
 
 

 
RIEBIŅU NOVADA DOME 

Reģistrācijas Nr. 90001882087 

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

DOMES SĒDES PROTOKOLS 
Riebiņu novada Riebiņu pagastā 

2016. gada 20.decembrī               Nr.17 

 

Sēde sasaukta plkst. 14.00 

Sēdi atklāj plkst. 14.08 

 

Sēdes darba kārtībā: 

N.p.k. Skatāmais jautājums Ziņotājs 

1. 

Par saistošo noteikumu Nr.11-2016 „Par grozījumiem 

2016.gada saistošajos noteikumos Nr. 5/2016 „Par Riebiņu 

novada domes 2016.gada pamatbudžetu” projektu  

P.Rožinskis 

2. 

Par piedalīšanos projektā “Riebiņu novada Silajāņu pagasta 

pašvaldības autoceļu Nr. 9 Kotlerova – Latviešu Baltbārži km 

0.0 – 2.50 un Nr. 7 Antāni – Kotlerova km 1.20 – 2.10  

pārbūve” un projekta īstenošanai nepieciešamo finansējuma 

apmēru 

P.Rožinskis 

3. SIA “MILKANS” iesnieguma izskatīšana 
P.Rožinskis 

4. 
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma  

naudas piedziņu bezstrīda kartībā 
P.Rožinskis 

5. 
Par prēmiju izmaksu Riebiņu novada pašvaldības iestāžu un 

struktūrvienību darbiniekiem 
P.Rožinskis 

6. Par amatu savienošanu domes priekšsēdētājam P.Rožinskis 

7. Par domes lēmuma atcelšanu P.Rožinskis 

8. 
Par finansējuma piešķiršanu Silajāņu kultūras nama sienu 

remontam 
P.Rožinskis 

9. 
Par papildus mērķdotācijas sadalījumu pašvaldības izglītības 

iestādēm – pedagogu darba samaksas reformas ieviešanai 
P.Rožinskis 

10. 

Par saistošo noteikumu Nr.12-2016 „Publisko un pašvaldības 

ūdenstilpju, to salu un piekrastes zonas uzturēšanas un 

sabiedriskās kārtības noteikumi Riebiņu novadā” projektu  

P.Rožinskis 

11. 

Par rūpnieciskās (pašpatēriņa) zvejas tiesību nomas Riebiņu 

novada Rušonas pagasta Bicānu, Jašas, Kategradas, Eikša, 

Kaučera, Lielā Kurtaša, Lielā Salkas, Mazā Salkas, Salmeja, 

Rušona, Zolvas un Lielā Ostrova ezeros slēgtas izsoles 

noteikumu Nr.2-2016 apstiprināšanu 

P.Rožinskis 

12. Iesniegumu izskatīšana 
P.Rožinskis 

13. 
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam 

īpašumam „Vārpiņas” 
P.Rožinskis 



 
 

14. 
Par zemes nomas līguma slēgšanu P.Rožinskis 

15. K.H. iesnieguma izskatīšana 
P.Rožinskis 

16. I. B. iesnieguma izskatīšana 
P.Rožinskis 

17. I.T. iesnieguma izskatīšana 
P.Rožinskis 

18. A. E. iesnieguma izskatīšana 
P.Rožinskis 

19. N. B. iesnieguma izskatīšana 
P.Rožinskis 

 

Sēdi vada domes priekšsēdētājs Pēteris Rožinskis 

Protokolē domes lietvede Juta Vaivode 

 

Sēdē piedalās deputāti: Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Andrs Sondors, Juris Sparāns, 

Margarita Krole, Ārija Pudule, Marija Bernāne, Jānis Kupris, Andris Pastars, Inese Kunakova, 

Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Dina Staškeviča, Alberts Upenieks 

 

Domes administrācijas pārstāvji: izpilddirektors Āris Elsts, ekonomiste Valentīna Bogdanova, 

galvenā grāmatvede Anita Erta, nekustamo īpašumu speciāliste Ināra Upeniece, nekustamo 

īpašumu nodokļu speciāliste Aina Tumašova 

 

Nepiedalās: Ivans Ludāns (iemesls nav zināms) 

 

Domes priekšsēdētājs ierosina iekļaut sēdes darba kartībā papildus sagatavotus 4 jautājumus kā 

darba kārtības nākamos jautājumus: 

20. Iepirkumu komisijas lēmuma apstiprināšana P.Rožinskis 

21. E.R.R. iesnieguma izskatīšana P.Rožinskis 

22. G.S. iesnieguma izskatīšana P.Rožinskis 

23. 

Par grozījumu veikšanu 2001.gada 30.oktobrī noslēgtajā 

pirkuma līgumā (līguma priekšmetā- nekustamā īpašuma 

ar kadastra numuru 7670 512 0016 sastāvā) 

P.Rožinskis 

 

Atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Andrs Sondors, Juris 

Sparāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Andris Pastars, Inese Kunakova, Maigonis 

Mediņš, Ineta Anspoka, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Alberts Upenieks), pret, atturas nav, 

nolemj: 

Apstiprināt sēdes darba kārtību un sākt sēdi. 

 

1. 

Par saistošo noteikumu Nr.11-2016 „Par grozījumiem 2016.gada saistošajos noteikumos Nr. 

5/2016 „Par Riebiņu novada domes 2016.gada pamatbudžetu” projektu  
Ziņo P.Rožinskis, uzstājas V.Bogdanova, J.Kupris, A.Erta, M.Mediņš 

Novada dome izskata Finanšu komitejas un domes ekonomistes Valentīnas Bogdanovas 

lēmumprojektu par grozījumiem 2016.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 5/2016 „Par 

Riebiņu novada domes 2016.gada pamatbudžetu””. 

Novada dome, izskatījusi tās rīcībā esošo informatīvo materiālu, saskaņā ar likuma „Par 

pašvaldībām” 44.pantu, atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, 

Andrs Sondors, Juris Sparāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Andris Pastars, Inese 



 
 

Kunakova, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Alberts Upenieks), 

pret, atturas nav, nolemj: 

Apstiprināt saistošo noteikumu Nr.11-2016 „Par grozījumiem 2016.gada saistošajos 

noteikumos Nr.5/2016 „Par Riebiņu novada domes 2016.gada pamatbudžetu”” projektu 

(skatīt 1.pielikumu). 

 

2. 

Par piedalīšanos projektā “Riebiņu novada Silajāņu pagasta pašvaldības autoceļu Nr. 9 

Kotlerova – Latviešu Baltbārži km 0.00 – 2.50 un Nr. 7 Antāni – Kotlerova km 1.20 – 2.10 

pārbūve” un projekta īstenošanai nepieciešamo finansējuma apmēru 
Ziņo P.Rožinskis 

Novada dome izskata Finanšu komitejas un plānošanas un attīstības daļas vadītājas Ineses 

Jakoveles sagatavoto lēmumprojektu par piedalīšanos Lauku attīstības programmas 2014.-2020. 

gadam pasākumā „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātu projektu 

iesniegumu konkursā un iesniegt projektu “Riebiņu novada Silajāņu pagasta pašvaldības autoceļu 

Nr. 9 Kotlerova – Latviešu Baltbārži km 0.00 – 2.50 un Nr. 7 Antāni – Kotlerova km 1.20 – 2.10 

pārbūve” un par projekta īstenošanai nepieciešamo finansējuma apmēru. 

Projekta kopējās izmaksas EUR 266466.27(divi simti sešdesmit seši tūkstoši četri simti sešdesmit 

seši eiro 27 centi). 

Novada dome, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, atklāti balsojot ar 14 balsīm 

par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Margarita Krole, Ārija 

Pudule, Jānis Kupris, Andris Pastars, Inese Kunakova, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Dina 

Staškeviča, Marija Bernāne, Alberts Upenieks), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Iesniegt projektu “Riebiņu novada Silajāņu pagasta pašvaldības autoceļu Nr.9 

Kotlerova – Latviešu Baltbārži km 0.00 – 2.50 un Nr. 7 Antāni – Kotlerova km 1.20 – 

2.10 pārbūve” Lauku atbalsta dienestā Lauku attīstības programmas 2014.-2020. 

gadam pasākumā „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” 

atklātu projektu iesniegumu konkursā; 

2. Projekta apstiprināšanas gadījumā pašvaldībai paredzēt priekšfinansējumu EUR 

266466.27(divi simti sešdesmit seši tūkstoši četri simti sešdesmit seši eiro un 27 euro 

centi) (ar PVN 21%); 

3. Paredzēt līdzfinansējumu 10% apmērā no attiecināmajām izmaksām, t.i. EUR 

26646.63 (divdesmit seši tūkstoši seši simti četrdesmit seši eiro un 63 euro centi), tai 

skaitā arī PVN 21% apmērā, no projektu līdzfinansējumiem paredzētiem līdzekļiem 

2017.gada budžetā. 

 

3. 

SIA “MILKANS” iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Novada dome izskata Finanšu komitejas sagatavoto lēmumprojektu par SIA „MILKANS”, reģ. 

Nr. 41503073312, valdes locekles L. Baranovas 2016.gada 21.novembra iesniegumu par 

tirdzniecības atļaujas izsniegšanu autoveikalam (marka PEUGEOT BOXER, valsts reģistrācijas 

Nr. FB 5897); tirdzniecībai ar pārtikas, pirmās nepieciešamības nepārtikas precēm un alu, katru 

nedēļu otrdienās pa maršrutu: Pīzāni 10.00, Skangeļi 10.20, Borisovka 11.00, Makarovka 12.00, 

Lomi 13.00, Maltas-Trūpi 13.30. 

Novada dome, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, atklāti balsojot ar 14 balsīm 

par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Margarita Krole, Ārija 

Pudule, Jānis Kupris, Andris Pastars, Inese Kunakova, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Dina 

Staškeviča, Marija Bernāne, Alberts Upenieks), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Izsniegt tirdzniecības atļauju SIA „MILKANS” autoveikalam (marka PEUGEOT 

BOXER, valsts reģistrācijas Nr. FB 5897) no 21.12.2016. – 20.12.2017. tirdzniecībai ar 

pārtikas, pirmās nepieciešamības nepārtikas precēm un alu Riebiņu novada teritorijā 



 
 

katru nedēļu otrdienās pa maršrutu: Pīzāni 10.00, Skangeļi 10.20, Borisovka 11.00, 

Makarovka 12.00, Lomi 13.00, Maltas-Trūpi 13.30. 

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

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

 

4. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā 

4.1. 

Nekustamā īpašuma nodokļa parāda nokavējuma naudas piedziņa bezstrīda kārtībā Dz.S. 
Ziņo P.Rožinskis 

Novada dome izskata Finanšu komitejas un Riebiņu novada domes juristes Līgas Piskunovas 

sagatavoto lēmumprojektu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda nokavējuma naudas piedziņu 

bezstrīda kārtībā Dz.S., personas kods. Nekustamā īpašuma nodokļi nav maksāti no 2012. gada 

līdz 2016. gadam. 

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

„Par nodokļiem un nodevām” 18. panta 11. punktu, 26. panta pirmo daļu un septītās daļas 2. 

punktu, un 29. panta otro daļu, Administratīva procesa likuma 359. panta pirmās daļas 1. punktu 

un 3. punktu, 360. panta pirmo daļu, 364. panta pirmo daļu, 366. panta un 367. panta, atklāti 

balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Andrs Sondors, Juris Sparāns, 

Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Andris Pastars, Inese Kunakova, Maigonis Mediņš, 

Ineta Anspoka, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Alberts Upenieks), pret, atturas nav, nolemj: 

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

136,35 (viens simts trīsdesmit seši euro 35 centi), kas ietver: 

1.1.  nekustamā īpašuma „X”, kadastra numurs 7670 011 xxxx,  nodokļa parādu – EUR 

134,39 (viens simts trīsdesmit četri euro 39 centi), kas ietver: 

 nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemi  - EUR 20,60 (divdesmit euro 60 centi), 

nokavējuma naudu - EUR 11,76 (vienpadsmit euro 76 centi), 

kopā –EUR 32,36 (trīsdesmit divi euro 36 centi); 

 nekustamā īpašuma nodokļa parādu par ēkām un būvēm  - EUR 80,76 (astoņdesmit 

euro 76 centi), 

nokavējuma naudu - EUR 21,27 (divdesmit viens euro 27centi), 

kopā –EUR 102,03 (viens simts divi euro 3 centi); 

1.2. nekustamā īpašuma „X”, kadastra numurs 7670 007 xxxx,  nodokļa parādu – EUR 

1,96 (viens euro 96 centi), kas ietver: 

 nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemi  - EUR 0,98 (nulle euro 98 centi), 

nokavējuma naudu - EUR 0,98 (nulle euro 98 centi), 

kopā –EUR 1,96 (viens euro 96 centi); 

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

un nekustamo īpašumu. 

2. Lēmums stājas spēkā nekavējoties. 

3. Lēmumu var pārsūdzēt likuma „Par nodokļiem un nodevām” 371.panta noteiktajā kārtībā. 

 

4.2. 

Nekustamā īpašuma nodokļa parāda nokavējuma naudas piedziņa bezstrīda kārtībā J.B. 
Ziņo P.Rožinskis 

Novada dome izskata Finanšu komitejas un Riebiņu novada domes juristes Līgas Piskunovas 

sagatavoto lēmumprojektu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda nokavējuma naudas piedziņu 

bezstrīda kārtībā J. B., personas kods. Nekustamā īpašuma nodokļi nav maksāti no 2015. gada līdz 

2016. gadam. 

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

„Par nodokļiem un nodevām” 18. panta 11. punktu, 26. panta pirmo daļu un septītās daļas 2. 

punktu, un 29. panta otro daļu, Administratīva procesa likuma 359. panta pirmās daļas 1. punktu 



 
 

un 3. punktu, 360. panta pirmo daļu, 364. panta pirmo daļu, 366. panta, 367. panta, atklāti 

balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Andrs Sondors, Juris Sparāns, 

Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Andris Pastars, Inese Kunakova, Maigonis Mediņš, 

Ineta Anspoka, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Alberts Upenieks), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Piedzīt no B. J. (personas kods,  adrese) nekustamā īpašuma „X.”, kadastra numurs 7662 

007 xxxx, nodokļa parādu - EUR 630,08 (seši simti trīsdesmit euro 8 centi), kas ietver: 

 nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemi  - EUR 552,36 (pieci simti piecdesmit 

divi euro 36 centi), 

nokavējuma naudu - EUR 77,72 (septiņdesmit septiņi euro 72 centi), 

kopā - EUR 630,08  (seši simti trīsdesmit euro 8 centi) 

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

un nekustamo īpašumu. 

2. Lēmums stājas spēkā nekavējoties. 

3. Lēmumu var pārsūdzēt likuma „Par nodokļiem un nodevām” 371.panta noteiktajā kārtībā. 

 

4.3. 

Nekustamā īpašuma nodokļa parāda nokavējuma naudas piedziņa bezstrīda kārtībā L.S. 
Ziņo P.Rožinskis 

Novada dome izskata Finanšu komitejas un Riebiņu novada domes juristes Līgas Piskunovas 

sagatavoto lēmumprojektu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda nokavējuma naudas piedziņu 

bezstrīda kārtībā L. S., personas kods. Nekustamā īpašuma nodokļi nav maksāti no 2013. gada līdz 

2016. gadam. 

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

„Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 11. punktu, 26. panta pirmā daļa un septītās daļas 2. 

punktu, un 29. panta otro daļu, Administratīva procesa likuma 359. panta pirmās daļas 1. punktu 

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

balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Andrs Sondors, Juris Sparāns, 

Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Andris Pastars, Inese Kunakova, Maigonis Mediņš, 

Ineta Anspoka, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Alberts Upenieks), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Piedzīt no S. L. (personas kods,  adrese) nekustamā īpašuma nodokļa parādu - EUR 535,72 

(pieci simti trīsdesmit pieci euro 72 centi), kas ietver: 

1.1. nekustamā īpašuma “X”, kadastra numurs 7670 002 xxxx, nodokļa parādu – EUR 

215,27 (divi simti piecpadsmit euro 27 centi), kas ietver: 

 nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemi – EUR 168,44  (viens simts sešdesmit 

astoņi euro 44 centi), 

nokavējuma nauda – EUR 46,83 (četrdesmit seši euro 83 centi); 

kopā – EUR 215,27 (divi simti piecpadsmit euro 27 centi); 

1.2. nekustamā īpašuma “X”, kadastra numurs 7670 002 xxxx, nodokļa parādu – EUR 

91,58 (deviņdesmit viens euro 58 centi), kas ietver: 

 nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemi – EUR 72,16  (septiņdesmit divi euro 

16 centi), 

nokavējuma nauda – EUR 19,42 (deviņpadsmit euro 42 centi) 

kopā – EUR 91,58 (deviņdesmit viens euro 58 centi); 

1.3. nekustamā īpašuma “X”, kadastra numurs 7670 001 xxxx, nodokļa parādu – EUR 

92,36 (deviņdesmit divi euro 36 centi), kas ietver: 

 nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemi – EUR 73,25  (septiņdesmit trīs euro 

25 centi), 

nokavējuma nauda – EUR 19,11 (deviņpadsmit euro 11 centi) 

kopā – EUR 92,36 (deviņdesmit divi euro 36 centi); 

1.4. nekustamā īpašuma “X”, kadastra numurs 7670 015 xxxx, nodokļa parādu – EUR 

5,19 (pieci euro 19 centi), kas ietver: 



 
 

 nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemi – EUR 4,33  (četri euro 33 centi), 

nokavējuma nauda – EUR 0,86 (nulle euro 86 centi) 

kopā – EUR 5,19 (pieci euro 19 centi); 

1.5. nekustamā īpašuma “X”, kadastra numurs 7662 004 xxxx, nodokļa parādu – EUR 

86,57 (astoņdesmit seši euro 57 centi), kas ietver: 

 nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemi – EUR 64,16 (sešdesmit četri euro 16 

centi), 

nokavējuma nauda – EUR 22,41 (divdesmit divi euro 41 centi) 

kopā – EUR 86,57 (astoņdesmit seši euro 57 centi); 

1.6. nekustamā īpašuma “X”, kadastra numurs 7670 011 xxxx, nodokļa parādu – EUR 

44,75 (četrdesmit četri euro 75 centi), kas ietver: 

 nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemi – EUR 38,33 (trīsdesmit astoņi euro 

33 centi), 

nokavējuma nauda – EUR 6,42 (seši euro 42 centi), 

kopā – EUR 44,75 (četrdesmit četri euro 75 centi) 

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

un nekustamo īpašumu. 

2. Lēmums stājas spēkā nekavējoties. 

3. Lēmumu var pārsūdzēt likuma „Par nodokļiem un nodevām” 371.panta noteiktajā kārtībā. 

 

4.4. 

Nekustamā īpašuma nodokļa parāda nokavējuma naudas piedziņa bezstrīda kārtībā A.V. 
Ziņo P.Rožinskis 

Novada dome izskata Finanšu komitejas un Riebiņu novada domes juristes Līgas Piskunovas 

sagatavoto lēmumprojektu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda nokavējuma naudas piedziņu 

bezstrīda kārtībā A.V., personas kods. Nekustamā īpašuma nodokļi nav maksāti no 2008. gada līdz 

2016. gadam. 

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

„Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 11. punktu, 26. panta pirmā daļa un septītās daļas 2. 

punktu, un 29. panta otro daļu, Administratīva procesa likuma 359. panta pirmās daļas 1. punktu 

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

balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Andrs Sondors, Juris Sparāns, 

Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Andris Pastars, Inese Kunakova, Maigonis Mediņš, 

Ineta Anspoka, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Alberts Upenieks), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Piedzīt no V.A. (personas kods,  adrese) nekustamā īpašuma „X”, kadastra numurs 7676 

001 xxxx, nodokļa parādu - EUR 105,44 (viens simts pieci euro 44 centi), kas ietver: 

 nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemi  - EUR 62,53 (sešdesmit divi euro 53 

centi), 

nokavējuma naudu - EUR 42,91 (četrdesmit divi euro 91 cents), 

kopā –EUR 105,44 (viens simts pieci euro 44 centi) 

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

un nekustamo īpašumu. 

2. Lēmums stājas spēkā nekavējoties. 

3. Lēmumu var pārsūdzēt likuma „Par nodokļiem un nodevām” 371. panta noteiktajā kārtībā. 

 

5. 

Par prēmiju izmaksu Riebiņu novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību darbiniekiem 

Ziņo P.Rožinskis, uzstājas J.Kupris, A.Erta, M.Mediņš, A.Upenieks, Ā.Pudule, J.Sparāns, I.Anspoka 

Novada dome izskata Finanšu komitejas un izpilddirektora Āra Elsta lēmumprojektu par prēmiju 

piešķiršanu Riebiņu novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību strādājošajiem darbiniekiem.  



 
 

1. Saskaņā ar “Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma” 

5. nodaļas 16. pantu un Riebiņu novada pašvaldības darba samaksas nolikuma 4.1. punktu 

par kvalitatīvu un apzinīgu ieguldīto darbu Riebiņu novada pašvaldībā domes 

izpilddirektors ierosina 2016.gadā prēmēt pamatdarbā patstāvīgi strādājošus darbiniekus, 

kuriem darba alga tiek maksāta no pašvaldības budžeta līdzekļiem, izmaksājot prēmiju 75 

% apmērā no mēnešalgas. Darbinieks, kurš pieņemts darbā tekošajā gadā un nav 

nostrādājis pilnu gadu, prēmiju nesaņem. Darbiniekam, kuram gada laikā mainījusies 

amata algas likme, prēmijas apmērs tiek rēķināts no gada vidējās amata algas likmes. 

Darbiniekiem, kuriem darba samaksā ir stundas izcenojuma likme, prēmijas apmērs tiek 

aprēķināts no gada vidējās izpeļņas. Darbiniekiem, kuriem gada laikā ir piemēroti soda 

mēri, prēmijas netiek izmaksātas.  

2. Finanšu komitejas locekļi ierosina uz domi virzīt vēl divus lēmumprojektus:   

2.1.  izmaksāt prēmiju 50% apmērā; 

2.2. izmaksāt prēmiju 25% apmērā. 

Pamatojoties uz likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 

1.nodaļas 1.panta 5., 6. punktu, Riebiņu novada domes deputāts Juris Sparāns nepiedalās 

balsojumā pozīcijā par Riebiņu novada domes grāmatvedi Ināru SPARĀNI (laulātā), 

Riebiņu novada domes deputāts Jānis Kupris nepiedalās balsojumā pozīcijā par Riebiņu 

novada domes Attīstības un plānošanas daļas projektu vadītāju Ilzi KUDIŅU (meita), 

deputāte Dina Staškeviča nepiedalās balsojumā pozīcijā par sevi - Riebiņu novada Rušonas 

kultūras nama vadītāja. 

Notiek balsojums par pirmo lēmumprojekta variantu izmaksāt prēmiju 75% apmērā.  

Novada dome, saskaņā ar “Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības 

likuma” 5. nodaļas 16. pantu un Riebiņu novada pašvaldības darba samaksas nolikuma 4.1. 

punktu, atklāti balsojot ar 3 balsīm par (Alberts Upenieks, Ineta Anspoka, Marija Bernāne), pret 

nav, 10 atturas (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Margarita 

Krole, Ārija Pudule, Andris Pastars, Inese Kunakova, Maigonis Mediņš, Dina Staškeviča), (Jānis 

Kupris balsojumā nepiedalās) nolemj: 

Lēmums nav pieņemts. 

 

Notiek balsojums par otro lēmumprojekta variantu izmaksāt prēmiju 50% apmērā. 

Novada dome, saskaņā ar “Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības 

likuma” 5. nodaļas 16. pantu un Riebiņu novada pašvaldības darba samaksas nolikuma 4.1. 

punktu, atklāti balsojot ar 9 balsīm par (Inese Kunakova, Ārija Pudule, Margarita Krole, Jāzeps 

Ivanāns, Pēteris Rožinskis, Maigonis Mediņš, Juris Sparāns, Dina Staškeviča, Andrs Sondors), 

pret nav, 4 atturas (Andris Pastars, Ineta Anspoka, Alberts Upenieks, Marija Bernāne), (Jānis 

Kupris balsojumā nepiedalās) nolemj: 

Izmaksāt prēmijas 50 % apmērā no mēnešalgas Riebiņu novada pašvaldības iestāžu un 

struktūrvienību pastāvīgi strādājošiem darbiniekiem, kuriem pašvaldībā ir pamata 

darbavieta, un kuri 2016. gadā ir nostrādājuši pilnu gadu par kvalitatīvu un apzinīgu 

ieguldīto darbu Riebiņu novada pašvaldībā 2016. gadā. 

 

Ar balsu vairākumu tika apstiprināts 2.variants, balsojums par 3.variantu nenotiek. 

6. 

Par amatu savienošanu domes priekšsēdētājam 
Ziņo J.Ivanāns 

Novada dome izskata Finanšu komitejas sagatavoto lēmumprojektu par domes priekšsēdētāja 

Pētera Rožinska 2016.gada 13.decembra iesniegumu par atļauju savienot domes priekšsēdētāja 

amatu ar sekojošiem amatiem: 

1. Latgales plānošanas reģiona attīstības padomes locekļa amatu; 

2. Preiļu kooperatīvās sabiedrības valdes locekļa amatu. 



 
 

Novada dome, saskaņā ar Pētera Rožinska iesniegumu un pamatojoties uz likuma „Par 

interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 6.pantu un 8.1 

panta piekto daļu un ņemot vērā, ka amatu savienošana neradīs interešu 

konfliktu, nebūs pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un 

nekaitēs valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai, atklāti balsojot ar 12 balsīm par 
(Jāzeps Ivanāns, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, Andris Pastars, 

Inese Kunakova, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Alberts 

Upenieks), pret nav, 1 atturas (Jānis Kupris), (Pēteris Rožinskis balsojumā nepiedalās), nolemj: 

Atļaut savienot Pēterim Rožinskim domes priekšsēdētāja amatu ar Latgales plānošanas 

reģiona attīstības padomes locekļa un SIA ‘’Preiļu kooperatīva sabiedrība’’ valdes locekļa 

amatiem. 

 

7. 

Par domes lēmuma atcelšanu 

Ziņo P.Rožinskis, uzstājas J.Sparāns, A.Upenieks, I.Kunakova, M.Mediņš, A.Pastars, A.Sondors, J.Kupris, J.Ivanāns 

Novada dome izskata Finanšu komitejas sagatavoto lēmumprojektu par 2016.gada 15.novembra 

domes sēdes lēmumu Nr.2 (protokols Nr.16) “Deputātu pieprasījuma izskatīšana” domes lēmuma 

atcelšanu. 

Dome konstatē: 

 Silajāņu kultūras nama sienu remontam tika piešķirts finansējums EUR 8500,00 (astoņi 

tūkstoši pieci simti euro, 00 euro centi); 

 2016. gada 2. novembrī tika veikta cenu aptauja - tirgus izpēte par "Par sienu remontdarbiem 

Riebiņu novada Silajāņu kultūras namā", līgums netika parakstīts, jo pretendentu finanšu 

piedāvājums pārsniedza pasūtītāja finanšu iespējas, tāpēc 2016. gada 29. novembrī atkārtoti 

tika veikts iepirkums "Par sienu remontdarbiem Riebiņu novada Silajāņu kultūras namā". 

 2016.gada budžetā šim mērķim nebija plānoti līdzekļi kā arī tika sasteigts lēmums par 

finansējuma piešķiršanu. 

Novada dome, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, atklāti balsojot ar 8 balsīm par 
(Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Margarita Krole, Inese Kunakova, Maigonis Mediņš, Dina 

Staškeviča, Marija Bernāne, Alberts Upenieks), 2 pret (Jānis Kupris, Andrs Sondors), 4 atturas 

(Ārija Pudule, Andris Pastars, Ineta Anspoka, Juris Sparāns), nolemj: 

Atcelt 2016.gada 15.novembra domes sēdes lēmumu Nr.2 (protokols Nr.16) par “Deputātu 

pieprasījuma izskatīšana”. 

 

8. 

Par finansējuma piešķiršanu Silajāņu kultūras nama sienu remontam  
Ziņo P.Rožinskis, uzstājas I.Kunakova 

Novada dome izskata Finanšu komitejas sagatavoto lēmumprojektu par finansējuma piešķiršanu 

Silajāņu kultūras nama sienu remontam. 

Dome konstatē: 

2016. gada 29. novembrī atkārtoti tika veikts iepirkums "Par sienu remontdarbiem Riebiņu novada 

Silajāņu kultūras namā". Ar 2016.gada 14.decembra Iepirkuma komisijas protokola Nr.126 tika 

apstiprināts iepirkuma "Par sienu remontdarbiem Riebiņu novada Silajāņu kultūras namā", iepirkuma 

numurs RND 2016/37, uzvarētājs - SIA „Erbauer Group” ar zemāko cenu EUR 4281,51. 

Novada domes, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. Pantu, atklāti balsojot ar 12 balsīm 

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

Pastars, Inese Kunakova, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, 

Alberts Upenieks), pret nav, 2 atturas (Andrs Sondors, Jānis Kupris), nolemj: 

Piešķirt Silajāņu kultūras nama sienu remontam finansējumu EUR 4281,54 no projektu 

līdzfinansējumam paredzētajiem līdzekļiem. 
 

 



 
 

9. 

Par papildus mērķdotācijas sadalījumu pašvaldības izglītības iestādēm – pedagogu darba 

samaksas reformas ieviešanai 
Ziņo P.Rožinskis, uzstājas V.Bogdanova 

Novada dome izskata Izglītības, kultūras un sporta komitejas un domes ekonomistes Valentīnas 

Bogdanovas lēmumprojektu par papildus mērķdotācijas EUR 2174 (t.sk. sociālās apdrošināšanas 

iemaksas) sadalījumu pašvaldības izglītības iestādēm – pedagogu darba samaksas reformas 

ieviešanai. 

Dome konstatē: 

1) Lai nodrošinātu nepieciešamos finanšu resursus, kas saistīti ar pedagogu darba samaksas 

reformas ieviešanu, Ministru Kabinets 2016.gada 10.novembrī izdeva rīkojumu Nr.680 

„Par mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām- pedagogu darba samaksas reformas ieviešanai 

no 2016.gada 1.septembra līdz 2016.gada 31.decembrim. Izglītības un zinātnes ministrija 

informē, ka rīkojumā apstiprinātais finansējums paredzēts kā vienreizējs pasākums tikai 

pedagogu darba samaksas reformas ieviešanas gadā un izlietojams līdz 2016.gada 

31.decembrim.  

2) Šo papildus mērķdotāciju sadala pašvaldība, izvērtējot faktisko situāciju savas teritorijas 

pašvaldību izglītības iestādēs. 

3) Ekonomiste V.Bogdanova ieteic piešķirto finansējumu sadalīt Riebiņu novada 

pamatskolām, proporcionāli reālajam izglītojamo skaitam 1.-9.klasē uz š.g. 1.septembri, 

pamatojoties uz to, ka pamatskolās pedagogi nesaņem atlīdzību par papildu darbu 

veikšanu: burtnīcu labošanu, gatavošanos stundām, konsultācijām, klases audzināšanu. 

4) Izglītojamo skaits 1.-9.klasē uz š.g. septembri: Dravnieku pamatskolā – 44; Galēnu 

pamatskolā- 59; Rušonas pamatskolā- 62; Sīļukalna pamatskolā- 26. Kopā- 191 

izglītojamais. 

5) Dalāmais finansējums – EUR 1759, 04 (bez sociālās apdrošināšanas iemaksas). 

Riebiņu novada dome, saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru 

Kabineta 2016.gada 10.novembra rīkojumu Nr.680 „Par mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām- 

pedagogu darba samaksas reformas ieviešanai no 2016.gada 1.septembra līdz 2016.gada 

31.decembrim, atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Andrs 

Sondors, Juris Sparāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Andris Pastars, Inese 

Kunakova, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Alberts Upenieks), 

pret, atturas nav, nolemj: 

Sadalīt ar Ministru Kabineta 2016.gada 10.novembra rīkojumu Nr.680 piešķirto papildus 

mērķdotāciju pedagogu darba samaksas reformas ieviešanai Riebiņu novada pamatskolām, 

proporcionāli reālajam izglītojamo skaitam 1.-9.klasē uz š.g. 1.septembri, pamatojoties uz to, 

ka šo izglītības iestāžu pedagogi nesaņem atlīdzību par papildu darbu veikšanu, t.sk. par 

gatavošanos stundām, burtnīcu labošanu, konsultācijām, klases audzināšanu (skatīt 

2.pielikumu). 

10. 

Par saistošo noteikumu Nr.12-2016 „Publisko un pašvaldības ūdenstilpju, to salu un 

piekrastes zonas uzturēšanas un sabiedriskās kārtības noteikumi Riebiņu novadā” projektu  
Ziņo P.Rožinskis, uzstājas M.Mediņš, Ā.Pudule, A.Pastars, Ā.Elsts, V.Bogdanova 

Novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un plānošanas un attīstības daļas 

vadītājas Ineses Jakoveles sagatavoto lēmumprojektu par saistošo noteikumu „Publisko un 

pašvaldības ūdenstilpju, to salu un piekrastes zonas uzturēšanas un sabiedriskās kārtības noteikumi 

Riebiņu novadā” apstiprināšanu. 

Noteikumi ir izstrādāti un tiks ieviesti, lai ūdenstilpēs, to salās un piekrastes zonā nodrošinātu 

sabiedrisko kārtību, atturētu personas no pārkāpumu izdarīšanas, uzturētu sanitāro tīrību un 

nodrošinātu šo ūdenstilpju, to salu un piekrastes zonas ekoloģisko aizsardzību. Noteikumi paredz, 



 
 

kāda kārtība ir jāievēro šajās ūdenstilpēs, to salās un piekrastes zonā, kā arī nosaka, kādas 

sankcijas pret šo noteikumu pārkāpējiem var tikt piemērotas šo noteikumu neievērošanas 

gadījumos.  

Noteikumi izstrādāti saskaņā ar Riebiņu novada domes 15.03.2016. domes sēdes protokola Nr.5 

lēmums Nr.13, saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”43.panta pirmās daļas 2.un 4.punktu un  

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 5.pantu. 

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

14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Margarita Krole, 

Ārija Pudule, Jānis Kupris, Andris Pastars, Inese Kunakova, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, 

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

Apstiprināt saistošo noteikumu Nr.12-2016 „Publisko un pašvaldības ūdenstilpju, to salu un 

piekrastes zonas uzturēšanas un sabiedriskās kārtības noteikumi Riebiņu novadā” projektu. 

(skatīt 3.pielikumu). 

 

11. 

Par rūpnieciskās (pašpatēriņa) zvejas tiesību nomas Riebiņu novada Rušonas pagasta 

Bicānu, Jašas, Kategradas, Eikša, Kaučera, Lielā Kurtaša, Lielā Salkas, Mazā Salkas, 

Salmeja, Rušona, Zolvas un Lielā Ostrova ezeros slēgtas izsoles noteikumu Nr.2-2016 

apstiprināšanu 
Ziņo P.Rožinskis, uzstājas M.Mediņš 

Novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un plānošanas un attīstības daļas 

vadītājas Ineses Jakoveles sagatavoto lēmumprojektu par rūpnieciskās (pašpatēriņa) zvejas tiesību 

nomas Riebiņu novada Rušonas pagasta Bicānu, Jašas, Kategradas, Eikša, Kaučera, Lielā Kurtaša, 

Lielā Salkas, Mazā Salkas, Salmeja, Rušona, Zolvas un Lielā Ostrova ezeros slēgtas izsoles 

noteikumu Nr.2-2016 apstiprināšanu. 

Riebiņu novada dome, pamatojoties uz 1994.gada 19.maija likuma „Par pašvaldībām“ 14.panta 

2.daļas 3.punkta un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru 

jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā un tikai Dome var pieņemt lēmumus citos likumā 

paredzētajos gadījumos, 1995.gada 12.aprīļa Zvejniecības likuma 7.panta sesto daļu, kas nosaka, 

ka pašvaldība ir tiesīga zvejas tiesības iznomāt pašpatēriņa zvejai fiziskajām personām, kuru 

deklarētā dzīvesvieta vai kurām piederošais nekustamais īpašums atrodas šīs pašvaldības 

administratīvajā teritorijā, 11.panta sesto daļu, kas nosaka, ka, ja pieļaujamais nozvejas apjoms, 

zvejas rīku skaits vai rūpnieciskās zvejas vietu skaits nav pietiekams, lai nodrošinātu attiecīgos 

ūdeņos vai to daļā juridiskajām un fiziskajām personām ar Civillikumu noteikto vai iznomāto 

zvejas tiesību izmantošanu, kā arī apmierinātu juridisko un fizisko personu iesniegtos lūgumus par 

zvejas tiesību nomas līgumu noslēgšanu, var organizēt zvejas tiesību nomas vai zvejas atļauju 

(licenču) izsoli, Ministru Kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 "Noteikumi par 

ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību" 

43.punktu, kas nosaka, ka, ja rūpnieciskās zvejas tiesību nomas iesniegumu skaits pārsniedz 

neiznomāto un brīvi pieejamo rūpnieciskās zvejas tiesību iespējas, rīko rūpnieciskās zvejas tiesību 

nomas izsoli, 44.punktu, kas nosaka, ka pašvaldība, kas rīko rūpnieciskās zvejas tiesību nomas 

izsoli, izstrādā rūpnieciskās zvejas tiesību nomas izsoles konkursa nolikumu un publicē to 

plašsaziņas līdzekļos, tai skaitā pašvaldības mājaslapā internetā, atklāti balsojot ar 14 balsīm par 
(Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, 

Jānis Kupris, Andris Pastars, Inese Kunakova, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Dina Staškeviča, 

Marija Bernāne, Alberts Upenieks), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Apstiprināt rūpnieciskās (pašpatēriņa) zvejas tiesību nomas Riebiņu Novada Rušonas 

pagasta Bicānu, Jašas, Kategradas, Eikša, Kaučera, Lielā Kurtaša, Lielā Salkas, 

Mazā Salkas, Salmeja, Rušona, Zolvas un Lielā Ostrova ezeros slēgtas izsoles 

noteikumus  (skatīt 4.pielikumu). 
2. Līdz 2017.gada 1.jūnija iesniegt iesniegumu BIOR institūcijai par zvejas rīku limita 

palielināšanu Kategradas, Rušonas, Bicānu, Salmeja un Zolvas ezeros; 



 
 

3.  Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Riebiņu novada domes izpilddirektoram;  
4.  Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā parakstīšanas un ir pārsūdzams viena 

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, 

Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601). 
 

12. 

Iesniegumu izskatīšana 

12.1. 

A.B. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P.Rožinskis 

Novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un NĪ speciālistes Ināras 

Upenieces lēmumprojektu par A.B., personas kods, adrese, 2016.gada 21.novembra iesniegumu 

par zemes nomu. 

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

14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Margarita Krole, 

Ārija Pudule, Jānis Kupris, Andris Pastars, Inese Kunakova, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, 

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

1. Precizēt iznomātās zemes platību zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 7680 004 

xxxx, nosakot, ka tā ir 5,9 ha, atbilstoši grafiskajam pielikumam Nr.1; 

2. Slēgt Vienošanos par noslēgtā 22.10.2014. zemes nomas līguma Nr.B-6 platības 

izmaiņām. 

 

 

12.2. 

J.B. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P.Rožinskis 

Novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un NĪ speciālistes Ināras 

Upenieces lēmumprojektu par J.B., personas kods, adrese, 2016.gada 14.novembra iesniegumu par 

zemes platības precizēšanu. 

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

14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Margarita Krole, 

Ārija Pudule, Jānis Kupris, Andris Pastars, Inese Kunakova, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, 

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

1. Precizēt iznomātās zemes platību noslēgtajā 2016.gada 17.februāra līgumā Nr.B-2, 

nosakot, ka tā ir 0,15 ha, atbilstoši grafiskajam pielikumam Nr.2; 

2. Slēgt Vienošanos par platības precizēšanu uz 0,15 ha zemes nomas līgumam Nr. B-2 

(17.02.2016.) 

 

12.3. 

A.F. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P.Rožinskis 

Novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un NĪ speciālistes Ināras 

Upenieces lēmumprojektu par A. F., personas kods, adrese, 2016.gada 23.novembra iesniegumu 

par zemes platības precizēšanu. Iepriekš bija 7,5 ha, zemes nomas līgums Nr. F-1, 11.07.2012.-

10.07.2017. Nekustamā īpašuma parādu nav. 

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

14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Margarita Krole, 

Ārija Pudule, Jānis Kupris, Andris Pastars, Inese Kunakova, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, 

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

1. Precizēt iznomātās zemes platību zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 7670 012 

xxxx, nosakot, ka tā ir 6,5 ha, atbilstoši grafiskajam pielikumam Nr.3; 



 
 

2. Slēgt Vienošanos par noslēgtā 11.07.2012. zemes nomas līguma Nr. F-1 platības 

izmaiņām. 

 

12.4. 

A.C. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P.Rožinskis 

Novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un NĪ speciālistes I. Upenieces 

lēmumprojektu par A.C., personas kods, dzīvo, 2016.gada 29.novembra iesniegumu par zemes 

nomas līguma pagarināšanu. C-2, iepriekšējais līguma termiņš 13.07.11.-12.07.2016. 

Nekustamā īpašuma nodokļa parādu nav. 

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

14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Margarita Krole, 

Ārija Pudule, Jānis Kupris, Andris Pastars, Inese Kunakova, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, 

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

1. Iznomāt zemi 1,0 ha platībā zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 7680 004 xxxx un 0,8 

ha platībā zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 7680 004 xxxx, saskaņā ar grafisko 

pielikumu Nr.4; 

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

3. Slēgt zemes nomas līgumu uz 5 gadiem. 

 

12.5. 

A.Č. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P.Rožinskis 

Novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un NĪ speciālistes I. Upenieces 

lēmumprojektu par A. Č., personas kods, dzīvo, 2016.gada 21.novembra iesniegumu par zemes 

nomu. Iepriekšējais līguma termiņš beidzies 05.12.2015. Nekustamā īpašuma nodoklis par 

2016.gadu nomaksāts.  

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

14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Margarita Krole, 

Ārija Pudule, Jānis Kupris, Andris Pastars, Inese Kunakova, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, 

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

1. Iznomāt 1,3 ha platībā zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7680 004 xxxx saskaņā ar 

grafisko pielikumu Nr.5; 

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

3. Slēgt zemes nomas līgumu uz 5 gadiem. 

 

12.6. 

M.G. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P.Rožinskis 

Novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un NĪ speciālistes I. Upenieces 

lēmumprojektu par M.G., personas kods, adrese, 2016.gada 22.novembra iesniegumu par 

nosaukuma piešķiršanu nekustamajam īpašumam. 

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

14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Margarita Krole, 

Ārija Pudule, Jānis Kupris, Andris Pastars, Inese Kunakova, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, 

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

Piešķirt nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr.7680 004 xxxx nosaukumu 

“Zemesrieksti”. 

 

 

 



 
 

12.7. 

V.P. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P.Rožinskis 

Novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un NĪ speciālistes I. Upenieces 

lēmumprojektu par V. P., personas kods, adrese, 2016.gada 23.novembra iesniegumu par zemes 

nomu. 

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

14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Margarita Krole, 

Ārija Pudule, Jānis Kupris, Andris Pastars, Inese Kunakova, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, 

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

1. Atzīt par spēkā neesošu 14.12.2011. Vienošanos pie 2011.gada 13.jūlija zemes nomas 

līguma Nr.P-10; 

2. Slēgt jaunu Vienošanos, nosakot nomas līguma beigu termiņu 2023.gada 

20.decembris. 

 

12.8. 

SIA “Myrtillus” iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P.Rožinskis, uzstājas J.Ivanāns, I.Upeniece 

Novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un NĪ speciālistes I. Upenieces 

lēmumprojektu par SIA “Myrtillus”, Reģ.Nr. 41203020212, adrese Kronvalda bulv.10, Rīgā, 

2016.gada 9.decembra iesniegumu par zemes atdalīšanu. 

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

14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Margarita Krole, 

Ārija Pudule, Jānis Kupris, Andris Pastars, Inese Kunakova, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, 

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

1. Atdalīt no nekustamā īpašuma “Ezerlīči”, kadastra numurs 7648 004 0038, divas 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7648 004 0035 6,5 ha platībā un ar kadastra 

apzīmējumu 7648 004 0036 3,0 ha platībā. 

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

3. Piešķirt nosaukumu “Meža Ezerlīči”. 

 

12.9. 

Biedrības “Medību klubs “Sābri”” iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P.Rožinskis 

Novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un NĪ speciālistes I. Upenieces 

lēmumprojektu par Biedrības “Mednieku klubs “Sābri””, reģistrācijas Nr. 40008224795, adrese 

Liepu ielā 21, Galēnos, Galēnu pagastā, Riebiņu novadā, 2016.gada 21.novembra iesniegumu 

par zemes nomu medību vajadzībām. 

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

14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Margarita Krole, 

Ārija Pudule, Jānis Kupris, Andris Pastars, Inese Kunakova, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, 

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

1. Iznomāt medību vajadzībām pašvaldībai piederošos zemes gabalus ar kadastra 

numuriem: 7648 001 0117; 7648 001 0119; 7648 002 0200; 7648 002 0607; 

2. Slēgt līgumu ar Biedrību “Mednieku klubs “Sābri””, reģistrācijas Nr. 40008224795 

uz 5 gadiem. 

 

12.10. 

J.Š.iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P.Rožinskis 

Novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un NĪ speciālistes I. Upenieces 

lēmumprojektu par J.Š., personas kods, adrese, 2016.gada 2.decembra iesniegumu par zemes 



 
 

nomu medību vajadzībām. 

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

14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Margarita Krole, 

Ārija Pudule, Jānis Kupris, Andris Pastars, Inese Kunakova, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, 

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

1. Iznomāt medību platību apsaimniekošanā 15 pašvaldībai piederošos zemes gabalus ar 

kadastra apzīmējumiem: 7662 001 0126; 7662 001 0133; 7662 001 0084; 7662 001 

0122; 7662 002 0074; 7662 002 0110; 7662 001 0121; 7662 001 0194; 7662 001 0254; 

7662 001 0317; 7662 004 0102; 7662 004 0131; 7662 004 0132; 7662 004 0119; 7662 

001 0335;  

2. Slēgt līgumu par medību tiesību nodošanu uz 3 gadiem. 

 

12.11. 

 Medību sporta kluba “Riebiņi” iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P.Rožinskis, uzstājas Ā.Pudule, M.Mediņš 

Novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un NĪ speciālistes I. Upenieces 

lēmumprojektu par Mednieku sporta kluba “Riebiņi””, reģistrācijas Nr. 40008045757, adrese: 

Celtnieku iela 9-37, Preiļi, 2016.gada 7.decembra iesniegumu par līguma par medību platību 

iznomāšanu medību vajadzībām aktualizāciju. 

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

14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Margarita Krole, 

Ārija Pudule, Jānis Kupris, Andris Pastars, Inese Kunakova, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, 

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

1. Iznomāt medību vajadzībām pašvaldībai piederošos zemes gabalus saskaņā ar 

pielikumu Nr.5; 

2. Slēgt līgumu ar Mednieku sporta klubu “Riebiņi” uz 5 gadiem.  

 

12.12. 

A.K. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P.Rožinskis 

Novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un NĪ speciālistes I. Upenieces 

lēmumprojektu par A. K., personas kods, adrese, 2016.gada 9.decembra iesniegumu par zemes 

atdalīšanu. 

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

14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Margarita Krole, 

Ārija Pudule, Jānis Kupris, Andris Pastars, Inese Kunakova, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, 

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

1. Atdalīt no nekustamā īpašuma “X”, kadastra numurs 7676 004 xxxx, zemes vienību 

ar kadastra apzīmējumu 7676 004 xxxx 0,0694 ha platībā; 

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

3. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7676 004 xxxx piešķirt nosaukumu “X”; 

4. Ēkām (būvēm) ar kadastra apzīmējumu 7676004034xxxx un 7676004034xxxx, kas 

atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7676 004 xxxx, atstāt VARIS 

reģistrēto adresi. 

 

12.13. 

V.P. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P.Rožinskis 

Novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un NĪ speciālistes I. Upenieces 

lēmumprojektu par V. P., personas kods, adrese, 2016.gada 9.decembra iesniegumu par zemes 

nomu. Iepriekšējais līguma termiņš beidzies 24.01.2015. Nekustamā īpašuma parādu nav. 



 
 

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

14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Margarita Krole, 

Ārija Pudule, Jānis Kupris, Andris Pastars, Inese Kunakova, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, 

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

1. Iznomāt 0,10 ha platībā zemes gabalu zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 7676 004 

xxxx; 

2. Noteikt zemes lietošanas mērķi – pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve (kods 0908); 

3. Slēgt zemes nomas līgumu uz 5 gadiem. 

 

 

12.14. 

Biedrības “Medību klubs “Sābri”” iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P.Rožinskis 

Novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un NĪ speciālistes I. Upenieces 

lēmumprojektu par Biedrības “Mednieku klubs “Sābri””, reģistrācijas Nr. 40008224795, adrese 

Liepu ielā 21, Galēnos, Galēnu pagastā, Riebiņu novadā, iesniegumu par zemes nomu medību 

vajadzībām. 

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

14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Margarita Krole, 

Ārija Pudule, Jānis Kupris, Andris Pastars, Inese Kunakova, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, 

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

1. Iznomāt medību vajadzībām pašvaldībai piederošos zemes gabalus ar kadastra 

numuriem: 7648 002 0604; 7648 002 0544; 7648 002 0611; 7648 002 0547; 7648 002 

0548; 7648 002 0549; 7648 002 0546; 7648 002 0545; 7648 003 0294; 7648 003 0344; 

7648 003 0296; 7648 004 0276; 7648 004 0277; 7648 004 0275. 

2. Slēgt līgumu ar Biedrību “Mednieku klubs “Sābri””, reģistrācijas Nr. 40008224795 

uz 5 gadiem.  

 

13. 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Vārpiņas” 
Ziņo P.Rožinskis 

Novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un NĪ speciālistes I. Upenieces 

lēmumprojektu par SIA „GEO FOREST”, 2016.gada 21.novembrī zemes ierīkotājas Marinas 

Sisojevas, sertifikāta Nr. BA-528, iesniegto zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam 

„Vārpiņas” ar kadastra nr. 76620050240, kas atrodas Riebiņu novada Riebiņu pagasta Lielajos 

Gavaros, konstatēts, ka izstrādātais zemes ierīcības projekts atbilst pašvaldības teritorijas 

plānojumam. 

Riebiņu novada dome, pamatojoties uz Zemes ierīcības likumu (ar 2015.gada 12.novembra 

grozījumiem) un Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumiem Nr.505 „Zemes ierīcības 

projekta izstrādes noteikumi”, atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, 

Andrs Sondors, Juris Sparāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Andris Pastars, Inese 

Kunakova, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Alberts Upenieks), 

pret, atturas nav, nolemj: 

1.Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam VĀRPIŅAS (kadastra nr. 

76620050240), par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76620070090 sadalīšanu divos 

zemes gabalos; 

2.Noteikt plānotajām zemes vienībām Nr.1 ar kadastra apzīmējumu 76620070149 zemes 

lietošanas mērķi –– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 

0101) un Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 76620070151 – mežsaimniecība (kods 0201); 

3.Plānotajai atdalāmajai zemes vienībai Nr. 1 ar 76620070149 piešķirt nosaukumu 

„Vārpaine”; 



 
 

4.Lēmumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu iesniegt elektroniski VZD Latgales 

reģionālajā nodaļā 10 darbdienu laikā pēc tā pieņemšanas. 

 

14. 

Par zemes nomas līguma slēgšanu 
Ziņo P.Rožinskis 

Novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un Komunālās nodaļas vadītāja 

Roberta Kabakova lēmumprojektu par zemes nomas līguma slēgšanu. 

Riebiņu novada dome, pamatojoties uz Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu un Eiropas 

Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma piešķiršanu projektam „Ūdenssaimniecības attīstība 

Preiļu rajona Riebiņu novada ciemā Gaiļmuiža” (2009.gada 6.novembra Vienošanās) dome 

īstenojusi projektā paredzētos mērķus un uzdevumus (ekspluatācijas uzsākšanas gads-2010.g.). 

Attīstot turpmāk novada komunālo pakalpojumu saimniecībā esošo ūdensapgādes, kanalizācijas, 

notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas būvju un ar to saistīto sistēmu uzlabošanas iespējas, 

nepieciešams veikt minētajā ūdenssaimniecības sistēmā Gaiļmuižā rekonstrukcijas darbus. 

Īstenojot minēto projektu, būvniecības darbi veikti pašvaldībai nepiederošā nekustamajā īpašumā. 

Lai turpmāk varētu veikt nepieciešamos rekonstrukcijas darbus, nepieciešams slēgt zemes nomas 

līgumu ar zemes gabala īpašnieku uz noteiktu termiņu (paredzot zemes daļas atsavināšanu, ja tiek 

panākta vienošanās ar zemes īpašnieku). 

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

14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Margarita Krole, 

Ārija Pudule, Jānis Kupris, Andris Pastars, Inese Kunakova, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, 

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

1.Slēgt zemes nomas līgumu ar I. L., p.k., par inženierbūvēm „Notekūdeņu bioloģiskās 

attīrīšanas iekārtu BIODRY-S-25”, kas atrodas uz īpašnieces zemes gabala ar kadastra 

apzīmējumu 76700010241, platībā 0,22ha līdz 2024.ga 1. Decembrim; 

2.Atbrīvot I.L. no nekustamā īpašuma nodokļa samaksas 0,22ha platībā līdz zemes nomas 

beigu termiņam 01.12.2024; 

3.Par pašvaldības izmantojamo nomas platību – 0,22 ha noteikt nomas maksu – 20 EUR 

gadā. 

 

15. 

K. H. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P.Rožinskis, uzstājas M.Krole, A.Pastars, Ā.Elsts, A.Sondors, I.Kunakova, M.Mediņš, V.Bogdanova, J.Ivanāns, 

A.Upenieks 
Novada dome izskata Sociālo jautājumu komitejas sagatavoto lēmumprojektu par K.H., personas 

kods, deklarētā dzīvesvieta, 2016.gada 5.decembra iesniegumu par sociāla pabalsta piešķiršanu. 

Novada dome konstatē: 

1) K.H. iesniegumā informē, ka 2016.gada 24.marta naktī ļaunprātīgi nodedzināta viņam 

piederošā māja, kas atradās Rušonas pagastā, Riebiņu novadā. Māja nodega pilnībā. Tāpat 

sadega visa iedzīve, kas atradās mājā. 

2) Iesniegumam nav pievienots Valsts ugunsdzēsības un glābšānas biedrības akts par 

dzīvojamās mājas ugunsgrēku. 

3) Pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 9.panta (1) 

apakšpunktu „Pašvaldībai, kuras teritorijā persona reģistrējusi savu pamatdzīvesvietu, ir 

pienākums nodrošināt personai iespēju saņemt tās vajadzībām atbilstošus sociālos 

pakalpojumus un sociālo palīdzību”. K.H. dzīvesvietu nav reģistrējis Riebiņu novada 

pašvaldībā. 

Riebiņu novada domes 2012.gada 17. janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par sociālās palīdzības 

pabalstiem Riebiņu novadā”, ir noteikts, kāda veida sociālie pabalsti tiek piešķirti Riebiņu novada 

iedzīvotājiem. Vienreizējs pabalsts krīzes situācijā tiek piešķirts, ja ir kritiskas mājokļa problēmas, 

ar to saprotams, ka persona vai ģimene, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Riebiņu novadā, ir palikusi 



 
 

bez dzīvojamās platības, kā arī 9.2.12. punktā tiek paredzēts, ka pabalstu piešķir, ja prasītāja 

iesniegums saņemts ne vēlāk kā 1 mēneša laikā no ārkārtas situācijas rašanās. 

Riebiņu novada domes Sociālo jautājumu komiteja ierosina skatīt jautājumu par finansiālu 

atbalsta piešķiršanu K. H., personas kods, pēc nodegušās mājas gružu novākšanas un īpašuma 

sakopšanas. 

Riebiņu novada dome, saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Sociālo 

pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 9.panta (1) apakšpunktu, 2012.gada 17. janvāra 

saistošajiem noteikumiem Nr.2 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Riebiņu novadā”, atklāti 

balsojot ar 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Andrs Sondors, Juris Sparāns, 

Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Inese Kunakova, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, 

Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Alberts Upenieks), pret nav, 1 atturas (Andris Pastars), nolemj: 

1. Nepiešķirt materiālu pabalstu K. H., personas kods, deklarētā dzīvesvieta, 

pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 9.panta (1) 

apakšpunktu, kurš paredz, ka pašvaldībai ir pienākums nodrošināt sociālo palīdzību 

tikai personām, kuras reģistrējušas savu pamatdzīvesvietu tās teritorijā;  

2. Skatīt jautājumu par finansiālu atbalsta piešķiršanu K. H., personas kods, pēc 

nodegušās mājas gružu novākšanas un īpašuma sakopšanas; 

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

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

 

 

16. 

I.B. iesnieguma izskatīšana  
Ziņo P.Rožinskis 

Novada dome izskata Sociālo jautājumu komitejas un Riebiņu novada sociālā dienesta sagatavoto 

lēmumprojektu par I. B., personas kods, dzīvesvieta deklarēta, iesniegumu par dzīvojamās platības 

piešķiršanu.  

Novada dome konstatē: 

1. I. B.iesniegumā lūdz piešķirt dzīvojamo platību; 

2. I. B. 2016.gada 31.oktobrī deklarēja dzīvesvietu pie savas mātes V. P., Galēnu pagastā 

Riebiņu novadā; 

3. Līdz ierašanās Galēnos no 2013.gada I.B. dzīvojusi bez deklarētās dzīvesvietas; 

4. I. B.ir grūtniece, viņa vēlas dzīvot atsevišķi, jo pie mātes V. P. nav pienācīgi apstākļi, 

nav sadzīvei nepieciešamo lietu; 

5. Dzīvoklis Galēnos nav piemērots, lai dzīvotu grūtniece un lai tiktu nodrošinātas 

personas pamatvajadzības. 

Sociālo jautājumu komiteja un Sociālais dienests iesaka:  

Piešķirt krīzes istabiņu I.B., personas kods, dzīvesvieta deklarēta, sociālās mājā „Rudenāji” 2. 

stāvā uz laiku līdz 6 mēnešiem.  

Riebiņu novada dome, saskaņā ar likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām mājām” 

5.panta 2.daļas 5.punktu, atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, 

Andrs Sondors, Juris Sparāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Andris Pastars, Inese 

Kunakova, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Alberts Upenieks), 

pret, atturas nav, nolemj: 

1. Piešķirt krīzes istabiņu I. B., personas kods, dzīvesvieta deklarēta Galēnu pagasts, 

Riebiņu novads, sociālās mājā „Rudenāji” 2. stāvā uz laiku līdz 6 mēnešiem.  

2. Slēgt sociālās dzīvojamās telpas īres līgumu uz laiku līdz 6 mēnešiem. 

 

 

 

 

 



 
 

17. 

I. T. iesnieguma izskatīšana  
Ziņo P.Rožinskis, uzstājas M.Mediņš, M.Krole, I.Kunakova, J.Ivanāns, Ā.Pudule, A.Upenieks, A.Pastars, J.Kupris 

Novada dome izskata Sociālo jautājumu komitejas un Riebiņu novada sociālā dienesta sagatavoto 

lēmumprojektu par I. T., personas kods, dzīvesvieta deklarēta Krāslavas novads, iesniegumu par 

dzīvojamās platības piešķiršanu.  

Novada dome konstatē: 

 I. T. iesniegumā lūdz piešķirt dzīvojamo platību Stabulnieku pagastā; 

 I.T. audzina 3 nepilngadīgus bērnus, divi ir skolas vecumā. Stabulnieku pagastā dzīvo I. T. 

māte, kurai nepieciešama palīdzība;  

 Dzīvojot Stabulniekos I. T. bērni mācīsies Dravnieku pamatskolā;  

 Šobrīd ir brīvs divistabu dzīvoklis sociālajā dzīvojamajā mājā Skolas ielā, Stabulnieki, 

Stabulnieku pagasts, Riebiņu novads.  

1. Sociālo jautājumu komiteja uz domi apspriešanai un apstiprināšanai izvirza šādu 

lēmumprojektu: 

I. T. deklarēt dzīvesvietu Riebiņu novadā un pēc deklarētās dzīvesvietas apsekot apstākļus un 

uzņemt sociālo dzīvokļu rindā. 

2. Deputāte Ārija Pudule izvirza otru lēmumprojektu šādā redakcijā:  

Piešķirt I. T., personas kods, dzīvesvieta deklarēta Krāslavas novads, dzīvokli sociālajā 

dzīvojamajā mājā Skolas ielā, Stabulniekos, Stabulnieku pagastā, Riebiņu novadā uz 6 mēnešiem. 

 

Notiek balsojums par sociālās komitejas izvirzīto lēmumprojektu. 

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

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

atklāti balsojot ar 5 balsīm par (Andrs Sondors, Margarita Krole, Inese Kunakova, Jānis Kupris, 

Alberts Upenieks), pret nav, 9 atturas (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Juris Sparāns, Ārija 

Pudule, Andris Pastars, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Dina Staškeviča, Marija Bernāne), 

nolemj: 

Lēmums nav pieņemts 

 

Notiek balsojums par deputātes Ārijas Pudules lēmumprojektu. 

Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, atklāti balsojot ar 9 

balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Juris Sparāns, Ārija Pudule, Andris Pastars, 

Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, Dina Staškeviča, Marija Bernāne), pret nav, 5 atturas (Andrs 

Sondors, Margarita Krole, Inese Kunakova, Jānis Kupris, Alberts Upenieks), nolemj: 

Piešķirt I.T., personas kods, dzīvesvieta deklarēta Krāslavas novads, dzīvokli sociālajā 

dzīvojamajā mājā Skolas ielā, Stabulniekos, Stabulnieku pagastā, Riebiņu novadā. 

 

18. 

A.E. iesnieguma izskatīšana  
Ziņo P.Rožinskis 

Novada dome izskata Sociālo jautājumu komitejas un Riebiņu novada sociālā dienesta sagatavoto 

lēmumprojektu par A.E., personas kods, dzīvesvieta deklarēta Riebiņu novadā, iesniegumu par 

dzīvojamās platības piešķiršanu.  

Novada dome konstatē: 

1. A. E. iesniegumā lūdz piešķirt dzīvojamo platību Rušonas pagastā Bašķos; 

2. A. E. 2014.gada 18.februārī ar Riebiņu novada domes sēdes lēmumu tika iereģistrēts 

palīdzības reģistrā personām, kurām tiek izīrētas pašvaldībai piederošas dzīvojamās telpas; 

3. A. E. viens pats audzina mazgadīgu dēlu, ir piešķirts trūcīgas ģimenes statuss; 

4. Šobrīd ir atbrīvojies dzīvoklis Bašķos, Rušonas pagastā, Riebiņu novadā. 

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

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



 
 

atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Andrs Sondors, Juris 

Sparāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Andris Pastars, Inese Kunakova, Maigonis 

Mediņš, Ineta Anspoka, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Alberts Upenieks), pret, atturas nav, 

nolemj: 

1. Piešķirt A. E., personas kods, dzīvesvieta deklarēta Riebiņu novads, dzīvokli 

Bašķos, Rušonas pagastā, Riebiņu novadā. 

2. Slēgt īres līgumu ar A.E., uz noteiktu laiku – viens gads t.i. līdz 2017.gada 

19.decembrim, noteikt īres maksu EUR 0,21 par kvadrātmetru. 

  

19. 

N.B. iesnieguma izskatīšana  
Ziņo P.Rožinskis 

Novada dome izskata Sociālo jautājumu komitejas un Riebiņu novada sociālā dienesta sagatavoto 

lēmumprojektu par N.B., personas kods, dzīvesvieta deklarēta Galēnu pagasts, Riebiņu novads, 

2016.gada 8.decembra iesniegumu par dzīvojamās platības izīrēšanu.  

1. N.B. iesniegumā lūdz piešķirt dzīvojamo platību adresē Galēnu pagasts, Riebiņu novads, 

kas iepriekš bija izīrēta N. H.; 

2. N.B. līdz šim bija deklarēta iepriekš minētajā adresē no 2016.gada 28.aprīļa un dzīvoja 

kopā ar N.H.; 

3. Minēto dzīvokli iepriekš īrēja N. H., kurš 2016.gada 20.novembrī ir miris; 

4. N.B. vēlas turpmāk pārņemt saistības ar Riebiņu novada domi un īrēt šo pašvaldības 

īpašumā esošo dzīvokli, ēkas kadastra numurs 7648004008xxxx, kopējā ēkas platība 

apmēram 128 kvadrātmetri un zemes vienības numurs – 7648004xxxx, ar platību 0,4819 

kvadrātmetri, dzīvokļa kopējā platība – 40 kvadrātmetri,  

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

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

atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Andrs Sondors, Juris 

Sparāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Andris Pastars, Inese Kunakova, Maigonis 

Mediņš, Ineta Anspoka, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Alberts Upenieks), pret, atturas nav, 

nolemj: 

1. Izīrēt N. B., personas kods, dzīvesvieta deklarēta Galēnu pagasts, Riebiņu novads, 

dzīvokli adresē Lomi-Bortnieki, Galēnu pagasts, Riebiņu novads ēkas kadastra 

numurs 7648004008xxxx, dzīvokļa kopējā platība 40 kvadrātmetri; 

2. Slēgt īres līgumu uz noteiktu laiku (viens kalendārais gads) ar N.B., noteikt īres 

maksu EUR 0,21 par kvadrātmetru. 

 

20. 

Iepirkumu komisijas lēmuma apstiprināšana 
Ziņo P.Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Iepirkumu komisijā pieņemto lēmumu par pretendentu noteikšanu. 

Iepirkums Iepirkuma 

veids 

Uzvarētājs Summa EUR (bez PVN) 

„Būvdarbu veikšana 

objektā „Riebiņu 

novada Silajāņu 

pagasta pašvaldības 

autoceļu Nr. 9 

Kotlerova – Latviešu 

Baltbārži km 0.00 – 

2.50 un  

Atklāts 

konkurss 
VAS „Latvijas 

autoceļu 

uzturētājs” 

Daugavpils 

ceļu rajons 

 

203 814.27 

 



 
 

Nr. 7 Antāni – 

Kotlerova km 1.20 – 

2.10 pārbūve”” 

Riebiņu novada 

pašvaldības autoceļu 

ikdienas uzturēšanas 

papildus darbu 

veikšana 2016./2017. 

gadā 

Iepirkums 

saskaņā ar PIL 

8.2 panta 

nosacījumiem 

SIA „Neitrino” 16 535.60 

Riebiņu novada 

pašvaldības autoceļu 

2016./2017. gada 

ziemas dienesta 

ikdienas uzturēšanas 

darbu veikšana 

Atklāts 

konkurss 
SIA „RECRO-

N” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

z/s „Ozoli” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genadijs 

Petrovs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VAS Latvijas 

autoceļu 

uzturētājs” 

Daugavpils 

ceļu rajons 

EUR 19 352.36 bez PVN 

(1. daļa – Riebiņu novada Galēnu 

pagasta pašvaldības autoceļu ziemas 

ikdienas uzturēšanas darbi 

2016./2017. gadā). 

EUR 12 293.90 bez PVN 

(2. daļa – Riebiņu novada Sīļukalna 

pagasta pašvaldības autoceļu ziemas 

ikdienas uzturēšanas darbi 

2016./2017. gadā). 

 

 

EUR 10 690.00 bez PVN 

(3. daļa – Riebiņu novada 

Stabulnieku pagasta pašvaldības 

autoceļu ziemas ikdienas uzturēšanas 

darbi 2016./2017. gadā). 

EUR 21 120.00 bez PVN 

(4. daļa – Riebiņu novada Riebiņu 

pagasta pašvaldības autoceļu ziemas 

ikdienas uzturēšanas darbi 

2016./2017. gadā). 

 

EUR 13 265.00 bez PVN 

(5. daļa – Riebiņu novada Silajāņu 

pagasta pašvaldības autoceļu ziemas 

ikdienas uzturēšanas darbi 

2016./2017. gadā). 

 

EUR 24 600.00 bez PVN 

(6. daļa – Riebiņu novada Rušonas 

pagasta pašvaldības autoceļu ziemas 

ikdienas uzturēšanas darbi 

2016./2017. gadā). 

 

EUR 9931.20 bez PVN 

(7. daļa – Riebiņu novada 

pašvaldības autoceļu un ielu 

slīdamības likvidēšanas (kaisīšanas 

ar pretslīdes materiāliem)). 

 

KOPĀ: EUR 111 252.46 



 
 

Pārtikas produktu 

iegāde Riebiņu novada 

iestādēm 2017. un 2018. 

gadā 

Atklāts 

konkurss 
SIA„Forevers”  

 

 

 

 

SIA „Marijas 

centrs”  

 

 

 

SIA „Marijas 

centrs” 

 

 

SIA „Marijas 

centrs” 
 

 

 

AS „Preiļu 

siers”  

 

 

SIA „Marijas 

centrs”  
 

 

 

SIA „Marijas 

centrs”  
 

 

SIA „Vecā 

maiznīca”  
 

 

 

Konstantinovas 

pagasta P. 

Kavuna z/s 

„EŽI”  

24 100.18 bez PVN  

(1. daļa „Dzīvnieku valsts 

produkti, gaļa un gaļas 

produkti”). 

 

3 015.56 bez PVN  

(2. daļa „Apstrādātas un ilglaicīgai 

glabāšanai sagatavotas zivis”). 

 

 

17 181.47 bez PVN (3. daļa 

„Augļi, dārzeņi un saistītie 

produkti”). 

 

4 146.69 bez PVN  

(4. daļa „Dzīvnieku vai augu eļļas un 

tauki”). 

 

 

15 095.15 bez PVN  

(5. daļa „Piena produkti”). 

 

 

3 761.44 bez PVN  

(6. daļa „Graudu maluma produkti, 

cietes un cietes produkti”). 

 

 

11 033.96 bez PVN (7. daļa 

„Dažādi pārtikas produkti”). 

 

 

9 192.40 bez PVN  

(8. daļa „Dažādi pārtikas produkti. 

Maize un konditorijas izstrādājumi”). 

 

 

3 337.50 bez PVN  

(9. daļa „Dažādi pārtikas produkti. 

Sulas un āboli”). 

Būvprojekta izstrāde 

Riebiņu vidusskolas 

teritorijas 

labiekārtojumam, 

sporta laukuma 

rekonstrukcijai un 

būvprojekta 

autoruzraudzībai 

Iepirkums 

saskaņā ar PIL 

8.2 panta 

nosacījumiem 

SIA „KEM” 30 000.00 



 
 

Sienu remontdarbi 

Riebiņu novada 

Silajāņu kultūras namā 

Iepirkums 

saskaņā ar PIL 

8.2 panta 

nosacījumiem 

SIA „Erbauer 

Group”  

 

 

 

3538.46 

 

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

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

atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Andrs Sondors, Juris 

Sparāns, Margarita Krole, Ārija Pudule, Jānis Kupris, Andris Pastars, Inese Kunakova, Maigonis 

Mediņš, Ineta Anspoka, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Alberts Upenieks), pret, atturas nav, 

nolemj: 

1. Apstiprināt Riebiņu novada domes Iepirkumu komisijā pieņemtos lēmumus. 

2. Uzdot domes priekšsēdētājam slēgt līgumus. 

 

21. 

E.R.R. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P.Rožinskis 

Novada dome izskata NĪ speciālistes Ināras Upenieces lēmumprojektu par E. R. R., personas kods, 

adrese: Riebiņu pag., Riebiņu nov., 2016.gada 13.decembra iesniegumu par nekustamā īpašuma 

nosaukuma maiņu. 

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

14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Margarita Krole, 

Ārija Pudule, Jānis Kupris, Andris Pastars, Inese Kunakova, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, 

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

Mainīt nekustamā īpašuma “X”, kadastra numurs 7662 005xxxx, kura sastāvā ietilpst divas 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 7662 005 xxxx un 7662 005 xxxx, nosaukumu uz 

“X”. 

 

22. 

G.S. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P.Rožinskis 

Novada dome izskata NĪ speciālistes Ināras Upenieces lēmumprojektu par Jura Slūkas (personas 

kods 120168-12168) pilnvarotās personas G. S., personas kods, adrese: Preiļos, 2016.gada 

15.decembra iesniegumu par nekustamā īpašuma atdalīšanu. 

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

14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Margarita Krole, 

Ārija Pudule, Jānis Kupris, Andris Pastars, Inese Kunakova, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, 

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

1. Atdalīt no nekustamā īpašuma “X”, kadastra numurs 7678 003 xxxx zemes vienību 

4,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7678 003 xxxx; 

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

3. Piešķirt jaunu nosaukumu “X”. 

 

23. 

Par grozījumu veikšanu 2001.gada 30.oktobrī noslēgtajā pirkuma līgumā (līguma 

priekšmetā- nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 7670 512 0016 sastāvā) 
Ziņo P.Rožinskis, uzstājas A.Tumašova, M.Mediņš, D.Staškeviča, V.Bogdanova 

Novada dome izskata NĪN speciālistes Ainas Tumašovas lēmumprojektu par SIA „KLINTS” 

2016.gada. 8.decembra iesniegumu Nr.08/12 ar piedāvājumu slēgt vienošanos 2001.gada 



 
 

30.oktobra pirkuma līguma priekšmeta koriģēšanai, lai varētu veikt datu aktualizāciju, saskaņā ar 

būvvaldes izdoto izziņu par būves neesību, un reģistrēt īpašuma tiesības zemesgrāmatā.  

Riebiņu novada dome konstatē:  

2001.gada 30.oktobrī starp Rušonas pagasta padomi (2004.gada 16.novembra Ministru kabineta 

noteikumi Nr.926 nosaka, ka Rušonas pagasts ir apvienots un tiek izveidots Riebiņu novads) un 

SIA „KLINTS 99”, reģistrācijas Nr. 41503022053, tika noslēgts pirkuma līgums par nekustamā 

īpašuma „Aglonas iela 3”, „Rušona”, 7/29 domājamo daļu pirkšanu, kas sastāvēja no 6 (sešām) 

ēkām. Darījums tika noslēgts, pamatojoties uz 2001.gada 29.oktobra Rušonas pagasta padomes 12 

(divpadsmitās) sēdes 6 (sesto) lēmumu. Riebiņu novada dome nav nostiprinājusi īpašuma tiesības 

zemesgrāmatā uz šī nekustamā īpašuma 7/29 domājamām daļām.  

Konstatēts, ka uz šodienu nekustamā īpašuma „Aglonas iela 3”, „Rušona” sastāvā ir tikai 1 (viena) 

ēka 384.40 kv.m. kopplatībā, kur 95.90 kv.m. ir tirdzniecības telpu grupā, bet 5 (piecas) ēkas ir 

nolietojušās un ir nojauktas, ko apliecina Riebiņu, Vārkavas novadu pašvaldību apvienotās 

būvvaldes 2016.gada 24.novembra izdota izziņa nr. 1-12/22.  

Noslēgtā pirkuma līguma priekšmets – nekustamā īpašuma sastāvā esošās sešas ēkas, vairs  nevar 

pastāvēt  tādā apjomā, jo reāli apvidū piecas ēkas neeksistē.  Līdz ar to nepieciešams veikt 

grozījumus 2001.gada 30.oktobrī noslēgtajā pirkuma līgumā.  

Noteikt korekcijas pirkuma līguma priekšmetā, nosakot pareizas domājamās daļas, kas atbilstu 

reālajai situācijai.  

Slēgt vienošanos, kas ir 2001.gada 30.oktobra pirkuma līguma neatņemama sastāvdaļa un 

noformējama rakstveidā, īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā un datu aktualizācijas 

veikšanai. 2001.gada 30.oktobra pirkuma līguma priekšmetu izteikt šādā redakcijā: „SIA Klints 

99 pārdod un nodod, bet Riebiņu novada dome nopērk un pieņem savā īpašumā, nekustamā 

īpašuma „Aglonas iela 3” ar kadastra numuru 7670 512 0016, 2885/3844 domājamās 

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

14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Margarita Krole, 

Ārija Pudule, Jānis Kupris, Andris Pastars, Inese Kunakova, Maigonis Mediņš, Ineta Anspoka, 

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

Noslēgt vienošanos starp Riebiņu novada domi, reģ. Nr. 90001882087, un SIA „Klints”, reģ. 

Nr. 41503022053, par pirkuma līguma priekšmeta grozīšanu, izsakot to jaunā redakcijā: 

„SIA Klints 99” pārdod un nodod, bet Riebiņu novada dome nopērk un pieņem savā 

īpašumā, nekustamā īpašuma „Aglonas iela 3” ar kadastra numuru 7670 512 0016, 

2885/3844 domājamās daļas.””.  

 

Sēdi slēdz plkst. 15.20 

 

Sēdes vadītājs                (personiskais paraksts)   Pēteris Rožinskis 

Protokoliste    (personiskais paraksts)   Juta Vaivode 

  

Protokols parakstīts 20.12.2016. 



 
 

Pielikums Nr.1 

2016.gada 20.decembra domes sēdes 

 lēmumam Nr.1 

 

Grozījumi Riebiņu novada domes 2016.g.26.janvāra  

saistošajos noteikumos Nr.5/2016 

Pamatbudžeta izdevumi atbilstoši 

funkcionālajām kategorijām 

 

2016.g. 

budžets ar 

grozījumiem 

20.12.2016.  

grozījumi 

Budžetā 

2016.g. 

plāns pēc 

20.12.2016. 

grozījumiem 

00.020.00. Aizdevuma atmaksa 340553  340553 

01.000. Vispārējie vadības dienesti 931430  931430 

t.sk. izpildvaras institūcijas  661831 +2500 664331 

        pašvaldības budžeta iekš.valsts  

        parāda darījumi 

36792  36792 

        Pašvaldības savstarpējie norēķini 232807 -2500 230307 

04.000. Ekonomiskā darbība 457912 -15714 442198 

t.sk. vairāku mērķu attīstības  

       projekti 

291434 -15714 275720 

      pārējie izdevumi, kas nav  

     klasificēti 

166478  166478 

05.000.00. Vides aizsardzība 0 +2000 2000 

06.000. Teritorijas un mājokļu 

apsaimniekošana, labiekārtošana 

477706  477706 

08.000. Atpūta, kultūra un sports 477947 +12508 490455 

t.sk. novada sports 20448  20448 

        bibliotēkas 142272  142272 

        kultūras nami, centrs 297613 +12508 310121 

        pārējās kultūras iestādes 16514  16514 

09.000. Izglītība 1727842  1727842 

t.sk. pirmsskolas izglītības iestāde 230840  230840 

        pamatizglītība 878667  878667 

         vidējā izglītība 618335  618335 

10.000. Sociālā aizsardzība 483720 +1206 484926 

t.sk. atbalsts ģimenēm ar bērniem  

         (bāriņtiesa) 

34340 +1206 35546 

         atbalsts sociāli atstumtajām 

          personām 

449380  449380 

2016.g. budžeta izdevumi kopā 4897110 0 4897110 

 

PĀRSKATS 

Par Riebiņu novada domes 2016.gada pamatbudžeta izdevumu grozījumiem 

 

Pamatbudžeta izdevumu struktūrā ir veikti šādi grozījumi: 

1) Palielināti izdevumi Silajāņu pagasta pārvaldei par EUR 2500 atalgojuma apmaksai 

fiziskai personai uz dokumenta pamata (funkcionālā kategorija 01.000). 

2) Palielināti izdevumi Riebiņu kultūras centram par EUR 12508, t.sk. atalgojuma apmaksai 

fiziskai personai uz dokumenta pamata par EUR 9739; apkurei- par EUR 1608, 

elektroenerģijai par EUR 325, iekārtu, inventāra nomai- par EUR 536, saimnieciskajiem 

materiāliem – par EUR 300 (funkcionālā kategorija 08.000). 



 
 

3) Palielināti izdevumi novada bāriņtiesai par EUR 1206 (kabineta remontam, žalūziju, 

mēbeļu iegādei) (funkcionālā kategorija 10.000). 

4) Izveidota jauna izdevumu pozīcijā „Vides aizsardzība”, kurai piešķirti EUR 2000 

(funkcionālā kategorija 05.000). 

5) Samazināti izdevumi Vairāku mērķu attīstības projektiem par EUR 15714 (funkcionālā 

kategorija 04.000). 



 
 

2.pielikums 

2016.gada 20.decembra domes  

sēdes lēmumam Nr.9 

 

 

Papildus mērķdotācijas sadalījums pašvaldības izglītības iestādēm – pedagogu darba 

samaksas reformas ieviešanai 

 

Izglītības iestāde Izglītojamo skaits 1.-9.kl. 
Piešķirtais vienreizējais 

finansējums 

Dravnieku pamatskola 44 405.22 

Galēnu pamatskola 59 543.37 

Rušonas pamatskola 62 571,00 

Sīļukalna pamatskola 26 239,45 

KOPĀ 191 1759,04 

 



 
 

Pielikums Nr.3 

2016.gada 20.decembra domes sēdes 

 lēmumam Nr.10 

 

 
RIEBIŅU NOVADA DOME 

Reģistrācijas Nr. 90001882087 

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

Tālr. 653-24376, fakss 653-24375, e-pasts: riebini@riebini.lv 

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

RIEBIŅU NOVADA DOMES SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 12-2016 

Riebiņu novada Riebiņu pagastā 

APSTIPRINĀTI 

Riebiņu novada domes  

2016.gada 20.decembra sēdē; 

lēmums Nr.10 (protokols Nr.17) 

 

Saistošie noteikumi Nr. 12-2016 

„PUBLISKO UN PAŠVALDĪBAS ŪDENSTILPJU, TO SALU UN PIEKRASTES ZONAS 

UZTURĒŠANAS UN SABIEDRISKĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI RIEBIŅU NOVADĀ” 

 

 Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 

 43.panta pirmās daļas 2.un 4.punktu un 

 Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 5.pantu 

Riebiņu novada domes 15.03.2016 domes sēdes protokola Nr. 5 lēmums Nr. 13 

 

1. Vispārīgie noteikumi  

1.1. Riebiņu novada publisko un pašvaldības ūdenstilpju (turpmāk tekstā – ūdenstilpes), to salu un 

piekrastes zonas uzturēšanas un sabiedriskās kārtības noteikumos (turpmāk tekstā – Noteikumi) 

lietoto terminu skaidrojumi:  

1.1.1. Piekrastes zona – 10m tauvas josla ap ūdenstilpēm, ieskaitot upju iztekas, līdz privāto 

ūdenstilpju krasta zonai vietās, kur privātās ūdenstilpes atrodas tuvāk par 10m no publisko un 

pašvaldības ūdenstilpju krasta ūdens līnijas;  

1.1.2. Mazizmēra kuģošanas līdzekļi ir mehāniskie ūdens transportlīdzekļi, kas atbilst Latvijas 

Republikas Ministru kabineta 25.03.2008. noteikumiem Nr.213 „Ceļu satiksmes drošības 

direkcijā reģistrējamo kuģošanas līdzekļu reģistrācijas kārtība”.  

1.1.3. Mehāniskais transportlīdzeklis — pašgājējs transportlīdzeklis, kas pārvietojas pa ceļu ar 

savu enerģiju (tai skaitā traktortehnika un trolejbuss), izņemot sliežu transportlīdzekļu, kas 

atbilst Latvijas Republikas Ceļu satiksmes likumam, spēkā no 04.11.1997.; 

1.1.3.Riebiņu novada publiskās un pašvaldības ūdenstilpnes ir Bicānu, Jašas, Kategrades, 

Eikša, Kaučera, Lielā Kurtaša, Lielā Salkas, Mazā Salkas, Salmeja un Rušona ezeri, Zolvas 

ezers, Lielais Ostrovas ezers, Maltas, Feimankas, Ošas, Jašas, Rušenīcas, Malmutes, Saunas 

upes. 

1.2. Noteikumi tiek ieviesti, lai ūdenstilpēs, to salās un piekrastes zonā nodrošinātu sabiedrisko 

kārtību, atturētu personas no pārkāpumu izdarīšanas, uzturētu sanitāro tīrību un nodrošinātu šo 

ūdenstilpju, to salu un piekrastes zonas ekoloģisko aizsardzību. Noteikumi paredz, kāda kārtība ir 

jāievēro šajās ūdenstilpēs, to salās un piekrastes zonā, kā arī nosaka, kādas sankcijas pret šo 

Noteikumu pārkāpējiem var tikt piemērotas šo Noteikumu neievērošanas gadījumos.  



 
 

1.3. Noteikumi ir saistoši visā Riebiņu novada publisko un pašvaldības ūdenstilpju (pilns šo 

ūdenstilpju uzskaitījums šo noteikumu pielikumā), to salu un piekrastes zonas teritorijā visām 

personām, kas uzturas šajā teritorijā. Personas, kas pārkāpj šos Noteikumus, ir saucamas pie 

administratīvās atbildības šajos Noteikumos paredzētajā kārtībā un apmēros, ja viņu darbībā nav 

paredzēta Latvijas Republikas Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteiktā administratīvā 

atbildība.  

1.4. Kontroli par šo Noteikumu ievērošanu un izpildi veic un administratīvo pārkāpumu 

protokolus sastādīt ir tiesīgas šādas amatpersonas:  

1.4.1. Riebiņu novada pašvaldības kārtībnieki;  

1.4.2. Valsts vides dienesta inspektori;  

1.4.3. Valsts vides dienesta pilnvarotās personas;  

1.4.4. Valsts policijas amatpersonas;  

1.4.5. Riebiņu novada pašvaldības pagastu pārvalžu vadītāji;  

1.4.6. Riebiņu novada domes pilnvarotās personas.  

1.5. Šo Noteikumu pārkāpuma konstatēšanas vietā sodīt vainīgo personu uzliekot naudas sodu 

(bez administratīvā protokola sastādīšanas, izsniedzot noteikta parauga kvīti) līdz EUR 30,00, ja 

pārkāpējs to neapstrīd, ir tiesīgas šādas amatpersonas:  

1.5.1Riebiņu novada pašvaldības kārtībnieki;  

1.5.2. Riebiņu novada pašvaldības pilnvarotās personas.  

1.6. Ja pārkāpējs atsakās no uzliktās naudas soda samaksas uz vietas vai pārkāpums paredz naudas 

sodu, kas pārsniedz uz vietas iekasējamās soda naudas apmēru, administratīvā pārkāpuma lietu 

izskatīt un sodīt vainīgo personu var Riebiņu novada pašvaldības administratīvā komisija.  

1.7. Administratīvā soda uzlikšana neatbrīvo pārkāpēju no šo Noteikumu pārkāpuma rezultātā 

nodarīto materiālo zaudējumu atlīdzināšanas.  

1.8. Par nepilngadīgo personu vecumā līdz 16 gadiem izdarītajiem pārkāpumiem atbild šo personu 

vecāki vai aizgādņi. 

2. Noteikumi ūdenstilpnēm, kuras atrodas īpaši aizsargājamās dabas teritorijās 

2.1. Jašas un Bicānu ezeri atrodas dabas lieguma „Jašas – Bicānu ezers” teritorijā. Dabas liegums 

„Jašas – Bicānu ezers” aizsargājamās teritorijas statusu ieguva 2004. gada aprīlī (08.04.2004, 

noteikumi Nr.266 "Grozījumi. MK not. nr. 212 “Par dabas liegumiem”). 

Saimnieciskās darbības ierobežojumi Jašas un Bicānu ezera akvatorijā un piekrastes zonā tiek 

noteikti atbilstoši izstrādātajam „Dabas lieguma „Jašas – Bicānu ezers”” dabas aizsardzības 

plānam. 

Veicot darbības dabas liegumā ”Jašas – Bicānu ezers” nepieciešams ievērot LR 07.04.1993. 

likuma ”Par īpaši aizsargājamajām dabas teritorijām” un LR MK 31.03.2010. noteikumu Nr.264 

„Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”, un  

“Dabas lieguma ”Jašas – Bicānu ezers” dabas aizsardzības plāna prasības. 

2.2. Salmeja un Kaučera ezeri atrodas aizsargājamo ainavu apvidus teritorijā. Aizsargājamo 

ainavu apvidus „Kaučers”, kā aizsargājamās teritorijas statusu ieguva 2004. gada aprīlī (Ministru 

Kabineta noteikumi nr. 69, grozījumi, 08.04.2004.). Aizsargājamo ainavu apvidus ir iekļauts 

Eiropas nozīmes aizsargājamo teritoriju tīklā (likums “Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām”, 

grozījumi,15.09.2005.). 

Saimnieciskās darbības ierobežojumi Salmeja un Kaučera ezera akvatorijā un piekrastes zonā tiek 

noteikti atbilstoši izstrādātajam „Aizsargājamā ainavu apvidus ”Kaučers” dabas aizsardzības 

plānam. 

Veicot darbības Aizsargājamo ainavu apvidus „Kaučers” nepieciešams ievērot LR 07.04.1993. 

likuma ”Par īpaši aizsargājamajām dabas teritorijām” un LR MK 31.03.2010. noteikumu Nr.264 

„Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” un 

„Aizsargājamā ainavu apvidus ”Kaučers” dabas aizsardzības plāna prasības. 

2.3. Saskaņā ar likuma “Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” spēkā no  07.04.1993. 39. 

pantu “Personas, kas pārkāpušas aizsargājamās teritorijas aizsardzības un izmantošanas 

http://likumi.lv/ta/jaunakie/stajas-speka/1993/04/07/


 
 

noteikumus, saucamas pie administratīvās atbildības, kriminālatbildības vai citas atbildības 

saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem.” 

2.3.1. Par mehānisko transportlīdzekļu pārvietošanās, tajā skaitā stāvēšanas vai apstāšanās 

noteikumu pārkāpšanu īpaši aizsargājamā dabas teritorijās — naudas sods transportlīdzekļa EUR 

100. 

2.3.2. Par normatīvajos aktos noteikto sugu un biotopu aizsardzības prasību pārkāpšanu – 

naudas sods fiziskajām personām no piecpadsmit līdz septiņsimt euro, konfiscējot nelikumīgi 

iegūtos īpaši aizsargājamo sugu īpatņus un to daļas, bet juridiskajām personām - no septiņdesmit 

līdz tūkstoš četrsimt euro, konfiscējot nelikumīgi iegūtos īpaši aizsargājamo sugu īpatņus un to 

daļas. 

Par darbībām bez atļaujas, kas nepieciešama saskaņā ar sugu un biotopu aizsardzību 

regulējošiem normatīvajiem aktiem, vai par attiecīgajā atļaujā minēto nosacījumu pārkāpšanu - 

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no trīsdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām 

personām - no septiņdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro. 

2.3.3. Par normatīvajos aktos noteikto īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzības un 

izmantošanas prasību pārkāpšanu - naudas sods fiziskajām personām no trīsdesmit līdz 

tūkstoš euro, bet juridiskajām personām — no divsimt astoņdesmit līdz divtūkstoš simt euro. 

3. Sevišķie noteikumi 

 3.1. Par nereģistrētas laivu piestātnes izmantošanu, laivu un citu ūdens mehānisko transporta 

līdzekļu nomu, to nolaišanu ūdenī vai turēšanu (izņemot īslaicīgu – līdz 24 stundām) ārpus 

reģistrētām piestātnēm uzliek naudas sodu EUR 30,00.  

3.2. Par plostu, laivu, motorlaivu, kuteru, jahtu un ūdens motociklu (izņemot Valsts 

kontrolējošajām institūcijām piederošo un darba pienākumu veikšanai izmantoto) izmantošanu 

ūdenstilpnēs laika periodā no ledus izkušanas brīža līdz 30.aprīlim, uzliek naudas sodu EUR 

50,00.  

3.3. Par plostu, laivu, motorlaivu, kuteru, jahtu un ūdens motociklu, kuru motora jauda ir lielāka 

par 3,7 kW (izņemot Valsts kontrolējošajām institūcijām piederošo un darba pienākumu veikšanai 

izmantoto) izmantošanu Riebiņu ūdenstilpnēs laika periodā no 1.maija līdz 1.jūnijam, uzliek 

naudas sodu EUR 30,00.  

3.4. Par mazizmēra vai citu mehānisko ūdens transportlīdzekļu atstāšana bez uzraudzības, kā 

rezultātā minētais mazizmēra vai cits kuģošanas līdzeklis brīvi dreifē ūdenstilpē, uzliek naudas 

sodu EUR 50,00.  

3.5. Par mazizmēra vai citu mehānisko ūdens transportlīdzekļu nogremdēšanu ūdenstilpēs, uzliek 

naudas sodu EUR 100,00.  

3.6. Par ūdenstilpē nogremdēta mazizmēra vai cita mehāniskā ūdens transportlīdzekļa neizcelšanu 

no ūdenstilpes un nenogādāšanu krastā, uzliek naudas sodu EUR 100,00. 3.7. Par mehāniskā 

transportlīdzekļu nogremdēšanu ūdenstilpēs, uzliek naudas sodu EUR 300,00.  

3.8. Par ūdenstilpē nogremdēta mehāniskā transportlīdzekļa neizcelšanu no ūdenstilpes un 

nenogādāšanu krastā, uzliek naudas sodu EUR 300,00.  

3.9. Par acīm redzami bojātas vai lietošanai neizmantojama mazizmēra vai citu mehānisko ūdens 

transportlīdzekļu turēšanu ūdenstilpē vai tās piekrastes zonā (bojāta mazizmēra vai cita mehāniskā 

ūdens transportlīdzekļa novākšanu nodrošina tā īpašnieks vai valdītājs vai par īpašnieka vai 

valdītāja līdzekļiem – ūdenstilpnes apsaimniekotājs) uzliek naudas sodu EUR 70,00.  

3.10. Par braukšanu ar motorlaivām un ūdens motocikliem ūdenstilpēs ierīkotajās peldvietās, ja tas 

nav saistīts ar specializēto dienestu darbību, šo teritoriju apsaimniekošanu vai uzraudzību, 

pārkāpumā vainojamajai personai uzliek naudas sodu EUR 50,00.  

3.11. Par noteiktā maksimālā ātruma 15km/h ierobežojuma pārkāpšanu, pārkāpumā vainojamajai 

personai uzliek naudas sodu EUR 30,00.  

3.12. Par izbraukšanu ar automobili, traktortehniku uz ledus, braukšanu pa ledu ūdenstilpnēs, 

izņemot gadījumu, kad tiek izmantota pašvaldības speciāli ierīkota auto 4 trase un ierādīta vieta šo 

transporta līdzekļu uzbraukšanai uz ledus vai nepieciešams sniegt palīdzību, kā arī apsaimniekot 

ūdenstilpni, uzliek naudas sodu EUR 100,00(izņemot kvadriciklus, triciklus, sniega motociklus).  



 
 

3.13. Par ūdenstilpju krastu, salu, kā arī ūdenstilpju ledus piesārņošanu, izmetot vai atstājot sīkus 

sadzīves u.c. atkritumus (piemēram, pudeles, papīrus u.c.), uzliek naudas sodu EUR 30,00.  

3.14. Par ugunskuru kurināšanu un telšu uzstādīšanu ūdenstilpju piekrastes zonā, izņemot tam 

speciāli norādītās un ierīkotās vietās, uzliek naudas sodu EUR 40,00.  

3.15. Par automašīnu, traktortehnikas un citu mehānisko transporta līdzekļu, izņemot velosipēdus, 

apstāšanos vai stāvēšanu ūdenstilpju piekrastes zonā (10m joslā no krasta līnijas), tam 

nepiemērotās vietās, uzliek naudas sodu EUR 50,00.  

3.16. Par lēkšanu ūdenī no ūdenstilpju tiltiem, uzliek naudas sodu EUR 20,00. 

4. Pārejas noteikumi  
4.1. Laivu un citu mehānisko ūdens transportlīdzekļu piestātnes (slēgta tipa – „laivu novietnes”, 

atklāta tipa) līdz 2017.gada 31.decembrim reģistrējamas Riebiņu novada pašvaldībā. Līdz 

2017.gada 31.decembrim reģistrētās laivu piestātnes nodrošināmas ar to reģistrācijas numuriem, 

ko piešķir Riebiņu novada pašvaldība. Laivu piestātnes reģistrācijas numurs uzkrāsojams uz 

slēgtas laivu piestātnes ieejas durvīm un laivas izbraukšanas vārtiem, bet atklāta tipa piestātnēs – 

uz zemē nostiprināta koka, pret ūdenstilpi vērstas, plaknes ne zemāk kā 1,5m augstumā no zemes. 

Laivu piestātnēm nosaka, un Riebiņu novada pašvaldība reģistrē par to tehnisko stāvokli atbildīgo 

personu.  

4.2. Atbildība par šo noteikumu 3.1.punktā noteikto pārkāpumu tiek piemērota no 2018.gada 

1.janvāra. 
 

  

 



 
 

Pielikums Nr.4 

2016.gada 20.decembra domes sēdes 

 lēmumam Nr.11 

 

 

 

 

RIEBIŅU NOVADA DOME 

Reģistrācijas Nr. 90001882087 

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

Tālr. 653-24376, fakss 653-24375, e-pasts: riebini@riebini.lv 

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

NOTEIKUMI Nr.2-2016 

Riebiņu novada Riebiņu pagastā 

                                                                                                          APSTIPRINĀTI 

                                                                                        ar Riebiņu novada domes                                                                                      

                                                   20.12.2016. sēdes  

Lēmumu Nr.11 (prot. Nr.17) 

 

RŪPNIECISKĀS (PAŠPATĒRIŅA) ZVEJAS TIESĪBU NOMAS RIEBIŅU NOVADA 

RUŠONAS PAGASTA BICĀNU, JAŠAS, KATEGRADAS, EIKŠA, KAUČERA, LIELĀ 

KURTAŠA, LIELĀ SALKAS, MAZĀ SALKAS, SALMEJA, RUŠONA,ZOLVAS UN 

LIELĀ OSTROVA EZEROS SLĒGTAS IZSOLES NOTEIKUMI 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām“ 14. panta otrās daļās 3. punktu un 21.panta pirmās daļas 

27.punktu, pamatojoties uz Zvejniecības likuma 11.panta sesto un septīto daļu un 7.panta piekto un sesto 

daļu, Ministru kabineta 11.08.2009. noteikumu Nr. 918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas 

tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13.., 33., 43. – 50.punktu un saskaņā ar 2016. gada 

15.marta Riebiņu novada domes sēdes lēmumu Nr. 5&13  

1. Izsoles pamatnoteikumi 

1.1. Šie noteikumi (turpmāk tekstā- noteikumi) nosaka kārtību, kādā izsludināma un rīkojama 

pašpatēriņa zvejas tiesību nomas Riebiņu Novada Rušonas pagasta Bicānu, Jašas, 

Kategradas, Eikša, Kaučera, Lielā Kurtaša, Lielā Salkas, Mazā Salkas, Salmeja, Rušona, 

Zolvas un Lielā Ostrova ezeros slēgtā izsole. 

1.2. Izsole tiek rīkota, pamatojoties uz šādiem normatīvajiem aktiem: 

1.2.1. 1995. gada 12. aprīļa Zvejniecības likuma 7. panta sesto daļu, kas nosaka, iznomājot 

zvejas tiesības, priekšroka ir tai komercsabiedrībai vai individuālajam komersantam, 

kas darbojas attiecīgās pašvaldības teritorijā, ir saistīts ar komerciālo zveju vai 

nodarbojas ar zivju resursu atražošanu un pavairošanu, pildījis iepriekš noslēgtā līguma 

nosacījumus un ievērojis zveju regulējošos noteikumus. Attiecīgā pašvaldība ir tiesīga 

daļu no zvejas tiesībām iznomāt pašpatēriņa zvejai fiziskajām personām, kuru deklarētā 

dzīvesvieta vai kurām piederošais nekustamais īpašums atrodas šīs pašvaldības 

administratīvajā teritorijā, ievērojot nosacījumu, ka publiskajos ūdeņos, kas 

norādīti Civillikuma 1.pielikumā, šai zvejai var iedalīt tikai zivju murdu limitu; 

1.2.2. 1995. gada 12. aprīļa Zvejniecības likuma 11. panta sesto daļu, kas nosaka, ka ja 

pieļaujamais nozvejas apjoms, zvejas rīku skaits vai rūpnieciskās zvejas vietu skaits 

nav pietiekams, lai nodrošinātu attiecīgos ūdeņos vai to daļā juridiskajām un fiziskajām 

http://likumi.lv/ta/id/225418-civillikums
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personām ar Civillikumu noteikto vai iznomāto zvejas tiesību izmantošanu, kā arī  

apmierinātu juridisko un fizisko personu iesniegtos lūgumus par zvejas tiesību nomas 

līgumu noslēgšanu, var organizēt zvejas tiesību nomas vai zvejas atļauju (licenču) 

izsoli; 

1.2.3. 1995. gada 12. aprīļa Zvejniecības likuma 11. panta septīto daļu, kas nosaka, ka izsoli 

var organizēt gan juridiskajām un fiziskajām personām, kurām saskaņā ar šā likuma 7. 

panta sesto daļu ir dodama priekšroka zvejai attiecīgos ūdeņos vai to daļā (slēgtā 

izsole), gan visiem interesentiem (atklātā izsole) uz atlikušo nozvejas apjomu, zvejas 

rīku un zvejas vietu skaitu; 

1.2.4. Ministru kabineta 2009. gada 11. augusta noteikumu Nr. 918 „Noteikumi par 

ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas 

kārtību” 13. punkts nosaka, ka rūpnieciskās zvejas tiesības publiskajos ūdeņos (arī jūras 

piekrastē) un citos iekšējos ūdeņos, kuros zvejas tiesības pieder valstij, pildot deleģētās 

valsts (izpildvaras) funkcijas, iznomā vietējā pašvaldība; 

1.2.5. Ministru kabineta 2009. gada 11. augusta noteikumu Nr. 918 „Noteikumi par 

ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas 

kārtību” 33. punkts nosaka, ka, ja nomas iesniegumu skaits pārsniedz ūdenstilpes 

nomas vai rūpnieciskās zvejas tiesību nomas iespējas, rīko ūdenstilpes nomas konkursu 

vai rūpnieciskās zvejas tiesību nomas izsoli un nomas iesnieguma iesniedzējam 

rakstiski paziņo par konkursa vai izsoles norises vietu un laiku; 

1.2.6. Ministru kabineta 2009. gada 11. augusta noteikumu Nr. 918 „Noteikumi par 

ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas 

kārtību” 44. punkts nosaka, ka pašvaldība, kas rīko rūpnieciskās zvejas tiesību nomas 

izsoli, izstrādā rūpnieciskās zvejas tiesību nomas izsoles konkursa nolikumu un publicē 

to plašsaziņas līdzekļos, tai skaitā pašvaldības mājas lapā internetā; 

1.2.7. Ministru kabineta 2009. gada 11. augusta noteikumu Nr. 918 „Noteikumi par 

ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas 

kārtību” 45. punkts nosaka, ka rūpnieciskās zvejas tiesību nomas izsole nevar būt par 

pamatu iepriekš noslēgto rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu pārtraukšanai, ja 

vien zvejas limita samazinājums konkrētos ūdeņos vairs nedod iespēju nodrošināt jau 

iznomāto rūpnieciskās zvejas tiesību turpmāku izmantošanu visiem nomniekiem un 

tiek rīkota slēgtā rūpnieciskās zvejas tiesību izsole atbilstoši šo noteikumu 48. 

punktam; 

1.2.8. Ministru kabineta 2009. gada 11. augusta noteikumu Nr. 918 „Noteikumi par 

ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas 

kārtību” 46. punkts nosaka, ka rūpnieciskās zvejas tiesību nomas izsoli rīko šo tiesību 

iznomātājs attiecīgās pašvaldības personā atbilstoši šo noteikumu 13. punktam; 

1.2.9. Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr. 918 „Noteikumi par ūdenstilpju 

un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību”48. punktu, 

kas nosaka, ka Zvejniecības likuma 11.panta septītajā daļā noteiktajos gadījumos tiek 

rīkota slēgtā izsole, un tajā piedalās tikai tās fiziskās un juridiskās personas, kurām ir 

iepriekš noslēgts rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgums vai kuras ir iesniegušas 

rūpnieciskās zvejas tiesību nomas iesniegumus un kurām saskaņā ar Zvejniecības 

likumu ir priekšrocības uz rūpnieciskās zvejas tiesību nomu; 



 
 

1.2.10. Ministru kabineta 2009. gada 11. augusta noteikumu Nr. 918 „Noteikumi par 

ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas 

kārtību” 50. punkts nosaka, ka rīkojot rūpnieciskās zvejas tiesību izsoli, šo noteikumu 

2.1 pielikumā norādīto maksu izmanto kā izsoles sākuma cenu; 

1.2.11. Ministru kabineta 2009. gada 11. augusta noteikumu Nr. 918 „Noteikumi par 

ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas 

kārtību” 21. pielikumā norādītās maksas dubultošanu, saskaņā ar 2016. gada 19. aprīļa 

Riebiņu novada domes sēdes lēmumu Nr.3(protokola Nr.6); 

1.2.12. Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumu Nr. 796 „Noteikumi par 

rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.11. punkts, 

kas nosaka, zvejas tīklu limits – 75 metri (kopējais garums) – ezeros, kuri nav minēti šo 

noteikumu 1.un 3.pielikumā un kuros rūpnieciskā zveja saskaņā ar zveju regulējošiem 

normatīvajiem aktiem nav aizliegta. Zvejas tīklu limitu pilnībā vai daļēji var aizstāt ar 

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

garuma limita: 

Publiskie ezeri: 

Bicānu ezers 75 m - 3 murdi (katrs pa 25m), zvejas 

tīkli nav atļauti 

Rušona ezers 75 m - 3 murdi (katrs pa 25m), zvejas 

tīkli nav atļauti 

Ezeros, kuros zvejas tiesības pieder valstij:  

Jašas ezers 75 m – 3 zvejas rīki (viens zvejas tīkla 

limits 25 m garumā vai 1 murds) 

Kategrades ezers 75 m – 3 zvejas rīki (viens zvejas tīkla 

limits 25 m garumā vai 1 murds) 

Eikša ezers 75 m – 3 zvejas rīki (viens zvejas tīkla 

limits 25 m garumā vai 1 murds) 

Kaučera ezers 75 m -3 zvejas rīki (viens zvejas tīkla 

limits 25 m garumā vai 1 murds) 

Lielā Kurtaša ezers 75 m - 3 zvejas rīki (viens zvejas tīkla 

limits 25 m garumā vai 1 murds) 

Lielā Salkas ezers 75 m - 3 zvejas rīki (viens zvejas tīkla 

limits 25 m garumā vai 1 murds) 

Mazā Salkas ezers 75 m - 3 zvejas rīki (viens zvejas tīkla 

limits 25 m garumā vai 1 murds) 

Salmeja ezers 75 m - 3 zvejas rīki (viens zvejas tīkla 

limits 25 m garumā vai 1 murds) 

http://likumi.lv/ta/id/271238-noteikumi-par-rupnieciskas-zvejas-limitiem-un-to-izmantosanas-kartibu-ieksejos-udenos#piel1
http://likumi.lv/ta/id/271238-noteikumi-par-rupnieciskas-zvejas-limitiem-un-to-izmantosanas-kartibu-ieksejos-udenos#piel3


 
 

Pašvaldības privātie ezeri:  

Zolvas ezers 75 m - 5 tīkli (viens zvejas tīkla limits  

15 m garumā) 

Lielais Ostrovas ezers 75 m - 5 tīkli (viens zvejas tīkla limits  

15 m garumā) 

 

 

2. Izsoles rīkotājs 

2.1. Izsoles rīkotājs ir ar 2016. gada 8.decembra Riebiņu novada domes priekšsēdētāja 

rīkojumu Nr. 263 izveidotā izsoles komisija. 

3. Izsoles norises laiks un vieta  

3.1. Izsoles norises vieta: Riebiņu novada domes kultūras centra Mazajā zālē, Saules iela 8, 

Riebiņos, Riebiņu pagastā, Riebiņu novadā, 2017. gada 12. janvārī plkst. 10.00. 

4. Izsoles objekts 

4.1. Izsolē tiek izsolīts Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumu Nr. 796 

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

3.11. punktā noteiktais rūpnieciskās zvejas tīklu limits: 

Publiskie ezeri: 

Bicānu ezers 75 m - 3 murdi (katrs pa 25m), zvejas 

tīkli nav atļauti 

Rušona ezers 75 m - 3 murdi (katrs pa 25m), zvejas 

tīkli nav atļauti 

Ezeros, kuros zvejas tiesības pieder valstij:  

Jašas ezers 75 m – 3 zvejas rīki (viens zvejas tīkla 

limits 25 m garumā vai 1 murds) 

Kategrades ezers 75 m – 3 zvejas rīki (viens zvejas tīkla 

limits 25 m garumā vai 1 murds) 

Eikša ezers 75 m – 3 zvejas rīki (viens zvejas tīkla 

limits 25 m garumā vai 1 murds) 

Kaučera ezers 75 m -3 zvejas rīki (viens zvejas tīkla 

limits 25 m garumā vai 1 murds) 

Lielā Kurtaša ezers 75 m - 3 zvejas rīki (viens zvejas tīkla 

limits 25 m garumā vai 1 murds) 

Lielā Salkas ezers 75 m - 3 zvejas rīki (viens zvejas tīkla 

limits 25 m garumā vai 1 murds) 



 
 

Mazā Salkas ezers 75 m - 3 zvejas rīki (viens zvejas tīkla 

limits 25 m garumā vai 1 murds) 

Salmeja ezers 75 m - 3 zvejas rīki (viens zvejas tīkla 

limits 25 m garumā vai 1 murds) 

Pašvaldības privātie ezeri:  

Zolvas ezers 75 m - 5 tīkli (viens zvejas tīkla limits  

15 m garumā) 

Lielais Ostrovas ezers 75 m - 5 tīkli (viens zvejas tīkla limits  

15 m garumā) 

 

 

5. Viena rūpnieciskās zvejas rīku izsoles vienība rūpnieciskajai (pašpatēriņa) zvejai ir:  

5.1. 6 (seši) murdi 25 m garumā un 24 (divdesmit četri) zvejas rīki 25 m garumā vai 1 murds, ar 

acu izmēru ne mazāku par 30 mm, 10(desmit) tīkli - viena tīkla garums 15 m. 

6. Izsoles pretendenti 

6.1. Slēgtā izsolē piedalās tās fiziskās un juridiskās personas, kuras ir iesniegušas rūpnieciskās 

zvejas tiesību nomas iesniegumus un, kuru deklarētā dzīvesvieta vai kurām piederošais 

nekustamais īpašums atrodas Riebiņu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.  

6.2. Piedalīšanās izsolē ir brīvas gribas izpausme. Izsoles noteikumi visiem pretendentiem ir 

vienādi. 

7. Izsoles komisijas tiesības un pienākumi 

7.1. Izsoles komisijas tiesības. 

7.1.1. Pieprasīt papildus informāciju no pretendentiem, kas piedalās izsolē; 

7.1.2. Pieaicināt komisijas darbā speciālistus vai ekspertus ar padomdevēja tiesībām; 

7.1.3. Veikt citas darbības, kuras paredzētas izsoles noteikumos. 

7.2. Komisijas pienākumi: 

7.2.1. Sniegt informāciju par izsoles kārtību, vietu un laiku; 

7.2.2. Rīkot izsoli, ievērojot izsoles noteikumus. 

7.2.3. Apstiprināt izsoles protokolus. 

7.2.4. Informēt pretendentus par izsoles rezultātiem. 

8. Pretendentu tiesības un pienākumi 

8.1. Pretendentiem ir tiesības iepazīties ar izsoles noteikumiem. 

8.2. Pretendentiem ir pienākums ievērot izsoles noteikumu prasības. 

9. Pretendentu reģistrācija un izvērtēšana 

9.1. Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek Riebiņu novada domē pie sekretāres, Saules iela 8, 

Riebiņos, Riebiņu pagastā, Riebiņu novadā no sludinājuma publicēšanas mājas lapā 

www.riebini.lv un beidzas 2017. gada 12. janvārī plkst. 9.30. 

9.2. Pretendenti un to pārstāvji reģistrējas komisijas sagatavotā dalībnieku reģistrācijas 

sarakstā, kur norāda pretendenta vārdu, uzvārdu, kā arī uzrāda personu apliecinošu 

http://www.riebini.lv/


 
 

dokumentu. Pretendenta pārstāvji papildus norāda savu vārdu, uzvārdu, kā arī uzrāda 

pilnvaru, kas apliecina tiesības pārstāvēt pretendentu. 

9.3. Līdz izsoles sākumam komisija izvērtē pretendentu atbilstību izsoles noteikumu prasībām. 

9.4. Izsolē nedrīkst piedalīties personas, kuru deklarētā dzīvesvieta vai kurām piederošais 

nekustamais īpašums neatrodas Riebiņu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.  

9.5. Administratīvi sodītām personām par zvejas noteikumu pārkāpumu netiek dotas tiesības 

piedalīties rūpnieciskās zvejas tiesību nomas izsolē saskaņā ar rūpnieciskās zvejas tiesību 

nomas līguma nosacījumiem. 

9.6. Līdz izsoles sākumam komisija izvērtē pretendentu atbilstību izsoles noteikumu prasībām. 

9.7. Pretendenti, kuri atbilst izsoles noteikumu prasībām, tiek atzīti par izsoles dalībniekiem un 

tiem atļauts piedalīties izsolē. 

9.8. Līdz izsoles sākuma ziņas par izsoles dalībniekiem netiek izpaustas. 

10. Dalības maksa 

10.1. Dalības maksa ir EUR 10.00 (desmit euro). Dalības maksa, norādot mērķi – Dalības maksa 

zvejas tiesību nomas slēgtajā izsolē, jāieskaita Riebiņu novada domes, Saules iela 8, 

Riebiņos, Riebiņu pagastā, Riebiņu novadā, LV-5326, Reģ. Nr. 90001882087, SEB bankas 

norēķinu kontā LV12UNLA0050005638857. Dalības maksa uzskatāma par iesniegtu, ja 

attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta iepriekš norādītajā bankas kontā līdz reģistrācijas 

termiņa beigām, maksājuma uzdevumu uzrādot Riebiņu novada domē. 

10.2. Dalības maksa netiek atmaksāta. 

11. Izsoles norise 

11.1. Komisijas priekšsēdētājs iepazīstina ar komisijas sastāvu. 

11.2. Katrs komisijas loceklis paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu 

uzskatīt, ka viņš ir personiski ieinteresēts izsoles norisē un izsoles uzvarētāju noteikšanā. Ja 

šāds apliecinājums nav parakstīts, komisijas loceklis nedrīkst piedalīties pie izsoles 

turpmākas norises.  

11.3. Izsoles sākuma izsoles vadītājs pārliecinās par sarakstā iekļauto personu ierašanos. Ja 

izsoles vadītājs konstatē, ka kāds no izsoles dalībniekiem nav ieradies, tad tiek uzskatīts, ka 

šis izsoles dalībnieks nepiedalās izsolē. Pēc tam personas, kas ieradušās uz izsoli, izlozē 

dalībnieka kartīti ar numuru, ar kādu piedalīsies izsolē. Izloze tiek, veikta tādā secībā, kādā 

dalībnieki reģistrējušies izsolei saskaņā ar noteikumu 9.1. punktu. 

11.4. Izsoles laikā Komisijas priekšsēdētājs nolasa izsoles dalībnieku sarakstu un paziņo, kuram 

no pretendentiem nav tiesību piedalīties izsolē. Šādam pretendentam tiek izskaidrots 

komisijas lēmums. 

11.5. Personām, kuras vēlas vērot izsoli, bet nav izsoles dalībnieki, nav tiesības iejaukties izsolē 

vai kā citādi traucēt, vai ietekmēt izsoles gaitu. Personas, kuras neievēro noteikto kārtību, tiek 

izraidītas no zāles. 

11.6. Izsoles veids – slēgta, mutiska izsole ar augšupejošu soli. 

11.7. Izsolē tiesības noslēgt līgumu par pašpatēriņa zvejas tiesību nomu Bicānu un Rušona 

ezeros, iedalot zvejas murdu limitu 6 (sešām) personām – vienai personai viens zvejas murds 

25 m garumā un Jašas, Kategrades, Eikša, Kaučera, Lielā Kurtaša, Lielā Salkas, Mazā 

Salkas, Salmeja 24 (divdesmit četrām) personām– vienai personai viens zvejas rīka limits 25 

m, Zolvas un Lielā Ostrovas ezerā ne vairāk kā 10 personām viena tīkla garums 15m. 



 
 

11.8. Kopējais zveju rīku limits tiek izsolīts vienā kopējā izsolē. Izsolāmās vienības sākumcena 

vienam zvejas tīkla limitam 25 m garumā vai 1 murdam – EUR 28.50 (divdesmit astoņi euro 

50 centi). 

 

Publiskie ezeri: Izsolāmās vienības 

sākumcena vienam zvejas 

rīka limitam   

Bicānu ezers 75 m - 3 murdi (katrs pa 

25m), zvejas tīkli nav atļauti 

EUR 19.92 (deviņpadsmit 

euro 92 centi) 

Rušona ezers 75 m - 3 murdi (katrs pa 

25m), zvejas tīkli nav atļauti 

EUR 19.92 (deviņpadsmit 

euro 92 centi) 

Ezeros, kuros zvejas tiesības pieder valstij:   

Jašas ezers 75 m – 3 zvejas rīki (viens 

zvejas tīkla limits 25 m 

garumā vai 1 murds) 

EUR 28.50 (divdesmit 

astoņi euro 50 centi) 

Kategrades ezers 75 m – 3 zvejas rīki (viens 

zvejas tīkla limits 25 m 

garumā vai 1 murds) 

EUR 28.50 (divdesmit 

astoņi euro 50 centi) 

Eikša ezers 75 m – 3 zvejas rīki (viens 

zvejas tīkla limits 25 m 

garumā vai 1 murds) 

EUR 28.50 (divdesmit 

astoņi euro 50 centi) 

Kaučera ezers 75 m -3 zvejas rīki (viens 

zvejas tīkla limits 25 m 

garumā vai 1 murds) 

EUR 28.50 (divdesmit 

astoņi euro 50 centi) 

Lielā Kurtaša ezers 75 m - 3 zvejas rīki (viens 

zvejas tīkla limits 25 m 

garumā vai 1 murds) 

EUR 28.50 (divdesmit 

astoņi euro 50 centi) 

Lielā Salkas ezers 75 m - 3 zvejas rīki (viens 

zvejas tīkla limits 25 m 

garumā vai 1 murds) 

EUR 28.50 (divdesmit 

astoņi euro 50 centi) 

Mazā Salkas ezers 75 m - 3 zvejas rīki (viens 

zvejas tīkla limits 25 m 

garumā vai 1 murds) 

EUR 28.50 (divdesmit 

astoņi euro 50 centi) 

Salmeja ezers 75 m - 3 zvejas rīki (viens 

zvejas tīkla limits 25 m 

garumā vai 1 murds) 

EUR 28.50 (divdesmit 

astoņi euro 50 centi) 

Pašvaldības privātie ezeri:   



 
 

Zolvas ezers 75 m - 5 tīkli (viens zvejas 

tīkla limits 15 m garumā) 

EUR 17.10 (septiņpadsmit 

euro 10 centi) 

Lielais Ostrovas ezers 75 m - 5 tīkli (viens zvejas 

tīkla limits 15 m garumā) 

EUR 17.10 (septiņpadsmit 

euro 10 centi) 

 

11.9. Izsoles solis EUR 5.00 (pieci euro). 

11.10. Izsoles vadītājs paziņo izsoles sākumcenu un izsoles soli, par kādu paaugstināms 

vienreizējs maksājums par tiesībām noslēgt līgumu par zvejas tiesību nomu, un iesāk un 

turpina solīšanas procesu ar jautājumu „Kurš sola izsoles soli?”. 

11.11. Solīšanas gaitā izsoles dalībnieks paceļ savu dalībnieka kartīti, kas nozīmē, ka 

izsoles dalībnieks sola izsoles soli. Izsoles vadītājs nosauc solītāju nosolīto summu. 

11.12. Izsoles vadītājs atkārto solītāja dalībnieka numuru un piedāvāto cenu. Ja neviens no 

solītājiem augstāku cenu nepiedāvā, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo piedāvāto 

augstāko cenu un fiksē to ar āmura piesitienu. 

11.13. Nenosolītais zvejas rīku limitu daudzums tiek piedāvāts atklātā izsolē noteikumos 

noteiktajā kārtībā, atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr. 918 

„Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību 

izmantošanas kārtību”49. punktam, kas nosaka, ja tiek pilnībā apmierināti to fizisko un 

juridisko personu rūpnieciskās zvejas tiesību nomas pieprasījumi, kuriem saskaņā 

ar Zvejniecības likumu ir priekšrocības uz rūpnieciskās zvejas tiesību nomu, atlikušās 

rūpnieciskās zvejas tiesību nomas iespējas piedāvā atklātā izsolē. 

11.14. Katrs izsoles dalībnieks, kurš nosolījis zvejas rīku limitu, apstiprina ar parakstu 

dalībnieku reģistrācijas sarakstā un izsoles protokolā savu solīto cenu. 

11.15. Viens izsoles dalībnieks izsoles rezultātā var iegūt tikai vienu zvejas rīka limitu 

vienā ūdenstilpnē, izņemot pašvaldības privātajās ūdenstilpnēs, atbilstoši Ministru kabineta 

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

to  izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.8. un 7.9. punktam. 

11.16. Maksu - solīto cenu par zvejas tiesību nomu samaksā ne vēlāk kā 5 (piecu) darba 

dienu laikā pēc izsoles Riebiņu novada domes, Saules iela 8, Riebiņos, Riebiņu pagastā, 

Riebiņu novadā, LV-5326, Reģ. Nr. 90001882087, SEB bankas norēķinu kontā 

LV12UNLA0050005638857 norādot mērķi- par zvejas tiesību nomu ___________ ezerā, 

maksājuma uzdevumu uzrādot Riebiņu novada domē. 

11.17. Ja izsoles dalībnieks, kurš izsoles rezultātā ieguvis tiesības slēgt zvejas tiesību 

nomas līgumu 5 (piecu) darba dienu laikā nav samaksājis solīto cenu, bet ar parakstu ir 

apstiprinājis dalībnieku reģistrācijas sarakstā savu solīto cenu, tas zaudē tiesības slēgt zvejas 

tiesību nomas līgumu. Šādā gadījumā izsoles komisija piedāvā slēgt zvejas tiesību nomas 

līgumu nākamajam pretendentam, kurš par šo tīkla limitu solījis otru augstāko cenu. 

11.18.  Riebiņu novada domes izveidotā komisija ne vēlāk kā septiņu darba dienu laikā 

pēc izsoles apstiprina izsoles rezultātus, pieņemot attiecīgu lēmumu. 

11.19. Izsoles rezultātus apstiprina Riebiņu novada dome.  

 

 

 

http://likumi.lv/ta/id/34871-zvejniecibas-likums


 
 

5.pielikums 

Riebiņu novada domes sēdes 

2016.gada 20.decembra lēmumam Nr.12.11 

 

Kadastra Nr. Kopplatība 

7662-001-0053 0,5000 

7662-001-0210 0,2180 

7662-001-0286 0,4970 

7662-001-0297 0,4608 

7662-001-0319 2,4000 

7662-002-0080 6,5000 

7662-002-0081 6,2000 

7662-002-0091 1,5000 

7662-003-0088 1,8000 

7662-004-0154 1,5 

7662-004-0179 2,97 

7662-005-0131 0,3939 

7662-005-0132 0,1340 

7662-005-0314 4,3000 

7662-005-0351 0,2000 

7662-005-0356 0,7000 

7662-005-0419 1,4000 

7662-005-0423 5,34 

7662-005-0444 3,54 

7662-005-0488 2,6000 

7662-005-0498 1,2000 

7662-005-0520 2,03 

7662-005-0569 0,024 

7662-005-0576 3,31 

7662-005-0577 3,6000 

7662-005-0602 0,796 

7662-005-0608 1,9000 

7662-005-0637 0,9000 

7662-005-0712 0,8000 

7662-005-0803 4,5 

7662-005-0849 0,3344 

7662-007-0210 0,4000 

7662-007-0212 1,9000 

7662-007-0233 1,0000 

7662-007-0251 4,72 

7662-007-0252 0,4279 

7662-007-0310 1,6000 

7662-007-0311 1,3000 

7662-007-0312 0,8342 

7662-007-0314 10,1000 

7662-008-0123 13,44 

7662-008-0125 7,2000 

7662-005-0718 3,7 

7662-005-0807 0,2 

7662-001-0327 0,25 



 
 

7662-001-0328 4,45 

7662-008-0129 9,3636 

7662-001-0171 3,0 

 

 


