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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 4.jūlijā                                                                                                                     Nr.16 
 

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, Pāvels Melnis, 

Edgars Nizins, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs  

Šķesters 

– Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniece Elvīra Pizāne 

– Rēzeknes novada pašvaldības izpilddirektors Jānis Troška 

– Rēzeknes novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības juriste Sandra Frančenko 

− Rēzeknes novada pašvaldības Zemes pārvaldības dienesta vecākā zemes lietu speciālistus 

Marta Vizule 

− Rēzeknes novada pašvaldības Zemes pārvaldības dienesta speciāliste zemes nomas 

jautājumos Anita Bringule 

− Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas vecākā vides aizsardzības 

speciāliste Terēzija Kruste  

− Rēzeknes novada pašvaldības Sociālā dienesta nodaļas sociālā darbiniece Sanita Tauriņa 

− Laikraksta „Rēzeknes Vēstis” žurnāliste Marina Tetarenko 

 

Nepiedalās:  

− Rēzeknes novada domes deputāts Ērika Teirumnieka – pamatdarbā 

 

Darba kārtībā: 

1. Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības Ētikas kodeksā 

2. Par grozījumiem Gaigalavas pamatskolas nolikumā  

3. Par nekustamā īpašuma „Autogarāža 1”, Strūžānu pagasts, izsoles rezultātu 

apstiprināšanu  

4. Par kustamās mantas – vieglās automašīnas Mitsubishi Outlander – pārdošanu 

mutiskā izsolē ar augšupejošu soli Feimaņu pagastā  

5. Par kustamās mantas – pasažieru autobusa SETRA S 309 HD – pārdošanu mutiskā 

izsolē ar augšupejošu soli Feimaņu pagastā  
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6. Par dzīvokļa īpašuma Nr.13 Krasta ielā 3, Ratniekos, Čornajas pagastā, nosacītās 

cenas apstiprināšanu  

7. Par nekustamā īpašuma „Liniņi 1” Gaigalavas pagastā nosacītās cenas 

apstiprināšanu  

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

nodošanu atsavināšanai J. C.  

9. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(numurs), Rāznas iela 24, Kaunata, Kaunatas pagasts, 

nodošanu atsavināšanai V. G. 

10. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(numurs), Jaunatnes iela 1, Lūznava, Lūznavas pagasts, 

nodošanu atsavināšanai A.T.  

11. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(numurs), Jaunatnes iela 1, Lūznava, Lūznavas pagasts, 

nodošanu atsavināšanai I.S. 

12. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(numurs), Jaunatnes iela 1, Lūznava, Lūznavas pagasts, 

nodošanu atsavināšanai D. K.  

13. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(numurs), Jaunatnes iela 1, Lūznava, Lūznavas pagasts, 

nodošanu atsavināšanai T. K. 

14. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(numurs), Jaunatnes iela 3, Lūznava, Lūznavas pagasts, 

nodošanu atsavināšanai A.K.  

15. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(numurs), Jaunatnes iela 3, Lūznava, Lūznavas pagasts, 

nodošanu atsavināšanai A.T. 

16. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(numurs), Jaunatnes iela 3, Lūznava, Lūznavas pagasts, 

nodošanu atsavināšanai A. V. 

17. Par dzīvokļa īpašuma Nr.(numurs), Parka iela 2, Lūznava, Lūznavas pagasts, 

nodošanu atsavināšanai D. S.  

18. Par piekrišanu zemes iegūšanai I. S. īpašumā Ozolaines pagastā  

19. Par Bižas ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2019.gadam  

20. Par Meirānu ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2019.gadam  

21. Par starpgabala statusa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7854 007 

0393 Gaigalavas pagastā  

22. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2009.gada 29.decembra lēmuma „Par 

Rēzeknes novada pašvaldībai piekrītošajām apbūvētām un neapbūvētām zemes 

vienībām, valstij piekritīgajām apbūvētajām un neapbūvētajām zemes vienībām un 

zemes izmantošanu zemes reformas pabeigšanai” pielikuma sarakstā Nr.7 Griškānu 

pagastā  

23. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2009.gada 29.decembra lēmuma „Par 

Rēzeknes novada pašvaldībai piekrītošajām apbūvētām un neapbūvētām zemes 

vienībām, valstij piekritīgajām apbūvētajām un neapbūvētajām zemes vienībām un 

zemes izmantošanu zemes reformas pabeigšanai” pielikuma sarakstā Nr.24 Strūžānu 

pagastā  

24. Par neapbūvētas un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantotas pašvaldībai 

piekrītošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7854 007 0169 reģistrēšanu 

zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda Gaigalavas pagastā  

25. Par neapbūvētas un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantotas pašvaldībai 

piekrītošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7866 001 0112 reģistrēšanu 

zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda Lendžu pagastā  

26. Par 2014.gada 21.maija zemes nomas līguma Nr.24 darbības termiņa pagarināšanu 

un zemes nomas līguma izteikšanu jaunā redakcijā  

27. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu  
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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” 

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

Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, 

Juris Runčs, Pēteris Stanka, Viktors Ščerbakovs, Staņislavs  Šķesters, Monvīds Švarcs), “pret” - 

nav, “atturas” – nav, n o l e m j: 

 

apstiprināt izsludināto Rēzeknes novada domes 2019.gada 4.jūlija sēdes darba kārtību 

(1. - 27.jautājums). 

 

 

1. § 

Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības Ētikas kodeksā  
(Ziņo I.Turka) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Valsts pārvaldes 

iekārtas likuma 73.panta pirmās daļas 4.punktu, ņemot vērā Rēzeknes novada domes 2019.gada 

20.jūnija lēmumu “Par Kārtības, kādā darbinieks ziņo par iespējamiem pārkāpumiem un 

koruptīvām darbībām Rēzeknes novada pašvaldībā un kādā veidā rīkojas dāvanu/kukuļa 

piedāvāšanas gadījumā apstiprināšanu” (protokols Nr.14, 3.§) un Finanšu pastāvīgās komitejas 

2019.gada 27.jūnija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” 16 (Regīna Baranova, 

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

Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris 

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

n o l e m j: 

 

1. izdarīt Rēzeknes novada pašvaldības Ētika kodeksā, turpmāk tekstā – Kodekss, 

(apstiprināts Rēzeknes novada domes 2013.gada 19.decembra sēdē (protokols Nr.30, 

3.§) šādus grozījumus:  

1.1. Papildināt Kodeksa 6.1.2.apakšpunktu ar 6.1.2.1.apakšpunktu šādā redakcijā: 

“6.1.2.1. par augstu tiesisko apziņu uzskatāma rīcība, kad darbinieks izmanto tam 

uzticēto varu un tiesības izmanto tikai saskaņā ar likumu un citiem 

normatīviem aktiem.” 

1.2. Papildināt Kodeksa 6.2.2.apakšpunktu pēc vārda “darbinieks” ar vārdu 

“nekavējoties”. 

1.3. Papildināt Kodeksa 6.3.2.apakšpunktu ar 6.3.2.1.apakšpunktu un 

6.3.2.2.apakšpunktu šādā redakcijā: 

“6.3.2.1. norobežošanās no ārējās ietekmes nozīmē, ka darbinieks nedrīkst 

iesaistīties nekādā darbībā vai darījumā vai ieņemt jebkādu amatu, 

apmaksātu vai neapmaksātu, kas nav savietojams ar tās kā amatpersonas 

pienākumu pienācīgu izpildi vai kas tai traucē to darīt. Ja nav skaidrs, vai 

noteikta darbība ir savietojama, darbiniekam jālūdz tiešā vadītāja vai 

augstākstāvošas institūcijas viedoklis; 

6.3.2.2. par personiskajām interesēm ir uzskatāma jebkāda labuma gūšana 

darbiniekam, tā ģimenei, tuviem radiniekiem, draugiem un personām vai 

organizācijām, ar ko tam ir vai ir bijušas darījumu vai politiskās 
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attiecības. Pie tām pieder arī ar iepriekšminēto saistīta finansiālā vai 

civilā atbildība.” 

1.4. Papildināt Kodeksa 6.5.punktu ar 6.5.1.apakšpunktu šādā redakcijā: 

“6.5.1. darbiniekam ir jābūt godīgam, objektīvam un kvalificētam un savi 

pienākumi jāveic cik vien iespējams prasmīgi, taisnīgi un ar izpratni, 

ievērojot tikai sabiedrības intereses un attiecīgās lietas būtiskos apstākļus.” 

2. Kodeksa grozījumi stājas spēkā ar 2019.gada 4.jūliju. 

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

pašvaldības Ētika kodeksa konsolidēšanu. 

4. Uzdot Attīstības plānošanas nodaļai nodrošināt konsolidētā Rēzeknes novada 

pašvaldības Ētika kodeksa publicēšanu Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapā. 

5. Atzīt ar 2019.gada 4.jūliju par spēku zaudējušu Rēzeknes novada pašvaldības Ētika 

kodeksa normu piemērošanas kārtību (apstiprināta Rēzeknes novada domes 2014.gada 

5.marta sēdē (protokols Nr.6, 1.§). 

 

2. § 

Par grozījumiem Gaigalavas pamatskolas nolikumā  
(Ziņo V.Deksnis) 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Izglītības likuma 

22.panta pirmo daļu, Rēzeknes novada pašvaldības Gaigalavas pamatskolas nolikuma (apstiprināts 

Rēzeknes novada domes 2018.gada 21.jūnija sēdē, protokols Nr.14, 5.§) 61.punktu, ņemot vērā 

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu pastāvīgās komitejas 2019.gada 27.jūnija priekšlikumu, 

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

Buharins, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, 

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

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

 

1. apstiprināt Gaigalavas pamatskolas nolikumā šādus grozījumus: 

1.1. izslēgt nolikuma 1.punkta otro teikumu; 

1.2. izslēgt nolikuma 8.2.apakšpunktu; 

1.3. izteikt 9.punkta otro teikumu šādā redakcijā: “8.5. apakšpunktā minētā izglītības 

programma tiek realizēta pēc adreses - Skolas iela 5, Rikava, Rikavas pagasts, 

Rēzeknes novads, LV- 4618.”; 

1.4. izslēgt nolikuma 22.2.apakšpunktā, 25.punktā un 27.punktā pēc 3.teikuma iekavas 

un iekavās rakstīto; 

1.5. izteikt 48.punktu šādā redakcijā: “48. Skola neveic saimniecisko darbību. Skolas 

saimnieciski tehnisko darbību veic Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Dricānu 

pagasta apvienība” struktūrvienība “Gaigalavas pagasta pārvalde” (turpmāk tekstā – 

Pārvalde), to savstarpēji saskaņojot ar Skolas direktoru. Skolas pirmsskolas grupas 

saimnieciski tehnisko darbību veic Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Dricānu 

pagastu apvienība” struktūrvienība “Rikavas pagasta pārvalde”, to savstarpēji 

saskaņojot ar Skolas direktoru.”; 

1.6. izteikt 71.punktu šādā redakcijā: “71. Sadarbībā ar Dibinātāja norādīto iestādi Skola 

organizē un kontrolē darba aizsardzības pasākumus un veic darba vides iekšējo 

uzraudzību”. 

2. Grozījumi piemērojami ar 2019.gada 30.augustu. 

3. Izglītības pārvaldei veikt nolikuma konsolidāciju. 
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3. § 

Par nekustamā īpašuma „Autogarāža 1”, Strūžānu pagasts, izsoles rezultātu 

apstiprināšanu  
(Ziņo I.Turka, Debatē S.Šķesters, I.Turka, M.Švarcs) 

 

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

personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, un otro daļu, 4.panta pirmo 

un otro daļu, 6.panta otro daļu, Rēzeknes novada domes 2019.gada 4.aprīļa lēmumu „Par 

nekustamā īpašuma “Autogarāža 1” Strūžānu pagastā, Rēzeknes novadā, atsavināšanu, pārdodot 

mutiskā izsolē ar augšupejošu soli” (protokols Nr.8, 10.§), ņemot vērā SIA „Strūžānu siltums” 

2019.gada 4.jūnija izsoles protokolu, Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 27.jūnija 

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

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

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

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

 

1. apstiprināt Rēzeknes novada pašvaldības SIA „Strūžānu siltums” piederošā nekustamā 

īpašuma „Autogarāža 1” ar kadastra Nr.7894 502 004, kas sastāv no nedzīvojamās ēkas 

ar kadastra apzīmējumu 7894 002 0199 001, izsoles rezultātus, nosakot par izsoles 

uzvarētāju J. C., kas ieguva pirkuma tiesības uz minēto nekustamo īpašumu par izsolē 

nosacīto augstāko cenu EUR 3 803,02 (trīs tūkstoši astoņi simts trīs euro 02 centi). 

2. Uzdot Rēzeknes novada pašvaldības SIA „Strūžānu siltums” valdes loceklim Renāram 

Vabalam noslēgt un parakstīt pirkuma līgumu ar izsoles uzvarētāju J. C., personas kods 

(..), adrese: (..). 

 

4. § 

Par kustamās mantas – vieglās automašīnas Mitsubishi Outlander – pārdošanu mutiskā 

izsolē ar augšupejošu soli Feimaņu pagastā  
(Ziņo I.Turka) 

 

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

daļas 17. un 27.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 

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

piekto daļu, ņemot vērā Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Maltas pagastu apvienība” 

struktūrvienības “Feimaņu pagasta pārvalde” 2019.gada 25.jūnija ierosinājumu par kustamās 

mantas izsoli, pievienoto tehniskā vērtētāja Daiņa Ančupāna 2019.gada 10.jūnija ekspertīzes 

slēdzienu Nr.56 un Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 27.jūnija priekšlikumu, Rēzeknes 

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

Deksnis, Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, 

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

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

 

1. nodot atsavināšanai Rēzeknes novada pašvaldībai piederošo kustamo mantu - 

Mitsubishi Outlander, valsts reģistrācijas Nr. GP2994, pamatlīdzekļa uzskaites kartīte 

Nr.538, automašīnas turētājs – Feimaņu pagasta pārvalde, nosakot atsavināšanas veidu 

– pārdošana mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.  

2. Noteikt kustamās mantas nosacīto cenu (izsoles sākumcenu) – EUR 2240,00 (divi 

tūkstoši divi simti četrdesmit euro 00 centi). 

3. Izveidot komisiju izsoles procedūras veikšanai šādā sastāvā: 

komisijas priekšsēdētāja - Anita Verčinska, struktūrvienības “Feimaņu pagasta 

pārvalde” vadītāja; 
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komisijas locekļi:  Aksana Baboviča, iestādes “Maltas pagastu apvienība” 

vecākā grāmatvede; 

Viktors Smirnovs, automobiļa vadītājs. 

4. Komisijai izsoles organizēšanai izstrādāt un apstiprināt izsoles noteikumus. 

5. Komisijai nodrošināt informācijas publicēšanu par izsoli atbilstoši normatīvo aktu 

noteikumiem, tajā skaitā arī Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapā. 

6. Komisijai izsoles rezultātus iesniegt apstiprināšanai Rēzeknes novada domei.  

 

5. § 

Par kustamās mantas – pasažieru autobusa SETRA S 309 HD – pārdošanu mutiskā izsolē 

ar augšupejošu soli Feimaņu pagastā  
(Ziņo I.Turka) 

 

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

daļas 17. un 27.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 

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

piekto daļu, ņemot vērā Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Maltas pagastu apvienība” 

struktūrvienības “Feimaņu pagasta pārvalde” 2019.gada 25.jūnija ierosinājumu par kustamās 

mantas izsoli, pievienoto tehniskā vērtētāja Daiņa Ančupāna 2019.gada 10.jūnija ekspertīzes 

slēdzienu Nr.57 un Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 27.jūnija priekšlikumu, Rēzeknes 

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

Deksnis, Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, 

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

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

 

1. nodot atsavināšanai Rēzeknes novada pašvaldībai piederošo kustamo mantu - SETRA 

S 309 HD, valsts reģistrācijas Nr. JS3842, pamatlīdzekļa uzskaites kartīte Nr.709, 

automašīnas turētājs – Feimaņu pagasta pārvalde, nosakot atsavināšanas veidu – 

pārdošana mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.  

2. Noteikt kustamās mantas nosacīto cenu (izsoles sākumcenu) – EUR 5500,00 (pieci 

tūkstoši pieci simti euro 00 centi),  

3. Izveidot komisiju izsoles procedūras veikšanai šādā sastāvā: 

komisijas priekšsēdētāja - Anita Verčinska, struktūrvienības “Feimaņu pagasta 

pārvalde” vadītāja; 

komisijas locekļi:  Aksana Baboviča, iestādes “Maltas pagastu apvienība” vecākā 

grāmatvede; 

Viktors Smirnovs, automobiļa vadītājs. 

4. Komisijai izsoles organizēšanai izstrādāt un apstiprināt izsoles noteikumus. 

5. Komisijai nodrošināt informācijas publicēšanu par izsoli atbilstoši normatīvo aktu 

noteikumiem, tajā skaitā arī Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapā. 

6. Komisijai izsoles rezultātus iesniegt apstiprināšanai Rēzeknes novada domei.  

 

6. § 

Par dzīvokļa īpašuma Nr.(numurs) Krasta ielā 3, Ratniekos, Čornajas pagastā, nosacītās 

cenas apstiprināšanu  
(Ziņo I.Turka) 

 

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

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

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

1.marta noteikumu Nr.6 “Kārtība, kādā notiek pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas 
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process un atsavināšanas rezultātā iegūto līdzekļu izlietošana Rēzeknes novada pašvaldībā” 

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

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

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

domes 2019.gada 7.februāra lēmumu (protokols Nr.4, 13.§) “Par dzīvokļa īpašuma Nr.(numurs), 

Krasta ielā 3, Ratniekos, Čornajas pagastā, nodošanu atsavināšanai J. P.” un J. P. 2019.gada 

19.jūnija iesniegumu, ņemot vērā Kaunatas pagastu apvienība struktūrvienības „Čornajas pagasta 

pārvalde” dzīvokļa īpašuma Nr.(numurs), Krasta iela 3, Kaunatas pagastu apvienības 

struktūrvienības “Čornajas pagasta pārvalde” novērtēšanas komisijas 2019.gada 25.jūnija sēdes 

protokolu un Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 27.jūnija priekšlikumu, Rēzeknes novada 

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

Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, Elvīra 

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

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

 

1. apstiprināt dzīvokļa īpašuma Nr.(numurs) Krasta ielā 3, Ratniekos, Čornajas pagastā, 

Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7846 900 0194, nosacīto cenu EUR 2 366,34 (divi 

tūkstoši trīs simti sešdesmit seši euro, 34 centi). 

2. Pārdot J. P., personas kods (..), dzīvo Krasta ielā 3-(numurs), Ratniekos, Čornajas 

pagastā, Rēzeknes novadā, dzīvokļa īpašumu Nr.(numurs), platība 84,20 m2 ar kadastra 

Nr.7892 900 0194, kas atrodas Krasta ielā 3, Ratniekos, Čornajas pagastā, Rēzeknes 

novadā, par brīvu cenu, kas ir vienāda ar nosacīto cenu, t.i., EUR 2 366,34 (divi tūkstoši 

trīs simti sešdesmit seši euro, 34 centi).  

3. Noteikt pirmo iemaksu 10 procentu apmērā no dzīvokļa īpašuma Nr.(numurs), nosacītās 

cenas, t. i., EUR 236,63 (divi simti trīsdesmit seši euro 63 centi). 

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

5. Uzdot Kaunatas pagastu apvienības struktūrvienībai „Čornajas pagasta pārvalde” trīs 

darba dienu laikā no pirmās iemaksas samaksas dienas paziņot Juridiskajai un 

lietvedības nodaļai par pirmās iemaksas samaksu. 

6. Uzdot Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniecei Elvīrai Pizānei noslēgt 

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

nesamaksātās pirkuma maksas daļas un par pirkuma līgumā noteikto maksājumu 

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

summas par katru kavējuma dienu. 

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

13.§) 2.punktu, 2019.gada 7.martā J. P. iemaksāja Rēzeknes novada pašvaldības 

iestādes “Kaunatas pagastu apvienība” struktūrvienības „Čornajas pagasta pārvalde”, 

reģistrācijas Nr.40900027411, AS “Swedbank” norēķinu kontā 

LV63HABA0551046070682 EUR 215,00 (divi simti piecpadsmit euro 00 centu). 

10. Ieskaitīt atlikušo pirkuma maksas daļu EUR 2 151,34 (divi tūkstoši viens simts 

piecdesmit viens euro 34 centi) Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Kaunatas 

pagastu apvienība” struktūrvienības „Čornajas pagasta pārvalde”, reģistrācijas 

Nr.40900027411, AS “Swedbank” norēķinu kontā LV63HABA0551046070682. 

11. Noteikt, ka ar dzīvokļa īpašuma Nr.(numurs), kas atrodas Krasta ielā 3, Ratniekos, 

Čornajas pagastā, nomaksas pirkuma līguma noslēgšanas brīdī tiek izbeigts ar J. P. 

noslēgtais Dzīvojamās telpas īres līgums. 
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12. Samazināt Kaunatas pagastu apvienības struktūrvienībai “Čornajas pagasta pārvalde” 

2019.gadā plānoto transfertu no pašvaldības budžeta 10% (desmit procentu) apmērā, 

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

izdarot kārtējos budžeta grozījumus. 

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

Kaunatas pagastu apvienības struktūrvienībai “Čornajas pagasta pārvalde” radās, veicot 

nekustamā īpašuma novērtēšanu, ir izlietojami Čornajas pagasta teritorijā esošo 

pašvaldības nekustamo īpašumu kadastrālajai uzmērīšanai un ierakstīšanai 

zemesgrāmatā. 

7. § 

Par nekustamā īpašuma „Liniņi 1” Gaigalavas pagastā nosacītās cenas apstiprināšanu  
(Ziņo I.Turka) 

 

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

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

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

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

process un atsavināšanas rezultātā iegūto līdzekļu izlietošana Rēzeknes novada pašvaldībā” 

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

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

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

domes 2019.gada 16.maija lēmumu “Par nekustamā īpašuma „Liniņi 1” Gaigalavas pagastā 

nodošanu atsavināšanai J. J.” un J. J. 2019.gada 2.maija iesniegumu, ņemot vērā Gaigalavas 

pagasta pārvaldes zemes īpašuma “Liniņi 1” novērtēšanas komisijas 2019.gada 30.maija sēdes 

protokolu Nr.1.9.1.3/1 un Finanšu pastāvīgas komitejas 2019.gada 27.jūnija priekšlikumu, 

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

Buharins, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, 

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

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

 

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

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

apzīmējumu 7854 009 0181, platība 3,46 ha, un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

7854 009 0265, platība 2,39 ha, nosacīto cenu EUR 10 300,89 (desmit tūkstoši trīs simti 

euro 89 centi). 

2. Pārdot J. J., personas kods (..), deklarētā dzīvesvieta: (..), nekustamo īpašumu “Liniņi 

1”, kas atrodas Gaigalavas pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7854 009 0181, par 

brīvu cenu, kas ir vienāda ar nosacīto cenu, t.i., EUR 10 300,89 (desmit tūkstoši trīs 

simti euro 89 centi) 

3. Noteikt pirmo iemaksu 10% (desmit procentu) apmērā no nekustamā īpašuma “Liniņi 

1” nosacītās cenas, t.i., EUR 1 030,09 (viens tūkstotis trīsdesmit euro 09 centi) 

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

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

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

Juridiskajai un lietvedības nodaļai par pirmās iemaksas samaksu. 

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

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

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

summas par katru kavējuma dienu. 

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

10.§) 2.punktu, 2019.gada 27.maijā iemaksāja Gaigalavas pagasta pārvaldes, 

reģistrācijas Nr. 90000025304, norēķinu kontā Nr. LV53UNLA0055000968757, AS 

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

10. Ieskaitīt atlikušo pirkuma maksas daļu EUR 10 085,89 (desmit tūkstoši astoņdesmit 

pieci euro 89 centi) Gaigalavas pagasta pārvaldes, reģistrācijas Nr.90000025304, AS 

“SEB banka” norēķinu kontā Nr. LV53UNLA0055000968757.  

11. Noteikt, ka ar nekustamā īpašuma „Liniņi 1” nomaksas pirkuma līguma noslēgšanas 

brīdī tiek izbeigts ar J. J. noslēgtais zemes nomas līgums par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 7854 009 0181 platība 3,46 ha un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

7854 009 0265 platība 2,39 ha nomu. 

12. Samazināt Dricānu pagastu apvienības struktūrvienībai “Gaigalavas pagasta pārvalde” 

2019. gadam plānoto transfertu no pašvaldības budžeta 10% (desmit procentu) apmērā, 

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

izdarot kārtējos budžeta grozījumus. 

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

Dricānu pagastu apvienības struktūrvienībai “Gaigalavas pagasta pārvalde” radās, 

veicot nekustamā īpašuma novērtēšanu, ir izlietojami Gaigalavas pagasta teritorijā esošo 

pašvaldības nekustamo īpašumu kadastrālajai uzmērīšanai un ierakstīšanai 

zemesgrāmatā. 

 

8. § 

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

atsavināšanai J. C.  
(Ziņo I.Turka) 

 

Izskatījusi J. C. 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 27.jūnija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” 16 

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

Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris 

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

“atturas” – nav, n o l e m j: 

 

1. pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.(numurs), Rāznas ielā 22, Kaunatā, Kaunatas 

pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7862 900 0121, platība 71,4 m2, nodošanu 

atsavināšanai J. C. (lēmums pievienots). 

2. Izveidot dzīvokļa īpašuma Nr.(numurs) Rāznas ielā 22, Kaunatā, Kaunatas pagastā, 

Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7862 900 0121, platība 71,4 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” struktūrvienības “Kaunatas pagasta 

pārvalde” grāmatvede.  
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Ēriks Silovs, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Kaunatas 

pagastu apvienība” struktūrvienības “Kaunatas pagasta pārvalde” 

komunālās saimniecības pārzinis. 

3. Uzdot dzīvokļa īpašuma Nr.(numurs) Rāznas ielā 22, Kaunatā, Kaunatas pagastā, 

Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7862 900 0121, platība 71,4 m2, novērtēšanas komisijai 

iesniegt nosacīto cenu apstiprināšanai Rēzeknes novada domei. 

 

9. § 

Par dzīvokļa īpašuma Nr.(numurs), Rāznas iela 24, Kaunata, Kaunatas pagasts, nodošanu 

atsavināšanai V. G.  
(Ziņo I.Turka) 

 

Izskatījusi V. G. 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 27.jūnija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” 16 

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

Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris 

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

“atturas” – nav, n o l e m j: 

 

1. pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.(numurs), Rāznas ielā 24, Kaunatā, Kaunatas 

pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7862 900 0122, platība 87,4 m2, nodošanu 

atsavināšanai V. G.  (lēmums pievienots). 

2. Izveidot dzīvokļa īpašuma Nr.(numurs) Rāznas ielā 24, Kaunatā, Kaunatas pagastā, 

Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7862 900 0122, platība 87,4 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” struktūrvienības “Kaunatas 

pagasta pārvalde” grāmatvede.  

 Ēriks Silovs, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes 

“Kaunatas pagastu apvienība” struktūrvienības “Kaunatas 

pagasta pārvalde” komunālās saimniecības pārzinis. 

3. Uzdot dzīvokļa īpašuma Nr.(numurs) Rāznas ielā 24, Kaunatā, Kaunatas pagastā, 

Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7862 900 0122, platība 87,4 m2, novērtēšanas komisijai 

iesniegt nosacīto cenu apstiprināšanai Rēzeknes novada domei. 

 

10. § 

Par dzīvokļa īpašuma Nr.(numurs), Jaunatnes iela 1, Lūznava, Lūznavas pagasts, 

nodošanu atsavināšanai A.T. 
(Ziņo I.Turka) 

 

Izskatījusi A. 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 27.jūnija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” 16 

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

Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris 
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Runčs, 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 ielā 1, 

Lūznavā, Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7868 900 0199, platība 55,4 

m2, nodošanu atsavināšanai A. T. (lēmums pievienots). 

2. Izveidot dzīvokļa īpašuma Nr.(numurs), kas atrodas Jaunatnes iela 1, Lūznava, 

Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7868 900 0199, platība 55,4 m2, 

nosacītās cenas noteikšanai novērtēšanas komisiju šādā sastāvā:  

komisijas priekšsēdētājs -  Gatis Pučka, iestādes “Maltas pagastu apvienība” 

struktūrvienības “Lūznavas pagasta pārvalde” saimniecības 

pārzinis; 

komisijas locekļi: Arnolds Taranda, Rēzeknes novada pašvaldības Zemes 

pārvaldības dienesta zemes lietu speciālists; 

Jautrīte Mežule, iestādes “Maltas pagastu apvienība” 

struktūrvienības “Lūznavas pagasta pārvalde” lietvede.  

3. Uzdot dzīvokļa īpašuma Nr.(numurs), kas atrodas Jaunatnes ielā 1, Lūznavā, Lūznavas 

pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7868 900 0199, platība 55,4 m2, novērtēšanas 

komisijai iesniegt nosacīto cenu apstiprināšanai Rēzeknes novada domei. 

 

11. § 

Par dzīvokļa īpašuma Nr.(numurs), Jaunatnes iela 1, Lūznava, Lūznavas pagasts, 

nodošanu atsavināšanai I. S. 
(Ziņo I.Turka) 

 

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

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

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

pastāvīgās komitejas 2019.gada 27.jūnija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” 16 

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

Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris 

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

“atturas” – nav, n o l e m j: 

 

1. pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.(numurs), kas atrodas Jaunatnes ielā 1, 

Lūznavā, Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr. 7868 900 0202, platība 56,1 

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

2. Izveidot dzīvokļa īpašuma Nr.(numurs), kas atrodas Jaunatnes ielā 1-(numurs), 

Lūznavā, Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr. 7868 900 0202, platība 56,1 

m2, nosacītās cenas noteikšanai novērtēšanas komisiju šādā sastāvā:  

komisijas priekšsēdētājs - Gatis Pučka, iestādes “Maltas pagastu apvienība” 

struktūrvienības “Lūznavas pagasta pārvalde” saimniecības 

pārzinis; 

komisijas locekļi:  Arnolds Taranda, Rēzeknes novada pašvaldības Zemes 

pārvaldības dienesta zemes lietu speciālists; 

Jautrīte Mežule, iestādes “Maltas pagastu apvienība” 

struktūrvienības “Lūznavas pagasta pārvalde” lietvede. 

3. Uzdot dzīvokļa īpašuma Nr.(numurs), kas atrodas Jaunatnes ielā 1, Lūznavā, Lūznavas 

pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7868 900 0202, platība 56,1 m2, novērtēšanas 

komisijai iesniegt nosacīto cenu apstiprināšanai Rēzeknes novada domei. 
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12. § 

Par dzīvokļa īpašuma Nr.(numurs), Jaunatnes iela 1, Lūznava, Lūznavas pagasts, 

nodošanu atsavināšanai D. K.  
(Ziņo I.Turka) 

 

Izskatījusi D. 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 27.jūnija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” 16 

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

Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris 

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

“atturas” – nav, n o l e m j: 

 

1. pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.(numurs), kas atrodas Jaunatnes ielā 1, 

Lūznavā, Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7868 900 0203, platība 56,1 

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

2. Izveidot dzīvokļa īpašuma Nr.(numurs), kas atrodas Jaunatnes ielā 1, Lūznavā, 

Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7868 900 0203, platība 56,1 m2, 

nosacītās cenas noteikšanai novērtēšanas komisiju šādā sastāvā:  

komisijas priekšsēdētājs - Gatis Pučka, iestādes “Maltas pagastu apvienība” 

struktūrvienības “Lūznavas pagasta pārvalde” saimniecības 

pārzinis; 

komisijas locekļi:  Arnolds Taranda, Rēzeknes novada pašvaldības Zemes 

pārvaldības dienesta zemes lietu speciālists; 

Jautrīte Mežule, iestādes “Maltas pagastu apvienība” 

struktūrvienības “Lūznavas pagasta pārvalde” lietvede. 

3. Uzdot dzīvokļa īpašuma Nr.(numurs), kas atrodas Jaunatnes ielā 1, Lūznavā, Lūznavas 

pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7868 900 0203, platība 56,1 m2, novērtēšanas 

komisijai iesniegt nosacīto cenu apstiprināšanai Rēzeknes novada domei. 

 

13. § 

Par dzīvokļa īpašuma Nr.(numurs), Jaunatnes iela 1, Lūznava, Lūznavas pagasts, 

nodošanu atsavināšanai T. K.  
(Ziņo I.Turka) 

 

Izskatījusi T. 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 27.jūnija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” 16 

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

Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris 

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

“atturas” – nav, n o l e m j: 

 

1. pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.(numurs), kas atrodas Jaunatnes ielā 1, 

Lūznavā, Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7868 900 0205, platība 91,3 

m2, nodošanu atsavināšanai T. K. (lēmums pievienots). 

2. Izveidot dzīvokļa īpašuma Nr.(numurs), kas atrodas Jaunatnes ielā 1, Lūznavā, 

Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr. 7868 900 0205, platība 91,3 m2, 

nosacītās cenas noteikšanai novērtēšanas komisiju šādā sastāvā:  
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komisijas priekšsēdētājs - Gatis Pučka, iestādes “Maltas pagastu apvienība” 

struktūrvienības “Lūznavas pagasta pārvalde” saimniecības 

pārzinis; 

komisijas locekļi: Arnolds Taranda, Rēzeknes novada pašvaldības Zemes 

pārvaldības dienesta zemes lietu speciālists; 

Jautrīte Mežule, iestādes “Maltas pagastu apvienība” 

struktūrvienības “Lūznavas pagasta pārvalde” lietvede.  

3. Uzdot dzīvokļa īpašuma Nr.(numurs), kas atrodas Jaunatnes ielā 1, Lūznavā, Lūznavas 

pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr. 7868 900 0205, platība 91,3 m2, novērtēšanas 

komisijai iesniegt nosacīto cenu apstiprināšanai Rēzeknes novada domei. 

 

14. § 

Par dzīvokļa īpašuma Nr.(numurs), Jaunatnes iela 3, Lūznava, Lūznavas pagasts, 

nodošanu atsavināšanai A.K. 
(Ziņo I.Turka) 

 

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

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

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

pastāvīgās komitejas 2019.gada 27.jūnija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” 16 

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

Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris 

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

“atturas” – nav, n o l e m j: 

 

1. pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.(numurs), kas atrodas Jaunatnes ielā 3, 

Lūznavā, Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr. 7868 900 0197, platība 54,3 

m2, nodošanu atsavināšanai A.K. (lēmums pievienots). 

2. Izveidot dzīvokļa īpašuma Nr.(numurs), kas atrodas Jaunatnes ielā 3, Lūznavā, 

Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr. 7868 900 0197, platība 54,3 m2, 

nosacītās cenas noteikšanai novērtēšanas komisiju šādā sastāvā: 

komisijas priekšsēdētājs -  Gatis Pučka, iestādes “Maltas pagastu apvienība” 

struktūrvienības “Lūznavas pagasta pārvalde” saimniecības 

pārzinis; 

komisijas locekļi: Arnolds Taranda, Rēzeknes novada pašvaldības Zemes 

pārvaldības dienesta zemes lietu speciālists; 

Jautrīte Mežule, iestādes “Maltas pagastu apvienība” 

struktūrvienības “Lūznavas pagasta pārvalde” lietvede.  

3. Uzdot dzīvokļa īpašuma Nr.(numurs), kas atrodas Jaunatnes ielā 3, Lūznavā, Lūznavas 

pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr. 7868 900 0197, platība 54,3 m2, novērtēšanas 

komisijai iesniegt nosacīto cenu apstiprināšanai Rēzeknes novada domei. 

 

15. § 

Par dzīvokļa īpašuma Nr.(numurs), Jaunatnes iela 3, Lūznava, Lūznavas pagasts, 

nodošanu atsavināšanai A. T. 
(Ziņo I.Turka) 

 

Izskatījusi A. 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 27.jūnija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” 16 
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(Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, Anita 

Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris 

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

“atturas” – nav, n o l e m j: 

 

1. pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.(numurs), kas atrodas Jaunatnes ielā 3, 

Lūznavā, Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr. 7868 900 0198, platība 68,9 

m2, nodošanu atsavināšanai A. T. (lēmums pievienots). 

2. Izveidot dzīvokļa īpašuma Nr.(numurs), kas atrodas Jaunatnes ielā 3, Lūznavā, 

Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr. 7868 900 0198, platība 68,9 m2, 

nosacītās cenas noteikšanai novērtēšanas komisiju šādā sastāvā:  

komisijas priekšsēdētājs -  Gatis Pučka, iestādes “Maltas pagastu apvienība” 

struktūrvienības “Lūznavas pagasta pārvalde” saimniecības 

pārzinis; 

komisijas locekļi: Arnolds Taranda, Rēzeknes novada pašvaldības Zemes 

pārvaldības dienesta zemes lietu speciālists; 

Jautrīte Mežule, iestādes “Maltas pagastu apvienība” 

struktūrvienības “Lūznavas pagasta pārvalde” lietvede.  

3. Uzdot dzīvokļa īpašuma Nr.(numurs), kas atrodas Jaunatnes ielā 3, Lūznavā, Lūznavas 

pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr. 7868 900 0198, platība 68,9 m2, novērtēšanas 

komisijai iesniegt nosacīto cenu apstiprināšanai Rēzeknes novada domei. 

 

16. § 

Par dzīvokļa īpašuma Nr.(numurs), Jaunatnes iela 3, Lūznava, Lūznavas pagasts, 

nodošanu atsavināšanai A.V. 
(Ziņo I.Turka) 

 

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

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

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

pastāvīgās komitejas 2019.gada 27.jūnija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” 16 

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

Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris 

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

“atturas” – nav, n o l e m j: 

 

1. pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.(numurs), kas atrodas Jaunatnes ielā 3, 

Lūznavā, Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7868 900 0200, platība 34,4 

m2, nodošanu atsavināšanai A. V. (lēmums pievienots). 

2. Izveidot dzīvokļa īpašuma Nr.(numurs), kas atrodas Jaunatnes ielā 3, Lūznavā, 

Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr. 7868 900 0200, platība 34,4 m2, 

nosacītās cenas noteikšanai novērtēšanas komisiju šādā sastāvā:  

komisijas priekšsēdētājs -  Gatis Pučka, iestādes “Maltas pagastu apvienība” 

struktūrvienības “Lūznavas pagasta pārvalde” saimniecības 

pārzinis; 

komisijas locekļi: Arnolds Taranda, Rēzeknes novada pašvaldības Zemes 

pārvaldības dienesta zemes lietu speciālists; 

Jautrīte Mežule, iestādes “Maltas pagastu apvienība” 

struktūrvienības “Lūznavas pagasta pārvalde” lietvede.  
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3. Uzdot dzīvokļa īpašuma Nr.(numurs), kas atrodas Jaunatnes ielā 3, Lūznavā, Lūznavas 

pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7868 900 0200, platība 34,4 m2, novērtēšanas 

komisijai iesniegt nosacīto cenu apstiprināšanai Rēzeknes novada domei. 

 

17. § 

Par dzīvokļa īpašuma Nr.(numurs), Parka iela 2, Lūznava, Lūznavas pagasts, nodošanu 

atsavināšanai D. S.  
(Ziņo I.Turka) 

 

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

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

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

pastāvīgās komitejas 2019.gada 27.jūnija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” 16 

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

Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris 

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

“atturas” – nav, n o l e m j: 

 

1. pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.(numurs), kas atrodas Parka ielā 2, Lūznavā, 

Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.7868 900 0204, platība 44,2 m2, 

nodošanu atsavināšanai D. S. (lēmums pievienots). 

2. Izveidot dzīvokļa īpašuma Nr.(numurs), kas atrodas Parka ielā 2, Lūznavā, Lūznavas 

pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr. 7868 900 0204, platība 44,2 m2, nosacītās cenas 

noteikšanai novērtēšanas komisiju šādā sastāvā:  

komisijas priekšsēdētājs -  Gatis Pučka, iestādes “Maltas pagastu apvienība” 

struktūrvienības “Lūznavas pagasta pārvalde” saimniecības 

pārzinis; 

komisijas locekļi: Arnolds Taranda, Rēzeknes novada pašvaldības Zemes 

pārvaldības dienesta zemes lietu speciālists; 

Jautrīte Mežule, iestādes “Maltas pagastu apvienība” 

struktūrvienības “Lūznavas pagasta pārvalde” lietvede.  

3. Uzdot dzīvokļa īpašuma Nr.(numurs), kas atrodas Parka ielā 2, Lūznavā, Lūznavas 

pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr. 7868 900 0204, platība 44,2 m2, novērtēšanas 

komisijai iesniegt nosacīto cenu apstiprināšanai Rēzeknes novada domei.  

 

18. § 

Par piekrišanu zemes iegūšanai I. S. īpašumā Ozolaines pagastā  
(Ziņo S.Frančenko) 

 

Izskatījusi I. S. iesniegumu par piekrišanu zemes iegūšanai īpašumā, pamatojoties uz likuma 

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

pastāvīgās komitejas 2019.gada 27.jūnija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” 16 

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

Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris 

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

“atturas” – nav, n o l e m j: 

 

pieņemt lēmumu par piekrišanu zemes iegūšanai I. S. īpašumā Ozolaines pagastā (lēmums 

pievienots). 
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19. § 

Par Bižas ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2019.gadam  
(Ziņo T.Kruste, Debatē P.Melnis, T.Kruste, S.Šķesters, M.Švarcs) 

 

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

likuma 7.panta sesto daļu, 11.panta otro daļu, 11.panta 5.2daļu, Ministru kabineta 2014.gada 

23.decembra noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas 

kārtību iekšējos ūdeņos” 3.11.apakšpunktu, Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu 

Nr.918 “Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību 

izmantošanas kārtību” 3.1.apakšpunktu, 71.punktu, Zvejniecības likuma 16.panta trešo daļu, 

ņemot vērā Bižas ezera rūpnieciskās zvejas limitu sadales komisijas 2019.gada 27.jūnija 

priekšlikumu (protokols Nr.1, 1.§), Sodu reģistra datus, Griškānu pagasta pārvaldes iesniegto 

informāciju, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” 15 (Regīna Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, 

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

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

Ščerbakovs, Staņislavs  Šķesters, Monvīds Švarcs), “pret” – 1 (Pāvels Melnis), “atturas” – nav, 

n o l e m j: 

 

iedalīt Bižas ezera zivju tīklu limitu pašpatēriņa zvejai 2019.gadā A. K. – 30 metri. 

 

20. § 

Par Meirānu ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2019.gadam  
(Ziņo S.Frančenko) 

 

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

likuma 7.panta sesto daļu, 11.panta otro daļu, 11.panta 5.2daļu, Ministru kabineta 2014.gada 

23.decembra noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas 

kārtību iekšējos ūdeņos” 3.11.apakšpunktu, Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu 

Nr.918 “Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību 

izmantošanas kārtību” 3.1.apakšpunktu, 71.punktu, Zvejniecības likuma 16.panta trešo daļu, 

ņemot vērā Meirānu ezera rūpnieciskās zvejas limitu sadales komisijas 2019.gada 27.jūnija 

priekšlikumu (protokols Nr.1, 1.§), Sodu reģistra datus, Bērzgales pagasta pārvaldes iesniegto 

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

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

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

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

 

iedalīt šādus Meirānu ezera zivju tīklu limitus pašpatēriņa zvejai 2019.gadā: 

1. D. S. – 1 murdu; 

2. V. A. – 1 murdu; 

3. I.A. – 1 murdu. 

 

21. § 

Par starpgabala statusa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7854 007 0393 

Gaigalavas pagastā  
(Ziņo M.Vizule) 

 

Izskatījusi Gaigalavas pagasta pārvaldes iesniegumu par zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 7854 007 0393, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 37.panta sesto daļu, 

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

komitejas 2019.gada 27.jūnija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” 16 (Regīna 
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Baranova, Vasīlijs Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, Anita 

Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris 

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

“atturas” – nav, n o l e m j: 

 

pieņemt lēmumu par starpgabala statusa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 

7854 007 0393 Gaigalavas pagastā (lēmums pievienots). 

 

22. § 

Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2009.gada 29.decembra lēmuma „Par Rēzeknes 

novada pašvaldībai piekrītošajām apbūvētām un neapbūvētām zemes vienībām, valstij 

piekritīgajām apbūvētajām un neapbūvētajām zemes vienībām un zemes izmantošanu 

zemes reformas pabeigšanai” pielikuma sarakstā Nr.7 Griškānu pagastā  
(Ziņo M.Vizule) 

 

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

procesa likuma 72.panta pirmo daļu, Griškānu pagasta pārvaldes 2019.gada 25.jūnija iesniegumu 

par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7856 001 0465, ņemot vērā Tautsaimniecības attīstības 

jautājumu pastāvīgās komitejas 2019.gada 27.jūnija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, 

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

Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, Elvīra 

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

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

 

ņemot vērā Griškānu pagasta pārvaldes iesniegumā norādīto, ka zemes vienība ar kadastra 

apzīmējumu 7856 001 0465 nav apbūvēta, balstoties uz jaunatklātajiem apstākļiem, izdarīt 

grozījumus Rēzeknes novada domes 2009.gada 29.decembra lēmuma „Par Rēzeknes novada 

pašvaldībai piekrītošajām apbūvētām un neapbūvētām zemes vienībām, valstij piekritīgajām 

apbūvētajām un neapbūvētajām zemes vienībām un zemes izmantošanu zemes reformas 

pabeigšanai” (protokols Nr.18, 27.§) pielikuma sarakstā Nr.7 Griškānu pagastā, zemes vienība ar 

kadastra apzīmējumu 7856 001 0465 piekrīt pašvaldībai un ierakstāma zemesgrāmatā uz 

pašvaldības vārda, saskaņā ar likumu „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to 

nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piekto daļu zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un 

uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma: 2) neapbūvēta lauku apvidu zeme, par 

kuru Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas 

pabeigšanas likuma 25.panta 2.1 daļā noteiktajā termiņā ir noslēgti zemes nomas līgumi.  

 

23. § 

Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2009.gada 29.decembra lēmuma „Par Rēzeknes 

novada pašvaldībai piekrītošajām apbūvētām un neapbūvētām zemes vienībām, valstij 

piekritīgajām apbūvētajām un neapbūvētajām zemes vienībām un zemes izmantošanu 

zemes reformas pabeigšanai” pielikuma sarakstā Nr.24 Strūžānu pagastā  
(Ziņo M.Vizule) 

 

Pamatojoties likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4.punktu, Ministru kabineta 

2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo 

lauku apvidus zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un 

pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” 11.punktu, Administratīvā procesa likuma 72.panta 

pirmo daļu, ņemot vērā Tautsaimniecības attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas 2019.gada 

27.jūnija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot “par” 16 (Regīna Baranova, Vasīlijs 

Bašmakovs, Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds 
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Lukaševičs, Pāvels Melnis, Edgars Nizins, Elvīra Pizāne, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris 

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

n o l e m j: 

 

pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas datiem par zemes 

vienībām ar kadastra apzīmējumiem 7894 001 0072, 7894 001 0096, 7894 001 0097, 7894 002 

0097 un jaunatklātajiem apstākļiem: 

1. izdarīt grozījumus Rēzeknes novada domes 2009.gada 29.decembra lēmuma „Par 

Rēzeknes novada pašvaldībai piekrītošajām apbūvētām un neapbūvētām zemes vienībām, 

valstij piekritīgajām apbūvētajām un neapbūvētajām zemes vienībām un zemes 

izmantošanu zemes reformas pabeigšanai” (protokols Nr.18, 27.§) pielikuma sarakstā 

Nr.24 Strūžānu pagastā, papildinot zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 7894 001 

0072, 7894 001 0096, 7894 001 0097, 7894 002 0097, kas ierakstāmas zemesgrāmatā uz 

pašvaldības vārda, pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma 

tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 1. punktu un 4.1 panta 

otrās daļas 1.punktu, kuros noteiks, ka zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz 

pašvaldības vārda ierakstāma zemesgrāmatā zeme, kura 1940.gada 21.jūlijā piederēja 

fiziskām un juridiskām personām, ja šīs personas par zemi saņēmušas kompensāciju, nav 

pieprasījušas atjaunot īpašuma tiesības vai zemes piederība nav noskaidrota, ja uz šīs 

zemes ir pašvaldībai piederošas ēkas (būves) un likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 

2.punktā noteikto (gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro 

tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un 

citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu 

ierīkošana un uzturēšana; atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu 

pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana). 

2. Lēmumu nosūtīt Strūžānu pagasta pārvaldei. 

 

24. § 

Par neapbūvētas un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantotas pašvaldībai piekrītošas 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7854 007 0169 reģistrēšanu zemesgrāmatā uz 

pašvaldības vārda Gaigalavas pagastā  
(Ziņo M.Vizule) 

 

Izskatījusi Gaigalavas pagasta pārvaldes iesniegumu par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 7854 007 0169 reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda Gaigalavas pagastā, 

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

ņemot vērā Tautsaimniecības attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas 2019.gada 27.jūnija 

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

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

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

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

 

pieņemt lēmumu par neapbūvētas un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantotas pašvaldībai 

piekrītošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7854 007 0169 reģistrēšanu zemesgrāmatā uz 

pašvaldības vārda Gaigalavas pagastā (lēmums pievienots). 

 

25. § 

Par neapbūvētas un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantotas pašvaldībai piekrītošas 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7866 001 0112 reģistrēšanu zemesgrāmatā uz 

pašvaldības vārda Lendžu pagastā  
(Ziņo M.Vizule) 
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Izskatījusi Lendžu pagasta pārvaldes iesniegumu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

7866 001 0112 reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda Lendžu pagastā, pamatojoties uz 

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

Tautsaimniecības attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas 2019.gada 27.jūnija priekšlikumu, 

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

Buharins, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, 

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

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

 

pieņemt lēmumu par neapbūvētas un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantotas pašvaldībai 

piekrītošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7866 001 0112 reģistrēšanu zemesgrāmatā uz 

pašvaldības vārda Lendžu pagastā (lēmums pievienots). 

 

26. § 

Par 2014.gada 21.maija zemes nomas līguma Nr.24 darbības termiņa pagarināšanu un 

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

 

Izskatījusi G. S. iesniegumu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 37.panta sesto daļu, 

41.panta pirmās daļas 3.punktu, ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 27.jūnija 

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

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

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

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

 

pieņemt lēmumu par 2014.gada 21.maija zemes nomas līguma Nr.24 darbības termiņa 

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

 

27. § 

Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu  
(Ziņo S.Tauriņa) 

 

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

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

Rēzeknes novada pašvaldības 2009.gada 15.oktobra saistošo noteikumu Nr.9 „Par sociālo 

dzīvokļu izīrēšanas kārtību” 10.punktu, 7.2.punktu, 8.punktu, 20.punktu, ņemot vērā Sociālo un 

veselības aizsardzības jautājumu pastāvīgās komitejas 2019.gada 27.jūnija priekšlikumu, 

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

Buharins, Vilis Deksnis, Anatolijs Laizāns, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, Pāvels Melnis, 

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

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

 

atzīt S. I., personas kods (..), par tiesīgu īrēt sociālo dzīvokli, noteikt īrētajam dzīvoklim 

Miera ielā 19 – (numurs), Strūžānos, Stružānu pagastā, Rēzeknes novadā, sociālā dzīvokļa statusu, 

noslēdzot sociālā dzīvokļa īres līgumu uz noteiktu laiku no 2019.gada 4.jūlija līdz 2020.gada 

3.janvārim. Uzdot SIA “STRŪŽĀNU SILTUMS” valdes loceklim Renāram Vabalam sagatavot 

un noslēgt sociālā dzīvokļa īres līgumu ar S. I. 

 

Sēde slēgta 10:35 
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Nākamā kārtējā Rēzeknes novada domes sēde tiek sasaukta 2019.gada 18.jūlijā. 

 

Pielikumi: 

1. SIA „Strūžānu siltums” 2019.gada 17.jūnija iesniegums ar SIA „Strūžānu siltums” 

2019.gada 4.jūnija izsoles protokola un dokumentu kopijām pielikumā, kopā uz 6 lapām 

2. Iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienības “Feimaņu pagasta pārvalde” 

2019.gada 25.jūnija iesnieguma un tehniskā vērtētāja Daiņa Ančupāna 2019.gada 

10.jūnija ekspertīzes slēdzienu Nr.56 un Nr.57 kopijas, kopā uz 3 lapām 

3. Bižas ezera rūpnieciskās zvejas limitu sadales komisijas 2019.gada 27.jūnija protokola 

Nr.1 kopija uz 2 lapām 

4. Meirānu ezera rūpnieciskās zvejas limitu sadales komisijas 2019.gada 27.jūnija 

protokola Nr.1 kopija uz 2 lapām 

5. Rēzeknes novada domes lēmumi (administratīvie akti) 8.§ - 18.§, 21.§, 24.§ - 25.§ ar 

grafiskajiem pielikumiem, 26.§, kopā uz 21 lapas 

 

 

Sēdes vadītājs                                                                                                     Monvīds Švarcs 

2019.gada 4.jūlijā 
 

 

 

Protokoliste                                                                                                         Ilona Turka 

2019.gada 4.jūlijā 

 


