
 
RIEBIŅU NOVADA DOME 

Reģistrācijas Nr. 90001882087 

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

DOMES SĒDES PROTOKOLS 
Riebiņu novada Riebiņu pagastā 

  

2018. gada 16. aprīlī        Nr. 7 

 

 

Sēde sasaukta plkst. 14.00 

Sēdi atklāj plkst. 14.02 

 

 

Sēdes darba kārtībā: 

N.p.k. Skatāmais jautājums Ziņotājs 

1. Par Iepirkumu komisijas locekļa atbrīvošanu 
P. Rožinskis 

2. 
Par noteikumu „Riebiņu novada domes struktūrvienību 

 maksas pakalpojumu cenrādis” projektu 

P. Rožinskis 

3. 
Biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts” Preiļu komitejas 

priekšsēdētājas Inetas Anspokas iesnieguma izskatīšana 

P. Rožinskis 

4. 
Par degvielas kompensācijas maksas noteikšanu  

Riebiņu novada domes autotransportam 

P. Rožinskis 

5. Par nekustamo īpašumu izsoļu rezultātu apstiprināšanu 
P. Rožinskis 

6. 

Par mazo grantu projektu konkursa “Mēs Latvijas 

100gadei” rezultātu apstiprināšanu Riebiņu novada domes 

finansējuma saņemšanai 2018. gadā 

P. Rožinskis 

7. 
Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam “Latvijas skolu 

jaunatnes foto konkurss “Mana zeme skaistā”” 

P. Rožinskis 

8. 
Par Riebiņu novada kultūras namu iekšējās kārtības 

noteikumu projektu 

P. Rožinskis 

9. 
Par valsts mērķdotācijas sadali mācību literatūras un 

mācību līdzekļu iegādei 

P. Rožinskis 

10. 

Par saistošo noteikumu Nr.5/2018 “Par Riebiņu novada 

domes2017. gada 18. decembra Saistošo noteikumu Nr. 

9/2017 “Grozījumi Riebiņu novada domes 2012. gada 17. 

janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Par sociālās 

palīdzības pabalstiem Riebiņu novadā”” atcelšanu” 

projektu 

P. Rožinskis 

11. 

Par saistošo noteikumu Nr.6/2018 “Grozījumi Riebiņu 

novada domes 2012. gada 17. janvāra Saistošajos 

noteikumos Nr. 2 “Par sociālās palīdzības pabalstiem 

Riebiņu novadā”” projektu 

P. Rožinskis 

12. Iesniegumu izskatīšana 
P. Rožinskis 
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Sēdi vada domes priekšsēdētājs Pēteris Rožinskis 

Protokolē lietvede Karīna Nagle 

 

Sēdē piedalās: Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija Bernāne, Margarita Krole, Ārija 

Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Dina 

Staškeviča, Ineta Anspoka, Āris Elsts, Maigonis Mediņš 

 

 

Domes administrācijas pārstāvji: izpilddirektors J. Leicis, Soc. dienesta vadītāja S. Sprindža, 

ekonomiste V. Bogdanova, galv. grāmatvede A. Erta 

 

Nepiedalās: Ilga Pokšāne (atvaļinājumā) 

 

Domes priekšsēdētājs ierosina papildus izskatīt šādus jautājumus, kā darba kārtības nākamos 

jautājumus: 

13. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma 

naudas piedziņu bezstrīda kārtībā 

P. Rožinskis 

14. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamam īpašumam 

„Reinieki” 

P. Rožinskis 

15. Par adreses piešķiršanu P. Rožinskis 

16. Par aizņēmuma ņemšanu specifiska atbalsta mērķa projekta 

realizēšanai - autoceļu remonta uzsākšanai; 

P. Rožinskis 

17. Iesniegumu izskatīšana P. Rožinskis 

 

Kā arī atlikt 3. jautājuma “Biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts” Preiļu komitejas 

priekšsēdētājas Inetas Anspokas iesnieguma izskatīšana” izskatīšanu uz nākamo domes sēdi, 

precīzākas informācijas saņemšanai. Lūgt biedrībai iesniegt nolikumu vai programmu 

diennakts treniņnodarbībām (kas plānotas 21.07.-29.07.2018. un 05.08.-14.08.2018.)  atbilstoši 

normatīvo dokumentu prasībām. 

 

Atklāti balsojot ar 8 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Margarita Krole, Edgars 

Vilcāns, Alberts Upenieks, Dina Staškeviča, Āris Elsts, Maigonis Mediņš), pret nav, 6 atturas 

(Marija Bernāne,  Ārija Pudule, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Ineta Anspoka), 

novada dome nolemj: 

Apstiprināt sēdes darba kārtību, iekļaujot papildus jautājumus, atliekot 3. jautājumu,  

 un sākt sēdi. 

 

 

1. 

Par Iepirkumu komisijas locekļa atbrīvošanu 
   Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Finanšu komitejas lēmumprojektu par Iepirkumu 

komisijas locekļa atbrīvošanu no amata.  
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Dome konstatē, ka ir saņemts R. Nagļa iesniegums par atbrīvošanu no Iepirkumu 

komisijas locekļa amata ar šī gada 3. aprīli. 

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

21.panta 27.punktu, atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, 

Marija Bernāne, Margarita Krole, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Andrs 

Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Dina Staškeviča, Ineta Anspoka, Āris Elsts, Maigonis 

Mediņš), pret, atturas nav, nolemj: 

Atbrīvot Rolandu Nagli no Iepirkumu komisijas locekļa pienākumu veikšanas ar 2018. 

gada 3. aprīli. 

 

2. 

Par noteikumu „Riebiņu novada domes struktūrvienību 

 maksas pakalpojumu cenrādis” projektu  
Ziņo P. Rožinskis, uzstājas J. Ivanāns, V. Bogdanova 

Novada dome izskata Finanšu komitejas un domes ekonomistes Valentīnas 

Bogdanovas sagatavoto maksas pakalpojumu nolikuma projektu. 

Noteikumu mērķis ir nodrošināt savām funkcijām atbilstošus maksas pakalpojumus 

iedzīvotājiem. Līdz šim pašvaldības struktūrvienības saviem iedzīvotājiem ir sniegušas 

vairākus nozīmīgus maksas pakalpojumus: skolēnu ēdināšanu skolās, ūdenssaimniecības, 

sociālās aprūpes, kancelejas, traktortehnikas u.c. pakalpojumus. 

Riebiņu novada dome iepriekš ir pieņēmusi lēmumus par izcenojumiem vairākiem maksas 

pakalpojumiem (par lauksaimniecības konsultantu sniegtajiem maksas pakalpojumiem, par 

Galēnu pamatskolas trenažieru izmantošanu, par atsevišķiem biroja pakalpojumiem) pēc 

kuriem nav pieprasījuma, vai citu objektīvu iemeslu dēļ tie netiek sniegti, līdz ar to ir 

priekšlikums tos atcelt.  

Strādājot pie noteikumiem, tika noskaidrota nepieciešamība pēc pakalpojumiem, 

apkopoti gūtie ieņēmumi 2017.gadā. Tika apzināti pakalpojuma sniegšanas mērķi un 

sasniedzamie rezultāti, identificēti pakalpojuma sniegšanas rezultāti un klienti (skatīt 

1.pielikumu).  

Tika veikti pakalpojumu izmaksu aprēķini (skat. 3.pielikumu)  

Novada dome, pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta pirmās daļas 

3. punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 41. panta pirmās daļas 

2. punktu, likuma „Par grāmatvedību” 3.pantu un 03.05.2011. MK noteikumiem Nr.333 

„Kārtība, kādā plānojami un uzskaitāmi ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un ar šo 

pakalpojumu sniegšanu saistītie izdevumi, kā arī maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas 

metodika un izcenojumu apstiprināšanas kārtība”, atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris 

Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija Bernāne, Margarita Krole, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, 

Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Dina Staškeviča, Ineta 

Anspoka, Āris Elsts, Maigonis Mediņš), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Apstiprināt noteikumu Nr.1 Maksas pakalpojumu cenrādis Riebiņu novada 

pašvaldības struktūrvienībās” projektu (skatīt 2.pielikumu). 

2. Lēmums stājas spēkā ar 2018.gada 1.maiju.  

3. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē:  

3.1.  2005.gada 23.augusta lēmums Nr.4 (protokols Nr.19); 

3.2.2006.gada 12.decembra lēmums Nr.15 (protokols Nr.20); 

3.3. 2006.gada 14.novembra lēmums Nr.8 un Nr.9 (protokols Nr.19); 

3.4. 2008.gada 12.februāra lēmums Nr.8 (protokols Nr.3); 

3.5. 2010.gada 14.aprīļa lēmums Nr.6 (protokols Nr.6); 
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3.6. 2012.gada 17.janvāra lēmums Nr.1 (protokols Nr.2); 

3.7. 2012.gada 10.jūlija lēmums Nr.1 (protokols Nr.10); 

3.8. 2015.gada 22.maija lēmums Nr.3 (protokols Nr.7); 

3.9. 2016.gada 15.marta lēmums Nr.2 (protokols Nr.5). 

 

 

3. 

Biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts” Preiļu komitejas priekšsēdētājas Inetas 

Anspokas iesnieguma izskatīšana 

 

ATLIKTS. 

 

4. 

Par degvielas kompensācijas maksas noteikšanu  

Riebiņu novada domes autotransportam 

Ziņo P. Rožinskis, uzstājas A. Lepers 

Novada dome izskata Finanšu komitejas un Sagādes un loģistikas speciālista Artūra 

Lepera sagatavoto lēmumprojektu par degvielas kompensācijas maksas noteikšanu Riebiņu 

novada domes autotransportam. 

Novada dome, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

27.punktu, atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija 

Bernāne, Margarita Krole, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Andrs Sondors, 

Jānis Kupris, Juris Sparāns, Dina Staškeviča, Ineta Anspoka, Āris Elsts, Maigonis Mediņš), 

pret, atturas nav, nolemj: 

Apstiprināt degvielas kompensācijas maksas Riebiņu novada domes autotransportam 

(skatīt 4. pielikumu). 

 

 

 

5. 

Par nekustamo īpašumu izsoļu rezultātu apstiprināšanu 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Finanšu komitejas un Privatizācijas un atsavināšanas 

komisijas priekšsēdētājas Ainas Tumašovas lēmumprojektu par izsoļu rezultātu apstiprināšanu. 

Izsoles datums Nekustamā īpašuma  

kadastra numurs 

Uzvarētājs Cena 

(EUR) 

06.04.2018. 7676 002 0212 SIA “BIO AGRO” 7 890 

06.04.2018. 7676 002 0213 SIA “LASKANA-

MEŽS” 

42 670 

06.04.2018. 7676 002 0214 SIA “BIO AGRO” 25 270 

 

Riebiņu novada dome, pamatojoties uz „Publiskas personas mantas atsavināšanas 

likumu”, Ministru kabineta 2011. gada 1. februāra noteikumiem Nr. 109 „Kārtība, kādā 

atsavināma publiskas personas manta”, atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, 
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Jāzeps Ivanāns, Marija Bernāne, Margarita Krole, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts 

Upenieks, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Dina Staškeviča, Ineta Anspoka, Āris 

Elsts, Maigonis Mediņš), pret, atturas nav, nolemj: 

Apstiprināt izsoles rezultātus. 

 

6. 

Par mazo grantu projektu konkursa “Mēs Latvijas 100gadei” rezultātu apstiprināšanu 

Riebiņu novada domes finansējuma saņemšanai 2018. gadā 

Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Finanšu komitejas un mazo grantu projektu konkursa 

vērtēšanas komisijas priekšsēdētājas Ilze Kudiņas sagatavoto lēmumprojektu par mazo grantu 

projektu konkursa „Mēs Latvijas 100gadei” rezultātu apstiprināšanu Riebiņu novada 

pašvaldības finansējuma saņemšanai 2018. gadā  

Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, atklāti 

balsojot ar 12 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija Bernāne, Margarita 

Krole, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Ineta 

Anspoka, Āris Elsts, Maigonis Mediņš), pret, atturas nav,  Jānis Kupris un Dina Staškeviča 

balsojumā nepiedalās, nolemj: 

1. Apstiprināt mazo grantu projektu konkursa „Mēs Latvijas 100gadei” vērtēšanas 

komisijas rezultātus pašvaldības finansējuma saņemšanai 2018. gadā: 

1.1.Piešķirt pašvaldības finansējumu pilnā apjomā projektiem: 

 Projekts Nr. 1 - Galēnu kutlūrvēstures biedrība “Skani, myusu dzīsme!”, Galēnu 

pagasts – 600,00 Eur. popularizēt Galēnu novada nemateriālo kultūras mantojumu, 

izdodot pagastā pierakstīto tautasdziesmu CD. 

 Projekts Nr. 2 - Riebiņu vidusskolas iniciatīvas grupa Brošūra „Riebiņu novada 

Riebiņu vidusskolas folkloras kopas „Jumalāni” - 25” (novadam raksturīgie stāsti, 

pasakas, dziesmas), Riebiņu pagasts – 600,00 Eur. Brošūras „Riebiņu novada Riebiņu 

vidusskolas folkloras kopai „Jumalāni” - 25”, kurā tiks apkopoti novadam raksturīgie 

stāsti, pasakas, dziesmas, izstrādē būtisku ieguldījumu dos jaunieši un pedagogi no 

Riebiņu vidusskolas, kas ir viena no UNESCO Asociētajām skolām Latvijā. Brošūra 

tādējādi būs veiksmīgs apliecinājums pētnieku un skolēnu mērķtiecīgas sadarbības 

iespējai nemateriālās kultūras mantojuma saglabāšanā. 

 Projekts Nr. 3 - Nereģistrēta iniciatīvas grupa Fotogrāmatas “SILAJĀŅU PAGASTS 

GADU SIMTA GARUMĀ” izdošana, Silajāņu pagasts – 600,00 Eur. Savākt, 

apkopot, digitalizēt fotogrāfijas par Silajāņu pagasta vēsturi, notikumiem, cilvēkiem, 

viņu tradīcijām, sadzīvi, darba gaitām, un, iekļaujot tās fotogrāmatās, tādejādi padarīt 

šīs fotogrāfijas plašāk pieejamas apskatei novada iedzīvotājiem un citiem 

interesentiem. 

 Projekts Nr. 6 Iniciatīvas grupa “Dejā ir spēks”, Rušonas pagasts – 600,00 Eur. 

Apzināt foto materiālus no bijušajiem un esošajiem dejotājiem, sakopot labākos kopējā 

albumā un izveidot foto izstādi „ Deja 30 gadu garumā Rušonā”. Nosacījums: izgatavot 

vairāk bilžu un iegādāties vairāk rāmīšu par paredzēto finansējumu, jo veicot tirgus 

izpēti, rāmīšu un bilžu cena ir mazāka nekā norādīts projekta tāmē. 

 Projekts Nr. 7- Iniciatīvas grupa “Pagasta vēstures pētnieki” “100 portreti Galēnos 

Latvijas 100gadei”, Galēnu pagasts – 600,00 Eur. Izveidot Galēnu pagasta 

iedzīvotāju fotogrāfiju kolekciju, un viņu CV grāmatu, kā veltījumu nākošajām 

paaudzēm, no ļaudīm kuri dzīvo Galēnu pagastā Latvijas 100gades laikā, bet kas te ir 

dzimuši, auguši, strādā un vairo mūsu pagasta labklājību. 

 Projekts Nr. 8 – Arnis Opolais “Sibīrija – daļa no dzīves”, Sīļukalna pagasts – 600,00 

Eur. Atspoguļot Sīļukalna pagasta 1949.gada 25.marta deportācijas upuru atmiņas, 

stāstus un pārdzīvoto, apkopojot tos nelielā brošūrā-grāmatā, iekļaujot arī fotogrāfijas 
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no viņu dzīves dzimtenē un Sibīrijā. Priekšlikums: apzināt informāciju par novada 

deportācijas upuriem (sadarbībā ar novada bibliotēkām) un iespēju ievietot 

informāciju par tiem brošūrā (ja var iekļauties paredzētajā finansējumā). 

 Projekts Nr. 9 Iniciatīvas grupa “Lauksaimnieki” “Fotogrāmata “Ar lepnumu sirdī par 

savu saimniecību”, Stabulnieku pagasts – 577,00 Eur. Izveidot fotoalbūmu, kurš 

stāstītu par mūsu novada 100 zemnieku dzīvēm simtgades vasarā, un kuru būtu 

iespējams aplūkot arī vairākus gadus pēc svinību beigām. Priekšlikums: izveidotajā 

fotogrāmatā ierakstīt klāt katras zemnieku saimniecības vizītkarti (apraksts, īpašnieks, 

adrese, tālr., e-pasts) 

 Projekts Nr. 10 Iniciatīvas grupa “Do – re – mi” “Mana dziesma manam novadam”, 

Stabulnieku pagasts – 600,00 Eur. Latvijas valsts simtgades jubilejas ietvaros apzināt 

Riebiņu novada pagastos dzīvojošos radošos muzikantus, kuri paši sacer dziesmām 

tekstus un mūziku un savos skaņdarbos pauž patiesu mīlestību pret savu dzimto vietu, 

dabu, ļaudīm un valodu, slavina sava pagasta un novada vērtības, ar dziesmām darot 

zināmu novada vārdu arī valsts mērogā un ierakstīt un izdod šīs dziesmas audio diskā 

CD, kā paliekošu nemateriālā kultūras mantojuma vērtību nākamajām paaudzēm. 

 Projekts Nr. 11 Iniciatīvas grupa “Riebiņu jaunieši – Riebiņu nākotne” “Stāstnieki”, 

Riebiņu novads – 600,00 Eur. Izveidot 3 minūšu garu video stāstu, ko izbaudīs, 

izstāstīs divi mazi ceļotāji, Riebiņu jaunā paaudze. Tā būs reklāma par Riebiņu novadu, 

ietverot visus Riebiņu novada pagastus, dabu, kultūru, vērtības, apskates objektus, 

iedzīvotājus. 

 Projekts Nr. 12 Iniciatīvas grupa “Riebiņi iedvesmo” “Dizaina prezentmateriālu 

izstrāde un iegāde Riebiņu novada tēla popularizēšanai”, Riebiņu novads – 597,10 

Eur. Radīt personalizētus reklāmas dāvanu iesaiņojumus (lina auduma maisiņi un 

kartona kārbas) ar Riebiņu novada simboliku, kas ar radošiem līdzekļiem popularizēs 

Riebiņu novadu un būs reprezentējoša dāvana pašmāju un ārvalstu viesiem. 

Priekšlikums: izveidot konkursu par dizaina elementiem uz reprezentatīvajiem 

materiāliem. 

1.2.Piešķirt pašvaldības finansējumu daļējā apjomā projektiem: 

Projekts Nr. 5 Inta Selicka “Veco māju lauku stāsti”, Rušonas pagasts –300.00 Eur (Latgales 

drukas piedāvājums pielikumā, 700 eks. 403.72 Eur). izdot brošūru ‘’Vacō sāta’’ piešķirtās 

summas ietvaros. 2017. gada Mazo grantu projektu konkursā ir izgatavots makets A5 formātā 

un iznākuši pirmie 30 brošūras eksemplāri. Latvijas projektu konkursā ‘’Sabiedrība ar dvēseli. 

Iedzīvotāji veido savu vidi’’ projekts ‘’Vacō sāta’’ ieguva trešo vietu Latgales reģionā. Šī 

projekta prasība ir brošūru ‘’Vacō sāta’’ pavairot. To nepieciešams tiražēt , lai popularizētu 

mūsu kultūrvēsturi skolās, bibliotēkās, pagasta un novada iedzīvotāju vidū. 

1.3.Nepiešķirt pašvaldības finansējumu projektiem: 

Projekts Nr.4 Photo Industry “Riebiņu novads 21.gadsimtā” (428,47 Eur) Riebiņu novada 

attēlošanas foto grāmatā un filmā. Projekts kopumā ir nepilnīgi izstrādāts, trūkst informācijas par 

projekta veiksmīgu realizāciju. 

2. Apstiprināto projektu kopsumma ir 6274.10, pašvaldības finansējums 6000,00 EUR.  

3. Projektu iesniedzējiem ar piešķirto samazināto finansējumu pirms līguma 

noslēgšanas iesniegt pašvaldībā labotu projekta budžeta tāmi atbilstoši piešķirtā 

finansējuma apjomam.  

 

 

7. 

Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam “Latvijas skolu jaunatnes foto konkurss “Mana 

zeme skaistā”” 

Ziņo P. Rožinskis 
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Novada dome izskata Finanšu komitejas lēmumprojektu par līdzfinansējuma EUR 187 

piešķiršanu projektam “Latvijas skolu jaunatnes foto konkurss “Mana zeme skaistā””. 

Dome konstatē: 

Projekta ietvaros ir plānots izgatavot 30 foto gleznas par kopējo summu EUR 900 

Riebiņu novada skolām. 

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

21.panta 27.punktu, atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija 

Bernāne, Margarita Krole, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Andrs Sondors, 

Jānis Kupris, Juris Sparāns, Dina Staškeviča, Ineta Anspoka, Āris Elsts, Maigonis Mediņš), 

pret, atturas nav, nolemj: 

Piešķirt līdzfinansējumu projektam EUR 187 (viens simts astoņdesmit septiņi) “Latvijas 

skolu jaunatnes foto konkurss “Mana zeme skaistā””, ko īsteno nodibinājums “Zinātnes 

un inovāciju parks”. 

 

 

8. 

Par Riebiņu novada kultūras namu iekšējās kārtības noteikumu projektu  

Ziņo P. Rožinskis, uzstājas Ā. Elsts 

Riebiņu novada dome izskata Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un domes 

vecākā kārtībnieka A. Onužāna lēmumprojektu par Riebiņu novada kultūras namu iekšējās kārtības 

noteikumu projekta apstiprināšanu (skat. __. pielikumu). 

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

atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija Bernāne, Margarita 

Krole, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns, 

Dina Staškeviča, Ineta Anspoka, Āris Elsts, Maigonis Mediņš), pret, atturas nav, nolemj: 

Apstiprināt Riebiņu novada kultūras namu iekšējās kārtības noteikumu projektu saskaņā ar 

5. pielikumu.  

 

 

9. 

Par valsts mērķdotācijas sadali mācību literatūras un mācību līdzekļu iegādei 

Ziņo P. Rožinskis, uzstājas Ā. Elsts 

Novada dome izskata Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un domes 

ekonomistes Valentīnas Bogdanovas sagatavoto lēmumprojektu par valsts mērķdotācijas sadali 

izglītības iestādēm mācību literatūras un mācību līdzekļu iegādei 2018. gadam. 

Novada dome, izvērtējusi tās rīcībā esošo informāciju, pamatojoties uz likuma ”Par 

pašvaldībām 21. panta 27.punktu, Izglītības un zinātnes ministrijas rīkojumu Nr.1-2e/2018/95, 

atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija Bernāne, Margarita 

Krole, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris 

Sparāns, Dina Staškeviča, Ineta Anspoka, Āris Elsts, Maigonis Mediņš), pret, atturas nav, nolemj: 

Apstiprināt valsts mērķdotācijas sadali Riebiņu novada izglītības iestādēm mācību 

literatūras un mācību līdzekļu iegādei 2018. gadam (skat. 6. pielikumu). 

 

 

10. 

Par saistošo noteikumu Nr.5/2018 “Par Riebiņu novada domes 

 2017. gada 18. decembra Saistošo noteikumu Nr. 9/2017 
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“Grozījumi Riebiņu novada domes 2012. gada 17. janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 

“Par sociālās palīdzības pabalstiem Riebiņu novadā”” atcelšanu” projektu  
Ziņo P. Rožinskis, uzstājas M. Krole 

Novada dome izskata Sociālo jautājumu komitejas lēmumprojektu par saistošo 

noteikumu Nr.5/2018 “Par Riebiņu novada domes 2017. gada 18. decembra Saistošo 

noteikumu Nr. 9/2017“Grozījumi Riebiņu novada domes 2012. gada 17. janvāra saistošajos 

noteikumos Nr.2 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Riebiņu novadā”” atcelšanu” projektu. 

 Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, atklāti 

balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija Bernāne, Margarita 

Krole, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris 

Sparāns, Dina Staškeviča, Ineta Anspoka, Āris Elsts, Maigonis Mediņš), pret, atturas nav, 

nolemj: 

Apstiprināt saistošo noteikumu Nr.5/2018 “Par Riebiņu novada domes 2017. gada 18. 

decembra Saistošo noteikumu Nr. 9/2017 “Grozījumi Riebiņu novada domes 2012. gada 

17. janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Riebiņu 

novadā”” atcelšanu” projektu (skat. 7. pielikumu). 

 

 

11. 

Par saistošo noteikumu Nr.6/2018 “Grozījumi Riebiņu novada domes 

 2012. gada 17. janvāra Saistošajos noteikumos Nr. 2  

“Par sociālās palīdzības pabalstiem Riebiņu novadā”” projektu  
Ziņo P. Rožinskis, uzstājas M. Krole 

Novada dome izskata Sociālo jautājumu komitejas lēmumprojektu saistošo noteikumu 

Nr.6/2018 “Grozījumi Riebiņu novada domes 2012. gada 17. janvāra Saistošajos noteikumos 

Nr. 2 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Riebiņu novadā””projektu. 

 Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, atklāti 

balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija Bernāne, Margarita 

Krole, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris 

Sparāns, Dina Staškeviča, Ineta Anspoka, Āris Elsts, Maigonis Mediņš), pret, atturas nav, 

nolemj: 

Apstiprināt saistošo noteikumu Nr.6/2018 “Grozījumi Riebiņu novada domes 2012. gada 

17. janvāra Saistošajos noteikumos Nr. 2 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Riebiņu 

novadā”” projektu (skat. 8. pielikumu). 

12. 

Iesniegumu izskatīšana 

12.1. 

Galēnu Kultūrvēstures biedrības valdes locekles Martas Bindukas 

 iesnieguma izskatīšana 

Ziņo P. Rožinskis 

Novada dome izskata Finanšu komitejas un domes 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”.  

Dome 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. 

4) Līdzfinansējums tika piešķirts 13.06.2017. domes sēdē, taču pagājušogad nepaspēja realizēt 

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

21.panta 27.punktu, atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija 

Bernāne, Margarita Krole, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Andrs Sondors, 

Jānis Kupris, Juris Sparāns, Dina Staškeviča, Ineta Anspoka, Āris Elsts, Maigonis Mediņš), 

pret, atturas nav, nolemj: 

1. Piešķirt līdzfinansējumu projektam „Roberta Mūka darbos sakņotu koka 

skulptūru izgatavošana un uzstādīšana Galēnu parkā” finansējumu EUR 966,70 

no izdevumu pozīcijas „Līdzfinansējumi biedrībām”. 

2. Līdzfinansējumu pārskaitīt Galēnu Kultūrvēstures biedrībai – konta 

Nr.LV81TREL9165922001000. 

3. Pašvaldībai projekta uzraudzības periodā uzturēt kārtībā Galēnu parka teritoriju 

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

12.2. 

R. N. iesnieguma izskatīšana  
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Finanšu komitejas lēmumprojektu par R. N., personas 

kods, 2018. gada 9. aprīļa iesniegumu par R. K.s, personas kods, izdeklarēšanu no īpašuma 

‘‘xxx’’, kas atrodas xxx, xxx pagastā, Riebiņu novadā. 

Dome konstatē: 

1) Saskaņā ar Valsts Kadastra reģistra datiem dzīvojamā māja, kas atrodas “xxx”, xxx, xxx 

pagastā, Riebiņu novadā, pieder R. N., personas kods. 

2) Saskaņā ar Iedzīvotāju reģistra informāciju R. K. nav radniecīgu attiecību ar dzīvojamās 

mājas īpašnieku R. N.un viņa sievu. R. N. sniedza informāciju, ka R. K. deklarētajā adresē 

vairākus gadus nedzīvo un pašlaik arī nav sastopams.  

3) Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta 2.daļa paredz: „Personai ir tiesisks pamats 

apmesties uz dzīvi noteiktā nekustamā īpašumā, ja tai pieder šis nekustamais īpašums, 

attiecībā uz to ir noslēgts īres vai nomas līgums vai šā īpašuma lietošanas tiesības tā ieguvusi 

uz laulības, radniecības, svainības vai cita likumiska vai līgumiska pamata’’. MK noteikumi 

Nr. 72 ’’Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu’’ paredz, ka iestāde 

personas deklarācijā sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iestādes 

rīcībā esošajiem dokumentiem. Pārbaude var izpausties kā valsts reģistros esošo ziņu 

pārbaude, deklarētās personas iztaujāšana, vēstules nosūtīšana ar aicinājumu ierasties uz 

sēdi, pašvaldības kārtībnieku apsekošana.  

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, Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta 2.daļu, MK noteikumiem Nr. 72 

’’Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu’’, atklāti balsojot ar 14 balsīm par 

(Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija Bernāne, Margarita Krole, Ārija Pudule, Edgars 

Vilcāns, Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Dina Staškeviča, Ineta 

Anspoka, Āris Elsts, Maigonis Mediņš), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Anulēt R. K., personas kods, dzīvesvietas deklarāciju adresē: „xxx”, xxx, xxx pagasts, 

Riebiņu novads, pamatojoties uz to, ka R. K. nav tiesiska pamata būt deklarētam 

iepriekš minētajā adresē, viņam nepieder šis nekustamais īpašums, attiecībā uz to nav 

noslēgts īres vai nomas līgums, īpašuma lietošanas tiesības nav iegūtas uz laulības, 

radniecības, svainības vai cita likumiska vai līgumiska pamata.  

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

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

12.3. 
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AS „Latvijas Valsts meži” iesnieguma izskatīšana 

Ziņo P. Rožinskis 
 Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un Nekustamā 

īpašuma (NĪ) speciālistes Ināras Upenieces lēmumprojektu par AS „Latvijas Valsts meži”, reģ. 

nr. 40003466281, 2018.gada 19.martā elektroniski iesniegtu Nekustamo īpašumu pārvaldes 

iesniegumu par trīs zemes gabalu ar kadastra apzīmējumiem 76780030412 (platība 79,44 ha), 

76780050104 (platība 1034,20ha) un 76780030537 (platība 2,37 ha) apvienošanu vienā 

īpašumā un nosaukuma piešķiršanu. 

 Dome konstatē, ka nekustamais īpašums ar kadastra numuru 76780020001 sastāv no 

četrām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 76780020001 (984,65ha), 76780020002 

(5,81ha), 76780060094 (498,99ha) un 76780060096 (153,14ha), kas atrodas Sīļukalna pagastā 

Riebiņu novadā. 

 Atbilstoši Meža likuma 4.panta otrajai daļai valstij piekrītošās un valsts īpašumā esošās 

uz valsts vārda Zemkopības ministrijas personā zemesgrāmatā ierakstītās meža zemes 

apsaimniekošanu un aizsardzību veic valsts akciju sabiedrība „Latvijas Valsts meži”. AS 

„Latvijas Valsts meži” Nekustamo īpašumu pārvalde veic valsts zemes vienību kadastrālās 

uzmērīšanas un robežu ierīkošanas darbus Riebiņu novada Sīļukalna pagasta teritorijā, 

kopplatībā 2758,60 ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc platību kadastrālās uzmērīšanas. 

 Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to 

nostiprināšanu zemesgrāmatās”, atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps 

Ivanāns, Marija Bernāne, Margarita Krole, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, 

Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Dina Staškeviča, Ineta Anspoka, Āris Elsts, 

Maigonis Mediņš), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Pievienot nekustamam īpašumam ar kadastra numuru 76780020001, kura sastāvā 

ietilpst zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 76780020001 (platība 984,65ha), 

76780020002 (platība 5,81 ha), 76780060094 (platība 498,99 ha), 76780060096 

(platība 153,14ha), kas atrodas Riebiņu novada Sīļukalna pagastā, trīs zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumiem 76780030412 (platība 79,44 ha), 76780050104 

(platība 1034,20ha) un 76780030537 (platība 2,37ha). 

2. Atstāt spēkā zemes vienībām noteikto zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201). 

3. Mainīt nosaukumu nekustamam īpašumam ar kadastra numuru 76780020001, kas 

atrodas Riebiņu novada Sīļukalna pagastā, no „Atašienes mežniecība” uz „Valsts 

mežs”. 
 

 

12.4. 

L. D. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas lēmumprojektu 

par L. D., personas kods, iesniegumu, kurā viņa lūdz piešķirt limitu rūpnieciskajai zvejai 

pašpatēriņam ar vienu murdu līdz 15 m Rušona ezerā 2018. gadam. 

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

Zvejniecības likuma 7.panta sesto daļu, 11.panta 52daļu, 25.panta pirmo daļu, Ministru 

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

limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.1. punktu, 4.1.punktu, 4.3.punktu, 

5.punktu, kur saskaņā ar 2014.gada 21.oktobra pilnvarojuma līgumu Nr. 8-21/1757, kas paredz, 

ka Rēzeknes novada pašvaldība uzdod un Riebiņu novada dome apņemas veikt licencētās 

makšķerēšanas nodrošināšanu un apsaimniekošanas pasākumu ieviešanu visā Rušonu ezera 

teritorijā.  
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  Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumiem Nr.796 „Noteikumu 

par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.11.apakšpunktu 

kas paredz, ka ezeros, kuri nav minēti šo noteikumu 1. un 3. pielikumā un kuros rūpnieciskā 

zveja saskaņā ar zveju regulējošiem normatīvajiem aktiem nav aizliegta, piešķirams zvejas 

tīklu limits – 75 metri. Zvejas tīklu limitu pilnībā vai daļēji var aizstāt ar zivju murdu limitu, 

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

  Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumiem Nr.796 „Noteikumu 

par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.9.1 

apakšpunktu, kas nosaka zivju murdu limitu, kas vienam zvejniekam pēc skaita nepārsniedz 

vienu zivju murdu ar ne vairāk kā 30 metru lielu sētas garumu vai spārnu atvērumu, privātajos 

ūdeņos un Civillikuma I pielikumā minētajos publiskajos ūdeņos. Zivju murdu limitu nosaka, 

ievērojot šo noteikumu 7.1. apakšpunktā noteikto pārrēķina proporciju no tīklu garuma limita. 

 Nosakot maksu saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 

“Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas 

kārtību” 1.4 punktu un 87.1 1. apakšpunktu.2016.gada 19.aprīļa Riebiņu novada domes sēdes 

lēmumu Nr. 6&3 „ Par rūpnieciskās zvejas rīku limita maksas dubultošanu ”. 

 Ņemot vērā soda reģistra datus, pārbaudot informāciju, ka L. D. atbilst normatīvajos 

aktos prasītajiem kritērijiem, Riebiņu novada dome, atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris 

Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija Bernāne, Margarita Krole, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, 

Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Dina Staškeviča, Ineta 

Anspoka, Āris Elsts, Maigonis Mediņš), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Atļaut L. D., personas kods, izmantot zvejā Rušona ezerā vienu murdu ar sētas 

garumu līdz 30 m, nosakot gada zvejas tiesību nomu 19.92 EUR (deviņpadsmit eiro, 

deviņdesmit divi centi) par murdu. 

2. Noteikt, ka iesnieguma iesniedzējs zveju var uzsākt tikai tad, kad iesniegums izskatīts 

Riebiņu novada domes sēdē, noslēgts līgums, samaksāta gada nomas maksa 

pašvaldībai un saņemta zvejas licence Daugavpils reģionālajā vides pārvaldē, ievērojot 

visus Ministru kabineta 2007.gada 2.maija noteikumus Nr.295 „Noteikumi par 

rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos”. 

 

 

12.5. 

V. D. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas lēmumprojektu 

par V. D., personas kods, iesniegumu, kurā viņa lūdz piešķirt limitu rūpnieciskajai zvejai 

pašpatēriņam ar vienu murdu līdz 15 m Zolvas ezerā 2018. gadam. 

  Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumiem Nr.796 „Noteikumu 

par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.11.apakšpunktu 

kas paredz, ka ezeros, kuri nav minēti šo noteikumu 1. un 3. pielikumā un kuros rūpnieciskā 

zveja saskaņā ar zveju regulējošiem normatīvajiem aktiem nav aizliegta, piešķirams zvejas 

tīklu limits – 75 metri. Zvejas tīklu limitu pilnībā vai daļēji var aizstāt ar zivju murdu limitu, 

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

  Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumiem Nr.796 „Noteikumu 

par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.9.1 

apakšpunktu, kas nosaka zivju murdu limitu, kas vienam zvejniekam pēc skaita nepārsniedz 
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vienu zivju murdu ar ne vairāk kā 30 metru lielu sētas garumu vai spārnu atvērumu, privātajos 

ūdeņos un Civillikuma I pielikumā minētajos publiskajos ūdeņos. Zivju murdu limitu nosaka, 

ievērojot šo noteikumu 7.1. apakšpunktā noteikto pārrēķina proporciju no tīklu garuma limita. 

 Nosakot maksu saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 

“Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas 

kārtību” 1.4 punktu un 87.1 1. apakšpunktu.2016.gada 19.aprīļa Riebiņu novada domes sēdes 

lēmumu Nr. 6&3 „ Par rūpnieciskās zvejas rīku limita maksas dubultošanu ”. 

 Ņemot vērā soda reģistra datus, pārbaudot informāciju, ka V. D. atbilst normatīvajos 

aktos prasītajiem kritērijiem, Riebiņu novada dome, atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris 

Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija Bernāne, Margarita Krole, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, 

Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Dina Staškeviča, Ineta 

Anspoka, Āris Elsts, Maigonis Mediņš), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Atļaut V. D., personas kods, izmantot zvejā Zolvas ezerā vienu tīklu 30 m garumā, 

nosakot gada zvejas tiesību nomu 34.20 EUR (trīsdesmit četri eiro, divdesmit centi) 

par tīklu. 

2.  Noteikt, ka iesnieguma iesniedzējs zveju var uzsākt tikai tad, kad iesniegums 

izskatīts Riebiņu novada domes sēdē, noslēgts līgums, samaksāta gada nomas maksa 

pašvaldībai un saņemta zvejas licence Daugavpils reģionālajā vides pārvaldē, 

ievērojot visus Ministru kabineta 2007.gada 2.maija noteikumus Nr.295 „Noteikumi 

par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos”. 

 

12.6. 

J. V. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis, uzstājas M. Mediņš 

Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas lēmumprojektu 

par J. V., personas kods, iesniegumu, kurā viņš lūdz piešķirt limitu rūpnieciskajai zvejai 

pašpatēriņam ar vienu murdu līdz 15 m Rušona un Zolvas ezerā 2018. gadam. 

  Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumiem Nr.796 „Noteikumu 

par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.11.apakšpunktu 

kas paredz, ka ezeros, kuri nav minēti šo noteikumu 1. un 3. pielikumā un kuros rūpnieciskā 

zveja saskaņā ar zveju regulējošiem normatīvajiem aktiem nav aizliegta, piešķirams zvejas 

tīklu limits – 75 metri. Zvejas tīklu limitu pilnībā vai daļēji var aizstāt ar zivju murdu limitu, 

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

  Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumiem Nr.796 „Noteikumu 

par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.9.1 

apakšpunktu, kas nosaka zivju murdu limitu, kas vienam zvejniekam pēc skaita nepārsniedz 

vienu zivju murdu ar ne vairāk kā 30 metru lielu sētas garumu vai spārnu atvērumu, privātajos 

ūdeņos un Civillikuma I pielikumā minētajos publiskajos ūdeņos. Zivju murdu limitu nosaka, 

ievērojot šo noteikumu 7.1. apakšpunktā noteikto pārrēķina proporciju no tīklu garuma limita. 

 Nosakot maksu saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 

“Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas 

kārtību” 1.4 punktu un 87.1 1. apakšpunktu.2016.gada 19.aprīļa Riebiņu novada domes sēdes 

lēmumu Nr. 6&3 „ Par rūpnieciskās zvejas rīku limita maksas dubultošanu ”. 



13 
 

 Ņemot vērā soda reģistra datus, pārbaudot informāciju, ka J. V. atbilst normatīvajos 

aktos prasītajiem kritērijiem, Riebiņu novada dome, atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris 

Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija Bernāne, Margarita Krole, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, 

Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Dina Staškeviča, Ineta 

Anspoka, Āris Elsts, Maigonis Mediņš), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Atļaut J. V., personas kods, izmantot zvejā Zolvas ezerā vienu tīklu 30 m garumā, 

nosakot gada zvejas tiesību nomu 34.20 EUR (trīsdesmit četri eiro, divdesmit centi) 

par tīklu. 

2. Pēc savstarpējās vienošanās atteikt zvejas limita piešķiršanu Rušona ezerā. 

3. Noteikt, ka iesnieguma iesniedzējs zveju var uzsākt tikai tad, kad iesniegums izskatīts 

Riebiņu novada domes sēdē, noslēgts līgums, samaksāta gada nomas maksa 

pašvaldībai un saņemta zvejas licence Daugavpils reģionālajā vides pārvaldē, 

ievērojot visus Ministru kabineta 2007.gada 2.maija noteikumus Nr.295 „Noteikumi 

par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos”. 

 

12.7. 

SIA “Latgales zemes” iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožisnkis 

Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un NĪ 

speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par SIA „Latgales zemes”, reģ. Nr. 41503050288, 

juridiskā adrese: Ģimnāzijas iela 24-1A, Daugavpils, 2018. gada 26. marta iesniegumu par 

nekustamā īpašuma „Kroga Mājas”, sastāvošu no četrām zemes vienībām, kadastra nr. 

76700120059 sadalīšanu, piešķirot katrai zemes vienībai jaunu nosaukumu, kas atrodas Caunēs, 

Rušonas pagastā, Riebiņu novadā. 

Riebiņu novada dome, pamatojoties uz MK 2015.gada 8.decembra Noteikumi Nr.698 

„Adresācijas noteikumi” atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, 

Marija Bernāne, Margarita Krole, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Andrs 

Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Dina Staškeviča, Ineta Anspoka, Āris Elsts, Maigonis 

Mediņš), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Kroga Mājas” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 

76700010176 8,8ha platībā un piešķirt jaunu nosaukumu „Meža ogas”, izveidojot jaunu 

īpašumu.  

2. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Kroga Mājas” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 

76700120283 7,9ha platībā un piešķirt jaunu nosaukumu „Spuldzeņu kalns”, izveidojot 

jaunu īpašumu.  

3. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Kroga Mājas” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 

76700120284 2,3ha platībā un piešķirt jaunu nosaukumu „Kaimiņi”, izveidojot jaunu 

īpašumu.  

4. Atstāt spēkā piešķirto nosaukumu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 

76700120059, un ēkām (būvēm), kas atrodas uz zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 

76700120059, adresi: „Kroga Mājas”, Caunes, Rušonas pagasts, Riebiņu novads (kods 

105817362). 

5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas reģionālajā tiesu namā 

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

 

12.8. 

B. Š. iesnieguma izskatīšana 

[ierobežotas pieejamības informācija] 
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13. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda 

kārtībā  

13.1. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda 

kārtībā no SIA „AGLONAS SERVISS” 
Ziņo P. Rožisnkis 

Novada dome izskata Riebiņu novada domes jurista A. Grebeža sagatavoto 

lēmumprojektu par zvērinātas tiesu izpildītājas Lilijas Solovjovas vēstuli, Rēzeknē 26.03.2018. 

Nr. 04513/029/2018-NOS, izpildu lietā Nr. 00956/029/2017 par piedziņas vēršanu uz 

nekustamo īpašumu „Bašķu Cehs”, Rušonas pagastā, Riebiņu novadā, kadastra numurs 7670 

011 0123. Šim īpašumam ir nekustamā īpašuma nodokļa parāds. 

Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9. 

pantu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 11. punktu, 26. panta pirmās daļas un 

septītās daļas 2. punktu, un 29. panta otro daļu, Administratīva procesa likuma 359. panta 

pirmās daļas 1. punktu un 3. punktu, 360. panta pirmo daļu, 364. panta pirmo daļu, 366. pantu 

un 367. pantu, atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija 

Bernāne, Margarita Krole, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Andrs Sondors, 

Jānis Kupris, Juris Sparāns, Dina Staškeviča, Ineta Anspoka, Āris Elsts, Maigonis Mediņš), 

pret, atturas nav, nolemj: 

1. Piedzīt no SIA AGLONAS SERVISS (reģ. Nr. 41503043958,  adrese: „Tauma Eikša”, 

Bašķi Rušonas pagasts, Riebiņu novads, LV-5329) nekustamā īpašuma „Bašķu Cehs”, 

kadstra numurs 7670 011 0123, nodokļa parādu – EUR 189,74 (viens simts astoņdemit 

deviņi euro, 74 centi), kas ietver: nekustamā īpašuma nodokļa tekošo maksājumu par 

zemi – EUR 44,50 (četrdesmit četri euro, 50 centi), nekustamā īpašuma nodokļa parādu 

par zemi  - EUR 1,95 (viens euro, 95 centi),nokavējuma naudu – EUR 0,17 (0 euro, 17 

centi); nekustamā īpašuma nodokļa tekošo maksājumu par ēkām un būvēm – EUR 

135,21 (viens simts trīsdesmit pieci euro, 21 centi), nekustamā īpašuma nodokļa parādu 

par ēkām un būvēm  - EUR 5,93 (pieci euro, 95 centi), nokavējuma naudu - EUR 1,98 

(viens euro, 98 centi), bezstrīda kārtībā, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas 

līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu. 

2. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 363. pantu par izpildiestādes darbībām, kas  

vērstas uz administratīvā akta piespiedu izpildi un kuras neatbilst Administratīva 

procesa likuma 40. nodaļas noteikumiem, prīvātpersonai ir tiesības  septiņu dienu laikā 

no dienas, kad privātpersona ir uzzinājusi par izpildiestādes darbību, iesniegt sūdzību 

Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzeknē, 

LV-4601). Sūdzības iesniegšana neaptur šī lēmuma darbību. 

3. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. 

4. Šo lēmumu  var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanas aleja 

88, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

13.2. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda 

kārtībā no S. S. 
Ziņo P. Rožisnkis 

Novada dome izskata Riebiņu novada domes jurista sagatavoto lēmumprojektu par 

nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā S.S., 

personas kods. Nekustamā īpašuma nodokļi nav maksāti no 2009. gada līdz 2018. gadam. 

Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9. pantu, 

likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 11. punktu, 26. panta pirmās daļas un septītās 
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daļas 2. punktu, un 29. panta otro daļu, Administratīva procesa likuma 359. panta pirmās daļas 

1. punktu un 3. punktu, 360. panta pirmās daļas, 364. panta pirmās daļas, 366. panta un 367. 

panta, atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija Bernāne, 

Margarita Krole, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Jānis 

Kupris, Juris Sparāns, Dina Staškeviča, Ineta Anspoka, Āris Elsts, Maigonis Mediņš), pret, 

atturas nav, nolemj: 

1. Piedzīt no S. S.(personas kods,  adrese) nekustamā īpašuma nodokļa parādu – EUR 

37,84 (trīsdesmit septiņi euro, 84 centi), kas ietver: nekustamā īpašuma „Boņuks”, 

kadastra numurs 7678 003 0525, nodokļa parādu – EUR 37,84 (trīsdesmit septiņi euro, 

84 centi), kas ietver: nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemi – EUR  1,15 (viens 

euro, 15 centi), nokavējuma naudu - EUR 0,31 (nulle euro, 31 cents), kopā – EUR 1,46 

(trīsdesmit viens euro 37 centi), nekustamā īpašuma nodokļa parādu par ēkām un 

būvēm – EUR 28,59 (divdesmit astoņi euro, 59 centi), nokavējuma naudu – EUR 7,79 

(septiņi euro, 79 centi), kopā – EUR 36,38 (trīsdesmit seši euro 38 centi) bezstrīda 

kārtībā, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo 

un nekustamo īpašumu. 

2. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 363. pantu par izpildiestādes darbībām, kas  

vērstas uz administratīvā akta piespiedu izpildi un kuras neatbilst Administratīva 

procesa likuma 40. nodaļas noteikumiem, prīvātpersonai ir tiesības  septiņu dienu laikā 

no dienas, kad privātpersona ir uzzinājusi par izpildiestādes darbību, iesniegt sūdzību 

Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzeknē, 

LV-4601). Sūdzības iesniegšana neaptur šī lēmuma darbību. 

3. Lēmums stājas spēkā nekavējoties. 

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanas aleja 

88, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

 

14. 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Reinieki” 
Ziņo P. Rožisnkis 

Novada dome izskata NĪ speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par A.M., personas 

kods, 2018.gada 10.aprīļa iesniegumu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

76620050196 sadalīšanu nekustamajā īpašumā „Reinieki”, kadastra numurs 76620050195, 

sadalot zemes vienību  divos zemes gabalos, kas atrodas Reiniekos, Riebiņu pagastā, Riebiņu 

novadā.  

Novada dome konstatē: 

 Nekustamā īpašuma „Reinieki” sadalāmās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

76620050196 kopplatība ir 11,8ha, tā sadalāma 5,9 ha un 5,9 ha platībās. 

 Atbilstoši Administratīvā procesa 65.panta pirmajai daļai, pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām”15.panta 13.punktu un 14.panta otrās daļas 1.punktu, uz „Vietējās pašvaldības 

teritorijas plānošanas noteikumiem”, Zemes ierīcības likumu, 2016.gada 2.augusta Ministru 

kabineta Noteikumiem Nr. 505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” (spēkā no 

05.08.2016.), nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu ar pašvaldības nosacījumiem, 

kas atbilst teritorijas plānojumā noteiktās funkcionālās zonas „Lauku zemes (L1), Mežu 

teritorijas (M)” izmantošanas nosacījumiem Riebiņu novada teritoriālplānojuma „Teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumiem”, atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, 

Jāzeps Ivanāns, Marija Bernāne, Margarita Krole, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts 

Upenieks, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Dina Staškeviča, Ineta Anspoka, Āris 

Elsts, Maigonis Mediņš), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Reinieki” ar 

kadastra Nr. 76620050195, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 76620050196 
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(platība 11,8ha), zemes vienību sadalot divos zemes gabalos 5,9 ha un 5,9 ha platībās 

atbilstoši grafiskajam pielikumam.  

2. Noteikt, ka zemes gabalu platība var tikt precizēta, veicot kadastrālo uzmērīšanu dabā. 

3. Noteikt atdalāmā zemes gabala (5,9ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc 

instrumentālās uzmērīšanas) plānoto zemes lietošanas mērķi-lauksaimniecība (kods 

0101). 

3.1 Noteikt atdalāmā zemes gabala (5,9ha) plānoto nosaukumu „Meža Reinieki”. 

4. Noteikt paliekošā zemes gabala (5,9ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc 

instrumentālās uzmērīšanas) plānoto zemes lietošanas mērķi- lauksaimniecība (kods 

0101). 

5. Noteikt, ka zemes ierīcības projekts tiek veikts saskaņā ar Riebiņu novada domes 

apstiprināto teritoriālplānojumu (spēkā no 2012.gada 14.augusta), konkretizējot 

zemesgabala apgrūtinājumus, virszemes vai apakšzemes inženierkomunikācijām, ja 

tām ir noteiktas aizsargjoslas.  

6. Noteikt, ka zemes ierīcības projekts izstrādājams uz zemes robežu plāna M 1: 10000 

(vektordatu (*.dgn) vai portatīvā dokumenta (PDF) formātā). 

7. Noteikt, ka zemes ierīcības sadales projekts jāizstrādā sertificētam zemes ierīcības 

darbu veicējam.  

8. Noteikt, ka zemes ierīcības darbu projekts izstrādājams elektroniskā formā. 

9. Noteikt, ka zemes ierīcības sadales projekts stājas spēkā pēc tā apstiprināšanas Riebiņu 

novada domē. 

10. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Reinieki”, kadastra nr. 76620050195 zemes vienību 

0,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 76620050195, izveidojot jaunu īpašumu. 

10.1 Piešķirt nosaukumu „Viļānu iela 44”. 

10.2 Atstāt spēkā ēkām (būvēm), kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 76620050195, piešķirto adresi; „Viļānu iela 44, Riebiņi, Riebiņu 

pagasts, Riebiņu novads” (kods 101348797). 

 

15. 

Par adreses piešķiršanu 
Ziņo P. Rožisnkis 

Novada dome izskata NĪ speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par adreses 

piešķiršanu. Lai nodrošinātu valsts un pašvaldību institūcijas, reģistrus un informācijas sistēmas 

ar pilnīgiem, aktuāliem un oficiāli apstiprinātiem Valsts adrešu reģistra datiem, Valsts zemes 

dienests 2018.gada 28.martā informējis pašvaldību par ēkām, kas atrodas uz zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 76700120102 Rušonas pagastā, lūdz izvērtēt sniegto informāciju un 

piešķirt adresi. 

Atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr. 698 „Adresācijas 

noteikumi” 9.punktam, kas nosaka, ka pašvaldības domei vai pašvaldības kompetentai 

institūcijai bez personas piekrišanas, izvērtējot konkrēto situāciju, ir tiesības piešķirt adresi, ja 

adrese adresācijas objektam nav piešķirta, un mainīt, likvidēt vai precizēt adreses pieraksta 

formu, ja adrese neatbilst šajos noteikumos minētajām prasībām. 

Atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr. 698 „Adresācijas sistēmas 

noteikumi” 2., 9., 17., 28. punktam, atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps 

Ivanāns, Marija Bernāne, Margarita Krole, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, 

Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Dina Staškeviča, Ineta Anspoka, Āris Elsts, 

Maigonis Mediņš), pret, atturas nav, nolemj: 

Piešķirt ēkām (būvēm) ar kadastra apzīmējumiem 76700120102001, 76700120102002, 

76700120102003, 76700120102004 un 76700120102006, kas atrodas uz zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 76700120102, adresi: “Aglonas iela 4, Aglonas stacija, Rušonas 

pagasts, Riebiņu novads”. 
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16. 

Par aizņēmuma ņemšanu specifiska atbalsta mērķa projekta realizēšanai - autoceļu 

remonta uzsākšanai 
Ziņo P. Rožisnkis, uzstājas A. Erta, Ā. Elsts 

Riebiņu novada dome izskata Riebiņu novada domes galvenās grāmatvedes Annas Ertas 

sagatavoto lēmumprojektu par aizņēmuma ņemšanu specifiska atbalsta mērķa projekta 

realizēšanai - autoceļu remonta uzsākšanai 50 % apmērā līdz projekta atbalstīšanai CFLA. 

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

atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija Bernāne, 

Margarita Krole, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Jānis 

Kupris, Juris Sparāns, Dina Staškeviča, Ineta Anspoka, Āris Elsts, Maigonis Mediņš), pret, 

atturas nav, nolemj: 

1. Ņemt aizņēmumu EUR 630 491, 85 (seši simti trīsdesmit tūkstoši četri simti deviņdesmit 

viens euro, 85 centi) “Preiļu novada un ietekmes areāla pašvaldību uzņēmējdarbības vides 

infrastruktūras attīstība” projekta realizācijas priekšfinansēšanai. 

2. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu pārraudzības un kontroles padomi piešķirt 

aizņēmumu “Preiļu novada un ietekmes areāla pašvaldību uzņēmējdarbības vides 

infrastruktūras attīstība” projekta realizācijas priekšfinansēšanai EUR 630 491, 85 (seši 

simti trīsdesmit tūkstoši četri simti deviņdesmit viens euro, 85 centi) Valsts kasē uz 15 

gadiem ar Valsts kases noteikto procentu likmi. 

3. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar Riebiņu novada domes pamatbudžetu. 

4. Aizņēmuma pamatsummas atmaksu uzsākt 2019. gada martā. 

 

17. 

Iesniegumu izskatīšana 

17.1. 

V. S.-F. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožisnkis 

Riebiņu novada dome izskata V. S.-F., personas kods, iesniegumu, kurā viņš lūdz 

piešķirt limitu rūpnieciskajai zvejai pašpatēriņam ar vienu tīklu Eikšas ezerā 2018. gadam. 

   Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumiem Nr.796 

„Noteikumu par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 

3.11.apakšpunktu kas paredz, ka ezeros, kuri nav minēti šo noteikumu 1. un 3. pielikumā un 

kuros rūpnieciskā zveja saskaņā ar zveju regulējošiem normatīvajiem aktiem nav aizliegta, 

piešķirams zvejas tīklu limits – 75 metri. Zvejas tīklu limitu pilnībā vai daļēji var aizstāt ar zivju 

murdu limitu, ievērojot nosacījumu, ka viens murds atbilst 25 metriem no tīklu garuma limita. 

   Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumiem Nr.796 „Noteikumu 

par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.9.1 

apakšpunktu, kas nosaka zivju murdu limitu, kas vienam zvejniekam pēc skaita nepārsniedz 

vienu zivju murdu ar ne vairāk kā 30 metru lielu sētas garumu vai spārnu atvērumu, privātajos 

ūdeņos un Civillikuma I pielikumā minētajos publiskajos ūdeņos. Zivju murdu limitu nosaka, 

ievērojot šo noteikumu 7.1. apakšpunktā noteikto pārrēķina proporciju no tīklu garuma limita. 

  Nosakot maksu saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 

“Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas 

kārtību” 1.4 punktu un 87.1 1. apakšpunktu.2016.gada 19.aprīļa Riebiņu novada domes sēdes 

lēmumu Nr. 6&3 „ Par rūpnieciskās zvejas rīku limita maksas dubultošanu ”. 
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 Ņemot vērā soda reģistra datus, pārbaudot informāciju, ka V. S.-F. atbilst normatīvajos 

aktos prasītajiem kritērijiem, Riebiņu novada dome, atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris 

Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija Bernāne, Margarita Krole, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, 

Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Dina Staškeviča, Ineta Anspoka, 

Āris Elsts, Maigonis Mediņš), pret, atturas nav, nolemj: 

2. Atļaut V. S.-F., personas kods, izmantot zvejā Eikšas ezerā vienu tīklu 30 m garumā, 

nosakot gada zvejas tiesību nomu 34.20 EUR (trīsdesmit četri eiro, divdesmit centi) par 

tīklu. 

2. Noteikt, ka iesnieguma iesniedzējs zveju var uzsākt tikai tad, kad iesniegums izskatīts 

Riebiņu novada domes sēdē, noslēgts līgums, samaksāta gada nomas maksa pašvaldībai 

un saņemta zvejas licence Daugavpils reģionālajā vides pārvaldē, ievērojot visus Ministru 

kabineta 2007.gada 2.maija noteikumus Nr.295 „Noteikumi par rūpniecisko zveju 

iekšējos ūdeņos”. 

 

17.2. 

J. K. iesnieguma izskatīšana 
   Ziņo P. Rožisnkis 

Riebiņu novada dome izskata J. K., personas kods, iesniegumu, kurā viņš lūdz piešķirt 

limitu rūpnieciskajai zvejai pašpatēriņam ar vienu murdu Rušona ezerā 2018. gadam. 

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

Zvejniecības likuma 7.panta sesto daļu, 11.panta 52  daļu, 25.panta pirmo daļu, Ministru 

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

limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.1. punktu, 4.1.punktu, 4.3.punktu, 

5.punktu, kur saskaņā ar 2014.gada 21.oktobra pilnvarojuma līgumu Nr. 8-21/1757, kas paredz, 

ka Rēzeknes novada pašvaldība uzdod un Riebiņu novada dome apņemas veikt licencētās 

makšķerēšanas nodrošināšanu un apsaimniekošanas pasākumu ieviešanu visā Rušonu ezera 

teritorijā.  

Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumiem Nr.796 „Noteikumu 

par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.11.apakšpunktu 

kas paredz, ka ezeros, kuri nav minēti šo noteikumu 1. un 3. pielikumā un kuros rūpnieciskā 

zveja saskaņā ar zveju regulējošiem normatīvajiem aktiem nav aizliegta, piešķirams zvejas tīklu 

limits – 75 metri. Zvejas tīklu limitu pilnībā vai daļēji var aizstāt ar zivju murdu limitu, ievērojot 

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

   Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumiem Nr.796 

„Noteikumu par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos”  

7.9.1 apakšpunktu, kas nosaka zivju murdu limitu, kas vienam zvejniekam pēc skaita 

nepārsniedz vienu zivju murdu ar ne vairāk kā 30 metru lielu sētas garumu vai spārnu atvērumu, 

privātajos ūdeņos un Civillikuma I pielikumā minētajos publiskajos ūdeņos. Zivju murdu limitu 

nosaka, ievērojot šo noteikumu 7.1. apakšpunktā noteikto pārrēķina proporciju no tīklu garuma 

limita. 

    Nosakot maksu saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 

“Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas 

kārtību” 1.4 punktu un 87.1 1. apakšpunktu.2016.gada 19.aprīļa Riebiņu novada domes sēdes 

lēmumu Nr. 6&3 „ Par rūpnieciskās zvejas rīku limita maksas dubultošanu ”. 
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    Ņemot vērā soda reģistra datus, pārbaudot informāciju, ka J. K. atbilst normatīvajos 

aktos prasītajiem kritērijiem, Riebiņu novada dome, atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris 

Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija Bernāne, Margarita Krole, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, 

Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Dina Staškeviča, Ineta Anspoka, 

Āris Elsts, Maigonis Mediņš), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Atļaut J. K., personas kods, izmantot zvejā Rušona ezerā vienu murdu, ar sētas garumu 

līdz 30 m, nosakot gada zvejas tiesību nomu 19.92 EUR (deviņpadsmit eiro, deviņdesmit 

divi centi) par murdu. 

2. Noteikt, ka iesniedzējs zveju var uzsākt tikai tad, kad iesniegums izskatīts Riebiņu 

novada domes sēdē, noslēgts līgums, samaksāta gada nomas maksa pašvaldībai un 

saņemta zvejas licence Daugavpils reģionālajā vides pārvaldē, ievērojot visus Ministru 

kabineta 2007.gada 2.maija noteikumus Nr.295 „Noteikumi par rūpniecisko zveju 

iekšējos ūdeņos”. 

 

17.3. 

O. P. iesnieguma izskatīšana 
   Ziņo P. Rožisnkis 

Riebiņu novada dome izskata O. P., personas kods, iesniegumu, kurā viņa lūdz piešķirt 

limitu rūpnieciskajai zvejai pašpatēriņam ar vienu murdu Rušona ezerā 2018. gadam. 

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

Zvejniecības likuma 7.panta sesto daļu, 11.panta 52  daļu, 25.panta pirmo daļu, Ministru 

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

limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.1. punktu, 4.1.punktu, 4.3.punktu, 

5.punktu, kur saskaņā ar 2014.gada 21.oktobra pilnvarojuma līgumu Nr. 8-21/1757, kas paredz, 

ka Rēzeknes novada pašvaldība uzdod un Riebiņu novada dome apņemas veikt licencētās 

makšķerēšanas nodrošināšanu un apsaimniekošanas pasākumu ieviešanu visā Rušonu ezera 

teritorijā.  

Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumiem Nr.796 „Noteikumu 

par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.11.apakšpunktu 

kas paredz, ka ezeros, kuri nav minēti šo noteikumu 1. un 3. pielikumā un kuros rūpnieciskā 

zveja saskaņā ar zveju regulējošiem normatīvajiem aktiem nav aizliegta, piešķirams zvejas tīklu 

limits – 75 metri. Zvejas tīklu limitu pilnībā vai daļēji var aizstāt ar zivju murdu limitu, ievērojot 

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

   Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumiem Nr.796 

„Noteikumu par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos”  

7.9.1 apakšpunktu, kas nosaka zivju murdu limitu, kas vienam zvejniekam pēc skaita 

nepārsniedz vienu zivju murdu ar ne vairāk kā 30 metru lielu sētas garumu vai spārnu atvērumu, 

privātajos ūdeņos un Civillikuma I pielikumā minētajos publiskajos ūdeņos. Zivju murdu limitu 

nosaka, ievērojot šo noteikumu 7.1. apakšpunktā noteikto pārrēķina proporciju no tīklu garuma 

limita. 

    Nosakot maksu saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 

“Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas 

kārtību” 1.4 punktu un 87.1 1. apakšpunktu.2016.gada 19.aprīļa Riebiņu novada domes sēdes 

lēmumu Nr. 6&3 „ Par rūpnieciskās zvejas rīku limita maksas dubultošanu ”. 

    Ņemot vērā soda reģistra datus, pārbaudot informāciju, ka O. P. atbilst normatīvajos 

aktos prasītajiem kritērijiem, Riebiņu novada dome, atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris 
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Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija Bernāne, Margarita Krole, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, 

Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Dina Staškeviča, Ineta Anspoka, 

Āris Elsts, Maigonis Mediņš), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Atļaut O. P., personas kods, izmantot zvejā Rušona ezerā vienu murdu, ar sētas garumu 

līdz 30 m, nosakot gada zvejas tiesību nomu 19.92 EUR (deviņpadsmit eiro, deviņdesmit 

divi centi) par murdu. 

2. Noteikt, ka iesniedzējs zveju var uzsākt tikai tad, kad iesniegums izskatīts Riebiņu 

novada domes sēdē, noslēgts līgums, samaksāta gada nomas maksa pašvaldībai un 

saņemta zvejas licence Daugavpils reģionālajā vides pārvaldē, ievērojot visus Ministru 

kabineta 2007.gada 2.maija noteikumus Nr.295 „Noteikumi par rūpniecisko zveju 

iekšējos ūdeņos”. 

 

 

17.4. 

K. P. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožisnkis 

Novada dome izskata NĪ speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par K. P., personas 

kods, 2018. gada 9. aprīļa iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu.  

Dome konstatē: K. P.nekustamā īpašuma nodokļu parādu nav, zemes platība – 0,37 ha 

(kadastra Nr. 7648 002 0489). 

       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 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija 

Bernāne, Margarita Krole, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Andrs Sondors, 

Jānis Kupris, Juris Sparāns, Dina Staškeviča, Ineta Anspoka, Āris Elsts, Maigonis Mediņš), 

pret, atturas nav, nolemj: 

Slēgt Vienošanos par 2011. gada 13. aprīlī noslēgtā zemes nomas līguma Nr.P-5 

pagarināšanu, nosakot nomas beigu termiņu 2021. gada 12. aprīlis. 

 

 

17.5. 

SIA “Agrofirma “Turība”” iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožisnkis, uzstājas Ā. Pudule 

Novada dome izskata NĪ speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par SIA 

“Agrofirma “Turība””, 2018. gada 10. aprīļa 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 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija 

Bernāne, Margarita Krole, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Andrs Sondors, 

Jānis Kupris, Juris Sparāns, Dina Staškeviča, Ineta Anspoka, Āris Elsts, Maigonis Mediņš), 

pret, atturas nav, nolemj: 

1. Atcelt Riebiņu novada domes 2017.gada 21. februāra sēdes lēmumu Nr. 18.6. “M. B. 

iesnieguma izskatīšana” (par zemes nomas līguma pagarināšanu). 

2. Iznomāt un slēgt lauku apvidus zemes nomas līgumu ar SIA “Agrofirma “Turība”” par 

zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7662 005 0780 (0,0205 ha) un 7662 005 0834 

(0,2337 ha) nomu uz 10 gadiem. 

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

Atbrīvošanas alejā 88, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
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Sēdi slēdz plkst.15.02 

 

Sēdes vadītājs   (personīgais paraksts)     P. Rožinskis 

Protokoliste   (personīgais paraksts)     K. Nagle 

 

Protokols parakstīts 23.04.2018. 

 

 


