
 
 

 

 
RIEBIŅU NOVADA DOME 

Reģistrācijas Nr. 90001882087 

Saules iela 8, Riebiņi, Riebiņu novads, LV-5326 

ĀRKĀRTAS DOMES SĒDES PROTOKOLS 
Riebiņu novada Riebiņu pagastā 

 

2017. gada 13.jūnijā                           Nr.7 

 

Sēde sasaukta plkst. 14.00 

Sēdi atklāj plkst. 14.00 

 

Darba kārtībā: 

N.p.k. Skatāmais jautājums Ziņotājs 

1. Par cirsmas izsoles protokola apstiprināšanu P.Rožinskis 

2. Par nekustamā īpašuma izsoles protokola apstiprināšanu P.Rožinskis 

3. 
Par Riebiņu novada Dzimtsarakstu nodaļas nolikuma 

projekta apstiprināšanu 
P.Rožinskis 

4. Par amata vienības „Specializētā transporta vadītājs” izveidošanu P.Rožinskis 

5. 
Iesniegumu izskatīšana 

P.Rožinskis 

6. 

Par 2017.gada 16.maija lēmuma atcelšanu Nr. 13.1 (protokols 

Nr.6) P.Rožinskis 

7. 

Par rūpnieciskās (pašpatēriņa) zvejas tiesību nomas Riebiņu 

novada Rušonas pagasta Bicānu, Jašas, Eikša, Kaučera, Lielā 

Kurtaša, Lielā Salkas, Salmeja un Lielā Ostrovas ezeros atklātās 

izsoles uz atlikušo nozvejas apjomu, zvejas rīku un zvejas vietu 

skaitu rīkošanu 

P.Rožinskis 

8. 
Galēnu Kultūrvēstures biedrības valdes locekles Martas Bindukas  

iesnieguma izskatīšana 
P.Rožinskis 

9. 
Sīļukalna pagasta sporta metodiķa Pētera Stankeviča iesnieguma 

izskatīšana 
P.Rožinskis 

10. 
Par materiālā pabalsta piešķiršanu ārkārtas situācijā ugunsgrēka 

gadījumā 
P.Rožinskis 

11. Par dzīvojamās platības piešķiršanu  
P.Rožinskis 

12. 
Par nekustamā īpašuma sadalīšanu P.Rožinskis 

http://www.balvi.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=10774:9-par-rupnieciskas-paspaterina-zvejas-tiesibu-nomas-perkonu-ezera-slegtas-izsoles-noteikumu-apstiprinasanu&catid=443:12-02-2015-protokols-nr-2&Itemid=304&lang=lv
http://www.balvi.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=10774:9-par-rupnieciskas-paspaterina-zvejas-tiesibu-nomas-perkonu-ezera-slegtas-izsoles-noteikumu-apstiprinasanu&catid=443:12-02-2015-protokols-nr-2&Itemid=304&lang=lv
http://www.balvi.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=10774:9-par-rupnieciskas-paspaterina-zvejas-tiesibu-nomas-perkonu-ezera-slegtas-izsoles-noteikumu-apstiprinasanu&catid=443:12-02-2015-protokols-nr-2&Itemid=304&lang=lv
http://www.balvi.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=10774:9-par-rupnieciskas-paspaterina-zvejas-tiesibu-nomas-perkonu-ezera-slegtas-izsoles-noteikumu-apstiprinasanu&catid=443:12-02-2015-protokols-nr-2&Itemid=304&lang=lv
http://www.balvi.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=10774:9-par-rupnieciskas-paspaterina-zvejas-tiesibu-nomas-perkonu-ezera-slegtas-izsoles-noteikumu-apstiprinasanu&catid=443:12-02-2015-protokols-nr-2&Itemid=304&lang=lv


 
 

 

13. 
Par nekustamā īpašuma atsavināšanu P.Rožinskis 

14. 
Zemnieku saimniecības „Madaras” iesnieguma izskatīšana P.Rožinskis 

15. 
Par Iepirkumu komisijas lēmuma apstiprināšanu P.Rožinskis 

16. Par ēkas lietošanas veida maiņu  
P.Rožinskis 

17. 
Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam "Riebiņu novada 

pašdarbības kolektīvi ceļā uz Latvijas simtgadi"  
P.Rožinskis 

18. 

Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam “Bērnu rotaļu un 

jauniešu aktīvās atpūtas laukuma izveide Riebiņos veselīga un 

aktīva brīvā laika pavadīšanas iespēju radīšanai” 

P.Rožinskis 

 

Sēdi vada  domes priekšsēdētājs Pēteris Rožinskis 

Protokolē domes lietvede Juta Vaivode 

 

Sēdē piedalās deputāti: Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Margarita 

Krole, Ārija Pudule, Marija Bernāne, Jānis Kupris, Andris Pastars, Inese Kunakova, Maigonis Mediņš, 

Ineta Anspoka, Dina Staškeviča, Alberts Upenieks, Ivans Ludāns 

 

Domes administrācijas pārstāvji: ekonomiste Valentīna Bogdanova, attīstības un plānošanas daļas 

vadītāja Inese Jakovele, nekustamo īpašumu nodokļu speciāliste Aina Tumašova, sabiedrisko attiecību 

speciālists Rolands Naglis, dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Monika Litauniece, Riebiņu novada Sociālā 

dienesta vadītājas p.i. Ilze Mičule 

 

Atklāti balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Andrs Sondors, Juris Sparāns, 

Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Andris Pastars, Inese Kunakova, Maigonis Mediņš, Ineta 

Anspoka, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Alberts Upenieks, Ivans Ludāns), pret, atturas nav, nolemj: 

Apstiprināt sēdes darba kārtību un sākt sēdi. 

 

1. 

Par cirsmas izsoles protokola apstiprināšanu 
Ziņo P. Rožinskis, uzstājas A.Tumašova 

Novada dome izskata domes nekustamā īpašumu nodokļu speciālestes Ainas Tumašovas lēmumprojektu 

par cirsmas izsoles protokola apstiprināšanu. 

Saskaņā ar Riebiņu novada domes 2017.g.18.aprīļa lēmumu Nr.11 (protokols Nr.5) tika sagatavota un 

veikta Riebiņu novada domei piederošas cirsmas izsole. 

23.05.2017.g. notika cirsmas „Jaunaudzes” ar kadastra numuru 76700020074 (kvartāla Nr.1, nogabala Nr. 

10, galvenā cirte – kailcirte) 2,00 ha kopplatībā. Pārdošanai paredzētais apjoms 481,04 m3. Izsoles 

sākumcena EUR 11 250,82 (vienpadsmit tūkstoši divi simti piecdesmit euro 82 centi). Izsole notika ar 

augšupejošu soli 0,50 EUR/ kubikmetrā jeb EUR 240.52 (divi simti četrdesmit euro 52 centi). Izsolei bija 

pieteicies un ieradies viens pretendents. Cirsma nosolīta par EUR 11491.34 (vienpadsmit tūkstoši četri 

simti deviņdesmit viens euro 34 centi). 

Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 

34.pantu un likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, atklāti balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, 

Jāzeps Ivanāns, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Inese 

Kunakova, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Alberts Upenieks, Ivans 

Ludāns, Andris Pastars), pret, atturas nav, nolemj: 



 
 

 

Apstiprināt Riebiņu pašvaldības īpašuma „Jaunaudzes” ar kadastra numuru 76700020074, Rušonas 

pagastā, Riebiņu novadā 2017.g. 23.maija cirsmas izsoles protokolu Nr.1. 

 

2. 

Par nekustamā īpašuma izsoles protokola apstiprināšanu 
Ziņo P. Rožinskis, uzstājas A.Tumašova, Ā.Pudule 

Novada dome izskata domes nekustamā īpašumu nodokļu speciālestes Ainas Tumašovas lēmumprojektu 

par nekustamā īpašuma izsoles protokola apstiprināšanu. 

Saskaņā ar Riebiņu novada domes 2017.g.18.aprīļa lēmumu nr.10 (protokols nr.5) tika sagatavota un veikta 

Riebiņu novada domei piederoša nekustamā īpašuma „Žagari” izsole. 

23.05.2017.g. notika īpašuma „Žagari”, Riebiņu pagastā, Riebiņu novadā, ar kadastra numuru 7662 008 

0173, zemes kopplatībā 2,33 ha izsole. Izsoles sākumcena EUR 3100,00 (trīs tūkstoši viens simts euro 00 

centi). Izsole notika ar augšupejošu soli EUR 100,00 EUR (viens simts euro). Izsolei bija pieteikušies un 

ieradušies divi pretendenti. Objekts nosolīts par EUR 3200,00 (trīs tūkstoši divi simti euro).  

Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 

34.pantu un likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, atklāti balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, 

Jāzeps Ivanāns, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Inese 

Kunakova, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Alberts Upenieks, Ivans 

Ludāns, Andris Pastars), pret, atturas nav, nolemj: 

Apstiprināt Riebiņu pašvaldības nekustamā īpašuma „Žagari”, Riebiņu pagastā, Riebiņu novadā, 

kadastra numurs – 7662 008 0173, zemesgabala kopplatība – 2,33 ha 2017.g. 23.maija izsoles 

protokolu Nr.2. 

 

3. 

Par Riebiņu novada Dzimtsarakstu nodaļas nolikuma 

projekta apstiprināšanu 
Ziņo P.Rožinskis, uzstājas M.Litauniece 

Novada dome izskata Riebiņu novada domes Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas Monikas LITAUNIECES 

sagatavoto Riebiņu novada Dzimtsarakstu nodaļas nolikuma Nr.4-2017 projektu. 

Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām 21. panta 27.punktu, kurš nosaka, ka 

tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, atklāti balsojot ar 15 

balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Margarita Krole, Ārija 

Pudule, Jānis Kupris, Inese Kunakova, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Dina Staškeviča, Marija 

Bernāne, Alberts Upenieks, Ivans Ludāns, Andris Pastars), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Apstiprināt Riebiņu novada Dzimtsarakstu nodaļas nolikuma Nr.4-2017 projektu (pielikumā 

Nr. 1). 

2. Līdz ar 2017.gada 20.jūnijā nolikuma Nr.4-2017 spēkā stāšanos brīdi, atzīt par spēku 

zaudējušu 2005.gada 4.janvāra nolikumu (protokols Nr.1 lēmums Nr.2). 

 

4. 

Par amata vienības „Specializētā transporta vadītājs” izveidošanu 

Ziņo P.Rožinskis, uzstājas J.Kupris, A.Pastars 

Novada dome  izskata ekonomistes Valentīnas Bogdanovas sagatavoto lēmumprojektu par amata vienības 

„Specializētā transporta vadītājs” izveidošanu. 

Novada dome konstatē:  

Projekta „Sociālo pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošana Riebiņu novada iedzīvotājiem- 

mobilā auto iegāde ar pieejamību personām ar kustību traucējumiem” ietvaros ir iegādāts specializēts 

transports klientu ar īpašām vajadzībām transportēšanai. Apspriežot 2017.gada budžetu, tika lemts, ka 

jautājumu par amata vienības „Specializētā transporta vadītājs” lems tad, kad būs autobuss saņemts. 



 
 

 

Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 13. un 27.punktu, atklāti 

balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Margarita 

Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Inese Kunakova, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Dina Staškeviča, 

Marija Bernāne, Alberts Upenieks, Ivans Ludāns, Andris Pastars), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Izveidot amata vienību „Specializētā transporta vadītājs” (profesijas kods 8332 08). 

2. Noteikt darba samaksu specializētā transporta vadītājam EUR 4.10 stundā no projekta 

līdzfinansējuma paredzētajiem līdzekļiem. 

 

5. 

Iesniegumu izskatīšana 

5.1. 

V.U. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Novada dome izskata NĪ speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par V. U., personas kods, adrese, 

2017.gada 15.maija iesniegumu par zemes nomu (nodokļu parādu nav).  

Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta 27.punktu, kurš nosaka, ka 

tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, atklāti balsojot ar 15 

balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Margarita Krole, Ārija 

Pudule, Jānis Kupris, Inese Kunakova, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Dina Staškeviča, Marija 

Bernāne, Alberts Upenieks, Ivans Ludāns, Andris Pastars), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Iznomāt 0,3715 ha platībā zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7648 002 xxxx saskaņā ar 

grafisko pielikumu Nr.1 un 2,0 ha platībā zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7648 002 

xxxx saskaņā ar grafisko pielikumu Nr.2. 

2.  Noteikt zemes lietošanas mērķi – lauksaimniecība (kods 0101). 

3.  Slēgt zemes nomas līgumu uz 5 gadiem. 

 

5.2. 

A.B. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Novada dome izskata NĪ speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par A. B., personas kods adrese, 

2017.gada 22.maija iesniegumu par zemes nomu. 

Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta 27.punktu, kurš nosaka, ka 

tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, atklāti balsojot ar 15 

balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Margarita Krole, Ārija 

Pudule, Jānis Kupris, Inese Kunakova, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Dina Staškeviča, Marija 

Bernāne, Alberts Upenieks, Ivans Ludāns, Andris Pastars), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Iznomāt zemes gabalu 0,02 ha platībā zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 7670 001 xxxx 

saskaņā ar grafisko pielikumu Nr.3. 

2.  Noteikt zemes lietošanas mērķi – lauksaimniecība (kods 0101). 

3.  Slēgt zemes nomas līgumu uz 5 gadiem. 

 

5.3. 

A.K. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Novada dome izskata NĪ speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par A. K., personas kods, adrese, 

2017.gada 23.maija iesniegumu par zemes nomu (nodokļu parādu nav).  

Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta 27.punktu, kurš nosaka, ka 

tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, atklāti balsojot ar 15 

balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Margarita Krole, Ārija 

Pudule, Jānis Kupris, Inese Kunakova, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Dina Staškeviča, Marija 



 
 

 

Bernāne, Alberts Upenieks, Ivans Ludāns, Andris Pastars), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Iznomāt 0,30 ha platībā zemes gabalu zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 7670 007 xxxx 

saskaņā ar grafisko pielikumu Nr.4. 

2.  Noteikt zemes lietošanas mērķi – lauksaimniecība (kods 0101). 

3.  Slēgt zemes nomas līgumu uz 5 gadiem. 

 

5.4. 

A.F. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Novada dome izskata NĪ speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par A. F., personas kods, adrese, 

2017.gada 16.maija iesniegumu par zemes nomu (iepriekšējais līguma beigu termiņš 10.07.2017., 

nodokļu parādu nav).  

Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta 27.punktu, kurš nosaka, ka 

tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, atklāti balsojot ar 15 

balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Margarita Krole, Ārija 

Pudule, Jānis Kupris, Inese Kunakova, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Dina Staškeviča, Marija 

Bernāne, Alberts Upenieks, Ivans Ludāns, Andris Pastars), pret, atturas nav, nolemj: 

Slēgt Vienošanos par 2012.gada 11.jūlijā noslēgtā zemes nomas līguma Nr.F-1 pagarināšanu, 

nosakot beigu termiņu 2022.gada 10.jūlijs 

 

5.5. 

G.I. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Novada dome izskata NĪ speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par G. I., personas kods, adrese, 

2017.gada 11.maija iesniegumu par zemes nomu (nodokļu parādu nav).  

Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta 27.punktu, kurš nosaka, ka 

tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, atklāti balsojot ar 15 

balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Margarita Krole, Ārija 

Pudule, Jānis Kupris, Inese Kunakova, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Dina Staškeviča, Marija 

Bernāne, Alberts Upenieks, Ivans Ludāns, Andris Pastars), pret, atturas nav, nolemj: 

Slēgt Vienošanos par 2007.gada 18.maija lauku apvidus zemes nomas līguma Nr. I-1 pagarināšanu, 

nosakot beigu termiņu 2027.gada 17.maijs, un nomas platības precizēšanu, nosakot, ka tā ir 0,8073 

ha. 

 

5.6. 

L.B. iesnieguma izskatīšana  

Ziņo P. Rožinskis 

Novada dome izskata NĪ speciālistes Ināras Upenieces lēmumprojektu par L. B., personas kods, adrese, 

2017.gada 19.maija iesniegumu par nekustamā īpašuma sadalīšanu. 

Riebiņu novada dome, saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām’21.pantu, „Par valsts un pašvaldību zemes 

īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”, atklāti balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris 

Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, 

Inese Kunakova, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Alberts Upenieks, 

Ivans Ludāns, Andris Pastars), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Atdalīt no nekustamā īpašuma “X” (kadastra numurs 7676 003 xxxx) zemes vienību 4,6 ha 

platībā ar kadastra apzīmējumu 7676 002 xxxx, izveidojot jaunu īpašumu. 

2. Noteikt zemes lietošanas mērķi – lauksaimniecība (kods 0101). 

3. Piešķirt nosaukumu „X”. 

 

 



 
 

 

5.7. 

J.P. iesnieguma izskatīšana  

Ziņo P. Rožinskis 

Novada dome izskata NĪ speciālistes Ināras Upenieces lēmumprojektu par J. P., personas kods, adrese, 

2017.gada 18.maija iesniegumu par nekustamā īpašuma sadali un nosaukuma piešķiršanu. 

Riebiņu novada dome, saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām’21.pantu, „Par valsts un pašvaldību zemes 

īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”, atklāti balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris 

Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, 

Inese Kunakova, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Alberts Upenieks, 

Ivans Ludāns, Andris Pastars), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Atdalīt no nekustamā īpašuma “X” (kadastra numurs 7680 004 xxxx) zemes vienību 1,8 ha 

platībā ar kadastra apzīmējumu 7680 004 xxxx. 

2. Atdalītajai zemes vienībai noteikt zemes lietošanas mērķi – mežsaimniecība (kods 0201). 

3. Piešķirt jaunu nosaukumu „X”. 

 

5.8. 

P.B. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Novada dome izskata NĪ speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par P. B., personas kods, 2017.gada 

13.maija iesniegumu par zemes nomu (nodokļu parādu nav). 

Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta 27.punktu, kurš nosaka, ka 

tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, atklāti balsojot ar 15 

balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Margarita Krole, Ārija 

Pudule, Jānis Kupris, Inese Kunakova, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Dina Staškeviča, Marija 

Bernāne, Alberts Upenieks, Ivans Ludāns, Andris Pastars), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Izbeigt zemes nomas attiecības ar O.B. (miris). 

2. Iznomāt 1,5 ha platībā P.B. zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7648 002 xxxx. 

3. Slēgt lauku apvidus tipveida līgumu uz 10 gadiem ar P.B.  

4. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7648 002 xxxx 0,37 ha platībā un kadastra 

apzīmējumu 7648 002 xxxx 2,0 ha platībā ieskaitīt (iekļaut) rezerves zemes fondā. 

 

5.9. 

A.B. iesnieguma izskatīšana  

Ziņo P. Rožinskis 

Novada dome izskata NĪ speciālistes Ināras Upenieces lēmumprojektu par A. B., personas kods, adrese, 

2017.gada 17.maija iesniegumu par nekustamā īpašuma sastāva maiņu. 

Riebiņu novada dome, saskaņā ar MK 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas 

sistēmas noteikumi”, 29.punktu, atklāti balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, 

Andrs Sondors, Juris Sparāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Inese Kunakova, Maigonis 

Mediņš, Ineta Anspoka, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Alberts Upenieks, Ivans Ludāns, Andris 

Pastars), pret, atturas nav, nolemj: 

Mainīt ēkām (būvēm), kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7680 003 0010, 

adresi no “Kastaņu mājas”, Pastari, Stabulnieku pagasts, Riebiņu novads uz “Kastaņi”, Pastari, 

Stabulnieku pagasts, Riebiņu novads (klasifikāciju kods 103883945). 

 

5.10. 

Z/s “Mazbērzi” iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Novada dome izskata NĪ speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par Z/S “Mazbērzi”, reģ. Nr. 

51501026141, adrese., “Caunas”, Caunes, Rušonas pag., Riebiņu novads, 2017.gada 29.maija 



 
 

 

iesniegumu par zemes nomu.  

Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta 27.punktu, kurš nosaka, ka 

tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, atklāti balsojot ar 15 

balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Margarita Krole, Ārija 

Pudule, Jānis Kupris, Inese Kunakova, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Dina Staškeviča, Marija 

Bernāne, Alberts Upenieks, Ivans Ludāns, Andris Pastars), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Iznomāt 1,0 ha platībā zemes gabalu zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 7670 012 0265 

saskaņā ar grafisko pielikumu Nr.5. 

2.  Noteikt zemes lietošanas mērķi – lauksaimniecība (kods 0101). 

3.  Slēgt zemes nomas līgumu uz 5 gadiem. 

 

5.11. 

S.Š. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Novada dome izskata NĪ speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par S. Š., personas kods, adrese, 

2017.gada 29.maija iesniegumu par zemes nomu. 

Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta 27.punktu, kurš nosaka, ka 

tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, atklāti balsojot ar 15 

balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Margarita Krole, Ārija 

Pudule, Jānis Kupris, Inese Kunakova, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Dina Staškeviča, Marija 

Bernāne, Alberts Upenieks, Ivans Ludāns, Andris Pastars), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Iznomāt 0,1991 ha platībā zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7676 004 xxxx saskaņā ar 

grafisko pielikumu Nr.6. 

2.  Noteikt zemes lietošanas mērķi – lauksaimniecība (kods 0101). 

3.  Slēgt zemes nomas līgumu uz 5 gadiem. 

 

5.12 

A.P.  iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Novada dome izskata NĪ speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par A. P., personas kods, adrese, 

2017.gada 22.maija iesniegumu par mednieku kolektīva „Baltās Sūnas” zemes nomu medību 

vajadzībām. 

Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta 27.punktu, kurš nosaka, ka 

tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, atklāti balsojot ar 15 

balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Margarita Krole, Ārija 

Pudule, Jānis Kupris, Inese Kunakova, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Dina Staškeviča, Marija 

Bernāne, Alberts Upenieks, Ivans Ludāns, Andris Pastars), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Iznomāt medību vajadzībām pašvaldībai piederošos zemes gabalus ar kadastra numuriem: 

7676 001 0053 14,6ha, 7676 001 0231 2,5 ha, 7676 002 0098 1,0426 ha, 7676 002 0189 1,6067 

ha, 7676 002 0250 5,7 ha, 7676 002 0199 4,4 ha. 

2. Slēgt līgumu ar mednieku kolektīvu „Baltās Sūnas” uz 5 gadiem. 

 

5.13. 

A.Š. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Novada dome izskata NĪ speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par A. Š., personas kods, adrese, 

2017.gada 1.jūnija iesniegumu par zemes nomu (iepriekšējais līguma beigu termiņš 27.06.2017., 

nodokļu parādu nav).  

Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta 27.punktu, kurš nosaka, ka 

tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, atklāti balsojot ar 15 



 
 

 

balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Margarita Krole, Ārija 

Pudule, Jānis Kupris, Inese Kunakova, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Dina Staškeviča, Marija 

Bernāne, Alberts Upenieks, Ivans Ludāns, Andris Pastars), pret, atturas nav, nolemj: 

Slēgt Vienošanos par 2007.gada 27.jūnijā noslēgtā lauku apvidus zemes nomas tipveida līguma Nr. 

Š-6 pagarināšanu, nosakot beigu termiņu 2027.gada 26.jūnijs, un precizējot nomas zemes platību, 

nosakot, ka tā ir 1,5170 ha. 

 

6. 

Par 2017.gada 16.maija lēmuma atcelšanu Nr. 13.1 (protokols Nr.6) 
Ziņo P. Rožinskis 

Novada dome izskata NĪ speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par 2017.gada 16.maija lēmuma 

atcelšanu Nr. 13.1. 

Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta 27.punktu, kurš nosaka, ka 

tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, atklāti balsojot ar 15 

balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Margarita Krole, Ārija 

Pudule, Jānis Kupris, Inese Kunakova, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Dina Staškeviča, Marija 

Bernāne, Alberts Upenieks, Ivans Ludāns, Andris Pastars), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Atcelt 2017.gada 16.maija lēmumu Nr. 13.1. (persona mirusi). 

2. Izbeigt zemes nomas attiecības zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 7670 004 xxxx (1,0 

ha) ar V. G. 

 

7. 

Par rūpnieciskās (pašpatēriņa) zvejas tiesību nomas Riebiņu novada Rušonas pagasta Bicānu, 

Jašas, Eikša, Kaučera, Lielā Kurtaša, Lielā Salkas, Salmeja un Lielā Ostrovas ezeros atklātās 

izsoles uz atlikušo nozvejas apjomu, zvejas rīku un zvejas vietu skaitu rīkošanu 
Ziņo P. Rožinskis, uzstājas I.Jakovele, A.Pastars 

Novada dome izskata Attīstības un plānošanas daļas vadītājas Ineses Jakoveles sagatavoto 

lēmumprojektu par rūpnieciskās (pašpatēriņa) zvejas tiesību nomas Riebiņu novada Rušonas pagasta 

Bicānu, Jašas, Eikša, Kaučera, Lielā Kurtaša, Lielā Salkas, Salmeja un Lielā Ostrovas ezeros atklātās 

izsoles uz atlikušo nozvejas apjomu, zvejas rīku un zvejas vietu skaitu rīkošanu. 

Pamatojoties uz 1994.gada 19.maija likuma „Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kas 

nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā un tikai Dome var 

pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, 1995. gada 12. aprīļa Zvejniecības likuma 11. 

panta septīto daļu, kas nosaka, ka izsoli var organizēt gan juridiskajām un fiziskajām personām, kurām 

saskaņā ar šā likuma 7. panta sesto daļu ir dodama priekšroka zvejai attiecīgos ūdeņos vai to daļā (slēgtā 

izsole), gan visiem interesentiem (atklātā izsole) uz atlikušo nozvejas apjomu, zvejas rīku un zvejas vietu 

skaitu, kā arī saskaņā ar Riebiņu novada domes 2016. gada 19. aprīļa domes sēdes lēmums 

Nr.14(protokola Nr.6) apstiprināto “Rūpnieciskās (pašpatēriņa) zvejas tiesību nomas Riebiņu novada 

Rušonas pagasta Bicānu, Jašas, Eikša, Kaučera, Lielā Kurtaša, Lielā Salkas, Salmeja, Rušona un Lielā 

Ostrovas ezeros slēgtas izsoles noteikumu”, 11.13. punktu Nenosolītais zvejas rīku limitu daudzums tiek 

piedāvāts atklātā izsolē noteikumos noteiktajā kārtībā, atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta 

noteikumu Nr. 918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību 

izmantošanas kārtību”49. punktam, kas nosaka, ja tiek pilnībā apmierināti to fizisko un juridisko personu 

rūpnieciskās zvejas tiesību nomas pieprasījumi, kurām saskaņā ar Zvejniecības likumu ir priekšrocības 

uz rūpnieciskās zvejas tiesību nomu, atlikušās rūpnieciskās zvejas tiesību nomas iespējas piedāvā atklātā 

izsolē. 

Riebiņu novada dome, pamatojoties uz augstāk minēto, atklāti balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris 

Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, 

Inese Kunakova, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Alberts Upenieks, 

Ivans Ludāns, Andris Pastars), pret, atturas nav, nolemj: 

http://www.balvi.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=10774:9-par-rupnieciskas-paspaterina-zvejas-tiesibu-nomas-perkonu-ezera-slegtas-izsoles-noteikumu-apstiprinasanu&catid=443:12-02-2015-protokols-nr-2&Itemid=304&lang=lv
http://www.balvi.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=10774:9-par-rupnieciskas-paspaterina-zvejas-tiesibu-nomas-perkonu-ezera-slegtas-izsoles-noteikumu-apstiprinasanu&catid=443:12-02-2015-protokols-nr-2&Itemid=304&lang=lv
http://www.balvi.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=10774:9-par-rupnieciskas-paspaterina-zvejas-tiesibu-nomas-perkonu-ezera-slegtas-izsoles-noteikumu-apstiprinasanu&catid=443:12-02-2015-protokols-nr-2&Itemid=304&lang=lv
http://www.balvi.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=10774:9-par-rupnieciskas-paspaterina-zvejas-tiesibu-nomas-perkonu-ezera-slegtas-izsoles-noteikumu-apstiprinasanu&catid=443:12-02-2015-protokols-nr-2&Itemid=304&lang=lv
http://www.balvi.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=10774:9-par-rupnieciskas-paspaterina-zvejas-tiesibu-nomas-perkonu-ezera-slegtas-izsoles-noteikumu-apstiprinasanu&catid=443:12-02-2015-protokols-nr-2&Itemid=304&lang=lv
http://www.balvi.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=10774:9-par-rupnieciskas-paspaterina-zvejas-tiesibu-nomas-perkonu-ezera-slegtas-izsoles-noteikumu-apstiprinasanu&catid=443:12-02-2015-protokols-nr-2&Itemid=304&lang=lv
http://likumi.lv/ta/id/34871-zvejniecibas-likums


 
 

 

1. Apstiprināt rūpnieciskās (pašpatēriņa) zvejas tiesību nomas Riebiņu Novada Rušonas 

pagasta Bicānu, Jašas, Eikša, Kaučera, Lielā Kurtaša, Lielā Salkas, Salmeja un Lielā 

Ostrova ezeros atklātās izsoles noteikumus (skatīt 2.pielikumu) 

2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Riebiņu novada domes izpilddirektoram.  

3. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā parakstīšanas un ir pārsūdzams viena mēneša 

laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, 

LV-4601). 
 

8. 

Galēnu Kultūrvēstures biedrības valdes locekles Martas Bindukas 

 iesnieguma izskatīšana 

Ziņo P. Rožinskis, uzstājas J.Kupris, V.Bogdanova, A.Pastars, M.Mediņš 

Novada dome izskata ekonomistes Valentīnas Bogdanovas lēmumprojektu par līdzfinansējuma EUR 

966,70 piešķiršanu Galēnu Kultūrvēstures biedrības sagatavotajam projektam „Roberta Mūka darbos 

sakņotu koka skulptūru izgatavošana un uzstādīšana Galēnu parkā”.  

Novada domes konstatē: 

1) Projekta ietvaros ir plānots uzstādīt sešas koka skulptūras: „Cilvēks- koks”, „Cilvēks- olis”, 

„Eņģelis”, „Zirgs”, „Varde”, „Stārķis”.  

2) Projekts tiks iesniegts ELFLA projektu konkursam. 

3) Projektam nepieciešamais līdzfinansējums EUR 966.70. 

Riebiņu novada dome, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta  

27.punktu, atklāti balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Andrs Sondors, Juris 

Sparāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Inese Kunakova, Maigonis Mediņš, Ineta 

Anspoka, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Alberts Upenieks, Ivans Ludāns, Andris Pastars), pret, 

atturas nav, nolemj: 

1. Projekta „Roberta Mūka darbos sakņotu koka skulptūru izgatavošana un uzstādīšana 

Galēnu parkā” atbalstīšanas gadījumā piešķirt Galēnu Kultūrvēstures biedrībai 

finansējumu EUR 966,70 no izdevumu pozīcijas „Līdzfinansējumi biedrībām”. 

2. Pašvaldībai projekta uzraudzības periodā uzturēt kārtībā Galēnu parka teritoriju un 

rūpēties par filozofijas takas un koka skulptūru saglabāšanu un pieejamību sabiedrībai. 

 

9. 

Sīļukalna pagasta sporta metodiķa Pētera Stankeviča iesnieguma izskatīšana 

Ziņo P. Rožinskis, uzstājas M.Mediņš, J.Kupris, R.Naglis, V.Bogdanova, Ā.Pudule 

Novada dome izskata ekonomistes Valentīnas Bogdanovas lēmumprojektu par Sīļukalna pagasta sporta 

metodiķa Pētera Stankeviča 2017.gada 7.jūnija iesniegumu, kurā ir lūgts piešķirt papildus EUR 500 

Pēterdienas sporta spēļu organizēšanai. 

1) Pēterdienas sporta spēles šogad Sīļukalnā norisināsies 20.reizi, tāpēc organizatori lūdz papildus 

finansējumu piepūšamajām atrakcijām – EUR 300 un EUR 200 balvām. 

2) 2017.gada budžetā Pēterdienas sporta spēlēm ir piešķirti EUR 300.  

Riebiņu novada dome, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta  

27.punktu, atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Andrs Sondors, Juris 

Sparāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Inese Kunakova, Maigonis Mediņš, Ineta 

Anspoka, Marija Bernāne, Alberts Upenieks, Ivans Ludāns, Andris Pastars), pret nav, 1 atturas (Dina 

Staškeviča), nolemj: 

1. Piešķirt Pēterdienas sporta spēļu organizēšanai Sīļukalnā papildus finansējumu EUR 500 

(piepūšamajām atrakcijām) no projektu līdzfinansējumam paredzētajiem līdzekļiem. 



 
 

 

2. Pārējos izdevumus iespēju robežās segt no sporta budžeta, iepriekš saskaņojot ar Sporta 

komisiju. 

 

10. 

Par materiālā pabalsta piešķiršanu ārkārtas situācijā ugunsgrēka gadījumā 
Ziņo P. Rožinskis, uzstājas I.Mičule, A.Pastars, M.Krole 

Riebiņu novada domes Sociālais dienests 2017.gada 29. maijā ir saņēmis A. N., personas kods, 

iesniegumu un 2017.gada 2.jūnijā O. N., personas kods, iesniegumu par vienreizējā pabalsta piešķiršanu 

ugunsgrēka gadījumā, nodegot dzīvojamajai mājai Riebiņu novadā. 

Izvērtējot sociālajā dienesta rīcībā esošo informāciju konstatēts: 

1) Ugunsgrēks minētajā adresē izcēlās 2017.gada 28.maijā, nodega dzīvojamā māja pilnā platībā 

200.00 m2  par ko iesniegta Akts par ugunsgrēku Nr.17-18022 kopija. 

2) Minētais īpašums (dzīvojamā māja) pieder A. N., kurš nedzīvo savā īpašumā. 

3) Faktiski dzīvojamajā mājā dzīvo īpašnieka dēls O. N. ar savu māti, kuriem ugunsgrēka 

rezultātā sadega visa iedzīve, manta un dokumenti.  

 

Deputāts Andris Pastars izsaka priekšlikumu piešķirt vienreizēju materiālo pabalstu ārkārtas situācijā 

pilnā apmērā (EUR 285,00) O.N. 

Notiek balsojums par deputāta Andra Pastara priekšlikumu. 

Riebiņu novada dome, saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35 panta 2. daļu 

“Pašvaldība, neizvērtējot ģimenes (personas) ienākumus var piešķirt ģimenei vienreizēju pabalstu 

ārkārtas situācijās, ja stihiskas nelaimes vai iepriekš neparedzamu apstākļu dēļ tā nespēj apmierināt 

savas pamatvajadzības.” un pamatojoties uz Riebiņu novada saistošajiem noteikumiem Nr.2 „Par 

sociālās palīdzības pabalstiem Riebiņu novadā” (apstiprin. 2012.17.janvārī lēm nr.7) 9.punktu, atklāti 

balsojot ar 7 balsīm par (Andrs Sondors, Juris Sparāns, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Inese Kunakova, 

Ivans Ludāns, Andris Pastars), 8 pret (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Margarita Krole, Maigonis 

Mediņš, Ineta Anspoka, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Alberts Upenieks), atturas nav, nolemj: 

Lēmums nav pieņemts. 

 

Domes priekšsēdētājs aicina balsot par Sociālā dienesta sagatavoto lēmumprojekta variantu. 

Riebiņu novada dome, saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35 panta 2. daļu 

“Pašvaldība, neizvērtējot ģimenes (personas) ienākumus var piešķirt ģimenei vienreizēju pabalstu 

ārkārtas situācijās, ja stihiskas nelaimes vai iepriekš neparedzamu apstākļu dēļ tā nespēj apmierināt 

savas pamatvajadzības.” un pamatojoties uz Riebiņu novada saistošajiem noteikumiem Nr.2 „Par 

sociālās palīdzības pabalstiem Riebiņu novadā” (apstiprin. 2012.17.janvārī lēm nr.7) 9.punktu, atklāti 

balsojot ar 8 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Margarita Krole, Maigonis Mediņš, Ineta 

Anspoka, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Alberts Upenieks), 7 pret (Andrs Sondors, Juris Sparāns, 

Ārija Pudule, Jānis Kupris, Inese Kunakova, Ivans Ludāns, Andris Pastars), atturas nav, nolemj: 

1. Piešķirt A. N., personas kods, adrese, vienreizēju materiālo pabalstu ārkārtas situācijā 

142.50 EUR apmērā. 

2. Piešķirt O. N., personas kods, adrese, vienreizēju materiālo pabalstu ārkārtas situācijā 

142.50 EUR apmērā. 

 

11. 

Par dzīvojamās platības piešķiršanu  
Ziņo P. Rožinskis, uzstājas I.Mičule 

Novada domes Sociālais dienests ir izskatījis J. B., personas kods, faktiski dzīvo īrētā dzīvoklī, 

2017.gada 30.maija iesniegumu par dzīvojamās platības piešķiršanu personai ar II. Grupas invaliditāti. 

Izvērtējot sociālā dienesta rīcībā esošo informāciju konstatēts: 



 
 

 

1) J. B. iesniegumā lūdz piešķirt dzīvojamo platību, jo finansiālu apsvērumu dēļ nespēj īrēt dzīvokli 

Preiļos. Iepriekš persona ir dzīvojusi pašvaldības dzīvoklī Rušonas pagasta Gaiļmuižā, kur šobrīd 

dzīvo cita ģimene un ir noslēgts īres līgums. 

2) Novada īpašumā esošie sociālie dzīvokļi uz doto brīdi nav dzīvošanai derīgi, 

3) J. B. mutiski norāda, ka ir ar mieru pats veikt kosmētisko remontu un pielāgot dzīvojamo platību 

savām vajadzībām. Kā iespējamo variantu norādot Skolotāju māju, Gailīšu ciemā. 

4) Rušonas pagasta pārvaldes vadītājs Dainis Alžāns veica minētās adreses apskati un konstatēja, 

dzīvojamā platība sastāv no vienas istabas. Dzīvoklis neatbilst dzīvošanai - nepieciešams nomainīt 

logus (logi ir veci, rāmji satrunējuši, daži stikli saplīsuši) durvis, dzīvoklī nav ūdens un 

kanalizācijas, nav iespējas nomazgāties un izmazgāt veļu, nav virtuves ēdiena pagatavošanai, kā 

arī nepieciešams kosmētiskais remonts. Dzīvoklī ir krāsns apkure, apaļā krāsns nav kurināta četrus 

gadus, līdz ar to nevar noteikt tās stāvokli.  

5) Ņemot vērā to, ka J. B. ir otrās grupas invalīds: 

Riebiņu novada dome saskaņā ar likuma „Par dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14.panta 1.daļas 3.punktu, 

un saskaņā ar likumu „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” un pamatojoties 

uz 2013.gada 15.janvāra Riebiņu novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.1 ”Par sociālo dzīvokļu 

izīrēšanu Riebiņu novadā”, atklāti balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Andrs 

Sondors, Juris Sparāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Inese Kunakova, Maigonis Mediņš, 

Ineta Anspoka, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Alberts Upenieks, Ivans Ludāns, Andris Pastars), pret, 

atturas nav, nolemj:  

Reģistrēt J. B., personas kods, domes palīdzības reģistrā sociālā dzīvokļa izīrēšanai. 

 

12. 

Par nekustamā īpašuma sadalīšanu 
Ziņo P. Rožinskis 

Novada dome izskata 2017.gada 6.jūnija A. B., p.k., adrese, iesniegumu par nekustamā īpašuma ar 

kadastra apzīmējumu 7680004xxxx 2,5ha platībā nodošanu atsavināšanai. 

Dome konstatē: 

Zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 7680004xxxx ietilpst nekustamā īpašuma sastāvā ar kadastra 

numuru 7680004xxxx (piecas zemes vienības). Uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7680004xxxx 

atrodas ēka ar kadastra apzīmējumu 7680004026xxxx, kurai atbilstoši Valsts adrešu reģistra informācijas 

sistēmai piešķirta adrese –Stabulnieki, Stabulnieku pagasts, Riebiņu novads. 

Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām”21.pantu, likumu „Par valsts un 

pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” un Ministru kabineta 

2009.gada 3.novembra noteikumiem nr. 1269 „adresācijas sistēmas noteikumi”29.pantu, atklāti balsojot 

ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Margarita Krole, 

Ārija Pudule, Jānis Kupris, Inese Kunakova, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Dina Staškeviča, Marija 

Bernāne, Alberts Upenieks, Ivans Ludāns, Andris Pastars), pret, atturas nav, nolemj: 

1.Atdalīt no nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 7680 004 xxxx zemes vienību 2,5ha platībā, 

izveidojot jaunu īpašumu. 

2.Atdalītajam zemes gabalam noteikt zemes lietošanas mērķi – lauksaimniecība (kods 0101). 

3.Atdalītajam zemes gabalam (2,5ha) piešķirt nosaukumu „X „X”. 

4. Mainīt ēkai (būvei) ar kadastra apzīmējumu 7680004026xxxx, kas atrodas uz zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 7680004xxxx, adresi no „X”, Stabulnieki, Stabulnieku pagasts, Riebiņu 

novads uz „X „X”, Patmalnieki, Stabulnieku pagasts, Riebiņu novads (kods 106334040).  

 

13. 

Par nekustamā īpašuma atsavināšanu 

13.1. 

Par nekustamā īpašuma atsavināšanu 



 
 

 

Ziņo P. Rožinskis, uzstājas A.Tumašova 

Novada dome izskata 2017.gada 6.jūnija A. B., p.k., iesniegumu par nekustamā īpašuma Stabulnieku 

pagastā ar kadastra apzīmējumu 7680004xxxx nodošanu atsavināšanai. 

Novada dome konstatē: 

Atsavināmā zemes gabala platība ir 7,0129 ha, kadastra apzīmējums 7680 004 xxxx. Ar Riebiņu novada 

domes 2008.gada 9.septembra lēmumu zemes vienība noteikta kā pašvaldībai piekritīgā zeme, zemes 

gabals nav kadastrāli uzmērīts, iznomāts īstermiņa nomā A. B. un O. V. 

Riebiņu novada dome, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 44.pantu, 

saskaņā ar likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu 

zemesgrāmatās” 3.panta 2.daļas 5.punktu un atbilstoši Riebiņu novada domes īpašuma privatizācijas un 

atsavināšanas komisijas atzinumam, atklāti balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, 

Andrs Sondors, Juris Sparāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Inese Kunakova, Maigonis 

Mediņš, Ineta Anspoka, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Alberts Upenieks, Ivans Ludāns, Andris 

Pastars), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Piešķirt nekustamam īpašumam ar kadastra numuru 7680004xxxx nosaukumu “X”. 

2. Veikt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7680 004 xxxx kadastrālo uzmērīšanu un 

reģistrēšanu zemesgrāmatā uz Riebiņu novada pašvaldības vārda.  

3. Nodot atsavināšanai zemes vienību 7,0129ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7680 004 xxxx, 

veicot kadastrālo uzmērīšanu platība var tikt precizēta. 

4. Zemes vienību (kadasta apz. 7680004xxxx) atsavināt Publiskas personas mantas atsavināšanas 

likuma noteiktajā kārtībā, pārdodot to izsolē ar augšupejošu soli. 

 

13.2. 

Par nekustamā īpašuma ar kadastra apzīmējumu 7680 004 xxxx atsavināšanu 
Ziņo P. Rožinskis 

Novada dome izskata 2017.gada 6.jūnija A. B., p.k., adrese, iesniegumu par zemes gabala ar kadastra 

apzīmējumu 7680004xxxx 2,5 ha platībā nodošanu atsavināšanai. 

Dome konstatē: 

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas 

pabeigšanas likuma 25.pantu iepriekšējam zemes lietotājam V. P. ar domes 2009.gada 10.marta lēmumu 

ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības. Persona ir noslēgusi lauku apvidus zemes nomas līgumu. Uz zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 7680004xxxx atrodas ēka (kūts) ar kadastra apzīmējumu 

7680004026xxxx, kura atbilstoši 2000.gada 7.jūnija privātā kārtā noslēgtajam pirkuma līgumam pārdota 

A. B.. Ar Riebiņu novada domi A.B. 2017.gada 17.maijā noslēdzis zemes nomas līgumu. 

Riebiņu novada dome, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 

sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.pantu un Publiskas personas mantas atsavināšanas 

likuma 4.panta 4.daļas 8.punktu un 44.pantu, saskaņā ar likuma “Par valsts un pašvaldību zemes 

īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. panta 5.daļu un atbilstoši Riebiņu novada 

domes īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas atzinumam, atklāti balsojot ar 15 balsīm par 
(Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis 

Kupris, Inese Kunakova, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Alberts 

Upenieks, Ivans Ludāns, Andris Pastars), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Veikt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7680 004 xxxx kadastrālo uzmērīšanu un 

reģistrēšanu zemesgrāmatā uz Riebiņu novada pašvaldības vārda.  

2. Nodot atsavināšanai zemes vienību 2,5ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7680 004 xxxx, 

veicot kadastrālo uzmērīšanu platība var tikt precizēta. 

3. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7680004xxxx noteikt atsavināšanas veidu - 

pārdošana par brīvu cenu, jo īpašumu iegūst Publiskas personas mantas atsavināšanas 

likuma 4.panta 4.daļas 8.punktā minētā persona un šajā gadījumā pārdošanas cena ir 

vienāda ar nosacīto cenu. 



 
 

 

14. 

Zemnieku saimniecības „Madaras” iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P.Rožinskis 

Novada dome izskata Riebiņu novada domes ekonomistes Valentīnas Bogdanovas lēmumprojektu par z/s 

„Madaras”, reģ. nr. 41501018123, 2017.gada 8.jūnija iesniegumu par tirdzniecības atļaujas izsniegšanu 

autoveikalam (kravas furgons- marka VW LT28, valsts reģ.Nr. JE 1607) tirdzniecībai ar pārtikas, pirmās 

nepieciešamības precēm un alu Sīļukalna un Galēnu pagastos. 

Riebiņu novada dome, pamatojoties uz, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta 27.punktu, 

kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, 

atklāti balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Andrs Sondors, Juris Sparāns, 

Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Inese Kunakova, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Dina 

Staškeviča, Marija Bernāne, Alberts Upenieks, Ivans Ludāns, Andris Pastars), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Atļaut zemnieku saimniecības „Madaras”, reģ. nr. 41501018123, autoveikalam (kravas 

furgons- marka VW LT28, valsts reģ.Nr. JE 1607) tirdzniecību laika periodā no 2017.gada 

30.jūnija līdz 2018.gada 30.jūnijam ar pārtikas un pirmās nepieciešamības precēm, alu 

Sīļukalna un Galēnu pagastos šādos maršrutos: 

 Otrdienās: Vecbeču ciemā – pl. 11.00, Čaunānu ciemā- pl. 11.30, Teilānu ciemā- pl. 

11.45, Broku ciemā- pl. 12.10, Aizpuriešu ciemā- pl. 12.50, Aizpurviešu ciemā- pl. 13.10, 

Kapinieku ciemā- pl. 13.30, Griģu ciemā- pl. 13.45, Bojāru ciemā- pl. 14.20. 

       Trešdienās: Zeimuļu-Puzāku ciemā- pl. 11.00, Voveru ciemā 11.40, Priževoitu ciemā 

pl. 12.10, Puncuļu ciemā- pl. 12.45, Maltas Trūpu ciemā - pl. 13.00, Soboļevkas ciemā- pl. 

13.20, Marinsku ciemā – pl. 13.35. 

        Piektdienās:, Čaunānu ciemā – pl. 11.10, Teilānu ciemā- pl. 11.25, Broku ciemā- pl. 

11.40, Aizpuriešu ciemā- pl. 12.00, Kapinieku ciemā 12.30, Griģu ciemā- pl. 12.50, Seiļu 

ciemā pl. 13.20, Erēļu ciemā- pl. 13.50, Vecbeču ciemā- pl. 14.20. 

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas reģionālajā tiesu namā Rēzeknē, 

Atbrīvošanas alejā 88, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
 

15. 

Iepirkumu komisijas lēmuma apstiprināšana 
Ziņo P.Rožinskis, uzstājas D.Staškeviča, A.Upenieks, I.Kunakova, R.Naglis  

Riebiņu novada dome izskata Iepirkumu komisijā pieņemto lēmumu par pretendentu noteikšanu. 

 

Iepirkums Iepirkuma veids Uzvarētājs Summa EUR 

(bez PVN) 

Tautas tērpu iegāde Riebiņu 

novada pašvaldības kolektīviem 

projekta “Riebiņu novada 

pašdarbības kolektīvi ceļā uz 

simtgadi” ietvaros 

Iepirkums saskaņā ar 

PIL 9. panta 

nosacījumiem 

SIA „LUTEST” 
 

22 364.30 

Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta 27.punktu, kurš nosaka, ka 

tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, atklāti balsojot ar 15 

balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Margarita Krole, Ārija 

Pudule, Jānis Kupris, Inese Kunakova, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Dina Staškeviča, Marija 

Bernāne, Alberts Upenieks, Ivans Ludāns, Andris Pastars), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Apstiprināt Riebiņu novada domes Iepirkumu komisijā pieņemto lēmumu. 

2. Uzdot domes priekšsēdētājam slēgt līgumu. 

 



 
 

 

16. 

Par ēkas lietošanas veida maiņu  
Ziņo P.Rožinskis, uzstājas D.Staškeviča, I.Mičule 

2017.gada 16. maija ar Riebiņu novada domes lēmumu Nr. 13.3. Par dzīvojamās platības piešķiršanu 

I.D., tika piešķirtas telpas Aglonas iela 3, Aglonas stacija, Rušonas pagasts, Riebiņu novads (bijušais 

uzņēmējdarbības informācijas centrs).  

Izvērtējot esošo informāciju konstatēts: 

1. I. D. dzīvošanai piešķirtajām telpām noteikts lietošanas mērķis – Biroja telpas.  

2. Lai varētu slēgt īres līgumu ar I. D. un pielāgot telpas dzīvošanai nepieciešams mainīt ēkas 

lietošanas veidu. 

3. Šajā ēkā 2. stāvā bez iepriekš minētajām telpām atrodas bijušās Rušonas feldšeru un vecmāšu 

punkta telpas, kuras var pielāgot un izmantot kā dzīvokļus.  

Riebiņu novada dome, pamatojoties uz, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta 27.punktu, 

kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, 

atklāti balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Andrs Sondors, Juris Sparāns, 

Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Inese Kunakova, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Dina 

Staškeviča, Marija Bernāne, Alberts Upenieks, Ivans Ludāns, Andris Pastars), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Mainīt ēkas lietošanas veidu telpām Aglonas iela 3 (otrajā stāvā bijušais uzņēmējdarbības 

centrs un bijušais Rušonas feldšeru un vecmāšu punkts), Aglonas stacija, Rušonas pagasts, 

Riebiņu novads no biroja telpas uz dzīvojamām telpām. 

2. Minētajām telpām precizēt adresi (piešķirt dzīvokļu numurus). 

 

 

17. 

Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam "Riebiņu novada pašdarbības kolektīvi ceļā uz Latvijas 

simtgadi"  
Ziņo P.Rožinskis, uzstājas I.Jakovele, Ā.Pudule, J.Kupris 

Novada dome izskata projektu vadītājas Ilzes Kudiņas sagatavoto lēmumprojektu par līdzfinansējuma 

piešķiršanu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai ( ELFLA) pasākuma 

"Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apkašpasākuma 19.2. “Darbības īstenošana 

saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. “Vietas potenciāla 

attīstības iniciatīvas” 2.3. rīcības „Atpūta un brīvais laiks (kultūra, sports, pašdarbība)” projektam 

"Riebiņu novada pašdarbības kolektīvi ceļā uz Latvijas simtgadi" (LEADER). 

Dome konstatē: 

Riebiņu novadā 5 pagastu kultūras namos un Riebiņu novada kultūras centrā pašdarbības kolektīvos, 

pulciņos, u.c. iniciatīvās šobrīd aktīvi darbojas 349 iedzīvotāji, no kuriem lielākā daļa ir tautas deju 

kolektīvu dalībnieki. Neskaitot skolu tautas deju kolektīvus, Riebiņu novadā aktīvi darbojas 4 vidējās 

paaudzes deju kolektīvi un 3 jauniešu deju kolektīvi, kā arī 2 folkloras kopas un kapella. Protams, ir arī 

dziedošie un teātri spēlējošie pašdarbnieku kolektīvi. 

Projekta mērķis ir iegādāties tautas tērpus Riebiņu novada pašdarbības kolektīviem, tādējādi uzlabojot 

kolektīvu materiāli tehnisko bāzi, pilnveidojot kolektīvu vizuālo tēlu, saglabājot, popularizējot un attīstot 

Latgales nemateriālo kultūras mantojumu un tradīcijas novada teritorijā un visas valsts mērogā. Projekta 

ietvaros plānots iegādāties tautas tērpus Riebiņu vidusskolas 1.-2. klases un 4.-6.klases deju kolektīviem, 

Galēnu pamatskolas 1.-4. klases deju kolektīvam, Sīļukalna vidējās paaudzes deju kolektīvam, Sīļukalna 

jauniešu deju kolektīvam, Stabulnieku VPDK “Stabulnieki”, Rušonas JDK “Rušona” un folkloras kopai 

“Jumaļeņa”. 

Riebiņu novada dome, pamatojoties uz, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta 27.punktu, 

kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, 

atklāti balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Andrs Sondors, Juris Sparāns, 



 
 

 

Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Inese Kunakova, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Dina 

Staškeviča, Marija Bernāne, Alberts Upenieks, Ivans Ludāns, Andris Pastars), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Iesniegt projektu "Riebiņu novada pašdarbības kolektīvi ceļā uz Latvijas simtgadi". 

Projekta kopējās izmaksas ir 22 364.30 Eur. 

2. Projekta apstiprināšanas gadījumā pašvaldībai paredzēt priekšfinansējumu EUR 22 364.30. 

Projekta kopējās izmaksas EUR 22 364.30 (divdesmit divi tūkstoši trīs simti sešdesmit četri 

eiro 30 centi). 

3. Paredzēt līdzfinansējumu 10% apmērā no attiecināmajām izmaksām (kopējās attiecināmās 

izmaksas vienam projektam 2.3. rīcībā 15 000,00 Eur), t.i. EUR 1500.00 (viens tūkstotis pieci 

simti eiro 00 centi), kā arī neattiecināmās izmaksas 7364.30 Eur apmērā no projektu 

līdzfinansējumiem paredzētiem līdzekļiem 2017./2018. gada budžetā. 

 

18. 

Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam “Bērnu rotaļu un jauniešu aktīvās atpūtas laukuma 

izveide Riebiņos veselīga un aktīva brīvā laika pavadīšanas iespēju radīšanai” 
Ziņo P.Rožinskis, uzstājas I.Jakovele, M.Mediņš 

Riebiņu novada dome izskata plānošanas un attīstības daļas vadītājas Ineses Jakoveles sagatavoto 

lēmumprojektu par Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai ( ELFLA) Atklāta 

projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 

19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. 

„Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” 2.2. rīcība: „Atbalsts apkārtējās vides infrastruktūras, kultūras 

objektu kvalitātes un pieejamības veicināšanai un lauku dzīves telpas pievilcības saglabāšanai” projekta 

“Bērnu rotaļu un jauniešu aktīvās atpūtas laukuma izveide Riebiņos veselīga un aktīva brīvā laika 

pavadīšanas iespēju radīšanai” līdzfinansējumu.  

Dome konstatē: 

Projekta kopējās izmaksas EUR 32942.25 (trīsdesmit divi tūkstoši deviņi simti četrdesmit divi eiro 25 

centi). 

Riebiņu novada dome, pamatojoties uz, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta 27.punktu, 

kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, 

atklāti balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Andrs Sondors, Juris Sparāns, 

Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Inese Kunakova, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Dina 

Staškeviča, Marija Bernāne, Alberts Upenieks, Ivans Ludāns, Andris Pastars), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Iesniegt projektu “Bērnu rotaļu un jauniešu aktīvās atpūtas laukuma izveide Riebiņos 

veselīga un aktīva brīvā laika pavadīšanas iespēju radīšanai”.  

2. Projekta apstiprināšanas gadījumā pašvaldībai paredzēt priekšfinansējumu EUR 32942.25 

(ar PVN 21%).  

3. Paredzēt līdzfinansējumu 10% apmērā no attiecināmajām izmaksām, t.i. EUR 2500 (divi 

tūkstoši pieci simti eiro), kā arī neattiecināmās izmaksas - EUR 7942.25 apmērā, no projektu 

līdzfinansējumiem paredzētiem līdzekļiem 2017./2018. gada budžetā. 

 

Sēdi slēdz plkst. 14.47 
 

  Sēdes vadītājs   (personiskais paraksts)    Pēteris Rožinskis 

  Protokoliste    (personiskais paraksts)    Juta Vaivode 

  Protokols parakstīts 15.04.2017. 



 
 

 

1.pielikums 

 
LATVIJAS REPUBLIKA 

RIEBIŅU NOVADA DZIMTSARAKSTU NODAĻA 
LV- 5326 Preiļi, Saules iela 8, Riebiņu novads, tālr. 65392658 

e-pasts: dzimtsaraksti@riebini.lv 

============================================================================================== 

NOLIKUMS 

Riebiņu novada Riebiņu pagastā 

 

2017.gada 20.jūnijā Nr.4-2017 

(prot. Nr.7, lēm. Nr.3) 

 

Riebiņu novada Dzimtsarakstu nodaļas 

nolikums 

 
1. Vispārīgie noteikumi 

 

1.1 Riebiņu novada Dzimtsarakstu nodaļa (turpmāk tekstā – Dzimtsarakstu nodaļa) ir Riebiņu novada 

pašvaldības iestāde, kura nodrošina Riebiņu novada pašvaldībai valsts deleģēto funkciju un 

uzdevumu izpildi – civilstāvokļa aktu reģistrāciju. 

1.2 Dzimtsarakstu nodaļai ir zīmogs ar papildinātā mazā Latvijas valsts ģerboņa attēlu un 

Dzimtsarakstu nodaļas pilnu nosaukumu „Latvijas Republika Riebiņu novada Dzimtsarakstu 

nodaļa”. 

1.3 Dzimtsarakstu nodaļas juridiskā adrese ir: Saules iela 8, Riebiņi, LV-5326. 

1.4 Dzimtsarakstu nodaļa darbojas saskaņā ar šo Nolikumu un savā darbībā ievēro, un pilda Latvijas 

Republikas (turpmāk tekstā – LR) Satversmi, LR likumu „Par pašvaldībām”, Civillikumu, 

„Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likumu”, LR likumu „Par vārda, uzvārda un tautības ieraksta 

maiņu”, „Personu apliecinošu dokumentu likumu”, „Valsts valodas likumu”, „Administratīvā 

procesa likumu”, „Fizisko personu datu aizsardzības likumu”, Ministru kabineta noteikumus: 

„Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem”, „Noteikumi par personvārdu rakstību un lietošanu 

latviešu valodā, kā arī to identifikāciju”, „Noteikumi par Iedzīvotāju reģistrā iekļauto ziņu 

aktualizēšanas kārtību”, „Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu„ un citus 

spēkā esošos normatīvos aktus, Tieslietu ministrijas noteikumus un rīkojumus, kā arī Riebiņu 

novada pašvaldības Nolikumu, Domes saistošos noteikumus, Domes lēmumus, Pašvaldības izdotos 

iekšējos normatīvos dokumentus. 

1.5 Dzimtsarakstu nodaļas darbības uzraudzību veic Latvijas Republikas tieslietu ministrs ar Tieslietu 

ministrijas Dzimtsarakstu departamenta starpniecību. 

1.6 Dzimtsarakstu nodaļa tiek finansēta no Riebiņu novada pašvaldības budžeta.  

 

2. Dzimtsarakstu nodaļas funkcijas, uzdevumi un kompetence 

 

2.1 Dzimtsarakstu nodaļas pamatfunkcija ir civilstāvokļa aktu reģistrācija, reģistru iekļaušana, 

aktualizācija un atjaunošana vienotajā Civilstāvokļa aktu reģistrācijas informācijas sistēmā 

(CARIS), kuras pārzinis un turētājs ir Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, kā arī civilstāvokļa 

aktu reģistru arhīva veidošana saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. 

           2.2Dzimtsarakstu nodaļa veic šādus uzdevumus: 

2.2.1. reģistrē dzimšanas faktus; 

http://lv.wikipedia.org/wiki/Attēls:Coat_of_Arms_of_Latvia.svg


 
 

 

2.2.2. reģistrē miršanas faktus; 

2.2.3. reģistrē laulības; 

2.2.4. reģistrē novada baznīcās noslēgtās laulības; 

2.2.5. kārto civilstāvokļa aktu reģistru ierakstu atjaunošanas, papildināšanas un labošanas lietas, 

pamatojoties uz ieinteresētās personas iesniegumu, un sniedz atzinumus; 

2.2.6. pieņem paternitātes atzīšanas iesniegumus un tiesas spriedumus par paternitātes noteikšanu; 

2.2.7. pieņem un sagatavo dokumentus par vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņu un iesniedz 

Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentam; 

2.2.8. atjauno bojā gājušos civilstāvokļa aktu reģistru ierakstus, anulē, papildina un labo 

civilstāvokļa aktu reģistru ierakstus, pamatojoties uz tiesas spriedumu, administratīvo aktu, 

Dzimtsarakstu nodaļas atzinumu vai ieinteresētas personas iesniegumu; 

2.2.9. veido Dzimtsarakstu nodaļā sastādīto civilstāvokļa aktu reģistru arhīva fondu elektroniskajā 

un datorizdrukā, nodrošina arhīva fondu dokumentu glabāšanu, uzskaiti, izmantošanu; 

2.2.10. izsniedz civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecības, izziņas un izrakstus no reģistru ierakstiem 

pēc fizisku un juridisku personu pieprasījuma; 

2.2.11. izsniedz civilstāvokļa aktu reģistru ierakstu kopijas pēc tiesu, prokuratūru, izziņas iestāžu, 

notāru, bāriņtiesu un citu dzimtsarakstu nodaļu pieprasījuma; 

2.2.12. sniedz konsultācijas civilstāvokļa aktu reģistrācijas jautājumos fiziskām un juridiskām 

personām; 

2.2.13. sniedz ziņas LR Ārlietu ministrijas Konsulārajam departamentam par reģistrētajiem 

ārzemnieku miršanas faktiem; 

2.2.14. nodrošina civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecību veidlapu izgatavošanu, uzskaiti un 

glabāšanu Dzimtsarakstu nodaļā; 

2.2.15. sagatavo un sniedz pārskatus par savu darbību Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu 

departamentam.  

2.2.16. organizē un nodrošina apmeklētāju pieņemšanu dzimtsarakstu nodaļā;  

    2.3 Dzimtsarakstu nodaļai ir tiesības:  

2.3.1. patstāvīgi lemt par tās kompetencē esošajiem jautājumiem; 

2.3.2. pieprasīt un saņemt no citām dzimtsarakstu nodaļām reģistru ierakstu norakstus; 

2.3.3. pieprasīt un saņemt Dzimtsarakstu nodaļas uzdevumu veikšanai nepieciešamo 

informāciju un dokumentus no fiziskām un juridiskām personām un institūcijām; 

2.3.4. pārbaudīt Dzimtsarakstu nodaļai sniegto informāciju Iedzīvotāju reģistrā; 

2.3.5. iesniegt priekšlikumus par darba uzlabošanu jautājumos, kas ir Dzimtsarakstu nodaļas 

kompetencē. 

  

3. Dzimtsarakstu nodaļas struktūra un darba organizācija  
 

3.1. Nodaļas darbinieku skaitlisko sastāvu, atalgojumu un sociālās garantijas nosaka Riebiņu novada 

pašvaldība. 

 

3.2. Dzimtsarakstu nodaļas vadītāju (amatpersonu) un darbiniekus pieņem darbā Riebiņu novada 

pašvaldība (Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums, 12.panta 1.punkts). 

 

3.3. Nodaļas vadītāju ieceļ amatā un atbrīvo no amata pēc saskaņošanas ar Tieslietu ministriju. 

 

3.4. Dzimtsarakstu nodaļas vadītājam ir šādas tiesības un pienākumi: 

3.4.1. Tiesības: 

3.4.1.1 bez īpaša pilnvarojuma pārstāvēt Dzimtsarakstu nodaļu administratīvajās iestādēs, tiesās, 

attiecībās ar juridiskajām un fiziskajām personām; 

 

3.4.2. Pienākumi:  

3.4.2.1. normatīvajos aktos noteiktā kārtībā kārtot iekšējo lietvedību, nodrošinot ienākušo dokumentu 

pieņemšanu, pārbaudi, apstrādi un atbildēt par dokumentu savlaicīgu izskatīšanu; 



 
 

 

3.4.2.2. nodrošināt darba kārtības, darba aizsardzības, ugunsdrošības noteikumu un citu normatīvo 

aktu prasību ievērošanu; 

3.4.2.3. nodrošināt materiālo vērtību saglabāšanu, arhīva glabāšanu. 

3.4.2.4. veikt pasākumus, kas noteikti pašvaldības normatīvajos aktos, novada Domes lēmumos 

un rīkojumos; 

3.4.2.5. būt atbildīgam par Dzimtsarakstu nodaļas uzdevumu izpildi. 

 

4. Dzimtsarakstu nodaļas darbības tiesiskuma nodrošināšana 
4.1. Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja nepamatotu atteikšanos reģistrēt civilstāvokļa aktu vai labot, papildināt 

civilstāvokļa aktu reģistru ierakstus ieinteresētās personas var pārsūdzēt Administratīvajā tiesā 

Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā. 

4.2. Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas izdoto iekšējo normatīvo aktu un faktisko rīcību var pārsūdzēt Riebiņu 

novada Domei. 

 

5. Noslēguma noteikumi  
5.1. Dzimtsarakstu nodaļa atbild par šajā nolikumā minēto funkciju un uzdevumu izpildi. 

5.2. Lēmumu par Dzimtsarakstu nodaļas reorganizāciju vai likvidāciju (pievienošanu citai 

              pašvaldībai) pieņem novada dome, saskaņojot to ar Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu 

              departamentu.                                                . 

 

Novada domes priekšsēdētājs       (personiskais paraksts)              Pēteris Rožinskis 



 
 

 

Pielikums Nr.2 

 

 

 

 

RIEBIŅU NOVADA DOME 

Reģistrācijas Nr. 90001882087 

Saules iela 8, Riebiņi, Riebiņu novads, LV-5326 

Tālr. 653-24376, fakss 653-24375, e-pasts: riebini@riebini.lv 

============================================================= 

NOTEIKUMI Nr.2-2017 

Riebiņu novada Riebiņu pagastā 

                                                                                                          APSTIPRINĀTI 

                                                                                        ar Riebiņu novada domes                                                                                      

                                                   13.06.2017. sēdes  

Lēmumu Nr.7 (prot. Nr.7) 

 

RŪPNIECISKĀS  (PAŠPATĒRIŅA) ZVEJAS TIESĪBU NOMAS RIEBIŅU NOVADA RUŠONAS 

PAGASTA BICĀNU, JAŠAS, EIKŠA, KAUČERA, LIELĀ KURTAŠA, LIELĀ SALKAS, 

SALMEJA UN LIELĀ OSTROVA EZEROS ATKLĀTĀS IZSOLES NOTEIKUMI 

 
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām“ 14. panta otrās daļās 3. punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 

pamatojoties uz Zvejniecības likuma 11.panta sesto un septīto daļu un 7.panta piekto un sesto daļu, Ministru 

kabineta 11.08.2009. noteikumu Nr. 918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas 

tiesību izmantošanas kārtību” 13.., 33., 43. – 50.punktu un saskaņā ar 2016. gada 15.marta Riebiņu novada domes 

sēdes lēmumu Nr. 5&13  
 

1. Izsoles pamatnoteikumi 

1.1. Šie noteikumi (turpmāk tekstā- noteikumi) nosaka kārtību, kādā izsludināma un rīkojama 

pašpatēriņa zvejas tiesību nomas Riebiņu Novada Rušonas pagasta Bicānu, Jašas, Eikša, Kaučera, 

Lielā Kurtaša, Lielā Salkas, Salmeja  un Lielā Ostrova ezeros atklātā izsole. 

1.2. Izsole tiek rīkota, pamatojoties uz šādiem normatīvajiem aktiem: 

1.2.1. 1995. gada 12. aprīļa Zvejniecības likuma 7. panta sesto daļu, kas nosaka, iznomājot zvejas 

tiesības, priekšroka ir tai komercsabiedrībai vai individuālajam komersantam, kas darbojas 

attiecīgās pašvaldības teritorijā, ir saistīts ar komerciālo zveju vai nodarbojas ar zivju resursu 

atražošanu un pavairošanu, pildījis iepriekš noslēgtā līguma nosacījumus un ievērojis zveju 

regulējošos noteikumus. Attiecīgā pašvaldība ir tiesīga daļu no zvejas tiesībām iznomāt 

pašpatēriņa zvejai fiziskajām personām, kuru deklarētā dzīvesvieta vai kurām piederošais 

nekustamais īpašums atrodas šīs pašvaldības administratīvajā teritorijā, ievērojot nosacījumu, 

ka publiskajos ūdeņos, kas norādīti Civillikuma 1.pielikumā, šai zvejai var iedalīt tikai zivju 

murdu limitu; 

1.2.2. 1995. gada 12. aprīļa Zvejniecības likuma 11. panta sesto daļu, kas nosaka, ka ja pieļaujamais 

nozvejas apjoms, zvejas rīku skaits vai rūpnieciskās zvejas vietu skaits nav pietiekams, lai 

nodrošinātu attiecīgos ūdeņos vai to daļā juridiskajām un fiziskajām personām ar Civillikumu 

noteikto vai iznomāto zvejas tiesību izmantošanu, kā arī apmierinātu juridisko un fizisko 

personu iesniegtos lūgumus par zvejas tiesību nomas līgumu noslēgšanu, var organizēt zvejas 

tiesību nomas vai zvejas atļauju (licenču) izsoli; 

1.2.3. 1995. gada 12. aprīļa Zvejniecības likuma 11. panta septīto daļu, kas nosaka, ka izsoli var 

organizēt gan juridiskajām un fiziskajām personām, kurām saskaņā ar šā likuma 7. panta sesto 

http://likumi.lv/ta/id/225418-civillikums
http://likumi.lv/ta/id/225418-civillikums#piel1


 
 

 

daļu ir dodama priekšroka zvejai attiecīgos ūdeņos vai to daļā (slēgtā izsole), gan visiem 

interesentiem (atklātā izsole) uz atlikušo nozvejas apjomu, zvejas rīku un zvejas vietu skaitu; 

1.2.4. Ministru kabineta 2009. gada 11. augusta noteikumu Nr. 918 „Noteikumi par ūdenstilpju un 

rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13. punkts nosaka, 

ka rūpnieciskās zvejas tiesības publiskajos ūdeņos (arī jūras piekrastē) un citos iekšējos 

ūdeņos, kuros zvejas tiesības pieder valstij, pildot deleģētās valsts (izpildvaras) funkcijas, 

iznomā vietējā pašvaldība; 

1.2.5. Ministru kabineta 2009. gada 11. augusta noteikumu Nr. 918 „Noteikumi par ūdenstilpju un 

rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 33. punkts nosaka, 

ka ja nomas iesniegumu skaits pārsniedz ūdenstilpes nomas vai rūpnieciskās zvejas tiesību 

nomas iespējas, rīko ūdenstilpes nomas konkursu vai rūpnieciskās zvejas tiesību nomas izsoli 

un nomas iesnieguma iesniedzējam rakstiski paziņo par konkursa vai izsoles norises vietu un 

laiku; 

1.2.6. Ministru kabineta 2009. gada 11. augusta noteikumu Nr. 918 „Noteikumi par ūdenstilpju un 

rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 44. punkts nosaka, 

ka pašvaldība, kas rīko rūpnieciskās zvejas tiesību nomas izsoli, izstrādā rūpnieciskās zvejas 

tiesību nomas izsoles konkursa nolikumu un publicē to plašsaziņas līdzekļos, tai skaitā 

pašvaldības mājas lapā internetā; 

1.2.7. Ministru kabineta 2009. gada 11. augusta noteikumu Nr. 918 „Noteikumi par ūdenstilpju un 

rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 45. punkts nosaka, 

ka rūpnieciskās zvejas tiesību nomas izsole nevar būt par pamatu iepriekš noslēgto 

rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu pārtraukšanai, ja vien zvejas limita samazinājums 

konkrētos ūdeņos vairs nedod iespēju nodrošināt jau iznomāto rūpnieciskās zvejas tiesību 

turpmāku izmantošanu visiem nomniekiem un tiek rīkota slēgtā rūpnieciskās zvejas tiesību 

izsole atbilstoši šo noteikumu 48. punktam; 

1.2.8. Ministru kabineta 2009. gada 11. augusta noteikumu Nr. 918 „Noteikumi par ūdenstilpju un 

rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 46. punkts nosaka, 

ka rūpnieciskās zvejas tiesību nomas izsoli rīko šo tiesību iznomātājs attiecīgās pašvaldības 

personā atbilstoši šo noteikumu 13. punktam; 

1.2.9. Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr. 918 „Noteikumi par ūdenstilpju un 

rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību”48. punktu, kas 

nosaka, ka Zvejniecības likuma 11.panta septītajā daļā noteiktajos gadījumos tiek rīkota slēgtā 

izsole, un tajā piedalās tikai tās fiziskās un juridiskās personas, kurām ir iepriekš noslēgts 

rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgums vai kuras ir iesniegušas rūpnieciskās zvejas tiesību 

nomas iesniegumus un kurām saskaņā ar Zvejniecības likumu ir priekšrocības uz rūpnieciskās 

zvejas tiesību nomu; 

1.2.10. Ministru kabineta 2009. gada 11. augusta noteikumu Nr. 918 „Noteikumi par ūdenstilpju un 

rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 50. punkts nosaka, 

ka rīkojot rūpnieciskās zvejas tiesību izsoli, šo noteikumu 2.1 pielikumā norādīto maksu 

izmanto kā izsoles sākuma cenu; 

1.2.11. Ministru kabineta 2009. gada 11. augusta noteikumu Nr. 918 „Noteikumi par ūdenstilpju un 

rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 21. pielikumā 

norādītās maksas dubultošanu, saskaņā ar 2016. gada 19. aprīļa Riebiņu novada domes sēdes 

lēmumu Nr.3(protokola Nr.6); 

1.2.12. Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumu Nr. 796 „Noteikumi par rūpnieciskās 

zvejas limitiem un to  izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.11. punkts, kas nosaka, zvejas 

tīklu limits – 75 metri (kopējais garums) – ezeros, kuri nav minēti šo noteikumu 1.un 3. 

pielikumā un kuros rūpnieciskā zveja saskaņā ar zveju regulējošiem normatīvajiem aktiem nav 

aizliegta. Zvejas tīklu limitu pilnībā vai daļēji var aizstāt ar zivju murdu limitu, ievērojot 

nosacījumu, ka viens murds atbilst 25 metriem no tīklu garuma limita: 

http://likumi.lv/ta/id/271238-noteikumi-par-rupnieciskas-zvejas-limitiem-un-to-izmantosanas-kartibu-ieksejos-udenos#piel1
http://likumi.lv/ta/id/271238-noteikumi-par-rupnieciskas-zvejas-limitiem-un-to-izmantosanas-kartibu-ieksejos-udenos#piel3
http://likumi.lv/ta/id/271238-noteikumi-par-rupnieciskas-zvejas-limitiem-un-to-izmantosanas-kartibu-ieksejos-udenos#piel3


 
 

 

Publiskie ezeri: 

Bicānu ezers 25 m - 1 murds (25m), zvejas tīkli nav 

atļauti 

Ezeros, kuros zvejas tiesības pieder valstij:  

Jašas ezers 75 m – 3 zvejas rīki (viens zvejas tīkla 

limits  25 m garumā  vai 1 murds) 

Eikša ezers 50 m – 2 zvejas rīki (viens zvejas tīkla 

limits  25 m garumā  vai 1 murds) 

Kaučera ezers 75 m -3 zvejas rīki (viens zvejas tīkla 

limits  25 m garumā  vai 1 murds) 

Lielā Kurtaša ezers 75 m - 3 zvejas rīki (viens zvejas tīkla 

limits  25 m garumā  vai 1 murds) 

Lielā Salkas ezers 75 m - 3 zvejas rīki (viens zvejas tīkla 

limits  25 m garumā  vai 1 murds) 

Salmeja ezers 75 m - 3 zvejas rīki (viens zvejas tīkla 

limits  25 m garumā  vai 1 murds) 

Pašvaldības privātie ezeri:  

Lielais Ostrovas ezers 60 m – 4 tīkli (viens zvejas tīkla limits  

15 m garumā) 

 

2. Izsoles rīkotājs 

2.1. Izsoles rīkotājs ir ar 2016. gada 8.decembra Riebiņu novada domes priekšsēdētāja rīkojumu Nr. 

263 izveidotā izsoles komisija. 

 

3. Izsoles norises laiks un vieta  

3.1. Izsoles norises vieta: Riebiņu novada domes kultūras centra Mazajā zālē, Saules iela 8, Riebiņos, 

Riebiņu pagastā, Riebiņu novadā, 2017. gada 27. jūnijā plkst. 10.00. 

 

4. Izsoles objekts 

4.1. Izsolē tiek izsolīts Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumu Nr. 796 „Noteikumi par 

rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.11. punktā noteiktais 

rūpnieciskās zvejas tīklu limits: 

Publiskie ezeri: 

Bicānu ezers 25 m - 1 murds (25m), zvejas tīkli nav 

atļauti 

Ezeros, kuros zvejas tiesības pieder valstij:  

Jašas ezers 75 m – 3 zvejas rīki (viens zvejas tīkla 

limits  25 m garumā  vai 1 murds) 

Eikša ezers 50 m – 2 zvejas rīki (viens zvejas tīkla 

limits  25 m garumā  vai 1 murds) 

Kaučera ezers 75 m -3 zvejas rīki (viens zvejas tīkla 

limits  25 m garumā  vai 1 murds) 

Lielā Kurtaša ezers 75 m - 3 zvejas rīki (viens zvejas tīkla 

limits  25 m garumā  vai 1 murds) 

Lielā Salkas ezers 75 m - 3 zvejas rīki (viens zvejas tīkla 

limits  25 m garumā  vai 1 murds) 

Salmeja ezers 75 m - 3 zvejas rīki (viens zvejas tīkla 

limits  25 m garumā  vai 1 murds) 

Pašvaldības privātie ezeri:  



 
 

 

Lielais Ostrovas ezers 60 m - 4 tīkli (viens zvejas tīkla limits  

15 m garumā) 

 

5. Viena rūpnieciskās zvejas rīku izsoles vienība rūpnieciskajai (pašpatēriņa) zvejai ir:  

5.1. 1(viens) murds 25 m garumā  un 17 (septiņpadsmit) zvejas rīki 25 m garumā vai 1 murds, ar acu 

izmēru ne mazāku par 30 mm, 4(četri) tīkli - viena tīkla garums 15 m. 

 

6. Izsoles pretendenti 

6.1. Izsolē var piedalīties Latvijas Republikas komercreģistrā reģistrētas juridiskas personas, kā arī 

fiziskas personas.  

6.2. Piedalīšanās izsolē ir brīvas gribas izpausme. Izsoles noteikumi visiem pretendentiem ir vienādi. 

 

7. Izsoles komisijas tiesības un pienākumi 

7.1. Izsoles komisijas tiesības. 

7.1.1. Pieprasīt papildus informāciju no pretendentiem, kas piedalās izsolē; 

7.1.2. Pieaicināt komisijas darbā speciālistus vai ekspertus ar padomdevēja tiesībām; 

7.1.3. Veikt citas darbības, kuras paredzētas izsoles noteikumos. 

7.2. Komisijas pienākumi: 

7.2.1. Sniegt informāciju par izsoles kārtību, vietu un laiku; 

7.2.2. Rīkot izsoli, ievērojot izsoles noteikumus. 

7.2.3. Apstiprināt izsoles protokolus. 

7.2.4. Informēt pretendentus par izsoles rezultātiem. 

8. Pretendentu tiesības un pienākumi 

8.1. Pretendentiem ir tiesības iepazīties ar izsoles noteikumiem. 

8.2. Pretendentiem ir pienākums ievērot izsoles noteikumu prasības. 

 

9. Pretendentu reģistrācija un izvērtēšana 

9.1. Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek Riebiņu novada domē pie sekretāres, Saules iela 8, Riebiņos, 

Riebiņu pagastā, Riebiņu novadā no sludinājuma publicēšanas mājas lapā www.riebini.lv un beidzas 

2017. gada 27. jūnijā  plkst. 9.50. 

9.2. Pretendenti un to pārstāvji reģistrējas komisijas sagatavotā dalībnieku reģistrācijas sarakstā, kur 

norāda pretendenta vārdu, uzvārdu, kā arī uzrāda personu apliecinošu dokumentu. Pretendenta 

pārstāvji papildus norāda savu vārdu, uzvārdu, kā arī uzrāda pilnvaru, kas apliecina tiesības 

pārstāvēt pretendentu. 

9.3. Līdz izsoles sākumam komisija izvērtē pretendentu atbilstību izsoles noteikumu prasībām. 

9.4. Administratīvi sodītām personām par zvejas noteikumu pārkāpumu netiek dotas tiesības 

piedalīties rūpnieciskās zvejas tiesību nomas izsolē saskaņā ar rūpnieciskās zvejas tiesību nomas 

līguma nosacījumiem. 

9.5. Līdz  izsoles sākumam komisija izvērtē pretendentu atbilstību izsoles noteikumu prasībām. 

9.6. Pretendenti, kuri atbilst izsoles noteikumu prasībām, tiek atzīti par izsoles dalībniekiem un tiem 

atļauts piedalīties izsolē. 

9.7. Līdz izsoles sākuma ziņas par izsoles dalībniekiem netiek izpaustas. 

 

10. Dalības maksa 

10.1. Dalības maksa ir EUR 10.00 (desmit euro). Dalības maksa, norādot mērķi – Dalības maksa zvejas 

tiesību nomas atklātajā izsolē, jāieskaita Riebiņu novada domes, Saules iela 8, Riebiņos, Riebiņu 

pagastā, Riebiņu novadā, LV-5326, Reģ. Nr. 90001882087, SEB bankas norēķinu kontā 

LV12UNLA0050005638857. Dalības maksa uzskatāma par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir 

ieskaitīta iepriekš norādītajā bankas kontā līdz reģistrācijas termiņa beigām, maksājuma uzdevumu 

uzrādot Riebiņu novada domē. 

http://www.riebini.lv/


 
 

 

10.2. Dalības maksa netiek atmaksāta. 

11. Izsoles norise 

11.1. Komisijas priekšsēdētājs iepazīstina ar komisijas sastāvu. 

11.2. Katrs komisijas loceklis paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka 

viņš ir personiski ieinteresēts izsoles norisē un izsoles uzvarētāju noteikšanā. Ja šāds apliecinājums 

nav parakstīts, komisijas loceklis  nedrīkst piedalīties pie izsoles turpmākas norises.  

11.3. Izsoles sākuma izsoles vadītājs pārliecinās par sarakstā iekļauto personu ierašanos. Ja izsoles 

vadītājs konstatē, ka kāds no izsoles dalībniekiem nav ieradies, tad tiek uzskatīts, ka šis izsoles 

dalībnieks nepiedalās izsolē. Pēc tam personas, kas ieradušās uz izsoli, izlozē dalībnieka kartīti ar 

numuru, ar kādu piedalīsies izsolē. Izloze tiek veikta tādā secībā kādā dalībnieki reģistrējušies 

izsolei saskaņā ar noteikumu 9.1. punktu. 

11.4. Izsoles laikā Komisijas priekšsēdētājs nolasa izsoles dalībnieku sarakstu un paziņo, kuram no 

pretendentiem nav tiesību piedalīties izsolē. Šādam pretendentam tiek izskaidrots komisijas lēmums. 

11.5. Personām, kuras vēlas vērot izsoli, bet nav izsoles dalībnieki, nav tiesības iejaukties izsolē vai kā 

citādi traucēt, vai ietekmēt izsoles gaitu. Personas, kuras neievēro noteikto kārtību, tiek izraidītas no 

zāles. 

11.6. Izsoles veids – atklāta , mutiska izsole ar augšupejošu soli. 

11.7. Izsolē tiesības noslēgt līgumu par pašpatēriņa zvejas tiesību nomu  Bicānu un Rušona ezeros, 

iedalot zvejas murdu limitu 3(trim) personām – vienai personai viens zvejas murds 25 m garumā  

un Jašas, Eikša, Kaučera, Lielā Kurtaša, Lielā Salkas, Salmeja 17 (septiņpadsmit) personām– vienai 

personai viens zvejas rīka limits 25 m un Lielā Ostrovas ezerā ne vairāk kā 5 personām viena tīkla 

garums 15m. 

11.8. Kopējais zveju rīku limits tiek izsolīts vienā kopējā izsolē. Izsolāmās vienības sākumcena vienam 

zvejas tīkla limitam  25 m garumā  vai 1 murdam – EUR 28.50 (divdesmit astoņi euro 50 centi), 

privātajās ūdenstilpnēs EUR 17.50(septiņpadsmit euro 10 centi). 

Publiskie ezeri: Izsolāmās vienības 

sākumcena vienam 

zvejas rīka limitam   

Bicānu ezers 25 m - 1 murds (katrs pa 

25m), zvejas tīkli nav atļauti 

EUR 28.50 (divdesmit 

astoņi euro 50 centi) 

Ezeros, kuros zvejas tiesības pieder valstij:   

Jašas ezers 75 m – 3 zvejas rīki (viens 

zvejas tīkla limits  25 m 

garumā  vai 1 murds) 

EUR 28.50 (divdesmit 

astoņi euro 50 centi) 

Eikša ezers 50 m – 2 zvejas rīki (viens 

zvejas tīkla limits  25 m 

garumā  vai 1 murds) 

EUR 28.50 (divdesmit 

astoņi euro 50 centi) 

Kaučera ezers 75 m -3 zvejas rīki (viens 

zvejas tīkla limits  25 m 

garumā  vai 1 murds) 

EUR 28.50 (divdesmit 

astoņi euro 50 centi) 

Lielā Kurtaša ezers 75 m - 3 zvejas rīki (viens 

zvejas tīkla limits  25 m 

garumā  vai 1 murds) 

EUR 28.50 (divdesmit 

astoņi euro 50 centi) 

Lielā Salkas ezers 75 m - 3 zvejas rīki (viens 

zvejas tīkla limits  25 m 

garumā  vai 1 murds) 

EUR 28.50 (divdesmit 

astoņi euro 50 centi) 

Salmeja ezers 75 m - 3 zvejas rīki (viens 

zvejas tīkla limits  25 m 

garumā  vai 1 murds) 

EUR 28.50 (divdesmit 

astoņi euro 50 centi) 



 
 

 

Pašvaldības privātie ezeri:   

Lielais Ostrovas ezers 60 m - 4 tīkli (viens zvejas 

tīkla limits 15 m garumā) 

EUR 17.10 

(septiņpadsmit euro 10 

centi) 

11.9. Izsoles solis EUR 5.00 (pieci euro). 

11.10. Izsoles vadītājs paziņo izsoles sākumcenu un izsoles soli, par kādu paaugstināms 

vienreizējs maksājums par tiesībām noslēgt līgumu par zvejas tiesību nomu, un iesāk un turpina 

solīšanas procesu ar jautājumu „Kurš sola izsoles soli?”. 

11.11. Solīšanas gaitā izsoles dalībnieks paceļ savu dalībnieka kartīti, kas nozīmē, ka izsoles 

dalībnieks sola izsoles soli. Izsoles vadītājs nosauc solītāju nosolīto summu. 

11.12. Izsoles vadītājs atkārto solītāja dalībnieka numuru un piedāvāto cenu. Ja neviens no 

solītājiem augstāku cenu nepiedāvā, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo piedāvāto augstāko 

cenu un fiksē to ar āmura piesitienu. 

11.13. Nenosolītais zvejas rīku limitu daudzums tiek piedāvāts atklātā izsolē noteikumos 

noteiktajā kārtībā, atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr. 918 „Noteikumi 

par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību”49. 

punktam, kas nosaka, ja tiek pilnībā apmierināti to fizisko un juridisko personu rūpnieciskās zvejas 

tiesību nomas pieprasījumi, kurām saskaņā ar Zvejniecības likumu ir priekšrocības uz rūpnieciskās 

zvejas tiesību nomu, atlikušās rūpnieciskās zvejas tiesību nomas iespējas piedāvā atklātā izsolē. 

11.14. Katrs izsoles dalībnieks, kurš nosolījis zvejas rīku limitu, apstiprina ar parakstu dalībnieku 

reģistrācijas sarakstā un izsoles protokolā savu solīto cenu. 

11.15. Viens izsoles dalībnieks izsoles rezultātā var iegūt tikai vienu zvejas rīka limitu vienā 

ūdenstilpnē, izņemot pašvaldības privātajās ūdenstilpnēs, atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 23. 

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

kārtību iekšējos ūdeņos” 7.8. un 7.9. punktam. 

11.16. Maksu - solīto cenu par zvejas tiesību nomu samaksā ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu 

laikā pēc izsoles Riebiņu novada domes, Saules iela 8, Riebiņos, Riebiņu pagastā, Riebiņu novadā, 

LV-5326, Reģ. Nr. 90001882087, SEB bankas norēķinu kontā LV12UNLA0050005638857 norādot 

mērķi- par zvejas tiesību nomu ___________ ezerā,  maksājuma uzdevumu uzrādot Riebiņu novada 

domē. 

11.17. Ja izsoles dalībnieks, kurš izsoles rezultātā ieguvis tiesības slēgt zvejas tiesību nomas 

līgumu 5 (piecu) darba dienu laikā nav samaksājis solīto cenu, bet ar parakstu ir apstiprinājis 

dalībnieku reģistrācijas sarakstā savu solīto cenu, tas zaudē tiesības slēgt zvejas tiesību nomas 

līgumu. Šādā gadījumā izsoles komisija piedāvā slēgt zvejas tiesību nomas līgumu nākošajam 

pretendentam, kurš par šo tīkla limitu solījis otru augstāko cenu. 

11.18.  Riebiņu novada domes izveidotā komisija ne vēlāk kā septiņu darba dienu laikā pēc 

izsoles apstiprina izsoles rezultātus, pieņemot attiecīgu lēmumu. 

11.19. Izsoles rezultātus apstiprina Riebiņu novada dome.  

 

 

 

                     Domes priekšsēdētājs         (personiskais paraksts) Pēteris Rožinskis 

 

http://likumi.lv/ta/id/34871-zvejniecibas-likums

