas pagastu apvienības” 

struktūrvienības “Čornajas pagasta pārvalde” vadītājs; 

komisijas locekļi: Natālija Kudrjavceva, “Kaunatas pagastu apvienības” 

struktūrvienības “Čornajas pagasta pārvalde” vecākā grāmatvede; 

Edgars Paškovs, Rēzeknes novada pašvaldības Zemes pārvaldības 

dienesta zemes lietu speciālists.  

3. Uzdot nekustamā īpašuma “Barīši”, kas atrodas “Madaras”, Mazie Barīsi, Čornajas 

pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7846 005 0055, novērtēšanas komisijai iesniegt 

nosacīto cenu apstiprināšanai Rēzeknes novada domei. 

 

9. § 

Par nekustamā īpašuma „Bebrukakti 1” Gaigalavas pagastā nodošanu atsavināšanai O. B. 
(Ziņo I.Ladnā) 

 

Izskatījusi O. B. iesniegumu par nekustamā īpašuma atsavināšanu, pamatojoties uz likuma 

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

pastāvīgās komitejas 2019.gada 9.maija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 13 

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

Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, 

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

 

1. pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma „Bebrukakti 1”, kas atrodas Gaigalavas 

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

kadastra apzīmējumu 7854 007 0333 kopējo platību 5,02 ha, nodošanu atsavināšanai O. 

B. (lēmums pievienots). 
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2. Izveidot nekustamā īpašuma „Bebrukakti 1”, kas atrodas Gaigalavas pagastā, Rēzeknes 

novadā, kadastra Nr.7854 007 0405, platība 5,02 ha, nosacītās cenas noteikšanai 

novērtēšanas komisiju šādā sastāvā: 

komisijas priekšsēdētāja -  Valentīna Puste, iestādes “Dricānu pagastu apvienība” 

struktūrvienības “Gaigalavas pagasta pārvalde” vadītāja; 

komisijas locekļi:  Jānis Zeļčs, Zemes pārvaldības dienesta zemes lietu speciālists; 

Lilita Tāraude, iestādes “Dricānu pagasta apvienība” vecākā 

grāmatvede. 

3. Uzdot nekustamā īpašuma „Bebrukakti 1”, kas atrodas Gaigalavas pagastā, Rēzeknes 

novadā, kadastra Nr.7854 007 0405, platība 5,02 ha, novērtēšanas komisijai iesniegt 

nosacīto cenu apstiprināšanai Rēzeknes novada domei. 

 

10. § 

Par nekustamā īpašuma „Liniņi 1” Gaigalavas pagastā nodošanu atsavināšanai  

J. J.  
(Ziņo I.Ladnā) 

 

Izskatījusi J. J. iesniegumu par nekustamā īpašuma atsavināšanu, pamatojoties uz likuma 

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

pastāvīgās komitejas 2019.gada 9.maija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 13 

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

Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, 

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

 

1. pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma „Liniņi 1”, kas atrodas Gaigalavas pagastā, 

Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7854 009 0181, kas sastāv no zemes vienībām ar kadastra 

apzīmējumiem 7854 009 181 ar platību 3,46 ha un 7854 009 0265 ar platību 2,39 ha, 

nodošanu atsavināšanai J. J. (lēmums pievienots). 

2. Izveidot nekustamā īpašuma „Liniņi 1”, kas atrodas Gaigalavas pagastā, Rēzeknes 

novadā, kadastra Nr.7854 009 0181, platība 5,85 ha, nosacītās cenas noteikšanai 

novērtēšanas komisiju šādā sastāvā: 

komisijas priekšsēdētāja - Valentīna Puste, iestādes “Dricānu pagastu apvienība” 

struktūrvienības “Gaigalavas pagasta pārvalde” vadītāja; 

komisijas locekļi:  Jānis Zeļčs, Zemes pārvaldības dienesta zemes lietu 

speciālists; 

Lilita Tāraude, iestādes “Dricānu pagasta apvienība” 

vecākā grāmatvede. 

3. Uzdot nekustamā īpašuma „Liniņi 1”, kas atrodas Gaigalavas pagastā, Rēzeknes 

novadā, kadastra Nr.7854 009 0181, platība 5.85 ha, novērtēšanas komisijai iesniegt 

nosacīto cenu apstiprināšanai Rēzeknes novada domei. 

 

11. § 

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

nodošanu atsavināšanai I. M. 
(Ziņo I.Ladnā) 

 

Izskatījusi I. M. iesniegumu par dzīvokļa atsavināšanu, pamatojoties uz likuma „Par 

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

komitejas 2019.gada 9.maija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 13 (Regīna 

Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, Anita 
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Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, 

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

 

1. pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.(numurs), kas atrodas Rēzeknes iela 1A-

(numurs), Gaigalava, Gaigalavas pagasts, Rēzeknes novads, ar kadastra Nr.7854 900 

0083 kopējo platību 47,1 m2 nodošanu atsavināšanai I.M. (lēmums pievienots). 

2. Izveidot dzīvokļa īpašuma Nr.(numurs), kas atrodas Rēzeknes iela 1A-(numurs), 

Gaigalava, Gaigalavas pagasts, Rēzeknes novads, nosacītās cenas noteikšanai, 

novērtēšanas komisiju šādā sastāvā: 

komisijas priekšsēdētāja - Valentīna Puste, iestādes “Dricānu pagastu apvienība” 

struktūrvienības “Gaigalavas pagasta pārvalde” vadītāja; 

komisijas locekļi:  Jānis Zeļčs, Zemes pārvaldības dienesta zemes lietu speciālists; 

Lilita Tāraude, iestādes “Dricānu pagasta apvienība” vecākā 

grāmatvede. 

3. Dzīvokļa īpašuma Nr.(numurs), kas atrodas Rēzeknes iela 1A-(numurs), Gaigalava, 

Gaigalavas pagasts, Rēzeknes novads, novērtēšanas komisijai iesniegt Rēzeknes novada 

domei apstiprināšanai nosacīto cenu pēc tās noteikšanas. 

 

12. § 

Par nekustamā īpašuma “Sarkaņi” Kantinieku pagastā nodošanu atsavināšanai  

I.P. 
(Ziņo I.Ladnā) 

 

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

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

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

pastāvīgās komitejas 2017.gada 9.maija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 13 

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

Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, 

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

 

1. pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma “Sarkaņi”, kas atrodas “Laimavoti”, 

Kristceļi, Kantinieku pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7860 006 0586, kura 

sastāvā ietilpst zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7860 006 0193 1,99 ha platībā, 

nodošanu atsavināšanai I. P.(lēmums pievienots). 

2. Izveidot nekustamā īpašuma “Sarkaņi”, kas atrodas “Laimavoti”, Kristceļi, Kantinieku 

pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7860 006 0586, nosacītās cenas noteikšanai 

novērtēšanas komisiju šādā sastāvā: 

komisijas priekšsēdētāja –  Tamāra Tutina, iestādes “Dricānu pagastu apvienība” 

struktūrvienības “Kantinieku pagasta pārvalde” vadītāja;  

komisijas locekļi:  Marija Vasiļjeva, iestādes “Dricānu pagastu apvienība” 

struktūrvienības “Kantinieku pagasta pārvalde” lietvede;  

 Andris Laizāns, Zemes pārvaldības dienesta zemes lietu 

speciālists. 

3. Uzdot nekustamā īpašuma “Sarkaņi”, kas atrodas “Laimavoti”, Kristceļi, Kantinieku 

pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7860 006 0586, novērtēšanas komisijai iesniegt 

nosacīto cenu apstiprināšanai Rēzeknes novada domei. 

 

13. § 

Par dzīvokļa īpašuma Nr.(numurs), ”Strautiņi”, Dricāni, Dricānu pagasts, nodošanu 

atsavināšanai D. B. 
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(Ziņo I.Ladnā, Debatē M.Švarcs) 

 

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

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

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

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

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

Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors 

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

 

1. pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.(numurs), kas atrodas ”Strautiņi” –(numurs), 

Dricānos, Dricānu pagastā Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7850 900 0037, platība 74,6 

m2, nodošanu atsavināšanai D.B.(lēmums pievienots). 

2. Izveidot dzīvokļa īpašuma Nr.(numurs), kas atrodas ”Strautiņi” – (numurs), Dricānos, 

Dricānu pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7850 900 0037, platība 74,6 m2, 

nosacītās cenas noteikšanai novērtēšanas komisiju šādā sastāvā: 

komisijas priekšsēdētājs –  Diāna Saksone, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 

“Dricānu pagastu apvienība” struktūrvienības “Dricānu 

pagasta pārvalde” vadītāja; 

komisijas locekļi: Regīna Elksne, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 

“Dricānu pagastu apvienība” vecākā grāmatvede; 

 Normunds Mozgis, Rēzeknes novada pašvaldības Zemes 

pārvaldības dienesta zemes lietu speciālists. 

3. Uzdot dzīvokļa īpašuma Nr.(numurs), kas atrodas ”Strautiņi” -(numurs), Dricānos, 

Dricānu pagastā Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7850 900 0037, platība 74,6 m2, 

novērtēšanas komisijai iesniegt nosacīto cenu apstiprināšanai Rēzeknes novada domei. 

 

14. § 

Par dzīvokļa īpašuma Nr.(numurs), „Jaunā māja 2”, Dricāni, Dricānu pagasts, nodošanu 

atsavināšanai Ē.T.  
(Ziņo I.Ladnā) 

 

Izskatījusi Ē. T. atsavināšanas ierosinājumu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 

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

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

pastāvīgās komitejas 2019.gada 9.maija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 13 

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

Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, 

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

 

1. pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr. (numurs), kas atrodas ”Jaunā māja 2” - 

(numurs), Dricānos, Dricānu pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7850 900 0043, 

platība 59,3 m2, nodošanu atsavināšanai Ē. T. (lēmums pievienots). 

2. Izveidot dzīvokļa īpašuma Nr. (numurs), kas atrodas ”Jaunā māja 2” - (numurs), 

Dricānos, Dricānu pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7850 900 0043, platība 59,3 

m2, nosacītās cenas noteikšanai novērtēšanas komisiju šādā sastāvā:  

komisijas priekšsēdētājs –  Diāna Saksone, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 

“Dricānu pagastu apvienība” struktūrvienības “Dricānu 

pagasta pārvalde” vadītāja; 

komisijas locekļi: Regīna Elksne, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 

“Dricānu pagastu apvienība” vecākā grāmatvede; 
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 Normunds Mozgis, Rēzeknes novada pašvaldības Zemes 

pārvaldības dienesta zemes lietu speciālists. 

3. Uzdot dzīvokļa īpašuma Nr. (numurs), kas atrodas ”Jaunā māja 2” - (numurs), Dricānos, 

Dricānu pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7850 900 0043, platība 59,3 m2, 

novērtēšanas komisijai iesniegt nosacīto cenu apstiprināšanai Rēzeknes novada domei. 

 

15. § 

Par dzīvokļa īpašuma Nr.(numurs), ”Strautiņi”, Dricāni, Dricānu pagasts, nodošanu 

atsavināšanai S. I. 
(Ziņo I.Ladnā) 

 

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

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

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

pastāvīgās komitejas 2019.gada 9.maija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 13 

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

Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, 

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

 

1. pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.(numurs), kas atrodas ”Strautiņi” - (numurs), 

Dricānos, Dricānu pagastā Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7850 900 0040, platība 59,4 

m2, nodošanu atsavināšanai S.I. (lēmums pievienots). 

2. Izveidot dzīvokļa īpašuma Nr. (numurs), kas atrodas ”Strautiņi” - (numurs), Dricānos, 

Dricānu pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7850 900 0040, platība 59,4 m2, 

nosacītās cenas noteikšanai novērtēšanas komisiju šādā sastāvā: 

komisijas priekšsēdētājs –  Diāna Saksone, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 

“Dricānu pagastu apvienība” struktūrvienības “Dricānu 

pagasta pārvalde” vadītāja; 

komisijas locekļi: Regīna Elksne, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Dricānu 

pagastu apvienība” vecākā grāmatvede; 

Normunds Mozgis, Rēzeknes novada pašvaldības Zemes 

pārvaldības dienesta zemes lietu speciālists. 

3. Uzdot dzīvokļa īpašuma Nr. (numurs), kas atrodas ”Strautiņi” - (numurs), Dricānos, 

Dricānu pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7850 900 0040, platība 59,4 m2, 

novērtēšanas komisijai iesniegt nosacīto cenu apstiprināšanai Rēzeknes novada domei. 

 

16. § 

Par dzīvokļa īpašuma Nr. (numurs), ”Strautiņi”, Dricāni, Dricānu pagasts, nodošanu 

atsavināšanai M.Ž. 
(Ziņo I.Ladnā) 

 

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

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

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

pastāvīgās komitejas 2019.gada 9.maija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 13 

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

Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, 

Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs), “pret” - nav, “atturas” - nav, n o l e m j: 
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1. pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr. (numurs), kas atrodas ”Strautiņi” -(numurs), 

Dricānos, Dricānu pagastā Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7850 9000042, platība 59,3 

m2, nodošanu atsavināšanai Mārītei Žavoronkovai (lēmums pievienots). 

2. Izveidot dzīvokļa īpašuma Nr. (numurs), kas atrodas ”Strautiņi” -(numurs), Dricānos, 

Dricānu pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7850 9000042, platība 59,3 m2, 

nosacītās cenas noteikšanai novērtēšanas komisiju šādā sastāvā: 

komisijas priekšsēdētājs –  Diāna Saksone, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 

“Dricānu pagastu apvienība” struktūrvienības “Dricānu 

pagasta pārvalde” vadītāja; 

komisijas locekļi: Regīna Elksne, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Dricānu 

pagastu apvienība” vecākā grāmatvede; 

Normunds Mozgis, Rēzeknes novada pašvaldības Zemes 

pārvaldības dienesta zemes lietu speciālists. 

3. Uzdot dzīvokļa īpašuma Nr. (numurs), kas atrodas ”Strautiņi” -(numurs), Dricānos, 

Dricānu pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7850 900 0042, platība 59,3 m2, 

novērtēšanas komisijai iesniegt nosacīto cenu apstiprināšanai Rēzeknes novada domei. 

 

17. § 

Par dzīvokļa īpašuma Nr.(numurs), Rāznas iela 22, Kaunata, Kaunatas pagasts, nodošanu 

atsavināšanai L. P. 
(Ziņo I.Ladnā) 

 

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

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

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

pastāvīgās komitejas 2019.gada 9.maija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 13 

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

Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, 

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

 

1. pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr. (numurs), kas atrodas Rāznas iela 22 - 

(numurs), Kaunata, Kaunatas pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7862 900 0117, 

platība 50,8 m2, nodošanu atsavināšanai L.P. (lēmums pievienots). 

2. Izveidot dzīvokļa īpašuma Nr. (numurs), kas atrodas Rāznas iela 22 - (numurs), 

Kaunata, Kaunatas pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7862 900 0117, platība 50,8 

m2, nosacītās cenas noteikšanai novērtēšanas komisiju šādā sastāvā: 

komisijas priekšsēdētājs – Sergejs Bašmakovs, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 

”Kaunatas pagastu apvienība” struktūrvienības “Kaunatas 

pagasta pārvalde” vadītājs; 

komisijas locekļi:  Antonija Gaveika, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 

“Kaunatas pagastu apvienība” grāmatvede; 

 Viktors Grišunovs, Rēzeknes novada pašvaldības Zemes 

pārvaldības dienesta zemes lietu speciālists. 

3. Uzdot dzīvokļa īpašuma Nr. (numurs), kas atrodas Rāznas iela 22 - (numurs), Kaunata, 

Kaunatas pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7862 900 0117, platība 50,8 m2, 

novērtēšanas komisijai iesniegt nosacīto cenu apstiprināšanai Rēzeknes novada domei. 

  

18. § 

Par dzīvokļa īpašuma Nr.(numurs), Jaunatnes iela 18, Kaunata, Kaunatas pagasts, 

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

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

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

pastāvīgās komitejas 2019.gada 9.maija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 13 

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

Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, 

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

 

1. pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr. (numurs), kas atrodas Jaunatnes iela 18 - 

(numurs), Kaunata, Kaunatas pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7862 900 0116, 

platība 48,7 m2, nodošanu atsavināšanai Ņ.K. (lēmums pievienots). 

2. Izveidot dzīvokļa īpašuma Nr. (numurs), kas atrodas Jaunatnes iela 18 - (numurs), 

Kaunata, Kaunatas pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7862 900 0116, platība 48,7 

m2, nosacītās cenas noteikšanai novērtēšanas komisiju šādā sastāvā: 

komisijas priekšsēdētājs – Sergejs Bašmakovs, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 

”Kaunatas pagastu apvienība” struktūrvienības “Kaunatas 

pagasta pārvalde” vadītājs; 

komisijas locekļi:  Antonija Gaveika, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 

“Kaunatas pagastu apvienība” grāmatvede; 

Viktors Grišunovs, Rēzeknes novada pašvaldības Zemes 

pārvaldības dienesta zemes lietu speciālists. 

3. Uzdot dzīvokļa īpašuma Nr. (numurs), kas atrodas Jaunatnes iela 18 - (numurs), 

Kaunata, Kaunatas pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7862 900 0116, platība 48,7 

m2, novērtēšanas komisijai iesniegt nosacīto cenu apstiprināšanai Rēzeknes novada 

domei. 

 

19. § 

Par dzīvokļa īpašuma Nr. (numurs), Ķiršu iela 5, Dubuļi, Kaunatas pagasts, nodošanu 

atsavināšanai O. Č. 
(Ziņo I.Ladnā) 

 

Izskatījusi O. Č. atsavināšanas ierosinājumu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 

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

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

pastāvīgās komitejas 2019.gada 9.maija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 13 

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

Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, 

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

 

1. pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr. (numurs), kas atrodas Ķiršu iela 5 - 

(numurs), Dubuļi, Kaunatas pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7862 900 0115, 

platība 88,4m2, nodošanu atsavināšanai O.Č. (lēmums pievienots). 

2. Izveidot dzīvokļa īpašuma Nr.5, kas atrodas Ķiršu iela 5 - 5, Dubuļi, Kaunatas pagastā, 

Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7862 900 0115, platība 88,4 m2, nosacītās cenas 

noteikšanai novērtēšanas komisiju šādā sastāvā: 

komisijas priekšsēdētājs – Sergejs Bašmakovs, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 

”Kaunatas pagastu apvienība” struktūrvienības “Kaunatas 

pagasta pārvalde” vadītājs; 

komisijas locekļi:  Antonija Gaveika, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 

“Kaunatas pagastu apvienība” grāmatvede; 
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 Viktors Grišunovs, Rēzeknes novada pašvaldības Zemes 

pārvaldības dienesta zemes lietu speciālists. 

3. Uzdot dzīvokļa īpašuma Nr. (numurs), kas atrodas Ķiršu iela 5 - (numurs), Dubuļi, 

Kaunatas pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7862 900 0115, platība 88,4m2, 

novērtēšanas komisijai iesniegt nosacīto cenu apstiprināšanai Rēzeknes novada domei. 

 

20. § 

Par dzīvokļa īpašuma Nr. (numurs), Rāznas iela 22, Kaunata, Kaunatas pagasts, nodošanu 

atsavināšanai S.M.  
(Ziņo I.Ladnā) 

 

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

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

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

pastāvīgās komitejas 2019.gada 9.maija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 13 

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

Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, 

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

 

1. pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr. (numurs), kas atrodas Rāznas iela 22 - 

(numurs), Kaunata, Kaunatas pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7862 900 0113, 

platība 67,7m2, nodošanu atsavināšanai S. M. (lēmums pievienots). 

2. Izveidot dzīvokļa īpašuma Nr. (numurs), kas atrodas Rāznas iela 22 - (numurs), 

Kaunata, Kaunatas pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7862 900 0113, platība 67,7 

m2, nosacītās cenas noteikšanai novērtēšanas komisiju šādā sastāvā: 

komisijas priekšsēdētājs – Sergejs Bašmakovs, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 

”Kaunatas pagastu apvienība” struktūrvienības “Kaunatas 

pagasta pārvalde” vadītājs; 

komisijas locekļi:  Antonija Gaveika, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 

“Kaunatas pagastu apvienība” grāmatvede; 

 Viktors Grišunovs, Rēzeknes novada pašvaldības Zemes 

pārvaldības dienesta zemes lietu speciālists. 

3. Uzdot dzīvokļa īpašuma Nr. (numurs), kas atrodas Rāznas iela 22 - (numurs), Kaunata, 

Kaunatas pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7862 900 0113, platība 67,7 m2, 

novērtēšanas komisijai iesniegt nosacīto cenu apstiprināšanai Rēzeknes novada domei. 

 

21. § 

Par dzīvokļa īpašuma Nr. (numurs), “6”, Nagļi, Nagļu pagasts, nosacītās cenas 

apstiprināšanu  
(Ziņo I.Ladnā) 

 

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

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

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

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

process un atsavināšanas rezultātā iegūto līdzekļu izlietošana Rēzeknes novada pašvaldībā” 

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

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

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

domes 2019.gada 7.marta lēmumu “Par dzīvokļa īpašuma Nr. (numurs), “6”, Nagļos, Nagļu 

pagastā, nodošanu atsavināšanai V. K.” (protokols Nr.6, 27.§) un V. K. 2019.gada 8.maija 
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iesniegumu, Nagļu pagasta pārvaldes nekustamā īpašuma “dzīvokļa īpašuma Nr. (numurs), māja 

nr. “6” Nagļi”, Nagļu pagastā novērtēšanas komisijas 2019.gada 18.aprīļa sēdes protokolu un 

Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 9.maija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot 

“par” - 13 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Anatolijs 

Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, 

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

n o l e m j: 

 

1. apstiprināt dzīvokļa īpašuma Nr. (numurs), kas atrodas “6” - (numurs), Nagļi, Nagļu 

pagasts, Rēzeknes novads, kadastra Nr.7874 900 0077, platība 75,7 m2,  nosacīto cenu 

EUR 2 116,05 (divi tūkstoši viens simts sešpadsmit euro, 05 centi).  

2. Pārdot V. K. personas kods (..), dzīvo (adrese), dzīvokļa īpašumu Nr. (numurs), kas 

atrodas “6” - (numurs), Nagļi, Nagļu pagasts, Rēzeknes novads, kadastra Nr.7874 900 

0077, par brīvu cenu, kas ir vienāda ar nosacīto cenu, t.i. EUR 2 116,05 (divi tūkstoši 

viens simts sešpadsmit euro, 05 centi). 

3. Noteikt pirkuma maksas samaksas termiņu līdz 2019.gada 16.septembrim. 

4. Uzdot iestādes “Dricānu pagastu apvienības” struktūrvienība “Nagļu pagasta pārvaldei” 

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

lietvedības nodaļai par pirkuma maksas samaksu. 

5. Uzdot Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniecei Elvīrai Pizānei noslēgt 

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

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

27.§) 2.punktu, V.K. 2019.gada 27.martā iemaksāja iestādes “Dricānu pagastu 

apvienības” struktūrvienība “Nagļu pagasta pārvaldei” reģistrācijas Nr.40900027407, 

AS “SEB banka”, norēķinu kontā LV13UNLA0055000971126, EUR 215,00 (divi simti 

piecpadsmit euro 00 centu). 

7. Ieskaitīt atlikušo pirkuma maksas daļu EUR 1 901,05 (viens tūkstotis deviņi simti viens 

euro 05 centi), iestādes “Dricānu pagastu apvienības” struktūrvienība “Nagļu pagasta 

pārvaldei”, reģ.Nr.40900027407, AS “SEB banka”, norēķinu kontā 

LV13UNLA0055000971126. 

8. Noteikt, ka ar dzīvokļa īpašuma Nr.(numurs), kas atrodas “6” – (numurs), Nagļi, Nagļu 

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

noslēgtais dzīvojamās telpas īres līgums. 

9. Samazināt iestādes “Dricānu pagastu apvienības” struktūrvienībai “Nagļu pagasta 

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

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

transfertu, izdarot kārtējos budžeta grozījumus. 

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

iestādes “Dricānu pagastu apvienības” struktūrvienībai “Nagļu pagasta pārvaldei” 

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

esošo pašvaldības nekustamo īpašumu kadastrālajai uzmērīšanai un ierakstīšanai 

zemesgrāmatā. 

 

22. § 

Par pakalpojuma maksas apstiprināšanu Rēzeknes novada pašvaldības struktūrvienībā 

“Audriņu pagasta pārvalde” 
(Ziņo S.Ančikovska) 

 

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

pagastu apvienības struktūrvienības “Audriņu pagasta pārvaldes” 2019.gada 2.maija iesniegumu 

Nr.2.2/36, Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītājas saskaņojumu, kā arī ņemot vērā Finanšu 
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pastāvīgās komitejas 2019.gada 9.maija priekšlikumu par uzņēmējdarbības konkurences 

kropļošanas novēršanu attiecīgajā teritorijā, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 13 (Regīna 

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

Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, 

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

 

1. no 2019.gada 1.jūnija apstiprināt šādu Rēzeknes novada pašvaldības Nautrēnu pagastu 

apvienības struktūrvienības “Audriņu pagasta pārvaldes” maksas pakalpojuma 

izcenojumu (neieskaitot PVN 21%. PVN likme piemērojama pēc attiecīgā laika perioda 

noteiktās PVN likmes valstī): 

Nr. 

p. 

k. 

Pakalpojuma veids Mērvienība 

Cena bez 

PVN 

(euro) 

Piezīmes 

 

1. Audriņu kultūras nama 

zāles telpu noma 

euro/h 6,31 Pakalpojums tiek piedāvāts 

tikai gadījumā, ja tas 

nekonkurē ar privāto sektoru 

2. Atzīt par spēku zaudējušu Rēzeknes novada domes 2016.gada 6.oktobra lēmuma “Par 

pakalpojumu maksu apstiprināšanu Audriņu pagasta pārvaldē” (protokols Nr.23, 11.§) 

1.punkta tabulas 3.apakšpunktu. 

 

23. § 

Par pakalpojumu maksu apstiprināšanu Rēzeknes novada pašvaldības struktūrvienībā 

“Feimaņu pagasta pārvalde”  
(Ziņo S.Ančikovska) 

 

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

apvienības struktūrvienības “Feimaņu pagasta pārvalde” 2019.gada 23.aprīļa iesniegumu 

Nr.2.2/43, Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītājas saskaņojumu, kā arī ņemot vērā Finanšu 

pastāvīgās komitejas 2019. gada 9.maija priekšlikumu par uzņēmējdarbības konkurences 

kropļošanas novēršanu attiecīgajā teritorijā, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 13 (Regīna 

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

Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, 

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

 

1. no 2019.gada 16.maija apstiprināt šādus Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagastu 

apvienības struktūrvienības “Feimaņu pagasta pārvalde” maksas pakalpojumu 

izcenojumu (neieskaitot PVN 21%. PVN likme piemērojama pēc attiecīgā laika perioda 

noteiktās PVN likmes valstī):  

Nr. 

p. 

k. 

Pakalpojuma 

veids 
Mērvienība 

Cena bez PVN 

(euro) 

Piezīmes 

 

1. Feimaņu kultūras 

nama mazās 

zāles noma 

euro/h 2,60 Pakalpojums tiek piedāvāts 

tikai gadījumā, ja tas 

nekonkurē ar privāto sektoru 

2. Feimaņu kultūras 

nama deju zāles 

noma 

euro /h 4,67 Pakalpojums tiek piedāvāts 

tikai gadījumā, ja tas 

nekonkurē ar privāto sektoru 

2. Atzīt par spēku zaudējušu Rēzeknes novada domes 2016.gada 20.oktobra lēmuma “Par 

pakalpojumu maksu apstiprināšanu Feimaņu pagasta pārvaldē” (protokols Nr.24, 14.§) 

1.punkta tabulas 12.-14.apakšpunktu. 
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24. § 

Par pakalpojumu maksu apstiprināšanu Rēzeknes novada pašvaldības struktūrvienībā 

“Ilzeskalna pagasta pārvalde”  
(Ziņo S.Ančikovska) 

 

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

pagastu apvienības struktūrvienības “Ilzeskalna pagasta pārvaldes” 2019.gada 30.aprīļa 

iesniegumu Nr.2.1/26, Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītājas saskaņojumu, kā arī ņemot 

vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2019. gada 9.maija priekšlikumu par uzņēmējdarbības 

konkurences kropļošanas novēršanu attiecīgajā teritorijā, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 

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

Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors 

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

 

1. no 2019.gada 16.maija apstiprināt šādus Rēzeknes novada pašvaldības Nautrēnu 

pagastu apvienības struktūrvienības “Ilzeskalna pagasta pārvaldes” maksas 

pakalpojumu izcenojumus (neieskaitot PVN 21%. PVN likme piemērojama pēc 

attiecīgā laika perioda noteiktās PVN likmes valstī): 

Nr. 

p. 

k. 

Pakalpojuma veids Mērvienība 

Cena 

bez PVN 

(euro) 

Piezīmes 

 

1. Ilzeskalna tautas nama 

lielas zāles telpu noma 

euro /h 5,03 Pakalpojums tiek piedāvāts tikai 

gadījumā, ja tas nekonkurē ar 

privāto sektoru 

2. Ilzeskalna tautas nama 

mazās zāles telpu 

noma 

euro /h 3,54 Pakalpojums tiek piedāvāts tikai 

gadījumā, ja tas nekonkurē ar 

privāto sektoru 

2.   Atzīt par spēku zaudējušu Rēzeknes novada domes 2016.gada 6.oktobra lēmuma “Par 

pakalpojumu maksu apstiprināšanu Ilzeskalna pagasta pārvaldē” (protokols Nr.23, 14.§) 

1.punkta tabulas 1.-4.punktu. 

 

 

25. § 

Par pakalpojumu maksu apstiprināšanu Rēzeknes novada pašvaldības struktūrvienībā 

“Lendžu pagasta pārvalde”  
(Ziņo S.Ančikovska) 

 

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

pagastu apvienības struktūrvienības “Lendžu pagasta pārvaldes” 2019.gada 3.maija iesniegumu 

Nr.2.2/86, Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītājas saskaņojumu, kā arī ņemot vērā Finanšu 

pastāvīgās komitejas 2019.gada 9.maija priekšlikumu par uzņēmējdarbības konkurences 

kropļošanas novēršanu attiecīgajā teritorijā, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 13 (Regīna 

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

Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, 

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

 

1. no 2019.gada 16.maija apstiprināt šādus Rēzeknes novada pašvaldības Nautrēnu 

pagastu apvienības struktūrvienības “Lendžu pagasta pārvaldes” maksas pakalpojumu 
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izcenojumus (neieskaitot PVN 21%. PVN likme piemērojama pēc attiecīgā laika 

perioda noteiktās PVN likmes valstī): 

Nr. 

p. 

k. 

Pakalpojuma veids Mērvienība 

Cena bez 

PVN 

(euro) 

Piezīmes 

 

1. Lendžu kultūras nama 

lielās zāles telpu noma 

euro/h 9,49 Pakalpojums tiek piedāvāts 

tikai gadījumā, ja tas 

nekonkurē ar privāto sektoru 

2. Lendžu kultūras nama 

mazās zāles telpu 

noma 

euro/h 3,07 Pakalpojums tiek piedāvāts 

tikai gadījumā, ja tas 

nekonkurē ar privāto sektoru 

2. Atzīt par spēku zaudējušu Rēzeknes novada domes 2016.gada 20.oktobra lēmumu “Par 

pakalpojumu maksu apstiprināšanu Lendžu pagasta pārvaldē” (protokols Nr.24, 17.§). 

 

26. § 

Par pakalpojumu maksu apstiprināšanu Rēzeknes novada pašvaldības struktūrvienībā 

“Lūznavas pagasta pārvalde”  
(Ziņo S.Ančikovska, Debatē E.Pizāne, A.Buharins, S.Šķesters, M.Švarcs, S.Ančikovska) 

 

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

apvienības struktūrvienības “Lūznavas pagasta pārvalde” 2019.gada 17.aprīļa iesniegumu 

Nr.2.2/28, Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītājas saskaņojumu, kā arī ņemot vērā Finanšu 

pastāvīgās komitejas 2019. gada 9.maija priekšlikumu par uzņēmējdarbības konkurences 

kropļošanas novēršanu attiecīgajā teritorijā, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 13 (Regīna 

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

Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, 

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

 

1. no 2019.gada 16.maija apstiprināt šādus Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagastu 

apvienības struktūrvienības “Lūznavas pagasta pārvalde” maksas pakalpojumu 

izcenojumus (neieskaitot PVN 21%. PVN likme piemērojama pēc attiecīgā laika 

perioda noteiktās PVN likmes valstī): 

Nr. 

p.k. 

Pakalpojuma 

veids 
Mērvienība 

Cena bez 

PVN 

(euro) 

Piezīmes 

 

1. Ceremoniālās ēkas 

telpu noma 

euro/dienn. 5,12  Pakalpojums tiek piedāvāts 

tikai gadījumā, ja tas 

nekonkurē ar privāto sektoru 

2. Lūznavas pagasta 

pārvaldes ēkas 

zāles noma 

euro/h 4,48  Pakalpojums tiek piedāvāts 

tikai gadījumā, ja tas 

nekonkurē ar privāto sektoru 

2. Atzīt par spēku zaudējušu Rēzeknes novada domes 2016.gada 20.oktobra lēmuma “Par 

pakalpojumu maksu apstiprināšanu Lūznavas pagasta pārvaldē” (protokols Nr.24, 18.§) 

tabulas 5.punktu. 

 

 

27. § 

Par pakalpojumu maksu apstiprināšanu Rēzeknes novada pašvaldības struktūrvienībā 

“Nautrēnu pagasta pārvalde”  
(Ziņo S.Ančikovska) 
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4.punktu, Nautrēnu 

pagastu apvienības struktūrvienības “Nautrēnu pagasta pārvaldes” 2019.gada 8.maija iesniegumu 

Nr.2.2/3, Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītājas saskaņojumu, kā arī ņemot vērā Finanšu 

pastāvīgās komitejas 2019.gada 9.maija priekšlikumu par uzņēmējdarbības konkurences 

kropļošanas novēršanu attiecīgajā teritorijā, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 12 (Regīna 

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

Lukaševičs, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs 

Šķesters, Monvīds Švarcs), “pret” – 1 (Anita Ludborža), “atturas” - nav, n o l e m j: 

 

1. no 2019.gada 1.jūnija apstiprināt šādu Rēzeknes novada pašvaldības Nautrēnu pagastu 

apvienības struktūrvienības “Nautrēnu pagasta pārvaldes” maksas pakalpojumu 

izcenojumus (neieskaitot PVN 21%. PVN likme piemērojama pēc attiecīgā laika 

perioda noteiktās PVN likmes valstī): 

Nr. 

p. 

k. 

Pakalpojuma veids Mērvienība 

Cena bez 

PVN 

(euro) 

Piezīmes 

 

1.  Telpu noma Nautrēnu 

sporta hallē – 

kultūras namā 

euro/h 13,43  Pakalpojums tiek piedāvāts 

tikai gadījumā, ja tas 

nekonkurē ar privāto sektoru 

2.   Atzīt par spēku zaudējušu Rēzeknes novada domes 2016.gada 6.oktobra lēmuma “Par 

pakalpojumu maksu apstiprināšanu Nautrēnu pagasta pārvaldē” (protokols Nr.23, 17.§) 

1.punkta tabulas 4. un 5.punktu. 

 

28. § 

Par 2014.gada 16.aprīļa zemes nomas līguma Nr. 8-7.1/837 darbības termiņa pagarināšanu 

un zemes nomas līguma izteikšanu jaunā redakcijā  
(Ziņo A.Bringule) 

 

Izskatījusi zemnieku saimniecības “Zelmeņi”, reģistrācijas Nr.42401017934, juridiskā 

adrese: “Liepukalns”, Škinči, Lendžu pagasts, Rēzeknes novads, 2019.gada 11.marta iesniegumu, 

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

ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 9.maija priekšlikumu, Rēzeknes novada 

dome, balsojot “par” - 13 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, 

Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris 

Stanka, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs), “pret” - nav, “atturas” - nav, 

n o l e m j: 

 

pieņemt lēmumu par 2014.gada 16.aprīļa zemes nomas līguma Nr.8-7.1/837 darbības 

termiņa pagarināšanu un zemes nomas līguma izteikšanu jaunā redakcijā (lēmums pievienots). 

 

29. § 

Par 2014.gada 28.aprīļa zemes nomas līguma Nr. 8-7.1/897 darbības termiņa pagarināšanu 

un zemes nomas līguma izteikšanu jaunā redakcijā  
(Ziņo A.Bringule) 

 

Izskatījusi zemnieku saimniecības “Lapegles”, reģistrācijas Nr.42401001435, juridiskā 

adrese: “Lapegles”, Kozubērži, Lendžu pagasts, Rēzeknes novads, 2019.gada 28.februāra 

iesniegumu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 37.panta sesto daļu, 41.panta pirmās daļas 

3.punktu, ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 9.maija priekšlikumu, Rēzeknes 
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novada dome, balsojot “par” - 13 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis 

Deksnis, Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, 

Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs), “pret” - nav, “atturas” 

- nav, n o l e m j: 

 

pieņemt lēmumu par 2014.gada 28.aprīļa zemes nomas līguma Nr.8-7.1/897 darbības 

termiņa pagarināšanu un zemes nomas līguma izteikšanu jaunā redakcijā (lēmums pievienots). 

 

30. § 

Par 2013.gada 1.oktobra zemes nomas līguma Nr. 158/2377 darbības termiņa pagarināšanu 

un zemes nomas līguma izteikšanu jaunā redakcijā  
(Ziņo A.Bringule) 

 

Izskatījusi V. J., adrese: (..), iesniegumu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

37.panta sesto daļu, 41.panta pirmās daļas 3.punktu, ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 

2019.gada 9.maija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 13 (Regīna Baranova, 

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

Lukaševičs, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs 

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

 

pieņemt lēmumu par 2013.gada 1.oktobra zemes nomas līguma Nr. 158/2377 darbības 

termiņa pagarināšanu un zemes nomas līguma izteikšanu jaunā redakcijā (lēmums pievienots). 

 

31. § 

Par 2014.gada 17.aprīļa zemes nomas līguma Nr. 8-7.1/845 darbības termiņa pagarināšanu 

un zemes nomas līguma izteikšanu jaunā redakcijā  
(Ziņo A.Bringule) 

 

Izskatījusi D. G., deklarētā dzīvesvieta: (..), 2019.gada 12.marta iesniegumu, pamatojoties 

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

Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 9.maija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot 

“par” - 13 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Anatolijs 

Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris Stanka, 

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

n o l e m j: 

 

pieņemt lēmumu par 2014.gada 17.aprīļa zemes nomas līguma Nr.8-7.1/845 darbības 

termiņa pagarināšanu un zemes nomas līguma izteikšanu jaunā redakcijā (lēmums pievienots). 

 

32. § 

Par 2014.gada 22.aprīļa zemes nomas līguma Nr. 8-7.1/867 darbības termiņa pagarināšanu 

un zemes nomas līguma izteikšanu jaunā redakcijā  
(Ziņo A.Bringule) 

 

Izskatījusi D. G., deklarētā dzīvesvieta: (adrese), 2019.gada 13.marta iesniegumu, 

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

ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 9.maija priekšlikumu, Rēzeknes novada 

dome, balsojot “par” - 13 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, 

Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Pēteris 

Stanka, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs), “pret” - nav, “atturas” - nav, 

n o l e m j: 
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pieņemt lēmumu par 2014.gada 22.aprīļa zemes nomas līguma Nr.8-7.1/867 darbības 

termiņa pagarināšanu un zemes nomas līguma izteikšanu jaunā redakcijā (lēmums pievienots). 

 

33. § 

Par īrētās dzīvojamās telpas apmaiņu pret citu īrējamu dzīvojamo telpu B.L. Stružānu 

pagastā  
(Ziņo S.Strankale) 

 

Izskatījusi B. L. iesniegumu par dzīvojamās telpas apmaiņu, pamatojoties uz likuma „Par 

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

veselības aizsardzības jautājumu pastāvīgās komitejas 2019.gada 9.maija priekšlikumu, Rēzeknes 

novada dome, balsojot “par” - 13 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis 

Deksnis, Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, 

Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs), “pret” - nav, “atturas” 

- nav, n o l e m j: 

 

1. pieņemt lēmumu par īrētās dzīvojamās telpas apmaiņu pret citu īrējamu dzīvojamo telpu 

B. L. Stružānu pagastā (lēmums pievienots). 

2. Uzdot pašvaldības SIA “Stružānu siltums” valdes loceklim Renāram Vabalam sagatavot 

un noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar B.L. 

 

34. § 

Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu  
(Ziņo S.Strankale) 

 

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

sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 5.panta pirmo daļu, 11.panta otro daļu, 

Rēzeknes novada pašvaldības 2009.gada 3.decembra saistošo noteikumu Nr.9 „Par sociālo 

dzīvokļu izīrēšanas kārtību” 2.1.punktu, 1.7.2.punktu, 1.8.punktu, 5.4.punktu, ņemot vērā Sociālo 

un veselības aizsardzības jautājumu pastāvīgās komitejas 2019.gada 16.maija priekšlikumu, 

Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 13 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars 

Buharins, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Elvīra Pizāne, 

Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs), “pret” 

- nav, “atturas” - nav, n o l e m j: 

 

1. atzīt A. V., personas kods (kods), par tiesīgu īrēt sociālo dzīvokli, noteikt īrētajam 

dzīvoklim Miera ielā 5 – (numurs), Strūžānos, Stružānu pagastā, Rēzeknes novadā, 

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

2019.gada 16.maija līdz 2019.gada 15.novembrim. Uzdot SIA “STRŪŽĀNU 

SILTUMS” valdes loceklim Renāram Vabalam sagatavot un noslēgt sociālā dzīvokļa 

īres līgumu ar A. V. 

2. Atzīt J.A., personas kods (kods), par tiesīgu īrēt sociālo dzīvokli, noteikt īrētajam 

dzīvoklim Egļu ielā 1 – (numurs), Lendžos, Lendžu pagastā, Rēzeknes novadā, sociālā 

dzīvokļa statusu, noslēdzot sociālā dzīvokļa īres līgumu uz noteiktu laiku no 2019.gada 

16.maija līdz 2019.gada 15.novembrim. Uzdot Nautrēnu pagastu apvienības 

struktūrvienības Lendžu pagasta pārvaldes vadītājam Voldemāram Deksnim sagatavot 

un noslēgt sociālā dzīvokļa īres līgumu ar J.A. 

3. Atzīt A. B., personas kods (kods), par tiesīgu īrēt sociālo dzīvokli, noteikt īrētajam 

dzīvoklim Egļu ielā 1 – (numurs), Lendžos, Lendžu pagastā, Rēzeknes novadā, sociālā 

dzīvokļa statusu, noslēdzot sociālā dzīvokļa īres līgumu uz noteiktu laiku no 2019.gada 
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16.maija līdz 2019.gada 15.novembrim. Uzdot Nautrēnu pagastu apvienības 

struktūrvienības Lendžu pagasta pārvaldes vadītājam Voldemāram Deksnim sagatavot 

un noslēgt sociālā dzīvokļa īres līgumu ar A. B. 

 

35. § 

Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2019.gada 2.maija Nekustamā īpašuma (zemes) 

Brāļu Skrindu ielā 2A, Rēzeknē, kadastra Nr.2100 008 1012, izsoles noteikumos 
(Ziņo I.Ladnā) 

 

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

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

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

Rēzeknes novada dome, balsojot “par” - 13 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars 

Buharins, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Elvīra Pizāne, 

Guntis Rasims, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs), “pret” 

- nav, “atturas” - nav, n o l e m j: 

 

1. izdarīt grozījumus Rēzeknes novada pašvaldības nekustamā īpašuma (zemes) Brāļu 

Skrindu ielā 2A, Rēzeknē, kadastra apzīmējums 2100 008 1012, 6500 m2 (kadastra 

Nr.2100 008 1012) atsavināšanas izsoles noteikumos (apstiprināti Rēzeknes novada 

domes 2019.gada 2.maija sēdē, protokols Nr.10, 12.§), nosakot, ka izsole notiks 

2019.gada 18.jūnijā (grozītie izsoles noteikumi pievienoti). 

2. Noteikumu grozījumi stājas spēkā 2019.gada 16.maijā. 

3. Uzdot Juridiskajai un lietvedības nodaļas juristei I.Ladnajai nodrošināt informācijas par 

izsoli publicēšanu oficiālajā laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. 

4. Uzdot Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļai nodrošināt izsoles 

noteikumu publicēšanu Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapā. 

 

 

Sēde slēgta 10:26 

 

 

Nākamā kārtējā Rēzeknes novada domes sēde tiek sasaukta 2019.gada 6.jūnijā. 

 

 

Pielikumi: 

1. Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 16.maija saistošie noteikumi Nr.41 „Grozījumi 

Rēzeknes novada pašvaldības 2017.gada 20.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 

„RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS”” uz 1 lapas  

2. Rēzeknes novada pašvaldības 2019.gada 16.maija saistošo noteikumu Nr.41 „Grozījumi 

Rēzeknes novada pašvaldības 2017.gada 20.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 

„RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS”” paskaidrojuma raksts uz 2 

lapām  

3. Pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7862 002 0225 Kaunatas 

pagastā, nomas tiesību izsoles noteikumi ar pielikumiem, ar nomā nododamās zemes 

apsekošanas aktu un nomā nododamās zemes nosacītās nomas maksas noteikšanas 

protokolu pielikumā, kopā uz 18 lapām 

4. Pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7862 002 0087 Kaunatas 

pagastā, nomas tiesību izsoles noteikumi ar pielikumiem, ar nomā nododamās zemes 

apsekošanas aktu un nomā nododamās zemes nosacītās nomas maksas noteikšanas 

protokolu pielikumā, kopā uz 18 lapām 
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5. Neapbūvētas pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7886 004 

0068 Sakstagala pagastā, nomas tiesību izsoles noteikumi ar pielikumiem, ar nomā 

nododamās zemes apsekošanas aktu un nomā nododamās zemes nosacītās nomas 

maksas noteikšanas protokolu pielikumā, kopā uz 18 lapām 

6. Neapbūvētas pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7886 004 

0067 Sakstagala pagastā, nomas tiesību izsoles noteikumi ar pielikumiem, ar nomā 

nododamās zemes apsekošanas aktu un nomā nododamās zemes nosacītās nomas 

maksas noteikšanas protokolu pielikumā, kopā uz 18 lapām 

7. Aizsardzības ministrijas 2019.gada 7.maija vēstules Nr.MV-N/1102 “Par nekustamā 

īpašuma “Lidlauks Rēzekne 1” pārņemšanu valsts īpašumā Aizsardzības ministrijas 

valdījumā” kopija uz 1 lapas 

8. Nautrēnu pagastu apvienības struktūrvienības “Audriņu pagasta pārvalde” 2019.gada 

2.maija iesnieguma Nr.2.2/36 kopija ar informāciju par uzņēmēju aptauju un ar 

pakalpojumu izcenojumiem pielikumā, kopā uz 3 lapām 

9. Maltas pagastu apvienības struktūrvienības “Feimaņu pagasta pārvalde” 2019.gada 

23.aprīļa iesnieguma Nr.2.2/43 kopija ar informāciju par uzņēmēju aptauju un ar 

pakalpojumu izcenojumiem pielikumā, kopā uz 4 lapām 

10. Nautrēnu pagastu apvienības struktūrvienības “Ilzeskalna pagasta pārvaldes” 2019.gada 

30.aprīļa iesniegumu Nr.2.1/26 kopija ar informāciju par uzņēmēju aptauju un ar 

pakalpojumu izcenojumiem pielikumā, kopā uz 4 lapām 

11. Nautrēnu pagastu apvienības struktūrvienības “Lendžu pagasta pārvaldes” 2019.gada 

3.maija iesniegumu Nr.2.2/86 kopija ar informāciju par uzņēmēju aptauju un ar 

pakalpojumu izcenojumiem pielikumā, kopā uz 3 lapām 

12. Maltas pagastu apvienības struktūrvienības “Lūznavas pagasta pārvalde” 2019.gada 

17.aprīļa iesniegumu Nr.2.2/28 ar informāciju par uzņēmēju aptauju un ar pakalpojumu 

izcenojumiem pielikumā, kopā uz 5 lapām 

13. Nautrēnu pagastu apvienības struktūrvienības “Nautrēnu pagasta pārvaldes” 2019.gada 

8.maija iesniegumu Nr.2.2/3 ar informāciju par uzņēmēju aptauju un ar pakalpojumu 

izcenojumiem pielikumā, kopā uz 6 lapām 

14. Grozīti Nekustamā īpašuma (zemes) Brāļu Skrindu ielā 2A, Rēzeknē, kadastra 

apzīmējums 2100 008 1012, 6500 m2 (kadastra numurs 2100 008 1012) izsoles 

noteikumi uz 6 lapām 

15. Rēzeknes novada domes lēmumi (administratīvie akti) 8.§ - 20.§, 28.§ - 33.§, kopā uz 

26 lapām 

 

 

Sēdes vadītājs                                                                                                     Monvīds Švarcs 

2019.gada 16.maijā 
 
 

 

Protokoliste                                                                                                         Ilona Turka 

2019.gada 16.maijā 

 

 


