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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 19. maijā        Nr. 7 

 

Sēde sasaukta plkst. 14.00 

Sēdi atklāj plkst. 14.00 

 

Sēdes darba kārtībā: 

 

N.p.k. Skatāmais jautājums Ziņotājs 

1. Par nekustamā īpašuma “Ošas Krasti” atsavināšanu P. Rožinskis 

2. Par nekustamā īpašuma “Lāses” atsavināšanu P. Rožinskis 

3. Par nekustamā īpašuma “Rozālijas” atsavināšanu P. Rožinskis 

4. Par zemes nomu P. Rožinskis 

5. 

Par ATKLĀTA PROJEKTU KONKURSA “Priekšlaicīgas 

mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes 

iniciatīvu projektos” rezultātu apstiprināšanu 

P. Rožinskis 

6. 

Par Kārtības, kādā Riebiņu novada izglītības iestāžu 

skolēni un skolotāji tiek apbalvoti par sasniegumiem 

mācību priekšmetu olimpiādēs, ārpusklases konkursos un 

sporta sacensībās 2019./2020. m. g., projekta 

apstiprināšanu 

P. Rožinskis 

7. 
Par Riebiņu novada Gailīšu bibliotēkas dokumentu 

apstiprināšanu 

P. Rožinskis 

8. Par Iepirkumu komisijas lēmumu apstiprināšanu P. Rožinskis 

9. Iesniegumu izskatīšana P. Rožinskis 

10. 
Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76760010263 

atsavināšanu 

P. Rožinskis 

11. 

Par precizējumiem un papildinājumiem Riebiņu novada 

domes 2020.gada 14.aprīļa apstiprinātajā nolikumā 

“Atbalsta sniegšanas kārtība pārtikas iegādē Riebiņu 

novada ģimenēm ar bērniem un novada izglītības iestāžu 

izglītojamajiem ārkārtas situācijas laikā” 

P. Rožinskis 

12. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāda un 

nokavējuma naudas dzēšanu fizisko personu nāves 

gadījumā, ja nav iespējams piedzīt no mantiniekiem 

P. Rožinskis 
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Sēdi vada priekšsēdētājs Pēteris Rožinskis 

Protokolē lietvede Karīna Nagle 

 

Sēdē piedalās: 

Deputāti: Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, 

Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Andrs Sondors, Edgars Vilcāns, Āris Elsts, 

Alberts Upenieks, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Juris Sparāns 

 

Domes administrācijas pārstāvji: Izglītības jautājumu koordinatore E. Visocka 

 

Domes priekšsēdētājs ierosina iekļaut darba kārtībā papildus piecus jautājumus kā 

darba kārtības nākamos jautājumus: 

1. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Zvirbuļi”; 

2. Par zemes nomu; 

3. Par adreses rakstības formas precizēšanu; 

4. Par Riebiņu novada Rušonas bibliotēkas attīstības plāna 2020. – 2025. gadam 

apstiprināšanu; 

5. Iesniegumu izskatīšana. 

 

 

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

Pudule, Jānis Kupris, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Andrs Sondors, Edgars Vilcāns, Āris Elsts, 

Alberts Upenieks, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Juris Sparāns), pret, atturas nav, 

Maigonis Mediņš balsojumā nepiedalās, nolemj: 

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

 

 

 

1. 

 Par nekustamā īpašuma “Ošas Krasti” atsavināšanu 
Ziņo P. Rožinskis 

           Riebiņu novada dome izskata Finanšu, Saimniecisko un īpašuma lietu, Sociālo 

jautājumu, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un Nekustamā īpašuma 

speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par A. M., personas kods xxxxxx-xxxxx, dekl. Adrese 

xxx, 06.05.2020. iesniegumu par zemes gabala 2,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 

76800010210 nodošanu atsavināšanai, kas atrodas Vilciņos, Stabulnieku pagastā, Riebiņu 

novadā.  

 Dome konstatē, ka ar Riebiņu novada domes 2020.gada 18.februāra lēmumu zemes 

vienība noteikta kā pašvaldībai piekritīgā zeme, zemes vienībai 2002.gada 30.decembrī ir 

izgatavots zemes robežu plāns. Zemes vienība iznomāta īstermiņa nomā A.M.. 

 Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 44.pantu, saskaņā ar 

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

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

privatizācijas un atsavināšanas komisijas atzinumam, izvērtējot rīcībā esošo informāciju, 

atklāti un vārdiski balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Margarita 

Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Andrs Sondors, Edgars 

13. 

Par saistošo noteikumu Nr. 5/2020 “Par Riebiņu novada 

pašvaldības pabalstu krīzes situācijā sakarā ar ārkārtējo 

situāciju saistībā ar Covid-19 izplatību” projekta 

apstiprināšanu 

P. Rožinskis 
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Vilcāns, Āris Elsts, Alberts Upenieks, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Juris Sparāns), pret, 

atturas nav, Maigonis Mediņš balsojumā nepiedalās, Riebiņu novada dome nolemj: 

1. Nekustamo īpašumu “Ošas Krasti”, kadastra Nr. 76800010210, reģistrēt zemesgrāmatā 

uz Riebiņu novada pašvaldības vārda. 

2. Nodot atsavināšanai zemes vienību 2,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7680 001 

0210. 

3. Zemes vienību (kadasta apz. 76800010210) 2,8 ha platībā  atsavināt Publiskas personas 

mantas atsavināšanas likuma noteiktajā kārtībā. 

 

 

2. 

Par nekustamā īpašuma “Lāses” atsavināšanu 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Finanšu, Saimniecisko un īpašuma lietu, Sociālo 

jautājumu, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un Nekustamā īpašuma 

speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par 2020.gada 28.aprīļa S. Š., personas kods xxxxxx-

xxxxx, dekl. adrese xxx, iesniegumu par nekustamā īpašuma “Lāses” ar kadastra numuru 

76700110154 7,0 ha platībā, kas atrodas Rušonas pagasta Zbedās, nodošanu atsavināšanai. 

Dome konstatē, ka pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un 

privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.pantu iepriekšējam zemes 

lietotājam Silvijai Šukstai izbeigtas zemes lietošanas tiesības un 2009.gada 19.maijā  persona 

noslēgusi lauku apvidus zemes nomas līgumu, kurš pagarināts līdz 2029.gada 18.maijam. 

Nekustamais īpašums sastāv no vienas apbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

76700110154. Uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76700110154 atrodas S.Š. piederoša 

dzīvojamā māja un saimniecības ēkas. Nekustamam īpašumam nav izgatavots zemes robežu 

plāns (nemērīts). 

 Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 

sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.pantu un Publiskas personas mantas 

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

pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. panta 5.daļu un 

atbilstoši Riebiņu novada domes īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas 

atzinumam, izvērtējot rīcībā esošo informāciju, atklāti un vārdiski balsojot ar 14 balsīm par 

(Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Ineta 

Anspoka, Ilga Pokšāne, Andrs Sondors, Edgars Vilcāns, Āris Elsts, Alberts Upenieks, Dina 

Staškeviča, Marija Bernāne, Juris Sparāns), pret, atturas nav, Maigonis Mediņš balsojumā 

nepiedalās, Riebiņu novada dome nolemj: 

1. Veikt nekustamā īpašuma “Lāses” ar kadastra numuru 76700110154 kadastrālo 

uzmērīšanu. 

2. Ierakstīt nekustamo īpašumu “Lāses”, kadastra numurs 76700110154, 7,0ha (vairāk 

vai mazāk pēc kadastrālās uzmērīšanas) platībā zemesgrāmatā uz Riebiņu novada 

pašvaldības vārda.  

3. Zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 76700110154 atsavināt. 

4. Noteikt īpašumam “Lāses”, kadastra numurs 76700110154,  atsavināšanas veidu - 

pārdošana par brīvu cenu, jo īpašumu iegūst Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likuma 4.panta 4.daļas 8.punktā minētā persona un šajā gadījumā 

pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu. 

 

 

3. 

Par nekustamā īpašuma “Rozālijas” atsavināšanu 
Ziņo P. Rožinskis 
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  Riebiņu novada dome izskata Finanšu, Saimniecisko un īpašuma lietu, Sociālo 

jautājumu, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un Nekustamā īpašuma 

speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par 2020.gada 30.aprīļa A. M., personas kods xxxxxx-

xxxxx, dekl. adrese xxx, iesniegumu par nekustamā īpašuma “Rozālijas” ar kadastra numuru 

76760020109 2,1ha platībā, kas atrodas Silajāņu pagasta Rozalinā, nodošanu atsavināšanai. 

Dome konstatē, ka pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un 

privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.pantu iepriekšējam zemes 

lietotājam A. M. izbeigtas zemes lietošanas tiesības un 2011.gada 25.maijā  persona noslēgusi 

lauku apvidus zemes nomas līgumu, kurš spēkā līdz 2021.gada 24.maijam. Nekustamais 

īpašums sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76760020109 (2,1ha). 

Nekustamam īpašumam 1997.gada 16.jūnijā izgatavots zemes robežu plāns. 

 Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 

sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.pantu un Publiskas personas mantas 

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

pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. panta 5.daļu un 

atbilstoši Riebiņu novada domes īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas 

atzinumam, izvērtējot rīcībā esošo informāciju, atklāti un vārdiski balsojot ar 14 balsīm par 

(Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Ineta 

Anspoka, Ilga Pokšāne, Andrs Sondors, Edgars Vilcāns, Āris Elsts, Alberts Upenieks, Dina 

Staškeviča, Marija Bernāne, Juris Sparāns), pret, atturas nav, Maigonis Mediņš balsojumā 

nepiedalās, Riebiņu novada dome nolemj: 

1. Ierakstīt nekustamo īpašumu “Rozālijas”, kadastra numurs 76760020109, 2,1 ha 

platībā zemesgrāmatā uz Riebiņu novada pašvaldības vārda.  

2. Zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 76760020109 atsavināt. 

3. Noteikt īpašumam “Rozālijas”, kadastra numurs 76760020109,  atsavināšanas veidu - 

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

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

vienāda ar nosacīto cenu. 

 

4. 

Par zemes nomu 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Finanšu, Saimniecisko un īpašuma lietu, Sociālo 

jautājumu, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un Nekustamā īpašuma 

speciālistes Ināras Upenieces lēmumprojektu par zemes nomu. 

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

un vārdiski balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Margarita Krole, 

Ārija Pudule, Jānis Kupris, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Andrs Sondors, Edgars Vilcāns, Āris 

Elsts, Alberts Upenieks, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Juris Sparāns), pret, atturas nav, 

Maigonis Mediņš balsojumā nepiedalās, Riebiņu novada dome nolemj: 

1. Izskatot M. R., personas kods xxxxxx-xxxxx, dekl. adrese xxx, 2020.gada 15.aprīļa 

iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu, pamatojoties uz Ministru kabineta 

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

53.punktu, pagarināt zemes nomu uz pašvaldībai piekritīgo zemes vienību 0,35 ha platībā 

ar kadastra apzīmējumu 76480020297, kas atrodas Indānos, 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). 
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2. Izskatot S. Š., personas kods xxxxxx-xxxxx, dekl. adrese xxx, 2020.gada 5.maija 

iesniegumu par 2009.gada 19.maijā noslēgtā lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.Š-8A  

pagarināšanu, pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem Nr. 644 „Noteikumi par 

neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas 

aprēķināšanas kārtību” , pagarināt zemes nomu uz pašvaldībai piekritīgo zemes vienību 

7,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 76700110154, kas atrodas Rušonas pagastā 

Riebiņu novadā, uz 10 gadiem, nosakot nomas maksu atbilstoši 2005.gada 30.augusta 

Ministru kabineta Nr. 644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas 

līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” noteikumiem. Zemes 

lietošanas mērķis - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 

0101). 

 

5. 

Par ATKLĀTA PROJEKTU KONKURSA “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska 

jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” rezultātu apstiprināšanu 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Finanšu, Saimniecisko un īpašuma lietu, Sociālo 

jautājumu, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un Attīstības un plānošanas daļas 

projektu vadītājas Antras Meluškānes lēmumprojektu par atklāta projektu konkursa 

“Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” 

rezultātu apstiprināšanu.   

Konkurss tiek organizēts saskaņā ar MK 2016. gad 12. jūlija noteikumiem nr.  460 

“Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa 

"Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences 

pasākumus" īstenošanas noteikumi”. 

Riebiņu novadā konkursam tika iesniegti 4 projektu pieteikumi, komisija trīs locekļu 

sastāvā projektus izvērtējusi, un īstenošanai apstiprinājusi 3 projektu pieteikumus: 

1) Biedrība “Jaunie Spārni” – 47 punkti; 

2) Biedrība “Riebiņu novada attīstības biedrība” – 46,5 punkti;  

3) Biedrība “Galēnu kultūrvēstures biedrība” –45,3 punkti. 

Biedrības “SlacklineLv” iesniegtais projekta pieteikums tika noraidīts, neizpildot atbilstības 

kritērijus. 

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

vārdiski balsojot ar 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Margarita Krole, Ārija 

Pudule, Jānis Kupris, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Andrs Sondors, Edgars Vilcāns, Alberts 

Upenieks, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Juris Sparāns), pret nav, 1 atturas (Āris Elsts), 

Maigonis Mediņš balsojumā nepiedalās, Riebiņu novada dome nolemj: 

1. Apstiprināt biedrības “Jaunie Spārni” projektu “Diennakts nometne “Tauriņu 

salidojums””, biedrības “Riebiņu novada attīstības biedrība” projektu “Saliec 

rītdienu 153 dienās” projektu, biedrības “Galēnu kultūrvēstures biedrība” 

projektu “Būt drosmīgam nozīmē dzīvot ar sirdi”. 

2. Noraidīt biedrības “SlacklineLv” iesniegto projekta pieteikumu (atbilstības 

kritēriju neizpildes dēļ). 

3. Piešķirt Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts 

priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" Jauniešu iniciatīvu projektu 

finansējumu EUR 4600,00 (četri tūkstoši seši simti euro, 00 centi) apmērā katram 

apstiprinātajam projektam tā īstenošanai. 

4. Projekta iesniedzējiem līdz projektu īstenošanas uzsākšanas datumam jānoslēdz 

līgums ar pašvaldību par projektu īstenošanu. 
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5. Projekta koordinatorei sagatavot un izsūtīt lēmumu visiem projektu pieteikumu 

iesniedzējiem.  

6. Projekta koordinatorei sadarbībā ar projektu īstenotājiem sekot līdzi situācijai un 

ierobežojumiem valstī, attiecīgi nepieciešamības gadījumā pieņemot lēmumus vai 

veicot grozījumus projektos. 

 

 

6. 

Par Kārtības, kādā Riebiņu novada izglītības iestāžu skolēni un skolotāji tiek apbalvoti 

par sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs, ārpusklases konkursos un sporta 

sacensībās 2019./2020. m. g., projekta apstiprināšanu 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Finanšu, Saimniecisko un īpašuma lietu, Sociālo 

jautājumu, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un Izglītības jautājumu 

koordinatores Evelīnas Visockas lēmumprojektu par Kārtības, kādā Riebiņu novada izglītības 

iestāžu skolēni un skolotāji tiek apbalvoti par sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs, 

ārpusklases konkursos un sporta sacensībās 2019./2020. m. g., projekta apstiprināšanu. 

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 un vārdiski balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Margarita 

Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Andrs Sondors, Edgars 

Vilcāns, Āris Elsts, Alberts Upenieks, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Juris Sparāns, 

Maigonis Mediņš), pret, atturas nav, nolemj: 

Apstiprināt Kārtības, kādā Riebiņu novada izglītības iestāžu skolēni un skolotāji tiek 
apbalvoti par sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs, ārpusklases konkursos un 

sporta sacensībās 2019./2020. m. g., projektu (saskaņā ar 1. pielikumu). 

 

 

7. 

Par Riebiņu novada Gailīšu bibliotēkas dokumentu apstiprināšanu 

            Ziņo P. Rožinskis, uzstājas E. Visocka 

Riebiņu novada dome izskata Finanšu, Saimniecisko un īpašuma lietu, Sociālo 

jautājumu, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un Gailīšu bibliotēkas vadītājas 

M. Kalvānes lēmumprojektu par Riebiņu novada Gailīšu bibliotēkas dokumentu 

apstiprināšanu (skat. pielikumu). 

  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 un vārdiski balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, 

Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Andrs Sondors, 

Edgars Vilcāns, Āris Elsts, Alberts Upenieks, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Juris Sparāns, 

Maigonis Mediņš), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Apstiprināt šādus Riebiņu novada Gailīšu bibliotēkas dokumentus (saskaņā ar 

pielikumu): 

1.1. RIEBIŅU NOVADA GAILĪŠU BIBLIOTĒKAS IEKŠĒJIE DARBA 

KĀRTĪBAS NOTEIKUMI (2. pielikums); 

1.2. RIEBIŅU  NOVADA GAILĪŠU  BIBLIOTĒKAS DATORU UN 

INTERNETA IZMANTOŠANAS NOTEIKUMI (3. pielikums); 

1.3. RIEBIŅU NOVADA GAILĪŠU BIBLIOTĒKAS LIETOŠANAS 

NOTEIKUMI (4. pielikums); 

1.4. Riebiņu  novada Gailīšu bibliotēkas nolikums (5. pielikums); 
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8. 

Par Iepirkumu komisijas lēmumu apstiprināšanu 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Finanšu, Saimniecisko un īpašuma lietu, Sociālo 

jautājumu, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas lēmumprojektu par Iepirkumu 

komisijā pieņemto lēmumu apstiprināšanu. 

 

Iepirkums Iepirkuma veids Uzvarētājs Summa EUR 

(bez PVN) 

Riebiņu novada 

pašvaldības 

autoceļu ar melno 

segumu bedrīšu 

remonts ar 

bitumena emulsiju 

un šķembām vai 

asfaltbetonu 

ikdienas 

uzturēšanas darbu 

veikšanai 2020.gadā 

Iepirkums  

PIL 9.panta 

kārtībā 

"Ošukalns" SIA  EIRO 19880,00 

 

Dokumentācijas 

sagatavošana un 

jumta seguma 

nomaiņa Sīļukalna 

kultūras nama ēkai 

 

Iepirkums  

PIL 9.panta 

kārtībā 

"Alberts GS" SIA EIRO 31530,00 

 

 

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 un vārdiski balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, 

Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Andrs Sondors, 

Edgars Vilcāns, Āris Elsts, Alberts Upenieks, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Juris Sparāns, 

Maigonis Mediņš), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Apstiprināt Riebiņu novada domes Iepirkumu komisijā pieņemtos lēmumus. 

2. Uzdot domes priekšsēdētājam slēgt līgumus. 

 

 

9. 

Iesniegumu izskatīšana 

9.1. 

I. P. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

[ierobežotas pieejamības informācija] 

 

9.2. 

K. V. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

[ierobežotas pieejamības informācija] 

 

9.3. 

Sociālā dienesta vadītājas S. Sprindžas iesnieguma izskatīšana 
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Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Finanšu, Saimniecisko un īpašuma lietu, Sociālo jautājumu, 

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un Sociālā dienesta vadītājas S. Sprindžas 

iesniegumu par  ikmēneša nobraukuma limita pārskatīšanu  aprūpētājai Valentīnai Sondorei. 

          Riebiņu novada domes sociālajā dienestā 2020. gada 2. martā tika pieņemts lēmums piešķirt 

J. K., personas kods xxxxxx-xxxxx, dzīv. xxx, aprūpes mājās pakalpojumu 15 stundu apmērā, 

pamatojoties uz viņas iesniegumu Nr.3-14/9 no 02.03.2020. Sakarā ar šo lēmumu aprūpētājai 

Valentīnai Sondorei, kas nodrošina aprūpes mājās pakalpojumu minētai personai, palielinājās 

degvielas patēriņš nokļūšanai Riebiņu ciematā. Soc. dienesta vadītāja ierosina palielināt Valentīnai 

Sondorei ikmēneša nobraukuma limitu par 100 km mēnesī (šobrīd ir līdz 600 km mēnesī). 

  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 un vārdiski balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, 

Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Andrs Sondors, 

Edgars Vilcāns, Āris Elsts, Alberts Upenieks, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Juris Sparāns, 

Maigonis Mediņš), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Palielināt degvielas limitu par 100 km mēnesī mājas aprūpētajai. 

2. Uzdot lietvedei veikt grozījumus nolikumā “Par ikmēneša nobraukuma limita 

noteikšanu novada domes darbiniekiem, kuri izmanto personīgo autotransportu 

darba braucienos”. 

 

9.4. 

D. O. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Finanšu, Saimniecisko un īpašuma lietu, Sociālo 

jautājumu, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un Nekustamā īpašuma 

speciālistes Ināras Upenieces lēmumprojektu par D. O., personas kods xxxxxx-xxxxx,  2020. 

gada 12. maija 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 un vārdiski balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, 

Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Andrs Sondors, 

Edgars Vilcāns, Āris Elsts, Alberts Upenieks, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Juris Sparāns, 

Maigonis Mediņš), pret, atturas nav, nolemj: 

1.  Atdalīt no nekustamā īpašuma “Opugi”, kadastra numurs 76620070129, zemes vienību 

3,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 76620070131, izveidojot jaunu īpašumu. 

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

3. Atdalītajai zemes vienībai piešķirt nosaukumu “Meža Opugi”. 

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. 

 

9.5. 

I. O. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Finanšu, Saimniecisko un īpašuma lietu, Sociālo 

jautājumu, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas lēmumprojektu par I. O., personas 

kods xxxxxx-xxxxx, iesniegumu, kurā viņš lūdz piešķirt limitu rūpnieciskajai zvejai 

pašpatēriņam ar vienu tīklu 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 
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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. 

  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 iesniedzējs atbilst 

normatīvajos aktos prasītajiem kritērijiem, Riebiņu novada dome, atklāti un vārdiski balsojot 

ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis 

Kupris, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Andrs Sondors, Edgars Vilcāns, Āris Elsts, Alberts 

Upenieks, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Juris Sparāns, Maigonis Mediņš), pret, atturas 

nav, nolemj: 

1. Atļaut I. O., 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”. 

 

9.6. 

Mednieku biedrības “Fortūna-P” iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

 Riebiņu novada dome izskata Finanšu, Saimniecisko un īpašuma lietu, Sociālo 

jautājumu, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un Nekustamā īpašuma 

speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par 2020.gada 11.marta mednieku biedrības “Fortūna-

P” , reģ. Nr. 40008037618, jur. adrese “Deikas”, Kolna Rubini, Rušonas pagasts, Riebiņu 
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novads, iesniegumu par medību platību izmantošanu Rušonas pagastā un ar pašvaldību noslēgto 

medību līgumu pagarināšanu. 

Dome konstatē, ka 2016.gadā 19.oktobrī noslēgtajam medību līgumam darbības termiņš 

par nomas platību izmantošanu vēl nav beidzies un ir spēkā līdz 2021.gada18.oktobrim. 

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 un vārdiski balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, 

Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Andrs Sondors, 

Edgars Vilcāns, Āris Elsts, Alberts Upenieks, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Juris Sparāns, 

Maigonis Mediņš), pret, atturas nav, nolemj: 

 Slēgt medību līgumu uz 5 gadiem par šādām zemes vienībām: 76700110022 (19,1ha), 

76700110356 (1,2396ha), 76700110398 (0,14ha), 76700120261 (0,4ha), 76700110383 

(0,26ha), 76700120109 (0,2232ha), 76700120309 (0,7ha), 76700110354 (0,7427ha), 

76700110396 (0,0166ha), 76700120113 (0,4ha), 76700120243 (0,0802ha).  

 

 

10. 

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76760010263 atsavināšanu 
Ziņo P. Rožinskis 

  Riebiņu novada dome izskata Finanšu, Saimniecisko un īpašuma lietu, Sociālo 

jautājumu, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un Nekustamā īpašuma 

speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par 2020.gada 30.aprīļa A. M., personas kods xxxxxx-

xxxxx, dekl. adrese xxx, iesniegumu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76760010263 

2,1 ha platībā, Silajāņu pagastā, nodošanu atsavināšanai. 

Dome konstatē, ka pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un 

privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.pantu iepriekšējam zemes 

lietotājam A. M. izbeigtas zemes lietošanas tiesības un 2007.gada 9.oktobrī,  persona noslēgusi 

lauku apvidus zemes nomas līgumu, kurš spēkā līdz 2028.gada 24.septembrim. Nekustamais 

īpašums (bez nosaukuma) sastāv no trijām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 

76760010263 (2,1 ha), 76760010225 (2,6 ha) un 76760020250 (5,7 ha). Zemes vienības 

kadastrāli nav uzmērītas. 

 Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 

sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.pantu un Publiskas personas mantas 

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

pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. panta 5.daļu un 

atbilstoši Riebiņu novada domes īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas 

atzinumam, Riebiņu novada dome, izvērtējusi tās rīcībā esošo informāciju, atklāti un vārdiski 

balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, 

Jānis Kupris, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Andrs Sondors, Edgars Vilcāns, Āris Elsts, Alberts 

Upenieks, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Juris Sparāns, Maigonis Mediņš), pret, atturas 

nav, nolemj: 

1. Veikt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76760010263 (2,1 ha) kadastrālo 

uzmērīšanu.  

2. Ierakstīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 76760010263 2,1 ha platībā 

zemesgrāmatā uz Riebiņu novada pašvaldības vārda.  

3.  Zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 76760010263 atsavināt. 

4. Piešķirt nekustamam īpašumam, kadastra numurs 76760020250, sastāvošam no trijām 

zemes vienībām  (kad. apz. 76760020250, 76760010225, 76760010263) nosaukumu 

“Vējaine”. 

5.  Noteikt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 76760010263 2,1 ha platībā,  

atsavināšanas veidu - pārdošana par brīvu cenu, jo īpašumu iegūst Publiskas personas 
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mantas atsavināšanas likuma 4.panta 4.daļas 8.punktā minētā persona un šajā gadījumā 

pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu cenu. 

 

11. 

Par precizējumiem un papildinājumiem Riebiņu novada domes 2020.gada 14.aprīļa 

apstiprinātajā nolikumā  

“Atbalsta sniegšanas kārtība pārtikas iegādē Riebiņu novada ģimenēm ar bērniem un 

novada izglītības iestāžu izglītojamajiem ārkārtas situācijas laikā” 
Ziņo P. Rožinskis 

  Riebiņu novada dome izskata Finanšu, Saimniecisko un īpašuma lietu, Sociālo 

jautājumu, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un Sociālā dienesta vadītājas S. 

Sprindžas lēmumprojektu par precizējumiem un papildinājumiem Riebiņu novada domes 

2020.gada 14.aprīļa apstiprinātajā nolikumā “Atbalsta sniegšanas kārtība pārtikas iegādē 

Riebiņu novada ģimenēm ar bērniem un novada izglītības iestāžu izglītojamajiem ārkārtas 

situācijas laikā” 

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 un vārdiski balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, 

Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Andrs Sondors, 

Edgars Vilcāns, Āris Elsts, Alberts Upenieks, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Juris Sparāns, 

Maigonis Mediņš), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Precizēt un papildināt  kārtības 2.1 un 2.2. punktu šādās redakcijā: 

“2.1. Ievērojot iepriekš minēto regulējumu, valsts budžeta dotāciju izglītojamo 

brīvpusdienām pašvaldība var izlietot tikai pašvaldības administratīvajā teritorijā 

dzīvesvietu deklarējušo 1.- 9.klases izglītojamo no trūcīgām, maznodrošinātām un 

daudzbērnu ģimenēm ēdināšanai, tajā skaitā privāto izglītības iestāžu un speciālo 

izglītības iestāžu izglītojamo ēdināšanai. Valsts budžeta dotācijas izlietojuma apjomu uz 

vienu izglītojamo nosaka pašvaldība.  Riebiņu novada pašvaldībā valsts budžeta dotācija 

izglītojamo brīvpusdienām tiek piešķirta Riebiņu novada administratīvajā teritorijā 

dzīvesvietu deklarējušo 1.- 4.klašu  izglītojamajiem no trūcīgām, maznodrošinātām un 

daudzbērnu ģimenēm. 

2.2. Valsts budžeta dotācija mēnesī tiek aprēķināta pēc formulas: mācību dienu skaits 

mēnesī x 0,71 EUR dienā x skolēnu skaits 1. - 4. klasē (aprīļa mēnesī mērķdotācija ir 

1547,80 euro).”. 

2. Papildināt 3.4. , 3.5. un 3.6. punktu šādā redakcijā: 

“3.4.  Riebiņu novada dome ārkārtas situācijas laikā, bet ne ilgāk kā līdz 2020. gada 31. 

maijam, pašvaldības piešķirto finansējumu brīvpusdienām EUR 0,80 apmērā vienam 

izglītojamajam mācību dienā (pirmsskolas vecuma bērniem, pamatskolas un vidusskolas 

skolēniem) izsniedz pārtikas kuponu 16,00 EUR  vērtībā   vienu reizi aprīļa mēnesī un 

vienu reizi maija mēnesī vienam  no izglītojamā vecākiem kā atbalstu pārtikas iegādei. 

3.5. Piešķirt un izsniegt 2 pārtikas kuponus 16,00 EUR  vērtībā  par  aprīļa un maija 

mēnesi, trūcīgai, maznodrošinātai un daudzbērnu ģimenei, kura audzina bērnus vecumā 

no 5-6 gadiem, no 1-4.klasei un no 5-12.klasei, kuri ārkārtas situācijas laikā, sakarā ar 

izglītības iestādes slēgšanu  neapmeklē  izglītības iestādi, kuru dzīvesvieta deklarēta 

Riebiņu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā un kuri mācās cita novada skolā 

un ēdināšanas izdevumu segšanas atbalstu jau nav guvuši no citas pašvaldības. 

3.6.  Lai saņemtu 3.5. punktā paredzēto atbalstu skolēna likumiskajam pārstāvim Riebiņu 

novada pašvaldībā ir jāiesniedz iesniegums (iesnieguma veidlapa) kādā no šiem veidiem: 

3.6.1. papīra formātā Riebiņu  novada pašvaldībā Saules ielā 8,Riebiņi, Riebiņu 

novads, speciālajā sūtījumiem paredzētajā pastkastītē; 
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3.6.2 papīra formātā kādā no Riebiņu  novada pagasta pārvaldēm; 

3.6.3 elektroniski nosūtot ieskenētu dokumentu uz e-pastu: riebini@riebini.lv.”. 

 

 

12. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāda un nokavējuma naudas dzēšanu fizisko 

personu nāves gadījumā, ja nav iespējams piedzīt no mantiniekiem 
Ziņo P. Rožinskis 

  Riebiņu novada dome izskata Finanšu, Saimniecisko un īpašuma lietu, Sociālo 

jautājumu, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un Nekustamā īpašuma nodokļu 

speciālistes un juristes M. Bogdanovas lēmumprojektu par nekustamā īpašuma nodokļa 

pamatparāda un nokavējuma naudas dzēšanu fizisko personu nāves gadījumā, ja nav iespējams 

piedzīt no mantiniekiem. 

Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 20.panta 

3.punktu, veic Riebiņu novada domei (turpmāk – Dome) piekritīgo nodokļu administrēšanu 

normatīvajos aktos noteiktās kompetences ietvaros. 

Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 3.punktu un 

trešo daļu, parādi dzēšami fiziskai personai nodokļu maksātājam – viņa nāves gadījumā, ja nav 

iespējams no mantiniekiem piedzīt nodokļu parādus, kā arī tiem saistītās soda naudas, 

nokavējuma naudas, atklāti un vārdiski balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps 

Ivanāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Andrs 

Sondors, Edgars Vilcāns, Āris Elsts, Alberts Upenieks, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Juris 

Sparāns, Maigonis Mediņš), pret, atturas nav, Riebiņu novada dome nolemj: 

Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādus šādām mirušām personām: 

1.1.  [vārds, uzvārds, personas kods], mirusi 24.06.2006., nekustamā īpašuma nodokļa 

parādu par nekustamā īpašuma ,,Upenīte”, kadastra numurs 76800040413,  ēkām  

EUR 11,52 apmērā, tai skaitā, parādu EUR 5,76 un nokavējuma naudu EUR 5,76, 

Stabulnieku pagastā, Riebiņu novadā;  

1.2. [vārds, uzvārds, personas kods], mirusi 28.03.2010.,nekustamā īpašuma nodokļa 

parādu par nekustamā īpašuma ,,Vanagi”, kadastra numurs 76800040121,  zemi  

EUR 0,02 apmērā, tai skaitā, parādu EUR 0,01 un nokavējuma naudu EUR 0,01, 

Stabulnieku pagastā, Riebiņu novadā; 

1.3. [vārds, uzvārds, personas kods], miris 07.07.2011.     nekustamā īpašuma nodokļa 

parādu par nekustamā īpašuma ,,Kultūras nams”, kadastra numurs 76480020146,  

zemi  EUR 3,66 apmērā, taskaitā, parādu EUR 1,82 un nokavējuma naudu EUR 1,84 

Galēnu pagastā, Riebiņu novadā; 

1.4.   [vārds, uzvārds, personas kods], mirusi 17.04.2014.,nekustamā īpašuma nodokļa 

parādu par nekustamā īpašuma ,,Ābeļdārzs”, kadastra numurs 76700090054,  zemi  

EUR 0,03 apmērā, tai skaitā, parādu EUR 0,02 un nokavējuma naudu EUR 0,01 

Rušonas pagastā, Riebiņu novadā; 

1.5. [vārds, uzvārds, personas kods], mirusi 27.03.2018., nekustamā īpašuma nodokļa 

parādu par nekustamā īpašuma Līvānu iela 8, kadastra numurs 76620050780,  zemi  

EUR 6,42 apmērā, tai skaitā, parādu EUR 4,74 un nokavējuma naudu EUR1,68 un 

nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo.īpašumu Līvānu iela 8, ēkām 

EUR 3,11 apmērā, tai skaitā parādum EUR 2,26 un nokavējuma naudu EUR 0,85 

Riebiņu  pagastā, Riebiņu novadā; 

1.6. [vārds, uzvārds, personas kods], mirusi 03.01.2015., nekustamā īpašuma nodokļa 

parādu par nekustamā īpašuma “Urdzītes”,  kadastra numurs 76480030081,  zemi  

EUR 240,58 apmērā, tai skaitā, parādu EUR 157,70 un nokavējuma naudu EUR 

82,88, Galēnu  pagastā, Riebiņu novadā; 
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1.7. [vārds, uzvārds, personas kods], miris 12.11.2007., nekustamā īpašuma nodokļa 

parādu par nekustamā īpašuma “Breidagi”, kadastra numurs 76700120132,  zemi  

EUR 46,92 apmērā, tai skaitā, parādu EUR 23,46 un nokavējuma naudu EUR 23,46, 

Rušonas  pagastā, Riebiņu novadā; 

1.8. [vārds, uzvārds, personas kods], mirusi 07.05.2000.,nekustamā īpašuma nodokļa 

parādu par nekustamā īpašuma “Pujenes”,  kadastra numurs 76800030183,  zemi  

EUR 5,70 apmērā, tai skaitā, parādu EUR 2,85 un nokavējuma naudu EUR 2,85 

Stabulnieku  pagastā, Riebiņu novadā; 

1.9. [vārds, uzvārds, personas kods], mirusi 04.03.2003.nekustamā īpašuma nodokļa 

parādu par nekustamā īpašuma “Robežmala”,  kadastra numurs 76800030266,  zemi  

EUR 8,96 apmērā, tai skaitā, parādu EUR 4,78 un nokavējuma naudu EUR 4,48 

Stabulnieku  pagastā, Riebiņu novadā; 

1.10. [vārds, uzvārds, personas kods], mirusi 05.03.2016. nekustamā īpašuma nodokļa 

parādu par nekustamā īpašuma “Čaču mājas”,  kadastra numurs 76480010117,  zemi  

EUR 0,01 apmērā, tai skaitā, parādu EUR 0,01 Stabulnieku  pagastā, Riebiņu 

novadā; 

1.11. [vārds, uzvārds, personas kods], miris 25.07.2018. nekustamā īpašuma nodokļa 

parādu par nekustamā īpašuma “Čeiči”, kadastra numurs 76800010110,  zemi  EUR 

185,35 apmērā, tai skaitā, parādu EUR 92,69 un nokavējuma naudu EUR 92,66 

Stabulnieku  pagastā, Riebiņu novadā; 

1.12. [vārds, uzvārds, personas kods], miris 05.05.2003. nekustamā īpašuma nodokļa 

parādu par nekustamā īpašuma “Pašvaldības zeme”, kadastra numurs 76800040455,  

zemi  EUR 7,62 apmērā, tai skaitā, parādu EUR 3,81 un nokavējuma naudu EUR 

3,81 Stabulnieku  pagastā, Riebiņu novadā; 

1.13. [vārds, uzvārds, personas kods], miris 29.03.2002. nekustamā īpašuma nodokļa 

parādu par nekustamā īpašuma “Pašvaldības zeme”,  kadastra numurs 76480020239,  

zemi  EUR 1,44 apmērā, tai skaitā, parādu EUR 0,72 un nokavējuma naudu EUR 

0,72 Galēnu  pagastā, Riebiņu novadā; 

1.14. [vārds, uzvārds, personas kods], miris 21.03.2004. nekustamā īpašuma nodokļa 

parādu par nekustamā īpašuma “Lielceļa mājas”, kadastra numurs 76800010112,  

zemi  EUR 6,48 apmērā, tai skaitā, parādu EUR 3,24 un nokavējuma naudu EUR 

3,24 Stabulnieku  pagastā, Riebiņu novadā; 

1.15. [vārds, uzvārds, personas kods], miris 15.09.2003. nekustamā īpašuma nodokļa 

parādu par nekustamā īpašuma “Ceļmaļi”, kadastra numurs 76700010123,  zemi  

EUR 13,34 apmērā, tai skaitā, parādu EUR 6,67 un nokavējuma naudu EUR 6,67 

Rušonas  pagastā, Riebiņu novadā; 

1.16. [vārds, uzvārds, personas kods], miris 30.12.2015. nekustamā īpašuma nodokļa 

parādu par nekustamā īpašuma “Kadiķis”, kadastra numurs 76700020068,  zemi  

EUR 51,88 apmērā, tai skaitā, parādu EUR 25,94 un nokavējuma naudu EUR 25,94 

Rušonas pagastā, Riebiņu novadā; 

1.17. [vārds, uzvārds, personas kods], miris 02.02.2018. nekustamā īpašuma nodokļa 

parādu par nekustamā īpašuma “Reformas pabeigšanai”, kadastra numurs 

76700120135,  zemi  EUR 8,60 apmērā, tai skaitā, parādu EUR 4,30 un nokavējuma 

naudu EUR 4,30 Rušonas pagastā, Riebiņu novadā; 

1.18. [vārds, uzvārds, personas kods], mirusi 14.05.2009. nekustamā īpašuma nodokļa 

parādu par nekustamā īpašuma “Pašvaldībai piekrītošā zeme”, kadastra numurs 

76700070079,  zemi  EUR 0,14 apmērā, tai skaitā, parādu EUR 0,07 un nokavējuma 

naudu EUR 0,07 Rušonas  pagastā, Riebiņu novadā; 
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1.19. [vārds, uzvārds, personas kods], miris 14.02.2004. nekustamā īpašuma nodokļa 

parādu par nekustamā īpašuma “Ūbeles”, kadastra numurs 76760040101,  ēkām  

EUR 237,22 apmērā, tai skaitā, parādu EUR 129,41 un nokavējuma naudu EUR 

107,81 Silajāņu pagastā, Riebiņu novadā; 

1.20. [vārds, uzvārds, personas kods], mirusi 07.09.2018. nekustamā īpašuma nodokļa 

parādu par nekustamā īpašuma “Bez adreses”, kadastra numurs 76700110207,  zemi  

EUR 14,22 apmērā, tai skaitā, parādu EUR 7,11 un nokavējuma naudu EUR 7,11 

Rušonas  pagastā, Riebiņu novadā; 

1.21. [vārds, uzvārds, personas kods], mirusi 06.11.2004. nekustamā īpašuma nodokļa 

parādu par nekustamā īpašuma “Virgīnijas Gudļevskas ēku ”, kadastra numurs 

76805030011,  ēkām  EUR 0,52 apmērā, tai skaitā, parādu EUR 0,26 un nokavējuma 

naudu EUR 0,26 Stabulnieku  pagastā, Riebiņu novadā; 

1.22. [vārds, uzvārds, personas kods], mirusi 21.01.2000. nekustamā īpašuma nodokļa 

parādu par nekustamā īpašuma “Liepiņi ”, kadastra numurs 76780010197,  zemi  

EUR 0,82 apmērā, tai skaitā, parādu EUR 0,41 un nokavējuma naudu EUR 0,41 

Sīļukalna  pagastā, Riebiņu novadā; 

1.23. [vārds, uzvārds, personas kods], miris 16.06.2008. nekustamā īpašuma nodokļa 

parādu par nekustamā īpašuma “Rišas”, kadastra numurs 76700030017,  zemi  EUR 

368,42 apmērā, tai skaitā, parādu EUR 192,73 un nokavējuma naudu EUR 175,69 

Rušonas  pagastā, Riebiņu novadā; 

1.24. [vārds, uzvārds, personas kods], mirusi 02.01.1995.nekustamā īpašuma nodokļa 

parādu par nekustamā īpašuma “Baltaiskrogs ”, kadastra numurs 76700010075,  

zemi  EUR 314,80 apmērā, tai skaitā, parādu EUR 157,40 un nokavējuma naudu EUR 

157,40 un ēkām EUR 1,74 apmērā, tai skaitā, parādu EUR 0,87 un nokavējuma naudu 

EUR 0,87  Rušonas  pagastā, Riebiņu novadā; 

1.25. [vārds, uzvārds, personas kods], mirusi 19.06.2011.nekustamā īpašuma nodokļa 

parādu par nekustamā īpašuma “Sirpiņi-2 ”, kadastra numurs 76700110207,  zemi  

EUR 0,60 apmērā, tai skaitā, parādu EUR 0,30 un nokavējuma naudu EUR 0,30 

Rušonas  pagastā, Riebiņu novadā; 

1.26. [vārds, uzvārds, personas kods], mirusi 29.02.2012.nekustamā īpašuma nodokļa 

parādu par nekustamā īpašuma “Bez adreses ”, kadastra numurs 76620070028,  zemi  

EUR 54,39 apmērā, tai skaitā, parādu EUR 28,33 un nokavējuma naudu EUR 26,06 

Riebiņu  pagastā, Riebiņu novadā; 

1.27. [vārds, uzvārds, personas kods], mirusi 29.03.2013.nekustamā īpašuma nodokļa 

parādu par nekustamā īpašuma “Pašvaldības zeme ”, kadastra numurs 76700060116,  

zemi  EUR 29,85 apmērā, tai skaitā, parādu EUR 15,21 un nokavējuma naudu EUR 

14,64 Rušonas  pagastā, Riebiņu novadā; 

1.28. [vārds, uzvārds, personas kods], mirusi 17.07.2009.nekustamā īpašuma nodokļa 

parādu par nekustamā īpašuma “Bez adreses ”, kadastra numurs 76760040148,  zemi  

EUR 679,16 apmērā, tai skaitā, parādu EUR 360,10 un nokavējuma naudu EUR 

319,06 Silajāņu  pagastā, Riebiņu novadā; 

1.29. [vārds, uzvārds, personas kods], miris 02.02.2010.nekustamā īpašuma nodokļa 

parādu par nekustamā īpašuma “Antāni ” , kadastra numurs 76760040068,  zemi  

EUR 0,20 apmērā, tai skaitā, parādu EUR 0,10 un nokavējuma naudu EUR 0,10 

Silajāņu  pagastā, Riebiņu novadā; 

1.30. [vārds, uzvārds, personas kods], miris 17.09.2002.nekustamā īpašuma nodokļa 

parādu par nekustamā īpašuma “Krīvāni ”, kadastra numurs 76700040102,  zemi  

EUR 19,33 apmērā, tai skaitā, parādu EUR 13,77 un nokavējuma naudu EUR 5,56 

Rušonas  pagastā, Riebiņu novadā; 
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1.31. [vārds, uzvārds, personas kods], mirusi 23.01.2009.nekustamā īpašuma nodokļa 

parādu par nekustamā īpašuma “Garšāni ”, kadastra numurs 76700030018,  zemi  

EUR 0,58 apmērā, tai skaitā, parādu EUR 0,29 un nokavējuma naudu EUR 0,29 

Rušonas  pagastā, Riebiņu novadā; 

1.32. [vārds, uzvārds, personas kods], miris 20.11.2005.nekustamā īpašuma nodokļa 

parādu par nekustamā īpašuma “Bez adreses ”, kadastra numurs 76480020327,  zemi  

EUR 16,74 apmērā, tai skaitā, parādu EUR 8,37 un nokavējuma naudu EUR 8,37 

Galēnu  pagastā, Riebiņu novadā; 

1.33. [vārds, uzvārds, personas kods], miris 02.07.1998.nekustamā īpašuma nodokļa 

parādu par nekustamā īpašuma “Maltinieki ”, kadastra numurs 76480030182,  zemi  

EUR 31,54 apmērā, tai skaitā, parādu EUR 15,77 un nokavējuma naudu EUR 15,77 

Galēnu  pagastā, Riebiņu novadā; 

1.34. [vārds, uzvārds, personas kods], mirusi 30.12.2017.nekustamā īpašuma nodokļa 

parādu par nekustamā īpašuma “Antonkalns”, kadastra numurs 76700090001,  zemi  

EUR 31,92 apmērā, tai skaitā, parādu EUR 15,96 un nokavējuma naudu EUR 15,96 

Rušonas  pagastā, Riebiņu novadā; 

1.35. [vārds, uzvārds, personas kods], miris 03.02.2005.nekustamā īpašuma nodokļa 

parādu par nekustamā īpašuma “Upesmājas ”, kadastra numurs 76480030206,  zemi  

EUR 118,94 apmērā, tai skaitā, parādu EUR 59,63 un nokavējuma naudu EUR 59,31 

Galēnu pagastā, Riebiņu novadā; 

1.36. [vārds, uzvārds, personas kods], miris 29.06.2007.nekustamā īpašuma nodokļa 

parādu par nekustamā īpašuma “Lukaši ”, kadastra numurs 76700080081,  zemi  

EUR 76,80 apmērā, tai skaitā, parādu EUR 47,94 un nokavējuma naudu EUR 28,86 

un ēkām  EUR 13,23 apmērā, tai skaitā, parādu EUR 8,11 un nokavējuma naudu 

EUR 5,12 Rušonas  pagastā, Riebiņu novadā; 

1.37. [vārds, uzvārds, personas kods], mirusi 23.09.2004.nekustamā īpašuma nodokļa 

parādu par nekustamā īpašuma “Bez adreses ”, kadastra numurs 76480030289,  zemi  

EUR 50,96 apmērā, tai skaitā, parādu EUR 25,48 un nokavējuma naudu EUR 25,48 

Galēnu pagastā, Riebiņu novadā; 

1.38. [vārds, uzvārds, personas kods], miris 28.11.2017.nekustamā īpašuma nodokļa 

parādu par nekustamā īpašuma “Frēzes ” , kadastra numurs 76700040114,  zemi  

EUR 15,56 apmērā, tai skaitā, parādu EUR 11,12 un nokavējuma naudu EUR 4,44 

un ēkām EUR 3,68 apmērā, tai skaitā, parādu EUR 2,62 un nokavējuma naudu EUR 

1,06 Rušonas pagastā, Riebiņu novadā; 

1.39. [vārds, uzvārds, personas kods], miris 09.04.2009.nekustamā īpašuma nodokļa 

parādu par nekustamā īpašuma “Bez adreses ”, kadastra numurs 76700110207,  zemi  

EUR 8,88 apmērā, tai skaitā, parādu EUR 4,44 un nokavējuma naudu EUR 4,44 

Rušonas pagastā, Riebiņu novadā; 

1.40. [vārds, uzvārds, personas kods], miris 09.04.2009.nekustamā īpašuma nodokļa 

parādu par nekustamā īpašuma “Bez adreses ”, kadastra numurs 76700110205,  zemi  

EUR 5,34 apmērā, tai skaitā, parādu EUR 2,67 un nokavējuma naudu EUR 2,67 

Rušonas pagastā, Riebiņu novadā; 

1.41. [vārds, uzvārds, personas kods], miris 16.02.2002.nekustamā īpašuma nodokļa 

parādu par nekustamā īpašuma “Bez adreses ”,  kadastra numurs 76760020054,  zemi  

EUR 2,84 apmērā, tai skaitā, parādu EUR 1,42 un nokavējuma naudu EUR 1,42 

Silajāņu pagastā, Riebiņu novadā; 

1.42. [vārds, uzvārds, personas kods], mirusi 21.11.1997.nekustamā īpašuma nodokļa 

parādu par nekustamā īpašuma “Sīpolnieki”, kadastra numurs 76785030011,  ēkām  
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EUR 80,34 apmērā, tai skaitā, parādu EUR 49,34 un nokavējuma naudu EUR 31,00 

Sīļukalna pagastā, Riebiņu novadā; 

1.43. [vārds, uzvārds, personas kods], miris 06.10.2015.nekustamā īpašuma nodokļa 

parādu par nekustamā īpašuma “Jaunā iela 3”, kadastra numurs 76800040318,  zemi  

EUR 11,06 apmērā, tai skaitā, parādu EUR 7,07 un nokavējuma naudu EUR 3,99 un 

ēkām  EUR 16,43 apmērā, tai skaitā, parādu EUR 10,47 un nokavējuma naudu EUR 

5,96 Stabulnieku pagastā, Riebiņu novadā; 

1.44. [vārds, uzvārds, personas kods], miris 21.11.1997.nekustamā īpašuma nodokļa 

parādu par nekustamā īpašuma “Preiļu VJMDU Romas katoļu baznīca”, kadastra 

numurs 76620070206,  zemi  EUR 518,72 apmērā, tai skaitā, parādu EUR 259,36 un 

nokavējuma naudu EUR 259,36 Riebiņu pagastā, Riebiņu novadā; 

1.45. [vārds, uzvārds, personas kods], miris 23.01.2001. nekustamā īpašuma nodokļa 

parādu par nekustamā īpašuma “Ūdenstornis ”, kadastra numurs 76760040454,  

zemi  EUR 74,36 apmērā, tai skaitā, parādu EUR 37,18 un nokavējuma naudu EUR 

37,18 Silajāņu pagastā, Riebiņu novadā; 

1.46. [vārds, uzvārds, personas kods], miris 27.11.2004.nekustamā īpašuma nodokļa 

parādu par nekustamā īpašuma “Stabulnieki Jaunā iela 2 ”, kadastra numurs 

76800040320,  zemi  EUR 8,20 apmērā, tai skaitā, parādu EUR 4,10 un nokavējuma 

naudu EUR 4,10 Stabulnieku pagastā, Riebiņu novadā; 

1.47. [vārds, uzvārds, personas kods], mirusi 16.06.2007. nekustamā īpašuma nodokļa 

parādu par nekustamā īpašuma “Žubītes ”, kadastra numurs 76800010142,  zemi  

EUR 151,24 apmērā, tai skaitā, parādu EUR 97,70 un nokavējuma naudu EUR 53,54 

Stabulnieku pagastā, Riebiņu novadā; 

1.48. [vārds, uzvārds, personas kods], mirusi 22.12.2014. nekustamā īpašuma nodokļa 

parādu par nekustamā īpašuma “Pašvaldības zeme”, kadastra numurs 76800040455,  

zemi  EUR 48,60 apmērā, tai skaitā, parādu EUR 24,63 un nokavējuma naudu EUR 

23,97 Stabulnieku pagastā, Riebiņu novadā; 

1.49. [vārds, uzvārds, personas kods], miris 31.07.2004. nekustamā īpašuma nodokļa 

parādu par nekustamā īpašuma “Bez adreses ”, kadastra numurs 76800040223,  zemi  

EUR 46,04 apmērā, tai skaitā, parādu EUR 23,02 un nokavējuma naudu EUR 23,02 

Stabulnieku pagastā, Riebiņu novadā; 

1.50. [vārds, uzvārds, personas kods], mirusi 15.02.2004. nekustamā īpašuma nodokļa 

parādu par nekustamā īpašuma “Priedainīte ”, kadastra numurs 76480050050,  zemi  

EUR 0,01 apmērā, tai skaitā, nokavējuma naudu EUR 0,01 Galēnu pagastā, Riebiņu 

novadā; 

1.51. [vārds, uzvārds, personas kods], mirusi 15.02.2020. nekustamā īpašuma nodokļa 

parādu par nekustamā īpašuma “Bez adreses ”, kadastra numurs 76480020410,  zemi  

EUR 28,30 apmērā, tai skaitā, parādu EUR 22,75 un nokavējuma naudu EUR 5,55 

Galēnu  pagastā, Riebiņu novadā; 

1.52. [vārds, uzvārds, personas kods], miris 02.12.2011. nekustamā īpašuma nodokļa 

parādu par nekustamā īpašuma “Saunas Vulāni” kadastra numurs 76805030002,  

ēkām  EUR 46,46 apmērā, tai skaitā, parādu EUR 28,22 un nokavējuma naudu EUR 

18,24 Stabulnieku pagastā, Riebiņu novadā; 

1.53. [vārds, uzvārds, personas kods], mirusi 26.07.2010. nekustamā īpašuma nodokļa 

parādu par nekustamā īpašuma “Kumeļpēdas ”, kadastra numurs 76620060106,  

zemi  EUR 222,02 apmērā, tai skaitā, parādu EUR 137,51 un nokavējuma naudu EUR 

84,51 Riebiņu  pagastā, Riebiņu novadā; 

1.54. [vārds, uzvārds, personas kods], miris 07.11.2019. nekustamā īpašuma nodokļa 

parādu par nekustamā īpašuma “Apsīšu mājas ”, kadastra numurs 76480030234,  
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zemi  EUR 45,98 apmērā, tai skaitā, parādu EUR 22,99 un nokavējuma naudu EUR 

22,99 Galēnu pagastā, Riebiņu novadā; 

1.55. [vārds, uzvārds, personas kods], mirusi 18.07.2013. nekustamā īpašuma nodokļa 

parādu par nekustamā īpašuma “Lizantes ”, kadastra numurs 76780010051,  zemi  

EUR 36,45 apmērā, tai skaitā, parādu EUR 20,70 un nokavējuma naudu EUR 15,75 

Stabulnieku pagastā, Riebiņu novadā; 

1.56. [vārds, uzvārds, personas kods], miris 29.07.2005.nekustamā īpašuma nodokļa 

parādu par nekustamā īpašuma “Kļavas ”, kadastra numurs 76800010036,  zemi  

EUR 40,22 apmērā, tai skaitā, parādu EUR 20,11 un nokavējuma naudu EUR 20,11 

Stabulnieku pagastā, Riebiņu novadā; 

1.57. [vārds, uzvārds, personas kods], mirusi 02.09.2008. nekustamā īpašuma nodokļa 

parādu par nekustamā īpašuma “Krasta iela 4 ” kadastra numurs 76700120108,  zemi  

EUR 63,61 apmērā, tai skaitā, parādu EUR 35,04 un nokavējuma naudu EUR 28,57 

un ēkām  EUR 44,36 apmērā, tai skaitā, parādu EUR 24,84 un nokavējuma naudu 

EUR 19,52 Rušonas pagastā, Riebiņu novadā; 

1.58. [vārds, uzvārds, personas kods], mirusi 23.09.2001. nekustamā īpašuma nodokļa 

parādu par nekustamā īpašuma “Līvijas Safonovas ēku īpašums ”, kadastra numurs 

76625080005,  ēkām  EUR 42,06 apmērā, tai skaitā, parādu EUR 21,34 un 

nokavējuma naudu EUR 20,72 Riebiņu pagastā, Riebiņu novadā; 

1.59. [vārds, uzvārds, personas kods], mirusi 25.06.2016. nekustamā īpašuma nodokļa 

parādu par nekustamā īpašuma “Pašvaldībai piekrītošā zeme”, kadastra numurs 

76700110206,  zemi  EUR 26,21 apmērā, tai skaitā, parādu EUR 14,27 un nokavējuma 

naudu EUR 11,94 Stabulnieku pagastā, Riebiņu novadā; 

1.60. [vārds, uzvārds, personas kods], miris 12.05.2008. nekustamā īpašuma nodokļa 

parādu par nekustamā īpašuma “- ” , kadastra numurs 76700110332,  zemi  EUR 8,86 

apmērā, tai skaitā, parādu EUR 4,43 un nokavējuma naudu EUR 4,43 Rušonas 

pagastā, Riebiņu novadā; 

1.61. [vārds, uzvārds, personas kods], mirusi 17.07.2001. nekustamā īpašuma nodokļa 

parādu par nekustamā īpašuma “Ivana Sorokina iela 8 ”, kadastra numurs 

76800040349,  zemi  EUR 0,40 apmērā, tai skaitā, nokavējuma naudu EUR 0,40 

Stabulnieku pagastā, Riebiņu novadā; 

1.62. [vārds, uzvārds, personas kods], mirusi 06.04.2011. nekustamā īpašuma nodokļa 

parādu par nekustamā īpašuma “Piekalnītes ”, kadastra numurs 76760050151,  zemi  

EUR 15,33 apmērā, tai skaitā, parādu EUR 7,67 un nokavējuma naudu EUR 7,66 

Silajāņu pagastā, Riebiņu novadā; 

1.63. [vārds, uzvārds, personas kods], mirusi 07.04.2005. nekustamā īpašuma nodokļa 

parādu par nekustamā īpašuma “- ”, kadastra numurs 76700070267,  zemi  EUR 

61,76 apmērā, tai skaitā, parādu EUR 30,88 un nokavējuma naudu EUR 30,88 

Rušonas pagastā, Riebiņu novadā; 

1.64. [vārds, uzvārds, personas kods], miris 12.06.2006. nekustamā īpašuma nodokļa 

parādu par nekustamā īpašuma “Antona Sondora ēku īpašums ”, kadastra numurs 

76785030008,  ēkām  EUR 10,67 apmērā, tai skaitā, parādu EUR 7,62 un nokavējuma 

naudu EUR 3,05 Sīļukalna pagastā, Riebiņu novadā; 

1.65. [vārds, uzvārds, personas kods], miris 06.10.2014. nekustamā īpašuma nodokļa 

parādu par nekustamā īpašuma “Bez adreses ”, kadastra numurs 76700110207,  zemi  

EUR 0,31 apmērā, tai skaitā, parādu EUR 0,18 un nokavējuma naudu EUR 0,13  

Rušonas pagastā, Riebiņu novadā; 

1.66. [vārds, uzvārds, personas kods], miris 06.10.2014. nekustamā īpašuma nodokļa 

parādu par nekustamā īpašuma “Bez adreses ”, kadastra numurs 76700110205,  zemi  
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EUR 16,47 apmērā, tai skaitā, parādu EUR 9,32 un nokavējuma naudu EUR 7,15  

Rušonas pagastā, Riebiņu novadā; 

1.67. [vārds, uzvārds, personas kods], miris 10.10.2005. nekustamā īpašuma nodokļa 

parādu par nekustamā īpašuma “-”, kadastra numurs 76700070172,  zemi  EUR 34,74 

apmērā, tai skaitā, parādu EUR 17,37 un nokavējuma naudu EUR 17,37  Rušonas 

pagastā, Riebiņu novadā; 

1.68. [vārds, uzvārds, personas kods], mirusi 18.04.2013. nekustamā īpašuma nodokļa 

parādu par nekustamā īpašuma “Gundegas”, kadastra numurs 76620040163,  zemi  

EUR 61,83 apmērā, tai skaitā, parādu EUR 31,98 un nokavējuma naudu EUR 29,85  

Riebiņu pagastā, Riebiņu novadā;  

1.69. [vārds, uzvārds, personas kods], miris 17.05.1998. nekustamā īpašuma nodokļa 

parādu par nekustamā īpašuma “Zaļais Ceļš”, kadastra numurs 76700120010,  zemi  

EUR 15,06 apmērā, tai skaitā, parādu EUR 7,53 un nokavējuma naudu EUR 7,53  

Rušonas pagastā, Riebiņu novadā; 

1.70. [vārds, uzvārds, personas kods], miris 30.07.2019. nekustamā īpašuma nodokļa 

parādu par nekustamā īpašuma “Sulas”, kadastra numurs 76700040302,  zemi  EUR 

637,35 apmērā, tai skaitā, parādu EUR 318,69 un nokavējuma naudu EUR 318,66  

Rušonas pagastā, Riebiņu novadā; 

1.71. [vārds, uzvārds, personas kods], mirusi 02.03.2006. nekustamā īpašuma nodokļa 

parādu par nekustamā īpašuma “Loki”, kadastra numurs 76800020352,  zemi  EUR 

17,50 apmērā, tai skaitā, parādu EUR 8,75 un nokavējuma naudu EUR 8,75  

Stabulnieku pagastā, Riebiņu novadā; 

1.72. [vārds, uzvārds, personas kods], miris 18.02.2005. nekustamā īpašuma nodokļa 

parādu par nekustamā īpašuma “Salvijas”, kadastra numurs 76780030378,  zemi  

EUR 28,91 apmērā, tai skaitā, parādu EUR 20,61 un nokavējuma naudu EUR 8,30  

Sīļukalna pagastā, Riebiņu novadā; 

1.73. [vārds, uzvārds, personas kods], miris 05.06.2019. nekustamā īpašuma nodokļa 

parādu par nekustamā īpašuma “Salvijas”, kadastra numurs 76780030378,  zemi  

EUR 6,14 apmērā, tai skaitā, parādu EUR 6,07 un nokavējuma naudu EUR 0,07  

Sīļukalna pagastā, Riebiņu novadā; 

1.74. [vārds, uzvārds, personas kods], miris 19.05.1999. nekustamā īpašuma nodokļa 

parādu par nekustamā īpašuma “Tjutjunikova ”, kadastra numurs 76620070258,  

ēkām  EUR 28,46 apmērā, tai skaitā, parādu EUR 14,23 un nokavējuma naudu EUR 

14,23  Riebiņu pagastā, Riebiņu novadā; 

1.75. [vārds, uzvārds, personas kods], miris 07.11.1994. nekustamā īpašuma nodokļa 

parādu par nekustamā īpašuma “-”, kadastra numurs 76700060103,  zemi  EUR 67,77 

apmērā, tai skaitā, parādu EUR 33,89 un nokavējuma naudu EUR 33,88  Rušonas 

pagastā, Riebiņu novadā; 

1.76. [vārds, uzvārds, personas kods], miris 05.12.1998. nekustamā īpašuma nodokļa 

parādu par nekustamā īpašuma “Bez adreses”, kadastra numurs 76760050091,  zemi  

EUR 2,40 apmērā, tai skaitā, parādu EUR 1,20 un nokavējuma naudu EUR 1,20  

Silajāņu pagastā, Riebiņu novadā; 

1.77. [vārds, uzvārds, personas kods], mirusi 07.10.2010. nekustamā īpašuma nodokļa 

parādu par nekustamā īpašuma “Stašu Mājas”, kadastra numurs 76800030055,  zemi  

EUR 0,12 apmērā, tai skaitā, parādu EUR 0,06 un nokavējuma naudu EUR 0,06  

Stabulnieku pagastā, Riebiņu novadā; 

1.78. [vārds, uzvārds, personas kods], mirusi 08.09.2018. nekustamā īpašuma nodokļa 

parādu par nekustamā īpašuma “Magones”, kadastra numurs 76620070035,  zemi  
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EUR 19,12 apmērā, tai skaitā, parādu EUR 9,56 un nokavējuma naudu EUR 9,56  

Riebiņu pagastā, Riebiņu novadā; 

1.79. [vārds, uzvārds, personas kods], miris 26.10.1998. nekustamā īpašuma nodokļa 

parādu par nekustamā īpašuma “Krastmala”, kadastra numurs 76800010144,  zemi  

EUR 3,84 apmērā, tai skaitā, parādu EUR 1,92 un nokavējuma naudu EUR 1,92  

Stabulnieku pagastā, Riebiņu novadā; 

1.80. [vārds, uzvārds, personas kods], mirusi 18.12.2016. nekustamā īpašuma nodokļa 

parādu par nekustamā īpašuma “Bez adreses”, kadastra numurs 76700010207,  zemi  

EUR 0,45 apmērā, tai skaitā, parādu EUR 0,26 un nokavējuma naudu EUR 0,19  

Rušonas pagastā, Riebiņu novadā;  

1.81. [vārds, uzvārds, personas kods], mirusi 24.05.2006. nekustamā īpašuma nodokļa 

parādu par nekustamā īpašuma “Čeiči”, kadastra numurs 76800010110,  zemi  EUR 

0,78 apmērā, tai skaitā, parādu EUR 0,39 un nokavējuma naudu EUR 0,39  

Stabulnieku pagastā, Riebiņu novadā; 

1.82. [vārds, uzvārds, personas kods], mirusi 27.07.2017. nekustamā īpašuma nodokļa 

parādu par nekustamā īpašuma “Būmaņi”, kadastra numurs 76780040090,  zemi  

EUR 83,11 apmērā, tai skaitā, parādu EUR 45,77 un nokavējuma naudu EUR 37,34  

Sīļukalna pagastā, Riebiņu novadā; 

1.83. [vārds, uzvārds, personas kods], miris 22.06.2018. nekustamā īpašuma nodokļa 

parādu par nekustamā īpašuma “Baibas”, kadastra numurs 76620010004,  ēkām  

EUR 228,94 apmērā, tai skaitā, parādu EUR 163,54 un nokavējuma naudu EUR 65,40  

Riebiņu pagastā, Riebiņu novadā; 

1.84. [vārds, uzvārds, personas kods], miris 23.12.2015. nekustamā īpašuma nodokļa 

parādu par nekustamā īpašuma “Bez adreses”, kadastra numurs 76620040170,  zemi  

EUR 2,88 apmērā, tai skaitā, parādu EUR 1,44 un nokavējuma naudu EUR 1,44  

Riebiņu pagastā, Riebiņu novadā; 

1.85. [vārds, uzvārds, personas kods], miris 21.05.2007. nekustamā īpašuma nodokļa 

parādu par nekustamā īpašuma “Puncuļu s.pie Voveres E”, kadastra numurs 

76480030339  zemi  EUR 2,84 apmērā, tai skaitā, parādu EUR 1,42 un nokavējuma 

naudu EUR 1,42  Galēnu pagastā, Riebiņu novadā; 

1.86. [vārds, uzvārds, personas kods], miris 29.01.2006. nekustamā īpašuma nodokļa 

parādu par nekustamā īpašuma “Bez adreses”, kadastra numurs 76700110208,  zemi  

EUR 16,22 apmērā, tai skaitā, parādu EUR 8,11 un nokavējuma naudu EUR 8,11  

Rušonas pagastā, Riebiņu novadā; 

1.87. [vārds, uzvārds, personas kods], mirusi 11.11.2019. nekustamā īpašuma nodokļa 

parādu par nekustamā īpašuma “Bez adreses”, kadastra numurs 76700050071  zemi  

EUR 0,01 apmērā, tai skaitā, parādu EUR 0,01 Rušonas pagastā, Riebiņu novadā; 

1.88. [vārds, uzvārds, personas kods], mirusi 10.06.2009. nekustamā īpašuma nodokļa 

parādu par nekustamā īpašuma “Upītes”, kadastra numurs 76760040294,  zemi  EUR 

0,06 apmērā, tai skaitā, parādu EUR 0,03 un nokavējuma naudu EUR 0,03  Silajāņu 

pagastā, Riebiņu novadā. 

 

 

13. 

Par saistošo noteikumu Nr. 5/2020 “Par Riebiņu novada pašvaldības pabalstu krīzes 

situācijā sakarā ar ārkārtējo situāciju saistībā ar Covid-19 izplatību” projekta 

apstiprināšanu 
Ziņo P. Rožinskis 
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Riebiņu novada dome izskata Finanšu, Saimniecisko un īpašuma lietu, Sociālo 

jautājumu, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un Sociālā dienesta 

lēmumprojektu par saistošo noteikumu Nr. 5/2020 “Par Riebiņu novada pašvaldības pabalstu 

krīzes situācijā sakarā ar ārkārtējo situāciju saistībā ar Covid-19 izplatību”projekta 

apstiprināšanu (skat. 6. pielikumu). 

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

vārdiski balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Margarita Krole, Ārija 

Pudule, Jānis Kupris, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Andrs Sondors, Edgars Vilcāns, Āris Elsts, 

Alberts Upenieks, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Juris Sparāns, Maigonis Mediņš), pret, 

atturas nav, nolemj: 

Apstiprināt saistošo noteikumu Nr. 5/2020 “Par Riebiņu novada pašvaldības pabalstu 

krīzes situācijā sakarā ar ārkārtējo situāciju saistībā ar Covid-19 izplatību” projektu. 

 
 

14. 

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

Novada dome izskata Nekustamā īpašuma speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par 

SIA „Dizozols”, reģ. nr. 44103079618, jur. adrese Beātes iela 5, Valmiera, 2020.gada 13.maija 

iesniegumu par nekustamā īpašuma „Zvirbuļi”, kadastra Nr. 76480050135, zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 76480050133 sadalīšanu divos zemes gabalos. 

Novada dome konstatē, ka nekustamā īpašuma „Zvirbuļi” sastāvā ietilpst viena zemes 

vienība ar kadastra apzīmējumu 76480050133 (5,47 ha), kas atrodas Leščinskos, Galēnu 

pagastā,  Riebiņu novadā.  

 Nekustamā īpašuma „Zvirbuļi” sadalāmās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

76480050133 platība ir 5,47 ha, tā sadalāma 3,65 ha un 1,82 ha platībās. 

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

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

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

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

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

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

izmantošanas nosacījumiem Riebiņu novada teritoriālplānojuma „Teritorijas izmantošanas un 

apbūves noteikumiem”,  atklāti un vārdiski balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps 

Ivanāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Andrs 

Sondors, Edgars Vilcāns, Āris Elsts, Alberts Upenieks, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Juris 

Sparāns, Maigonis Mediņš), pret, atturas nav, Riebiņu novada dome nolemj: 

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

kadastra Nr. 76480050135, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 76480050133 (platība 

5,47 ha) sadalot divos zemes gabalos 3,65 ha un 1,82 ha platībās atbilstoši grafiskajam 

pielikumam. 

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

3. Noteikt atdalāmā zemes gabala (3,65 ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc 

instrumentālās uzmērīšanas) plānoto zemes lietošanas mērķi- lauksaimniecība (kods 

0101).  

3.1. Noteikt plānoto zemes gabala nosaukumu „Zvirbuļu lauks”. 

4. Noteikt paliekošajam zemes gabalam (1,82 ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc 

instrumentālās uzmērīšanas) plānoto zemes lietošanas mērķi- mežsaimniecība (kods 

0201). 

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

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

 

15. 

Par zemes nomu 
Ziņo P. Rožinskis 

Novada dome izskata Nekustamā īpašuma speciālistes Ināras Upenieces lēmumprojektu 

par zemes nomu. 

Novada dome, izskatot tās rīcībā esošo informatīvo materiālu, pamatojoties uz likuma 

„Par pašvaldībām”21. panta 27. punktu, atklāti un vārdiski balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris 

Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Ineta Anspoka, Ilga 

Pokšāne, Andrs Sondors, Edgars Vilcāns, Āris Elsts, Alberts Upenieks, Dina Staškeviča, Marija 

Bernāne, Juris Sparāns, Maigonis Mediņš), pret, atturas nav, nolemj: 

Izskatot I. I., personas kods xxxxxx-xxxxx, dekl. adrese: xxx, 2020. gada 15. maija 

iesniegumu par 2009. gada 1.jūnijā noslēgtā lauku apvidus zemes nomas līguma Nr. I-1B  

pagarināšanu, pamatojoties uz Ministru kabineta Nr. 644 „Noteikumi par neizpirktās 

lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas 

kārtību” , pagarināt zemes nomu uz pašvaldībai piekritīgo zemes vienību 3,6 ha platībā 

ar kadastra apzīmējumu 76480010154, kas atrodas Galēnu pagastā Riebiņu novadā, uz 

10 gadiem, nosakot nomas maksu atbilstoši 2005. gada 30. augusta Ministru kabineta Nr. 

644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas 

maksas aprēķināšanas kārtību” noteikumiem. Zemes lietošanas mērķis - zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). 

16. 

Par adreses rakstības formas precizēšanu 
Ziņo P. Rožinskis 

Novada dome izskata Nekustamā īpašuma speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par 
adreses rakstības formas precizēšanu. Riebiņu novada pašvaldība 2020.gada 14.maijā saņēmusi 

no Valsts valodas centra atzinumu - informāciju par Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmā 

(VARIS) reģistrēto adresi „Nadeždino”, Soboļevkā, Galēnu pagastā, Riebiņu novadā,  kā 

neatbilstošu latviešu valodas normām. 

Valsts valodas centrs ir norādījis, ka viensētu un ēku nosaukumiem jāiekļaujas latviešu 

literārās valodas gramatiskajā sistēmā arī tad, ja tie veidoti no nelatviskiem personvārdiem vai 

sugasvārdiem (piemēram, oficiāli apstiprināms vietvārds „Nadeždina”, nevis „Nadeždino”). 

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

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

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

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

formu, ja adrese neatbilst šajos noteikumos minētajām prasībām. 

Ņemot vērā Valsts valodas centra atzinumu, Ministru kabineta 2012.gada 10.janvāra 

Noteikumu Nr.50 „Vietvārdu informācijas noteikumi” 3.punkta normu, kas  paredz vietvārdus 

Latvijā veidot latviešu valodā atbilstoši latviešu valodas normām, kā arī Ministru kabineta 

2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 8.3 apakšpunkta normai, 

kas paredz, ka adresācijas objekta nosaukumu veido atbilstoši Valsts valodas likumā 
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noteiktajām prasībām un normatīvajiem aktiem vietvārdu informācijas jomā, atklāti un vārdiski 

balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, 

Jānis Kupris, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Andrs Sondors, Edgars Vilcāns, Āris Elsts, Alberts 

Upenieks, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Juris Sparāns, Maigonis Mediņš), pret, atturas 

nav, Riebiņu novada dome nolemj: 

Precizēt Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmā reģistrēto adresācijas objekta 

nosaukumu (rakstības precizēšana) adresē „Nadeždino”, Soboļevka, Galēnu pagasts, 

Riebiņu novads, uz „Nadeždina”, Soboļevka, Galēnu pagasts, Riebiņu novads 

(klasifikatora kods 106311560). 

 

 

17. 

Par Riebiņu novada Rušonas bibliotēkas attīstības plāna 

2020. – 2025. gadam apstiprināšanu 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Rušonas bibliotēkas vadītājas Intas Selickas 

lēmumprojektu par Riebiņu novada Rušonas bibliotēkas attīstības plāna 2020. – 2025. gadam 

apstiprināšanu (skat. pielikumu). Attīstības plāns tika skatīts aprīļa Izglītības, kultūras un sporta 

jautājumu komitejas sēdē, ņemot vērā komitejas ieteikumus, tika precizēts. 

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

vārdiski balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Margarita Krole, Ārija 

Pudule, Jānis Kupris, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Andrs Sondors, Edgars Vilcāns, Āris Elsts, 

Alberts Upenieks, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Juris Sparāns, Maigonis Mediņš), pret, 

atturas nav, nolemj: 

Apstiprināt Riebiņu novada Rušonas bibliotēkas attīstības plānu 2020. – 2025. gadam 

saskaņā ar 7. pielikumu. 

 

 

18. 

Iesniegumu izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

18.1. 

A. V. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata lēmumprojektu par A. V., personas kods xxxxxx-xxxxx, 

iesniegumu, kurā viņš lūdz piešķirt limitu rūpnieciskajai zvejai pašpatēriņam ar tīklu Kaučera 

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. 
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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 iesniedzējs atbilst 

normatīvajos aktos prasītajiem kritērijiem, atklāti un vārdiski balsojot ar 15 balsīm par 

(Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Ineta 

Anspoka, Ilga Pokšāne, Andrs Sondors, Edgars Vilcāns, Āris Elsts, Alberts Upenieks, Dina 

Staškeviča, Marija Bernāne, Juris Sparāns, Maigonis Mediņš), pret, atturas nav, Riebiņu 

novada dome nolemj: 

1. Atļaut A. V., personas kods xxxxxx-xxxxx, izmantot zvejā Kaučera ezerā vienu tīklu 

25 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”. 

 

 

18.2. 

R. K. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata lēmumprojektu par R. K., personas kods xxxxxx-xxxxx, 

iesniegumu, kurā viņš lūdz piešķirt limitu rūpnieciskajai zvejai pašpatēriņam ar murdu 

Kategrades 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 iesniedzējs atbilst 

normatīvajos aktos prasītajiem kritērijiem, atklāti un vārdiski balsojot ar 15 balsīm par 

(Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Ineta 

Anspoka, Ilga Pokšāne, Andrs Sondors, Edgars Vilcāns, Āris Elsts, Alberts Upenieks, Dina 

Staškeviča, Marija Bernāne, Juris Sparāns, Maigonis Mediņš), pret, atturas nav, Riebiņu 

novada dome nolemj: 
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1. Atļaut R.K., personas kods xxxxxx-xxxxx, izmantot zvejā Kategrades 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 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”. 

18.3. 

V. S. iesnieguma izskatīšana 
            Ziņo P.Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Nekustamā īpašuma speciālistes Ināras Upenieces 

lēmumprojektu par V. S., personas kods xxxxxx-xxxxx, iesniegumu par zemes gabala 

iznomāšanu otrajai personai. 

  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 un vārdiski balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, 

Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Andrs Sondors, 

Edgars Vilcāns, Āris Elsts, Alberts Upenieks, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Juris Sparāns, 

Maigonis Mediņš), pret, atturas nav, nolemj: 

Piekrist, ka D. S., personas kods xxxxxx-xxxxx, nomā uz laika periodu līdz 17.09.2029. no 

V. S., personas kods xxxxxx-xxxxx,  zemes gabalu 19,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 

7670 011 0022. 
 

18.4. 

V. Ņ. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata lēmumprojektu par V. Ņ., 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 
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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 iesniedzējs atbilst 

normatīvajos aktos prasītajiem kritērijiem, atklāti un vārdiski balsojot ar 15 balsīm par 

(Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Ineta 

Anspoka, Ilga Pokšāne, Andrs Sondors, Edgars Vilcāns, Āris Elsts, Alberts Upenieks, Dina 

Staškeviča, Marija Bernāne, Juris Sparāns, Maigonis Mediņš), pret, atturas nav, Riebiņu 

novada dome nolemj: 

1. Atļaut V. Ņ., 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”. 
 

 
Sēdi slēdz plkst. 14.50 

 

 
Sēdes vadītājs   (personīgais paraksts)     Pēteris Rožinskis 

 

Protokoliste  (personīgais paraksts)     Karīna Nagle 

 

 

Protokols parakstīts  22.05.2020. 
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6. pielikums 

PROJEKTS 

Saistošie noteikumi Nr. 5/2020 
Riebiņu novada Riebiņu pagastā  

2020.gada 19.maijā                                                                                                               

 

APSTIPRINĀTI 

                                                                                     Riebiņu novada domes 

                                                                                     2020.gada __.maija sēdē 

                                                                                     (lēmums Nr. ___, protokols Nr.__) 

 

Par Riebiņu novada pašvaldības pabalstu krīzes situācijā sakarā ar 

ārkārtējo situāciju saistībā ar Covid-19 izplatību 
 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”43.panta trešo daļu, 

 Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības   

likuma  35.panta otro un ceturto daļu 

 

1. Saistošie noteikumi nosaka Riebiņu novada pašvaldības pabalstu krīzes situācijā sakarā ar  

ārkārtējo situāciju saistībā ar Covid-19  izplatību, tā saņemšanas  kārtību, apmēru un 

personu loku, kurām ir tiesības saņemt atbalstu. 

2. Pabalstu piešķir ģimenēm/personām, kuras savu dzīvesvietu ir deklarējušas Riebiņu novada 

administratīvajā teritorijā uz ārkārtējās situācijas izsludināšanas brīdi. 

3. Pabalstu krīzes situācijā piešķir laika posmā, kad valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija 

saistībā ar Covid-19 izplatību un vienu kalendāro mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām,  

ja  persona  no  tās  gribas  neatkarīgu  apstākļu  dēļ  pati  saviem  spēkiem  nespēj nodrošināt 

savas pamatvajadzības, tā nesaņem valsts dīkstāves pabalstu un tā atbilst kādam no šādiem 

kritērijiem: 

3.1. ģimenei  (personai)  saistībā  ar  ārkārtējo  situāciju  nav  ienākumu  (piemēram, persona 

ir bezalgas atvaļinājumā ne mazāk kā vienu mēnesi ārkārtējās situācijas periodā, 

personai  ir  piešķirts  bezdarbnieka  statuss,  bet  vēl  nav  saņemts  bezdarbnieka  

pabalsts, pašnodarbinātas vai uz uzņēmuma līguma, vai uz cita veida līguma pamata 

nodarbinātas  personas – pakalpojumu  sniedzēji,  kas  zaudējuši  ienākumu avotu, 

persona, kura Nodarbinātības  valsts  aģentūras  uzskaitē  ir  ilgāk  par  vienu  gadu,  

bet  nepiedalās algoto pagaidu  sabiedrisko  darbu  pasākumā, vientuļa,  ilgstoši  

nestrādājoša  persona  un  nav Nodarbinātības valsts aģentūras uzskaitē, u.c.), kas 

dokumentāli tiek apliecināts vai arī dati tiek iegūti no pašvaldībā pieejamajiem 

reģistriem,  

3.2. ģimenei  (personai)  ir  radušies  papildus  izdevumi,  ko  tā  pati  nespēj  segt, atrodoties 

pašizolācijā saistībā ar atgriešanos no jebkuras citas valsts (piemēram, ienākumi un 

uzkrājumi iztērēti papildus mājoklim, viesnīcai, transportam, u.c.), kas dokumentāli 

tiek apliecināts; 

3.3. ģimene (persona) atrodas vai ir atradusies karantīnā un tai nav iztikas līdzekļu, kas 

dokumentāli tiek apliecināts. 

4. Pabalsts krīzes situācijā vienai personai jeb vienam ģimenes loceklim ir 80,00 euro 

(astoņdesmit euro 00 centi) mēnesī.  
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5. Saistošajos noteikumos noteiktā pabalsta izmaksu nodrošina Riebiņu novada pašvaldības 

Sociālais dienests. 

6. Kopējā piešķirtā  pabalsta summa vienai ģimenei (personai) nevar pārsniegt Riebiņu novada 

domes  2018.gada 21. jūnija saistošo  noteikumu Nr.12/2018 “Par Riebiņu novada 

pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem” 32.punktā noteikto apmēru. 

7. Ģimenes (personas) atbilstību pabalstu krīzes situācijā piešķiršanai noteiktajiem kritērijiem 

izskata un krīzes pabalstu piešķir Riebiņu novada Sociālais dienests, saņemot personas 

iesniegumu par pabalsta krīzes situācijā izmaksu. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                                                 P.Rožinskis 

 

PROJEKTS 

Paskaidrojuma raksts 

Riebiņu novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem 

„Par Riebiņu novada pašvaldības pabalstu krīzes situācijā sakarā ar ārkārtējo situāciju 

saistībā ar Covid-19 izplatību” 

Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 
Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešajai daļai dome var 

pieņemt saistošos noteikumus, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo 

funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi. Ar Ministru kabineta 

2020.gada 12.marta rīkojumu Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas 

izsludināšanu” (turpmāk – MK rīkojums Nr.103) visā valsts teritorijā 

izsludināta ārkārtējā situācija, ar 4.5.2 apakšpunktu personām ir 

noteikti ierobežojumi, t.sk. sociālā (fiziskā) distancēšanās un 

epidemioloģiskās drošības pasākumi. 

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta otrā daļa 

paredz, ka pašvaldība, neizvērtējot ģimenes (personas) ienākumus, var 

piešķirt ģimenei (personai) pabalstu krīzes situācijā, pārejas 

noteikumu 37.punkta pirmā daļa paredz, ka laikā, kamēr visā valstī ir 

izsludināta ārkārtējā situācija sakarā ar Covid-19 izplatību, un vienu 

kalendāra mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām pašvaldība piešķir 

ģimenei (personai), kura ārkārtējās situācijas dēļ nespēj nodrošināt 

savas pamatvajadzības, šā likuma 35.panta otrajā daļā noteikto 

pabalstu krīzes situācijā, kas tiek izmaksāts no pašvaldības budžeta 

līdzekļiem. 

Lai nodrošinātu normatīvo aktu prasību izpildi ir nepieciešamība izdot 

saistošos  noteikumus. 

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi paredz pabalsta piešķiršanu krīzes situācijā 

sakarā ar valstī izsludināto ārkārtēju situāciju saistībā ar Covid-19 

izplatību. 

3. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

pašvaldības budžetu 

Saistošo noteikumu projekta īstenošana ietekmē pašvaldības budžetu, 

taču ietekmes aprēķinu pašlaik nav iespējams noteikt. 

Lai nodrošinātu saistošo noteikumu projekta izpildi, nav nepieciešams 

veidot jaunas institūcijas vai radīt jaunas darba vietas. 

4. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Ar Saistošo noteikumu projektu nav noteikta mērķgrupa, uz kuru 

attiecināms saistošo noteikumu projekta tiesiskais regulējums. 

Uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā saistošie noteikumi 

neskars. 

https://likumi.lv/ta/id/57255-par-pasvaldibam
https://likumi.lv/ta/id/57255-par-pasvaldibam#p43
https://likumi.lv/ta/id/313191-par-arkartejas-situacijas-izsludinasanu
https://likumi.lv/ta/id/313191-par-arkartejas-situacijas-izsludinasanu
https://likumi.lv/ta/id/68488-socialo-pakalpojumu-un-socialas-palidzibas-likums
https://likumi.lv/ta/id/68488-socialo-pakalpojumu-un-socialas-palidzibas-likums#p35
https://likumi.lv/ta/id/313782#p35
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5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Personas Saistošo noteikumu piemērošanas jautājumos var griezties 

Riebiņu  novada pašvaldības Sociālajā dienestā. 

Pabalsts krīzes situācijā  tiks piešķirts  uz personas iesnieguma pamata.  

Pabalsta piešķiršanu nodrošina Sociālais dienests. 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Sabiedrības līdzdalība Saistošo noteikumu projekta izstrādāšanā 

netika nodrošināta. 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                                                      P.Rožinskis 

 

 

 
 
 

 


