
 

 
RIEBIŅU NOVADA DOME 

Reģistrācijas Nr. 90001882087 

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

DOMES SĒDES PROTOKOLS 
 

Riebiņu novada Riebiņu pagastā 
VIDEOKONFERENCES REŽĪMĀ 

 

2021. gada 18. maijā        Nr. 8 

 

Sēde sasaukta plkst. 14.00 

Sēdi atklāj plkst. 14.04 

 

Sēdes darba kārtībā: 

 

 

 

Sēdi vada priekšsēdētājs Pēteris Rožinskis 

Protokolē lietvede Karīna Nagle 

 

Sēdē piedalās: 

N.p.k. Skatāmais jautājums Ziņotājs 

1. 

Par saistošo noteikumu Nr. 3/2021 “Par grozījumiem 

2021.gada 19.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2/2021 

„Par Riebiņu novada domes 2021.gada budžetu” projektu 

P. Rožinskis 

2. 

Par saistošo noteikumu Nr. 4/2021 “Par grozījumiem 

Riebiņu novada domes 2005. gada 23. augusta saistošajos 

noteikumos Nr. 7 “RIEBIŅU NOVADA PAŠVALDĪBAS 

NOLIKUMS”” projektu 

P. Rožinskis 

3. 
Par degvielas patēriņu normu apstiprināšanu  

pašvaldības pārziņā esošai mazajai dārza moto tehnikai 

P. Rožinskis 

4. 

Par Kārtības, kādā Riebiņu novada izglītības iestāžu 

skolēni un skolotāji tiek apbalvoti par sasniegumiem 

mācību priekšmetu olimpiādēs, ārpusklases konkursos un 

sporta sacensībās 2020./2021. m. g., projekta 

apstiprināšanu 

P. Rožinskis 

5. Iesniegumu izskatīšana P. Rožinskis 

6. 
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam 

īpašumam „Kastaņi” 

P. Rožinskis 

7. 
Par zemes nomu P. Rožinskis 

8. 
Par Riebiņu novada domes 16.03.2021. sēdes Nr. 4 lēmuma 

Nr. 5.24  “I.B. iesnieguma izskatīšana” atcelšanu 

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

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

Maigonis Mediņš 

 

Domes administrācijas pārstāvji:  Sīļukalna pagasta teritoriālās pārvaldes vadītāja I. Broka-

Kazāka, domes izpilddirektors J. Leicis, Sociālā dienesta vadītāja S. Sprindža, Bāriņtiesas 

priekšsēdētāja M. Bogdanova 

 

Nepiedalās:  Edgars Vilcāns (iemesls nav zināms), Margarita Krole (attaisnojošo iemeslu dēļ), 

Andrs Sondors (attaisnojošo iemeslu dēļ) 

 

Domes priekšsēdētājs ierosina iekļaut darba kārtībā papildus sagatavotus šādus 

jautājumus: 

1. Par Iepirkumu komisijas lēmumu apstiprināšanu; 

2. Par Riebiņu novada domes 15.01.2019. sēdes lēmuma Nr. 21 “Par zemes ierīcības 

projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam “Kalna Sprindži 1” (prot. Nr. 1) 

precizēšanu; 

3. Par adrese likvidēšanu; 

4. Par uzstādītā aukstā ūdens skaitītāju, īres un komunālo pakalpojumu parādu 

dzēšanu; 

5. Par nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāda un nokavējuma naudas dzēšanu 

fizisko personu nāves gadījumā, ja nav iespējams piedzīt no mantiniekiem; 

6. Nekustamā īpašuma nodokļa parāda un  nokavējuma naudas dzēšanu  Dzīvokļu 

īpašnieku kooperatīvajai sabiedrībai “Bašķi 3” (reģistrācijas Nr. 41503029742); 

7. Iesniegumu izskatīšana; 

8. Par piedalīšanos Izglītības un zinātnes ministrijas un Jaunatnes starptautisko 

programmu aģentūras rīkotajā projektu konkursā “Atbalsts jauniešiem COVID-

19 pandēmijas radīto seku mazināšanai”; 

9. Par nekustamo īpašumu “Sunepu meži” un “Līči” nosacītās cenas apstiprināšanu. 

 

Atklāti balsojot ar 12 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ārija Pudule, Jānis 

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

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

Apstiprināt sēdes darba kārtību, iekļaujot papildus 9 (deviņus) kā darba kārtības 

nākamos jautājumus, un sākt sēdi. 

 

 

1. 

Par saistošo noteikumu Nr. 3/2021 “Par grozījumiem 2021.gada 19.janvāra 

saistošajos noteikumos Nr. 2/2021 „Par Riebiņu novada domes 2021.gada budžetu” 

projektu 
Ziņo P. Rožinskis 

Novada dome izskata Finanšu komitejas un domes ekonomistes V. Bogdanovas saistošo 

noteikumu Nr. 3/2021 “Par grozījumiem 2021.gada 19.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 

2/2021 „Par Riebiņu novada domes 2021.gada budžetu” projektu 
Novada dome saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 27. punktu, atklāti balsojot 

ar 12 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Ineta Anspoka, 

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

Maigonis Mediņš), pret, atturas nav, nolemj: 
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Apstiprināt saistošo noteikumu Nr. 3/2021 “Par grozījumiem 2021.gada 19.janvāra 

saistošajos noteikumos Nr. 2/2021 „Par Riebiņu novada domes 2021.gada budžetu” 

projektu (skatīt 1. pielikumu). 

 

2. 

Par saistošo noteikumu Nr. 4/2021 “Par grozījumiem Riebiņu novada domes 2005. gada 

23. augusta saistošajos noteikumos Nr. 7 “RIEBIŅU NOVADA PAŠVALDĪBAS 

NOLIKUMS”” projektu 
Ziņo P. Rožinskis 

Novada dome izskata Finanšu komitejas lēmumprojektu par saistošo noteikumu Nr. 

4/2021 “Par grozījumiem Riebiņu novada domes 2005. gada 23. augusta saistošajos noteikumos 

Nr. 7 “RIEBIŅU NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS” projektu (skat. 2. pielikumu). 

 Novada dome, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, atklāti balsojot 

ar 12 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Ineta Anspoka, 

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

Maigonis Mediņš), pret, atturas nav, nolemj: 

Apstiprināt saistošo noteikumu Nr. 4/2021 “Par grozījumiem Riebiņu novada domes 

2005. gada 23. augusta saistošajos noteikumos Nr. 7 “RIEBIŅU NOVADA 

PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS”” projektu (skatīt 2. pielikumu). 

 

 

3. 

Par degvielas patēriņu normu apstiprināšanu  

pašvaldības pārziņā esošai mazajai dārza moto tehnikai 
Ziņo P. Rožinskis 

Novada dome izskata Finanšu komitejas un domes Sagādes un loģistikas speciālista A. 

Lepera lēmumprojektu par degvielas patēriņu normu apstiprināšanu pašvaldības pārziņā esošai 

mazajai dārza moto tehnikai (skat. 3. pielikumu). 

 Novada dome, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, atklāti balsojot 

ar 12 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Ineta Anspoka, 

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

Maigonis Mediņš), pret, atturas nav, nolemj: 

Apstiprināt degvielas patēriņu normas pašvaldības pārziņā esošai mazajai dārza moto 

tehnikai saskaņā ar 3. pielikumu. 

 

 

4. 

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

par sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs, ārpusklases konkursos un sporta 

sacensībās 2020./2021. m. g., projekta apstiprināšanu 
Ziņo P. Rožinskis 

Novada dome izskata Finanšu komitejas un Izglītības jautājumu koordinatores Evelīnas 

Visockas lēmumprojektu par Kārtības, kādā Riebiņu novada izglītības iestāžu skolēni un 

skolotāji tiek apbalvoti par sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs, ārpusklases 

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

Novada dome, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta 27.punktu, kurš 

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

atklāti balsojot ar 12 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ārija Pudule, Jānis Kupris, 

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

Sparāns, Āris Elsts, Maigonis Mediņš), pret, atturas nav, nolemj: 
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Apstiprināt Kārtības, kādā Riebiņu novada izglītības iestāžu skolēni un skolotāji tiek 
apbalvoti par sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs, ārpusklases konkursos un 

sporta sacensībās 2019./2020. m. g., projektu (saskaņā ar 4. pielikumu). 

 

 

5. 

Iesniegumu izskatīšana 

5.1. 

Galēnu Kultūrvēstures biedrības iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Novada dome izskata Finanšu komitejas lēmumprojektu par Galēnu Kultūrvēstures 

biedrības 2021.gada 5.maija iesniegumu par līdzfinansējuma piešķiršanu 1200 eur apmērā 

“Latvijas valsts mežu un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītās Latgales kultūras programmas 

2021”  konkursā iesniegtajam projektam “Galēnu muižas kompleksa popularizēšana un 3D 

vizualizācija”. 

Projekta mērķis ir izveidot kvalitatīvu 3D vizualizāciju, vēsturisku attēlojumu, kas būtu 

par pamatu videostāstam ar 3D elementiem. Šis stāsts tiks popularizēts sociālajos tīklos, masu 

medijos, aktivizējot cilvēkus ieguldīt savu laiku, enerģiju, naudu muižas kompleksa 

atdzimšanas darbos, tā saglabājot Latgales kultūrvēsturisko mantojumu. Projektam piešķirtais 

finansējums 2500 eur.  

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

21.panta 27.punktu, atklāti balsojot ar 12 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ārija 

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

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

Piešķirt Galēnu Kultūrvēstures biedrībai līdzfinansējumu EUR 1200 projektam “Galēnu 

muižas kompleksa popularizēšana un 3D vizualizācija” no ienākumu palielinājuma. 

 

5.2. 

R. P. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Novada dome izskata Finanšu komitejas lēmumorojektu par R. P. (personas kods 

xxxxxx-xxxxx), dzīv. xxx, 2021. gada 8. aprīļa iesniegumu par rēķina apmaksu EUR 29,92 

apmērā, kas radies par elektrības padeves pieslēguma nodrošināšanu pašvaldības īpašumā 

esošajam dzīvoklim, kas tika izīrēts R. P. [..] 

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

21.panta 27.punktu, atklāti balsojot ar 12 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ārija 

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

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

Apmaksāt R.P. (personas kods xxxxxx-xxxxx) elektrības pieslēguma rēķinu EUR 29,92 

apmērā. 

 

5.3. 

L. D. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas lēmumprojektu par L.s 

D., personas kods xxxxxx-xxxxx, iesniegumu, kurā viņa 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, 
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5.punktu, kur saskaņā ar 2014.gada 21.oktobra pilnvarojuma līgumu Nr. 8-21/1757, kas paredz, 

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

makšķerēšanas nodrošināšanu un apsaimniekošanas pasākumu ieviešanu visā Rušonu ezera 

teritorijā.  

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

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

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

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

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

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

limita. 

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

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

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

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

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

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

garuma limita. 

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

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

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

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

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

aktos prasītajiem kritērijiem, atklāti balsojot ar 12 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps 

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

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

Riebiņu novada dome nolemj: 

1. Atļaut L.D., personas kods xxxxxx-xxxxx, izmantot zvejā Rušona ezerā vienu murdu 

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

eiro, deviņdesmit divi centi) par murdu. 

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

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

pašvaldībai un saņemta zvejas licence, ievērojot visus Ministru kabineta 2007.gada 

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

 

 

5.4. 

J. O. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas lēmumprojektu par J. 

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

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

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

limita.  

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

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

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

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

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

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

garuma limita. 

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

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

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

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

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

aktos prasītajiem kritērijiem, atklāti balsojot ar 12 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps 

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

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

Riebiņu novada dome nolemj: 

1. Atļaut J. O., 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”. 

 

5.5. 

S. B. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas lēmumprojektu par S. 

B., 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, 
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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 S. B. atbilst normatīvajos 

aktos prasītajiem kritērijiem, Riebiņu novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm par (Pēteris 

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

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

atturas nav, nolemj: 

1. Atļaut S. 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”. 

 

5.6. 

V. D. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas lēmumprojektu par V. 

D., personas kods xxxxxx-xxxxx, iesniegumu, kurā viņa lūdz piešķirt limitu rūpnieciskajai 

zvejai pašpatēriņam ar tīklu (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 ”. 
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    Ņemot vērā soda reģistra datus, pārbaudot informāciju, ka V. D. atbilst normatīvajos 

aktos prasītajiem kritērijiem, Riebiņu novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm par (Pēteris 

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

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

atturas nav, nolemj: 

1. Atļaut V. D., 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”. 

 

5.7. 

J. V. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas lēmumprojektu par 

J.V., personas kods xxxxxx-xxxxx, iesniegumu, kurā viņš lūdz piešķirt limitu rūpnieciskajai 

zvejai pašpatēriņam ar tīklu (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. V. atbilst normatīvajos 

aktos prasītajiem kritērijiem, Riebiņu novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm par (Pēteris 

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

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

atturas nav, nolemj: 

1. Atļaut J. V., 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. 



9 
 

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”. 

 

5.8. 

I. Š. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas lēmumprojektu par I. 

Š., personas kods xxxxxx-xxxxx, iesniegumu, kurā viņa lūdz piešķirt limitu rūpnieciskajai 

zvejai pašpatēriņam ar tīklu (garums līdz 25 m) Jašas 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 I. Š. atbilst normatīvajos 

aktos prasītajiem kritērijiem, Riebiņu novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm par (Pēteris 

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

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

atturas nav, nolemj: 

1. Atļaut I.Š., personas kods xxxxxx-xxxxx, izmantot zvejā Jašas ezerā vienu tīklu līdz 25 

m garumā, nosakot gada zvejas tiesību nomu 28,50 EUR (divdesmit astoņi eiro, 50 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”. 

 

5.9. 

P. T. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 
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Novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas lēmumprojektu par P. 

T., personas kods xxxxxx-xxxxx, iesniegumu, kurā viņš lūdz piešķirt limitu rūpnieciskajai 

zvejai pašpatēriņam ar tīklu (garums līdz 30 m) Salmeja 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 P. T. atbilst normatīvajos 

aktos prasītajiem kritērijiem, Riebiņu novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm par (Pēteris 

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

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

atturas nav, nolemj: 

1. Atļaut P.T., personas kods xxxxxx-xxxxx, izmantot zvejā Salmeja 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”. 

 

5.10. 

A. A. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un Nekustamā īpašuma 

speciālistes Ināras Upenieces lēmumprojektu par A. A., personas kods xxxxxx-xxxxx, 2021. 

gada 5. maija 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 12 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ārija Pudule, 

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

Bernāne, Juris Sparāns, Āris Elsts, Maigonis Mediņš), pret, atturas nav, nolemj: 
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1.  Atdalīt no nekustamā īpašuma “Asari”, kadastra numurs 76800040001, zemes vienību 

1,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 76800010103 un 1,0 ha platībā ar kad. 

apzīmējumu 76800040124, izveidojot jaunu īpašumu. 

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

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

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. 

 

 

 

6. 

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

Novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un Nekustamā īpašuma 

speciālistes Ināras Upenieces lēmumprojektu par sertificēta zemes ierīkotāja Māra Seržana, 

sertifikāta numurs AA0168, 2021.gada 11.maijā elektroniski iesniegtu iesniegumu par zemes 

ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Kastaņi”, kadastra numurs 

76760030024, kas atrodas Latatujevā, Silajāņu pagastā, Riebiņu novadā, konstatēts, ka 

izstrādātais zemes ierīcības projekts atbilst pašvaldības teritorijas plānojumam.  

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

noteikumiem Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, Riebiņu novada dome, 

atklāti balsojot ar 12 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ārija Pudule, Jānis Kupris, 

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

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

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam „Kastaņi” (kadastra nr. 

76760030024), par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76760030024 (platība 9,2ha) 

sadalīšanu divos zemes gabalos. 

2. Noteikt paliekošajam zemes gabalam nr.1 (2,2ha, kadastra apzīmējums 76760030143) 

zemes lietošanas mērķi – lauksaimniecība (kods 0101). 

2.1. Atstāt spēkā nosaukumu un ēkām (būvēm), kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 76760030143, adresi: „Kastaņi”, Latatujeva, Silajāņu pagasts, Riebiņu 

novads (kods 103873284). 

3. Noteikt plānotajai zemes vienībai nr.2 (7,0ha, kadastra apzīmējums 76760030144) 

zemes izmantošanas mērķi  – lauksaimniecība (kods 0101).  

3.1. Piešķirt nosaukumu „Lielkastaņi”. 

4. Lēmumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu iesniegt elektroniski VZD 

Latgales reģionālajā nodaļā 10 darbdienu laikā pēc tā pieņemšanas. 

 

 

7. 

Par zemes nomu 
Ziņo P. Rožinskis 

Novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un Nekustamā īpašuma 

speciālistes Ināras Upenieces lēmumprojektu par zemes nomu. 

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

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

gadījumos, atklāti balsojot ar 12 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ārija Pudule, 

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

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

1. Izskatot z/s „Graudupe”, reģ. nr. 47701002609, jur. adrese: „Graudupe”, Breidaki, 

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

iznomāšanu, pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumu Nr. 350 „Publiskas personas 
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zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 53.punktu, iznomāt pašvaldībai piekritīgo 

zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 76700120194 3,03 ha platībā, kas atrodas Caunēs, 

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 J. B., personas kods xxxxxx-xxxxx, dekl. adrese: xxx, 2021.gada 16.aprīļa  

iesniegumu par zemes gabalu iznomāšanu, pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumu 

Nr. 350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 53.punktu, 

iznomāt pašvaldības teritorijas rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumiem 76700110399 0,076ha platībā, 76700110418 0,0322ha un 76700110419 

0,0506ha platībā, kas atrodas Ozolos, 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 – individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).  

 

3. Izskatot L. M., personas kods xxxxxx-xxxxx, dekl. adrese: xxx, 2021.gada 19.aprīļa 

iesniegumu par zemes gabala iznomāšanu, pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumu 

Nr. 350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 29.2, 

30.2.punktu, iznomāt pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļu 0,12ha platībā ar 

kadastra apzīmējumu 76480020239, kas atrodas Galēnos, Galēnu pagastā, Riebiņu 

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

apstiprinātajam nomas maksas pakalpojumu maksas cenrādim, saskaņā ar Ministru 

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

noteikumi” 29.2, 30.2 punktiem un atbilstoši Riebiņu novada domes 2020.gada 21.janvāra 

Saistošo noteikumu Nr.1/2020 „Par neapbūvēta Riebiņu novada pašvaldībai piederoša vai 

piekrītoša zemesgabala nomas maksu” 2.2 apakšpunktu (par zemesgabalu no 501 m2 līdz 

5000 m2 – 3 % apmērā no zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāka kā 10,00 EUR 

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

lauksaimniecība (kods 0101). 

4. Izskatot J. P., personas kods xxxxxx-xxxxx, dekl. adrese: xxx, 2021.gada 22.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 

76700110216 0,72 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 noteikumiem” 29.2, 30.2 punktiem 

un atbilstoši Riebiņu novada domes 2020.gada 21.janvāra Saistošo noteikumu Nr.1/2020 

„Par neapbūvēta Riebiņu novada pašvaldībai piederoša vai piekrītoša zemesgabala 

nomas maksu” 2.2 apakšpunktu (par zemesgabalu no 5001 m2 līdz 20000 m2 – 3 % apmērā 

no zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāka kā 20,00 EUR gadā). Zemes 

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

0101). 
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5. Izskatot J. F., personas kods xxxxxx-xxxxx, dekl. adrese: xxx, 2021.gada 30.aprīļa 

iesniegumu par 2011.gada 30.maijā noslēgtā lauku apvidus zemes nomas līguma nr. F-2  

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

lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas 

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

kadastra apzīmējumu 76700070178, zemes vienību 1,3ha platībā ar kadastra apzīmējumu 

76700080345 un zemes vienību 2,4ha platībā ar kadastra apzīmējumu 76700080346, kas 

atrodas Rušonas pagastā, Riebiņu novadā, uz 10 gadiem, nosakot nomas maksu atbilstoši 

2005.gada 30.augusta Ministru kabineta Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku 

apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 

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

lauksaimniecība (kods 0101). 

6. Izskatot D. K., personas kods xxxxxx-xxxxx, dekl. adrese: xxx, 2021.gada 5.maija 

iesniegumu par 2011.gada 9.maijā noslēgtā lauku apvidus zemes nomas līguma Nr. K-1  

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

lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas 

kārtību”, pagarināt zemes nomu uz pašvaldībai piekritīgo zemes vienību 0,7ha platībā ar 

kadastra apzīmējumu 76700080091, kas atrodas Rušonas pagastā, Riebiņu novadā, uz 10 

gadiem, nosakot nomas maksu atbilstoši 2005.gada 30.augusta Ministru kabineta Nr.644 

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

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

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). 

7. Izskatot A.F., personas kods xxxxxx-xxxxx, dekl. adrese: xxx, 2021.gada 6.maija 

iesniegumu par zemes gabalu iznomāšanu, pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumu 

Nr. 350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 53. punktu, 

iznomāt pašvaldībai piekritīgo zemes vienības daļu ar kadastra apzīmējumu 76700110206 

0,95 ha platībā Kolna Bašķos un zemes vienības daļu ar kadastra apzīmējumu 

76700110209 1,2 ha platībā, kas atrodas Lipņakos, 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).  

 

8. 

Par Riebiņu novada domes 16.03.2021. sēdes Nr. 4 lēmuma Nr. 5.24  “I.B. 

iesnieguma izskatīšanu” atcelšanu 
Ziņo P. Rožinskis 

Novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas, Galēnu pagasta 

teritoriālās pārvaldes vadītāja I. Trokšas un Sociālā dienesta lēmumprojektu par Riebiņu novada 

domes 16.03.2021. sēdes Nr. 4 lēmuma Nr. 5.24  “I.B. iesnieguma izskatīšanu” atcelšanu. 

1. [..] 

Pamatojoties uz likuma “Par dzīvojamās telpu īri” 5.panta 1.daļu, 6.panta 1.daļu, likuma 

“Par pašvaldībām”, atklāti balsojot ar 12 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ārija 

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

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

1. Atcelt Riebiņu novada domes 16.03.2021. sēdes Nr. 4 lēmumu Nr. 5.24  “I.B.s 

iesnieguma izskatīšana”. 
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2. Slēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar I. B., personas kods xxxxxx-xxxxx, par  

dzīvokli xxx ielā x-x, xxx, xxx pagastā, Riebiņu novadā, ar kopējo platību  45.8 m³  

uz vienu gadu.  

3. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas 

Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā atbilstoši Administratīvā 

procesa likuma 189.pantā noteiktajam. 

 

9. 

Par Iepirkumu komisijas lēmumu apstiprināšanu 

Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Iepirkumu komisijas iesniegtos lēmumus. 

Iepirkums Iepirkuma veids Uzvarētājs Summa EUR (bez 

PVN) 
Riebiņu novada 

pašvaldības autoceļu 

ar melno segumu 

bedrīšu remonts ar 

bitumena emulsiju 

un šķembām vai 

asfaltbetonu ikdienas 

uzturēšanas darbu 

veikšanai 2021.gadā 

Iepirkums PIL 

9.panta kārtībā 
"Ošukalns" SIA 

 

EUR 24186,00 

  

Ventilācijas sistēmu 

ierīkošana SAC 

“Rušona” 

Iepirkums PIL 

9.panta kārtībā 
“SALANG-P” SIA EUR 22052.60 

 

 

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 12 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ārija Pudule, 

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

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

1. Apstiprināt Iepirkumu komisijā pieņemtos lēmumus. 

2. Uzdot domes priekšsēdētājam slēgt līgumus. 
 

 

10.  

Par Riebiņu novada domes 15.01.2019. sēdes lēmuma Nr. 21 “Par zemes ierīcības 

projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam “Kalna Sprindži 1” (prot. Nr. 1) 

precizēšanu 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Nekustamā īpašuma speciāliste I. Upenieces 

lēmumprojektu par Riebiņu novada domes 15.01.2019. sēdes lēmuma Nr. 21 “Par zemes 

ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam “Kalna Sprindži 1” (prot. Nr. 1) 

precizēšanu. 

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

balsojot ar 12 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Ineta 

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

Āris Elsts, Maigonis Mediņš), pret, atturas nav, nolemj: 
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1. Izteikt 2.1. punktu šādā redakcijā: “2.1. Piešķirt nosaukumu “Cerības kalns” un 

adresi: “Cerības kalns”, Sprindži, Riebiņu pagasts, Riebiņu novads.”. 

2. Izteikt 3. punktu šādā redakcijā: “3. Noteikt plānotajai zemes vienībai Nr. 2 (2,7 ha, 

kad. apz. 76620070191) noteikt zemes izmantošanas mērķi ar kodu 0101 – 

lauksaimniecība, nosaukumu „Kalna Sprindži” un esošo adresi: “Kalna Sprindži”, 

Sprindži, Riebiņu pagasts, Riebiņu novads.”. 

3. Izteikt 4. punktu šādā redakcijā: “4. Mainīt būvei ar kadastra apzīmējumu 

76620070203013 adresi no ““Kalna Sprindži 1”, Sprindži, Riebiņu pagasts, Riebiņu 

novads” uz ““Cerības kalns”, Sprindži, Riebiņu pagasts, Riebiņu novads”.”. 

4. Papildināt ar 5. punktu šādā redakcijā:  “5. Lēmumu par zemes ierīcības projekta 

apstiprināšanu iesniegt elektroniski VZD Latgales reģionālajā nodaļā 10 darbdienu 

laikā pēc tā pieņemšanas.”. 

 

11. 

Par adreses likvidēšanu 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Nekustamā īpašuma speciālistes Ināras Upenieces 

lēmumprojektu par adreses likvidēšanu. 

 Izskatot domes nekustamā īpašuma speciālistes Ināras Upenieces lēmumprojektu par 

ziņu sniegšanu Valsts adrešu reģistram un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu 

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

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

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

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

formu, ja adrese neatbilst šajos noteikumos minētajām prasībām, un 30.punktam, ja beidzot 

pastāvēt adresācijas objektam, izņemot telpu grupu, pašvaldības dome pieņem lēmumu par 

adreses likvidēšanu.  

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

balsojot ar 12 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Ineta 

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

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

1. Likvidēt (dzēst) no Valsts adrešu reģistra adresi: „STA-2019”, Riebiņi, Riebiņu 

pagasts, Riebiņu novads (kods 105128381). 

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

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

 

 

12. 

Par uzstādītā aukstā ūdens skaitītāju, īres un komunālo pakalpojumu parādu 

dzēšanu 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome ( turpmāk – Dome) ir konstatējusi īres un komunālo pakalpojumu 

parādu esamību personām, pret kurām nav iespējams realizēt prasījuma tiesību par parāda 

atmaksu sakarā ar faktu, ka ir pagājis parāda piedziņas iespējamības termiņš. 

Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21.panta 1.daļas 27.punktu, Ministru 

kabineta 2018.gada 13. februāra noteikumu Nr. 87 "Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta 

iestādēs" 187.punktu, kas nosaka, ka prasības, kuru piedziņa saskaņā ar tiesību aktiem ir 

neiespējama, jo parādnieks ir likvidēts vai miris vai ir iestājies parāda piedziņas noilgums, kā 

arī citos tiesību aktos noteiktajos gadījumos, izslēdz no uzskaites un atzīst pārējos izdevumus, 

atklāti balsojot ar 11 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ārija Pudule, Ineta 
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Anspoka, Ilga Pokšāne, Alberts Upenieks, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Juris Sparāns, 

Āris Elsts, Maigonis Mediņš), pret nav, 1 atturas (Jānis Kupris),  Riebiņu novada dome nolemj: 

DZĒST no Riebiņu  novada pašvaldības bilances šādus parādus par īri un komunālajiem 

pakalpojumiem: 

 
Parādnieka 

vārds, uzvārds 

Personas 

kods 

Parāda par 

īri summa 

EUR 

Parāda par 

kom.maks.su

mma 

EUR 

Parādnieka 

adrese 

Piezīmes Par 

kādu 

period

u 

B. L.  59,01  
 

Iestājies 

parāda 

piedziņas 

noilgums 

01.01.

2018. 

D. U.  
 

245,94  Iestājies 

parāda 

piedziņas 

noilgums 

Uz 

01.01.

2015. 

A. E.  52,12 6,21  Iestājies 

parāda 

piedziņas 

noilgums 

01.12.

2016. 

M. L.  910,17   Iestājies 

parāda 

piedziņas 

noilgums 

13.05.

2019. 

Nedzī

vo no 

2012. 

A. L.  284,53   Nav dzīvojis 10.01.

2018-

10.01.

2019. 

L. G.  627,75   Iestājies 

parāda 

piedziņas 

noilgums 

No 

2012.  

A. K.  251,79   Nav 

dzīvojusi 

No 

18.12.

2018. 

G. V.  682,60 
(parāds par 

dzīvokļa 

pirkuma 

maksas daļu) 

  Miris 

15.05.2021. 

 

L. Z.  112,53 (KN 

telpu īre) 

 Riebiņu 

kultūras 

centrs. 

Iestājies 

parāda 

piedziņas 

noilgums 

09.03.

2018. 

 

 

13. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāda un nokavējuma naudas dzēšanu fizisko 

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

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

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

normatīvajos aktos noteiktās kompetences ietvaros 
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Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 3.punktu un trešo 

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

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

nokavējuma naudas,  atklāti balsojot ar 12 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ārija 

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

Bernāne, Juris Sparāns, Āris Elsts, Maigonis Mediņš), pret, atturas nav, Riebiņu novada dome 

nolemj: 

1. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādus uz 17.05.2021. šādām mirušām 

personām: 

 

1.1. [ierobežotas pieejamības informācija] 

 

 
14. 

Nekustamā īpašuma nodokļa parāda un  nokavējuma naudas dzēšanu  Dzīvokļu 

īpašnieku kooperatīvajai sabiedrībai “Bašķi 3” (reģistrācijas Nr. 41503029742) 
Ziņo P. Rožinskis 

Novada dome izskata Riebiņu novada domes juristes sagatavoto lēmumprojektu par 

nekustamā īpašuma nodokļa parāda nokavējuma naudas dzēšanu Kooperatīvā sabiedrība 

„Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība “Bašķi 3”, reģistrācijas Nr. 41503029742. 

Pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 20. panta pirmās daļas 3. punktu  

Riebiņu novada dome veic Riebiņu novadam piekrītošo nodokļu administrēšanu normatīvos 

aktos noteiktās kompetences ietvaros. 

Izskatot novada domei pieejamo informāciju par nekustamā īpašuma nodokļa parādiem, 

konstatēts, ka: 

1) 2012. gada 6. novembrī kooperatīvā sabiedrība “Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā 

sabiedrība “Bašķi 3” (reģistrācijas Nr. 41503029742) ir izslēgta no komercreģistra. 

2) Kooperatīvajai sabiedrībai “Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība “Bašķi 3” 

(reģistrācijas Nr. 41503029742) uzkrāts nekustamā īpašuma nodokļa parāds par zemes 

īpašumu Rušonas  pagastā Riebiņu novadā, kadastra numuri 7670 011 0394, 7670 011 

0250, 7670 011 0395, 7670 011 0397, kas sastāda pamatparādu – EUR 1339,23 (viens 

tūkstotis trīs simti trīsdesmit deviņi euro 23 centi) par periodu no 2012. gada līdz 2021. 

gadam un  nokavējuma nauda – EUR  619,35 (seši simti deviņpadsmit euro 35 centi) 

par periodu  no 2009. gada līdz 2017. gada 25. janvārim. 

3) Likuma „Par pašvaldībām” 14. pants otrās daļas 4. punkts uzliek pienākumu iekasēt 

nodokļus un nodevas.  Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25. panta pirmās daļas 7. 

punkts nosaka, ka nodokļu maksātājam — ja nodokļu maksātājs normatīvajos aktos 

paredzētajos gadījumos ir izslēgts no Uzņēmumu reģistra reģistriem un, ja to paredz 

Komerclikums, iestājas kreditoru prasījumu tiesību noilgums un šī panta trešā daļa 

nosaka, ka pašvaldību budžetos ieskaitāmos nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī 

ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgā 

pašvaldība.  

Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma uz likuma „Par nodokļiem un nodevām”  25. 

panta pirmās daļas 7. punktu šā panta trešo daļu, un ceturto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 

14. panta otrās daļas  4. punktu, 21.panta 27.punktu, Administratīva procesa likuma 17. panta 

pirmās daļas 4. punktu, atklāti balsojot ar 11 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, 

Ārija Pudule, Ineta Anspoka, Ilga Pokšāne, Alberts Upenieks, Dina Staškeviča, Marija 

Bernāne, Juris Sparāns, Āris Elsts, Maigonis Mediņš), pret nav, 1 atturas (Jānis Kupris),  

nolemj: 

1. Dzēst Kooperatīvajai sabiedrībai “Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība “Bašķi 

3” (reģistrācijas Nr. 41503029742) nekustamā īpašuma nodokļa parādu 1958,58 

(viens tūkstotis deviņi simti piecdesmit astoņi euro 58 centi), kas ietver: 



18 
 

1.1. nekustamā īpašuma “Bašķi četri” - kadastra numurs 7670 011 0394, nodokļa 

parādu EUR 587,55  , kas ietver: 

 nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemi -  EUR 400,81 

  nokavējuma nauda – EUR 186,74  

1.2. nekustamā īpašuma „Bašķi divi”, kadastra numurs 7670 011 0250, nodokļa 

parādu  

EUR 456,68, kas ietver: 

 nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemi -  EUR 312,98 ,  

 nokavējuma nauda – EUR 143,70; 

1.3. nekustamā īpašuma „Bašķi seši”, kadastra numurs 7670 011 0395, nodokļa 

parādu  

EUR 243,54 , kas ietver: 

 nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemi -  EUR 165,76  

 nokavējuma nauda – EUR 77,78 

1.4.nekustamā īpašuma „Bašķi trīs”, kadastra numurs 7670 011 0397, nodokļa parādu  

EUR 670,81 , kas ietver: 

 nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemi -  EUR 459,68 

 nokavējuma nauda – EUR 211,13 

2. Ja, lēmuma pirmajā punktā minētajai juridiskajai personai, dzēšot nekustamā 

īpašuma nodokļa parādu, nodokļa parāda apmērs uz dzēšanas brīdi ir pieaudzis 

saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 29. panta otrajai daļai, kas nosaka, 

ka par nodokļu un nodevu samaksas termiņa nokavējumu pamatparādam turpina 

palielināties nokavējuma nauda – no laikā nenomaksātā pamatparāda 0,05 procenti 

par katru nokavēto dienu, dzēst nodokļa parādu pilnā apmērā, tai skaitā, uz dzēšanas 

brīdi pieaugušo nokavējuma naudas apmēru. 

3. Publicēt Riebiņu novada domes mājas lapā internetā informāciju par nodokļa parāda 

dzēšanu.  

4. Lēmumu nodot izpildei Riebiņu novada domes nekustamā īpašuma nodokļu 

speciālistei Ainai Tumašovai. 

5. Lēmums spēkā stājas nekavējoties. 

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

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

 

 

15. 

Iesniegumu izskatīšana 

15.1. 

Par sociālā  pabalsta piešķiršanu krīzes situācijā  
Ziņo P. Rožinskis 

[ierobežotas pieejamības informācija] 

 

15.2. 

I. P. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

[ierobežotas pieejamības informācija] 

 

15.3. 

A. S.  iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

[ierobežotas pieejamības informācija] 
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15.4. 

Sīļukalna pagasta teritoriālās pārvaldes  vadītājas I. Brokas-Kazākas iesnieguma 

izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis, uzstājas I. Broka-Kazāka, J. Kupris, A. Upenieks, Ā. Elsts 

Riebiņu novada dome izskata Sīļukalna pagasta teritoriālās pārvaldes  vadītājas I. 

Brokas-Kazākas iesniegumu par obeliska pārvietošanu. Tā kā Sīļukalna pagasta centrā mazo 

grantu projekta ietvaros notiek labiekārtošanas darbi, pārvaldes vadītāja lūdz atļauju pārvietot 

teritorijā esošo obelisku uz Seiļu kapiem, kur tiks izveidota piemiņas vieta 2. Pasaules karā 

kritušajiem Sīļukalna pagasta iedzīvotājiem. Pārvietošana ir saskaņota ar  valsts kultūras 

pieminekļu pārvaldi, Riebiņu novada būvvaldi un Varakļānu un Vidsmuižas draudzes 

mācītājiem, par to ir informēti Sīļukalna pagasta iedzīvotāji. 

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

balsojot ar 12 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Ineta 

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

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

1. Uzdot Sīļukalna pagasta teritoriālās pārvaldes vadītājai iesniegt rakstiskus 

saskaņojumus obeliska pārvietošanai, tad lemt vai atļaut pārvietot teritorijā esošo 

obelisku uz Seiļu kapiem, kur tiks izveidota piemiņas vieta 2. Pasaules karā kritušajiem 

Sīļukalna pagasta iedzīvotājiem. 

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

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

 

 

15.5. 

Sīļukalna pagasta teritoriālās pārvaldes  vadītājas I. Brokas-Kazākas iesnieguma 

izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Sīļukalna pagasta teritoriālās pārvaldes  vadītājas I. 

Brokas-Kazākas  30.04.2021. iesniegumu par dzīvesvietas deklarācijas anulēšanu A. 

L.(personas kods xxxxxx-xxxxx) un O. K. (personas kods xxxxxx-xxxxx). 

Dome konstatē, ka minētās personas deklarētajās adresēs ilgstoši nedzīvo un ar viņiem 

ir izbeigti dzīvojamās telpas īres līgumi, uz lūgumiem sazināties ar pagasta pārvaldi neatbild. 

Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.pantu pirmo daļu iestādei ir tiesības 

pēc savas iniciatīvas, bet pienākums pēc citu personu iesnieguma pārbaudīt deklarēto ziņu 

patiesumu, tai skaitā atbilstību valsts reģistros iekļautajām ziņām, kā arī to, vai deklarētājam ir 

tiesisks pamats deklarēt dzīvesvietu pēc attiecīgās adreses.  

Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta otrā daļa noteic, ka personai ir tiesisks 

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

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

uz laulības, radniecības, svainības vai cita likumiska vai līgumiska pamata.  Pārbaudot minēto 

personu tiesisko pamatu dzīvot deklarētajā adresē, Riebiņu novada dome konstatē, ka 

minētajām personām šīs īpašums nepieder, attiecībā uz to nav noslēgts īres vai nomas līgums, 

ka arī  nav īpašuma lietošanas tiesību uz laulības, radniecības, svainības vai cita likumiska vai 

līgumiska pamata un vienošanās ar iepriekšējo īpašnieku nav spēkā līdz ar to, nav tiesiska 

pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.  

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 12 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Ineta Anspoka, 
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Ilga Pokšāne, Alberts Upenieks, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Juris Sparāns, Āris Elsts, 

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

1. Anulēt A. L., personas kods xxxxxx-xxxxx, dzīvesvietas deklarāciju adresē: [..], 

Sīļukalna pagasts,  Riebiņu novads, LV-5331. 

2. Anulēt O. K., personas kods xxxxxx-xxxxx, dzīvesvietas deklarāciju adresē: [..], 

Sīļukalna pagasts,  Riebiņu novads, LV-5331. 

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

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

 

 

15.6. 

J. P. iesniegumu izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata J.P., personas kods xxxxxx-xxxxx, iesniegumu, kurā viņš 

lūdz piešķirt limitu rūpnieciskajai zvejai pašpatēriņam ar murdu (garums līdz 30 m) Bicānu 

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. P. atbilst normatīvajos 

aktos prasītajiem kritērijiem, atklāti balsojot ar 11 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps 

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

Marija Bernāne, Juris Sparāns, Āris Elsts, Maigonis Mediņš), pret, atturas nav, Ārija Pudule 

balsojumā nepiedalās, Riebiņu novada dome nolemj: 

1. Atļaut J. P., personas kods xxxxxx-xxxxx, izmantot zvejā Bicānu 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”. 
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15.7.  

A. K. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata A. K. (personas kods xxxxxx-xxxxx) 12.05.2021. 

iesniegumu par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu. 

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

balsojot ar 12 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Ineta 

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

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

1. Izbeigt dzīvojamās telpas īres līgumu ar A. K. (personas kods xxxxxx-xxxxx) par 

dzīvokli Skolas ielā x-x, Stabulniekos, Stabulnieku pagastā, Riebiņu novadā. 

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

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

 

 

15.8. 

Biedrības “Latvijas Sarkanais krusts” iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Biedrības “Latvijas Sarkanais krusts” Preiļu komitejas 

izpilddirektores Zentas Vucānes 27.04.2021. iesniegumu par vasaras nometņu organizēšanu 

Riebiņu vidusskolā no 31.07.2021. līdz 09.08.2021. (15 cilvēkiem) un  no 11.08.2021. līdz 

21.08.2021. (20 cilvēkiem), ievērojot Covid-19 ierobežojumus un visas nepieciešamās 

prasības. 

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

balsojot ar 12 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Ineta 

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

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

Saskaņot vasaras nometņu organizēšanu Riebiņu vidusskolā no 31.07.2021. līdz 

09.08.2021. un no 11.08.2021. līdz 21.08.2021. 

 

 

15.9. 

J. L. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Nekustamā īpašuma speciālistes Ināras Upenieces 

lēmumprojektu par J. L., personas kods xxxxxx-xxxxx, dekl. adrese: xxx, 2021.gada 17.maija  

iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu. 

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

balsojot ar 12 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Ineta 

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

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

Izskatot J.L., personas kods xxxxxx-xxxxx, dekl. adrese: xxx, 2021.gada 17.maija  

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 vienības daļu 1,6ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 76700110205, kas atrodas Bašķos, 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 
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Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumiem” 29.2, 30.2 

punktiem un atbilstoši Riebiņu novada domes 2020.gada 21.janvāra Saistošo noteikumu 

Nr.1/2020 „Par neapbūvēta Riebiņu novada pašvaldībai piederoša vai piekrītoša 

zemesgabala nomas maksu” 2.2 apakšpunktu (par zemesgabalu no 5001 m2 līdz 20000 m2 

– 3 % apmērā no zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāka kā 20,00 EUR gadā). 

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

lauksaimniecība (kods 0101). 

 

 

15.10. 

Riebiņu vidusskolas direktores I. Anspokas iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata  Riebiņu vidusskolas direktores I. Anspokas  17.05.2021. 

iesniegumu par pabalsta piešķiršanu. 

Riebiņu vidusskolas 9. klases skolniece V. N. sekmīgi izturējusi lielo konkursu 

Amerikas Savienoto Valstu vēstniecības Latvijā un „American Councils for International 

Education” FLEX apmaiņas programmas ietvaros. 

Programma dot iespēju talantīgiem un zinātkāriem Latvijas skolēniem 2021./22. mācību 

gadu dzīvot Amerikas viesģimenē un mācīties Amerikas vidusskolā. 

Direktore lūdz piešķirt vienreizējo pabalstu 150,00 EUR apmērā V.N. ģimenei, lai daļēji 

segtu meitenei šādas izmaksas: izmaksas, kas saistītas ar starptautiskās pases izgatavošanu un 

saņemšanu, starptautiskajiem telefona zvaniem, interneta lietošanu, kā arī bagāžas izmaksas. 

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

balsojot ar 12 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Ineta 

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

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

Piešķirt vienreizējo pabalstu 150,00 EUR apmērā Riebiņu vidusskolas 9. klases skolnieces 

V. N. ģimenei no budžeta pozīcijas “pārējā izglītība”. 

 

 

16. 

Par piedalīšanos Izglītības un zinātnes ministrijas un Jaunatnes starptautisko 

programmu aģentūras rīkotajā projektu konkursā “Atbalsts jauniešiem COVID-19 

pandēmijas radīto seku mazināšanai” 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata projektu vadītājas Sanita Kabakovas sagatavoto 

lēmumprojektu par dalību Izglītības un zinātnes ministrijas un Jaunatnes starptautisko 

programmu aģentūras rīkotajā projektu konkursā “Atbalsts jauniešiem COVID-19 pandēmijas 

radīto seku mazināšanai” projekts “Atbalsts Riebiņu novada jauniešiem COVID-19 krīzes 

apstākļos”. Maksimālais finansējums vienam projektam ir 10 000 EUR, Jaunatnes starptautisko 

programmu aģentūra projektu finansē 100 %, taču pašvaldībai ir nepieciešams veikt 10% 

priekšfinansējumu, kas tiks atgūts pēc galīgā maksājuma iesniegšanas.  

Projekta ietvaros organizētas: apmācības, lekcijas, pieredzes stāsti, mācību vizītes, 

nodarbības/meistarklases un sportiskās aktivitātes, kas veicina veselīgu dzīvesveidu.  

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

balsojot ar 12 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Ineta 

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

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

1. Piedalīties Izglītības un zinātnes ministrijas un Jaunatnes starptautisko programmu 

aģentūras rīkotajā projektu konkursā “Atbalsts jauniešiem COVID-19 pandēmijas radīto 
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seku mazināšanai” un iesniegt projektu “Atbalsts Riebiņu novada jauniešiem COVID-19 

krīzes apstākļos”.  

2. Paredzēt priekšfinansējumu 10% apmērā no kopējām apstiprinātajām attiecināmajām 

izmaksām, no projektu līdzfinansējumiem paredzētiem līdzekļiem 2021.gada budžetā.  

 

17. 

Par nekustamo īpašumu “Sunepu meži” un “Līči” nosacītās cenas apstiprināšanu 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Privatizācijas un atsavināšanas komisijas lēmumprojektu 

par nekustamo īpašumu “Sunepu meži” un “Līči”, kas atrodas Riebiņu pagastā, Riebiņu novadā, 

nekustamā īpašuma vērtības apstiprināšanu. 

Dome konstatē, ka sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jureal”, reģ. nr.42403025527, ir 

veikusi vērtēšanu minētajiem īpašumiem 2021.gada 23.martā. Nekustamais īpašums 1,95 ha 

platībā “Sunepu meži”, kadastra nr.76620010317 (zemes kadastrālā vērtība uz 01.01.2021. 509 

EUR, mežaudzes vērtība 614 EUR) tirgus vērtības aprēķinātā summa 3500 EUR. Nekustamais 

īpašums 5,47 ha platībā “Līči”,  kadastra nr.76620010254 (zemes kadastrālā vērtība uz 

01.01.2021. 1521 EUR, mežaudzes vērtība 3696 EUR) tirgus vērtības aprēķinātā summa 12800 

EUR. 

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

balsojot ar 12 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Ineta 

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

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

1. Apstiprināt nekustamam īpašumam “Sunepu meži”, kadastra nr. 76620010317 

nosacīto tirgus vērtības cenu, nosakot, ka tā ir 3500 EUR. 

2. Apstiprināt nekustamam īpašumam “Līči”, kadastra nr. 76620010254 nosacīto tirgus 

vērtības cenu, nosakot, ka tā ir 12800 EUR. 
 

Sēdi slēdz plkst. 15.14 

 

 

 

Sēdes vadītājs   (personīgais paraksts)     Pēteris Rožinskis 

Protokoliste   (personīgais paraksts)     Karīna Nagle 

Protokols parakstīts 21.05.2021. 

Deputāti, kas piedalījās sēdē videokonferences režīmā:    Jāzeps Ivanāns 

 Ārija Pudule 

Jānis Kupris 

 Ineta Anspoka 

 Ilga Pokšāne 

 Alberts Upenieks  

Dina Staškeviča 
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Marija Bernāne  

Juris Sparāns 

Āris Elsts 

Maigonis Mediņš 

 

 

 

 

 


