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RĒZEKNES NOVADA DOME 
REĢ. NR.90009112679 

Atbrīvošanas aleja 95A,  Rēzekne,  LV – 4601, 

Tel. 646 22238; 646 22231,  Fax. 646 25935, 

E–pasts: info@rezeknesnovads.lv 

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

SĒDES PROTOKOLS 

Rēzeknē 

2015.gada 3.septembrī                                                                                                                                         

Nr.19 

 

Sēde sasaukta plkst. 10:00 

 

Sēdi atklāj plkst. 10:00 

 

Sēdi vada Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs  

 

Sēdi protokolē  Rēzeknes novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības nodaļas vadītāja Ilona 

Turka 

 

Piedalās:  

- Rēzeknes novada domes deputāti: Aivars Buharins (sākot ar darba kārtības 

3.jautājumu), Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, 

Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Aleksandra Ostrovska, Guntis 

Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, Staņislavs Šķesters, Anita Žogota, Rita Žurzdina 

- Rēzeknes novada pašvaldības izpilddirektors Jānis Troška 

- Rēzeknes novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības nodaļas juriste Larisa 

Vinogradova 

- Rēzeknes novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības nodaļas jurists Oskars 

Vasiļjevs 

- Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja Anna Jaudzema  

- Rēzeknes novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītāja Silvija Strankale 

- Laikraksta “Rēzeknes Vēstis” žurnāliste Aleksandra Elksne 

- Ozolaines bāriņtiesas locekles amata kandidāte Santa Vavilova 

 

Nepiedalās: 

Rēzeknes novada domes deputāti: Elvīra Pizāne – ikgadējā atvaļinājumā 

 

Darba kārtībā: 

1. Par Santas Vavilovas ievēlēšanu Ozolaines bāriņtiesas locekles amatā 

2. Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2014.gada 4.septembra noteikumos 

Nr.13 „Kārtība, kādā Rēzeknes novada vidusskolās tiek organizēta „B” kategorijas 

autovadītāju teorētiskā un praktiskā apmācība, kā arī autovadītāja apliecības 

iegūšana” 

3. Par grozījumiem Adamovas speciālās internātpamatskolas nolikumā 

4. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2014.gada 6.novembra lēmumā  

„Par 1/3 domājamās daļas no apbūvēta zemesgabala nodošanu atsavināšanai I. A. 

un 2/3 domājamās daļas no apbūvēta zemesgabala nodošanu atsavināšanai V. A.  

Lendžu pagastā” 

mailto:info@rezeknesnovads.lv
http://www.rezeknesnovads.lv/
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5. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2015.gada 5.februāra lēmumā  

„Par nekustamā īpašuma „Ozoliņi” ar kadastra Nr. ( )  nosacītās cenas noteikšanu” 

6. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2015.gada 16.aprīļa lēmumā  

„Par dzīvokļa īpašuma  ( ), Vērēmu pagastā, ar kadastra Nr. ( ) nosacītās cenas 

noteikšanu” 

7. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2015.gada 18.jūnija lēmumā  

„Par nekustamā īpašuma ( ), kadastra Nr. ( ), nosacītās cenas noteikšanu” 

8. Par grozījumu Rēzeknes novada domes 2015.gada 16.jūlija lēmumā  

„Par nekustamā īpašuma ( ), kadastra Nr. ( ), nosacītās cenas noteikšanu” 

9. Par nekustamā īpašuma „( )” Vērēmu pagastā un nekustamā īpašuma „( )” Audriņu 

pagastā nepieciešamību objekta „Autoceļa P36 Rēzekne – Gulbene km 3.98 – km 

12.25 (posma Rēzekne – Audriņi) rekonstrukcija” izbūvei” 

10. Par dzīvokļa īpašuma ( ), Maltas pagastā, kadastra Nr. ( ), atsavināšanas izbeigšanu 

11. Par Nodomu protokola par sadarbību parakstīšanu projekta īstenošanā 

9.2.2.1.pasākuma „Deinstitucionalizācija” ietvaros 

12. Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu ar I. B.  Stružānu pagastā 

13. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu D. B.  Stružānu pagastā 

14. Par dzīvojamās telpas īres līguma pārslēgšanu ar S. O.  Stružānu pagastā 

15. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu V. C.  Stružānu pagastā  

16. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu M. K. Lūznavas pagastā 

17. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu A. P.  Stružānu pagastā 

18. Par G. V. izslēgšanu no dzīvojamās telpas īres līguma Lendžu pagastā 

19. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu A. A.  Stružānu pagastā 

20. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu V. D.  Stružānu pagastā 

21. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu A. I.  Stružānu pagastā 

22. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu Č. M.  Stružānu pagastā 

23. Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu R. L.  Stružānu pagastā 

24. Par Evitas Vaļumas ievēlēšanu Kaunatas bāriņtiesas locekles amatā 
 

 

1. § 

Par Santas Vavilovas ievēlēšanu Ozolaines bāriņtiesas locekles amatā 
(Ziņo A.Buharins) 

 

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

likuma 3.panta otro daļu un 10.panta otro daļu, Darba likuma 154. un 156.pantu, ņemot vērā 

Rēzeknes novada domes 2009.gada 20.augusta lēmumu „Par Rēzeknes novada bāriņtiesu 

izveidošanu” (protokols Nr.7, 58.§), Rēzeknes novada domes 2014.gada 29.septembra 

lēmumu „Par Rēzeknes novada bāriņtiesu priekšsēdētāju, priekšsēdētāju vietnieku un locekļu 

ievēlēšanu” (protokols Nr.23, 1.§), Santas Vavilovas 2015.gada 21.augusta iesniegumu, 

Teritoriālās pastāvīgās komitejas 2015.gada 27.augusta priekšlikumu, Rēzeknes novada 

dome, balsojot, 15 balsīm par (Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, Pēteris Karacejevs, Igors 

Kolosovs, Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Aleksandra Ostrovska, Guntis 

Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Anita Žogota, Rita 

Žurzdina), pret - nav, atturas - nav, n o l e m j: 

 

Rēzeknes novada Ozolaines bāriņtiesas sastāvā uz Ozolaines bāriņtiesas locekles Ināras 

Virzas grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma un bērna kopšanas atvaļinājuma laiku par 

Rēzeknes novada Ozolaines bāriņtiesas locekli Ozolmuižas pagastā ievēlēt Santu Vavilovu ar 

2015.gada 4.septembri. 

 

2. § 
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Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2014.gada 4.septembra noteikumos 

Nr.13 „Kārtība, kādā Rēzeknes novada vidusskolās tiek organizēta „B” kategorijas 

autovadītāju teorētiskā un praktiskā apmācība, kā arī autovadītāja apliecības iegūšana” 

(Ziņo V.Deksnis) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, ņemot vērā 

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu pastāvīgās komitejas 2015.gada 27.augusta 

priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot, 15 balsīm par (Vilis Deksnis, Vinera 

Dimpere, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars 

Melnis, Aleksandra Ostrovska, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, Staņislavs 

Šķesters, Monvīds Švarcs, Anita Žogota, Rita Žurzdina), pret - nav, atturas - nav, n o l e m j: 

 

1. Izdarīt šādus grozījumus Rēzeknes novada pašvaldības 2014.gada 4.septembra 

noteikumos Nr.13 „Kārtība, kādā Rēzeknes novada vidusskolās tiek organizēta „B” 

kategorijas autovadītāju teorētiskā un praktiskā apmācība, kā arī autovadītāja 

apliecības iegūšana” (apstiprināti Rēzeknes novada domes 2014.gada 4.septembra 

sēdē (protokols Nr.21, 3.§), turpmāk – noteikumi: 

1.1. izslēgt noteikumu 10.punktu; 

1.2. izslēgt noteikumu 12.punktu; 

1.3. izteikt noteikumu 13.punktu šādā redakcijā: 

„13. „B” kategorijas autovadītāju teorētiskās un praktiskās apmācības notiek 

katru mācību gadu kārtējā mācību gada ietvaros. Vidusskolas „B” kategorijas 

autovadītāju teorētisko un praktisko apmācību piedāvā tiem vidusskolēniem, 

kuriem līdz nākamā mācību gada sākumam (ieskaitot 31.augustu) paliek 18 

(astoņpadsmit) gadi, kā arī visiem 12.klases skolēniem. Skolu direktori katru 

gadu līdz 31.maijam iesniedz Izglītības pārvaldē nākošā mācību gada 

apmācībai pakļauto skolēnu sarakstu, norādot vārdu, uzvārdu, personas kodu. 

Pašvaldība neapmaksā atkārtotu apmācību tiem 10. un 11.klašu skolēniem, 

kuriem mācības vienreiz jau ir bijušas apmaksātas, ja viņi pēc apmācības 

neiegūst vadītāja apliecību, bet vēlas iziet atkārtotas apmācības 11. un/vai 

12.klasē.”; 

1.4. izteikt noteikumu V sadaļas nosaukumu šādā redakcijā: 

„V. „B” kategorijas autovadītāju teorētiskās un praktiskās apmācības 

pretendentu informēšana un vecāku atbildība”; 

1.5. izteikt noteikumu 23.punktu šādā redakcijā: 

„23. Rēzeknes novada pašvaldība pilnvaro izglītības iestādes vadītāju 

iepazīstināt ar šiem noteikumiem katru „B” kategorijas autovadītāju teorētiskai 

un praktiskai apmācībai pakļauto skolēnu un vismaz vienu no skolēna 

vecākiem un Rēzeknes novada pašvaldības vārdā ar vienu no vecākiem noslēgt 

līgumu, saskaņā ar šo noteikumu 3.pielikumu. Līgumā tiek paredzēta skolēnu 

vecāku atbildība gadījumā, ja skolēns pēc mācību gada beigām vai pēc 18 

(astoņpadsmit) gadu sasniegšanas nav ieguvis „B” kategorijas autovadītāja 

apliecību, – vecāku pienākums atmaksāt pašvaldībai visus ar attiecīgā skolēna 

apmācību saistītus izdevumus. Līguma  slēgšana  neattiecas uz  bērniem-

bāreņiem  un  bez vecāku  gādības  palikušajiem  bērniem.”; 

1.6. izteikt noteikumu 3.pielikumu jaunā redakcijā (3.pielikums pievienots). 

2. Noteikumu grozījumi stājās spēkā ar 2015.gada 1.septembri. 

 

 

 

 

3. § 
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Par grozījumiem Adamovas speciālās internātpamatskolas nolikumā 
(Ziņo V.Deksnis) 

 

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

likuma 22.panta pirmo daļu, Rēzeknes novada pašvaldības Adamovas speciālās 

internātpamatskolas nolikuma (apstiprināts Rēzeknes novada domes 2010.gada 21.oktobra 

sēdē, protokols Nr.23, 5.§) 85.punktu, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta jautājumu 

pastāvīgās komitejas 2015.gada 27.augusta priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot, 

16 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, Pēteris Karacejevs, Igors 

Kolosovs, Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Aleksandra Ostrovska, Guntis 

Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Anita Žogota, Rita 

Žurzdina), pret - nav, atturas - nav, n o l e m j: 

 

apstiprināt grozījumus Rēzeknes novada pašvaldības Adamovas speciālās 

internātpamatskolas nolikumā (nolikuma grozījumi pievienoti). 

 

4. § 

Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2014.gada 6.novembra lēmumā 

„Par 1/3 domājamās daļas no apbūvēta zemesgabala nodošanu atsavināšanai I.  A. un 

2/3 domājamās daļas no apbūvēta zemesgabala nodošanu atsavināšanai V. A. Lendžu 

pagastā” 
(Ziņo O.Vasiļjevs) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, 37.panta 

sesto daļu un 41.panta pirmās daļas 3.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas 

likuma 4.panta ceturtās daļas 3.punktu un 44.panta pirmo un otro daļu, likuma „Par zemes 

privatizāciju lauku apvidos” 28.panta pirmās daļas 1.punktu, Valsts un pašvaldību īpašuma 

privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 18.panta pirmo 

daļu un 19.panta trešo daļu, Administratīvā procesa likuma 72.panta otro daļu, Rēzeknes 

novada domes 2014.gada 6.novembra lēmumu „Par 1/3 domājamās daļas no apbūvēta 

zemesgabala nodošanu atsavināšanai I. A.  un 2/3 domājamās daļas no apbūvēta zemesgabala 

nodošanu atsavināšanai V. A.  Lendžu pagastā” (protokols Nr.26, 12.§), ņemot vērā V. A. 

2015.gada 31.jūlija iesniegumu un I. A.  2015.gada 11.augusta iesniegumu, Finanšu 

pastāvīgās komitejas 2015.gada 27.augusta priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot, 

16 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, Pēteris Karacejevs, Igors 

Kolosovs, Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Aleksandra Ostrovska, Guntis 

Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Anita Žogota, Rita 

Žurzdina), pret - nav, atturas - nav, n o l e m j: 

 

izdarīt šādus grozījumus Rēzeknes novada domes 2014.gada 6.novembra lēmumā „Par 

1/3 domājamās daļas no apbūvēta zemesgabala nodošanu atsavināšanai I. A. un 2/3 

domājamās daļas no apbūvēta zemesgabala nodošanu atsavināšanai V. A. Lendžu pagastā” 

(protokols Nr.26, 12.§): 

 

1. Protokollēmumā: 

1.1. Aizstāt uzvārdu „( )” attiecīgajā locījumā ar uzvārdu „( )” attiecīgajā locījumā. 

1.2. Izteikt nosaukumu šādā redakcijā: 

„Par 2/3 domājamo daļu no apbūvēta zemesgabala nodošanu atsavināšanai I. A. 

un 1/3 domājamās daļas no apbūvēta zemesgabala nodošanu atsavināšanai V. A.  

Lendžu pagastā”. 

1.3. Izteikt 1.punktu šādā redakcijā: 
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„Pieņemt lēmumu par 2/3 domājamo daļu no apbūvēta zemesgabala nodošanu 

atsavināšanai I. A.  un 1/3 domājamās daļas no apbūvēta zemesgabala nodošanu 

atsavināšanai V. A.  Lendžu pagastā (lēmums pievienots).” 

2. Pievienotajā lēmumā: 

2.1. Aizstāt uzvārdu „( )” attiecīgajā locījumā ar uzvārdu „( )” attiecīgajā locījumā. 

2.2. Izteikt nosaukumu šādā redakcijā: 

„LĒMUMS par 2/3 domājamo daļu no apbūvēta zemesgabala nodošanu 

atsavināšanai I. A.  un 1/3 domājamās daļas no apbūvēta zemesgabala nodošanu 

atsavināšanai V. A.  Lendžu pagastā”. 

2.3. Izteikt 1.punktu šādā redakcijā: 

„Nodot atsavināšanai 2/3 domājamās daļas no apbūvēta zemesgabala, kas 

atrodas ( ) , Lendžu pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr. ( ), platība 0,77 ha, 

I. A. un 1/3 domājamo daļu no apbūvēta zemesgabala, kas atrodas ( ) , Lendžu 

pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr. ( ) , platība 0,77 ha, V. A. 

 

5. § 

Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2015.gada 5.februāra lēmumā 

„Par nekustamā īpašuma ( ) ar kadastra Nr.( ) 

nosacītās cenas noteikšanu” 
(Ziņo O.Vasiļjevs) 

 

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

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

3.punktu, 8.panta trešo daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu un 44.panta pirmo un otro daļu, 

likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28.panta pirmās daļas 1.punktu, 

Administratīvā procesa likuma 72.panta otro daļu, Rēzeknes novada domes 2014.gada 

6.novembra lēmumu „Par 1/3 domājamās daļas no apbūvēta zemesgabala nodošanu 

atsavināšanai I. A.  un 2/3 domājamās daļas no apbūvēta zemesgabala nodošanu atsavināšanai 

V. A.  Lendžu pagastā” (protokols Nr.26, 12.§), Rēzeknes novada domes 2015.gada 

3.septembra lēmumu „Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2014.gada 6.novembra 

lēmumā „Par 1/3 domājamās daļas no apbūvēta zemesgabala nodošanu atsavināšanai I. A.  un 

2/3 domājamās daļas no apbūvēta zemesgabala nodošanu atsavināšanai V. A. Lendžu 

pagastā”” (protokols Nr.19, 4.§), Rēzeknes novada domes 2015.gada 5.februāra lēmumu „Par 

nekustamā īpašuma „( )” ar kadastra Nr.( ) nosacītās cenas noteikšanu” (protokols Nr.3, 3.§), 

ņemot vērā V. A.  2015.gada 31.jūlija iesniegumu un I. A. 2015.gada 11.augusta iesniegumu, 

Finanšu pastāvīgās komitejas 2015.gada 27.augusta priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, 

balsojot, 16 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, Pēteris Karacejevs, 

Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Aleksandra Ostrovska, 

Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Anita 

Žogota, Rita Žurzdina), pret - nav, atturas - nav, n o l e m j: 

 

1. Izdarīt šādus grozījumus Rēzeknes novada domes 2015.gada 5.februāra lēmumā „Par 

nekustamā īpašuma „( )” ar kadastra Nr.( ) nosacītās cenas noteikšanu” (protokols 

Nr.3, 3.§) (turpmāk – lēmums): 

1.1. Aizstāt Rēzeknes novada domes 2014.gada 6.novembra lēmuma (protokols 

Nr.26, 12.§) nosaukumu „Par 1/3 domājamās daļas no apbūvēta zemesgabala 

nodošanu atsavināšanai I. A. un 2/3 domājamās daļas no apbūvēta zemesgabala 

nodošanu atsavināšanai V. A. Lendžu pagastā” ar nosaukumu „Par 2/3 

domājamo daļu no apbūvēta zemesgabala nodošanu atsavināšanai I. A. un 1/3 

domājamās daļas no apbūvēta zemesgabala nodošanu atsavināšanai V. A. 

Lendžu pagastā”. 

1.2. Aizstāt uzvārdu „( )” attiecīgajā locījumā ar uzvārdu „( )” attiecīgajā locījumā. 
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1.3. Izteikt lēmuma 2.punktu šādā redakcijā: 

„Pārdot I. A., personas kods ( ), 2/3 domājamās daļas no apbūvēta zemesgabala, 

kas atrodas ( ), Lendžu pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.( ), platība 0,77 

ha, par brīvu cenu, kas ir vienāda ar nosacīto cenu, samērīgi savai ēku (būvju) 

īpašuma domājamai daļai, t. i., 1338,86 euro (viens tūkstotis trīs simti trīsdesmit 

astoņi euro 86 centi).” 

1.4. Izteikt lēmuma 3.punktu šādā redakcijā: 

„Pārdot V. A., personas kods ( ), 1/3 domājamo daļu no apbūvēta zemesgabala, 

kas atrodas ( ), Lendžu pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.( ), platība 0,77 

ha, par brīvu cenu, kas ir vienāda ar nosacīto cenu, samērīgi savai ēku (būvju) 

īpašuma domājamai daļai, t. i., 669,43 euro (seši simti sešdesmit deviņi euro 43 

centi).” 

1.5. Izteikt lēmuma 5.punktu šādā redakcijā: 

„Noteikt pirkuma maksas samaksas termiņu līdz 2015.gada 3.oktobrim.” 

2. Uzdot Lendžu pagasta pārvaldei atmaksāt V. A., personas kods ( ), pārmaksātos 

736,86 euro (septiņi simti trīsdesmit seši euro 86 centi) par 1/3 domājamo daļu no 

apbūvēta zemesgabala, kas atrodas ( ), Lendžu pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra 

Nr.( ), platība 0,77 ha, ieskaitot tos norēķinu kontā Nr.LV88UNLA0050000743839, 

AS „SEB banka”. 

 

6. § 

Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2015.gada 16.aprīļa lēmumā 

„Par dzīvokļa īpašuma ( ), Sondoros, Vērēmu pagastā, 

ar kadastra Nr.( ) nosacītās cenas noteikšanu” 
(Ziņo O.Vasiļjevs) 

 

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

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

5.punktu, 8.panta trešo daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, 44.panta pirmo un otro daļu un 

45.panta ceturto daļu, likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28.panta pirmās daļas 

1.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.punktu, Rēzeknes novada domes 

2015.gada 19.februāra lēmumu „Par dzīvokļa īpašuma ( ), Sondoros, Vērēmu pagastā, 

nodošanu atsavināšanai K. G. (protokols Nr.4, 18.§), Rēzeknes novada domes 2015.gada 

16.aprīļa lēmumu „Par dzīvokļa īpašuma ( ), Sondoros, Vērēmu pagastā, ar kadastra Nr.( ) 

nosacītās cenas noteikšanu” (protokols Nr.8, 5.§), ņemot vērā K.G. 2015.gada 13.augusta 

iesniegumu, Finanšu pastāvīgās komitejas 2015.gada 27.augusta priekšlikumu, Rēzeknes 

novada dome, balsojot, 16 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, 

Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, 

Aleksandra Ostrovska, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, Staņislavs Šķesters, 

Monvīds Švarcs, Anita Žogota, Rita Žurzdina), pret - nav, atturas - nav, n o l e m j: 

 

izdarīt šādus grozījumus Rēzeknes novada domes 2015.gada 16.aprīļa lēmumā „Par 

dzīvokļa īpašuma ( ), Sondoros, Vērēmu pagastā, ar kadastra Nr.( )  nosacītās cenas 

noteikšanu” (protokols Nr.8, 5.§): 

 

1. Papildināt lēmuma 2.punktu ar vārdiem „uz nomaksu” pirms vārdiem „par brīvu 

cenu”. 

2. Izteikt lēmuma 4.punktu šādā redakcijā: 
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„Noteikt pirmo iemaksu 30 procentu apmērā no nekustamā īpašuma nosacītās cenas, 

t. i., 2136,99 euro (divi tūkstoši viens simts trīsdesmit seši euro 99 centi), ar 

samaksas termiņu līdz 2015.gada 3.oktobrim.” 

3. Papildināt lēmumu ar 4.
1
 punktu šādā redakcijā: 

„Noteikt, ka par atlikto maksājumu K.G. maksā 0,5 procentus mēnesī, t. i., 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.” 

4. Papildināt lēmumu ar 4.
2
 punktu šādā redakcijā: 

„Noteikt divu gadu nomaksas termiņu no nomaksas pirkuma līguma noslēgšanas 

dienas.” 

5. Izteikt lēmuma 5.punktu šādā redakcijā: 

„Noslēgt nomaksas pirkuma līgumu viena mēneša laikā no pirmās iemaksas 

samaksas dienas.” 

6. Izteikt lēmuma 6.punktu šādā redakcijā: 

„Uzdot Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniecei Elvīrai Pizānei parakstīt 

nomaksas pirkuma līgumu ar K.G.” 

7. Aizstāt lēmuma 9.punktā vārdu „četrdesmit” ar vārdu „desmit”. 

 

7. § 

Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2015.gada 18.jūnija lēmumā „Par nekustamā 

īpašuma „( )”, kadastra Nr.( ), nosacītās cenas noteikšanu” 

(Ziņo O.Vasiļjevs) 

 

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

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

8.punktu, 8.panta trešo daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu un 44.panta pirmo daļu, likuma 

„Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28.panta pirmās daļas 1.punktu, Administratīvā 

procesa likuma 72.panta otro daļu, Rēzeknes novada domes 2014.gada 20.novembra lēmumu 

„Par neapbūvētu zemesgabalu nodošanu atsavināšanai J. C. Sakstagala pagastā” (protokols 

Nr.27, 6.§), Rēzeknes novada domes 2015.gada 18.jūnija lēmumu „Par nekustamā īpašuma „( 

)”, kadastra Nr.( ), nosacītās cenas noteikšanu” (protokols Nr.14, 11.§), ņemot vērā J. C. 

2015.gada 14.augusta iesniegumu, Finanšu pastāvīgās komitejas 2015.gada 27.augusta 

priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot, 16 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis 

Deksnis, Vinera Dimpere, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Jānis 

Macāns, Kaspars Melnis, Aleksandra Ostrovska, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, 

Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Anita Žogota, Rita Žurzdina), pret - nav, atturas - nav, n 

o l e m j: 

 

izdarīt šādus grozījumus Rēzeknes novada domes 2015.gada 18.jūnija lēmuma „Par 

nekustamā īpašuma „( )”, kadastra Nr.( ), nosacītās cenas noteikšanu” (protokols Nr.14, 11.§) 

4.punktā: 

 

aizstāt skaitļus un vārdus „1953,18 euro (viens tūkstotis deviņi simti piecdesmit trīs 

euro 18 centu)” ar skaitļiem un vārdiem „2017,68 euro (divi tūkstoši septiņpadsmit euro 68 

centi)” un skaitli un vārdu „18.jūlijam” ar skaitli un vārdu „3.oktobrim”. 

 

8. § 

Par grozījumu Rēzeknes novada domes 2015.gada 16.jūlija lēmumā „Par nekustamā 

īpašuma „( )”, kadastra Nr.( ), nosacītās cenas noteikšanu” 
(Ziņo O.Vasiļjevs) 

 



8 

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

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

8.punktu, 8.panta trešo daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu un 44.panta pirmo daļu, likuma 

„Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28.panta pirmās daļas 1.punktu, Rēzeknes novada 

domes 2015.gada 7.maija lēmumu „Par neapbūvēta zemesgabala nodošanu atsavināšanai S.P. 

Čornajas pagastā” (protokols Nr.10, 11.§), Rēzeknes novada domes 2015.gada 16.jūlija 

lēmumu „Par nekustamā īpašuma „( )”, kadastra Nr.( ), nosacītās cenas noteikšanu” (protokols 

Nr.16, 9.§), ņemot vērā S.P. 2015.gada 13.augusta iesniegumu, Finanšu pastāvīgās komitejas 

2015.gada 27.augusta priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot, 16 balsīm par (Aivars 

Buharins, Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Tatjana 

Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Aleksandra Ostrovska, Guntis Rasims, Juris Runčs, 

Pēteris Stanka, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Anita Žogota, Rita Žurzdina), pret - nav, 

atturas - nav, n o l e m j: 

 

izdarīt šādu grozījumu Rēzeknes novada domes 2015.gada 16.jūlija lēmuma „Par 

nekustamā īpašuma „( )”, kadastra Nr.( ), nosacītās cenas noteikšanu” (protokols Nr.16, 9.§) 

4.punktā: 

 

aizstāt skaitli un vārdu „16.augustam” ar skaitli un vārdu „31.oktobrim”. 

 

9. § 

Par nekustamā īpašuma „( )” Vērēmu pagastā un nekustamā īpašuma „( )” Audriņu 

pagastā nepieciešamību objekta „Autoceļa P36 Rēzekne – Gulbene km 3.98 – km 12.25 

(posma Rēzekne – Audriņi) rekonstrukcija” izbūvei” 
(Ziņo L.Vinogradova) 

 

Izskatījusi IK „Vital electron” iesniegumu par elektroapgādes būvprojektu Rēzeknes 

novada Vērēmu, Audriņu pagastos, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta 

pirmās daļas 4.punktu, „Enerģētikas likuma” 19.panta 1
1 

daļas 3.punktu, ņemot vērā Finanšu 

pastāvīgās komitejas 2015.gada 27.augusta priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot, 

16 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, Pēteris Karacejevs, Igors 

Kolosovs, Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Aleksandra Ostrovska, Guntis 

Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Anita Žogota, Rita 

Žurzdina), pret - nav, atturas - nav, n o l e m j: 

 

1.  Pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma „( )” Vērēmu pagastā un nekustamā 

īpašuma ( ) Audriņu pagastā nepieciešamību objekta „Autoceļa P36 Rēzekne – 

Gulbene km 3.98 – km 12.25 (posma Rēzekne – Audriņi) rekonstrukcija” izbūvei 

(lēmums pievienots). 

2.  Atzīt par spēku zaudējušu Rēzeknes novada domes 2015.gada 20.augusta lēmumu 

“Par nekustamā īpašuma „( )” nepieciešamību objekta „Autoceļa P36 Rēzekne – 

Gulbene km 3.98 – km 12.25 (posma Rēzekne – Audriņi) rekonstrukcija” izbūvei”” 

(protokols Nr.18, 39.§). 

10. § 

Par dzīvokļa īpašuma ( ), Maltas pagastā,  

kadastra Nr.( ), atsavināšanas izbeigšanu 
(Ziņo O.Vasiļjevs) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 3.punktu, Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, Rēzeknes novada 

domes 2015.gada 5.februāra lēmumu „Par dzīvokļa īpašuma ( ), Maltas pagastā, nodošanu 

atsavināšanai S. N.” (protokols Nr.3, 5.§), ņemot vērā S. N. 2015.gada 13.augusta 
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iesniegumu, Finanšu pastāvīgās komitejas 2015.gada 27.augusta priekšlikumu, Rēzeknes 

novada dome, balsojot, 16 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, 

Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, 

Aleksandra Ostrovska, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, Staņislavs Šķesters, 

Monvīds Švarcs, Anita Žogota, Rita Žurzdina), pret - nav, atturas - nav,       n o l e m j: 

 

1. Izbeigt dzīvokļa īpašuma ( ), Maltas pagastā, kadastra Nr.( ), platība 41,1 m
2
, 

atsavināšanu. 

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā 

spēkā stāšanās dienas, pieteikumu iesniedzot Administratīvā procesa likumā 

noteiktajā kārtībā. 

 

11. § 

Par Nodomu protokola par sadarbību parakstīšanu projekta īstenošanā 

9.2.2.1.pasākuma „Deinstitucionalizācija” ietvaros 
 (Ziņo S.Strankale) 

 

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

kabineta 2015.gada 16.jūnija noteikumiem Nr.313 „Darbības programmas „Izaugsme un 

nodarbinātība” 9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei 

alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu 

pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1.pasākuma „Deinstitucionalizācija” 

īstenošanas noteikumi”, ņemot vērā Latgales plānošanas reģiona aktivitātes 

deinstitucionalizācijas procesa norisē un Sociālo un veselības aizsardzības jautājumu 

pastāvīgās komitejas 2015.gada 27.augusta priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot, 

16 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, Pēteris Karacejevs, Igors 

Kolosovs, Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Aleksandra Ostrovska, Guntis 

Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Anita Žogota, Rita 

Žurzdina), pret - nav, atturas - nav, n o l e m j: 

 

parakstīt Nodomu protokolu par sadarbību projekta īstenošanā 9.2.2.1.pasākuma 

„Deinstitucionalizācija” ietvaros ar Latgales plānošanas reģionu (Nodomu protokols 

pievienots). 

 

12. § 

Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu ar I. B.  Stružānu pagastā 
(Ziņo S.Strankale) 

 

Izskatījusi I. B. iesniegumu par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu, pamatojoties 

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

„Par dzīvojamo telpu īri” 27.pantu, ņemot vērā Stružānu pagasta pārvaldes 2015.gada 

25.augusta atzinumu un Sociālo un veselības aizsardzības jautājumu pastāvīgās komitejas 

2015.gada 27.augusta priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot, 16 balsīm par (Aivars 

Buharins, Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Tatjana 

Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Aleksandra Ostrovska, Guntis Rasims, Juris Runčs, 

Pēteris Stanka, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Anita Žogota, Rita Žurzdina), pret - nav, 

atturas - nav, n o l e m j: 

 

1. Sakarā ar to, ka īrniekam ir tiesības izbeigt dzīvojamās telpas īres līgumu, izbeigt 

dzīvojamās telpas īres līgumu ar I. B. , personas kods ( ), par dzīvokļa ( ), Stružānu 

pagastā, Rēzeknes novadā, īri.  
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2. Uzdot SIA „Strūžānu siltums” valdes loceklim Renāram Vabalam sagatavot un 

noslēgt vienošanos par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu ar I. B. 

 

13. § 

Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu D. B. Stružānu pagastā 
(Ziņo S.Strankale) 

 

Izskatījusi D. B. iesniegumu par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu, 

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

3.punktu, likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5.pantu un 6.pantu, ņemot vērā Stružānu pagasta 

pārvaldes 2015.gada 25.augusta atzinumu un Sociālo un veselības aizsardzības jautājumu 

pastāvīgās komitejas 2015.gada 27.augusta priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot, 

16 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, Pēteris Karacejevs, Igors 

Kolosovs, Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Aleksandra Ostrovska, Guntis 

Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Anita Žogota, Rita 

Žurzdina), pret - nav, atturas - nav, n o l e m j: 

 

1. Sakarā ar to, ka īrniekam ir tiesības pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu, 

pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu ar D. B. , personas kods ( ), par dzīvokļa ( 

), Stružānu pagastā, Rēzeknes novadā, īri.  

2. Uzdot SIA „Strūžānu siltums” valdes loceklim Renāram Vabalam sagatavot un 

noslēgt vienošanos par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu ar D. B., 

personas kods ( ), par dzīvokļa ( ), Stružānu pagastā, Rēzeknes novadā, īri uz 

nenoteiktu laiku. 

 

14. § 

Par dzīvojamās telpas īres līguma pārslēgšanu ar S. O. Stružānu pagastā 
(Ziņo S.Strankale) 

 

Izskatījusi J. S.  iesniegumu par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu, pamatojoties 

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

„Par dzīvojamo telpu īri” 14.panta ceturto daļu, ņemot vērā Stružānu pagasta pārvaldes 

2015.gada 14.augusta atzinumu un Sociālo un veselības aizsardzības jautājumu pastāvīgās 

komitejas 2015.gada 27.augusta priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot, 16 balsīm 

par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, 

Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Aleksandra Ostrovska, Guntis Rasims, Juris 

Runčs, Pēteris Stanka, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Anita Žogota, Rita Žurzdina), 

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

 

1. Sakarā ar to, ka īrniekam ir tiesības izbeigt dzīvojamās telpas īres līgumu, nemainot 

iepriekšējā īres līguma nosacījumus, noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar S. O., 

personas kods ( ), par dzīvokļa ( ), Stružānu pagasts, Rēzeknes novads, īri uz 

nenoteiktu laiku, nosakot īres maksu saskaņā ar apstiprinātajiem īres maksas 

apmēriem. 

2. Uzdot SIA „Strūžānu siltums” valdes loceklim Renāram Vabalam sagatavot un 

noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar S. O. 

 

15. § 

Par dzīvojamās telpas izīrēšanu V. C. Stružānu pagastā 
(Ziņo S.Strankale) 
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Izskatījusi V. C. iesniegumu par dzīvojamās telpas izīrēšanu, pamatojoties uz likuma 

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

un veselības aizsardzības jautājumu pastāvīgās komitejas 2015.gada 27.augusta priekšlikumu, 

Rēzeknes novada dome, balsojot, 16 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Vinera 

Dimpere, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars 

Melnis, Aleksandra Ostrovska, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, Staņislavs 

Šķesters, Monvīds Švarcs, Anita Žogota, Rita Žurzdina), pret - nav, atturas - nav,     n o l e m 

j: 

 

1. Pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas izīrēšanu V. C. Stružānu pagastā (lēmums 

pievienots). 

2. Uzdot SIA „Strūžānu siltums” valdes loceklim Renāram Vabalam sagatavot un 

noslēgt dzīvokļa īres līgumu ar V. C. 

 

16. § 

Par dzīvojamās telpas izīrēšanu M. K. Lūznavas pagastā  
(Ziņo S.Strankale) 

 

Izskatījusi M. K. iesniegumu par dzīvojamās telpas izīrēšanu, pamatojoties uz likuma 

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

un veselības aizsardzības jautājumu pastāvīgās komitejas 2015.gada 27.augusta priekšlikumu, 

Rēzeknes novada dome, balsojot, 16 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Vinera 

Dimpere, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars 

Melnis, Aleksandra Ostrovska, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, Staņislavs 

Šķesters, Monvīds Švarcs, Anita Žogota, Rita Žurzdina), pret - nav, atturas - nav, n o l e m j: 

 

1. Pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas izīrēšanu M. K. Lūznavas pagastā (lēmums 

pievienots). 

2. Uzdot SIA „Maltas dzīvokļu - komunālās saimniecības uzņēmuma” valdes loceklei 

Annai Pinkai sagatavot un noslēgt dzīvokļa īres līgumu ar M. K. 

 

17. § 

Par dzīvojamās telpas izīrēšanu A. P. Stružānu pagastā 
 (Ziņo S.Strankale) 

 

Izskatījusi A. P. iesniegumu par dzīvojamās telpas izīrēšanu, pamatojoties uz likuma 

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

un veselības aizsardzības jautājumu pastāvīgās komitejas 2015.gada 27.augusta priekšlikumu, 

Rēzeknes novada dome, balsojot, 16 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Vinera 

Dimpere, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars 

Melnis, Aleksandra Ostrovska, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, Staņislavs 

Šķesters, Monvīds Švarcs, Anita Žogota, Rita Žurzdina), pret - nav, atturas - nav, n o l e m j: 

 

1. Pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas izīrēšanu A. P. Stružānu pagastā (lēmums 

pievienots). 

2. Uzdot SIA „Strūžānu siltums” valdes loceklim Renāram Vabalam sagatavot un 

noslēgt dzīvokļa īres līgumu ar A. P. 

 

18. § 

Par G. V. izslēgšanu no dzīvojamās telpas īres līguma Lendžu pagastā 
(Ziņo S.Strankale) 
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Izskatījusi G. V. iesniegumu par izslēgšanu no dzīvojamās telpas īres līguma Nr.17-

2004, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 3.punktu un Lendžu 

pagasta pārvaldes 2015.gada 20.augusta atzinumu, ņemot vērā Sociālo un veselības 

aizsardzības jautājumu pastāvīgās komitejas 2015.gada 27.augusta priekšlikumu, Rēzeknes 

novada dome, balsojot, 16 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, 

Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, 

Aleksandra Ostrovska, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, Staņislavs Šķesters, 

Monvīds Švarcs, Anita Žogota, Rita Žurzdina), pret - nav, atturas - nav, n o l e m j: 

 

1. Izslēgt G. V., personas kods ( ), dzīvoklis ( ), Lendžu pagasts, Rēzeknes novads, no 

dzīvojamās telpas īres līguma Nr. ( ), kas noslēgts 2004.gada 30.janvārī. 

2. Uzdot Lendžu pagasta pārvaldes vadītājam Voldemāram Deksnim sagatavot un 

noslēgt vienošanos ar G. V., personas kods ( ), par G. V. izslēgšanu no īres līguma. 

 

19. § 

Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu A. A.  Stružānu pagastā 
(Ziņo S.Strankale) 

 

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

„Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 11.panta otro daļu, ņemot 

vērā Sociālo un veselības aizsardzības jautājumu pastāvīgās komitejas 2015.gada 27.augusta 

priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot, 16 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis 

Deksnis, Vinera Dimpere, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Jānis 

Macāns, Kaspars Melnis, Aleksandra Ostrovska, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, 

Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Anita Žogota, Rita Žurzdina), pret - nav, atturas - nav, n 

o l e m j: 

 

1. Atjaunot A. A. , personas kods ( ), sociālā dzīvokļa īres līgumu par dzīvokļa Nr. ( ), 

Stružānu pagastā, Rēzeknes novadā, noslēdzot sociālā dzīvokļa īres līgumu uz 

noteiktu laiku no 2015.gada 1.oktobra līdz 2016.gada 31.martam. 

2. Uzdot SIA „Strūžānu siltums” valdes loceklim Renāram Vabalam atjaunot sociālā 

dzīvokļa īres līgumu ar A. A. 

 

20. § 

Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu V. D. Stružānu pagastā 
(Ziņo S.Strankale) 

 

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

„Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 11.panta otro daļu, ņemot 

vērā Sociālo un veselības aizsardzības jautājumu pastāvīgās komitejas 2015.gada 27.augusta 

priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot, 16 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis 

Deksnis, Vinera Dimpere, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Jānis 

Macāns, Kaspars Melnis, Aleksandra Ostrovska, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, 

Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Anita Žogota, Rita Žurzdina), pret - nav, atturas - nav, n 

o l e m j: 

 

1. Atjaunot V. D., personas kods ( ), sociālā dzīvokļa īres līgumu par dzīvokļa Nr. ( ), 

Stružānu pagastā, Rēzeknes novadā, noslēdzot sociālā dzīvokļa īres līgumu uz 

noteiktu laiku no 2015.gada 20.septembra līdz 2016.gada 19.martam. 

2. Uzdot SIA „Strūžānu siltums” valdes loceklim Renāram Vabalam atjaunot sociālā 

dzīvokļa īres līgumu ar V. D.. 
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21. § 

Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu A. I. Stružānu pagastā 
(Ziņo S.Strankale) 

 

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

„Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 11.panta otro daļu, ņemot 

vērā Sociālo un veselības aizsardzības jautājumu pastāvīgās komitejas 2015.gada 27.augusta 

priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot, 16 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis 

Deksnis, Vinera Dimpere, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Jānis 

Macāns, Kaspars Melnis, Aleksandra Ostrovska, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, 

Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Anita Žogota, Rita Žurzdina), pret - nav, atturas - nav, n 

o l e m j: 

 

1. Atjaunot A. I., personas kods ( ), sociālā dzīvokļa īres līgumu par dzīvokļa Nr. ( ), 

Stružānu pagastā, Rēzeknes novadā, noslēdzot sociālā dzīvokļa īres līgumu uz 

noteiktu laiku no 2015.gada 3.septembra līdz 2016.gada 2.martam. 

2. Uzdot SIA „Strūžānu siltums” valdes loceklim Renāram Vabalam atjaunot sociālā 

dzīvokļa īres līgumu ar A. I. 

 

22. § 

Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu Č. M. Stružānu pagastā 
(Ziņo S.Strankale) 

 

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

„Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 11.panta otro daļu, ņemot 

vērā Sociālo un veselības aizsardzības jautājumu pastāvīgās komitejas 2015.gada 27.augusta 

priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot, 16 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis 

Deksnis, Vinera Dimpere, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Jānis 

Macāns, Kaspars Melnis, Aleksandra Ostrovska, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, 

Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Anita Žogota, Rita Žurzdina), pret - nav, atturas - nav, n 

o l e m j: 

 

1. Atjaunot Č. M., personas kods ( ), sociālā dzīvokļa īres līgumu par dzīvokļa Nr. ( ), 

Stružānu pagastā, Rēzeknes novadā, noslēdzot sociālā dzīvokļa īres līgumu uz 

noteiktu laiku no 2015.gada 1.oktobra līdz 2016.gada 31.martam. 

2. Uzdot SIA „Strūžānu siltums” valdes loceklim Renāram Vabalam atjaunot sociālā 

dzīvokļa īres līgumu ar Č. M. 

 

23. § 

Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu R. L. Stružānu pagastā 
(Ziņo S.Strankale) 

 

Izskatījusi R. L. iesniegumu par sociālā dzīvokļa īres līguma izīrēšanu, pamatojoties 

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

Sociālo un veselības aizsardzības jautājumu pastāvīgās komitejas 2015.gada 27.augusta 

priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot, 16 balsīm par (Aivars Buharins, Vilis 

Deksnis, Vinera Dimpere, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Tatjana Kubecka, Jānis 

Macāns, Kaspars Melnis, Aleksandra Ostrovska, Guntis Rasims, Juris Runčs, Pēteris Stanka, 

Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Anita Žogota, Rita Žurzdina), pret - nav, atturas - nav,     

n o l e m j: 
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1. Pieņemt lēmumu par sociālā dzīvokļa izīrēšanu R. L. Stružānu pagastā (lēmums 

pievienots). 

2. Uzdot SIA „Strūžānu siltums” valdes loceklim Renāram Vabalam sagatavot un 

noslēgt sociālā dzīvokļa īres līgumu ar R. L. 

 

24. § 

Par Evitas Vaļumas ievēlēšanu Kaunatas bāriņtiesas locekles amatā 
(Ziņo A.Buharins) 

 

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

likuma 3.panta otro daļu un 10.panta otro daļu, ņemot vērā Rēzeknes novada domes 

2009.gada 20.augusta lēmumu „Par Rēzeknes novada bāriņtiesu izveidošanu” (protokols Nr.7, 

58.§), Rēzeknes novada domes 2014.gada 29.septembra lēmumu „Par Rēzeknes novada 

bāriņtiesu priekšsēdētāju, priekšsēdētāju vietnieku un locekļu ievēlēšanu” (protokols Nr.23, 

1.§), Evitas Vaļumas 2015.gada 28.augusta iesniegumu un Teritoriālās pastāvīgās komitejas 

2015.gada 3.septembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome, balsojot, 16 balsīm par (Aivars 

Buharins, Vilis Deksnis, Vinera Dimpere, Pēteris Karacejevs, Igors Kolosovs, Tatjana 

Kubecka, Jānis Macāns, Kaspars Melnis, Aleksandra Ostrovska, Guntis Rasims, Juris Runčs, 

Pēteris Stanka, Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Anita Žogota, Rita Žurzdina), pret - nav, 

atturas - nav,     n o l e m j: 

 

Rēzeknes novada Kaunatas bāriņtiesas sastāvā uz pieciem gadiem par Rēzeknes novada 

Kaunatas bāriņtiesas locekli Mākoņkalna pagastā ievēlēt Evitu Vaļumu ar 2015.gada 

4.septembri. 

 

Sēde slēgta 11:00 

 

Nākamā kārtējā Rēzeknes novada domes sēde tiek sasaukta 2015.gada 17.septembrī. 

 

Pielikumā: 

1. Santas Vavilovas 2015.gada 21.augusta iesniegums ar pielikumu kopijām, pavisam 

kopā uz 3 lapām 

2. Rēzeknes novada pašvaldības 2014.gada 4.septembra noteikumu Nr.13 „Kārtība, kādā 

Rēzeknes novada vidusskolās tiek organizēta „B” kategorijas autovadītāju teorētiskā 

un praktiskā apmācība, kā arī autovadītāja apliecības iegūšana” 3.pielikums – “Līgums 

par „B” kategorijas autovadītāju teorētisko un praktisko apmācību” uz 2 lapām 

3. Adamovas speciālās internātpamatskolas nolikuma grozījumi uz 1 lapas 

4. V. A. 2015.gada 31.jūlija iesnieguma kopija uz 1 lapas  

5. I. A. 2015.gada 11.augusta iesnieguma kopija uz 1 lapas 

6. K. G. 2015.gada 13.augusta iesnieguma kopija uz 1 lapas 

7. J. C. 2015.gada 14.augusta iesnieguma kopija uz 1 lapas 

8. S. P. 2015.gada 13.augusta iesnieguma kopija uz 1 lapas 

9. S. N. 2015.gada 13.augusta iesnieguma kopija uz 1 lapas 

10. Nodomu protokols par sadarbību projekta īstenošanā 9.2.2.1.pasākuma 

„Deinstitucionalizācija” ietvaros uz 2 lapām 

11. Rēzeknes novada domes lēmumi (administratīvie akti) 9.§, 16.§, 17.§, pavisam kopā 

uz 3 lapām 

12. Evitas Vaļumas 2015.gada 28.augusta iesniegums ar pielikumu kopijām, pavisam 

kopā uz 4 lapām 

 

Sēdes vadītājs                                                                                                      Monvīds Švarcs 

2015.gada 3.septembrī 
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Protokoliste                                                                                                                Ilona Turka 

2015.gada 3.septembrī 

 


