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RIEBIŅU NOVADA DOME 

Reģistrācijas Nr. 90001882087 

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

DOMES SĒDES PROTOKOLS 
Riebiņu novada Riebiņu pagastā 

 

2020. gada 17. martā         Nr. 4 

 

Sēde sasaukta plkst. 14.00 

Sēdi atklāj plkst. 14.00 

 

Sēdes darba kārtībā: 

 

        

Sēdi vada priekšsēdētājs Pēteris Rožinskis 

Protokolē lietvede Karīna Nagle 

 

Sēdē piedalās: Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Juris Sparāns, Margarita Krole, Ārija 

Pudule, Jānis Kupris, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Edgars 

Vilcāns, Āris Elsts, Alberts Upenieks, Dina Staškeviča 

N.p.k. Skatāmais jautājums Ziņotājs 

1. 
Par  sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma 

 tarifa grozījumiem iedzīvotājiem 

P. Rožinskis 

2. 

Par dokumenta “Rušonas ezera ekspluatācijas 

(apsaimniekošanas) noteikumi” pieņemšanu kā saistošos 

noteikumus 

P. Rožinskis 

3. 

Par dokumenta “Bicānu ezera ekspluatācijas 

(apsaimniekošanas) noteikumi” pieņemšanu kā saistošos 

noteikumus 

P. Rožinskis 

4. 

Par grozījumiem Riebiņu novada domes 2010. gada 9. 

novembra lēmumā Nr. 8 „Par zemes lietošanas tiesību 

izbeigšanu” 

P. Rožinskis 

5. Par M. S. dzīvesvietas deklarācijas anulēšanu P. Rožinskis 

6. 
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda naudas piedziņu 

bezstrīda kārtībā 

P. Rožinskis 

7. 
Par zemes platības precizēšanu zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 76700120193 

P. Rožinskis 

8. 
Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam 

īpašumam „Dārzāji” 

P. Rožinskis 

9. 

Par grozījumiem Riebiņu novada domes 2019. gada 

18.jūnija lēmumā Nr. 14 „Par zemes ierīcības projekta 

apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Kristapiņu 

mājas” 

P. Rožinskis 

10. Iesniegumu izskatīšana P. Rožinskis 
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Nepiedalās:  Andrs Sondors (iemesls nav zināms) 

 

Domes priekšsēdētājs ierosina iekļaut darba kārtībā papildus septiņus jautājumus kā 

darba kārtības nākamos jautājumus: 

1. Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu; 

2. Par zemes nomu; 

3. Iesniegumu izskatīšana; 

4. Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam „Krastā bāzētās infrastruktūras 

izveide Riebiņu novada Rušonas pagasta Bicānu ezerā”; 

5. Par līdzfinansējuma piešķiršanu un projekta pieteikuma “Jauniešu deju 

kolektīva “Strūga” dalība starptautiskajā folkloras festivālā Polijā” iesniegšanu 

projektu konkursā; 

6. Par piedalīšanos AS “Latvijas valsts meži” atbalstītās Valsts kultūrkapitāla 

fonda mērķprogrammas „ATBALSTS KULTŪRAS PROGRAMMĀM 

REĢIONOS” Latgales kultūras programmas projektu konkursa ietvaros; 

7. Iepirkumu komisijas lēmumu apstiprināšana. 

 

 

Deputāts Jānis Kupris ierosina izskatīt priekšlikumu par domes administrācijas darbu 

attālināti koronovīrusa izsraisītās slimības “Covid-19”pandēmijas laikā. 

 

Domes priekšsēdētājs paskaidro, ka lēmums nav nepieciešams, jo domes administrācijas 

darbiniekiem ir ļauts strādāt attālināti. 

 

Atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Juris Sparāns, Margarita 

Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Marija 

Bernāne, Edgars Vilcāns, Āris Elsts, Alberts Upenieks, Dina Staškeviča), pret, atturas nav, 

nolemj: 

Apstiprināt sēdes darba kārtību, iekļaujot septiņus papildus jautājumus, un sākt sēdi. 

 

 

 

1. 

Par  sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma 

 tarifa grozījumiem iedzīvotājiem 
Ziņo P. Rožinskis, uzstājas Ā. Pudule, Ā. Elsts, A. Upenieks 

Novada dome izskata Finanšu komitejas un ekonomistes Valentīnas Bogdanovas 

sagatavoto lēmumprojektu par atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma tarifa grozījumiem 

iedzīvotājiem, kuri izmanto pašvaldības noteiktās sadzīves atkritumu savākšanas vietas un 

norēķinās par pakalpojumu ar pašvaldību. 
Novada dome konstatē: 

1) Riebiņu novadā sadzīves atkritumus vāc AS „Daugavpils specializētais autotransporta 

uzņēmums LATGALE” (bijusī AS „EKO Latgale”.  Riebiņu novada dome š.g. februārī 

organizēja jaunu iepirkumu par  atkritumu savākšanu un izvešanu no Riebiņu novada teritorijas. 

Iepirkuma rezultāti tika paziņoti š.g. 9.martā. Arī šoreiz iepirkumā ir uzvarējusi AS „Daugavpils 

specializētais autotransporta uzņēmums LATGALE” ar zemāko atkritumu savākšanas cenu 

EUR 21,75 (bijusī cena EUR 15,83).  

2)     Ar pašvaldību par atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumiem norēķinās 672 iedzīvotāji; 

bez tam atkritumus ražo pašvaldības iestādes, publiskās vietas (kapsētas, parki, pludmales 

u.tml.).   
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3)     Vienā mēnesī vidēji AS „Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums LATGALE” 

savāc 175 kbm. atkritumu. Viens iedzīvotājs vidēji mēnesī izmet 0,0874 kbm. atkritumu. Viena 

kubikmetra cena ir EUR 21.75 (bez PVN). (Skatīt 1.pielikumu). 

4) Maksa par atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu vienam cilvēkam pašlaik ir EUR 1,22 

(bez PVN).  

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

14.punkta e) apakšpunktu, Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39.panta pirmo daļu, Dabas 

resursu nodokļa likuma 3.pielikumu – Nodokļu likmes par atkritumu apglabāšanu, novada 

domes 2005.gada 10.maija saistošajiem noteikumiem Nr. 2 „Par Riebiņu novada sadzīves 

atkritumu savākšanu, transportēšanu, šķirošanu, pārstrādi un noglabāšanu” 11.punktu, atklāti 

balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Juris Sparāns, Margarita Krole, Ārija 

Pudule, Jānis Kupris, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Edgars 

Vilcāns, Āris Elsts, Alberts Upenieks, Dina Staškeviča), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Noteikt vienam iedzīvotājam, kurš izmanto pašvaldības noteiktās sadzīves atkritumu 

savākšanas vietas un norēķinās par pakalpojumu ar pašvaldību, sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanas pakalpojuma tarifu mēnesī EUR 1,70 (bez PVN) (aprēķinu skatīt 

1.pielikumā). 

2. Noteikt, ka lēmuma 1.punktā noteiktais atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma 

tarifs stājas spēkā no 2020.gada 1.maija. 

3. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos atzīt par spēkā neesošu 2019.gada 9.jūlija Riebiņu 

novada domes sēdes lēmumu Nr.6 „Par atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma 

tarifa grozījumiem iedzīvotājiem”. 

4. Izmaiņas nopublicēt Riebiņu novada domes informatīvajā izdevumā un pašvaldības 

mājas lapā; pagastu teritoriālo pārvalžu vadītājiem informēt iedzīvotājus par jauno 

atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma tarifu.  

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

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

 

 

2. 

Par dokumenta “Rušonas ezera ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumi” 

pieņemšanu kā saistošos noteikumus 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Finanšu komitejas un Attīstības un plānošanas daļas 

vadītājas Ineses Jakoveles sagatavoto lēmumprojektu par dokumenta “Rušonas ezera 

ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumi ” pieņemšanu kā saistošos noteikumus, kuri 

izstrādāti Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas izsludinātā projektu konkursu 

vadlīnijā “Ūdeņu aizsardzība” aktivitātē “Publisko ūdeņu pārvaldība”, Aktivitātē 3.1. 

Plānošanas dokumentu izstrāde publisko ūdeņu pārvaldība, projekta “Rušonas ezera 

ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumu izstrāde” ietvaros.  Skat. 2. pielikumu. 

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

balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Juris Sparāns, Margarita Krole, 

Ārija Pudule, Jānis Kupris, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, 

Edgars Vilcāns, Āris Elsts, Alberts Upenieks, Dina Staškeviča), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Pieņemt dokumentu “Rušonas ezera ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumi” kā 

saistošos noteikumus Nr. 4/2020. 

2.  Apstiprināt Riebiņu novada domes saistošos noteikumus Nr. 4/2020  “Rušonas ezera 

ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumi”. 

 

3. 

Par dokumenta “Bicānu ezera ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumi” 

pieņemšanu kā saistošos noteikumus 
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Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Finanšu komitejas un Attīstības un plānošanas daļas 

vadītājas Ineses Jakoveles sagatavoto lēmumprojektu par dokumenta “Bicānu ezera 

ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumi” pieņemšanu kā saistošos noteikumus, kuri 

izstrādāti Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas izsludinātā projektu konkursu 

vadlīnijā “Ūdeņu aizsardzība” aktivitātē “Publisko ūdeņu pārvaldība”, Aktivitātē 3.1. 

Plānošanas dokumentu izstrāde publisko ūdeņu pārvaldība, projekta “Bicānu ezera 

ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumu izstrāde” ietvaros.  Skat. 3. pielikumu. 

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

balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Juris Sparāns, Margarita Krole, 

Ārija Pudule, Jānis Kupris, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, 

Edgars Vilcāns, Āris Elsts, Alberts Upenieks, Dina Staškeviča), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Pieņemt dokumentu “Bicānu ezera ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumi” kā 

saistošos noteikumus Nr. 5/2020. 

2.  Apstiprināt Riebiņu novada domes saistošos noteikumus Nr. 5/2020  “Bicānu ezera 

ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumi”. 

 

 

4. 

Par grozījumiem Riebiņu novada domes 2010. gada 9. novembra lēmumā Nr. 8 „Par 

zemes lietošanas tiesību izbeigšanu” 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Finanšu komitejas un Nekustamā īpašuma speciālistes I. 

Upenieces lēmumprojektu par V. G., personas kods XXXXXX-XXXXX, dekl. adrese XXX, 

2020.gada 18.februāra iesniegumu par domes lēmuma atcelšanu. Konstatēts, ka ar V. G. 

Riebiņu novada dome 2011.gada 25.maijā uz desmit gadiem noslēgusi zemes nomas līgumu 

Nr. G-3  7,8 ha kopplatībā uz zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 76700010079 un 

76700010080, kas atrodas Riebiņu novada Rušonas pagasta Caicos. Ar Riebiņu novada domes 

2010. gada 9. novembra lēmumu V. G. izbeigtas zemes lietošanas tiesības un 2011. gada 14. 

jūnijā pieņemts lēmums par zemes piekritību pašvaldībai un reģistrēts. Nekustamā īpašuma 

valsts kadastrā noteiktais statuss- pašvaldībai piekritīgā zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība. Zemes vienībām 1993. gadā izgatavots zemes lietojuma plāns. 

Pamatojoties uz Valsts zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas 2020. gada 7. decembra 

lēmumu „Par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu” un saskaņā   starp Latvijas Hipotēku un 

Zemes Banku 2001. gada 5. martā noslēgto līgumu par zemes izpirkšanu, V. G. pastāvīgā 

lietošanā piešķirto zemi 7,8 ha platībā ir izpircis atbilstoši Latvijas Republikas likumam „Par 

zemes privatizāciju lauku apvidos”. 

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

balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Juris Sparāns, Margarita Krole, 

Ārija Pudule, Jānis Kupris, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, 

Edgars Vilcāns, Āris Elsts, Alberts Upenieks, Dina Staškeviča), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Grozīt Riebiņu novada domes 2010. gada 9. novembra lēmumu Nr. 8 „Par zemes 

lietošanas tiesību izbeigšanu”, atceļot daļu -  “V. G. 5, 6 ha platībā uz zemes vienību ar 

kadastra apzīmējumu 76700010079 un 2,2 ha platībā uz zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 76700010080”.   

2. Atzīt par spēkā neesošu 2011. gadā 25. maijā noslēgto zemes nomas līgumu Nr. G-3. 

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

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

 

5. 

Par M. S. dzīvesvietas deklarācijas anulēšanu 
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Ziņo P. Rožinskis 

[IEROBEŽOTAS PIEEJAMĪBAS INFORMĀCIJA] 

 

 

6. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda naudas piedziņu bezstrīda kārtībā 

6.1. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda naudas piedziņu bezstrīda kārtībā no A. P. 
Ziņo P. Rožinskis 

Novada dome izskata Finanšu komitejas un Riebiņu novada domes juristes sagatavoto 

lēmumprojektu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda 

kārtībā no A. P., personas kods XXXXXX-XXXXX. Nekustamā īpašuma nodokļi nav nomaksāti 

par laika periodu no 2018.gada līdz 2020.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 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, Juris Sparāns, Margarita Krole, Ārija 

Pudule, Jānis Kupris, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Edgars 

Vilcāns, Āris Elsts, Alberts Upenieks, Dina Staškeviča), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Piedzīt no A. P. (personas kods XXXXXX-XXXXX,  adrese: XXX) nekustamā īpašuma 

nodokļa parādu – EUR 149,15 (viens simts četrdesmit deviņi euro, 15 centi), kas ietver 

nekustamā īpašuma “XXX” , kadastra numurs XXX nodokļa parādu par zemi  - EUR 

130,74 (viens simts trīsdesmit euro, 74 centi), nokavējuma naudu - EUR 18,41 

(astoņpadsmit euro, 41 cents), kopā –EUR 149,15 (viens simts četrdesmit deviņi euro, 15 

centi), bezstrīda kārtībā, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam 

piederošo kustamo un nekustamo īpašumu. 

2. Lēmums stājas spēkā nekavējoties. 

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

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

 

6.2. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda naudas piedziņu bezstrīda kārtībā no S. F. 
Ziņo P. Rožinskis 

Novada dome izskata Finanšu komitejas un Riebiņu novada domes juristes sagatavoto 

lēmumprojektu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda 

kārtībā no S. F., personas kods XXXXXX-XXXXX. Nekustamā īpašuma nodokļi nav nomaksāti par 

laika periodu no 2011.gada līdz 2020.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 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, Juris Sparāns, Margarita Krole, Ārija 

Pudule, Jānis Kupris, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Edgars 

Vilcāns, Āris Elsts, Alberts Upenieks, Dina Staškeviča), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Piedzīt no S. F. (personas kods XXXXXX-XXXXX,  adrese XXX) nekustamā īpašuma 

nodokļa parādu – EUR 1111,69 (viens tūkstotis viens simts vienpadsmit euro, 69 centi), 

kas ietver nekustamā īpašuma ”XXX”, kadastra numurs XXX,  nodokļa parādu par zemi  

- EUR 775,05 (septiņi simti septiņdesmit pieci euro,  05 centi), nokavējuma naudu - EUR 

336,64 (trīs simti trīsdesmit seši euro, 64 centi ), kopā –EUR 1111,69 (viens tūkstotis viens 

simts vienpadsmit euro, 69 centi), bezstrīda kārtībā, piedziņu vēršot uz parādnieka 

naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu. 
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2. Lēmums stājas spēkā nekavējoties. 

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

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

 

 

7. 

Par zemes platības precizēšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 76700120193 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un  Nekustamā 

īpašuma speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par zemes platības precizēšanu zemes 

vienībai ar kadastra apzīmējumu 76700120193.  Izskatot Valsts zemes dienesta Latgales 

reģionālās nodaļas 2020. gada 20. janvāra Nr. 2-04-L/34 vēstuli par Riebiņu novada domes 

2018. gada 20. marta sēdes protokolu Nr. 5 „Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

76700120131 grafiskā pielikuma precizēšanu”, kurā nolemts precizēt B. G. pastāvīgā lietošanā 

piešķirtā zemes gabala (kad. apz. 76700120131) robežas un platību atbilstoši grafiskajam 

pielikumam. Lēmumam pievienots grafiskais pielikums ar attēlotām robežām un 

paskaidrojumu par 13,5 ha precizēto platību atbilstoši 2003. gada 11. marta spriedumam lietā 

Nr. C121267202124/03. Reģionālā nodaļa, izvērtējot domes lēmumu, konstatējusi, ka nav 

iesniegts lēmums par robežojošās pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 76700120193 platības un robežu precizēšanu. 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumu „Kadastra objekta 

reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumu 73.punktu, kas nosaka, ka divu vai 

vairāku blakus esošu zemes vienību kadastra datus aktualizē vienlaikus, ja pārkārto zemes 

vienību robežu, daļu no zemes vienības pievienojot blakus esošai zemes vienībai, bet nenosakot 

to par jaunu zemes vienību, un ja ir iesniegti zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumenti par 

visām zemes vienībām, Riebiņu novada dome, atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris 

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

Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Edgars Vilcāns, Āris Elsts, 

Alberts Upenieks, Dina Staškeviča), pret, atturas nav, nolemj: 

Precizēt pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76700120193 

platību, nosakot 10,61 ha (ekspl.: liz-5,11 ha, t.sk. 5,11 ha tīrumi), meži- 2,5 ha, krūmāji-

1,0 ha, purvi- 0,9 ha, zem ūd.- 0,2 ha, zem ceļiem- 0,4 ha, citas zemes- 0,5 ha) un robežu 

atbilstoši grafiskajam pielikumam. 

 

8. 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Dārzāji” 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un  Nekustamā 

īpašuma speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par J. P., personas kods XXXXXX-XXXXX, 

dekl. adrese XXX, 2020.gada 9.marta iesniegumu par nekustamā īpašuma „Dārzāji”, kadastra 

Nr. 76800030097, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76800030097 sadalīšanu divos 

zemes gabalos. 

Dome konstatē, ka nekustamā īpašuma „Dārzāji” sastāvā ietilpst viena zemes vienība ar 

kadastra apzīmējumu 76800030097 (10,9 ha), kas atrodas Sprukstinos, Sīļukalna pagastā,  

Riebiņu novadā.  

 Nekustamā īpašuma „Dārzāji” sadalāmās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

76800030097 kopplatība ir 10,9 ha, tā sadalāma 3,9 ha un 7,0 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, 
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kas atbilst teritorijas plānojumā noteiktās funkcionālās zonas „Lauku zemes (L1)”, 

izmantošanas nosacījumiem Riebiņu novada teritoriālplānojuma „Teritorijas izmantošanas un 

apbūves noteikumiem”, Riebiņu novada dome, atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris 

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

Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Edgars Vilcāns, Āris Elsts, 

Alberts Upenieks, Dina Staškeviča), pret, atturas nav, nolemj: 

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

kadastra Nr. 76800030097, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 76800030097 (platība 

10,9ha) sadalot divos zemes gabalos 3,9 ha un 7,0 ha platībās atbilstoši grafiskajam 

pielikumam. 

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

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

instrumentālās uzmērīšanas) plānoto zemes lietošanas mērķi- lauksaimniecība (kods 

0101).  

 3.1. Atdalāmo zemes gabalu plānots pievienot nekustamam īpašumam  

„Varavīksnes”, kadastra nr. 76800030083. 

4. Noteikt paliekošajam zemes gabalam (7,0 ha, 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 projektu 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. 

 

 

9. 

Par grozījumiem Riebiņu novada domes 2019. gada 18.jūnija lēmumā Nr. 14 „Par 

zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Kristapiņu mājas” 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un  Nekustamā 

īpašuma speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par R. B., personas kods XXXXXX-

XXXXX, J. B., personas kods XXXXXX-XXXXX, 2020. gada 17. februāra iesniegumu par 

Riebiņu novada domes 2019. gada 18. jūnija lēmuma Nr. 14 „Par zemes ierīcības projekta 

apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Kristapiņu mājas” grozījumiem un SIA „Daugavpils 

mērnieks”, reģ. Nr. 41503065832, sertificēta zemes ierīkotāja Kaspara Kudiņa, sertifikāta 

numurs BA Nr. 227, 2019. gada 27. maijā elektroniski iesniegtu zemes ierīcības projektu 

nekustamajam īpašumam „Kristapiņu mājas”, kadastra numurs 76700130006, kas atrodas 

Krištopeņos, Rušonas pagastā, Riebiņu novadā. Konstatēts, ka izstrādātais zemes ierīcības 

projekts atbilst pašvaldības teritorijas plānojumam, bet īpašnieki vēlas mainīt īpašumu 

nosaukumus un ēkām piešķirtās adreses. 

 Pamatojoties uz Zemes ierīcības likumu un 2016. gada 2. augusta Ministru kabineta 

noteikumiem Nr. 505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, dome lēmusi apstiprināt 

zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam „Kristapiņu mājas” (kadastra nr. 

76700130006), par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76700130006 (platība 8,52 ha) 

sadalīšanu divos zemes gabalos, noteikusi atdalāmajam zemes gabalam Nr. 2 (5,76 ha, kadastra 
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apzīmējums 76700130158) zemes lietošanas mērķi – lauksaimniecība (kods 0101) un  

nosaukumu „Kristapeņi”, kā arī atstājusi plānotajai zemes vienībai Nr. 1 esošo VARIS 

reģistrēto adresi: „Kristapiņu mājas”, Krištopeņi, Rušonas pagasts, Riebiņu novads, (kods 

106439668). 

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

balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Juris Sparāns, Margarita Krole, 

Ārija Pudule, Jānis Kupris, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, 

Edgars Vilcāns, Āris Elsts, Alberts Upenieks, Dina Staškeviča), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Grozīt 2.1. punktu, izsakot šādā redakcijā: “Plānotajai zemes vienībai Nr. 2 atstāt esošo 

VARIS reģistrēto adresi: „Kristapiņu mājas”, Krištopeņi, Rušonas pagasts, Riebiņu 

novads, (kods 106439668).” 

2. Grozīt 3.1. punktu, izsakot šādā redakcijā: “Plānotajai zemes vienībai Nr.1 piešķirt 

nosaukumu „Kristapeņi” un ēkām, kas atrodas uz plānotās zemes vienības Nr.1, piešķirt  

adresi: „Kristapeņi”, Krištopeņi, Rušonas pagasts, Riebiņu novads.” 

 

 

10. 

Iesniegumu izskatīšana 

10.1. 

L. D. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas lēmumprojektu 

par L. D., personas kods XXXXXX-XXXXX, iesniegumu, kurā viņa lūdz piešķirt limitu 

rūpnieciskajai zvejai pašpatēriņam ar vienu murdu Rušona ezerā 2020. 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.  

   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. 
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  Noteikt 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, Juris Sparāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, 

Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Edgars Vilcāns, Āris Elsts, 

Alberts Upenieks, Dina Staškeviča), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Atļaut L. D., personas kods XXXXXX-XXXXX, 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”. 

 

10.2. 

B. P. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas lēmumprojektu 

par B. P., personas kods XXXXXX-XXXXX, iesniegumu, kurā viņa lūdz piešķirt limitu 

rūpnieciskajai zvejai pašpatēriņam ar vienu murdu Rušona ezerā 2020. 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.  

   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. 
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  Noteikt 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 B. P. atbilst normatīvajos 

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

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

Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Edgars Vilcāns, Āris Elsts, 

Alberts Upenieks, Dina Staškeviča), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Atļaut B. P., personas kods XXXXXX-XXXXX, 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”. 

 

10.3. 

I. P. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas lēmumprojektu 

par I.P., personas kods XXXXXX-XXXXX , iesniegumu, kurā viņš lūdz piešķirt limitu 

rūpnieciskajai zvejai pašpatēriņam ar vienu murdu Rušona ezerā 2020. 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.  

   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. 
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  Noteikt 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 I. P. atbilst normatīvajos 

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

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

Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Edgars Vilcāns, Āris Elsts, 

Alberts Upenieks, Dina Staškeviča), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Atļaut I. P., personas kods XXXXXX-XXXXX, 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”. 

 

10.4. 

A. J. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas lēmumprojektu 

par A.J., personas kods XXXXXX-XXXXX, iesniegumu, kurā viņš lūdz piešķirt limitu 

rūpnieciskajai zvejai pašpatēriņam ar vienu murdu Rušona ezerā 2020. 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.  

   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. 
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  Noteikt 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 A. J. atbilst normatīvajos 

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

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

Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Edgars Vilcāns, Āris Elsts, 

Alberts Upenieks, Dina Staškeviča), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Atļaut A. J., personas kods XXXXXX-XXXXX, 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”. 

 

10.5. 

V. J. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas lēmumprojektu 

par V. J., personas kods XXXXXX-XXXXX, iesniegumu, kurā viņš lūdz piešķirt limitu 

rūpnieciskajai zvejai pašpatēriņam ar vienu murdu Rušona ezerā 2020. 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.  

   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. 
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  Noteikt 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. J. atbilst normatīvajos 

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

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

Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Edgars Vilcāns, Āris Elsts, 

Alberts Upenieks, Dina Staškeviča), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Atļaut V. J., personas kods XXXXXX-XXXXX, 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”. 

 

10.6. 

N. K. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas lēmumprojektu 

par N. K., personas kods XXXXXX-XXXXX, iesniegumu, kurā viņš lūdz piešķirt limitu 

rūpnieciskajai zvejai pašpatēriņam ar vienu murdu Rušona ezerā 2020. 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.  

   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. 
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  Noteikt 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 N. K. atbilst normatīvajos 

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

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

Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Edgars Vilcāns, Āris Elsts, 

Alberts Upenieks, Dina Staškeviča), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Atļaut N. K., personas kods XXXXXX-XXXXX, 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”. 

 

10.7. 

J. V. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas lēmumprojektu 

par J. V., personas kods XXXXXX-XXXXX, iesniegumu, kurā viņš lūdz piešķirt limitu 

rūpnieciskajai zvejai pašpatēriņam ar tīklu Zolvas ezerā 2020. 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. 

  Noteikt 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 J. V. atbilst normatīvajos 

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

Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Juris Sparāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, 
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Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Edgars Vilcāns, Āris Elsts, 

Alberts Upenieks, Dina Staškeviča), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Atļaut J. V., personas kods XXXXXX-XXXXX, 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”. 

 

10.8. 

J. Č. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas lēmumprojektu 

par J. Č., personas kods XXXXXX-XXXXX , iesniegumu, kurā viņš lūdz piešķirt limitu 

rūpnieciskajai zvejai pašpatēriņam ar tīklu Zolvas ezerā 2020. 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. 

  Noteikt 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 J. Č. atbilst normatīvajos 

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

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

Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Edgars Vilcāns, Āris Elsts, 

Alberts Upenieks, Dina Staškeviča), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Atļaut J. Č., personas kods XXXXXX-XXXXX, 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 
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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”. 

 

10.9. 

V. D. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas lēmumprojektu 

par V. D., personas kods XXXXXX-XXXXX, iesniegumu, kurā viņa lūdz piešķirt limitu 

rūpnieciskajai zvejai pašpatēriņam ar tīklu Zolvas ezerā 2020. 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. 

  Noteikt 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, Juris Sparāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, 

Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Edgars Vilcāns, Āris Elsts, 

Alberts Upenieks, Dina Staškeviča), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Atļaut V. D., personas kods XXXXXX-XXXXX, 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”. 

 

 

10.10. 

D. S. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 
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Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas lēmumprojektu 

par D. S., personas kods XXXXXX-XXXXX, iesniegumu, kurā viņš lūdz piešķirt limitu 

rūpnieciskajai zvejai pašpatēriņam ar tīklu Zolvas ezerā 2020. 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. 

  Noteikt 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 D. S. atbilst normatīvajos 

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

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

Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Edgars Vilcāns, Āris Elsts, 

Alberts Upenieks, Dina Staškeviča), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Atļaut D. S., personas kods XXXXXX-XXXXX, 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”. 

 

 

10.11. 

D. K. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas lēmumprojektu 

par D. K., personas kods XXXXX-XXXXX, iesniegumu, kurā viņa lūdz piešķirt limitu 

rūpnieciskajai zvejai pašpatēriņam ar murdu (garums līdz 30 m) Salmeja ezerā 2020. 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 
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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. 

    Noteikt 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 D. K. atbilst normatīvajos 

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

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

Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Edgars Vilcāns, Āris Elsts, 

Alberts Upenieks, Dina Staškeviča), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Atļaut D. K., personas kods XXXXXX-XXXXX, izmantot zvejā Salmeja ezerā vienu 

murdu līdz 30 m garumā, 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”. 

 

10.12. 

SIA “Korinte V” iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas lēmumprojektu 

par SIA “Korinte V”, reģ. Nr. 42403015957, iesniegumu, kurā SIA pārstāvis V. Ūzuliņš lūdz 

piešķirt limitu rūpnieciskajai zvejai pašpatēriņam ar tīklu Salmeja ezerā 2020. 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 
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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. 

    Noteikt 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 SIA “Korinte V” atbilst 

normatīvajos aktos prasītajiem kritērijiem, Riebiņu novada dome, atklāti balsojot ar 14 balsīm 

par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Juris Sparāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis 

Kupris, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Edgars Vilcāns, Āris 

Elsts, Alberts Upenieks, Dina Staškeviča), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Atļaut SIA “Korinte V”, reģ. Nr. 42403015957, izmantot zvejā Salmeja ezerā vienu 

tīklu 30 m garumā, nosakot gada zvejas tiesību nomu 34.20 EUR (trīsdesmit četri eiro, 

divdesmit centi) par tīklu. 

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”. 

 

10.13. 

J. P. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas lēmumprojektu 

par J.P., personas kods XXXXXX-XXXXX, iesniegumu, kurā viņš lūdz piešķirt limitu 

rūpnieciskajai zvejai pašpatēriņam ar vienu murdu Rušona ezerā 2020. 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.  

   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” 
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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. 

  Noteikt 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 J. P. atbilst normatīvajos 

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

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

Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Edgars Vilcāns, Āris Elsts, 

Alberts Upenieks, Dina Staškeviča), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Atļaut J. P., personas kods XXXXXX-XXXXX, 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”. 

 

10.14. 

M. M. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas lēmumprojektu 

par M. M., personas kods XXXXXX-XXXXX, iesniegumu, kurā viņš lūdz piešķirt limitu 

rūpnieciskajai zvejai pašpatēriņam ar tīklu (garums līdz 30 m) Lielā Solkas ezerā 2020. 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. 

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

“Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas 
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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 M.M. atbilst normatīvajos 

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

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

Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Edgars Vilcāns, Āris Elsts, 

Alberts Upenieks, Dina Staškeviča), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Atļaut M. M., personas kods XXXXXX-XXXXX, izmantot zvejā Lielā Solkas ezerā 

vienu tīklu 30 m garumā, nosakot gada zvejas tiesību nomu 34.20 EUR (trīsdesmit četri 

eiro, divdesmit centi) par tīklu. 

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”. 

 

10.15. 

A. K. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas lēmumprojektu 

par A. K., personas kods XXXXXX-XXXXX, iesniegumu, kurā viņš lūdz piešķirt limitu 

rūpnieciskajai zvejai pašpatēriņam ar tīklu (garums līdz 30 m) Mazā Solkas ezerā 2020. 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. 

    Noteikt 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 A. K. atbilst normatīvajos 

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

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

Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Edgars Vilcāns, Āris Elsts, 

Alberts Upenieks, Dina Staškeviča), pret, atturas nav, nolemj: 
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1. Atļaut A. K., personas kods XXXXXX-XXXXX, izmantot zvejā Mazā Solkas ezerā 

vienu tīklu 30 m garumā, nosakot gada zvejas tiesību nomu 34.20 EUR (trīsdesmit četri 

eiro, divdesmit centi) par tīklu. 

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”. 

 

10.16. 

A. B. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un Nekustamā 

īpašuma speciālistes Ināras Upenieces lēmumprojektu par A. B., personas kods XXXXXX-

XXXXX, ADRESE,  2020. gada 6. marta iesniegumu par zemes sadalīšanu. 

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, Juris Sparāns, 

Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, 

Marija Bernāne, Edgars Vilcāns, Āris Elsts, Alberts Upenieks, Dina Staškeviča), pret, atturas 

nav, nolemj: 

1.  Atdalīt no nekustamā īpašuma “Baltrozes”, kadastra numurs 76760040162, zemes 

vienību 0,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 76760040162. 

2. Noteikt zemes lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601). 

3. Atdalītajai zemes vienībai piešķirt nosaukumu “Miera iela 26”. 

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā (Rēzekne, 

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

 

 

10.17. 

Ļ. M. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un Nekustamā 

īpašuma speciālistes Ināras Upenieces lēmumprojektu par Ļ. M., personas kods XXXXXX-

XXXXX, ADRESE,  2020. gada 2. marta iesniegumu par zemes sadalīšanu. 

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, Juris Sparāns, 

Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, 

Marija Bernāne, Edgars Vilcāns, Āris Elsts, Alberts Upenieks, Dina Staškeviča), pret, atturas 

nav, nolemj: 

1.  Atdalīt no nekustamā īpašuma “Asteru mājas”, kadastra numurs 76480040018, zemes 

vienību 3,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 76480040019. 

2. Noteikt zemes lietošanas mērķi – mežsaimniecība (kods 0201). 

3. Atdalītajai zemes vienībai piešķirt nosaukumu “Ērglaine”. 

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā (Rēzekne, 

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

 

 

10.18. 

P. M. iesnieguma izskatīšana 
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Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un Nekustamā 

īpašuma speciālistes Ināras Upenieces lēmumprojektu par P. M., personas kods XXXXXX-

XXXXX, ADRESE,  2020. gada 3. marta iesniegumu par zemes sadalīšanu. 

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, Juris Sparāns, 

Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, 

Marija Bernāne, Edgars Vilcāns, Āris Elsts, Alberts Upenieks, Dina Staškeviča), pret, atturas 

nav, nolemj: 

1.  Atdalīt no nekustamā īpašuma “Avenes”, kadastra numurs 76620050158, zemes 

vienību 1,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 76620050159, izveidojot jaunu īpašumu. 

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

3. Atdalītajai zemes vienībai piešķirt nosaukumu “Aveņu krasts”. 

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā (Rēzekne, 

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

 

 

10.19. 

J. B. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un Nekustamā 

īpašuma speciālistes Ināras Upenieces lēmumprojektu par J. B., ADRESE,  2020. gada 2. 

marta iesniegumu par zemes sadalīšanu. 

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, Juris Sparāns, 

Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, 

Marija Bernāne, Edgars Vilcāns, Āris Elsts, Alberts Upenieks, Dina Staškeviča), pret, atturas 

nav, nolemj: 

1. Atcelt Riebiņu novada domes 14.05.2013. lēmumu Nr. 1.9. (prot. Nr. 8) “J. B. 

iesnieguma izskatīšana”. 

2. Atdalīt no nekustamā īpašuma “Līdumu mājas”, kadastra numurs 76700070039, 

zemes vienību 1,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 76700070064 un 2,3 ha platībā 

ar kadastra apzīmējumu 76700070065, izveidojot jaunu īpašumu. 

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

4. Atdalītajām zemes vienībām piešķirt nosaukumu “Kļavu oāze”. 

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

(Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 88, LV - 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās 

dienas. 

 

10.20. 

A. I. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un Nekustamā 

īpašuma speciālistes Ināras Upenieces lēmumprojektu par A. I., personas kods XXXXXX-

XXXXX, ADRESE,  2020. gada 2. marta iesniegumu par zemes sadalīšanu. 

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, Juris Sparāns, 

Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, 

Marija Bernāne, Edgars Vilcāns, Āris Elsts, Alberts Upenieks, Dina Staškeviča), pret, atturas 
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nav, nolemj: 

1. Atdalīt no nekustamā īpašuma “Arinas”, kadastra numurs 76620050178, zemes vienību 

0,2010 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 76620050178, izveidojot jaunu īpašumu. 

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

1.2. Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam piešķirt nosaukumu “Liepu iela 

4”. 

2.  Atdalīt no nekustamā īpašuma “Arinas”, kadastra numurs 76620050178, zemes 

vienību 9,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 76620050179, izveidojot jaunu īpašumu 

ar nosaukumu “Arinas”. 

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

3.  Atdalīt no nekustamā īpašuma “Arinas”, kadastra numurs 76620050178, zemes 

vienību 5,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 76620050181, izveidojot jaunu īpašumu. 

3.1. Noteikt zemes lietošanas mērķi – mežsaimniecība (kods 0201). 

3.2. Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam piešķirt nosaukumu “Melnie 

stārķi”. 

4.  Atdalīt no nekustamā īpašuma “Arinas”, kadastra numurs 76620050178, zemes 

vienību 2,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 76620050180, izveidojot jaunu īpašumu. 

4.1. Noteikt zemes lietošanas mērķi – mežsaimniecība (kods 0201). 

4.2. Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam piešķirt nosaukumu “Kļavu 

mežs”. 

5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā (Rēzekne, 

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

 

 

10.21. 

P. M. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un Nekustamā 

īpašuma speciālistes Ināras Upenieces lēmumprojektu par P. M., personas kods XXXXXX-

XXXXX, ADRESE,  2020. gada 18. februāra iesniegumu par zemes nomas līguma 

pagarināšanu. 

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, Juris Sparāns, 

Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, 

Marija Bernāne, Edgars Vilcāns, Āris Elsts, Alberts Upenieks, Dina Staškeviča), pret, atturas 

nav, nolemj: 

1. Slēgt lauku apvidu zemes nomas līgumu par zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 

76780030175 (3, 5 ha), 76780030538 (3,8 ha), 76780030172 (7,55 ha). 

2. Noteikt zemes nomas līguma termiņu – 10 gadi. 

 

 

10.22. 

M. L. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un Stabulnieku 

pagasta teritoriālās pārvaldes vadītājas F. Znotiņas lēmumprojektu par M. L., dzīv. Stabulnieku 

pag., Riebiņu novadā,  2020. gada 2. marta iesniegumu par dzīvokļa īri Stabulnieku pagastā. 

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, Juris Sparāns, 

Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, 
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Marija Bernāne, Edgars Vilcāns, Āris Elsts, Alberts Upenieks, Dina Staškeviča), pret, atturas 

nav, nolemj: 

1. Atcelt dzīvoklim Skolas ielā 8-3, Stabulniekos, Stabulnieku pagastā, Riebiņu novadā, 

sociālā dzīvokļa statusu. 

2. Slēgt īres līgumu ar M. L. par dzīvokli Skolas ielā 8-3, Stabulniekos, Stabulnieku 

pagastā, Riebiņu novadā. 

 

 

11. 

 Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu 

11.1. 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Juri” 
Ziņo P. Rožinskis 

Novada dome izskata Nekustamā īpašuma speciālistes Ināras Upenieces lēmumprojektu 

par SIA „AMETRS” sertificēta zemes ierīkotāja Rutas Arnicānes, sertifikāta numurs AA0121, 

2020. gada 11. martā elektroniski iesniegtu iesniegumu par zemes ierīcības projekta 

apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Juri”, kadastra numurs 76700100010, kas atrodas 

Rušonas pagastā, Riebiņu novadā. Konstatēts, ka izstrādātais zemes ierīcības projekts atbilst 

pašvaldības teritorijas plānojumam.  

 Pamatojoties uz Zemes ierīcības likumu un 2016.gada 2.augusta Ministru kabineta 

noteikumiem Nr. 505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, atklāti balsojot ar 14 

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

Jānis Kupris, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Edgars Vilcāns, 

Āris Elsts, Alberts Upenieks, Dina Staškeviča), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam „Juri” (kadastra Nr. 

76700100010), par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76700100010 (platība 11,8 ha) 

sadalīšanu divos zemes gabalos. 

2. Noteikt atdalāmajam zemes gabalam Nr. 1 (2,8 ha, kadastra apzīmējums 76700100019) 

zemes lietošanas mērķi – lauksaimniecība (kods 0101). 

2.1. Piešķirt nosaukumu „Auļi”.  

3. Noteikt plānotajai zemes vienībai Nr. 2 (9,0 ha, kadastra apzīmējums 76700100025) 

noteikt zemes izmantošanas mērķi  – lauksaimniecība (kods 0101).  

4. Lēmumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu iesniegt elektroniski VZD 

Latgales reģionālajā nodaļā 10 darbdienu laikā pēc tā pieņemšanas. 

 

 

11.2. 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Ausma” 
Ziņo P. Rožinskis 

Novada dome izskata Nekustamā īpašuma speciālistes Ināras Upenieces lēmumprojektu 

par SIA „Preime” sertificēta zemes ierīkotāja Anitas Šķēpas, sertifikāta numurs AA0113, 2020. 

gada 13. martā elektroniski iesniegtu iesniegumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 

nekustamajam īpašumam „Ausma”, kadastra numurs 76620080098, kas atrodas Petrovskos, 

Riebiņu pagastā, Riebiņu novadā. Konstatēts, ka izstrādātais zemes ierīcības projekts atbilst 

pašvaldības teritorijas plānojumam.  

 Pamatojoties uz Zemes ierīcības likumu un 2016.gada 2.augusta Ministru kabineta 

noteikumiem Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, atklāti balsojot ar 14 

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

Jānis Kupris, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Edgars Vilcāns, 

Āris Elsts, Alberts Upenieks, Dina Staškeviča), pret, atturas nav, nolemj:  

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam „Ausma” (kadastra Nr. 

76620080098), par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76620080098 (platība 4,1 ha) 
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sadalīšanu divos zemes gabalos un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76620080151 

(platība 4,4 ha) sadalīšanu divos zemes gabalos. 

2. Noteikt atdalāmajam zemes gabalam Nr. 1 (2,5 ha, kadastra apzīmējums 76620080106) 

zemes lietošanas mērķi – lauksaimniecība (kods 0101). 

2.1. Atstāt  spēkā uz tās esošajām ēkām (būvēm) reģistrēto ARIS adresi: „Ausma”, 

Petrovski, Riebiņu pag, Riebiņu novads (kods 103407130).  

3. Noteikt plānotajai zemes vienībai Nr. 2 (1,6 ha, kadastra apzīmējums 76620080107) 

noteikt zemes izmantošanas mērķi  – lauksaimniecība (kods 0101).  

3.1. Piešķirt nosaukumu „Pakalniņi”. 

4. Noteikt plānotajai zemes vienībai Nr. 3 (2,9 ha, kadastra apzīmējums 76620080108) 

noteikt zemes izmantošanas mērķi  – mežsaimniecība (kods 0201).  

4.1 Piešķirt nosaukumu „Ausma”. 

5. Noteikt plānotajai zemes vienībai Nr. 4 (1,5 ha, kadastra apzīmējums 76620080110) 

noteikt zemes izmantošanas mērķi  – lauksaimniecība (kods 0101).  

5.1. Piešķirt nosaukumu „Pakalniņi”, apvienojot zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumiem 76620080110 un 76620080107. 

6. Lēmumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu iesniegt elektroniski VZD 

Latgales reģionālajā nodaļā 10 darbdienu laikā pēc tā pieņemšanas. 

 

11.3. 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Ārtava” 
Ziņo P. Rožinskis 

Novada dome izskata Nekustamā īpašuma speciālistes Ināras Upenieces lēmumprojektu 

par SIA „Latvijasmernieks”, reģ. Nr. 40003783960, sertificēta zemes ierīkotāja Kristīnes 

Mundas, sertifikāta numurs AA0061, 2020. gada 16. martā elektroniski iesniegtu iesniegumu 

par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Ārtava”, kadastra 

numurs 76480050003, kas atrodas Galēnu pagastā, Riebiņu novadā.  Konstatēts, ka izstrādātais 

zemes ierīcības projekts atbilst pašvaldības teritorijas plānojumam.  

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likumu un 2016.gada 2.augusta Ministru kabineta 

noteikumiem Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, atklāti balsojot ar 14 

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

Jānis Kupris, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Edgars Vilcāns, 

Āris Elsts, Alberts Upenieks, Dina Staškeviča), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam „Ārtava” (kadastra Nr. 

76480050003), par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76480050003 (platība 13,1 ha) 

sadalīšanu divos zemes gabalos. 

2. Noteikt atdalāmajam zemes gabalam Nr. 2 (7,7 ha, kadastra apzīmējums 76480050138) 

zemes lietošanas mērķi – mežsaimniecība (kods 0201). 

2.1. Piešķirt nosaukumu „Gandrene”.  

3. Noteikt plānotajai zemes vienībai Nr. 1 (5,4 ha, kadastra apzīmējums 76480050137) 

noteikt zemes izmantošanas mērķi  – lauksaimniecība (kods 0101).  

4. Lēmumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu iesniegt elektroniski VZD 

Latgales reģionālajā nodaļā 10 darbdienu laikā pēc tā pieņemšanas. 

 

12. 

Par zemes nomu 
Ziņo P. Rožinskis 

Novada dome izskata Nekustamā īpašuma speciālistes Ināras Upenieces lēmumprojektu 

par zemes nomu. 

Novada dome, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”21. panta 27. punktu, atklāti 

balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Juris Sparāns, Margarita Krole, 
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Ārija Pudule, Jānis Kupris, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, 

Edgars Vilcāns, Āris Elsts, Alberts Upenieks, Dina Staškeviča), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Izskatot I. K., personas kods XXXXXX-XXXXX, ADRESE, 2020.gada 20.februāra 

iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu, pamatojoties uz Ministru kabineta 

nr.350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumu” 53.punktu, 

pagarināt zemes nomu uz pašvaldībai piekritīgo zemes vienību 0,2540 ha platībā ar 

kadastra apzīmējumu 76480020268 un 0,7089 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 

76480020466 Galēnos, Galēnu pagastā Riebiņu novadā uz 6 gadiem, nosakot nomas 

maksu atbilstoši Riebiņu novada domes apstiprinātajam nomas maksas pakalpojumu 

maksas cenrādim, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem nr.350 „Publiskas personas 

zemes nomas un apbūves tiesības noteikumiem” 30.4 punktam. Zemes lietošanas mērķis 

- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). 

 

2. Izskatot V. P., personas kods XXXXXX-XXXXX, ADRESE, 2020.gada 7.februāra 

iesniegumu par zemes gabala iznomāšanu, pamatojoties uz Ministru kabineta nr.350 

„Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumu” 53.punktu, iznomāt 

pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 76480020410 0,4850 ha 

platībā Galēnos, Galēnu pagastā Riebiņu novadā uz 6 gadiem, nosakot nomas maksu 

atbilstoši Riebiņu novada domes apstiprinātajam nomas maksas pakalpojumu maksas 

cenrādim, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem nr.350 „Publiskas personas zemes 

nomas un apbūves tiesības noteikumiem” 30.4 punktam. Zemes lietošanas mērķis - zeme, 

uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). 

3. Izskatot J. B., personas kods XXXXXX-XXXXX, ADRESE, 2020.gada 26.februāra 

iesniegumu par zemes vienību iznomāšanu, pamatojoties uz Ministru kabineta nr.350 

„Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumu” 53.punktu, iznomāt 

pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76480020328 0,6029 ha 

platībā un ar kadastra apzīmējumu 76480020455 0,6690 ha platībā Galēnos, Galēnu 

pagastā Riebiņu novadā uz 6 gadiem, nosakot nomas maksu atbilstoši Riebiņu novada 

domes apstiprinātajam nomas maksas pakalpojumu maksas cenrādim, saskaņā ar 

Ministru kabineta noteikumiem nr.350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves 

tiesības noteikumiem” 30.4 punktam. Zemes lietošanas mērķis - zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). 

4. Izskatot zemnieku saimniecības „Akri”, reģ. nr. 41501026169, juridiskā  adrese 

Daugavpils iela 73, Preiļi, Preiļu novads, 2020.gada 3.janvāra iesniegumu par zemes 

vienību iznomāšanu, pamatojoties uz Ministru kabineta nr.350 „Publiskas personas 

zemes nomas un apbūves tiesības noteikumu” 53.punktu, iznomāt pašvaldībai piekritīgo 

zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 76700030085 2,4 ha platībā, zemes vienību ar 

kadastra apzīmējumu 76700030086 2,7 ha platībā, zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 76700030089 1,1 ha platībā un zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 

76700030090 3,2 ha platībā, Antonišķos un Vilcānos Rušonas pagastā Riebiņu novadā uz 

6 gadiem, nosakot nomas maksu atbilstoši Riebiņu novada domes apstiprinātajam nomas 

maksas pakalpojumu maksas cenrādim, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem 

nr.350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumiem” 30.4 

punktam. Zemes lietošanas mērķis - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība (kods 0101). 

5. Izskatot zemnieku saimniecības „Akri”, reģ. nr. 41501026169, juridiskā  adrese 

Daugavpils iela 73, Preiļi, Preiļu novads, 2020.gada 5.marta iesniegumu par zemes 

vienības iznomāšanu, pamatojoties uz Ministru kabineta nr.350 „Publiskas personas 



28 

 

zemes nomas un apbūves tiesības noteikumu” 53.punktu, iznomāt pašvaldībai piederošo 

zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 76700010289 0,9827 ha platībā Ivanānos, Rušonas 

pagastā Riebiņu novadā uz 6 gadiem, nosakot nomas maksu atbilstoši Riebiņu novada 

domes apstiprinātajam nomas maksas pakalpojumu maksas cenrādim, saskaņā ar 

Ministru kabineta noteikumiem nr.350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves 

tiesības noteikumiem” 30.4 punktam. Zemes lietošanas mērķis - zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). 

6. Izskatot A. S., personas kods XXXXXX-XXXXX, ADRESE,  2020.gada 12.marta 

iesniegumu par zemes vienību iznomāšanu, pamatojoties uz Ministru kabineta nr.350 

„Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumu” 53.punktu, iznomāt 

pašvaldībai piederošo zemes vienības daļu ar kadastra apzīmējumu 76780050100 0,30 ha 

platībā Saleniekos, Sīļukalna pagastā Riebiņu novadā uz 6 gadiem, nosakot nomas maksu 

atbilstoši Riebiņu novada domes apstiprinātajam nomas maksas pakalpojumu maksas 

cenrādim, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem nr.350 „Publiskas personas zemes 

nomas un apbūves tiesības noteikumiem” 30.4 punktam. Zemes lietošanas mērķis - zeme, 

uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). 

7. Izskatot I. U., personas kods XXXXXX-XXXXX, ADRESE,  2020.gada 16.marta 

iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu, pamatojoties uz Ministru kabineta 

nr.350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumu” 53.punktu, 

pagarināt zemes nomu uz pašvaldībai piederošo zemes vienības daļu 1,0 ha platībā ar 

kadastra apzīmējumu 76800040481 Stabulniekos, Stabulnieku pagastā Riebiņu novadā 

uz 6 gadiem, nosakot nomas maksu atbilstoši Riebiņu novada domes apstiprinātajam 

nomas maksas pakalpojumu maksas cenrādim, saskaņā ar Ministru kabineta 

noteikumiem nr.350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumiem” 

30.4 punktam. Zemes lietošanas mērķis - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība (kods 0101). 

 

13. 

Iesniegumu izskatīšana 

13.1. 

A. P. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Novada dome izskata Nekustamā īpašuma speciālistes Ināras Upenieces lēmumprojektu 

par A. P., ADRESE, 2020. gada 17. februāra iesniegumu par zemes lietošanas mērķa maiņu. 

Riebiņu novada dome, pamatojoties uz MK noteikumiem Nr. 496 “Nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas 

kārtība” un 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, Juris Sparāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, 

Jānis Kupris, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Edgars Vilcāns, 

Āris Elsts, Alberts Upenieks, Dina Staškeviča), pret, atturas nav, nolemj: 

1.  Mainīt zemes lietošanas mērķi zemes vienības daļā ar kadastra apzīmējumu 7670 008 

0322 1,2 ha platībā uz “dīķsaimniecība” (kods 0303) astbilstoši grafiskajam pielikumam 

(zemes vienības eksplikācija: kopplatība – 17,6 ha, LIZ- 12,4, meži – 1,2 ha, purvi – 2,4 

ha, zem ūdens – 0,4 ha, zem zivju dīķiem – 1,2 ha). 

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā (Rēzekne, 

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

 

13.2. 



29 

 

A. M. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Novada dome izskata Nekustamā īpašuma speciālistes Ināras Upenieces lēmumprojektu 

par A. M., personas kods XXXXXX-XXXXX, ADRESE,  2020. gada 4. marta iesniegumu 

par zemes lietošanas mērķa maiņu. 

Riebiņu novada dome, pamatojoties uz MK noteikumiem Nr. 496 “Nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas 

kārtība” un 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, Juris Sparāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, 

Jānis Kupris, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Edgars Vilcāns, 

Āris Elsts, Alberts Upenieks, Dina Staškeviča), pret, atturas nav, nolemj: 

1.  Mainīt zemes lietošanas mērķi zemes vienības daļā ar kadastra apzīmējumu 7670 005 

0022 2,5 ha platībā uz “dīķsaimniecība” (kods 0303) astbilstoši grafiskajam pielikumam 

(zemes vienības eksplikācija: kopplatība – 27,7 ha, LIZ- 7,86, meži – 11,2 ha, krūmāji – 

0,7 ha, purvi – 4,84 ha, zem ceļiem – 0,4 ha , zem zivju dīķiem – 2,5 ha, pārējās zemes – 

0,1 ha, zem ēkām un pagalmiem – 0,1 ha). 

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā (Rēzekne, 

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

 

 

13.3. 

Ē. V. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Novada dome izskata Nekustamā īpašuma speciālistes Ināras Upenieces lēmumprojektu 

par Ē. V., personas kods XXXXXX-XXXXX, ADRESE,  2020. gada 10. marta iesniegumu 

par adreses piešķiršanu 

Riebiņu novada dome, pamatojoties uz MK 08.12.2015. noteikumu Nr. 698 

“Adresācijas noteikumi” 2.7., 12.1, 28.3. apakšpunktu un 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, 

Juris Sparāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, 

Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Edgars Vilcāns, Āris Elsts, Alberts Upenieks, Dina Staškeviča), 

pret, atturas nav, nolemj: 

1.  Piešķirt dzīvojamai mājai (jaunbūvei), kas ir funkcionāli saistīta ar ēkām (kadastra 

apzīmējumu 76780010095001, 76780010095004, 76780010095007, 76780010095008, 

76780010095009, 76780010095010, 76780010095011) , adresi: ““Zīles”, Teilāni, Sīļukalna 

pagasts, Riebiņu novads (kods 103924263). 

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā (Rēzekne, 

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

 

 

13.4. 

J. B. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Novada dome izskata Nekustamā īpašuma speciālistes Ināras Upenieces lēmumprojektu 

par J. B., personas kods XXXXXX-XXXXX, ADRESE,  2020. gada 26. februāra iesniegumu 

par zemes nomu. 

Riebiņu novada dome, pamatojoties uz MK noteikumiem Nr. 496 “Nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas 

kārtība” un likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta 27.punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējā 

pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, atklāti balsojot ar 14 



30 

 

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

Jānis Kupris, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Edgars Vilcāns, 

Āris Elsts, Alberts Upenieks, Dina Staškeviča), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Izbeigt zemes nomas attiecības ar J. B. par zemes gabaliem Galēnu pagastā ar 

kadastra apzīmējumu 76480020457 (0,5 ha) un 76480020345 (0,4 ha). 

2. Aktualizēt 2019. gada 16. oktobrī noslēgto zemes nomas līgumu Nr. B-4  ar J. B., 

atbilstoši MK noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas nomas un apbūves tiesības 

noteikumi”. 

3.  Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā 

(Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 88, LV - 4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās 

dienas. 

 

14. 

Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam „Krastā bāzētās infrastruktūras izveide 

Riebiņu novada Rušonas pagasta Bicānu ezerā” 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Attīstības un plānošanas daļas projektu vadītājas Ineses 

Jakoveles sagatavoto lēmumprojektu par līdzfinansējuma piešķiršanu Zivju fonda pasākuma 

„Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē 

ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos izdevumus)” izstrādātajam 

projektam „Krastā bāzētās infrastruktūras izveide Riebiņu novada Rušonas pagasta 

Bicānu ezerā” . 

Projekta  mērķis ir nodrošināt Bicānu ezera kontrolētu zivju resursu aizsardzības 

pasākumu uzlabošanu izbūvējot laivu ielaišanas vietu, labiekārtojot piekrastes laukumu un 

izveidojot zivju izkraušanas vietu. Projekta kopējās izmaksas ir 23000.00 EUR. Projekta 

paredzamais realizēšanas laiks ir no 05.2020. līdz 11.2020. 

Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 21.panta 

pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2010.gada 2.marta noteikumiem Nr.215 „Noteikumi par 

valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem” 6.punktu, 

Zvejniecības likuma 27.pantu, atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps 

Ivanāns, Juris Sparāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Maigonis Mediņš, Ineta 

Anspoka, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, Edgars Vilcāns, Āris Elsts, Alberts Upenieks, Dina 

Staškeviča), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Piedalīties projektu konkursā valsts atbalsta saņemšanai zivsaimniecības attīstībai no 

Zivju fonda finanšu līdzekļiem pasākumā Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko 

veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība 

(izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos izdevumus) un iesniegt projektu „ Krastā 

bāzētās infrastruktūras izveide Riebiņu novada Rušonas pagasta Bicānu ezerā”. 

2. Paredzēt līdzfinansējumu projektam “Krastā bāzētās infrastruktūras izveide Riebiņu 

novada Rušonas pagasta Bicānu ezerā” EUR 3000.00 (trīs tūkstoši eiro) jeb 15 % no 

kopējām attiecināmajām izmaksām, no projektu līdzfinansējumiem paredzētiem 

līdzekļiem 2020. gada budžetā, pārējā projekta summa tiek finansēta no Zivju fonda 

finanšu līdzekļiem. 

3. Projekta pieteikuma atbalstīšanas gadījumā pašvaldības budžetā ieplānot līdzekļus 

projekta priekšfinansēšanai pilnā apjomā. 

 

15. 

Par līdzfinansējuma piešķiršanu un projekta pieteikuma “Jauniešu deju kolektīva 

“Strūga” dalība starptautiskajā folkloras festivālā Polijā” iesniegšanu projektu 

konkursā 
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Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Attīstības un plānošanas daļas projektu vadītājas Antras 

Meluškānes sagatavoto lēmumprojektu par līdzfinansējuma piešķiršanu un projekta pieteikuma 

“Jauniešu deju kolektīva “Strūga” dalība starptautiskajā folkloras festivālā Polijā” 

iesniegšanu Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Latvijas Valsts Mežu atbalsts koru 

un tautas deju tradīcijas attīstībai” projektu konkursam. 

Riebiņu kultūras centra jauniešu deju kolektīvs “Strūga” ir saņēmuši ielūgumu no 

Volštinas Kultūras centra dziesmu un deju ansambļa “Keblowo”, aicinot uz starptautisko 

folkloras festivālu “XI folkloristu tikšanās Volštinas reģionā” no 2020. gada 25. – 29. jūnijam.  

Projekta kopējās izmaksas plānotas līdz EUR 2600,00 (divi tūkstoši seši simti euro, 0 centi) – 

galvenokārt transporta izdevumiem. Šobrīd tiek veikta cenu aptauja par transporta 

pakalpojumu sniegšanu. Izmaksas plānots segt no projekta mērķprogrammas, ieguldot 

pašvaldības līdzfinansējumu 10% apmērā, kā arī deju kolektīva dalībnieku pašu 

līdzekļiem. Uzturēšanās izmaksas festivālā tiek nodrošinātas no festivāla organizētāju 

puses.  
Novada dome, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”21. panta 27. punktu, atklāti 

balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Juris Sparāns, Margarita Krole, 

Ārija Pudule, Jānis Kupris, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, 

Edgars Vilcāns, Āris Elsts, Alberts Upenieks, Dina Staškeviča), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Iesniegt konkursam projekta pieteikumu “Jauniešu deju kolektīva “Strūga” dalība 

starptautiskajā folkloras festivālā Polijā”. 

2. Projekta apstiprināšanas gadījumā nodrošināt līdzfinansējumu 10% apmērā no 

kopējām projekta izmaksām (līdz EUR 260,00) no 2020. gada projektu 

līdzfinansējumiem paredzētajiem līdzekļiem. Precīza projekta budžeta tāme tiks 

sagatavota pēc cenu aptaujas rezultātiem. 

3. Pēc projekta īstenošanas nodrošināt publicitātes pasākumus un informēt sabiedrību 

par projektā realizēto.  

 
 

16. 

Par piedalīšanos AS “Latvijas valsts meži” atbalstītās Valsts kultūrkapitāla fonda 

mērķprogrammas „ATBALSTS KULTŪRAS PROGRAMMĀM REĢIONOS” Latgales 

kultūras programmas projektu konkursa ietvaros  
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata plānošanas daļas projektu vadītājas Ilzes Kudiņas 

sagatavoto lēmumprojektu par piedalīšanos AS “Latvijas valsts meži” atbalstītās Valsts 

kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas „ATBALSTS KULTŪRAS PROGRAMMĀM 

REĢIONOS”  Latgales kultūras programmas projektu konkursa ietvaros ar izstrādāto projekta 

pieteikumu “Riebiņu muižas dārza svētki 2020”. 

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

balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Juris Sparāns, Margarita Krole, 

Ārija Pudule, Jānis Kupris, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Marija Bernāne, 

Edgars Vilcāns, Āris Elsts, Alberts Upenieks, Dina Staškeviča), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Piedalīties AS “Latvijas valsts meži” atbalstītās Valsts kultūrkapitāla fonda 

mērķprogrammas „ATBALSTS KULTŪRAS PROGRAMMĀM REĢIONOS” 

Latgales kultūras programmas projektu konkursa ietvaros ar izstrādāto projekta 

pieteikumu “Riebiņu muižas dārza svētki 2020”. 

2. Projekta atbalstīšanas gadījumā paredzēt pašvaldības līdzfinansējumu EUR 1000,00 

apmērā no kopējām projekta izmaksām. Latgales kultūras programmas pieprasītais 

līdzfinansējums ir EUR 4900,00. 
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17. 

Iepirkumu komisijas lēmumu apstiprināšana 
Ziņo P. Rožinskis, uzstājas Ā. Elsts, A. Upenieks 

Riebiņu novada dome izskata lēmumprojektu par Iepirkumu komisijā pieņemto lēmumu 

apstiprināšanu. 

Iepirkums Iepirkuma veids Uzvarētājs Summa EUR (bez PVN) 

Degvielas iegāde 

Riebiņu novada domes 

vajadzībām 

Atklāts konkurss SIA “ASTARTE-NAFTA” EUR 74097,00 

Piedāvātā nemainīgā atlaide 

dīzeļdegvielai 0,08 EUR, benzīnam 

0.078 EUR 

Riebiņu novada 

pašvaldības autoceļu ar 

saistvielām nesaistītu 

segu (grants, šķembu 

un dabīgās grunts) 

ikdienas uzturēšanas 

darbu (planēšana, 

profilēšana, 

nošļūkšana) veikšana 

2020.gadā 

Iepirkums  

PIL 9.panta 

kārtībā 

VAS "Latvijas autoceļu 

uzturētājs" Daugavpils 

ceļu rajons 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIA “Neitrino” 

 

 

1.daļa „Riebiņu novada Sīļukalna 

pagasta pašvaldības autoceļi” EUR 

8360,47 

2.daļa „Riebiņu novada Galēnu pagasta 

pašvaldības autoceļi” EUR 9332,92  

3.daļā „Riebiņu novada Stabulnieku  

pagasta pašvaldības autoceļi” EUR 

6258,92  

5.daļā „Riebiņu novada Silajāņu 

pagasta pašvaldības autoceļi” EUR 

7553,34  

 

4.daļā „Riebiņu novada Riebiņu 

pagasta pašvaldības autoceļi” EUR 

12260,60 

6.daļā „Riebiņu novada Rušonas 

pagasta pašvaldības autoceļi” EUR 

13105,20 

Sadzīves atkritumu 

apsaimniekošana 

Riebiņu novada 

teritorijā  

 

Atklāts konkurss "Daugavpils 

specializētais 

autotransporta 

uzņēmums" AS 

EUR/m3 21,75  

Stabulnieku ciemata 

notekūdeņu attīrīšanas 

iekārtu būvniecība  

Atklāts konkurss "Siltumkomforts" SIA EUR 105363,75 
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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, Juris Sparāns, 

Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, 

Marija Bernāne, Edgars Vilcāns, Āris Elsts, Alberts Upenieks, Dina Staškeviča), pret, atturas 

nav, nolemj: 

1. Apstiprināt Riebiņu novada domes Iepirkumu komisijā pieņemtos lēmumus. 

2. Uzdot domes priekšsēdētājam slēgt līgumus. 

 

Sēdi slēdz plkst. 14.45 

 

 

 

Sēdes vadītājs  (personīgais paraksts)     Pēteris Rožinskis 

 

Protokoliste  (personīgais paraksts)     Karīna Nagle 

 

 

Protokols parakstīts  20.03.2020. 
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             1.pielik.  

     Sadzīves atkritumu izvešanas izmaksu aprēķins (uz 1 iedzīvotāju)  

               

Pagasti/ 
mēnesī 

Cilvēku skaits jūlijs augusts septembris oktobris novembris decembris 

Klienti  
no 

daudz
dzī-

vokļu 
mājām 

pašv. 
iiestādes, 
struktūr-
vienības, 
publiskās 

vietas 
apjoms 
kbm. 

summa ar 
PVN 

apjoms 
kbm. 

summa ar 
PVN 

apjoms 
kbm. 

summa ar 
PVN 

apjoms 
kbm. 

summa 
ar PVN 

apjoms 
kbm. 

summa ar 
PVN 

apjoms 
kbm. 

summa 
ar PVN 

Galēnu 99 215 23.79 455.68 32.07 614.28 22.17 424.65 23.12 442.85 22.72 435.38 23.4 448.79 

Silajāņu 10 70 1.65 31.6 2.2 42.14 2.75 52.67 1.1 21.07 0.55 10.53 0.55 10.53 

Stabulnieku 84 136 13.67 261.84 24.65 472.15 2.7 51.72 25.06 480.01 2.7 51.72 19.97 282.57 

Sīļukalna 0 112 4 76.62 2.05 39.27 3.15 60.33 3.3 63.21 3.3 63.21 3.3 63.2 

Riebiņu 243 468 65.87 1261.69 78.78 1508.98 68.34 1308.93 77.53 1485.04 67.41 1291.19 66.58 
1274.7

2 

Rušonas 236 274 48.6 930.9 72.7 1392.51 58.99 1129.92 69.8 1336.96 62 1187.56 51.95 995.07 

Kopā 672 1275+ 60* 157.58 3018.33 212.45 4069.33 158.10 3028.22 199.91 3829.14 158.68 3039.59 165.75 
3074.8

8 

                
Kopā cilvēku 
skaits, kuri 
izmanto 
pakalpojumu 2007              
Savākti 
atkritumi 
2019.g.                  
6 mēnešos 
(kbm.) 

1052.4
7              

 Savākti 
atkritumi vienā 
mēnesī vid. 
(kbm.) 175.41              
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Viena 
kbm.savākšanas 
cena  bez PVN 
EUR (saskaņā ar 
iepirkumu) 21.75              
Viena cilv. vidēji 
mēnesī saražo 
kbm. 0.0874              
Atkritumu 
savākšanas 
izmaksas 1 
cilvēkam 
mēnesī (bez 
PVN) EUR 1.90              

  Cilvēku skaits, kas izmanto pašvaldības atkritumu savākšanas vietas       

Administratīvā 
vienība 

skola, 
PII,spo
rta 
zāle PTP 

Biblio-
tēka KN Muzejs 

SM 
Rudenāji 

SAC 
Rušona 

Jauniešu 
centrs Kapi       

Galēnu 
pagasts 115 5 10 30 7 18     30 215     
Silajāņu 
pagasts 0 5 15 20 0 0     30 70     
Stabulnieku 
pagasts 61 5 10 30 0 0     30 136     
Sīļukalna 
pagasts 37 5 10 30 0 0     30 112     
Riebiņu 
pagasts 298 40 30 50 0 0   10 40 468     
Rušonas 
pagasts 115 5 30 30 0 0 54   40 274     
Teritorija                   60*     
 KOPĀ                   1335     


