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          Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 

 
        

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 

2022.gada 17.novembrī                                                                                                       Nr. 30 
 
Sēde sasaukta plkst. 10:00 
Sēde atklāta plkst. 10:00 
 
Sēdi vada: Domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs 
 
Protokolē: sēžu sekretārs - protokolists Natālija Zvīdriņa 
 
Piedalās:  

– Deputāts Gunārs Smeilis, Deputāts Felicija Leščinska, Deputāts Aija Kiserovska, 
Deputāts Georgijs Jevsikovs, Deputāts Vasīlijs Arbidāns, Deputāts Guntis Rasims, 
Deputāts Aivars Buharins, Deputāts Guna Zenčenko, Deputāts Zigfrīds Lukaševičs, 
Deputāts Guntra Kuzmina-Jukna, Deputāts Staņislavs Šķesters, Deputāts Inta Brence, 
Deputāts Vilis Deksnis, Deputāts Rita Tērauda, Deputāts Anita Ludborža. 

 
Nepiedalās:  

–  Domes priekšsēdētāja vietniece Ērika Teirumnieka, Deputāti Guna Popova, Jānis 
Freibergs – pamatdarbā, 

– Deputāts Staņislavs Šķesters – darba kārtības 34.jautājuma izskatīšanā un lēmuma 
pieņemšanā.  

 
Uzaicināti: 

– SIA "ALAAS" izpilddirektors Jurijs Petkevičs (17.§). 
 
Darba kārtībā: 
 
 
1. 

Balsojums par darba kārtību. 
 
Par Rēzeknes novada pašvaldības 2022.gada 17.novembra saistošo noteikumu Nr.62 
“Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2022.gada 15.septembra saistošajos 
noteikumos Nr.58 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rēzeknes novadā”” 
izdošanu. 

2. Par izdoto Rēzeknes novada pašvaldības 2022.gada 19.maija saistošo noteikumu Nr.49 
„Par tirdzniecību publiskās vietās Rēzeknes novadā” atkārtotu precizēšanu. 

3. Par grozījumiem Rēzeknes novada Sociālā dienesta nolikumā. 

4. Par rūpnieciskās zvejas limitu apjoma sadali, zvejas tiesību nomas izsoles organizēšanu, 
izsoles noteikumu un izsoles komisijas apstiprināšanu. 
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5. Par Rēzeknes novada pašvaldības deleģētajiem pārstāvjiem novada izglītības iestāžu 
padomēs. 

6. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2022.gada 27.janvāra lēmuma „Par Rēzeknes 
novada pašvaldības Centrālās administrācijas amatu un mēnešalgu saraksta 
apstiprināšanu” 1.pielikumā „Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās administrācijas 
amatu un mēnešalgu saraksts”. 

7. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Piekalne”, Audriņu pagastā, pārdošanu elektroniskā 
izsolē ar augšupejošu soli. 

8. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Mežloki”, Nautrēnu pagastā, pārdošanu 
elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli. 

9. Par pašvaldības kustamās mantas - automašīnas VW TRANSPORTER, Audriņu pagastā, 
izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

10. Par pašvaldības kustamās mantas – cirsmas, kas atrodas nekustamajā īpašumā “(..)”, 
Viļānu pagastā, izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

11. Par pašvaldības nekustamo īpašumu Nautrēnu pagastā izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

12. Par pašvaldības kustamās mantas - cirsmas, kas atrodas “Dobumi”, Viļānu pagastā, 
elektroniskās izsoles atzīšanu par nenotikušu. 

13. Par piekrišanu nekustamā īpašuma iegūšanai R.O. īpašumā Ozolaines pagastā. 

14. Par nekustamā īpašuma “(..)”, Audriņu pagastā, nodošanu atsavināšanai M.S. 

15. Par nekustamā īpašuma “(..)”, Lendžu pagastā, nodošanu atsavināšanai K.T. 

16. Par dzīvokļa īpašuma, kas atrodas Miera ielā (..), Strūžānos, Stružānu pagastā, nodošanu 
atsavināšanai K.J. 

17. Par vienotas maksas par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, 
šķirošanu un citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām apstiprināšanu. 

18. Par pakalpojumu maksu apstiprināšanu Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Maltas 
apvienības pārvalde” struktūrvienībā “Maltas pagasta pārvalde”. 

19. Par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu apstiprināšanu Feimaņu pagastā. 

20. Par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu apstiprināšanu Maltas pagastā un Lūznavas 
pagastā. 

21. Par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu apstiprināšanu Silmalas pagastā 

22. Par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā Ismeru (Žogotu) ezerā sabiedrībai ar 
ierobežotu atbildību “Madaras Z”. 

23. Par Ismeru (Žogotu) ezera zivju tīklu limitu sadali komerciālajai zvejai 2023.gadam 

24. Par Viraudas ezera (Lendžu pagasts) zivju tīklu limitu sadali komerciālajai zvejai 
2023.gadam. 

25. Par Pujatu ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2023.gadam. 

26. Par Rāznas ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2023.gadam. 

27. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7850 008 0290 un 
7850 003 0323, Dricānu pagastā, nomas tiesību izsoli. 

28. Par pašvaldības piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7874 002 0065 daļas 
nomas tiesību izsoli Nagļu pagastā. 

29. Par pašvaldībai piekritīgās neapbūvētās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7882 006 
0333 daļas Rikavas pagastā nomas tiesību izsoli. 
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30. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7850 003 **** un 
7850 003 **** iznomāšanu un zemes nomas līguma noslēgšanu ar M.L. Dricānu pagastā. 

31. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7850 006 **** 
iznomāšanu un zemes nomas līguma noslēgšanu ar N.M. Dricānu pagastā. 

32. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6874 004 **** 
iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar G.R. Nautrēnu pagastā. 

33. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7878 004 **** 
iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu Ozolmuižas pagastā. 

34. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2021.gada 14.oktobra lēmumā „Par Rēzeknes 
novada domes amatpersonu deleģēšanu darbam pašvaldību kopīgās iestādes „Rēzeknes 
speciālā ekonomiskā zona” uzraudzības padomē”. 

 
Balsojums par darba kārtību 

Izskatījusi Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja Monvīda Švarca priekšlikumu par 
izsludinātās Rēzeknes novada domes sēdes darba kārtības apstiprināšanu un 
papildināšanu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 29., 31.pantu un 32.panta pirmo 
daļu, Rēzeknes novada dome, 

balsojot: "par"  - 

16 (Vasīlijs Arbidāns, Inta Brence, Aivars Buharins, Vilis 
Deksnis, Georgijs Jevsikovs, Guntra Kuzmina-Jukna, 
Felicija Leščinska, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, 
Guntis Rasims, Gunārs Smeilis, Staņislavs Šķesters, 
Monvīds Švarcs, Rita Tērauda, Guna Zenčenko, Aija 
Kiserovska) 

"pret" - nav 

"atturas" - nav 

"nepiedalās" - nav 

Nolemj: 
1. Apstiprināt izsludināto Rēzeknes novada domes 2022.gada 17.novembra sēdes darba 

kārtību (1. - 33.jautājums). 
2. Papildināt Rēzeknes novada domes 2022.gada 17.novembra sēdes darba kārtību ar 

vienu jautājumu, kā darba kārtības 34.jautājumu: 
 

2.1. “34. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2021.gada 14.oktobra lēmumā 
„Par Rēzeknes novada domes amatpersonu deleģēšanu  darbam pašvaldību kopīgās 
iestādes „Rēzeknes speciālā ekonomiskā zona” uzraudzības padomē”. 

 
1.§ 

Par Rēzeknes novada pašvaldības 2022.gada 17.novembra saistošo noteikumu Nr.62 
“Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2022.gada 15.septembra saistošajos 

noteikumos Nr.58 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rēzeknes novadā”” 
izdošanu 
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Ziņo Ilona Turka: Izskatot Tautsaimniecības attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas 
2022.gada 10.novembra priekšlikumu, lūdzu atbalstīt sagatavoto 
lēmuma projektu par Rēzeknes novada pašvaldības 2022.gada 
17.novembra saistošo noteikumu Nr.62 “Grozījumi Rēzeknes novada 
pašvaldības 2022.gada 15.septembra saistošajos noteikumos Nr.58 
“Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rēzeknes novadā”” 
izdošanu. 

Par lēmumu balso: "par"  - 

16 (Vasīlijs Arbidāns, Inta Brence, Aivars Buharins, Vilis 
Deksnis, Georgijs Jevsikovs, Aija Kiserovska, Guntra 
Kuzmina-Jukna, Felicija Leščinska, Anita Ludborža, 
Zigfrīds Lukaševičs, Guntis Rasims, Gunārs Smeilis, 
Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Rita Tērauda, Guna 
Zenčenko) 

"pret" - nav 

"atturas" - nav 

"nepiedalās" - nav 

Nolemj: 

Pieņemt lēmumu "Par Rēzeknes novada pašvaldības 
2022.gada 17.novembra saistošo noteikumu Nr.62 
“Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2022.gada 
15.septembra saistošajos noteikumos Nr.58 “Par sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanu Rēzeknes novadā”” izdošanu". 

 
2.§ 

Par izdoto Rēzeknes novada pašvaldības 2022.gada 19.maija saistošo noteikumu Nr.49 
„Par tirdzniecību publiskās vietās Rēzeknes novadā” atkārtotu precizēšanu 

Ziņo Ilona Turka: Izskatot Finanšu pastāvīgās komitejas 2022.gada 10.novembra 
priekšlikumu, lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu par izdoto 
Rēzeknes novada pašvaldības 2022.gada 19.maija saistošo noteikumu 
Nr.49 „Par tirdzniecību publiskās vietās Rēzeknes novadā” atkārtotu 
precizēšanu. 

Izsaka viedokli 
Staņislavs Šķesters: 

Atļaujas saņem katru reizi vai uz gadu? 

Izsaka viedokli Ilona 
Turka: 

Katru reizi. 

Par lēmumu balso: "par"  - 

16 (Vasīlijs Arbidāns, Inta Brence, Aivars Buharins, Vilis 
Deksnis, Georgijs Jevsikovs, Aija Kiserovska, Guntra 
Kuzmina-Jukna, Felicija Leščinska, Anita Ludborža, 
Zigfrīds Lukaševičs, Guntis Rasims, Gunārs Smeilis, 
Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Rita Tērauda, Guna 
Zenčenko) 

"pret" - nav 



5 

 

          Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 

"atturas" - nav 

"nepiedalās" - nav 

Nolemj: 

Pieņemt lēmumu "Par izdoto Rēzeknes novada pašvaldības 
2022.gada 19.maija saistošo noteikumu Nr.49 „Par 
tirdzniecību publiskās vietās Rēzeknes novadā” atkārtotu 
precizēšanu". 

 
3.§ 

Par grozījumiem Rēzeknes novada Sociālā dienesta nolikumā 
Ziņo Silvija Strankale: Izskatot Sociālo un veselības aizsardzības jautājumu pastāvīgās 

komitejas 2022.gada 10.novembra priekšlikumu, lūdzu atbalstīt 
sagatavoto lēmuma projektu par grozījumiem Rēzeknes novada 
Sociālā dienesta nolikumā. 

Par lēmumu balso: "par"  - 

16 (Vasīlijs Arbidāns, Inta Brence, Aivars Buharins, Vilis 
Deksnis, Georgijs Jevsikovs, Aija Kiserovska, Guntra 
Kuzmina-Jukna, Felicija Leščinska, Anita Ludborža, 
Zigfrīds Lukaševičs, Guntis Rasims, Gunārs Smeilis, 
Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Rita Tērauda, Guna 
Zenčenko) 

"pret" - nav 

"atturas" - nav 

"nepiedalās" - nav 

Nolemj: 
Pieņemt lēmumu "Par grozījumiem Rēzeknes novada 
Sociālā dienesta nolikumā". 

 
4.§ 

Par rūpnieciskās zvejas limitu apjoma sadali, zvejas tiesību nomas izsoles organizēšanu, 
izsoles noteikumu un izsoles komisijas apstiprināšanu. 

Ziņo Ruta Sidorova: Izskatot Tautsaimniecības attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas 
2022.gada 10.novembra priekšlikumu, lūdzu atbalstīt sagatavoto 
lēmuma projektu par rūpnieciskās zvejas limitu apjoma sadali, zvejas 
tiesību nomas izsoles organizēšanu, izsoles noteikumu un izsoles 
komisijas apstiprināšanu. 

Izsaka viedokli 
Staņislavs Šķesters: 

Balsojumā nepiedalos. 

Izsaka viedokli 
Monvīds Švarcs: 

Šajā gadījumā interešu konflikts neeksistē. Drīkst balsot arī tādā 
gadījumā, ja kāds pirmās pakāpes radinieks vēlas piedalīties izsolē, kā 
viens no pretendentiem. Noteikumos nav ielikts liegums, ka viens 
pretendents nedrīkst pretendēt uz abām lotēm. 

Izsaka viedokli Ruta 
Sidorova: 

Jā, viens pretendents uz vienu loti. 
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Izsaka viedokli 
Monvīds Švarcs: 

Noteikumos ir noteikts, kas drīkst piedalīties, un nav noteikts, ka viens 
pretendents var pretendēt uz vienu loti (aicina izteikt viedokli 
deputātiem). 

Izsaka viedokli 
Georgijs Jevsikovs: 

Cik noprotams, jo vairāk pretendentu, jo labāk. Runājot par 
komerczveju, jo vairāk uzņēmumi iegūst metrus, jo vairāk produkcijas 
var saražot. Uzskatu, ka pretendentiem varētu ļaut piedalīties katrā 
nākamajā lotē. 

Izsaka viedokli 
Staņislavs Šķesters: 

Tirdzniecības jautājums ir aktīvs saistībā ar apzvejošanu Rāznas un 
Lubāna ezeros. Iepriekš bija vienošanās, ka zvejnieki var piedalīties 
gan vienā, gan otrā lotē. Varbūt šo tradīciju varētu atstāt? 

Izsaka viedokli 
Monvīds Švarcs: 

Pirmkārt, kārtību, kādā veidā pašvaldība rīkojas ar rūpnieciskās zvejas 
limitiem, nosaka MK noteikumi. Ir situācijas, kad pieprasījums ir 
mazāks nekā kopējais limits, tad izsole nav nepieciešama. Šajā 
gadījumā abos ezeros pieprasījums ir aktīvs, līdz ar to uz 
atbrīvojušamies limitiem tiek rīkota izsole, kurā var piedalīties tikai 
esošie komersanti, ar kuriem jau ir noslēgti līgumi. Tā kā noteikumos 
par piedalīšanos lotēs nav atrunāts, ņemot vērā deputātu viedokli, var 
runāt par iespēju izsoles dalībniekiem piedalīties arī par nākamo loti. 
Katra lote tiek izsolīta atsevišķi un katrs pretendents var piedalīties 
atsevišķi uz katru loti. 

Par lēmumu balso: "par"  - 

16 (Vasīlijs Arbidāns, Inta Brence, Aivars Buharins, Vilis 
Deksnis, Georgijs Jevsikovs, Aija Kiserovska, Guntra 
Kuzmina-Jukna, Felicija Leščinska, Anita Ludborža, 
Zigfrīds Lukaševičs, Guntis Rasims, Gunārs Smeilis, 
Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Rita Tērauda, Guna 
Zenčenko) 

"pret" - nav 

"atturas" - nav 

"nepiedalās" - nav 

Nolemj: 
Pieņemt lēmumu "Par rūpnieciskās zvejas limitu apjoma 
sadali, zvejas tiesību nomas izsoles organizēšanu, izsoles 
noteikumu un izsoles komisijas apstiprināšanu". 

 
5.§ 

Par Rēzeknes novada pašvaldības deleģētajiem pārstāvjiem novada izglītības iestāžu 
padomēs 

Ziņo Guntars Skudra: Izskatot Izglītības, kultūras un sporta jautājumu pastāvīgās komitejas 
2022.gada 10.novembra priekšlikumu, lūdzu atbalstīt sagatavoto 
lēmuma projektu par Rēzeknes novada pašvaldības deleģētajiem 
pārstāvjiem novada izglītības iestāžu padomēs. 

Par lēmumu balso: "par"  - 
16 (Vasīlijs Arbidāns, Inta Brence, Aivars Buharins, Vilis 
Deksnis, Georgijs Jevsikovs, Aija Kiserovska, Guntra 
Kuzmina-Jukna, Felicija Leščinska, Anita Ludborža, 
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Zigfrīds Lukaševičs, Guntis Rasims, Gunārs Smeilis, 
Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Rita Tērauda, Guna 
Zenčenko) 

"pret" - nav 

"atturas" - nav 

"nepiedalās" - nav 

Nolemj: 
Pieņemt lēmumu "Par Rēzeknes novada pašvaldības 
deleģētajiem pārstāvjiem novada izglītības iestāžu 
padomēs". 

 
6.§ 

Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2022.gada 27.janvāra lēmuma „Par Rēzeknes 
novada pašvaldības Centrālās administrācijas amatu un mēnešalgu saraksta 

apstiprināšanu” 1.pielikumā „Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās administrācijas 
amatu un mēnešalgu saraksts” 

Ziņo Lana Petrova: Izskatot Finanšu pastāvīgās komitejas 2022.gada 10.novembra 
priekšlikumu, lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu par 
grozījumiem Rēzeknes novada domes 2022.gada 27.janvāra lēmuma 
„Par Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās administrācijas amatu un 
mēnešalgu saraksta apstiprināšanu” 1.pielikumā „Rēzeknes novada 
pašvaldības Centrālās administrācijas amatu un mēnešalgu saraksts”. 

Izsaka viedokli 
Staņislavs Šķesters: 

Ir vairāki jauni amati Teritorijas plānojuma nodaļā. 

Izsaka viedokli Lana 
Petrova: 

Tie nav jauni amati. Mainās tikai amata nosaukums. 

Izsaka viedokli 
Monvīds Švarcs: 

Pirmkārt, šobrīd tiek sakārtoti amatu nosaukumi, atbilstoši valsts 
amatpersonu un pašvaldību amatpersonu katalogam. Otrkārt, tiek 
veiktas nelielas strukturālas izmaiņas, kad speciālists tiek izņemts no 
attiecīgās apvienības iestādes un pārvietots uz Centrālo administrāciju. 
Tas ir jaunatnes lietu speciālists un ielu tirdzniecības speciālists. Līdz 
ar to ir nepieciešams veikt grozījumus arī iestāžu štatu sarakstos 
(turpina sniegt informāciju). 

Izsaka viedokli 
Staņislavs Šķesters: 

Varbūt plānošanas un projektu vietas jācentrē uz Centrālo 
administrāciju, lai pagastiem būtu mazāk problēmu. Arī kvalitāte būs 
cita. 

Izsaka viedokli 
Monvīds Švarcs: 

Nesen tika izveidota darba grupa, lai analizētu izveidoto apvienību 
darbību. Līdz 17.datumam bija jānoslēdz šis darba process. Tuvākajā 
laikā komitejās būs ziņojums, kur tiks runāts, kā uzlabot darba 
kvalitāti, nevis centrējot, bet metodiski centralizējot pārvaldību. 

Par lēmumu balso: "par"  - 

16 (Vasīlijs Arbidāns, Inta Brence, Aivars Buharins, Vilis 
Deksnis, Georgijs Jevsikovs, Aija Kiserovska, Guntra 
Kuzmina-Jukna, Felicija Leščinska, Anita Ludborža, 
Zigfrīds Lukaševičs, Guntis Rasims, Gunārs Smeilis, 
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Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Rita Tērauda, Guna 
Zenčenko) 

"pret" - nav 

"atturas" - nav 

"nepiedalās" - nav 

Nolemj: 

Pieņemt lēmumu "Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 
2022.gada 27.janvāra lēmuma „Par Rēzeknes novada 
pašvaldības Centrālās administrācijas amatu un mēnešalgu 
saraksta apstiprināšanu” 1.pielikumā „Rēzeknes novada 
pašvaldības Centrālās administrācijas amatu un mēnešalgu 
saraksts”". 

 
7.§ 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Piekalne”, Audriņu pagastā, pārdošanu 
elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli 

Ziņo Ilona Turka: Izskatot iestādes “Nautrēnu apvienības pārvalde” struktūrvienības 
„Audriņu pagasta pārvalde” 2022.gada 1.novembra ierosinājumu, 
lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu par pašvaldības nekustamā 
īpašuma “Piekalne”, Audriņu pagastā, pārdošanu elektroniskā izsolē ar 
augšupejošu soli. 

Par lēmumu balso: "par"  - 

16 (Vasīlijs Arbidāns, Inta Brence, Aivars Buharins, Vilis 
Deksnis, Georgijs Jevsikovs, Aija Kiserovska, Guntra 
Kuzmina-Jukna, Felicija Leščinska, Anita Ludborža, 
Zigfrīds Lukaševičs, Guntis Rasims, Gunārs Smeilis, 
Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Rita Tērauda, Guna 
Zenčenko) 

"pret" - nav 

"atturas" - nav 

"nepiedalās" - nav 

Nolemj: 
Pieņemt lēmumu "Par pašvaldības nekustamā īpašuma 
“Piekalne”, Audriņu pagastā, pārdošanu elektroniskā izsolē 
ar augšupejošu soli". 

 
8.§ 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Mežloki”, Nautrēnu pagastā, pārdošanu 
elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli 

Ziņo Ilona Turka: Izskatot iestādes “Nautrēnu apvienības pārvalde” struktūrvienības 
“Nautrēnu pagasta pārvalde” 2022.gada 19.oktobra ierosinājumu, 
lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu par pašvaldības nekustamā 
īpašuma “Mežloki”, Nautrēnu pagastā, pārdošanu elektroniskā izsolē 
ar augšupejošu soli. 
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Par lēmumu balso: "par"  - 

16 (Vasīlijs Arbidāns, Inta Brence, Aivars Buharins, Vilis 
Deksnis, Georgijs Jevsikovs, Aija Kiserovska, Guntra 
Kuzmina-Jukna, Felicija Leščinska, Anita Ludborža, 
Zigfrīds Lukaševičs, Guntis Rasims, Gunārs Smeilis, 
Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Rita Tērauda, Guna 
Zenčenko) 

"pret" - nav 

"atturas" - nav 

"nepiedalās" - nav 

Nolemj: 
Pieņemt lēmumu "Par pašvaldības nekustamā īpašuma 
“Mežloki”, Nautrēnu pagastā, pārdošanu elektroniskā izsolē 
ar augšupejošu soli". 

 
9.§ 

Par pašvaldības kustamās mantas - automašīnas VW TRANSPORTER, Audriņu 
pagastā, izsoles rezultātu apstiprināšanu 

Ziņo Ilona Turka: Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu par pašvaldības kustamās 
mantas - automašīnas VW TRANSPORTER, Audriņu pagastā, izsoles 
rezultātu apstiprināšanu. 

Par lēmumu balso: "par"  - 

16 (Vasīlijs Arbidāns, Inta Brence, Aivars Buharins, Vilis 
Deksnis, Georgijs Jevsikovs, Aija Kiserovska, Guntra 
Kuzmina-Jukna, Felicija Leščinska, Anita Ludborža, 
Zigfrīds Lukaševičs, Guntis Rasims, Gunārs Smeilis, 
Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Rita Tērauda, Guna 
Zenčenko) 

"pret" - nav 

"atturas" - nav 

"nepiedalās" - nav 

Nolemj: 
Pieņemt lēmumu "Par pašvaldības kustamās mantas - 
automašīnas VW TRANSPORTER, Audriņu pagastā, 
izsoles rezultātu apstiprināšanu". 

 
10.§ 

Par pašvaldības kustamās mantas – cirsmas, kas atrodas nekustamajā īpašumā “(..)”, 
Viļānu pagastā, izsoles rezultātu apstiprināšanu 

Ziņo Ilona Turka: Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu par pašvaldības kustamās 
mantas – cirsmas, kas atrodas nekustamajā īpašumā “(..)”, Viļānu 
pagastā, izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

Izsaka viedokli 
Staņislavs Šķesters: 

Vai īpašums ir saistīts ar kapiem? 
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Izsaka viedokli 
Vasīlijs Arbidāns: 

Šajā vietā bija valsts meži un kapsētai vairs nav vietas. 

Izsaka viedokli 
Monvīds Švarcs: 

Tā ir pilsētas teritorija, kur tiek veikti darbi, lai sagatavotu (..) 
ierīkošanu. 

Par lēmumu balso: "par"  - 

16 (Vasīlijs Arbidāns, Inta Brence, Aivars Buharins, Vilis 
Deksnis, Georgijs Jevsikovs, Aija Kiserovska, Guntra 
Kuzmina-Jukna, Felicija Leščinska, Anita Ludborža, 
Zigfrīds Lukaševičs, Guntis Rasims, Gunārs Smeilis, 
Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Rita Tērauda, Guna 
Zenčenko) 

"pret" - nav 

"atturas" - nav 

"nepiedalās" - nav 

Nolemj: 
Pieņemt lēmumu "Par pašvaldības kustamās mantas – 
cirsmas, kas atrodas nekustamajā īpašumā “(..)”, Viļānu 
pagastā, izsoles rezultātu apstiprināšanu". 

 
11.§ 

Par pašvaldības nekustamo īpašumu Nautrēnu pagastā izsoles rezultātu apstiprināšanu 
Ziņo Ilona Turka: Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu par pašvaldības 

nekustamo īpašumu Nautrēnu pagastā izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

Par lēmumu balso: "par"  - 

16 (Vasīlijs Arbidāns, Inta Brence, Aivars Buharins, Vilis 
Deksnis, Georgijs Jevsikovs, Aija Kiserovska, Guntra 
Kuzmina-Jukna, Felicija Leščinska, Anita Ludborža, 
Zigfrīds Lukaševičs, Guntis Rasims, Gunārs Smeilis, 
Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Rita Tērauda, Guna 
Zenčenko) 

"pret" - nav 

"atturas" - nav 

"nepiedalās" - nav 

Nolemj: 
Pieņemt lēmumu "Par pašvaldības nekustamo īpašumu 
Nautrēnu pagastā izsoles rezultātu apstiprināšanu". 

 
12.§ 

Par pašvaldības kustamās mantas - cirsmas, kas atrodas “Dobumi”, Viļānu pagastā, 
elektroniskās izsoles atzīšanu par nenotikušu 

Ziņo Ilona Turka: Izskatot Rēzeknes novada pašvaldības elektroniskās izsoles komisijas 
2022.gada 9.novembra priekšlikumu, lūdzu atbalstīt sagatavoto 
lēmuma projektu par pašvaldības kustamās mantas - cirsmas, kas 
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atrodas “Dobumi”, Viļānu pagastā elektroniskās izsoles atzīšanu par 
nenotikušu. 

Par lēmumu balso: "par"  - 

16 (Vasīlijs Arbidāns, Inta Brence, Aivars Buharins, Vilis 
Deksnis, Georgijs Jevsikovs, Aija Kiserovska, Guntra 
Kuzmina-Jukna, Felicija Leščinska, Anita Ludborža, 
Zigfrīds Lukaševičs, Guntis Rasims, Gunārs Smeilis, 
Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Rita Tērauda, Guna 
Zenčenko) 

"pret" - nav 

"atturas" - nav 

"nepiedalās" - nav 

Nolemj: 
Pieņemt lēmumu "Par pašvaldības kustamās mantas - 
cirsmas, kas atrodas “Dobumi”, Viļānu pagastā, 
elektroniskās izsoles atzīšanu par nenotikušu". 

 
13.§ 

Par piekrišanu nekustamā īpašuma iegūšanai R.O. īpašumā Ozolaines pagastā 
Ziņo Silvija Kipļuka: Izskatot zvērinātas notāres S.R. 2022.gada 31.oktobra iesniegumu, 

lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu par piekrišanu nekustamā 
īpašuma iegūšanai R.O. īpašumā Ozolaines pagastā. 

Par lēmumu balso: "par"  - 

16 (Vasīlijs Arbidāns, Inta Brence, Aivars Buharins, Vilis 
Deksnis, Georgijs Jevsikovs, Aija Kiserovska, Guntra 
Kuzmina-Jukna, Felicija Leščinska, Anita Ludborža, 
Zigfrīds Lukaševičs, Guntis Rasims, Gunārs Smeilis, 
Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Rita Tērauda, Guna 
Zenčenko) 

"pret" - nav 

"atturas" - nav 

"nepiedalās" - nav 

Nolemj: 
Pieņemt lēmumu "Par piekrišanu nekustamā īpašuma 
iegūšanai R.O. īpašumā Ozolaines pagastā". 

 
14.§ 

Par nekustamā īpašuma “(..)”, Audriņu pagastā, nodošanu atsavināšanai M.S. 
Ziņo Ilona Turka: Izskatot M.S. 2021.gada 13.maija atsavināšanas ierosinājumu, lūdzu 

atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu par nekustamā īpašuma “(..)”, 
Audriņu pagastā, nodošanu atsavināšanai M.S. 

Par lēmumu balso: "par"  - 
16 (Vasīlijs Arbidāns, Inta Brence, Aivars Buharins, Vilis 
Deksnis, Georgijs Jevsikovs, Aija Kiserovska, Guntra 
Kuzmina-Jukna, Felicija Leščinska, Anita Ludborža, 
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Zigfrīds Lukaševičs, Guntis Rasims, Gunārs Smeilis, 
Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Rita Tērauda, Guna 
Zenčenko) 

"pret" - nav 

"atturas" - nav 

"nepiedalās" - nav 

Nolemj: 
Pieņemt lēmumu "Par nekustamā īpašuma “(..)”, Audriņu 
pagastā, nodošanu atsavināšanai M.S.". 

 
15.§ 

Par nekustamā īpašuma “(..)”, Lendžu pagastā, nodošanu atsavināšanai K.T. 
Ziņo Ilona Turka: Izskatot K.T. 2022.gada 11.oktobra atsavināšanas ierosinājumu, lūdzu 

atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu par nekustamā īpašuma “(..)”, 
Lendžu pagastā, nodošanu atsavināšanai K.T. 

Par lēmumu balso: "par"  - 

16 (Vasīlijs Arbidāns, Inta Brence, Aivars Buharins, Vilis 
Deksnis, Georgijs Jevsikovs, Aija Kiserovska, Guntra 
Kuzmina-Jukna, Felicija Leščinska, Anita Ludborža, 
Zigfrīds Lukaševičs, Guntis Rasims, Gunārs Smeilis, 
Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Rita Tērauda, Guna 
Zenčenko) 

"pret" - nav 

"atturas" - nav 

"nepiedalās" - nav 

Nolemj: 
Pieņemt lēmumu "Par nekustamā īpašuma “(..)”, Lendžu 
pagastā, nodošanu atsavināšanai K.T.". 

 
16.§ 

Par dzīvokļa īpašuma, kas atrodas Miera ielā (..), Strūžānos, Stružānu pagastā, 
nodošanu atsavināšanai K.J. 

Ziņo Ilona Turka: Izskatot K.J. 2022.gada 3.maija atsavināšanas ierosinājumu, lūdzu 
atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu par dzīvokļa īpašuma, kas 
atrodas Miera ielā (..), Strūžānos, Stružānu pagastā, nodošanu 
atsavināšanai K.J. 

Par lēmumu balso: "par"  - 

16 (Vasīlijs Arbidāns, Inta Brence, Aivars Buharins, Vilis 
Deksnis, Georgijs Jevsikovs, Aija Kiserovska, Guntra 
Kuzmina-Jukna, Felicija Leščinska, Anita Ludborža, 
Zigfrīds Lukaševičs, Guntis Rasims, Gunārs Smeilis, 
Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Rita Tērauda, Guna 
Zenčenko) 
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"pret" - nav 

"atturas" - nav 

"nepiedalās" - nav 

Nolemj: 
Pieņemt lēmumu "Par dzīvokļa īpašuma, kas atrodas Miera 
ielā (..), Strūžānos, Stružānu pagastā, nodošanu 
atsavināšanai K.J.". 

 
17.§ 

Par vienotas maksas par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, 
šķirošanu un citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām apstiprināšanu 

Ziņo Ruta Sidorova: Izskatot SIA „ALAAS” 2022.gada 20.oktobra vēstuli, lūdzu atbalstīt 
sagatavoto lēmuma projektu par vienotas maksas par sadzīves 
atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un citām 
normatīvajos aktos noteiktajām darbībām apstiprināšanu. 

Izsaka viedokli 
Monvīds Švarcs: 

(aicina SIA ALAAS izpilddirektoru Juriju Petkeviču sniegt detalizētu 
informāciju) 

Izsaka viedokli Jurijs 
Petkevičs: 

(sniedz detalizētu skaidrojumu par maksas pieaugumu) 

Izsaka viedokli 
Staņislavs Šķesters: 

Ir iegādātas jaunas tehnikas, bet to izmantošana ir dārgāka. Būtu 
jāizvērtē un jāmeklē risinājumi, kā jaunajai tehnikai samazināt 
ekspluatācijas izmaksas. Nav loģiski iegādāties ko jaunu, kas rada 
izdevumus. Ir jāpiestrādā pie variācijām, lai mazinātu gāzes patēriņu 
un varbūt aizvietotu ar citu gāzi. 

Izsaka viedokli Jurijs 
Petkevičs: 

Pie šī jautājuma tiek strādāts. Šobrīd atbildes no ražotāja nav. 

Izsaka viedokli 
Monvīds Švarcs: 

Latvija ir pievienojusies klimatneitralitātes virzībai, līdz ar to visas 
darbības ir vērstas uz to, lai Co izmeši būtu samazināti, un par to 
nebūtu jācieš mūsu bērniem. Daudzās jomās tie nebūt nav lēti 
pasākumi. Šie pasākumi ir veicami tagad, bet ieguvums būs ilgtermiņā. 

Par lēmumu balso: "par"  - 

16 (Vasīlijs Arbidāns, Inta Brence, Aivars Buharins, Vilis 
Deksnis, Georgijs Jevsikovs, Aija Kiserovska, Guntra 
Kuzmina-Jukna, Anita Ludborža, Zigfrīds Lukaševičs, 
Guntis Rasims, Gunārs Smeilis, Staņislavs Šķesters, 
Monvīds Švarcs, Rita Tērauda, Guna Zenčenko, Felicija 
Leščinska) 

"pret" - nav 

"atturas" - nav 

"nepiedalās" - nav 

Nolemj: 
Pieņemt lēmumu "Par vienotas maksas par sadzīves 
atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu 
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un citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām 
apstiprināšanu". 

 
18.§ 

Par pakalpojumu maksu apstiprināšanu Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Maltas 
apvienības pārvalde” struktūrvienībā “Maltas pagasta pārvalde” 

Ziņo Silvija 
Ančikovska: 

Izskatot Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Maltas apvienības 
pārvalde” struktūrvienības ”Maltas pagasta pārvalde” 2022.gada 
3.novembra iesniegumu, lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu 
par pakalpojumu maksu apstiprināšanu Rēzeknes novada pašvaldības 
iestādes “Maltas apvienības pārvalde” struktūrvienībā “Maltas pagasta 
pārvalde”. 

Izsaka viedokli 
Staņislavs Šķesters: 

Tas ir ārpakalpojums. Vai vietējais iedzīvotājs var atnākt un izmantot, 
piemēram, sporta laukumu sportošanai? 

Izsaka viedokli 
Monvīds Švarcs: 

Pirmkārt, iet runa par publisko daļu. Otrkārt, par aktivitātēm, ko realizē 
dažādas biedrības, organizācijas un grupas. Treškārt, tā ir grupa, kad ir 
privāti pasākumi, ko vēlas veikt noteiktā vietā. Par privāto pasākumu 
ir jāmaksā. Ja tās ir kopienas aktivitātes, kas tiek realizētas caur 
aktivitāšu prizmu, tad, protams, vietējie iedzīvotāji izmanto šo 
infrastruktūru vispārējā kārtībā bez maksas. 

Izsaka viedokli 
Staņislavs Šķesters: 

Tas ir gadījumā, ja tā ir kopienas aktivitāte. Bet, piemēram, man, kā 
iedzīvotājam, nevar? 

Izsaka viedokli 
Monvīds Švarcs: 

Ir noteikts grafiks, kādā veidā notiek nodarbības brīvām grupām Maltā. 
Šajā laikā var braukt un piedalīties bez maksas. Šobrīd iet runa arī par 
dažādiem sporta klubiem, kas vasaras periodos izmanto šo 
infrastruktūru savu sporta nometņu organizēšanai. Šajā gadījumā 
maksa tiek ņemta. 

Par lēmumu balso: "par"  - 

16 (Vasīlijs Arbidāns, Inta Brence, Aivars Buharins, Vilis 
Deksnis, Georgijs Jevsikovs, Aija Kiserovska, Guntra 
Kuzmina-Jukna, Felicija Leščinska, Anita Ludborža, 
Zigfrīds Lukaševičs, Guntis Rasims, Gunārs Smeilis, 
Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Rita Tērauda, Guna 
Zenčenko) 

"pret" - nav 

"atturas" - nav 

"nepiedalās" - nav 

Nolemj: 
Pieņemt lēmumu "Par pakalpojumu maksu apstiprināšanu 
Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Maltas apvienības 
pārvalde” struktūrvienībā “Maltas pagasta pārvalde”". 

 
19.§ 

Par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu apstiprināšanu Feimaņu pagastā 
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Ziņo Silvija Kipļuka: Izskatot Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Maltas apvienības 
pārvalde” struktūrvienības “Feimaņu pagasta pārvalde” 2022.gada 
1.novembra iesniegumu, lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu 
par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu apstiprināšanu Feimaņu 
pagastā. 

Par lēmumu balso: "par"  - 

16 (Vasīlijs Arbidāns, Inta Brence, Aivars Buharins, Vilis 
Deksnis, Georgijs Jevsikovs, Aija Kiserovska, Guntra 
Kuzmina-Jukna, Felicija Leščinska, Anita Ludborža, 
Zigfrīds Lukaševičs, Guntis Rasims, Gunārs Smeilis, 
Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Rita Tērauda, Guna 
Zenčenko) 

"pret" - nav 

"atturas" - nav 

"nepiedalās" - nav 

Nolemj: 
Pieņemt lēmumu "Par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu 
apstiprināšanu Feimaņu pagastā". 

 
20.§ 

Par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu apstiprināšanu Maltas pagastā un Lūznavas 
pagastā 

Ziņo Silvija Kipļuka: Izskatot pašvaldības SIA “Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības 
uzņēmums” 2022.gada 1.novembra iesniegumu, lūdzu atbalstīt 
sagatavoto lēmuma projektu par ūdenssaimniecības pakalpojumu 
tarifu apstiprināšanu Maltas pagastā un Lūznavas pagastā. 

Izsaka viedokli 
Staņislavs Šķesters: 

Tarifu kāpums ir liels. Vai elektroenerģijas sadārdzinājums var izraisīt 
tik lielu kāpumu? Vai tas iepriekš netika pārskatīts? 

Izsaka viedokli Silvija 
Kipļuka: 

Pakalpojumu nodrošina SIA “Maltas dzīvokļu-komunālās 
saimniecības uzņēmums”. Ir iesniegti aprēķini un pieaugumu sastāda 
elektroenerģijas prognoze, minimālās algas pieaugums, kā arī kredītu 
pamatsummas maksājumi. 

Izsaka viedokli 
Monvīds Švarcs: 

Kad tika apstiprināts iepriekšējais tarifs? 

Izsaka viedokli Silvija 
Kipļuka: 

2020.gada 5.martā. 

Izsaka viedokli 
Staņislavs Šķesters: 

Piemēram, Zosnas ciemā, kur nav ņemti kredīti, arī ir tas pats 
pieaugums. 

Izsaka viedokli Silvija 
Kipļuka: 

Šajos ciemos nav realizēti moderni projekti, līdz ar to ūdens apgāde 
var būt dārgāka. Ir jāņem vērā arī tas, ka ir transporta izdevumi. Lai 
pakalpojumu nodrošinātu kvalitatīvi, šie izdevumi ir lielāki. 

Par lēmumu balso: "par"  - 

16 (Vasīlijs Arbidāns, Inta Brence, Aivars Buharins, Vilis 
Deksnis, Georgijs Jevsikovs, Aija Kiserovska, Guntra 
Kuzmina-Jukna, Felicija Leščinska, Anita Ludborža, 
Zigfrīds Lukaševičs, Guntis Rasims, Gunārs Smeilis, 
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Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Rita Tērauda, Guna 
Zenčenko) 

"pret" - nav 

"atturas" - nav 

"nepiedalās" - nav 

Nolemj: 
Pieņemt lēmumu "Par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu 
apstiprināšanu Maltas pagastā un Lūznavas pagastā". 

 
21.§ 

Par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu apstiprināšanu Silmalas pagastā 
Ziņo Silvija Kipļuka: Izskatot Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Maltas apvienības 

pārvalde” struktūrvienības “Silmalas pagasta pārvalde” 2022.gada 
2.novembra iesniegumu, lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu 
par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu apstiprināšanu Silmalas 
pagastā. 

Izsaka viedokli 
Monvīds Švarcs: 

Kad tika apstiprināts iepriekšējais tarifs? 

Izsaka viedokli Silvija 
Kipļuka: 

2018.gada 15.februārī. 

Par lēmumu balso: "par"  - 

16 (Vasīlijs Arbidāns, Inta Brence, Aivars Buharins, Vilis 
Deksnis, Georgijs Jevsikovs, Aija Kiserovska, Guntra 
Kuzmina-Jukna, Felicija Leščinska, Anita Ludborža, 
Zigfrīds Lukaševičs, Guntis Rasims, Gunārs Smeilis, 
Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Rita Tērauda, Guna 
Zenčenko) 

"pret" - nav 

"atturas" - nav 

"nepiedalās" - nav 

Nolemj: 
Pieņemt lēmumu "Par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu 
apstiprināšanu Silmalas pagastā". 

 
22.§ 

Par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā Ismeru (Žogotu) ezerā sabiedrībai 
ar ierobežotu atbildību “Madaras Z” 

Ziņo Ruta Sidorova: Izskatot SIA “Madaras Z” 2022.gada 24.oktobra iesniegumu, lūdzu 
atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu par atļaujas izsniegšanu 
komercdarbībai zvejniecībā Ismeru (Žogotu) ezerā sabiedrībai ar 
ierobežotu atbildību “Madaras Z”. 

Par lēmumu balso: "par"  - 
16 (Vasīlijs Arbidāns, Inta Brence, Aivars Buharins, Vilis 
Deksnis, Georgijs Jevsikovs, Aija Kiserovska, Guntra 
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Kuzmina-Jukna, Felicija Leščinska, Anita Ludborža, 
Zigfrīds Lukaševičs, Guntis Rasims, Gunārs Smeilis, 
Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Rita Tērauda, Guna 
Zenčenko) 

"pret" - nav 

"atturas" - nav 

"nepiedalās" - nav 

Nolemj: 
Pieņemt lēmumu "Par atļaujas izsniegšanu komercdarbībai 
zvejniecībā Ismeru (Žogotu) ezerā sabiedrībai ar ierobežotu 
atbildību “Madaras Z”". 

 
 

23.§ 
Par Ismeru (Žogotu) ezera zivju tīklu limitu sadali komerciālajai zvejai 2023.gadam 

Ziņo Ruta Sidorova: Izskatot Tautsaimniecības attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas 
2022.gada 10.novembra priekšlikumu, lūdzu atbalstīt sagatavoto 
lēmuma projektu par Ismeru (Žogotu) ezera zivju tīklu limitu sadali 
komerciālajai zvejai 2023.gadam. 

Par lēmumu balso: "par"  - 

16 (Vasīlijs Arbidāns, Inta Brence, Aivars Buharins, Vilis 
Deksnis, Georgijs Jevsikovs, Aija Kiserovska, Guntra 
Kuzmina-Jukna, Felicija Leščinska, Anita Ludborža, 
Zigfrīds Lukaševičs, Guntis Rasims, Gunārs Smeilis, 
Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Rita Tērauda, Guna 
Zenčenko) 

"pret" - nav 

"atturas" - nav 

"nepiedalās" - nav 

Nolemj: 
Pieņemt lēmumu "Par Ismeru (Žogotu) ezera zivju tīklu 
limitu sadali komerciālajai zvejai 2023.gadam". 

 
24.§ 

Par Viraudas ezera (Lendžu pagasts) zivju tīklu limitu sadali komerciālajai zvejai 
2023.gadam 

Ziņo Ruta Sidorova: Izskatot Tautsaimniecības attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas 
2022.gada 10.novembra priekšlikumu, lūdzu atbalstīt sagatavoto 
lēmuma projektu par Viraudas ezera (Lendžu pagasts) zivju tīklu 
limitu sadali komerciālajai zvejai 2023.gadam. 

Par lēmumu balso: "par"  - 
16 (Vasīlijs Arbidāns, Inta Brence, Aivars Buharins, Vilis 
Deksnis, Georgijs Jevsikovs, Aija Kiserovska, Guntra 
Kuzmina-Jukna, Felicija Leščinska, Anita Ludborža, 
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Zigfrīds Lukaševičs, Guntis Rasims, Gunārs Smeilis, 
Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Rita Tērauda, Guna 
Zenčenko) 

"pret" - nav 

"atturas" - nav 

"nepiedalās" - nav 

Nolemj: 
Pieņemt lēmumu "Par Viraudas ezera (Lendžu pagasts) zivju 
tīklu limitu sadali komerciālajai zvejai 2023.gadam". 

 
25.§ 

Par Pujatu ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2023.gadam 
Ziņo Ruta Sidorova: Izskatot Rēzeknes novada pašvaldības Nautrēnu pagasta pārvaldes 

iesniegto informāciju, lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu par 
Pujatu ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2023.gadam. 

Par lēmumu balso: "par"  - 

16 (Vasīlijs Arbidāns, Inta Brence, Aivars Buharins, Vilis 
Deksnis, Georgijs Jevsikovs, Aija Kiserovska, Guntra 
Kuzmina-Jukna, Felicija Leščinska, Anita Ludborža, 
Zigfrīds Lukaševičs, Guntis Rasims, Gunārs Smeilis, 
Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Rita Tērauda, Guna 
Zenčenko) 

"pret" - nav 

"atturas" - nav 

"nepiedalās" - nav 

Nolemj: 
Pieņemt lēmumu "Par Pujatu ezera zivju tīklu limitu sadali 
pašpatēriņa zvejai 2023.gadam". 

 
26.§ 

Par Rāznas ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2023.gadam 
Ziņo Ruta Sidorova: Izskatot Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas, Mākoņkalna, 

Čornajas un Lūznavas pagasta pārvalžu iesniegto informāciju, lūdzu 
atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu par Rāznas ezera zivju tīklu 
limitu sadali pašpatēriņa zvejai 2023.gadam. 

Par lēmumu balso: "par"  - 

16 (Vasīlijs Arbidāns, Inta Brence, Aivars Buharins, Vilis 
Deksnis, Georgijs Jevsikovs, Aija Kiserovska, Guntra 
Kuzmina-Jukna, Felicija Leščinska, Anita Ludborža, 
Zigfrīds Lukaševičs, Guntis Rasims, Gunārs Smeilis, 
Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Rita Tērauda, Guna 
Zenčenko) 

"pret" - nav 
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"atturas" - nav 

"nepiedalās" - nav 

Nolemj: 
Pieņemt lēmumu "Par Rāznas ezera zivju tīklu limitu sadali 
pašpatēriņa zvejai 2023.gadam". 

 
27.§ 

Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7850 008 0290 un 
7850 003 0323, Dricānu pagastā, nomas tiesību izsoli 

Ziņo Anita Bringule: Izskatot Finanšu pastāvīgās komitejas 2022.gada 10.novembra 
priekšlikumu, lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu par 
pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7850 
008 0290 un 7850 003 0323, Dricānu pagastā, nomas tiesību izsoli. 

Par lēmumu balso: "par"  - 

16 (Vasīlijs Arbidāns, Inta Brence, Aivars Buharins, Vilis 
Deksnis, Georgijs Jevsikovs, Aija Kiserovska, Guntra 
Kuzmina-Jukna, Felicija Leščinska, Anita Ludborža, 
Zigfrīds Lukaševičs, Guntis Rasims, Gunārs Smeilis, 
Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Rita Tērauda, Guna 
Zenčenko) 

"pret" - nav 

"atturas" - nav 

"nepiedalās" - nav 

Nolemj: 
Pieņemt lēmumu "Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības 
ar kadastra apzīmējumu 7850 008 0290 un 7850 003 0323, 
Dricānu pagastā, nomas tiesību izsoli". 

 
28.§ 

Par pašvaldības piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7874 002 0065 daļas 
nomas tiesību izsoli Nagļu pagastā 

Ziņo Anita Bringule: Izskatot Finanšu pastāvīgās komitejas 2022.gada 10.novembra 
priekšlikumu, lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu par 
pašvaldības piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7874 
002 0065 daļas nomas tiesību izsoli Nagļu pagastā. 

Par lēmumu balso: "par"  - 

16 (Vasīlijs Arbidāns, Inta Brence, Aivars Buharins, Vilis 
Deksnis, Georgijs Jevsikovs, Aija Kiserovska, Guntra 
Kuzmina-Jukna, Felicija Leščinska, Anita Ludborža, 
Zigfrīds Lukaševičs, Guntis Rasims, Gunārs Smeilis, 
Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Rita Tērauda, Guna 
Zenčenko) 

"pret" - nav 
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"atturas" - nav 

"nepiedalās" - nav 

Nolemj: 
Pieņemt lēmumu "Par pašvaldības piekritīgās zemes vienības 
ar kadastra apzīmējumu 7874 002 0065 daļas nomas tiesību 
izsoli Nagļu pagastā". 

 
29.§ 

Par pašvaldībai piekritīgās neapbūvētās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7882 
006 0333 daļas Rikavas pagastā nomas tiesību izsoli 

Ziņo Anita Bringule: Izskatot Finanšu pastāvīgās komitejas 2022.gada 10.novembra 
priekšlikumu, lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu par 
pašvaldībai piekritīgās neapbūvētās zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 7882 006 0333 daļas Rikavas pagastā nomas tiesību 
izsoli. 

Par lēmumu balso: "par"  - 

16 (Vasīlijs Arbidāns, Inta Brence, Aivars Buharins, Vilis 
Deksnis, Georgijs Jevsikovs, Aija Kiserovska, Guntra 
Kuzmina-Jukna, Felicija Leščinska, Anita Ludborža, 
Zigfrīds Lukaševičs, Guntis Rasims, Gunārs Smeilis, 
Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Rita Tērauda, Guna 
Zenčenko) 

"pret" - nav 

"atturas" - nav 

"nepiedalās" - nav 

Nolemj: 
Pieņemt lēmumu "Par pašvaldībai piekritīgās neapbūvētās 
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7882 006 0333 daļas 
Rikavas pagastā nomas tiesību izsoli". 

 
30.§ 

Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7850 003 **** un 
7850 003 **** iznomāšanu un zemes nomas līguma noslēgšanu ar M.L. Dricānu pagastā 
Ziņo Anita Bringule: Izskatot M.L. 2022.gada 12.oktobra un 2022.gada 20.oktobra 

pieteikumus, lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu par 
pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7850 
003 **** un 7850 003 **** iznomāšanu un zemes nomas līguma 
noslēgšanu ar M.L. Dricānu pagastā. 

Par lēmumu balso: "par"  - 

16 (Vasīlijs Arbidāns, Inta Brence, Aivars Buharins, Vilis 
Deksnis, Georgijs Jevsikovs, Aija Kiserovska, Guntra 
Kuzmina-Jukna, Felicija Leščinska, Anita Ludborža, 
Zigfrīds Lukaševičs, Guntis Rasims, Gunārs Smeilis, 
Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Rita Tērauda, Guna 
Zenčenko) 
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"pret" - nav 

"atturas" - nav 

"nepiedalās" - nav 

Nolemj: 

Pieņemt lēmumu "Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības 
ar kadastra apzīmējumu 7850 003 **** un 7850 003 **** 
iznomāšanu un zemes nomas līguma noslēgšanu ar M.L. 
Dricānu pagastā". 

 
31.§ 

Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7850 006 **** 
iznomāšanu un zemes nomas līguma noslēgšanu ar N.M. Dricānu pagastā 

Ziņo Anita Bringule: Izskatot N.M. 2022.gada 17.oktobra pieteikumu, lūdzu atbalstīt 
sagatavoto lēmuma projektu par pašvaldībai piekritīgās zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 7850 006 **** iznomāšanu un zemes 
nomas līguma noslēgšanu ar N.M. Dricānu pagastā. 

Par lēmumu balso: "par"  - 

16 (Vasīlijs Arbidāns, Inta Brence, Aivars Buharins, Vilis 
Deksnis, Georgijs Jevsikovs, Aija Kiserovska, Guntra 
Kuzmina-Jukna, Felicija Leščinska, Anita Ludborža, 
Zigfrīds Lukaševičs, Guntis Rasims, Gunārs Smeilis, 
Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Rita Tērauda, Guna 
Zenčenko) 

"pret" - nav 

"atturas" - nav 

"nepiedalās" - nav 

Nolemj: 
Pieņemt lēmumu "Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības 
ar kadastra apzīmējumu 7850 006 **** iznomāšanu un 
zemes nomas līguma noslēgšanu ar N.M. Dricānu pagastā". 

 
32.§ 

Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6874 004 **** 
iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu ar G.R. Nautrēnu pagastā 

Ziņo Anita Bringule: Izskatot G.R. 2022.gada 27.oktobra iesniegumu, lūdzu atbalstīt 
sagatavoto lēmuma projektu par pašvaldībai piekritīgās zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 6874 004 **** iznomāšanu, zemes 
nomas līguma noslēgšanu ar G.R. Nautrēnu pagastā. 

Par lēmumu balso: "par"  - 

16 (Vasīlijs Arbidāns, Inta Brence, Aivars Buharins, Vilis 
Deksnis, Georgijs Jevsikovs, Aija Kiserovska, Guntra 
Kuzmina-Jukna, Felicija Leščinska, Anita Ludborža, 
Zigfrīds Lukaševičs, Guntis Rasims, Gunārs Smeilis, 
Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Rita Tērauda, Guna 
Zenčenko) 
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"pret" - nav 

"atturas" - nav 

"nepiedalās" - nav 

Nolemj: 
Pieņemt lēmumu "Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības 
ar kadastra apzīmējumu 6874 004 **** iznomāšanu, zemes 
nomas līguma noslēgšanu ar G.R. Nautrēnu pagastā". 

 
33.§ 

Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7878 004 **** 
iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu Ozolmuižas pagastā 

Ziņo Anita Bringule: Izskatot J.Z. pieteikumu, lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu 
par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
7878 004 **** iznomāšanu, zemes nomas līguma noslēgšanu 
Ozolmuižas pagastā. 

Par lēmumu balso: "par"  - 

16 (Vasīlijs Arbidāns, Inta Brence, Aivars Buharins, Vilis 
Deksnis, Georgijs Jevsikovs, Aija Kiserovska, Guntra 
Kuzmina-Jukna, Felicija Leščinska, Anita Ludborža, 
Zigfrīds Lukaševičs, Guntis Rasims, Gunārs Smeilis, 
Staņislavs Šķesters, Monvīds Švarcs, Rita Tērauda, Guna 
Zenčenko) 

"pret" - nav 

"atturas" - nav 

"nepiedalās" - nav 

Nolemj: 
Pieņemt lēmumu "Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības 
ar kadastra apzīmējumu 7878 004 **** iznomāšanu, zemes 
nomas līguma noslēgšanu Ozolmuižas pagastā". 

 
34.§ 

Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2021.gada 14.oktobra lēmumā „Par Rēzeknes 
novada domes amatpersonu deleģēšanu darbam pašvaldību kopīgās iestādes „Rēzeknes 

speciālā ekonomiskā zona” uzraudzības padomē” 
Ziņo Monvīds Švarcs: Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu par grozījumiem 

Rēzeknes novada domes 2021.gada 14.oktobra lēmumā „Par Rēzeknes 
novada domes amatpersonu deleģēšanu darbam pašvaldību kopīgās 
iestādes „Rēzeknes speciālā ekonomiskā zona” uzraudzības padomē”. 

Izsaka viedokli 
Staņislavs Šķesters: 

Paldies, ka atbalstāt manu kandidatūru. Jautājuma izskatīšanā un 
lēmuma pieņemšanā nepiedalos. 

Rēzeknes novada domes deputātam Staņislavam Šķesteram jautājuma izskatīšanā un 
lēmuma pieņemšanā nepiedaloties, 
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balsojot: "par"  - 

15 (Vasīlijs Arbidāns, Inta Brence, Aivars Buharins, Vilis 
Deksnis, Georgijs Jevsikovs, Aija Kiserovska, Guntra 
Kuzmina-Jukna, Felicija Leščinska, Anita Ludborža, 
Zigfrīds Lukaševičs, Guntis Rasims, Gunārs Smeilis, 
Monvīds Švarcs, Rita Tērauda, Guna Zenčenko) 

"pret" - nav 

"atturas" - nav 

"nepiedalās" - 1 (Staņislavs Šķesters - Nepiedalās balsojumā) 

Nolemj: 

Pieņemt lēmumu "Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 
2021.gada 14.oktobra lēmumā „Par Rēzeknes novada domes 
amatpersonu deleģēšanu darbam pašvaldību kopīgās iestādes 
„Rēzeknes speciālā ekonomiskā zona” uzraudzības 
padomē”". 

 
 
 
Sēde slēgta 11:20 
 
Nākamā kārtējā Rēzeknes novada domes sēde tiek sasaukta 2022.gada 1.decembrī. 
 
 
Pielikumi: 

1. Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Nautrēnu apvienības pārvalde” struktūrvienības 
„Audriņu pagasta pārvalde” 2022.gada 1.novembra iesnieguma 
Nr.NAUTPA/2022/2.2/679 kopija ar dokumentu kopijām pielikumā par nekustamā 
īpašuma “Piekalne” pārdošanu elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli, kopā uz 18 
lapām. 
 

2. Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Nautrēnu apvienības pārvalde” struktūrvienības 
“Nautrēnu pagasta pārvalde” 2022.gada 19.oktobra iesnieguma 
Nr.NAUTPA/2022/2.2/656 kopija ar dokumentu kopijām pielikumā par nekustamā 
īpašuma “Mežloki” pārdošanu elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli, kopā uz 31 lapas. 
 

3. Rēzeknes novada pašvaldības elektroniskās izsoles komisijas 2021.gada 9.novembra 
sēdes protokols Nr.19 ar dokumentu kopijām pielikumā par kustamās mantas - 
automašīnas VW TRANSPORTER, Audriņu pagastā, izsoles rezultātu apstiprināšanu, 
kopā uz 4 lapām. 
 

4. Rēzeknes novada pašvaldības elektroniskās izsoles komisijas 2022.gada 9.novembra 
sēdes protokols Nr.19 ar dokumentu kopijām pielikumā par kustamās mantas – cirsmas, 
kas atrodas nekustamajā īpašumā “(..)”, Viļānu pagastā, izsoles rezultātu apstiprināšanu, 
kopā uz 4 lapām. 
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          Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 

 

5. Rēzeknes novada pašvaldības elektroniskās izsoles komisijas 2022.gada 4.novembra 
sēdes protokols Nr.18 ar dokumentu kopijām pielikumā par nekustamo īpašumu “(..)” 
un “(..)”, Nautrēnu pagastā, izsoles rezultātu apstiprināšanu, kopā uz 4 lapām. 
 

6. Rēzeknes novada pašvaldības elektroniskās izsoles komisijas 2022.gada 9.novembra 
sēdes protokols Nr.19 ar dokumentu kopijām pielikumā par kustamās mantas - cirsmas, 
kas atrodas “Dobumi”, Viļānu pagastā, elektroniskās izsoles atzīšanu par nenotikušu, 
kopā uz 4 lapām. 
 

7. Lēmumi: 1.§ - 2.§ ar pielikumiem, 3.§, 4.§ ar pielikumiem, 5.§ - 6.§, 7.§ - 12.§ ar 
pielikumiem, 13.§ - 26.§, 27.§ - 33.§ ar pielikumiem, 34.§. 

 
 

Sēdes vadītājs        Monvīds Švarcs 
 

 

 
 
Protokoliste        Natālija Zvīdriņa 


