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

DOMES SĒDES PROTOKOLS 
 

Riebiņu novada Riebiņu pagastā 
VIDEOKONFERENCES REŽĪMĀ 

 

2021. gada 20. aprīlī        Nr. 6 

 

Sēde sasaukta plkst. 14.00 

Sēdi atklāj plkst. 14.01 

 

Sēdes darba kārtībā: 

 

        

N.p.k. Skatāmais jautājums Ziņotājs 

1. 

Par atklāta projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību 

pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu 

projektos” rezultātu apstiprināšanu 

P. Rožinskis 

2. 

Par mazo grantu projektu konkursa „Iedzīvotāji veido savu 

vidi” rezultātu apstiprināšanu Riebiņu novada pašvaldības 

finansējuma saņemšanai 2021. gadā 

P. Rožinskis 

3. 

Par mazo grantu projektu konkursa “Iedzīvotāji veido savu 

vidi” papildkārtas Riebiņu novada pašvaldības 

finansējuma saņemšanai 2021. gadā apstiprināšanu, 

projektu konkursa izsludināšanu un vērtēšanas komisijas 

apstiprināšanu 

P. Rožinskis 

4. 
Par valsts mērķdotācijas sadali  mācību literatūras un 

mācību līdzekļu iegādei 

P. Rožinskis 

5. 

Par atteikšanos no valstij piekritīgās bezmantinieku  

mantas  atzītā ēku īpašuma „Bortnieki Viens”, Lomu-

Bortniekos, Galēnu pagastā, Riebiņu novadā, kas atrodas 

uz pašvaldībai piederošā zemes gabala ar kadastra Nr. 

7648 004 0062, pārņemšanu pašvaldības īpašumā 

P. Rožinskis 

6. 
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda naudas piedziņu 

bezstrīda kārtībā 

P. Rožinskis 

7. Par izmaiņām pašvaldības autoceļu un ielu reģistrā P. Rožinskis 

8. 
Par izmaiņām pašvaldības pamatlīdzekļu uzskaites datos 

(bilancē) 

P. Rožinskis 

9. Iesniegumu izskatīšana P. Rožinskis 

10. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu P. Rožinskis 

11. Par zemes nomu P. Rožinskis 
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Sēdi vada priekšsēdētājs Pēteris Rožinskis 

Protokolē lietvede Karīna Nagle 

 

Sēdē piedalās: 

Deputāti: Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Ineta Anspoka, Ilga 

Pokšāne, Alberts Upenieks, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Juris Sparāns, Āris Elsts, Andrs 

Sondors, Maigonis Mediņš, Edgars Vilcāns, Margarita Krole 

 

Domes administrācijas pārstāvji:  projektu vadītāja I. Kudiņa, projektu vadītāja S. Kabakova 

 

Domes priekšsēdētājs ierosina iekļaut darba kārtībā papildus sagatavotus šādus 

jautājumus: 

1. Par grozījumu veikšanu 2021. gada 16. marta Riebiņu novada domes sēdes Nr. 4 

lēmumā Nr. 1  “Par valsts budžeta aizņēmuma saņemšanu investīciju projektu 

“Atpūtas vietu izveide pie Jašas, Eikša, Salmeja un Bicānu ezeriem Rušonas 

pagastā Riebiņu novadā” realizācijai”; 

2. Par zemes nomu; 

3. Par Iepirkumu komisijas lēmumu apstiprināšanu; 

4. Par uzņēmēju grantu konkursa rezultātu apstiprināšanu un finansējuma sadali; 

5. Iesniegumu izskatīšana; 

6. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam “Kastaņi”. 

 

Atklāti balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ārija Pudule, Jānis 

Kupris, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Alberts Upenieks, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, 

Juris Sparāns, Āris Elsts, Andrs Sondors, Maigonis Mediņš, Edgars Vilcāns, Margarita Krole), 

pret, atturas nav, nolemj: 

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

 

1. 

 

Par atklāta projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu 

iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” rezultātu apstiprināšanu 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Finanšu komitejas un Attīstības un plānošanas daļas 

projektu vadītājas Ilzes Kudiņas sagatavoto 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 iesniegts 1 projekta pieteikums, komisija trīs locekļu 

sastāvā projektu izvērtējusi, un īstenošanai apstiprinājusi 1 projektu pieteikumus: 

1) Biedrība “Jaunie Spārni” – 45,7 punkti; 

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

balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Ineta 

Anspoka, Ilga Pokšāne, Alberts Upenieks, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Juris Sparāns, 

Āris Elsts, Andrs Sondors, Maigonis Mediņš, Edgars Vilcāns, Margarita Krole), pret, atturas 

nav, nolemj: 
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1. Apstiprināt biedrības “Jaunie Spārni” projektu “Bērnu nometne “Tauriņu 

salidojums 2””. 

2. 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  

apstiprinātajam projektam tā īstenošanai. 

3. Projekta iesniedzējam līdz projekta īstenošanas uzsākšanas datumam jānoslēdz 

līgums ar pašvaldību par projektu īstenošanu. 

4. Projekta koordinatorei sagatavot un izsūtīt lēmumu projekta pieteikuma 

iesniedzējam.  

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

ierobežojumiem valstī, attiecīgi nepieciešamības gadījumā pieņemot lēmumus vai 

veicot grozījumus projektos. 

 

2. 

Par mazo grantu projektu konkursa „Iedzīvotāji veido savu vidi”  

rezultātu apstiprināšanu Riebiņu novada pašvaldības finansējuma saņemšanai  

2021. gadā  

Ziņo P. Rožinskis, uzstājas Ā. Pudule 

Riebiņu novada dome izskata Finanšu komitejas un mazo grantu projektu konkursa 

vērtēšanas komisijas priekšsēdētājas Ilze Kudiņas sagatavoto lēmumprojektu par mazo grantu 

projektu konkursa „Iedzīvotāji veido savu vidi” rezultātu apstiprināšanu Riebiņu novada 

pašvaldības finansējuma saņemšanai 2021. gadā. Projektus vērtēja 5 komisijas locekļi. 

Maksimālais punktu skaits vienam projektam 25 punkti. Projektu vērtējumos ir vidējais visu 

komisijas locekļu vērtējums katram projektam. 

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

15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Ineta Anspoka, 

Ilga Pokšāne, Alberts Upenieks, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Juris Sparāns, Āris Elsts, 

Andrs Sondors, Maigonis Mediņš, Edgars Vilcāns, Margarita Krole), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Apstiprināt mazo grantu projektu konkursa „Iedzīvotāji veido savu vidi”  vērtēšanas 

komisijas rezultātus pašvaldības finansējuma saņemšanai 2021. gadā: 

 

1.1. Piešķirt pašvaldības finansējumu pilnā apjomā projektiem: 

 Projekts Nr. 2 – Nereģistrēta IG, projekts "Galda, soliņu un atkritumu urnu 

izgatavošana un uzstādīšana Riebiņu parkā uz saliņas", pieprasītā līdzfinansējuma 

summa 695,00 Eur, Riebiņu pagasts. (19,8 punkti). Projekta mērķis – izgatavot 

un uzstādīt jaunu galdu, divus solus un 3 atkritumu urnas uz vienas no saliņām 

Riebiņu parkā. Realizējot šo projektu, tiks veikts vēl viens solis, lai estētiski 

sakārtotu un uzlabotu pieejamību Riebiņu muižas parkam kā nozīmīgam 

kultūrvēsturiskajam objektam. 

 Projekts Nr. 3 – biedrība “Gundegas”,  “Priecīgai dzīvei skaistā vidē”, pieprasītā 

līdzfinansējuma summa 700.00 Eur, Sīļukalna pagasts. (21,2 punkti) Projekta 

mērķis - Veikt labiekārtošanas darbus Sīļukalna pagasta centrā- labiekārtot 

teritoriju pie Sīļukalna kultūras nama. Labiekārtot teritoriju pie kultūras nama-

nogriezt vecos, nepievilcīgos krūmus, ierīkot no jauna zālienu, uzstādīt koka šūpoles 

un 2 koka soliņus, iestādīt košumkrūmus un daudzgadīgās puķes.  
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 Projekts Nr. 4 – Nereģistrēta IG,  projekts “Elektroinstalācijas nomaiņa Kostigu 

vecticībnieku lūgšanu namā”, pieprasītā līdzfinansējuma summa 700.00 Eur, 

Silajāņu pagasts. (24,1 punkts) Projekta mērķis - projekta ietvaros paredzēts 

nomainīt Kostigu lūgšanu nama iekšējo un daļēji arī ārējo elektroinstalāciju, kura 

ir morāli, tehniski un fiziski novecojusi. Pēc elektroinstalācijas nomaiņas būs 

nepieciešama jaunu tapešu līmēšana, jo, lai arī vecie vadi neskar sienas visā 

garumā, un, tos noņemot, ne visā garumā sienu tapetes būs saplēstas, tomēr kopaina 

tiks bojāta, būs jālīmē jaunas tapetes. Nomainot lūgšanu nama elektroinstalāciju un 

apgaismes ķermeņus, tādejādi tiks uzlabota ne tikai draudzes locekļu, reliģisku 

rituālu dalībnieku un paša lūgšanu nama drošība, bet arī iekštelpu izskats un 

apgaismojuma kvalitāte. 

 Projekts Nr. 5 – biedrība “Riebiņu novada attīstības biedrība”,  projekts “Brīvdabas 

viesistaba”, pieprasītā līdzfinansējuma summa 700,00 Eur, Riebiņu pagasts. (21,4 

punkti)  Projekta mērķis: Riebiņu multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra 

„Pakāpieni” publiskās teritorijas labiekārtošana un pilnveidošana brīvdabas 

viesistabas izgatavošana un uzstādīšanu. Riebiņu ciema iedzīvotāju (bērnu, 

jauniešu un pieaugušo) dzīves kvalitātes uzlabošanai. Šobrīd Riebiņu pagasta 

centrā nav iekārtotu atpūtas zonu ar soliņiem (galds ar soliem.) 

 Projekts Nr. 6 – biedrība “Galēnu kultūrvēstures biedrība”, projekts “Galēnu muižas 

kompleksa vizualizācija”, pieprasītā līdzfinansējuma summa 700,00 Eur, Galēnu 

pagasts. (23,5 punkti)  Projekta mērķis popularizēt Galēnu muižas kompleksu, 

izveidot informatīvos stendus par Galēnu muižas kompleksa apbūvi un popularizēt 

vēsturiskos datus un stāstus par Galēnu muižas kompleksu. Informatīvie stendi tiks 

uzstādīti parka teritorijā. Ikviens muižas kompleksa apmeklētājs varēs iepazīties ar 

muižas kompleksa plānojumu un ēku aprakstiem, fotogrāfijām. Galēnu ciema un 

pagastā jauniešiem būs iespēja izveidot “Kartes stāstu” par Galēnu muižas 

kompleksu, labākie 3 darbi tiks apbalvoti un publicēti globālajā tīmeklī, Arc GIS 

kartes stāstos, tā popularizēs Riebiņu novada ievērojamākos tūrisma objektus. 

Sagatavotais videostāsts tiks demonstrēts “brīvdabas auto kinozālē” , kuru 

uzstādīsim jūlija mēnesī, 24.08.2021 Bārtuļdienās 2021, neatkarīgi no COVID 

situācijās valstī. 

 Projekts Nr. 7 – biedrība “Jaunie spārni”, projekts “Infrastruktūras uzlabošanas 

ciematā Bašķi”, pieprasītā līdzfinansējuma summa 700,00 Eur, Rušonas 

pagasts. (20,4 punkti)  Projekta mērķis – ir daudzdzīvokļu māju pagalmu un bērnu 

rotaļu laukuma labiekārtošana un iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanas dažādošana. 

Projekta ietvaros tiks izstādīti 2 soli un 1 galds, uzstādītas atkritumu urnas un 

iestādīti košumkrūmi, kā arī tiks iegādātas dažādas lielformāta dārza spēles. 

1.2. Nepiešķirt pašvaldības finansējumu projektiem: 

 Projekts Nr. 1 IG “Kopā varam” projekts “Par ilgtspējīgu kultūrvides attīstību”, 

Stabulnieku pagasts. Projekta mērķis - Iecerētā projekta “Par ilgtspējīgu kultūrvides 

attīstību” mērķis ir uzlabot Stabulnieku bibliotēkas un KNama mūsdienu tendencēm 

atbilstošu tehnoloģisko pakalpojumu servisu, lai var nodot zināšanas un prasmes, 
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kvalitatīva izglītojoša un izklaidējoša satura informāciju vietējās sabiedrības 

indivīdiem, neatkarīgi no viņu sociālā statusa un piederības konkrētai vecuma 

grupai, tādējādi motivējot vietējās kopienas indivīdus iesaistīties pašpilnveides 

procesā, veicinot viņos radošumu un interesi par izaugsmi, sabiedrībā aktuāliem 

procesiem un stiprinot pārliecību par viņu dzīves kvalitātes uzlabošanu – iegādāties 

portatīvos datorus – vienu kultūras namam, otru Stabulnieku bibliotēkai. Projekts 

neatbilst konkursa nolikuma mērķim un minētajiem darbības virzieniem. 

2. Apstiprināto projektu pieprasītais pašvaldības finansējums EUR 4195,00.  

3. Neizmantoto summu EUR 1805,00 novirzīt uz otro Mazo grantu 2021 konkursa 

kārtu (papildkārtu), kas tiks rīkots kopā ar saņemto LPS balvu pašvaldībai EUR 

3000,00.  

 

3. 

Par mazo grantu projektu konkursa 

 “Iedzīvotāji veido savu vidi” papildkārtas Riebiņu novada pašvaldības finansējuma 

saņemšanai 2021. gadā apstiprināšanu, projektu konkursa izsludināšanu un vērtēšanas 

komisijas apstiprināšanu 

Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Finanšu komitejas un Attīstības un plānošanas daļas 

projektu vadītājas Ilzes Kudiņas sagatavoto lēmumprojektu par mazo grantu projektu konkursa  

“Iedzīvotāji veido savu vidi” papildkārtas nolikuma Riebiņu novada pašvaldības finansējuma 

saņemšanai 2021. gadā apstiprināšanu, projektu konkursa izsludināšanu un vērtēšanas 

komisijas apstiprināšanu. 

Ik gadu pašvaldību apvienība “Sabiedrība ar dvēseli – Latvija” (SDL) organizē 

pašvaldību Mazo grantu projektu pasākumu, kurā tiek sumināti un apbalvoti labākie projektu 

īstenotāji – Latvijas iedzīvotāji, kuri rakstījuši un īstenojuši pašvaldību līdzfinansētos projektus 

savas dzīves vides uzlabošanai, ieguldot brīvprātīgo darbu. Taču, sakarā ar epidemioloģisko 

situāciju valstī, šajā gadā konkurss netika rīkots, bet pašvaldību Mazo grantu 2020 projekti tik 

un tā tika vērtēti un apbalvoti. Šajā gadā katras pašvaldības iesniegtos projektus vērtēja 

reģionālie koordinatori, sākotnēji tos vērtējot katra reģiona ietvaros un tad virzot uz reģionālo 

vērtēšanu.  

No Riebiņu novada Mazo grantu 2020 īstenotajiem projektiem uz apbalvošanu tika 

izvirzīts Galēnu pagasta Iniciatīvas grupas (IG) “Kaimiņi” projekts “Priecājies un spēlējies 

kopā ar draugu”, cīnoties par 1., 2. vai 3. vietu Latgales reģionā.  Pēc reģionālo koordinatoru 

vērtēšanas, Galēnu pagasta Iniciatīvas grupa “Kaimiņi” ar projektu “Priecājies un spēlējies 

kopā ar draugu” ieguva 1. Vietu Latgales reģionā.  

Šogad kā jauninājums šim konkursam ir tas, ka katra reģiona labākā projekta 

pašvaldībai tiek piešķirta naudas balva 3000,00 Eur vērtībā. Latgales reģionā šo balvu ieguva 

Riebiņu novada domei. Ar šo naudas balvu pašvaldībai jāorganizē papildus Mazo grantu 

konkursu “Iedzīvotāji veido savu vidi”, lai Riebiņu novada iedzīvotājiem un to apvienībām 

palīdzētu īstenot ieceres un paveikt nelielus projektus pašu spēkiem, piešķirot pašvaldības 

līdzfinansējumu. 

No Mazo grantu 2021 projektu konkursa pirmās kārtas palika neapgūti 1805,00 Eur, 

kurus ir priekšlikums novirzīt uz otro (papildkārtu) Mazo grantu projektu konkursam 2021.   
Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, atklāti 

balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Ineta 

Anspoka, Ilga Pokšāne, Alberts Upenieks, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Juris Sparāns, 

Āris Elsts, Andrs Sondors, Maigonis Mediņš, Edgars Vilcāns, Margarita Krole), pret, atturas 

nav, nolemj: 
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1. Novirzīt 1805,00 Eur uz otro (papildkārtu) Mazo grantu 2021 projektu 

konkursam. 

2. Apstiprināt nolikumu mazo grantu projektu konkursa  “Iedzīvotāji veido savu 

vidi” papildkārtai Riebiņu novada pašvaldības finansējuma saņemšanai 2021. 

gadā (skat. 1. pielikumu). 

3. Izsludināt mazo grantu projektu konkursa  “Iedzīvotāji veido savu vidi” 

papildkārtu Riebiņu novada pašvaldības finansējuma saņemšanai 2021. gadā. 

4. Apstiprināt mazo grantu projektu konkursa  “Iedzīvotāji veido savu vidi” 

papildkārtas vērtēšanas komisiju 5 (piecu) komisijas locekļu sastāvā: Inese 

Jakovele, Ilze Kudiņa, Sanita Kabakova, Dina Staškeviča, Ineta Anspoka.  

 

 

4. 

Par valsts mērķdotācijas sadali  mācību literatūras un mācību līdzekļu iegādei 

Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Finanšu komitejas un domes ekonomistes Valentīnas 

Bogdanovas sagatavoto lēmumprojektu par valsts mērķdotācijas sadali izglītības iestādēm  

mācību literatūras, mācību līdzekļu un digitālo mācību līdzekļu iegādei 2021.gadam. 

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

pašvaldībām 21. panta 27.punktu, Izglītības un zinātnes ministrijas  rīkojumu Nr.1-2e/21/100, 

atklāti balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ārija Pudule, Jānis Kupris, 

Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Alberts Upenieks, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Juris 

Sparāns, Āris Elsts, Andrs Sondors, Maigonis Mediņš, Edgars Vilcāns, Margarita Krole), pret, 

atturas nav, nolemj: 

Apstiprināt valsts mērķdotācijas sadali Riebiņu novada izglītības iestādēm mācību 

literatūras un mācību līdzekļu iegādei 2021.gadam (skat.2.pielikumu). 

 

 

5. 

Par atteikšanos no valstij piekritīgās bezmantinieku  mantas  atzītā ēku īpašuma 

„Bortnieki Viens”, Lomu-Bortniekos, Galēnu pagastā, Riebiņu novadā, kas atrodas uz 

pašvaldībai piederošā zemes gabala ar kadastra Nr. 7648 004 0062, pārņemšanu 

pašvaldības īpašumā 

Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Finanšu komitejas lēmumprojektu par atteikšanos no 

valstij piekritīgās bezmantinieku  mantas  atzītā ēku īpašuma „Bortnieki Viens”, Lomu-

Bortniekos, Galēnu pagastā, Riebiņu novadā, kas atrodas uz pašvaldībai piederošā zemes 

gabala ar kadastra Nr. 7648 004 0062, pārņemšanu pašvaldības īpašumā. 

 Dome 2019.gada 19.februārī pieņēma lēmumu Nr.26 “Par bezīpašnieka mantu atzītā 

ēku īpašuma “Bortnieki Viens”Lomu-Bortniekos, Galēnu pagastā, Riebiņu novadā, kas atrodas  

uz pašvaldībai piederošā zemes gabala ar kadastra Nr.7648 004 0062, pārņemšanu pašvaldības 

īpašumā, lai iegūtu iespēju pašvaldībai iegādāties īpašumu un pēc tam to pārdot. 

 Sarakstes rezultātā 2021.gada 30.martā no Latvijas Pašvaldību savienības tika saņemts 

saskaņošanai rīkojuma projekts “Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma “Bortnieki Viens”, 

Lomu Bortnieku ciemā, Galēnu pagastā, Riebiņu novadā, nodošanu Riebiņu novada 

pašvaldības īpašumā”  un Ministru kabineta rīkojuma projekts  “Par valstij piekrītošā 

nekustamā īpašuma “Bortnieki Viens”, Lomu Bortnieku ciemā, Galēnu pagastā, Riebiņu 

novadā, nodošanu Riebiņu novada pašvaldības īpašumā” sākotnējās ietekmes novērtējuma 

ziņojums (anotācija), kuru Latvijas Pašvaldību savienība ir saņēmusi no Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijas. 
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 Latvijas Republikas  Ministru kabineta 2021.gada projektā  ……. “Par valstij piekrītošā 

nekustamā īpašuma “Bortnieki Viens”, Lomu-Bortnieku ciemā, Galēnu pagastā, Riebiņu 

novadā nodošanu Riebiņu novada pašvaldības īpašumā” norādīts, ka:  

1. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta pirmo daļu, 42.1 un 

43. pantu un 45. panta pirmo daļu, Valsts ieņēmumu dienestam bez atlīdzības nodot Riebiņu 

novada pašvaldības īpašumā valstij piekrītošo bezīpašnieka mantu – ēku īpašumu ar nosaukumu 

“Bortnieki Viens”, kas sastāv no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 7648 004 0062 001, 

šķūņa ar kadastra apzīmējumu 7648 004 0062, kūts ar kadastra apzīmējumu 7648 004 0062 

003, šķūņa ar kadastra apzīmējumu 7648 004 0062 004 un pirts ar kadastra apzīmējumu 7648 

004 0062 005 (turpmāk arī – ēku īpašums), kas atrodas “Bortnieki Viens”, Lomu-Bortnieku 

ciemā, Galēnu pagastā, Riebiņu novadā, lai saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 15. panta 

pirmās daļas 9. punktu to izmantotu pašvaldības autonomās funkcijas īstenošanai – palīdzības 

sniegšanai iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā. 

2. Riebiņu novada pašvaldībai ēku īpašumu bez atlīdzības nodot valstij, ja tas vairs netiek 

izmantots šā rīkojuma 1. punktā minētās funkcijas īstenošanai. 

3. Pilnvarot Riebiņu novada pašvaldību parakstīt nostiprinājuma lūgumu par īpašuma tiesību 

nostiprināšanu valstij uz dzīvokļa īpašumu, kā arī veikt citas nepieciešamās darbības nekustamā 

īpašuma ierakstīšanai zemesgrāmatā. 

4. Riebiņu novada pašvaldībai, nostiprinot zemesgrāmatā īpašuma tiesības uz ēku īpašumu: 

4.1. ēku īpašumu nostiprināt zemesgrāmatā uz valsts vārda Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijas personā vienlaikus ar Riebiņu novada pašvaldības īpašuma tiesību 

nostiprināšanu;  

4.2. norādīt, ka īpašuma tiesības nostiprinātas uz laiku, kamēr Riebiņu novada pašvaldība 

nodrošina šā rīkojuma 1. punktā minētās funkcijas īstenošanu; 

4.3. ierakstīt atzīmi par aizliegumu atsavināt ēku īpašumu un apgrūtināt to ar hipotēku. 

5. Šā rīkojuma 4.3. apakšpunktā minēto aizliegumu - apgrūtināt ēku īpašumu ar hipotēku - 

nepiemēro, ja ēku īpašums tiek ieķīlāts par labu valstij (Valsts kases personā), lai saņemtu 

Eiropas Savienības fondu atbalstu.  

 Pamatojoties uz  Likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.apakšpunktu “lai 

izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums: racionāli un 

lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu”, atbilstoši minētās daļas  

6.apakšpunktam pašvaldībām ir pienākums “atbilstoši apstiprinātajam pašvaldības budžetam 

racionāli un lietderīgi izlietot pašvaldības finanšu līdzekļus” un Publiskas personas finanšu 

līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. pantu “Pienākums lietderīgi rīkoties ar 

finanšu līdzekļiem un mantu”,   

 Finanšu līdzekļu ieguldījums īpašumā  "Bortnieki Viens" autonomas funkcijas 

īstenošanai – palīdzības sniegšanai iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā ir nesamērīgs 

un neefektīvs. Tā kā ēkas vairāku desmitu gadu garumā nav pienācīgi apsaimniekotas un 

principā ir avārijas stāvoklī, dzīvokļu jautājuma risināšanas funkcija īpašumā  "Bortnieki 

Viens" nav iespējama un ir cilvēku cieņu aizskaroša un pazemojoša.  

Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 17. punktu, 

Publiskas personas atsavināšanas likuma 45. panta pirmo daļu, atklāti balsojot ar 15 balsīm 

par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Ineta Anspoka, Ilga 

Pokšāne, Alberts Upenieks, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Juris Sparāns, Āris Elsts, Andrs 

Sondors, Maigonis Mediņš, Edgars Vilcāns, Margarita Krole), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Atteikties pārņemt pašvaldības īpašumā par bezīpašnieka mantu atzītās ēkas-

māju un četras palīgēkas, „Bortnieki Viens”, Lomu-Bortnieku ciemā, Galēnu 

pagastā, Riebiņu novadā, ar kadastra apzīmējumiem 7648 004 0062 001; 7648 004 

0062 002;  7648 004 0062 003;  7648 004 0062 004;  7648 004 0062 005, kas atrodas 

uz pašvaldībai piederošās zemes ar kadastra numuru 7648 004 0062. 

2. Lēmums stājas spēkā nekavējoties. 
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3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rēzeknē, Atbrīvošanas 

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

 

 

6. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda naudas piedziņu bezstrīda kārtībā 

6.1. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda naudas piedziņu bezstrīda kārtībā no K.A.-S. 

Ziņo P. Rožinskis, uzstājas Ā. Pudule, D. Staškeviča 

[ierobežotas pieejamības informācija] 

 

6.2. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda naudas piedziņu bezstrīda kārtībā no D.G. 

Ziņo P. Rožinskis 

[ierobežotas pieejamības informācija] 

 

6.3. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda naudas piedziņu bezstrīda kārtībā no I.G. 

Ziņo P. Rožinskis 

[ierobežotas pieejamības informācija] 

 

6.4. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda naudas piedziņu bezstrīda kārtībā no S.J. 

Ziņo P. Rožinskis 

[ierobežotas pieejamības informācija] 

 

                                                               6.5. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda naudas piedziņu bezstrīda kārtībā no D.K. 

Ziņo P. Rožinskis 

[ierobežotas pieejamības informācija] 

 

                                                               6.6. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda naudas piedziņu bezstrīda kārtībā no E.K. 

Ziņo P. Rožinskis 

[ierobežotas pieejamības informācija] 

 

                                                               6.7. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda naudas piedziņu bezstrīda kārtībā no M.K. 

Ziņo P. Rožinskis 

[ierobežotas pieejamības informācija] 

                                                              

6.8. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda naudas piedziņu bezstrīda kārtībā no H.N. 

Ziņo P. Rožinskis 

[ierobežotas pieejamības informācija] 

 



9 

 

                                                               6.9. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda naudas piedziņu bezstrīda kārtībā no B.P. 

Ziņo P. Rožinskis 

[ierobežotas pieejamības informācija] 

 

                                                               6.10. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda naudas piedziņu bezstrīda kārtībā no J.S. 

Ziņo P. Rožinskis 

[ierobežotas pieejamības informācija] 

 

                                                               6.11. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda naudas piedziņu bezstrīda kārtībā no S.S. 

Ziņo P. Rožinskis 

[ierobežotas pieejamības informācija] 

 

                                                               6.12. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda naudas piedziņu bezstrīda kārtībā no L.U. 

Ziņo P. Rožinskis 

[ierobežotas pieejamības informācija] 

 

 

                                                               6.13. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda naudas piedziņu bezstrīda kārtībā no V.D. 

Ziņo P. Rožinskis 

[ierobežotas pieejamības informācija] 

 

 

                                                               6.14. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda naudas piedziņu bezstrīda kārtībā no G.G. 

Ziņo P. Rožinskis 

[ierobežotas pieejamības informācija] 

 

7. 

Par izmaiņām pašvaldības autoceļu un ielu reģistrā 

Ziņo P. Rožinskis, uzstājas J. Sparāns, J. Kupris 

Riebiņu novada dome izskata Finanšu komitejas un NĪ speciālistes I. Upenieces 

lēmumprojektu izmaiņām pašvaldības autoceļu un ielu reģistrā (skat. 2. pielikumu). 

Izskatot akciju sabiedrības “Latvijas valsts ceļi” Preiļu nodaļas, reģ. nr. 40003344207, 

(turpmāk – nodaļa)  jur. adrese Preiļi, Brīvības iela 76, 2021.gada 9.februāra nr.4.6.4 vēstuli par 

Riebiņu novada domes (turpmāk – pašvaldība) 2021.gada 11.janvārī iesniegtajām izmaiņām 

pašvaldības autoceļu un ielu reģistrā ir izvērtējusi iesniegtos dokumentus par veicamajām 

izmaiņām pašvaldības autoceļu un ielu reģistrā, konstatējusi, ka pašvaldība ir reģistrējusi visus 

tās valdījumā esošus pašvaldības ceļus un ielas Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas 

sistēmā kā inženierbūves (ir pašvaldības bilancē). Nodaļa izvērtējot iesniegtos autoceļu un ielu 

sarakstos veicamās izmaiņas ir secinājusi, ka vairāki sarakstos iekļautie ceļi un atsevišķi to 

posmi neatbilst likuma ‘Par autoceļiem” 2.panta pirmās daļas nosacījumiem, ka autoceļš ir 
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kompleksa inženierbūve ārpus pilsētas robežām, kas izmantojama transportlīdzekļu satiksmei 

ar noteikto ātrumu, normatīvos paredzētajām slodzēm un gabarītiem. Likuma otrajā daļā 

noteikts, ka autoceļu kompleksā ietilpst zemes klātne, ceļa braucamā daļa, mākslīgās būves 

(piemēram tilti, ceļu pārvadi, tuneļi, estakādes, caurtekas, ūdens novadīšanas ietaises, atbalsta 

sienas), ceļu inženierbūves (piemēram, autobusu pieturvietas un paviljoni, paātrinājuma joslas, 

transportlīdzekļu stāvlaukumi, stāvvietas, atpūtas laukumi, sniega aizsargsētas, apstādījumi, 

veloceliņi un ietves, ceļu sakaru un apgaismojuma līnijas) un satiksmes organizācijas tehniskie 

līdzekļi (piemēram, ceļa zīmes, luksofori, signālstabiņi, aizsargbarjeras, vertikālais un 

horizontālais marķējums). 

Nodaļa ir pārbaudījusi, ka vairāki pašvaldības ceļu posmi ir avārijas stāvoklī, grūti 

izbraucami vai ir necaurbraucami, aizauguši ar kokiem un krūmiem, vietām aparti un ilgstoši 

nekopti (nav veikta ikdienas uzturēšana) un norādījusi par ceļiem vai ceļu posmiem, pa kuriem 

pašvaldība nevar nodrošināt caurbraukšanu ar vieglo pasažieru autotransportu, nepieciešams 

izslēgt no novada pašvaldības ceļu un ielu saraksta. 

Pašvaldības autoceļu uzturēšanas prasības nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr.244 

“Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes 

kontroli”, kur 11.punkts nosaka, ja avārijas stāvoklī esošā autoceļā vai tā posmā nav iespējams 

nodrošināt satiksmes drošībai atbilstošus braukšanas apstākļus, to aprīko ar ceļa zīmēm, kas 

brīdina ceļa lietotājus par iespējamām briesmām, kā arī veic ārkārtas uzturēšanas darbus. 

Nodaļa konstatējusi neatbilstības ceļus iedalot grupās atbilstoši 2017.gada 30.jūnija Ministru 

kabineta noteikumiem Nr.361 “Pašvaldību ceļu un ielu reģistrācijas un uzskaites kārtība” 

4.punktam, un lūdz veikt neatbilstību novēršanu un iesniegt labotu novada pašvaldības ceļu un 

ielu sarakstu. 

Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem Nr.361 “Pašvaldības ceļu un ielu 

reģistrācijas un uzskaites kārtība”  1. un 2.pielikumiem, un atbilstoši novada teritorijas 

pārvalžu vadītāju izvērtētajiem Nodaļas iebildumiem un sniegto informāciju, dome ir 

izvērtējusi Nodaļai iesniedzamos ceļu un ielu sarakstus Sīļukalna, Stabulnieku, Silajāņu un 

Galēnu pagastos, atklāti balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ārija 

Pudule, Jānis Kupris, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Alberts Upenieks, Dina Staškeviča, Marija 

Bernāne, Juris Sparāns, Āris Elsts, Andrs Sondors, Maigonis Mediņš, Edgars Vilcāns, 

Margarita Krole), pret, atturas nav, Riebiņu novada dome nolemj: 

1. Noteikt Riebiņu novada Sīļukalna pagasta teritorijā pašvaldības ceļu un ielu reģistrā 

iekļaut 30 ceļus (A grupā- 4, B gr-18, C gr-8) ar kopējo ceļu-46,217 km  un 1 ielu-0,55 km 

garumu. 

2. Noteikt Riebiņu novada Silajāņu pagasta teritorijā pašvaldības ceļu un ielu reģistrā 

iekļaut 23 ceļus (A grupā-2, B gr-11, C gr-10) ar kopējo ceļu-37,175 km  un 4 ielas-1,79 

km garumu. 

3. Noteikt Riebiņu novada Stabulnieku pagasta teritorijā pašvaldības ceļu un ielu reģistrā 

iekļaut 29 ceļus (A grupā-5, B gr-12, C gr-12) ar kopējo ceļu-51,427 km  un 5 ielas-3,506 

km garumu. 

4. Noteikt Riebiņu novada Galēnu pagasta teritorijā pašvaldības ceļu un ielu reģistrā 

iekļaut 34 ceļus (A grupā-6, B gr-18, C gr-10) ar kopējo ceļu-57,62 km  un 10 ielas-6,878 

km  garumu. 

5. Noteikt Riebiņu novada Riebiņu pagasta teritorijā pašvaldības ceļu un ielu reģistrā 

iekļaut 48 ceļus (A grupā-14, B gr-12, C gr-22) ar kopējo ceļu-76,62 km  un 16 ielas-8,561 

km  garumu. 
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6. Noteikt Riebiņu novada Rušonas pagasta teritorijā pašvaldības ceļu un ielu reģistrā 

iekļaut 60 ceļus (A grupā-9, B gr-27, C gr-24) ar kopējo ceļu-104,319 km  un 8 ielas-3,8 

km  garumu. 

 

8. 

Par izmaiņām pašvaldības pamatlīdzekļu uzskaites datos (bilancē) 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Finanšu komitejas un NĪ speciālistes I. Upenieces 

lēmumprojektu izmaiņām pašvaldības pamatlīdzekļu uzskaites datos (bilancē). Izskatot akciju 

sabiedrības “Latvijas valsts ceļi” Preiļu nodaļas, reģ. nr. 40003344207, (turpmāk – nodaļa)  jur. 

adrese Preiļi, Brīvības iela 76, 2021.gada 9.februāra nr.4.6.4 vēstuli par Riebiņu novada domes 

(turpmāk – pašvaldība) 2021.gada 11.janvārī iesniegtajām izmaiņām pašvaldības autoceļu un 

ielu reģistrā ir izvērtējusi iesniegtos dokumentus par veicamajām izmaiņām pašvaldības 

autoceļu un ielu reģistrā, konstatējusi, ka pašvaldība ir reģistrējusi visus tās valdījumā esošus 

pašvaldības ceļus un ielas Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā kā 

inženierbūves (ir pašvaldības bilancē). Nodaļa izvērtējot iesniegtos autoceļu un ielu sarakstos 

veicamās izmaiņas ir secinājusi, ka vairāki sarakstos iekļautie ceļi un atsevišķi to posmi 

neatbilst likuma “Par autoceļiem” 2.panta pirmās daļas nosacījumiem, ka autoceļš ir kompleksa 

inženierbūve ārpus pilsētas robežām, kas izmantojama transportlīdzekļu satiksmei ar noteikto 

ātrumu, normatīvos paredzētajām slodzēm un gabarītiem. Likuma otrajā daļā noteikts, ka 

autoceļu kompleksā ietilpst zemes klātne, ceļa braucamā daļa, mākslīgās būves (piemēram tilti, 

ceļu pārvadi, tuneļi, estakādes, caurtekas, ūdens novadīšanas ietaises, atbalsta sienas), ceļu 

inženierbūves (piemēram, autobusu pieturvietas un paviljoni, paātrinājuma joslas, 

transportlīdzekļu stāvlaukumi, stāvvietas, atpūtas laukumi, sniega aizsargsētas, apstādījumi, 

veloceliņi un ietves, ceļu sakaru un apgaismojuma līnijas) un satiksmes organizācijas tehniskie 

līdzekļi (piemēram, ceļa zīmes, luksofori, signālstabiņi, aizsargbarjeras, vertikālais un 

horizontālais marķējums). 

Nodaļa ir pārbaudījusi, ka vairāki pašvaldības ceļu posmi ir avārijas stāvoklī, grūti 

izbraucami vai ir necaurbraucami, aizauguši ar kokiem un krūmiem, vietām aparti un ilgstoši 

nekopti (nav veikta ikdienas uzturēšana) un norādījusi par ceļiem vai ceļu posmiem, pa kuriem 

pašvaldība nevar nodrošināt caurbraukšanu ar vieglo pasažieru autotransportu, nepieciešams 

izslēgt no novada pašvaldības ceļu un ielu saraksta. 

Galēnu pagastā: C grupas ceļš Nr.17 “Zeimuļi-Blūzmi”- 0-2,25km, nav izbraucams, 

neatbilst prasībām, jāizņem no pašvaldības autoceļu saraksta. Pašvaldība izvērtējot iebildumus, 

konstatējusi, ka atstājams un izbraucams ir posms no 1,57-2,17km, garums 0,6km. C grupas 

ceļš Nr.28 “Sondori-Radžu aka”- 0-0,55km, pēc 140m nav izbraucams, jāveic izmaiņas. 

Pašvaldība izvērtējot iebildumus, konstatējusi, ka atstājams un izbraucams posms no 0-0,27km, 

garums 0,27km. 

Sīļukalna pagastā: A grupas ceļš Nr.7 “Stikāni-Madžuļi”- 0-4,81km  pārvietojams uz B 

grupu. Pašvaldība piekrīt iebildumiem un pārvieto ceļu uz B grupu. B grupas ceļi Nr.5 “Seiļi-

meži” no 0-1,01km un Nr.6 „Seiļi-Madžuļi”no 0-1.49km, Nr.15 “Opolie-Grozu Bernāni-

Opolūs kapi”-0-2,43km, Nr.17 “Teilāni-Grāveļi”-0-1,64km, Nr.22 „Kassalieši-Lečijas upe”-0-

1,8km pārvietojami uz C grupu. Pašvaldība piekrīt iebildumiem un pārvieto ceļus uz C grupu. 

B grupas ceļš Nr.21 “Brokas-Meža Eriņi-Kassalieši”-0-4,56km no 2,8km līdz 2,31km nav 

izbraucams (2km nav braucams). Pašvaldība izvērtējot iebildumus, konstatējusi, ka atstājams 

un izbraucams posms no 0-2,24km, garums 2,24km ar ceļa nosaukumu ”Kassalieši-Meža 

Eriņi”. 

Silajāņu pagastā: B grupas ceļš Nr.3 “Krevi-Muktiņi-Jačmenišķi”- 0-2,22km, beigu 

posms nav izbraucams, jāizņem no pašvaldības autoceļu saraksta beigu posms. Pašvaldība 

konstatējusi, ka atstājams un izbraucams ir posms no 0-1,33km, sadalot seguma veidos, garums 

1,33km. B grupas ceļš Nr.5 “Krevi-Dumbrova-Golubi”- 0-3,1km, pēc 1km jāizslēdz no 
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saraksta. Pašvaldība izvērtējot iebildumus, konstatējusi, ka atstājams posms no 0-1,2km un no 

2,43-3,1km, garums 1,87km, no ceļa abiem galiem tiek greiderēts, izņemot vidus meža posmu. 

B grupas ceļš Nr.6 “Červoniki-Paļša”- 0-3,58km, pēc pašvaldībai piederoša karjera posms 

jāizslēdz no saraksta. Pašvaldība izvērtējot iebildumus, piekrīt konstatētajam, ka atstājams 

posms no 0-1,93km. B grupas ceļš Nr.13 “Silajāņi-Podlipje”- 0-2,045km, pārvietojams uz C 

grupu un aiz īpašuma “Cīrulīši” izslēdzams no saraksta. Pašvaldība piekrīt iebildumiem un 

pārvieto ceļu uz C grupu  no 0-1,0km garumā. B grupas ceļš Nr.15 “Golubi-Latatujeva”- 0-

1,25km, pārvietojams uz C grupu. Pašvaldība piekrīt iebildumiem un pārvieto ceļu uz C grupu  

no 0-1,25km garumā. B grupas ceļš Nr.18 “Silajāņi-Kairīši-Markova-Špaki”- 0-6,42km, aiz 

Špakiem beigu posms necaurbraucams. Pašvaldība piekrīt iebildumiem, izņemot beigu posmu 

no ceļu saraksta, atstājot posmu 0-3,75km garumā. B grupas ceļš Nr.22 “Akmentiņi”- Ušpeļi-

“Dālijas” (apvienots ar ceļu nr.21)- 0-2,79km, beigu posms necaurbraucams. Pašvaldība piekrīt 

iebildumiem, izņemot beigu posmu no ceļu saraksta, atstājot posmu 0-1,45km garumā. C 

grupas ceļš Nr.12 “Antāni-Paļša”-0-4,54km, pēc 400m ir necaurbraucams un izslēdzams no 

saraksta. Pašvaldība piekrīt iebildumiem, izņemt neizbraucamo posmu no ceļu saraksta, atstājot 

posmu 0-0,36km garumā. C grupas ceļš Nr.14 “Markova-Podlipje-Antāni”-0-3,19km, aiz 

kapiem ir necaurbraucams un posms izslēdzams no saraksta. Pašvaldība piekrīt iebildumiem, 

izņemt neizbraucamo posmu aiz Markovas kapiem no ceļu saraksta, atstājot posmu 0-0,7km 

garumā. C grupas ceļš Nr.19 “Ornīši-Ušpeļi”-0-1,5km, aiz dīķa ceļš ir necaurbraucams un 

posms izslēdzams no saraksta. Pašvaldība piekrīt iebildumiem, izņemt neizbraucamo posmu 

aiz dīķa no ceļu saraksta, atstājot posmu 0-0,35km garumā. C grupas ceļi Nr. 25 “Seveļi-Tuči” 

no 0-1,28km, Nr.27 “Silajāņi-Kuļči” no 0-1,7km un Nr.29 “Piebraucamais ceļš Podlipjes 

kapiem” ir necaurbraucami un slēdzami no ceļu saraksta. Pašvaldība piekrīt minētos ceļus 

izslēgt no pašvaldības ceļu reģistra.  

Stabulnieku pagastā: A grupas ceļš Nr.6 “Krištobi-Meža Mičulīši”- 0-3,43km un Nr.7 

“Briški-Balckari-Bojāri”- 0-1,61km, pārvietojams uz B grupu. Pašvaldība piekrīt iebildumiem 

un pārvieto ceļus uz B grupu. B grupas ceļš Nr.9 “Briški-Balckari-Krištobi”- 0-1,34km un 

Nr.10 “Piebraucamais ceļš Brišku-Balckaru kapiem”- 0-0,14km pārvietojams uz C grupu. 

Pašvaldība piekrīt iebildumiem un pārvieto ceļus uz C grupu. C grupas ceļš Nr.26 “Patmalnieki-

Trokšas”- 0-0,76km un Nr.33 “Krištobi- “Dimanti”- 0-0,602km  pārvietojams uz B grupu. 

Pašvaldība piekrīt iebildumiem un pārvieto ceļus uz B grupu. 

Riebiņu pagastā: A grupas ceļš Nr.55 „Ondzuļi-Petrovski“- 0-3,12km pus ceļš nav 

izbraucams, iežogots no īpašuma ar kadastra apzīmējumu 76620080091-Kamenītes puses. 

Pašvaldība konstatējusi, ka posms 1,25km garumā atstājams. B grupas ceļš Nr.10 „Sakaiņi-

Zariņi“- 0-1,44km ir daļēji aparts, nav izbraucams, un B grupas ceļš Nr.12 „Lielie Rumpi- 

„Atvari”-0-1,63km arī daļēji aparts, Nr.44 „Lejas Randari-Zaseki”-0-0,85km nav 

caurbraucams, Nr.65 „Sadovka-Vēveri”-0-1,17km nav izbraucams, tāpēc izslēdzami no 

saraksta. Pašvaldība piekrīt iebildumiem un izslēdz no ceļu saraksta. B grupas ceļš Nr.54 

„Aizupieši-Medvednieki”-0-3,21km pusceļš aparts, beigu posms nav izbraucams, jāizslēdz no 

saraksta. Pašvaldība konstatējusi, ka sākuma posms ir izbraucams un atstājams 2,11km garumā. 

C grupas ceļš Nr.45 „Riebiņi-Pivovari”-0-2,07km nav izbraucams meža vidusposms, jāizslēdz 

no saraksta. Pašvaldība konstatējusi, ka sākuma posms ir izbraucams un atstājams 0,8km 

garumā līdz grāvim. C grupas ceļš Nr.59 “Piebraucamais ceļš Vinkovas kapiem”- 0-0,72km 

beigu posms necaurbraucams. Pašvaldība piekrīt iebildumiem un uzlabos esošā ceļa beigu 

posmu. C grupas ceļš Nr.63 “Lukašiški-Morgi”-0-2,64km ir meža ceļš, beigu posms 

necaurbraucams. Pašvaldība piekrīt iebildumiem un konstatējusi, ka posms no 0-1,05km līdz 

pašvaldības mežam atstājams ceļu sarakstā. C grupas ceļam Nr.70 “Ezernieki-Otrā Kauša”- 0-

1,245km ir atzars lauksaimniecības zemē, kas ir aparts un izslēdzams no ceļu saraksta. 

Pašvaldība piekrīt iebildumiem un konstatējusi, ka atstājams ceļu reģistrā posms no 0-0,86km. 

C grupas ceļš Nr.71 “Kostjuki-Kozuļi”- 0-0,43km neatbilst noteikumiem, ir izslēdzams no 

saraksta. Pašvaldība piekrīt šo ceļu izslēgt no ceļu reģistra. 
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Rušonas pagastā: A grupas ceļš Nr.28 „Eisāgi-Antonišķi-Makuši“- 0-9,09km posms aiz 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76700030124 līdz 76700030037 ir necaurbraucams. 

Pašvaldība piekrīt, ka neizbraucamais ceļa posms ir 1,42km, un atstājamie posmi ir no 0-

3,91km un no 5.33km līdz 9,09km. 

 B grupas ceļš Nr.4 „Šanti-Kropova“- 0-1,43km atbilst noteikumiem līdz zemes vienībai ar 

kadastra apzīmējumu 76700120152. Pašvaldība piekrīt iebildumiem un konstatējusi, ka 

atstājams ceļu reģistrā posms no 0-0,765km. 

B grupas ceļš Nr.8 „Siveriņa-Zolvas kapi“- 0-0,100 km neatbilst noteikumiem Nr.361, 

izslēdzams no saraksta. Pašvaldība piekrīt šo ceļu izslēgt no ceļu reģistra. 

B grupas ceļš Nr.19 „Ondzuļu kapi-Astragini-Kužmi“-0-5,41km, no 0-2,09km atbilst 

noteikumiem Nr.361, tālākais posms – 3,32km ir praktiski necaurbraucams, posms izslēdzams 

no saraksta. Pašvaldība piekrīt iebildumiem un konstatējusi, ka atstājams ceļu sarakstā posms 

no 0-2,09km. 

B grupas ceļam Nr.25 „Urči-Kotāni“- 0-2,45km ieteikums ir pagarināt ceļa posmu līdz Preiļu 

pagasta robežai (Korsikova). Līdz Preiļu pagasta robežai ir 272 metri, posma pagarināšanai 

nepiekrīt īpašuma “Sendienas” īpašnieks. Preiļu pagasta teritorijā ir 130 m ceļa posms, kas 

savienojas ar valsts vietējās nozīmes autoceļu V763 “Korsikova-Kankuļi”. Pašvaldība 

izvērtējot esošo situāciju, konstatē, ka atstājams posms no 0-2,45km. 

B grupas ceļam Nr.27 „Gaileiši-“Baltie Bērzi”“- 0-0,51km ieteikums ir novirzīt ceļu uz zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumu 76700060046. Pašvaldība izvērtējot, konstatē, ka atstājams 

posms no 0-0,51km. 

B grupas ceļam Nr.29 „Kaži-Vilcāni“- 0-1,32km nav līdz robežai, ieteikums ir novirzīt ceļu uz 

zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 76700030084 vai saīsināt, un pārvietojams uz C grupu. 

Pašvaldība izvērtējot, konstatē, ka atstājams posms no 0-1,32km un pārvietojams uz C grupu. 

B grupas ceļam Nr.30 „Šņitkina-Tiša-Gaiļmuiža”- ‘pašvaldība ir izvērtējusi, ka noteikumiem 

atbilst ceļa posms līdz zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 76700020042, tāpēc ceļu reģistrā 

reģistrējams posms 0-0,97km. 

B grupas ceļam Nr.32 „Kalnacki-Prīkuļu kapi-Kankuļi”- 0-3,47km posms kapi 76700010291 

līdz 76700040048 necaurbraucams. Pašvaldība piekrīt iebildumiem un konstatējusi, ka 

atstājams ceļu sarakstā posms no 0-2,38km. 

B grupas ceļam Nr.36 „Caunes-Jokstu kapi”- 0-1,12km posms kapi 76700120239 līdz 

76700120197 necaurbraucams un pārvietojams uz C grupu. Pašvaldība piekrīt pārvietot uz C 

grupu, konstatē, ka atstājams ceļu sarakstā posms no 0-1,12km. 

B grupas ceļam Nr.39 „Pūdži-Pastari”- 0-1,365km posms 76700070127 līdz Preiļu novadam 

necaurbraucams un pārvietojams uz C grupu. Pašvaldība piekrīt pārvietot uz C grupu, konstatē, 

ka atstājams posms no 0-0,51km ceļu reģistrā. 

B grupas ceļam Nr.41 „Firsovas-Jaunmuiža”- 0-2,69km posms V-743 līdz īpašumam 

“Lejkalni” 76700080100 ir necaurbraucams, iežogots un pārvietojams uz C grupu. Pašvaldība 

konstatē, ka svītrojams no ceļu reģistra. 

B grupas ceļam Nr.42 „Kliškovas-Sedeži”-0,64-2,46km pašvaldība ir izvērtējusi, ka 

noteikumiem neatbilst  vidus ceļa posms. Ceļu reģistrā reģistrējams posms 0-0,98km un posms 

no 1,76-2,46km. 

B grupas ceļam Nr.43 „Ondzuļi-Gračuļi-Kaži”0-4,43km atstājams reģistrā, pamatojoties uz 

2019.gada 15.marta tiesas lēmumu, līdz ar to strīdus īpašumos jāreģistrē kā pašvaldības 

inženierbūves 1,2 km garumā. 

B grupas ceļam Nr.42 „Kliškovas-Sedeži”-0,64-2,46km pašvaldība ir izvērtējusi, ka 

noteikumiem neatbilst  vidus ceļa posms. Ceļu reģistrā reģistrējams posms 0-0,98km un posms 

no 1,76-2,46km. 

B grupas ceļi Nr.45 „Baltais krogs”- Utināni”- 0-0,85km, Nr.47 „Pīzāni-Šamšuri”- 0-1,045km 

un Nr.52 „Siveriņa-Zolva”- 0-1,11km pārvietojami uz C grupu. Pašvaldība piekrīt iebildumiem 

un pārvieto ceļus C grupā. 
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B grupas ceļam Nr.46 „Kaži-Berezovka-Šņitkina”- 0-3,12km posms no zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 76700070059 līdz 76700050005 ir necaurbraucams. Pašvaldība konstatē, 

ka svītrojams no ceļu reģistra. 

C grupas ceļam Nr.7 „Grebeži-Zemzarīši” 0-0,82km īpašnieks neļauj braukt caur pagalmu. 

Pašvaldība piekrīt iebildumiem un konstatē, ka ceļš svītrojams no ceļu reģistra. 

C grupas ceļam Nr.37 „Kamenka-Frunciški” 0-0,94km īpašuma “Aizpūri, 76700070104” vai 

“Sētnieki, 76700070032” vai “Rožkalni, 76700070103”, īpašnieks neļauj braukt caur pagalmu. 

Pašvaldība piekrīt iebildumiem un konstatē, ka ceļš svītrojams no ceļu reģistra. 

C grupas ceļam Nr.56 „Pievedceļš Zeiliņu karjeram” 0-0,64km ir bez seguma. Pašvaldība 

konstatē, ka ceļš svītrojams no ceļu reģistra. 

C grupas ceļam Nr.63 „Garšāni-Babri” 0-1,09km, nr. 67 “Baltaiskrogs    Ķieģeļkalna mājas” 0-

0,55km, nr.73 “Ozoli-Eikšas krasts” 0-0964km, nr.74 “Piebraucamais ceļš Ozolu dārziem” 0-

0,225km, Nr.75 “Ozoli-Ezerkrasts” 0-0,222km, nr. 79 “Caici-Pīzāni” 0-1,337km pašvaldība 

konstatē, ka ceļi svītrojami no ceļu reģistra. 

C grupas ceļam Nr.78 „Caunes-Kareļi” 0-1,35km nav caurbraucams, izslēdzams no ceļu 

saraksta. Pašvaldība piekrīt iebildumiem un konstatē, ka ceļš svītrojams no ceļu reģistra. 

Pašvaldības autoceļu uzturēšanas prasības nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr.244 

“Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes 

kontroli”, kur 11.punkts nosaka, ja avārijas stāvoklī esošā autoceļā vai tā posmā nav iespējams 

nodrošināt satiksmes drošībai atbilstošus braukšanas apstākļus, to aprīko ar ceļa zīmēm, kas 

brīdina ceļa lietotājus par iespējamām briesmām, kā arī veic ārkārtas uzturēšanas darbus. 

Nodaļa konstatējusi neatbilstības ceļus iedalot grupās atbilstoši 2017.gada 30.jūnija Ministru 

kabineta noteikumiem Nr.361 “Pašvaldību ceļu un ielu reģistrācijas un uzskaites kārtība” 

4.punktam, un lūdz veikt neatbilstību novēršanu un iesniegt labotu novada pašvaldības ceļu un 

ielu sarakstu. 

Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem Nr.361 “Pašvaldības ceļu un ielu 

reģistrācijas un uzskaites kārtība”  1. un 2.pielikumiem, un atbilstoši novada teritorijas 

pārvalžu vadītāju izvērtētajiem Nodaļas iebildumiem un sniegto informāciju, dome ir 

izvērtējusi Nodaļai iesniedzamos ceļu un ielu sarakstus Galēnu, Sīļukalna, Stabulnieku, 

Silajāņu, Riebiņu un Rušonas pagastos, atklāti balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, 

Jāzeps Ivanāns, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Alberts Upenieks, 

Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Juris Sparāns, Āris Elsts, Andrs Sondors, Maigonis Mediņš, 

Edgars Vilcāns, Margarita Krole), pret, atturas nav, Riebiņu novada dome nolemj: 

Veikt atzīmes grāmatvedības pamatlīdzekļu uzskaitē (bilancē) līdz 2021.gada 

30.septembrim - audita norādītajam termiņam saskaņā ar pielikumu par izmaiņām un 

pašvaldības ceļu un ielu sarakstā neiekļaujamajiem (izslēgtajiem) ceļiem. 

 

 

9. 

Iesniegumu izskatīšana 

9.1. 

A. O.iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas lēmumprojektu 

par A.O., personas kods, iesniegumu, kurā viņš lūdz piešķirt limitu rūpnieciskajai zvejai 

pašpatēriņam ar vienu murdu Rušona ezerā 2021. 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, 
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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 A. O. atbilst normatīvajos 

aktos prasītajiem kritērijiem, atklāti balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps 

Ivanāns, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Alberts Upenieks, Dina 

Staškeviča, Marija Bernāne, Juris Sparāns, Āris Elsts, Andrs Sondors, Maigonis Mediņš, 

Edgars Vilcāns, Margarita Krole), pret, atturas nav, Riebiņu novada dome nolemj: 

1. Atļaut A. 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, ievērojot visus Ministru kabineta 2007.gada 

2.maija noteikumus Nr.295 „Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos”. 

 

9.2. 

A. P. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas lēmumprojektu 

par A. P., personas kods, iesniegumu, kurā viņa lūdz piešķirt limitu rūpnieciskajai zvejai 

pašpatēriņam ar tīklu (garums līdz 30 m) Zolvas ezerā 2021. 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 
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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. P. atbilst normatīvajos 

aktos prasītajiem kritērijiem, atklāti balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps 

Ivanāns, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Alberts Upenieks, Dina 

Staškeviča, Marija Bernāne, Juris Sparāns, Āris Elsts, Andrs Sondors, Maigonis Mediņš, 

Edgars Vilcāns, Margarita Krole), pret, atturas nav, Riebiņu novada dome nolemj: 

1. Atļaut A.P., personas kods xxxxxx-xxxxx, izmantot zvejā Zolvas ezerā vienu tīklu līdz 

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, ievērojot visus Ministru kabineta 2007.gada 2.maija noteikumus 

Nr.295 „Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos”. 

 

9.3. 

V. F. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas lēmumprojektu 

par V. F., personas kods xxxxxx-xxxxx, iesniegumu, kurā viņš lūdz piešķirt limitu 

rūpnieciskajai zvejai pašpatēriņam ar tīklu (garums līdz 30 m) Zolvas ezerā 2021. 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 V.F. atbilst normatīvajos 

aktos prasītajiem kritērijiem, atklāti balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps 

Ivanāns, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Alberts Upenieks, Dina 

Staškeviča, Marija Bernāne, Juris Sparāns, Āris Elsts, Andrs Sondors, Maigonis Mediņš, 

Edgars Vilcāns, Margarita Krole), pret, atturas nav, Riebiņu novada dome nolemj: 

1. Atļaut V. F., personas kods xxxxxx-xxxxx, izmantot zvejā Zolvas ezerā vienu tīklu līdz 

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, ievērojot visus Ministru kabineta 2007.gada 2.maija noteikumus 

Nr.295 „Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos”. 

 

9.4. 

O. S. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas lēmumprojektu 

par O. S., personas kods, iesniegumu, kurā viņa lūdz piešķirt limitu rūpnieciskajai zvejai 

pašpatēriņam ar tīklu (garums līdz 30 m) Zolvas ezerā 2021. 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 O. S. atbilst normatīvajos 

aktos prasītajiem kritērijiem, atklāti balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps 

Ivanāns, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Alberts Upenieks, Dina 
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Staškeviča, Marija Bernāne, Juris Sparāns, Āris Elsts, Andrs Sondors, Maigonis Mediņš, 

Edgars Vilcāns, Margarita Krole), pret, atturas nav, Riebiņu novada dome nolemj: 

1. Atļaut O. S., personas kods xxxxxx-xxxxx, izmantot zvejā Zolvas ezerā vienu tīklu līdz 

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, ievērojot visus Ministru kabineta 2007.gada 2.maija noteikumus 

Nr.295 „Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos”. 

 

9.5. 

J. B. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas lēmumprojektu 

par J. B., personas kods, iesniegumu, kurā viņa lūdz piešķirt limitu rūpnieciskajai zvejai 

pašpatēriņam ar tīklu (garums līdz 30 m) Zolvas ezerā 2021. 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. B. atbilst normatīvajos 

aktos prasītajiem kritērijiem, atklāti balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps 

Ivanāns, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Alberts Upenieks, Dina 

Staškeviča, Marija Bernāne, Juris Sparāns, Āris Elsts, Andrs Sondors, Maigonis Mediņš, 

Edgars Vilcāns, Margarita Krole), pret, atturas nav, Riebiņu novada dome nolemj: 

1. Atļaut J. B., personas kods xxxxxx-xxxxx, izmantot zvejā Zolvas ezerā vienu tīklu līdz 

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, ievērojot visus Ministru kabineta 2007.gada 2.maija noteikumus 

Nr.295 „Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos”. 
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9.6. 

J. K. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas lēmumprojektu 

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

pašpatēriņam ar murdu (garums līdz 30 m) Kategrades ezerā 2021. 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. K. atbilst normatīvajos 

aktos prasītajiem kritērijiem, atklāti balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps 

Ivanāns, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Alberts Upenieks, Dina 

Staškeviča, Marija Bernāne, Juris Sparāns, Āris Elsts, Andrs Sondors, Maigonis Mediņš, 

Edgars Vilcāns, Margarita Krole), pret, atturas nav, Riebiņu novada dome nolemj: 

1. Atļaut J. 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 iesniedzējs zveju var uzsākt tikai tad, kad iesniegums izskatīts Riebiņu 

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

saņemta zvejas licence, ievērojot visus Ministru kabineta 2007.gada 2.maija noteikumus 

Nr.295 „Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos”. 

 

9.7. 

J. V. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas lēmumprojektu 

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

pašpatēriņam ar murdu (garums līdz 30 m) Kaučera ezerā 2021. gadam. 
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   Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumiem Nr.796 

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

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

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

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

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

limita.  

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

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

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

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

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

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

garuma limita. 

    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, atklāti balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps 

Ivanāns, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Alberts Upenieks, Dina 

Staškeviča, Marija Bernāne, Juris Sparāns, Āris Elsts, Andrs Sondors, Maigonis Mediņš, 

Edgars Vilcāns, Margarita Krole), pret, atturas nav, Riebiņu novada dome nolemj: 

1. Atļaut J. V., personas kods xxxxxx-xxxxx, izmantot zvejā Kaučera 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, ievērojot visus Ministru kabineta 2007.gada 2.maija noteikumus 

Nr.295 „Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos”. 

 

9.8. 

A. K. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas lēmumprojektu 

par A. K., personas kods, iesniegumu, kurā viņš lūdz piešķirt limitu rūpnieciskajai zvejai 

pašpatēriņam ar tīklu (garums līdz 30 m) Mazā Solkas ezerā 2021. 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.  
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   Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumiem Nr.796 

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

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, atklāti balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps 

Ivanāns, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Alberts Upenieks, Dina 

Staškeviča, Marija Bernāne, Juris Sparāns, Āris Elsts, Andrs Sondors, Maigonis Mediņš, 

Edgars Vilcāns, Margarita Krole), pret, atturas nav, Riebiņu novada dome nolemj: 

1. Atļaut A. K., personas kods xxxxxx-xxxxx, izmantot zvejā Mazā Solkas ezerā vienu 

tīklu līdz 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, ievērojot visus Ministru kabineta 2007.gada 2.maija noteikumus 

Nr.295 „Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos”. 

 

9.9. 

L. K. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas lēmumprojektu 

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

pašpatēriņam ar vienu murdu Mazā Solkas ezerā 2021. 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 L. K. atbilst normatīvajos 

aktos prasītajiem kritērijiem, atklāti balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps 

Ivanāns, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Alberts Upenieks, Dina 

Staškeviča, Marija Bernāne, Juris Sparāns, Āris Elsts, Andrs Sondors, Maigonis Mediņš, 

Edgars Vilcāns, Margarita Krole), pret, atturas nav, Riebiņu novada dome nolemj: 

1. Atļaut L.K., personas kods xxxxxx-xxxxx, izmantot zvejā Mazā Solkas 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, ievērojot visus Ministru kabineta 2007.gada 2.maija 

noteikumus Nr.295 „Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos”. 

 

9.10. 

P. Z. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un Nekustamā 

īpašuma speciālistes Ināras Upenieces lēmumprojektu par P.Z., personas kods xxxxxx-xxxxx, 

2021. gada 1. aprīļa iesniegumu par nekustamā īpašuma sadalīšanu. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta 27.punktu, kurš nosaka, ka tikai 

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

ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Ineta Anspoka, 

Ilga Pokšāne, Alberts Upenieks, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Juris Sparāns, Āris Elsts, 

Andrs Sondors, Maigonis Mediņš, Edgars Vilcāns, Margarita Krole), pret, atturas nav, Riebiņu 

novada dome nolemj: 

1.  Atdalīt no nekustamā īpašuma “Plašumi”, kadastra numurs 76760020009, zemes 

vienību 3,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 76760040289, izveidojot jaunu īpašumu. 

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

3. Atdalītajai zemes vienībai piešķirt nosaukumu “Kūdraine”. 

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. 

 

 

9.11. 

J. B.-C. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un Nekustamā 

īpašuma speciālistes Ināras Upenieces lēmumprojektu par J. B.-C.,  2021. gada 9. februāra 

iesniegumu par zemes nomas līguma izbeigšanu. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta 27.punktu, kurš nosaka, ka tikai 

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

ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Ineta Anspoka, 

Ilga Pokšāne, Alberts Upenieks, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Juris Sparāns, Āris Elsts, 

Andrs Sondors, Maigonis Mediņš, Edgars Vilcāns, Margarita Krole), pret, atturas nav, Riebiņu 

novada dome nolemj: 
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1. Izbeigt zemes nomas attiecības par zemes vienības daļu 0,04 platībā ar kadastra 

apzīmējumu 7648 002 0239. 

2. Izbeigt 2019. gada 19. jūnijā noslēgto zemes nomas līgumu Nr. B-3 ar 2021. gada 1. 

janvāri. 

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. 

 

9.12. 

M. L. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

[ierobežotas pieejamības informācija] 

 

10. 

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu 

10.1. 

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu nekustamam īpašumam “Mālaine” 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un Nekustamā 

īpašuma speciālistes Ināras Upenieces lēmumprojektu par izsoles rezultātu apstiprināšanu 

nekustamam īpašumam “Mālaine”. 

Atbilstoši Riebiņu novada domes 2021. gada 16. februāra lēmumam Nr. 26 (prot. Nr.2) 

„Par nekustamā īpašuma „Mālaine” ar kadastra numuru 76620050776 atsavināšanas 

noteikumiem” un saskaņā ar domes 2021.gada 16.februāra lēmuma Nr.26 2.punktu par izsoles 

noteikumu apstiprināšanu  nekustamam īpašumam “Mālaine”, kadastra numurs 76620050776, 

sastāvošu no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76620050727 0,5660 ha platībā, 

kas atrodas Riebiņos, Riebiņu pagastā, Riebiņu novadā, 2021.gada 25.martā notika mutiska 

izsole ar augšupejošu soli pašvaldībai īpašumā esoša nekustamā īpašuma “Mālaine” īpašuma 

tiesību iegūšanai. 

Saskaņā ar 2021.gada 25.marta pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas 

komisijas mutiskas izsoles protokolu Nr.1 notikušajā izsolē piedalījās viens pretendents. 

Pašvaldības nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 76620050776 0,5660 ha platībā nosolīja 

A. M., personas kods xxxxxx-xxxxx, dekl. adrese: xxx pagasts, Riebiņu novads, par vienu 

tūkstoti vienu simtu piecdesmit astoņiem euro, trīsdesmit  septiņiem centiem (EUR1158,37).  

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu un Publiskas 

personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. panta 2., 3. punktu, 

atklāti balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ārija Pudule, Jānis Kupris, 

Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Alberts Upenieks, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Juris 

Sparāns, Āris Elsts, Andrs Sondors, Maigonis Mediņš, Edgars Vilcāns, Margarita Krole), pret, 

atturas nav, Riebiņu novada dome nolemj: 

Apstiprināt izsoles rezultātus (izsoles protokola kopija 3. pielikumā). 

 

10.2. 

Par izsoles zemes nomas tiesību iegūšanai rezultātu apstiprināšanu zemes vienībām ar 

kadastra apzīmējumu 76800020103, 76800030188 un 76800040415 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un Nekustamā 

īpašuma speciālistes Ināras Upenieces lēmumprojektu par izsoles zemes nomas tiesību 

iegūšanai rezultātu apstiprināšanu zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 76800020103, 

76800030188 un 76800040415. 
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 Atbilstoši Riebiņu novada domes 2021.gada 16.marta lēmumam Nr.4 (prot. Nr.4) „Par 

zemes gabalu nomas tiesību izsoles organizēšanu” un saskaņā ar domes 2021.gada 16.marta   

lēmuma Nr.4 4.punktu par izsoles noteikumu apstiprināšanu  zemes vienībām ar kadastra 

apzīmējumiem 76800020103, 76800030188 un 76800040415, kas atrodas Stabulnieku pagastā, 

Riebiņu novadā, 2021.gada 25.martā notika mutiska izsole ar augšupejošu soli pašvaldībai 

piekritīgās zemes nomas tiesību iegūšanai. 

Saskaņā ar 2021.gada 25.marta pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas 

komisijas mutiskas izsoles protokolu nr.2 notikušajā izsolē piedalījās divi pretendenti. 

Pašvaldībai piekritīgo zemes vienību 3,1ha platībā ar kadastra apzīmējumu 76800020103 

nosolīja Stabulnieku pagasta zemnieku saimniecība “Strodi”, reģ. nr. 41501025214, (īpašnieks 

A. M.), jur. adrese: “Pumpuri”, Bojāri, Stabulnieku pagasts, Riebiņu novads, par astoņi simti 

divdesmit vienu euro, desmit  centiem (821,10 euro). 

Saskaņā ar 2021.gada 25.marta pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas 

komisijas mutiskas izsoles protokolu nr.3 notikušajā izsolē piedalījās viens pretendents. 

Pašvaldībai piekritīgo zemes vienību 2,1837ha platībā ar kadastra apzīmējumu 76800030188 

nosolīja Stabulnieku pagasta zemnieku saimniecība “Puduļi”, reģ. nr.47701008832, (īpašnieks 

A. P.), jur. adrese: “Puduļi”, Pastari, Stabulnieku pagasts, Riebiņu novads, par viens simts 

četrpadsmit euro, trīsdesmit septiņiem centiem (114,37 euro). 

Saskaņā ar 2021.gada 25.marta pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas 

komisijas mutiskas izsoles protokolu Nr.4 notikušajā izsolē piedalījās viens pretendents. 

Pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļu 3,0ha platībā ar kadastra apzīmējumu 76800040415 

nosolīja J. U., personas kods xxxxxx-xxxxx, dekl. adrese: xxx pagasts, Riebiņu novads, par 

viens simts piecdesmit sešiem euro (156,00 euro). 

Pamatojoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 

novēršanas likuma 6.1 panta 1.1 un trešo daļu, Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu 

Nr. 350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves noteikumi” 32., 33. punktiem, atklāti 

balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Ineta 

Anspoka, Ilga Pokšāne, Alberts Upenieks, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Juris Sparāns, 

Āris Elsts, Andrs Sondors, Maigonis Mediņš, Edgars Vilcāns, Margarita Krole), pret, atturas 

nav, Riebiņu novada dome nolemj: 

Apstiprināt izsoles rezultātus (izsoles protokolu kopijas 4. pielikumā). 

 

10.3. 

Par izsoles zemes nomas tiesību iegūšanai rezultātu apstiprināšanu zemes vienībām ar 

kadastra apzīmējumu 76780010203 un 76780010140 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un Nekustamā 

īpašuma speciālistes Ināras Upenieces lēmumprojektu par izsoles zemes nomas tiesību 

iegūšanai rezultātu apstiprināšanu zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 76780010203 un 

76780010140. 

 Atbilstoši Riebiņu novada domes 2021.gada 16.marta lēmumam Nr.4 (prot. Nr.4) „Par 

zemes gabalu nomas tiesību izsoles organizēšanu” un saskaņā ar domes 2021.gada 16.marta   

lēmuma Nr.4 4.punktu par izsoles noteikumu apstiprināšanu  zemes vienībām ar kadastra 

apzīmējumiem 76780010203 un 76780010140 Sīļukalna pagastā, Riebiņu novadā, 2021.gada 

26.martā notika mutiska izsole ar augšupejošu soli pašvaldībai piekritīgās zemes nomas tiesību 

iegūšanai. 

Saskaņā ar 2021.gada 26.marta pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas 

komisijas mutiskas izsoles protokolu Nr.5 notikušajā izsolē piedalījās trīs pretendenti. 

Pašvaldībai piekritīgo zemes vienību 0,8015ha platībā ar kadastra apzīmējumu 76780010203 
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nosolīja A. J., personas kods xxxxxx-xxxxx, dekl. adrese: xxx pagasts, Riebiņu novads, par 

viens simts septiņdesmit vienu euro, divdesmit septiņiem  centiem (171,27 euro). 

Saskaņā ar 2021.gada 26.marta pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas 

komisijas mutiskas izsoles protokolu nr.6 notikušajā izsolē piedalījās četri pretendenti. 

Pašvaldībai piekritīgo zemes vienību 3,3ha platībā ar kadastra apzīmējumu 76780010140 

nosolīja A. J., personas kods xxxxxx-xxxxx, dekl. adrese: xxx pagasts, Riebiņu novads, par seši 

simti sešdemit vienu euro, septiņpadsmit centiem (661,17 euro). 

Pamatojoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 

novēršanas likuma 6.1 panta 1.1 un trešo daļu, Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu 

Nr. 350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves noteikumi” 32., 33. punktiem, atklāti 

balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Ineta 

Anspoka, Ilga Pokšāne, Alberts Upenieks, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Juris Sparāns, 

Āris Elsts, Andrs Sondors, Maigonis Mediņš, Edgars Vilcāns, Margarita Krole), pret, atturas 

nav, Riebiņu novada dome nolemj: 

Apstiprināt izsoles rezultātus (izsoles protokolu kopijas 5. pielikumā). 

 

 

11. 

Par zemes nomu 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un Nekustamā 

īpašuma speciālistes Ināras Upenieces lēmumprojektu par zemes nomu. 

Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumu Nr. 350 „Publiskas personas zemes 

nomas un apbūves tiesības noteikumu” 53.punktu, 30.4 punktu,  atklāti balsojot ar 15 balsīm 

par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Ineta Anspoka, Ilga 

Pokšāne, Alberts Upenieks, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Juris Sparāns, Āris Elsts, Andrs 

Sondors, Maigonis Mediņš, Edgars Vilcāns, Margarita Krole), pret, atturas nav, balsojumā par 

1. punktu Dina Staškeviča nepiedalās, Riebiņu novada dome nolemj: 

1. Izskatot N.S., personas kods xxxxxx-xxxxx, dekl. adrese: [..], 2021.gada 11.marta 

iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu, pamatojoties uz Ministru kabineta 

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

53.punktu, iznomāt pašvaldībai piekritīgo zemes vienību daļas ar kadastra apzīmējumu 

76700120189 0,9 ha platībā un 76700110218 1,0ha platībā, kas atrodas 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” atbilstoši 30.4 punktam. Zemes lietošanas mērķis - zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).  

 

2. Izskatot A. P., personas kods xxxxxx-xxxxx, dekl. adrese: [..], 2021.gada 6.aprīļa  

iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu, pamatojoties uz Ministru kabineta 

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

53.punktu, iznomāt pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

76620070233 1,0 ha platībā un 76620070314 10,1ha platībā, kas atrodas Patmalniekos, 

Riebiņu 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” atbilstoši 30.4 punktam. Zemes lietošanas mērķis - zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).  
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3. Izskatot I. F., personas kods xxxxxx-xxxxx, dekl. adrese: [..], 2021.gada 6.aprīļa  

iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu, pamatojoties uz Ministru kabineta 

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

53.punktu, iznomāt pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 

76780030403 0,4 ha platībā, kas atrodas Sīļukalnā, 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” atbilstoši 

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

lauksaimniecība (kods 0101).  

 

4. Izskatot V.F., personas kods xxxxxx-xxxxx, dekl. adrese: [..], 2021.gada 6.aprīļa  

iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu, pamatojoties uz Ministru kabineta 

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

53.punktu, iznomāt pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļu ar kadastra apzīmējumu 

76800040481 0,5 ha platībā, kas atrodas 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).  

 

5. Izskatot J. P., personas kods xxxxxx-xxxxx, dekl. adrese: [..], 2021.gada 23.marta  

iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu, pamatojoties uz Ministru kabineta 

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

53.punktu, iznomāt pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 

76800030162 0,2 ha platībā, kas atrodas 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” atbilstoši 30.4 punktam. Zemes lietošanas mērķis - zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).  

 

6. Izskatot M. L., personas kods xxxxxx-xxxxx, dekl. adrese: [..], 2021.gada 11.marta  

iesniegumu par   īres līguma par nedzīvojamo telpu grupām un zemes nomas līguma 

noslēgšanu, kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76480020377, kas 

atrodas Galēnos, Ošupes ielā 10, pamatojoties uz 2018.gada 16.maijā noslēgtā nekustamā 

īpašuma nomas līgumu Nr.13/noma,  veikt grozījumus nomas un īres tiesībās par telpas 

ar kadastra numuru 76480020377003 īri 183,4 kv. m. platībā un ar ēkām saistītā zemes 

gabala ar kadastra apzīmējumu 76480020377 (kopplatība 0,6032ha) zemes nomas 

tiesībām 6548/7427 domājamo daļu.  

 

7. Izskatot A. M., personas kods xxxxxx-xxxxx, dekl. adrese: [..], 2021.gada 22.marta  

iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu, pamatojoties uz Ministru kabineta 

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

53.punktu, iznomāt pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 

76620010057 2,2 ha platībā, kas atrodas Pieniņos, Riebiņu pagastā, Riebiņu novadā, uz 6 

gadiem, nosakot nomas maksu atbilstoši Riebiņu novada domes apstiprinātajam nomas 

maksas pakalpojumu maksas cenrādim, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem 
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Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumiem” atbilstoši 

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

lauksaimniecība (kods 0101).  

 

8. Izskatot A. M., personas kods xxxxxx-xxxxx, dekl. adrese: [..], 2021.gada 22.marta  

iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu, pamatojoties uz Ministru kabineta 

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

53.punktu, iznomāt pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 

76620030101 2,75 ha platībā Zasekos, Riebiņu 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” atbilstoši 30.4 

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

lauksaimniecība (kods 0101).  

 

 

12. 

Par grozījumu veikšanu 2021. gada 16. marta Riebiņu novada domes sēdes Nr. 4 

lēmumā Nr. 1  “Par valsts budžeta aizņēmuma saņemšanu investīciju projektu “Atpūtas 

vietu izveide pie Jašas, Eikša, Salmeja un Bicānu ezeriem Rušonas pagastā Riebiņu 

novadā” realizācijai”  

Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Attīstības un plānošanas daļas vadītājas I. Jakoveles 

sagatavoto lēmumprojektu par grozījumu veikšanu 2021. gada 16. marta Riebiņu novada domes 

sēdes Nr. 4 lēmumā Nr.1  “Par valsts budžeta aizņēmuma saņemšanu investīciju projektu 

“Atpūtas vietu izveide pie Jašas, Eikša, Salmeja un Bicānu ezeriem Rušonas pagastā Riebiņu 

novadā” realizācijai”. 

Riebiņu novada dome ar 2021.gada 22.marta vēstuli Nr. 1.3-8/283 iesniedza 

izskatīšanai  

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā (turpmāk – VARAM)  prioritāro 

investīciju projektu “Atpūtas vietu izveide pie Jāšezera, Eikša, Salmeja un Bicānu ezeriem 

Rušonas pagastā Riebiņu novadā”, taču 2021. gada 15. aprīlī tika saņemta VARAM vēstule, 

kur viņi sniedz šādu viedokli – VARAM norāda, ka atbilstoši likuma “Par valsts budžetu 2021. 

gadam” 12. panta trešās daļas 5. punktam aizdevumu ir iespējams saņemt pašvaldības vienam 

noteiktam prioritāram investīciju projektam. Riebiņu novada domes iesniegtais prioritārais 

investīciju projekts paredz attīstīt vairākus atsevišķus, teritoriāli savstarpēji nesaistītus 

infrastruktūras objektus (katram objektam ir atsevišķa būvniecības dokumentācija). Līdz ar to 

VARAM ieskatā katrs no 4 infrastruktūras objektiem, kas ir iekļauts Riebiņu novada domes 

investīciju projektā, ir uzskatāms par atsevišķu investīciju projektu.   

Tāpēc veicami minētā lēmuma grozījumi. Nepieciešams izteikt Riebiņu novada domes 

sēdes Nr.4  lēmuma Nr. 1 nosaukumu šādā redakcijā: “Par valsts budžeta aizņēmuma 

saņemšanu investīciju projekta “Atpūtas vietas izveide pie Salmeja ezera Riebiņu novada 

Rušonas pagastā” realizācijai”. 

Pielikumā tabula “Informācija par investīciju projektu”, kas aizpildāma, iesniedzot 

investīciju projektu uz 3 lapām. 

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

kabineta 2021. gada 11. februāra noteikumiem Nr. 104,  pamatojoties uz likuma “ Par 

pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27.punktu, “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu 

likuma” 20.pantu, likuma “Par valsts budžetu 2021.gadam” 12.pantu, atklāti balsojot ar 15 
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balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Ineta Anspoka, Ilga 

Pokšāne, Alberts Upenieks, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Juris Sparāns, Āris Elsts, Andrs 

Sondors, Maigonis Mediņš, Edgars Vilcāns, Margarita Krole), pret, atturas nav, Riebiņu 

novada dome nolemj: 

1. Izteikt Riebiņu novada dome sēdes Nr.4  lēmuma Nr. 1 nosaukumu šādā redakcijā: 

“Par valsts budžeta aizņēmuma saņemšanu investīciju projekta “Atpūtas vietas 

izveide pie Salmeja ezera Riebiņu novada Rušonas pagastā” realizācijai”. 

2. Iesniegt Apvienojamo Preiļu, Vārkavas, Aglonas, Riebiņu pašvaldību finanšu 

komisijai saskaņojuma saņemšanai un lūgt atbalstīt ilgtermiņa saistību 

uzņemšanos Riebiņu novada attīstības programmas investīciju plānā paredzēto 

projekta “Atpūtas vietas izveide pie Salmeja ezera Riebiņu novada Rušonas 

pagastā”   iesniegšanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā.   

3. Ņemt vidēja termiņa aizņēmumu projekta “Atpūtas vietas izveide pie Salmeja 

ezera Riebiņu novada Rušonas pagastā” realizācijai EUR 250 000.00 (divi simti 

piecdesmit tūkstoši euro ) apmērā. 

4. Aizņēmuma atmaksas termiņš 15 gadi, pamatsummas atmaksu uzsākot ar 

2022.gada maiju.  

5. Aizņēmuma atmaksu garantē no Riebiņu novada pašvaldības kārtējā gada 

budžeta ieņēmumiem.  

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

 

13. 

Par zemes nomu 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Nekustamā īpašuma speciālistes I. Upenieces 

lēmumprojektu par zemes nomu. 

Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumu Nr. 350 „Publiskas personas zemes 

nomas un apbūves tiesības noteikumu” 53.punktu, 30.4 punktu,  atklāti balsojot ar 15 balsīm 

par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Ineta Anspoka, Ilga 

Pokšāne, Alberts Upenieks, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Juris Sparāns, Āris Elsts, Andrs 

Sondors, Maigonis Mediņš, Edgars Vilcāns, Margarita Krole), pret, atturas nav, Riebiņu 

novada dome nolemj: 

1. Izskatot J. K., personas kods xxxxxx-xxxxx, dekl. adrese: [..], 2021.gada 1.aprīļa 

iesniegumu par apbūvētas (garāža) zemes vienības iznomāšanu 0,024ha platībā, uz kuras 

atrodas J.Kolesnikova ēku (būvju) īpašums ar kadastra apzīmējumu 7662 505 0094, 

reģistrēts Riebiņu pagasta zemesgrāmatā 2019.gada 20.februārī, pamatojoties uz 

Ministru kabineta noteikumu Nr. 350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves 

tiesības noteikumi” 53. punktu, iznomāt pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 76620050569 0,024 ha platībā, kas atrodas Aizupes ielā 17, Riebiņos, Riebiņu 

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 noteikumi” atbilstoši 30.4 punktam. Zemes lietošanas mērķis - transporta līdzekļu 

garāžu apbūve (kods 1104). 

 

2. Izskatot zemnieku saimniecības “Graudupe”, reģ. Nr . 47701002609, jur. adrese: 

Breidaki, Rušonas pagasts, Riebiņu novads, 2021.gada 14.aprīļa iesniegumu par  zemes 

vienības iznomāšanu, pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumu Nr. 350 „Publiskas 

personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 53. punktu, iznomāt pašvaldībai 
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piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 76700120194 3,03 ha platībā, kas 

atrodas 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 noteikumi” atbilstoši 30.4 punktam. Zemes lietošanas mērķis - zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).  

 

3. Izskatot V.C., personas kods xxxxxx-xxxxx, dekl. adrese: [..], 2021.gada 15.aprīļa 

iesniegumu par 2016.gada 20.aprīlī noslēgtā zemes nomas līguma Nr.C-4  pagarināšanu, 

pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumu Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas 

un apbūves tiesības noteikumi” 53.punktu, iznomāt pašvaldībai piekritīgo zemes vienību 

ar kadastra apzīmējumu 76700110216 0,72ha platībā, kas atrodas 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 

noteikumi” atbilstoši 30.4 punktam. Zemes lietošanas mērķis - zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).  

 

4. Izskatot zemnieku saimniecības “Tūmeņi”, reģ. Nr. 41501025591, jur.  adrese: 

“Atvases’, Prīkuļi, Saunas pagasts, Riebiņu novads, 2021.gada 11.janvāra  iesniegumu 

par  zemes vienības iznomāšanu, pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumu Nr. 350 

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

pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 76700010183 ar apbūves 

tiesībām 1,1552ha platībā (dabā degradēta teritorija), kas atrodas Rušonas pagastā, 

Riebiņu novadā, uz 30 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 

noteikumi” atbilstoši 30.4 punktam.  

4.1. Mainīt zemes lietošanas mērķi no vienstāva un divstāvu daudzīvokļu māju 

apbūves (kods 0701) uz lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūvi (kods 1003). 

 

 

14. 

Par Iepirkumu komisijas lēmumu apstiprināšanu 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Iepirkumu komisijas iesniegtos lēmumus. 

Iepirkums Iepirkuma 

veids 

Uzvarētājs Summa EUR (bez PVN) 

Degvielas iegāde Riebiņu 

novada domes 

vajadzībām  

Atklāts 

konkurss 

"ASTARTE- 

NAFTA" SIA 

EIRO 61947,00 

(Atlaide 0,08 EUR) 

Publiskās pludmales 
infrastruktūras izveide 
Riebiņu novada Rušonas 
pagasta Bicānu ezera 
krastā 

Iepirkums PIL 

9.panta kārtībā 

"Zeļļi Z" SIA EIRO 18130.00 

Līgums tiks slēgts, ja tiek 

saņemts Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijas 

pozitīvs atzinums par attiecīgā 
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projekta atbilstību 

administratīvi teritoriālajai 

reformai un piešķirts valsts 

budžeta aizņēmums. 

 

Skatu torņa un atpūtas 
vietas jaunbūve Salmeja 
ezera krastā 

Atklāts 

konkurss 

"Warss+" SIA  EIRO 133467,23 

Līgums tiks slēgts, ja tiek 

saņemts Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijas 

pozitīvs atzinums par attiecīgā 

projekta atbilstību 

administratīvi teritoriālajai 

reformai un piešķirts valsts 

budžeta aizņēmums. 

 

Riebiņu novada 
pašvaldības autoceļu ar 
saistvielām nesaistītu 
segu ikdienas 
uzturēšanas darbu 
(planēšana, profilēšana, 
nošļūkšana) veikšana 
2021.gadā 

Iepirkums PIL 

9.panta kārtībā 

VAS “Latvijas 

autoceļu 

uzturētājs” 

Daugavpils ceļu 

rajons 

 

 

 

 

SIA 

“NEITRINO” 

1.daļa Sīļukalna pagasts  

8541.96 

2.daļa Galēnu pagasts  9543.9 

3.daļa   Stabulnieku pagasts 

6409.02 

4.daļa Riebiņu pagasts   

13072.72 

5.daļa  Silajāņu pagasts  

7731.9 

6.daļa   Rušonas pagasts 

13892.2 

Ēkas pārbūves 
dokumentācijas 
sagatavošana ēkai Skolas 
ielā 4 Stabulniekos, 
Stabulnieku pagastā  
Riebiņu novadā 

Iepirkums PIL 

9.panta kārtībā 

"Campaign" 

SIA 

EIRO 15650,00 

 

Ventilācijas sistēmu 
remontu veikšana 
Riebiņu vidusskolā 

Iepirkums PIL 

9.panta kārtībā 

“SALANG-P” 

SIA  

 

EIRO 12283.60 

 

Atpūtas vietu izveide pie 

Jāšezera un Eikša ezera 

Rušonas pagastā Riebiņu 

novadā  

 

Iepirkums PIL 

9.panta kārtībā 

“Smart Energy” 

SIA 

EIRO 79790,00 

Līgums tiks slēgts, ja tiek 

saņemts Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijas 

pozitīvs atzinums par attiecīgā 

projekta atbilstību 

administratīvi teritoriālajai 
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reformai un piešķirts valsts 

budžeta aizņēmums. 

 

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

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

gadījumos, atklāti balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ārija Pudule, 

Jānis Kupris, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Alberts Upenieks, Dina Staškeviča, Marija 

Bernāne, Juris Sparāns, Āris Elsts, Andrs Sondors, Maigonis Mediņš, Edgars Vilcāns, 

Margarita Krole), pret, atturas nav, nolemj: 

Apstiprināt Iepirkumu komisijā pieņemtos lēmumus. 

 

15. 

Par uzņēmēju grantu konkursa rezultātu apstiprināšanu un finansējuma sadali 

Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata projektu vadītājas Sanitas Kabakovas sagatavoto 

lēmumprojektu par uzņēmēju grantu projektu konkursa „Riebiņu novada uzņēmējiem” 

rezultātu apstiprināšanu un finansējuma sadali Riebiņu novada pašvaldības finansējuma 

saņemšanai 2021. gadā. 

2021. gada pašvaldības budžetā uzņēmēju grantu konkursam kopējais plānotais 

finansējums ir 8000,00 Eur. Šogad tika iesniegti 17 projekti par kopējo pašvaldības 

līdzfinansējuma summu Eur 28441.39 . 

Apstiprināmo projektu kopsumma ir Eur 8941.95, pašvaldības paredzētais 

finansējums budžetā 8000,00 Eur. 

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

balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Ineta 

Anspoka, Ilga Pokšāne, Alberts Upenieks, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Juris Sparāns, 

Āris Elsts, Andrs Sondors, Maigonis Mediņš, Edgars Vilcāns, Margarita Krole), pret, atturas 

nav, nolemj: 

1. Apstiprināt uzņēmēju grantu projektu konkursa „Riebiņu novada uzņēmējiem” 

vērtēšanas komisijas rezultātus pašvaldības finansējuma saņemšanai 2021. gadā: 

1.1. Piešķirt pašvaldības finansējumu pilnā apjomā projektiem: 

Projekts Nr. 2 “Iekārtu iegāde konkurētspējas palielināšanai ZS “Vilkači” Eur 1326,75; 

Projekts Nr. 6 “Ūdensvada un kanalizācijas izbūve maizes darbnīcā “Ereļu muižas maize”, Eur 

2000,00;  

Projekts Nr. 8 “Ziemas ķiploku produkcijas ražošanas efektivitātes paaugstināšana Galēnu 

pagastā”, Eur 1720,00; 

Projekts Nr. 12 “Masīvkoka dizaina priekšmetu ražošanas uzsākšana Riebiņu novadā”, Eur 

2000,00; 

Projekts Nr.13 “Aprīkojuma iegāde šūšanas darbnīcas “ŽūŠuj” izveidei”, Eur 1895,20.  

1.2. Nepiešķirt pašvaldības finansējumu projektiem: 

Projekts Nr. 1 “Sapņu, ieceru un mērķu grāmata “Sapnim, būt!” (pieprasītā līdzfinansējuma 

summa Eur 1100,00) ; 

Projekts Nr. 3 “Aroniju stādījumu ierīkošana-saimnieciskās darbības uzsākšanai nākotnē 

aroniju pārstrādes jomā” (pieprasītā līdzfinansējuma summa Eur 964,50); 

Projekts Nr. 4 “Zāģēšanas un ēvelēšanas iekārtu iegāde saimnieciskās darbības paplašināšanai 

“ (pieprasītā līdzfinansējuma summa Eur 2000,00); 

Projekts Nr.5 “Rudens aveņu dārza ierīkošana zemnieku saimniecībā “Dīķmala” (pieprasītā 

līdzfinansējuma summa Eur 2000,00); 

Projekts Nr.7 “Uzņēmēju grantu konkurss” (pieprasītā līdzfinansējuma summa Eur 1996,98); 

Projekts Nr. 9 “Darba apstākļu labiekārtošana Z/S “Jaunzemi” efektīvākai ražošanai mājas 
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apstākļos” (pieprasītā līdzfinansējuma summa Eur 2000,00); 

Projekts Nr. 10 “Tapotāja un virsfrēzes iegāde kokapstrādes darbnīcai” (pieprasītā 

līdzfinansējuma summa Eur 1066,40); 

Projekts Nr. 11 “Metāla virpas un plazmas griezēja iegāde retro auto restaurācijas darbnīcai” 

(pieprasītā līdzfinansējuma summa Eur 1596,00); 

Projekts Nr. 14 “Uzņēmējdarbības uzsākšana, attīstot gaisa kondicionieru uzstādīšanas un 

apkopes pakalpojumus ēkām un būvēm” (pieprasītā līdzfinansējuma summa Eur 1290,86); 

Projekts Nr. 15 “Elektroinstalācijas pakalpojumu nodrošināšana” (pieprasītā līdzfinansējuma 

summa Eur 1642,28); 

Projekts Nr. 16 “Atpūtas un eko tūrisma objekta “Spārītes” izveide” (pieprasītā līdzfinansējuma 

summa Eur 1952,42); 

Projekts Nr. 17 “Ogu un augļu ražošanas attīstība” (pieprasītā līdzfinansējuma summa 1890, 

00).  

2. No budžeta pozīcijas “projekts “Eiropa pilsoņiem”” novirzīt Eur 941.95 uz 

uzņēmēju grantu projektiem „Riebiņu novada uzņēmējiem” 2021. gadā. 
 

16. 

Iesniegumu izskatīšana 

16.1. 

SIA “I.C. Projekts” iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Nekustamā īpašuma speciālistes Ināras Upenieces 

lēmumprojektu par SIA “I.C. Projects”, reģ. Nr. 40103487754, 2021. gada 12. aprīļa 

iesniegumu par nekustamā īpašuma 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 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ārija Pudule, 

Jānis Kupris, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Alberts Upenieks, Dina Staškeviča, Marija 

Bernāne, Juris Sparāns, Āris Elsts, Andrs Sondors, Maigonis Mediņš, Edgars Vilcāns, 

Margarita Krole), pret, atturas nav, nolemj: 

1.  Atdalīt no nekustamā īpašuma “Kastaņi”, kadastra numurs 76760030024, zemes 

vienību 2,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 76760030025, izveidojot jaunu īpašumu. 

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

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

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. 
 

 

16.2. 

Biedrības “MK SĀBRI” iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Nekustamā īpašuma speciālistes Ināras Upenieces 

lēmumprojektu par biedrības “MK SĀBRI”, reģ. Nr. 40008224795, valdes locekļa Pētera 

Visocka personā, 2021. gada 17. marta iesniegumu par medību platību apsaimniekošanu. 

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

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

gadījumos, atklāti balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ārija Pudule, 

Jānis Kupris, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Alberts Upenieks, Dina Staškeviča, Marija 

Bernāne, Juris Sparāns, Āris Elsts, Andrs Sondors, Maigonis Mediņš, Edgars Vilcāns, 

Margarita Krole), pret, atturas nav, nolemj: 
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1.  Slēgt medību platību apsaimniekošanas līgumu par šādām zemes vienībām: 

76480020405 (0,2623 ha), 76480020459 (0,2516 ha), 76800010144 (0,2632 ha), 

76800010225 (0,2 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. 
 

 

16.3. 

A. S. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Nekustamā īpašuma speciālistes Ināras Upenieces 

lēmumprojektu par A. S., personas kods xxxxxx-xxxxx, dekl. adrese: [..], 2021. gada 3. marta 

iesniegumu par zemes gabala nomu ar apbūves tiesībām. 

Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.pantu, “Par 

valsts un pašvaldību īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”, MK noteikumiem 

Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”, MK noteikumiem 

NR. 698 “Adresācijas noteikumi” 2.9 punktu, atklāti balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris 

Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Alberts 

Upenieks, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Juris Sparāns, Āris Elsts, Andrs Sondors, 

Maigonis Mediņš, Edgars Vilcāns, Margarita Krole), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Iznomāt zemi 0,009 ha platībā garāžas būvniecībai, piešķirot apbūves tiesības 

zemes gabalā ar kadastra apzīmējumu 76620050774. 

2. Slēgt līgumu par apbūves tiesības piešķiršanu 0,009 ha platībā uz 10 gadiem. 

3. Piešķirt plānoto adresi garāžai (jaunbūvei) “Saimniecības iela 2G, Riebiņi, 

Riebiņu pagasts, Riebiņu novads”. 

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. 
 

17. 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam “Kastaņi” 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Nekustamā īpašuma speciālistes Ināras Upenieces 

lēmumprojektu par SIA “I.C. Projects”, reģ. Nr. 40103487754, jur. adrese: Ikšķile, Rīgas iela 

169-1, iesniegumu par nekustamā īpašuma “Kastaņi”, kadastra nr. 76760030024, Silajāņu 

pagastā Riebiņu novadā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76760030024 sadalīšanu divos 

zemes gabalos. 

Dome konstatē, ka nekustamā īpašuma “Kastaņi” sastāvā ietilpst divas zemes vienības 

ar kadastra apzīmējumiem 76760030024 (9,2ha) un 76760030025 (2,0ha), kas atrodas Silajāņu 

pagastā Riebiņu novadā. 

Nekustamā īpašuma “Kastaņi” sadalāmās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

76760030024 platība ir 9,2ha, tā sadalāma 2,2ha 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, 

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

izmantošanas nosacījumiem Riebiņu novada teritoriālplānojuma “Teritorijas izmantošanas un 

apbūves noteikumiem”, atklāti balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, 
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Ārija Pudule, Jānis Kupris, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Alberts Upenieks, Dina Staškeviča, 

Marija Bernāne, Juris Sparāns, Āris Elsts, Andrs Sondors, Maigonis Mediņš, Edgars Vilcāns, 

Margarita Krole), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam “Kastaņi”, kadastra 

Nr. 76760030024, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 76760030024 (platība 9,2 ha) 

sadalot divos zemes gabalos 2,2 ha un 7,0 ha platībās atbilstoši sadales shēmai. 

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

3. Noteikt zemes gabala (2,2 ha), vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc instrumentālās 

uzmērīšanas plānoto zemes lietošanas mērķi-lauksaimniecība (kods 0101). 

3.1. Noteikt zemes gabala  (2,2 ha) plānoto nosaukumu “Kastaņi”. 

3.2. Atstāt spēkā ēkām VARIS piešķirto adresi: “Kastaņi”, Latatujeva, Silajāņu 

pagasts, Riebiņu novads (kods 103873284). 

4. Noteikt zemes gabala (7,0 ha), vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc instrumentālās 

uzmērīšanas plānoto zemes lietošanas mērķi-lauksaimniecība (kods 0101). 

4.1. Atdalāmajam zemes gabalam (7,0 ha) piešķirt plānoto nosaukumu 

“Lielkastaņi”. 

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

apstiprināto teritorijas plānojumu (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 projekts izstrādājams elektroniskā formā. 

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

novada domē. 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 15.17 

 

 

Sēdes vadītājs   (personīgais paraksts)     Pēteris Rožinskis 

 

Protokoliste   (personīgais paraksts)     Karīna Nagle 

 

Protokols parakstīts 22.04.2021. 

 

Deputāti, kas piedalījās sēdē videokonferences režīmā:    Jāzeps Ivanāns 

 

 Ārija Pudule 
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Jānis Kupris 

 

 Ineta Anspoka 

 

 Ilga Pokšāne 

 

 Alberts Upenieks 

  

Dina Staškeviča 

  

Marija Bernāne 

  

Juris Sparāns 

 

Āris Elsts 

 

 Andrs Sondors 

 

Maigonis Mediņš 

 

 Edgars Vilcāns 

 

Margarita Krol



 

 
1. pielikums 

 

 

RIEBIŅU NOVADA DOME 
Reģistrācijas Nr. 90001882087 

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

Tālr. 653-24376, e-pasts riebini@riebini.lv  

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

Riebiņu novada Riebiņu pagastā 

 

MAZO GRANTU PROJEKTU 2021 PAPILDKĀRTA 

 

Nolikums mazo grantu projektu konkursa “Iedzīvotāji veido savu vidi” 

papildkārtai Riebiņu novada pašvaldības finansējuma saņemšanai 2021. 

gadā 
 

I VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 

 

1. Šis nolikums nosaka kārtību, kādā Riebiņu novada dome (turpmāk - pašvaldība) piešķir 

finansējumu projektiem, kuru mērķis ir sabiedriskā labuma sniegšana un sabiedrisko aktivitāšu 

organizēšana Riebiņu novada iedzīvotājiem.  

2. Pašvaldība līdzekļus projektiem piešķir konkursa kārtībā. Līdzekļi projektu finansēšanai tiek 

plānoti pašvaldības kārtējā gada budžetā. 

3.  Projektu pieteikumus savu mērķprogrammu īstenošanai var iesniegt: 

3.1. biedrības un nodibinājumi, to struktūrvienības, kuru juridiskā adrese ir Riebiņu novadā un 

kas savu darbību veic Riebiņu novada teritorijā; 

3.2. iedzīvotāju iniciatīvas grupas (ne mazāk kā 10 cilvēki), kas apvienojušās projekta 

realizācijai un ir Riebiņu novada iedzīvotāji. 

4.  Projektu iesniegšanas laiku izsludina vismaz trīs nedēļas iepriekš pirms projektu 

iesniegšanas. 

5. Paziņojumu par konkursu publicē Riebiņu novada domes informatīvajā laikrakstā „Riebiņu 

Novada Ziņas”, mājas lapā interneta vietnē www.riebini.lv . 

 

II PROJEKTU KONKURSA MĒRĶIS UN TEMATISKIE VIRZIENI 

 

mailto:riebini@riebini.lv
http://www.riebini.lv/
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6. Projektu konkursa mērķis ir atbalstīt NVO un vietējo iniciatīvas grupu radošus un 

sabiedriski nozīmīgus projektus, kas veicina brīvā laika, vides sakopšanas, kultūrvēstures 

aktivitāšu dažādošanu un popularizēšanu, tādejādi veicinot dzīves kvalitātes uzlabošanu 

lauku teritorijās un lauku iedzīvotāju iesaistīšanos šajās aktivitātēs. 

7. Projektu konkursa virzieni un atbalstāmās darbības:  

7.1. sabiedriski pieejamas teritorijas sakopšana, labiekārtošana un aktīvās atpūtas vietu 

izveidošana; 

7.2. dabas objekta, takas ierīkošana, labiekārtošana; 

7.3. informatīvo stendu, zīmju vai norāžu izveide un uzstādīšana, atjaunošana; 

7.4. daudzdzīvokļu ēku apkārtnes labiekārtošana; 

7.5. sava pagasta atpazīstamības veicināšana caur radošiem projektiem; 

7.6. veselīga dzīvesveida un drošas vides veicināšana; 

7.7. sava pagasta vēstures popularizēšana; 

7.8. kapsētu teritoriju labiekārtošana (atbalsta apjoms kapsētu teritorijām ne vairāk kā 500,00 

Eur pašvaldības līdzfinansējuma) 

 

III PROJEKTU FINANSĒŠANAS NOSACĪJUMI, ATBALSTĀMĀS UN 

NEATBALSTĀMĀS IZMAKSAS 

 

8. Viena vietējās iniciatīvas grupa un biedrība var iesniegt tikai vienu projekta pieteikumu.  

9. Projektu konkursa kopējais finansējums 4805,00 EUR, no tiem 1805,00 Eur Riebiņu 

novada domes finansējums, 3000,00 Eur Latvijas Pašvaldību savienības 

finansējums. 

10. Minimālais finansējums vienam projektam netiek ierobežots, maksimālais, ko 

piešķir pašvaldība ir 700 EUR (izņemot 7.8. punktā minēto aktivitāšu finansēšanu - 

atbalsta apjoms kapsētu teritorijām ne vairāk kā 500,00 Eur pašvaldības 

līdzfinansējuma ). 

11. Izmaksām jābūt tieši saistītām ar projekta īstenošanu. Atbalstāmās izmaksas var būt: 

 materiālo līdzekļu, pamatlīdzekļu, inventāra iegāde un pakalpojumi 

aktivitāšu nodrošināšanai. 

12. Neatbalstāmās izmaksas ir: 

 administratīvās izmaksas, balvas, atalgojums par paveikto darbu un 

ēdināšana, t.sk. ēdināšanas pakalpojuma saņemšana. 

13. Projekta ietvaros nevar tikt finansēti Riebiņu novada pašvaldības iestāžu un to 

struktūrvienību organizētie pasākumi. 
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14. Projekta izmaksas ir atbalstāmas tikai tādā gadījumā, ja tās ir pierādāmas ar 

grāmatvedības un maksājumus apliecinošiem dokumentiem.  

15. Iesniedzēja līdzfinansējums projektu īstenošanai 7.1. – 7.7. punktā norādītajām 

aktivitātēm ir vismaz 10%. Kapsētu teritoriju labiekārtošanai (7.8.punkts) 

līdzfinansējums vismaz 40%, neierēķinot brīvprātīgā darba aprēķinu un degvielu. 

16. Projekta ieviešanas laiks – līdz 2021. gada 30. oktobrim projektu sākuma termiņš – ne 

ātrāk kā 2021. gada 1. jūnijs  

 

IV PROJEKTA PIETEIKUMA SATURS UN NOFORMĒJUMS 

 

17. Projekta pieteikums iesniedzams latviešu valodā, datorrakstā, noformēts uz A4 formāta 

lapām. 

18. Projekta pieteikumā jāietver: 

18.1. aizpildīta projekta pieteikuma veidlapa (1. pielikums) 

18.2. aizpildīta projekta izmaksu tāme (2. pielikums); 

18.3. saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku, ja projektā ir paredzēta 

stacionāru pamatlīdzekļu izvietošana (piem., soliņu uzstādīšana).  

18.4. apliecinājums no sadarbības partneriem un/vai projekta līdzfinansētājiem, par 

iesaistīšanos projekta aktivitātēs, konkrēti veicamajiem pienākumiem un 

plānoto finansējumu, ja plānots līdzfinansējums.  

18.5. Potenciālo piegādātāju/pakalpojumu veicēju piedāvājums/-i. 

18.6. citi projektu raksturojoši materiāli un pielikumi pēc pretendenta ieskatiem 

(rekomendācijas, pasākuma programmas, ieceres aprakstu, skices, u.c.). 

19. Projekta pieteikuma elektroniskā versija PDF formātā (viss pieteikums un visi klāt 

pievienotie pielikumi) jāiesniedz elektroniski ieskenējot kā vienu dokumentu (ieskenēts 

PDF formātā), nosūtot to uz elektronisko pastu: ilze.kudina@riebini.lv  

20. Aizpildīts projekta pieteikums iesniedzams vienā eksemplārā, sanumurēts un cauršūts. 

 

V DOKUMENTU IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA 

 

21. Šīs kārtības IV nodaļā norādīto dokumentu iesniegšanas termiņš ir no 2021. gada 22. 

aprīļa līdz 2021. gada 17. maijam. 

22. Projekta iesniedzējs norādītos dokumentus iesniedz personīgi Riebiņu novada pašvaldībā 

sekretariātā, iepriekš sazinoties pa tālruni 22417265 vai pa pastu Riebiņu novada domē, 

Saules iela 8, Riebiņu pagasts, Riebiņu novads, LV-5326. Ar norādi „Mazo grantu projektu 

mailto:ilze.kudina@riebini.lv
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2021 konkursa papildkārtai”. Nosūtot pa pastu pēdējais pasta zīmogs ir 2021. gada 14. 

maijs.  

23. Pretendenta iesniegts projekta pieteikums ir apliecinājums tam, ka iesniedzējs ir iepazinies 

ar konkursa nolikumu, ievēro to pilnībā un uzņemas atbildību par nolikumā minēto 

noteikumu izpildīšanu. 

24. Visus projekta pieteikumus Riebiņu novada dome reģistrē speciāli izveidotā projektu 

pieteikumu reģistrācijas lapā. 

 

VI PROJEKTA PIETEIKUMA VĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA UN KRITĒRIJI 

 

25.  Projektu pieteikumu vērtēšanu veic Riebiņu novada domes ievēlēta vērtēšanas komisija 

(turpmāk – komisija) 5 (piecu) komisijas locekļu sastāvā.  

26. Projekta pieteikumus komisija vērtē divās kārtās:  

26.1. projektu pieteikumu atbilstību administratīvajiem kritērijiem; 

26.2. projektu pieteikumu atbilstību kvalitātes kritērijiem. 

27.  Pirmajā vērtēšanas kārtā vērtē iesniegtā projekta atbilstību administratīvajiem kritērijiem 

(novērtē ar “jā” vai “nē”): 

27.1. projekta pieteikums ir iesniegts nolikumā noteiktajā termiņā; 

27.2. projekta iesniedzējs atbilst nolikuma I nodaļā noteiktajām prasībām;  

27.3. projekta pieteikums ir latviešu valodā un noformēts atbilstoši šī nolikuma IV 

nodaļā noteiktajām prasībām; 

27.4. projekta pieteikums atbilst konkursa mērķim un tematiskajiem virzieniem; 

27.5. projekta pieteikums satur visu prasīto informāciju; 

27.6. ir pievienoti nepieciešamie pielikumi; 

27.7. projekta budžetā iekļautās izmaksas atbilst III nodaļā minētajām prasībām. 

28.  Projekta pieteikums tiek virzīts vērtēšanai otrajā kārtā, ja atbilst visiem administratīvas 

vērtēšanas kritērijiem. Kritēriji 27.5. un 27.6. ir precizējami, pārējie kritēriji nav precizējami 

un ja projekts neatbilst kādam no kritērijiem, tas tālāk netiek vērtēts. 

29.  Gadījumā, ja trūkst kādas ziņas vai dokumenti, komisijai ir tiesības pieprasīt nepieciešamos 

dokumentus vai iztrūkstošo informāciju. Ja 5 dienu laikā prasītā informācija netiek 

iesniegta, projekta iesniedzējs tiek izslēgts no turpmākās piedalīšanās konkursā, par ko tiek 

rakstiski informēts. 

30. Projektu pieteikumu vērtēšanas otrajā kārtā vērtē projektu pieteikumus pēc kvalitatīviem un 

finanšu kritērijiem (punktu sistēmā 0-5): 

30.1. Projektu vērtēšanas kritēriji un papildus nosacījumi: 
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Vērtēšanas kritērijs Apraksts Vērtējuma 

skala 

Sabiedriskais nozīmīgums Projekta aktivitātes, labums un rezultāti 

brīvi pieejams plašākai sabiedrības daļai 

(ciems, novads). Projekts būtiski uzlabo 

noteiktas sabiedrības daļas dzīves kvalitāti. 

0-5 

Projekta efektivitāte Risināmās problēmas nozīmīgums. Projekta 

dalībnieku aktivitāte un skaits projekta 

īstenošanā. 

0-5 

Radošā pieeja Projekta idejas vai izpildījuma oriģinalitāte, 

novitāte. 

0-5 

Projekta izmaksu 

pamatojums, atbilstība 

plānotajām projekta 

aktivitātēm, pašu 

līdzfinansējuma apjoms 

Pamatotas projekta aktivitāšu izmaksas, ir 

nodrošināts projekta iesniedzēja 

līdzfinansējums atbilstoši konkursa 

nolikumam, kā arī no citiem finanšu 

avotiem piesaistīts finansējums. 

0-5 

Projekta izstrādes kvalitāte Projekta mērķu, uzdevumu un rezultātu 

precīzs apraksts, projekta īstenošanai 

ieplānotā laika un finanšu resursu atbilstība 

noteikto uzdevumu sasniegšanai  

0-5 

31.  Vērtēšanas solis – 0,5 punkts. Augstākais vērtējums - 5 punkti, zemākais - 0 punkti. 

Maksimālais iespējamais vērtējums - 25 punkti. 

32.  Netiek atbalstīti tie projekti, kuru kopējā vērtējuma punktu summa ir mazāka par 50% no 

maksimālās iespējamās iegūstamās punktu summas, tas ir - 12.5 punkti. 

33. Projekti tiek vērtēti attālinātā darba režīmā. Projektu pieteikumi ar visiem pielikumiem tiek 

nosūtīti vērtēšanas komisijai uz e-pastu. Katrs vērtēšanas komisijas loceklis aizpilda 

vērtēšanas kritēriju veidlapu un nosūta projekta konkursa koordinatorei. Nepieciešamības 

gadījumā tiek rīkota tikšanās zoom. 

34.  Komisija ir tiesīga piešķirt daļēju finansējumu projekta īstenošanai, pamatojoties uz 

projekta lietderīgumu un iegūtajiem punktiem. 

35.  Gadījumā, ja tiek iegūts vienāds punktu skaits, priekšroka tiks dota projektiem, kuriem ir 

nodrošināts lielāks iesniedzēja līdzfinansējums.  

35.1. Ja vairāki projektu iesniegumi ir saņēmuši vienādu punktu skaitu, komisijas lēmumu  

pieņem atklāti balsojot.  

36. Komisija atbalsta projekta pieteikumus, kuri saņēmuši lielāko punktu skaitu. 

37. Komisija projektu sarakstu rekomendē apstiprināšanai Riebiņu novada domes sēdē. Dome 

pieņem lēmumu par finansējuma piešķiršanu projektiem. 

38. Finansēto projektu saraksts tiek publicēts mājas lapā www.riebini.lv.  

39. Komisijai ir tiesības: 

39.1. lemt par projektu pieteikumu neatbilstību konkursa nolikuma prasībām; 

39.2. veikt aritmētisko kļūdu labojumus pretendentu piedāvājumos; 

http://www.riebini.lv/
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39.3. samazināt atbalstāmā projekta pieprasīto finansējumu un izvēlēties atbalstāmās 

aktivitātes; 

39.4. pieaicināt komisijas darba speciālistus un ekspertus bez balss tiesībām. 

 

VII LĪGUMA NOSLĒGŠANA UN PROJEKTU IEVIEŠANA 

 

40. Līgumsaistību noformēšanu ar projekta īstenotāju Riebiņu novada dome veic ne vēlāk 

kā 20 dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par konkursa rezultātiem. 

41. Līgumu paraksta organizācijas pārstāvis ar paraksta tiesībām vai organizācijas 

pilnvarota persona. 

42. Projektu finansē Riebiņu novada dome un Latvijas Pašvaldību savienība, veicot avansa 

maksājumu 100% apmērā uz projekta pieteikumā norādīto bankas kontu no projektam 

piešķirtā programmas finansējuma saskaņā ar noslēgto līgumu.  

43. Piešķirtie līdzekļi ir paredzēti tikai atbalstītā projekta realizēšanai, un nav pieļaujams 

tos izlietot citiem mērķiem un pasākumiem. 

44. Ja finansējuma saņēmējs nav izpildījis līguma nosacījumus, līgumslēdzējam ir tiesības 

pieprasīt pilnu vai daļēju saņemtā finansējuma atmaksu. 

45. Ja kāds no projekta iesniedzējiem, par kuriem komisija ir pieņēmusi lēmumu par 

finansējuma piešķiršanu, neslēdz līgumu vai atsauc projekta pieteikumu, Līgumu 

noslēdz ar projekta iesniedzēju, kurš ieguvis nākamo lielāko punktu skaitu. 

46. Projekta īstenotājiem projekta īstenošanas laikā jāveic projekta ietvaros plānoto 

aktivitāšu fotofiksācija gan darba procesā, gan rezultāts. Jābūt vismaz 10 

kvalitatīvām bildēm, viena bilde ne mazāk kā 3 MB lielumā. 

47. Projektu īstenotājiem visos publicitātes materiālos jāiekļauj informācija par projektam 

piešķirto Riebiņu novada pašvaldības finansējumu. Viens publicitātes raksts ar 

fotogrāfijām ir jāsagatavo un jāiesniedz domei ievietošanai mājas lapā 

www.riebini.lv    

 

VIII ATSKAITĪŠANĀS KĀRTĪBA PĒC PROJEKTA IEVIEŠANAS 

 

48.  Projekta iesniedzējs, kurš saņēmis līdzfinansējumu, divu nedēļu laikā pēc projekta 

īstenošanas beigu termiņa (līdz 2021. gada 12. novembrim) iesniedz pašvaldībā:  

48.1. projekta darbības un rezultātu pārskatu (saskaņā ar 3. pielikumu); 

48.2. projekta Finansējuma izlietojuma atskaiti (saskaņā ar 4. pielikumu) un darījumus 

apliecinošo dokumentu (čekus, kvītis, pavadzīmes u.c.) kopijas, uzrādot arī 

http://www.riebini.lv/
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oriģinālus (visi maksājumi jāveic bezskaidrā naudā – t.i. ar bankas 

pārskaitījumu); 

49. Finanšu atskaitē projekta realizētājs atskaitās par visu piešķirto un izlietoto finansējuma 

summu 100% apmērā. 

50. Pārskatos iekļautajām ziņām ir jābūt patiesām un detalizētām, tām jāsatur visa 

nepieciešamā informācija. 

51. Pēc konkursa organizatora pieprasījuma, finansētā projekta izpildītājam ir pienākums 

sniegt visu ar projekta realizēšanu saistīto informāciju. Ja pārskatos sniegtā informācija 

ir nepietiekama, Riebiņu novada dome informē projekta īstenotāju par nepieciešamību 

to precizēt vai papildināt. 

52. Ja projekts netiek īstenots noteiktajā termiņā un atbilstoši iesniegtajam projektam vai 

piešķirtais finansējums netiek izlietots paredzētajiem mērķiem un tiek fiksēti finanšu 

pārkāpumi, pašvaldības dome lemj par piešķirtā finansējuma atmaksu. 

 

Pielikumi:  

1. projekta pieteikuma veidlapa; 

2. projekta izmaksu tāmes veidlapa; 

3. projekta darbības un rezultātu pārskata veidlapa; 

4. projekta finansējuma izlietojuma atskaites veidlapa. 

 

Domes priekšsēdētājs          Pēteris Rožinskis 
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2.pielikums 

 

FINANSĒJUMA SADALE 2020.GADAM MĀCĪBU LITERATŪRAS UN MĀCĪBU 

LĪDZEKĻU IEGĀDEI PA IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒM 

Izglītības 

iestāde 

 Pamata un vid. izgl. 5-6 gad. Izglītojamajiem  
Skolēnu 

skaits  

uz 

01.01. 

2021. 

Mācību 

literatūras 

iegādei 

 

Mācību 

līdzekļu 

iegādei 

 

Digitālie 

mācību 

 līdzekļi 

Izglītoja-

mo 

skaits uz 

01.01. 

2021. 

 

Mācību 

literatūras 

iegādei 

 

Mācību 

līdzekļu 

iegādei  

Digitālie 

mācību 

līdzekļi 

Galēnu  

pamatskola 

60 395.97 594.27 236.18 27 178.19 267.42 106.28 

Rušonas 

pamatskola 

49 323.37 485.32 192.88 30 197.98 297.14 118.09 

Riebiņu  

vidusskola 

158 1042.72 1564.91 621.94 0 0 0 0 

Riebiņu  

PII 

0 0 0 0 53 349.77 524.94 208.63 

KOPĀ 267 1762,06 2644.5 1051 110 725.94 1089.50 433 

 

KOPĀ: Literatūrai 2488;  māc.līdzekļiem- 3734; digitālajiem  mācību līdzekļiem- 1484 EUR  

377 izglītojamie 
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3.PIELIKUMS  

Domes 2021.gada 20.aprīļa lēmumam nr. 

 

Novadā 

224 ceļi 

A gr 

Km 

125,10

3 

B gr 

Km 

142,3

23 

C gr 

Km 

75,80

6 

Kopā 

Km 

343,2

32 

Ceļa 

nr. 

A gr 

Ceļa 

nr. 

B gr 

Ceļa  

nr. 

 C gr 

Ielas 

 

Galēnu 
pag. 

34 ceļi 

20,185 

(6 

ceļi) 

26,573 

(18 

ceļi) 

10,862 

(10 

ceļi) 

  

57,62 

1,3,5, 

6,9,13 

2,4,7,10, 

11,12,15, 

16,18,19, 

21,24,27, 

29,30,35, 

37,40 

8,14,17, 

20,25,26, 

28,31,33, 

36 

6,878 

(10) 

grants 19,775 23,588 4,842 48,205     

melnais 0,41 0 0 0,41     

bez 

seguma 

0 2,985 6,02 9,005     

         

Sīļukalna 
pag. 

30 ceļi 

9,093 

(4 

ceļi) 

27,24 

(18 

ceļi) 

9,885 

(8 

ceļi) 

46,217 4,12,13, 

16 

1,3,7,8, 

10,11,14, 

18,19,20, 

21,23,24, 

25,27,28, 

29,30 

2,5,6,15, 

17,22,31, 

32 

0,55 

(1) 

grants 9,093 27,24 7,425 43,757     

melnais 0 0 0 0     

bez 

seguma 

0 0 2,46 2,46     

         

Silajāņu 
pag. 

23 ceļi 

5,5 

(2 

ceļi) 

23,7 

(11 

ceļi) 

7,975 

(10 

ceļi) 

37,175 4,7 1,2,3,5, 

6,8,9,10, 

17,18,22 

12,13,14, 

15,19,20, 

23,26,28, 

30 

1,79 

(4) 

grants 3,6 14,29 1,36 19,25     

melnais 0 0 0 0     

bez 

seguma 

1,9 9,41 6,615 17,925     

         

Stabuln. 

pag. 

29 ceļi 

21,05 

(5 

ceļi) 

24,052 

(12 

ceļi) 

6,325 

(12 

ceļi) 

51,427 1,2,3, 

4,5 

6,7,8,11, 

12,13,14, 

15,16,17, 

26,33 

 

9,10,18, 

19,20,21, 

27,28,30, 

32,34,35 

3,506 

(5) 

grants 10,73 22,435 2,905 36,07     

melnais 10,32 1,015 0,5 11,835     

bez 

seguma 

0 0,602 2,92 3,522     

         

Riebiņu 
pag. 

48 ceļi 

34,05 

(14 

ceļi) 

19,71 

(12 

ceļi) 

22,86 

(22 

ceļi) 

76,62 3,7,9,15, 

36,37,40, 

41,48,50, 

55,56,57, 

68 

2,4,5,6, 

11,14,17, 

42,43,54, 

61,62 

8,13,16,18, 

35,38,39, 

45,46,49, 

51,52,53, 

58,59,60, 

63,64,66, 

67,69,70 

8,561 

(16) 
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grants 31,65 18,58 21,91 72,14     

melnais 2,4 0 0 2,4     

bez 

seguma 

0 1,13 0,95 2,08     

         

Rušonas 
pag. 

60 ceļi 

35,225 

(9 

ceļi) 

51,195 

(27 

ceļi) 

17,899 

(24 

ceļi) 

104,319 1,13,14, 

16,18,22’ 

28,31,35 

3,4,5,6,9,10, 

11,12,17,19, 

20,21,23,24,25, 

26,27,30,38 

40,43,54 

29,33,34, 

36,45,47, 

52,57,58, 

59,60,61, 

62,64,65, 

66,68,69, 

70,71,72, 

76,77 

3,8 

(8) 

grants 29,62 39,825 8,59 78,035     

melnais 0,12 0,07 0 0,19     

bez 

seguma 

5,485 11,3 9,309 26,094     

 
 

 


