
 
 

 
RIEBIŅU NOVADA DOME 

Reģistrācijas Nr. 90001882087 

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

DOMES SĒDES PROTOKOLS 
Riebiņu novada Riebiņu pagastā 

2017. gada 17.janvārī               Nr.1 

 

Sēde sasaukta plkst. 14.00 

Sēdi atklāj plkst. 14.17 

 

Sēdes darba kārtībā: 

N.p.k. Skatāmais jautājums Ziņotājs 

1. 
Iesniegumu izskatīšana P.Rožinskis 

2. 

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 

3. 
A.Č. iesnieguma izskatīšana P.Rožinskis 

4. 
Par adreses piešķiršanu P.Rožinskis 

5. 
Par adrešu maiņu P.Rožinskis 

6. 
Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.4 “Par materiālo 

palīdzību Riebiņu novadā” 
P.Rožinskis 

7. 
Par izmaiņām saistošajos noteikumos Nr.4 “Par materiālo 

palīdzību Riebiņu novadā” 
P.Rožinskis 

8. Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu 
P.Rožinskis 

9. 
R.Mūka muzeja vadītājas Martas Bindukas iesnieguma 

izskatīšana 
P.Rožinskis 

10. Par grozījumiem domes lēmumā  P.Rožinskis 

11. Par atlīdzības nolikuma projektu 
P.Rožinskis 

12. Par amatu saraksta un darba samaksas 2017.gadam projektu 
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, Ivans Ludāns 

 



 
 

Domes administrācijas pārstāvji: izpilddirektors Āris Elsts, tehniskās daļas vadītājs Juris Leicis, 

nekustamo īpašumu speciāliste Ināra Upeniece, attīstības un plānošanas daļas vadītāja Inese 

Jakovele, jauniešu centra “Pakāpieni” vadītāja Liene Ustupe 

 

Atklāti balsojot ar 15 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, Ivans Ludāns), pret, 

atturas nav, nolemj: 

Apstiprināt sēdes darba kārtību. 

 

Domes priekšsēdētājs ierosina iekļaut sēdes darba kartībā papildus sagatavotus 6 jautājumus kā 

darba kārtības nākamos jautājumus: 

13. 

Par piedalīšanos projektā “Riebiņu novada Rušonas  

pagasta pašvaldības autoceļš Nr. 35 Lubāni – Spuldzeņi – 

Rušona km 0.00 – 1.82 pārbūve” un projekta īstenošanai 

nepieciešamo finansējuma apmēru 

P.Rožinskis 

14. 

Par rūpnieciskās (pašpatēriņa) zvejas tiesību nomas 

Riebiņu novada Rušonas pagasta Bicānu, Jašas, 

Kategrades, Eikša, Kaučera, Lielā Kurtaša, Lielā Salkas, 

Mazā Salkas, Salmeja, Rušona un Zolvas, Lielā Ostrova 

ezeros slēgtās izsoles rezultātu apstiprināšanu 

P.Rožinskis 

15. 

Par rūpnieciskās (pašpatēriņa) zvejas tiesību nomas 

Riebiņu novada Rušonas pagasta Bicānu, Jašas, Eikša, 

Kaučera, Lielā Kurtaša, Lielā Salkas, Salmeja, Rušona un 

Lielā Ostrovas ezeros atklātās izsoles uz atlikušo nozvejas 

apjomu, zvejas rīku un zvejas vietu skaitu rīkošanu 

P.Rožinskis 

16. Iesniegumu izskatīšana P.Rožinskis 

17. Par atkrituma apsaimniekošanas tarifa grozījumu P.Rožinskis 

18. Iepirkumu komisijas lēmuma apstiprināšana P.Rožinskis 

 

Atklāti balsojot ar 15 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, Ivans Ludāns), pret, 

atturas nav, nolemj: 

Apstiprināt sēdes darba kārtību ar papildus 6 jautājumiem un sākt sēdi. 

 

1. 

Iesniegumu izskatīšana 

1.1. 

Ā.P. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P.Rožinskis 

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

lēmumprojektu par Ā. P., personas kods, dzīv. Riebiņu novadā, 2016.gada 20.decembra 

iesniegumu par zemes nomas izbeigšanu. Nodokļu parādu nav. 

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

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

atklāti balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Andrs Sondors, Juris 

Sparāns, Margarita Krole, Jānis Kupris, Andris Pastars, Inese Kunakova, Maigonis Mediņš, Ineta 

Anspoka, Dina Staškeviča, Ārija Pudule, Marija Bernāne, Alberts Upenieks, Ivans Ludāns), pret, 

atturas nav, nolemj: 

http://www.balvi.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=10774:9-par-rupnieciskas-paspaterina-zvejas-tiesibu-nomas-perkonu-ezera-slegtas-izsoles-noteikumu-apstiprinasanu&catid=443:12-02-2015-protokols-nr-2&Itemid=304&lang=lv
http://www.balvi.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=10774:9-par-rupnieciskas-paspaterina-zvejas-tiesibu-nomas-perkonu-ezera-slegtas-izsoles-noteikumu-apstiprinasanu&catid=443:12-02-2015-protokols-nr-2&Itemid=304&lang=lv
http://www.balvi.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=10774:9-par-rupnieciskas-paspaterina-zvejas-tiesibu-nomas-perkonu-ezera-slegtas-izsoles-noteikumu-apstiprinasanu&catid=443:12-02-2015-protokols-nr-2&Itemid=304&lang=lv
http://www.balvi.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=10774:9-par-rupnieciskas-paspaterina-zvejas-tiesibu-nomas-perkonu-ezera-slegtas-izsoles-noteikumu-apstiprinasanu&catid=443:12-02-2015-protokols-nr-2&Itemid=304&lang=lv
http://www.balvi.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=10774:9-par-rupnieciskas-paspaterina-zvejas-tiesibu-nomas-perkonu-ezera-slegtas-izsoles-noteikumu-apstiprinasanu&catid=443:12-02-2015-protokols-nr-2&Itemid=304&lang=lv
http://www.balvi.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=10774:9-par-rupnieciskas-paspaterina-zvejas-tiesibu-nomas-perkonu-ezera-slegtas-izsoles-noteikumu-apstiprinasanu&catid=443:12-02-2015-protokols-nr-2&Itemid=304&lang=lv
http://www.balvi.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=10774:9-par-rupnieciskas-paspaterina-zvejas-tiesibu-nomas-perkonu-ezera-slegtas-izsoles-noteikumu-apstiprinasanu&catid=443:12-02-2015-protokols-nr-2&Itemid=304&lang=lv
http://www.balvi.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=10774:9-par-rupnieciskas-paspaterina-zvejas-tiesibu-nomas-perkonu-ezera-slegtas-izsoles-noteikumu-apstiprinasanu&catid=443:12-02-2015-protokols-nr-2&Itemid=304&lang=lv
http://www.balvi.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=10774:9-par-rupnieciskas-paspaterina-zvejas-tiesibu-nomas-perkonu-ezera-slegtas-izsoles-noteikumu-apstiprinasanu&catid=443:12-02-2015-protokols-nr-2&Itemid=304&lang=lv
http://www.balvi.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=10774:9-par-rupnieciskas-paspaterina-zvejas-tiesibu-nomas-perkonu-ezera-slegtas-izsoles-noteikumu-apstiprinasanu&catid=443:12-02-2015-protokols-nr-2&Itemid=304&lang=lv


 
 

Izbeigt zemes nomas attiecības 60 m2 platībā zemes gabalā ar kadastra apzīmējumu 7680 

004 xxxx. 

 

1.2. 

L.L. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P.Rožinskis 

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

lēmumprojektu par L. L., personas kods, dzīv. Riebiņu novadā, 2016.gada 27.decembra 

iesniegumu par zemes nomu (iepriekšējais līguma termiņš bija līdz 11.11.2014., nodokļu 

parādu nav).  

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

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

atklāti balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Andrs Sondors, Juris 

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

Mediņš, Ineta Anspoka, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Alberts Upenieks, Ivans Ludāns), pret, 

atturas nav, nolemj: 

1. Iznomāt 0,10 ha platībā zemes gabalu zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 7648 002 

xxxx saskaņā ar grafisko pielikumu Nr.1.  

2. Zemes vienībai noteikt zemes lietošanas mērķi – lauksaimniecība (kods 0101). 

3. Slēgt zemes nomas līgumu uz 5 gadiem. 

 

1.3. 

T.S. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P.Rožinskis 

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

lēmumprojektu par T.S., personas kods, dzīv. Preiļu novadā, 2017.gada 4.janvāra iesniegumu 

par zemes nomu (līguma pagarināšana, nodokļu parāda nav).  

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

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

atklāti balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Andrs Sondors, Juris 

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

Mediņš, Ineta Anspoka, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Alberts Upenieks, Ivans Ludāns), pret, 

atturas nav, nolemj: 

1. Pagarināt 2012.gada 23.janvārī noslēgtā zemes nomas līguma termiņu uz 5 gadiem. 

2. Slēgt Vienošanos par zemes gabala 0,8ha platībā zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 

7662 005 xxxx nomas termiņa pagarināšanu līdz 22.01.2022. 

 

1.4. 

V.A. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P.Rožinskis 

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

lēmumprojektu par V. A., personas kods, dzīv. Riebiņu novadā, 2016.gada 28.decembra 

iesniegumu par zemes nomu (nodokļu parāda nav).  

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

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

atklāti balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Andrs Sondors, Juris 

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

Mediņš, Ineta Anspoka, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Alberts Upenieks, Ivans Ludāns), pret, 

atturas nav, nolemj: 

1. Pagarināt 2011.gada 12.oktobrī noslēgtā zemes nomas līguma Nr. A-2 termiņu uz 5 

gadiem. 



 
 

2. Slēgt Vienošanos par zemes vienību 2,015 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7662 003 

xxxx un 8,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7662 005 xxxx nomas termiņa 

pagarināšanu līdz 17.01.2022. 

 

1.5. 

J.K. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P.Rožinskis 

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

lēmumprojektu par J. K., personas kods, dzīv. Riebiņu novadā, 2016.gada 4.novembra 

iesniegumu par zemes nomu (līguma pagarināšana).  

Dome konstatē: 

 2016.gada 15.novembra domes sēdē (lēmums Nr.9.4, protokols Nr.16), deputāti ar balsu 

vairākumu nolēma skatīt J.K. (personas kods) jautājumu, pēc nomas maksas parāda 

segšanas. 

 Uz 2017.gada 1.janvāri, J. K., personas kods, nomas maksas parāda nav. 

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

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

atklāti balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Andrs Sondors, Juris 

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

Mediņš, Ineta Anspoka, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Alberts Upenieks, Ivans Ludāns), pret, 

atturas nav, nolemj: 

1. Precizēt zemes nomas platību, nosakot, ka tā ir 1,12 ha. 

2. Pagarināt noslēgto zemes nomas 2008.gada 11.jūnija līgumu Nr. K-4, nosakot līguma 

termiņu līdz 17.01.2022. un slēgt Vienošanos. 

 

1.6. 

Biedrības “Medību klubs “Mednieks”” iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P.Rožinskis, uzstājas I.Ludāns 

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

lēmumprojektu par Biedrības “Mednieku klubs “Mednieks””, reģistrācijas Nr. 50008040041, 

adrese Celtnieku ielā 12-25, Preiļos, Preiļu novadā, 2017.gada 5.janvāra iesniegumu par zemes 

nomu medību vajadzībām. 

Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, atklāti balsojot ar 15 

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, Ivans Ludāns), pret, atturas nav, nolemj: 

Atlikt jautājuma skatīšanu uz nākamo kārtējo domes sēdi. 

 

1.7. 

A.U. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P.Rožinskis 

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

lēmumprojektu par A. U., personas kods, dzīv. Viļānu novadā, 2017.gada 9.janvāra iesniegumu 

par nekustamā īpašuma atdalīšanu. 

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

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

atklāti balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Andrs Sondors, Juris 

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

Mediņš, Ineta Anspoka, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Alberts Upenieks, Ivans Ludāns), pret, 

atturas nav, nolemj: 

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

13,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7678 001 xxxx. 



 
 

2. Atdalītajai zemes vienībai noteikt zemes lietošanas mērķi – lauksaimniecība (kods 

0101). 

3. Piešķirt jaunu nosaukumu “X”. 

 

2. 

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 I.Jakovele, I.Kunakova, Ā.Elsts, M.Mediņš 

Novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un Riebiņu novada domes 

attīstības un plānošanas daļas vadītājas Ineses Jakoveles lēmumprojektu par saistošo noteikumu 

Nr.12-2016 „Publisko un pašvaldības ūdenstilpju, to salu un piekrastes zonas uzturēšanas un 

sabiedriskās kārtības noteikumi Riebiņu novadā” projektu. 

Dome konstatē: 

Ir stājušies spēkā saistošie noteikumi Nr.12-2016 „Publisko un pašvaldības ūdenstilpju, to salu un 

piekrastes zonas uzturēšanas un sabiedriskās kārtības noteikumi Riebiņu novadā”, līdz ar to 

iepriekšējie saistošie noteikumi Nr.2/2016 ir jāatceļ. 

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

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

atklāti balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Andrs Sondors, Juris 

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

Mediņš, Ineta Anspoka, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Alberts Upenieks, Ivans Ludāns), pret, 

atturas nav, nolemj: 

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

salu un piekrastes zonas uzturēšanas un sabiedriskās kārtības noteikumi Riebiņu 

novadā” projektu (skatīt 1.pielikumu); 

2. Līdz ar 2016.gada 20.decembra saistošo noteikumu Nr. 12-2016 spēkā stāšanos brīdi, 

atzīt par spēku zaudējušiem 2016.gada 19.janvāra saistošos noteikumus Nr. 2-2016. 

 

3. 

A.Č. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P.Rožinskis, uzstājas M.Mediņš, A.Pastars, J.Kupris 

Novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un Riebiņu novada Riebiņu 

pagasta teritoriālās pārvaldes vadītājas Ilgas Kodores lēmumprojektu par A. Č., personas kods, 

deklarētā dzīvesvieta Riebiņu novadā, 2016.gada 14.decembra iesniegumu par īres līguma 

pagarināšanu uz visu dzīvokli Riebiņos, Riebiņu pagastā, Riebiņu novadā (parādu nav). 

Dome konstatē: 

1. A. Č. iesniegumā lūdz pagarināt īres līgumu uz visu Riebiņu pašvaldības īpašumā esošo 

dzīvokli, adresē Riebiņos, Riebiņu pagastā, Riebiņu novadā, kurā jau iepriekš no 2003.gada 

8.jūlija viena istaba bija viņam izīrēta; 

2. Minētā dzīvokļa ēkas kadastra numurs 7662005012xxxx, kopējā dzīvokļa platība 70.70 

kvadrātmetri.  

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

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

atklāti balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Andrs Sondors, Juris 

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

Mediņš, Ineta Anspoka, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Alberts Upenieks, Ivans Ludāns), pret, 

atturas nav, nolemj: 

1. Pagarināt īres līgumu uz nenoteiktu laiku A. Č., personas kodu, uz visu Riebiņu 

pašvaldības īpašumā esošo dzīvokli, Riebiņos, Riebiņu pagastā, Riebiņu novadā; 

2. Noteikt īres maksu EUR 0,21 mēnesī par m2. 

 

4. 



 
 

                                              Par adreses piešķiršanu 
Ziņo P.Rožinskis 

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

lēmumprojektu par adreses piešķiršanu. 

Dome konstatē: 

Lai nodrošinātu valsts un pašvaldību institūcijas, reģistrus un informācijas sistēmas ar pilnīgiem, 

aktuāliem un oficiāli apstiprinātiem Valsts adrešu reģistra datiem, Valsts zemes dienests sakarā ar 

pasūtījumu būvju kadastrālai uzmērīšanai lūdzis izvērtēt un piešķirt telpu grupas adreses 

dzīvojamai mājai ar kadastra apzīmējumu 76480020013012, tādējādi nodrošinot objektu 

identificēšanu apvidū. 

Riebiņu novada dome, atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr. 698 

„Adresācijas sistēmas noteikumi” 9.punktam, kas nosaka, ka pašvaldības domei vai pašvaldības 

kompetentai institūcijai bez personas piekrišanas, izvērtējot konkrēto situāciju, ir tiesības piešķirt 

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

pieraksta formu, ja adrese neatbilst šajos noteikumos minētajām prasībām, atklāti balsojot ar 15 

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, Ivans Ludāns), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Piešķirt telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 76480020012012001 adresi: Bērzu iela 6-

1, Galēni, Galēnu pagasts, Riebiņu novads. 

2. Piešķirt telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 76480020012012002 adresi: Bērzu iela 6-

2, Galēni, Galēnu pagasts, Riebiņu novads. 

3. Piešķirt telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 76480020012012003 adresi: Bērzu iela 6-

3, Galēni, Galēnu pagasts, Riebiņu novads. 

 

5. 

Par adrešu maiņu 
          Ziņo P.Rožinskis, uzstājas J.Sparāns, I.Upeniece, I.Jakovele, A.Pastars, M.Mediņš 

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

lēmumprojektu par adrešu maiņu. 

Dome konstatē: 

Riebiņu novada pašvaldība 2016.gada 15.decembrī saņēmusi no Valsts zemes dienesta informāciju 

par Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmā reģistrētām adresēm Riebiņu novadā, kuras 

precizējamas atbilstoši teritorijas plānojumā apstiprinātajām ciemu robežām. 

Riebiņu novada dome, atbilstoši: 

Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr. 698 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 

9.punktam, kas nosaka, ka pašvaldības domei vai pašvaldības kompetentai institūcijai bez 

personas piekrišanas, izvērtējot konkrēto situāciju, ir tiesības piešķirt adresi, ja adrese 

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

adrese neatbilst šajos noteikumos minētajām prasībām; 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr. 698 „Adresācijas sistēmas 

noteikumi” 71.punktu, pašvaldības dome līdz 2016.gada 31.decembrim nosaka vai precizē adrešu 

reģistrā reģistrēto ciemu robežas un piešķir adreses ēkām un apbūvei paredzētām zemes vienībām 

atbilstoši šo noteikumu 11. un 14. punktā minētajām prasībām; 

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

noteikumi” 9., 15., 29. un 2.7.punktam, atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps 

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

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

Ivans Ludāns), 1 pret (Juris Sparāns), atturas nav, nolemj: 

1. Mainīt ēkām (būvēm) ar kadastra apzīmējumiem 76620060103002, 76620060103003, 

76620060103004, 76620060103005, 76620060103006, 76620060103007 adresi no 



 
 

“Ferma Riebiņi”, Riebiņi, Riebiņu pagasts, Riebiņu novads uz “Ferma Riebiņi”, 

Muhti, Riebiņu pagasts, Riebiņu novads (kods 105671980). 

2. Mainīt ēkai (būvei) ar kadastra apzīmējumu 76620010224001 adresi no 

“Pieniņmucas”, Pieniņi, Riebiņu pagasts, Riebiņu novads uz “Pieniņmucas”, Torogi, 

Riebiņu pagasts, Riebiņu novads (kods 105671915). 

3. Mainīt ēkām (būvēm) ar kadastra apzīmējumiem 76620010156001, 76620010156002, 

76620010156003 un 76620010156006 adresi no “Ķirsīši”, Pieniņi, Riebiņu pagasts, 

Riebiņu novads uz “Ķirsīši”, Dubovka, Riebiņu pagasts, Riebiņu novads (kods 

103407870). 

4. Mainīt ēkām (būvēm) ar kadastra apzīmējumiem 76620010119001, 76620010119002, 

76620010119003 un 76620010119004 adresi no “Zeltiņi”, Pieniņi, Riebiņu pagasts, 

Riebiņu novads uz “Zeltiņi”, Suņepi, Riebiņu pagasts, Riebiņu novads (kods 

103404262). 

5. Likvidēt (nav adresācijas objekts-ēkas nojauktas) Valsts adrešu reģistra informācijas 

sistēmā (VARIS) reģistrēto adresi: „Madaras”, Lielie Rumpi”, Riebiņi, Riebiņu 

pagasts, Riebiņu novads (kods 103403984). 

6. Piešķirt nekustamam īpašumam ar kadastra numuru 76760040100 nosaukumu 

“Ušpeļu mājas”. 

6.1 Mainīt ēkām (būvēm) ar kadastra apzīmējumiem 76760040100001, 76760040100002, 

76760040100003, 76760040100004, 76760040100005, 76760040100006, 76760040100007, 

76760040100008, 76760040100011, adresi no Miera iela 13, Silajāņi, Silajāņu pagasts, 

Riebiņu novads uz “Ušpeļu mājas”, Ornīši, Silajāņu pagasts, Riebiņu novads (kods 

101349620). 

7. Mainīt ēkām (būvēm) ar kadastra apzīmējumiem 76760040187001, 76760040187002, 

76760040187003, 76760040187004, 76760040187005, 76760040187006, 76760040187007, 

76760040187008, 76760040187009, 76760040187011, 76760040187012 un 

76760040187013 adresi no Skolas 3, Silajāņi, Silajāņu pagasts, Riebiņu novads uz 

“Purviņi”, Kairīši, Silajāņu pagasts, Riebiņu novads (kods 102146653). 

8. Mainīt ēkām (būvēm) ar kadastra apzīmējumiem 76760040132001, 76760040132002, 

76760040132007, 76760040132008, 76760040132009, 76760040132010 un 

76760040132011 adresi no „Gailīši”, Silajāņi, Silajāņu pagasts, Riebiņu novads uz 

“Gailīši”, Sudari, Silajāņu pagasts, Riebiņu novads (kods 103876361). 

9. Likvidēt (nav adresācijas objekts-ēkas nodegušas) Valsts adrešu reģistra informācijas 

sistēmā (VARIS) reģistrēto adresi: „Silajāņu mājas”, Silajāņi, Silajāņu pagasts, Riebiņu 

novads (kods 106350867). 

10. Mainīt ēkām (būvēm) ar kadastra apzīmējumiem 76780030143001, 76780030143002, 

76780030143003, 76780030143004, 76780030143005, 76780030143006, 76780030143007, 

76780030143008, 76780030143009 un 76780030143010 adresi no „Līgo”, Sīļukalns, 

Sīļukalna pagasts, Riebiņu novads uz “Līgo”, Sprukstini, Sīļukalna pagasts, Riebiņu 

novads (kods 103932760). 

11. Mainīt ēkām (būvēm) ar kadastra apzīmējumiem 76780030108001, 76780030108002, 

7678003018004, 76780030108005, 76780030108006 un 76780030108007 adresi no 

„Dainavieši”, Sīļukalns, Sīļukalna pagasts, Riebiņu novads uz “Dainavieši”, Sprukstini, 

Sīļukalna pagasts, Riebiņu novads (kods 106331613). 

12. Mainīt ēkām (būvēm) ar kadastra apzīmējumiem 76780030282001, 76780030282002 

un 76780030282005 adresi no „Akācijas”, Sīļukalns, Sīļukalna pagasts, Riebiņu novads 

uz “Akācijas”, Sprukstini, Sīļukalna pagasts, Riebiņu novads (kods 106331822). 

13. Mainīt ēkām (būvēm) ar kadastra apzīmējumiem 76780030224001, 76780030224002, 

76780030224003, 76780030224004, 76780030224005, 76780030224006 un 76780030224007 

adresi no „Ritenīši”, Sīļukalns, Sīļukalna pagasts, Riebiņu novads uz “Ritenīši”, 

Sprukstini, Sīļukalna pagasts, Riebiņu novads (kods 106331855). 



 
 

14. Mainīt ēkām (būvēm) ar kadastra apzīmējumiem 76780030226001, 76780030226002, 

76780030226004, 76780030226005, 76780030226006, 76780030226007, 76780030226008, 

76780030226009 un 76780030226010 adresi no „Matīsi”, Sīļukalns, Sīļukalna pagasts, 

Riebiņu novads uz “Matīsi”, Sprukstini, Sīļukalna pagasts, Riebiņu novads (kods 

106331863). 

15. Mainīt ēkai (būvei) ar kadastra apzīmējumu 76780030563001 adresi no „Melbārži”, 

Sīļukalns, Sīļukalna pagasts, Riebiņu novads uz “Melbārži”, Sprukstini, Sīļukalna 

pagasts, Riebiņu novads (kods 106331910). 

16. Mainīt ēkai (būvei) ar kadastra apzīmējumu 76780030540001 adresi no „STA-2008”, 

Sīļukalns, Sīļukalna pagasts, Riebiņu novads uz “STA-2008”, Sprukstini, Sīļukalna 

pagasts, Riebiņu novads (kods 105128461). 

17. Mainīt ēkai, kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76780030289, 

adresi no Latgales iela 18, Sīļukalns, Sīļukalna pagasts, Riebiņu novads uz “Vēsmiņas”, 

Sprukstini, Sīļukalna pagasts, Riebiņu novads (kods 106332020). 

18. Mainīt ēkām (būvēm) ar kadastra apzīmējumiem 76780030198001, 76780030198002, 

76780030198003, 76780030198004, 76780030198005, 76780030198006, 76780030198008, 

76780030198009, 76780030198010, 76780030198011, 76780030198012, 76780030198013, 

76780030198014 un 76780030198015 adresi no Latgales iela 19, Sīļukalns, Sīļukalna 

pagasts, Riebiņu novads uz “Silaine”, Sprukstini, Sīļukalna pagasts, Riebiņu novads 

(kods 104956986). 

19. Mainīt ēkām (būvēm) ar kadastra apzīmējumiem 76780030096001, 76780030096002, 

76780030096003, 76780030096004, 76780030096005, 76780030096006, 76780030096007, 

76780030096008, 76780030096009, 76780030096010, 76780030096011, 76780030096012, 

76780030096013, 76780030096014 un 76780030096015 adresi no Latgales iela 20, 

Sīļukalns, Sīļukalna pagasts, Riebiņu novads uz “Zeimuļi 1”, Sprukstini, Sīļukalna 

pagasts, Riebiņu novads (kods 104956994). 

20. Mainīt ēkām (būvēm) ar kadastra apzīmējumiem 76780030258001, 76780030258002, 

76780030258003, 76780030258004, 76780030258005, 76780030258007, 76780030258008 

un 76780030258009 adresi no Latgales iela 21, Sīļukalns, Sīļukalna pagasts, Riebiņu 

novads uz “Melnbārži”, Sprukstini, Sīļukalna pagasts, Riebiņu novads (kods 104957006). 

21. Mainīt ēkām (būvēm) ar kadastra apzīmējumiem 76800040379001, 76800040379002, 

76800040379003, 76800040379004, 76800040379005, 76800040379006, 76800040379007, 

76800040379008 adresi no „Vērdiņi”, Stabulnieki, Stabulnieku pagasts, Riebiņu novads 

uz “Vērdiņi”, Bojāri, Stabulnieku pagasts, Riebiņu novads (kods 105468027). 

22. Mainīt ēkām (būvēm) ar kadastra apzīmējumiem 76800040202001, 76800040202002, 

76800040202003, 76800040202004, 76800040202005 un 76800040202006 adresi no 

„Kārkliņš”, Stabulnieki, Stabulnieku pagasts, Riebiņu novads uz “Kārkliņš”, Bojāri, 

Stabulnieku pagasts, Riebiņu novads (kods 105526124). 

23. Mainīt ēkām (būvēm) ar kadastra apzīmējumiem 76800040053001, 76800040053002, 

76800040053003, 76800040053004, 76800040053005 un 76800040053006 adresi no 

„Dadzīši”, Stabulnieki, Stabulnieku pagasts, Riebiņu novads uz “Dadzīši”, Bojāri, 

Stabulnieku pagasts, Riebiņu novads (kods 106334016). 

24. Mainīt ēkām (būvēm) ar kadastra apzīmējumiem 76800040438001 un  

76800040438002 adresi no „Straume”, Stabulnieki, Stabulnieku pagasts, Riebiņu novads 

uz “Straume”, Bojāri, Stabulnieku pagasts, Riebiņu novads (kods 106334065). 

25. Mainīt ēkām (būvēm) ar kadastra apzīmējumiem 76800040238001 un  

76800040238002 adresi no „Cielavas”, Stabulnieki, Stabulnieku pagasts, Riebiņu novads 

uz “Cielavas”, Saunas Vulāni, Stabulnieku pagasts, Riebiņu novads (kods 106334073). 

26. Mainīt ēkai (būvei) ar kadastra apzīmējumu 76800040203001 adresi no „Kauliņi”, 

Stabulnieki, Stabulnieku pagasts, Riebiņu novads uz “Kauliņi”, Bojāri, Stabulnieku 

pagasts, Riebiņu novads (kods 106334081). 



 
 

27. Mainīt ēkām (būvēm) ar kadastra apzīmējumiem 76800040264001, 76800040264002, 

76800040264003, 76800040264004, 76800040264005 un 76800040264006 adresi no 

„Dāvidciems”, Stabulnieki, Stabulnieku pagasts, Riebiņu novads uz “Dāvidciems”, 

Patmalnieki, Stabulnieku pagasts, Riebiņu novads (kods 106351282). 

28. Mainīt ēkām (būvēm) ar kadastra apzīmējumiem 76800040073001, 76800040073002, 

76800040073003, 76800040073004, 76800040073005, 76800040073006 un 76800040073007 

adresi no „Točilkinu mājas”, Stabulnieki, Stabulnieku pagasts, Riebiņu novads uz 

“Točilkinu mājas”, Grozas, Stabulnieku pagasts, Riebiņu novads (kods 105442445). 

29. Mainīt ēkām (būvēm) ar kadastra apzīmējumiem 76800040206001, 76800040206002, 

76800040206003, 76800040206004, 76800040206005, 76800040206006 un 76800040206007 

adresi no „Kūdru mājas”, Stabulnieki, Stabulnieku pagasts, Riebiņu novads uz “Kūdru 

mājas”, Bojāri, Stabulnieku pagasts, Riebiņu novads (kods 103884071). 

30. Mainīt ēkām (būvēm) ar kadastra apzīmējumiem 76800040220001, 76800040220002, 

76800040220003, 76800040220007, 76800040220008, 76800040220009, 76800040220012 

un 76800040220013 adresi no Draudzības iela 12, Stabulnieki, Stabulnieku pagasts, 

Riebiņu novads uz “Elksnīts”, Bojāri, Stabulnieku pagasts, Riebiņu novads (kods 

102148070). 

30.1 Mainīt ēkām (būvēm), kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

76800040468 adresi no Draudzības iela 11, Stabulnieki, Stabulnieku pagasts, Riebiņu 

novads uz “Elksnīts”, Bojāri, Stabulnieku pagasts, Riebiņu novads (kods 106334024). 

30.2 Precizēt ēkām (būvēm) ar kadastra apzīmējumiem 76800040198001, 

76800040198002, 76800040198003, kuras ir funkcionāli saistītas ar ēkām (būvēm) ar 

kadastra apzīmējumiem 76800040220001, 76800040220002, 76800040220003, 

76800040220007, 76800040220008, 76800040220009, 76800040220012 un 

76800040220013, ēkām (būvēm), kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

76800040468, Valsts adrešu reģistrā reģistrēto adresi: „Elksnīts”, Bojāri, Stabulnieku 

pagasts, Riebiņu novads (kods 106334057)  

31. Mainīt ēkām (būvēm) ar kadastra apzīmējumiem 76800040103001, 76800040103002, 

76800040103003, 76800040103004, 76800040103005, 76800040103006, 76800040103007 

un 76800040103008 adresi no Draudzības iela 10, Stabulnieki, Stabulnieku pagasts, 

Riebiņu novads uz “Skalbēni”, Bojāri, Stabulnieku pagasts, Riebiņu novads (kods 

103881322). 

32. Piešķirt nekustamam īpašumam ar kadastra numuru 76800040469 nosaukumu 

“Asteres”. 

32.1 Mainīt ēkām (būvēm) ar kadastra apzīmējumiem 76800040469001, 76800040469002 

un 76800040469003 adresi no Draudzības iela 13, Stabulnieki, Stabulnieku pagasts, 

Riebiņu novads uz „Asteres”, Bojāri, Stabulnieku pagasts, Riebiņu novads (kods 

101350736). 

33. Piešķirt nekustamam īpašumam ar kadastra numuru 76800040439 nosaukumu 

“Kallas”. 

 33.1 Mainīt ēkām (būvēm), kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

76800040439 adresi no Draudzības iela 15, Stabulnieki, Stabulnieku pagasts, Riebiņu 

novads uz “Kallas”, Bojāri, Stabulnieku pagasts, Riebiņu novads (kods 101350744). 

 

 

 

 

 

 

6. 

Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.4 “Par materiālo palīdzību Riebiņu novadā” 
Ziņo P.Rožinskis 



 
 

Riebiņu novada dome izskata Sociālo jautājumu komitejas un Sociālā dienesta sagatavoto 

lēmumprojektu par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.4 “Par materiālo palīdzību Riebiņu 

novadā”. 

Dome konstatē:  

1. Saskaņā ar Riebiņu novada domes 2014.gada 18.marta Saistošo noteikumu Nr.4 “Par 

materiālo palīdzību Riebiņu novadā” 4.sadaļas 4.4.punktu, līdz šim Riebiņu novada 

iedzīvotājiem tika piešķirts pabalsts veselības aprūpes 43 EUR apmērā; 

2. Ņemot vērā iedzīvotāju pieprasījumu, ir pamatota nepieciešamība pēc lielāka atbalsta 

iedzīvotājiem, kuriem ārstēšanās izdevumi sakarā ar slikto veselības stāvokli, ir lielāki 

par 180 EUR, t.i., līdzšinējo pabalsta apmēru nepieciešams palielināt. 

Riebiņu novada dome, saskaņā ar likuma par pašvaldībām 21.panta 27.punktu, atklāti balsojot ar 

15 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, Ivans Ludāns), pret, atturas nav, nolemj: 

Izteikt Riebiņu novada domes 2014.gada 18.marta Saistošo noteikumu Nr. 4 “Par materiālo 

palīdzību Riebiņu novadā” ar 4. sadaļas 4.4. punktu šādā redakcijā:  

 4.4. Vienreizējā pabalsta apmērs ir EUR 50,00. 

 

7. 

Par izmaiņām saistošajos noteikumos Nr.4 “Par materiālo palīdzību Riebiņu novadā” 
Ziņo P.Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Sociālo jautājumu komitejas un Sociālā dienesta sagatavoto 

lēmumprojektu par izmaiņām saistošajos noteikumos Nr.4 “Par materiālo palīdzību Riebiņu 

novadā” (skatīt 2.pielikumu). 

Dome konstatē:  

1. Pabalsts malkas iegādei no 2005.gada Riebiņu novada iedzīvotājiem tika piešķirti 

saskaņā ar noteikumiem Nr.13 “Noteikumi par sociālās palīdzības saņemšanu Riebiņu 

novada iedzīvotājiem malkas iegādei”, grozīti 2006.gadā un 2008.gadā, sniedzot atbalstu 

iedzīvotājiem ir secināts, ka tā ir uz pašvaldības iniciatīvas piešķirtais materiālais atbalsts 

novada iedzīvotājiem; 

2. Pabalsts malkas iegādei ir jāpiešķir saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 

pirmās daļās 7.punktu 41.panta 1.daļas 1.punktu, 43.panta trešo daļu un Sociālā 

pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma” 9.panta 1.daļu un 35. panta trešo un ceturto 

daļu; 

3. Pašvaldības materiālās palīdzības veidi, apmēri piešķiršanas un izmaksas kārtība tiek 

atrunāta 2014.gada 18.marta Saistošos noteikumus Nr.4 “Par materiālo palīdzību Riebiņu 

novadā”. 

Riebiņu novada dome, saskaņā ar likuma par pašvaldībām 21.panta 27.punktu, atklāti balsojot ar 

15 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, Ivans Ludāns), pret, atturas nav, nolemj: 

1.Papildināt Riebiņu novada domes 2014.gada 18.marta Saistošos noteikumus Nr. 4 “Par 

materiālo palīdzību Riebiņu novadā” ar 5.sadaļu šādā redakcijā:  

5.PABALSTS MALKAS IEGĀDEI 

5.1.Tiesības uz materiālās palīdzības saņemšanu malkas iegādei ir:  

5.1.1 vientuļiem pensionāriem, kuriem pensijas apmērs nepārsniedz 180 EUR un 

5.1.1.1. ja īpašumā nav mežs,  

5.1.1.2. ja mežs, lauksaimniecības zeme nav uzdāvināta citai personai, 

5.1.1.3.lauksaimniecībā izmantojamā zeme netiek nomāta citai personai,  

5.1.2. personām ar īpašām vajadzībām – 1.grupas invalīdiem, ja viņiem nav likumīgo 

apgādnieku.  



 
 

5.1.3. Ja palīdzības prasītājs faktiski dzīvo kopā ar otru darbnespējīgu personu un viņu kopējie 

ienākumi nepārsniedz 285 EUR. 

5.2.  vienreizējs materiālai pabalsts personai gadā malkas iegādei ir noteikts 100 EUR.  

 

2.Atcelt 2005. gada saistošos noteikumus Nr.13 “Noteikumi par sociālās palīdzības 

saņemšanu Riebiņu novada iedzīvotājiem malkas iegādei”. 
 

8. 

Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu  
Ziņo P.Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Sociālo jautājumu komitejas un Sociālā dienesta sagatavoto 

lēmumprojektu par A. H., personas kods, faktiskā dzīvesvieta: Galēnu pagasts, 2017.gada 

5.janvāra iesniegumu par dzīvokļa Riebiņu novada Stabulnieku pagasta Stabulniekos Skolas ielā 

izīrēšanu,  

Dome konstatē: 

1. A. H. faktiski dzīvo Riebiņu novada sociālās mājas ‘”Rudenāji” krīzes istabiņā kopš 

2014.gada 4.septembra; 

2. A.H. ar Riebiņu novada domes 2016.gada novembra sēdes lēmumu tika nolemts piedāvāt 

A.H. ar dēlu A. U.; 

3. A. H. apskatīja 04.01.2017 dzīvokli un ir piekritusi īrēt piedāvāto dzīvokli; 

4. Saskaņā ar Riebiņu novada domes 2013.gada saistošajiem noteikumam Nr.1 „Par sociālo 

dzīvokļa izīrēšanu Riebiņu novadā” 4.punktu: sociālā dzīvokļa īrnieks apmaksā: 50% no 

īres maksas, 50% no maksas par apkuri, 50% no maksas par ūdeni, kanalizācijas 

pakalpojumiem un atkritumu izvešanu, 

Ņemot vērā iepriekš minēto, Sociālais dienests iesaka:  

1. Izīrēt A.H., personas kods, sociālo dzīvokli Skolas iela, Stabulnieki, Stabulnieku pagasts, 

Riebiņu novads kopā ar dēlu A.U., personas kods. 

2. Slēgt sociālā dzīvokļa īres līgumu uz sešiem mēnešiem.  

Riebiņu novada dome, saskaņā ar likuma par pašvaldībām 21.panta 27.punktu, atklāti balsojot ar 

15 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, Ivans Ludāns), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Izīrēt A. H., personas kods, dzīvesvieta dekl. Riebiņu novads, sociālo dzīvokli Skolas 

iela, Stabulnieki, Stabulnieku pagasts, Riebiņu novads kopā ar dēlu A. U., personas 

kods. 

2. Slēgt sociālā dzīvokļa īres līgumu uz sešiem mēnešiem.  

 

9. 

R.Mūka muzeja vadītājas Martas Bindukas iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis, uzstājas D.Staškevica, I.Kunakova, Ā.Pudule 

Novada dome izskata finanšu komitejas un R.Mūka muzeja vadītājas Martas Bindukas 2016.gada 

12.decembra iesniegumu par līdzfinansējuma piešķiršanu EUR 450 Robertam Mūkam veltītā 

Latvijas skolu 2.-12.klašu skolēnu jaunrades darbu konkursam.  

Finansējums paredzēts Latvijas skolu audzēkņu R.Mūkam veltītā jaunrades darbu konkursa 

noslēguma pasākumam 2017.gada 20.janvārī Galēnu pamatskolas sporta zālē. 

Kopumā ir saņemti 513 autoru darbi. Skolēnus konsultējuši 127 skolotāji. 

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

ar 15 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, Ivans Ludāns), pret, atturas nav, 

nolemj: 



 
 

Piešķirt finansējumu EUR 450 Robertam Mūkam veltītā Latvijas skolu 2.-12.klašu skolēnu 

jaunrades darbu konkursam. 

 

10. 

Par grozījumiem domes lēmumā  

Ziņo P.Rožinskis 

Novada dome izskata finanšu komitejas un domes priekšsēdētāja Pētera Rožinska sagatavoto 

lēmumprojektu par grozījumiem 2016.gada 20.decembra domes sēdes lēmuma Nr.20 (protokols 

Nr.17) “Iepirkumu komisijas lēmuma apstiprināšana”, punktā “Būvprojekta izstrāde Riebiņu 

vidusskolas teritorijas labiekārtojumam, sporta laukuma rekonstrukcijai un būvprojekta 

autoruzraudzībai”. 

Dome konstatē: 

2016.gada 28.novembrī tika veikts iepirkums "Būvprojekta izstrāde Riebiņu vidusskolas teritorijas 

labiekārtojumam, sporta laukuma rekonstrukcijai un būvprojekta autoruzraudzībai”, līgums nevar 

tikt parakstīts, jo pretendentu finanšu piedāvājums pārsniedza pasūtītāja finanšu iespējas. 

P.Rožinskis ierosina rīkot atkārtotu iepirkuma procedūru “Būvprojekta izstrādei Riebiņu 

vidusskolas teritorijas labiekārtojumam, sporta laukuma rekonstrukcijai un būvprojekta 

autoruzraudzība”. Līgumcenu paredzot līdz EUR 15 000. 

Novada dome, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, atklāti balsojot ar 15 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, Ivans Ludāns), pret, atturas nav, nolemj: 

Izteikt domes lēmuma pirmo punktu šādā redakcijā: 

1. Apstiprināt Riebiņu novada domes Iepirkumu komisijā pieņemtos lēmumus:  

 „Būvdarbu veikšana objektā „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””; 

 Riebiņu novada pašvaldības autoceļu ikdienas uzturēšanas papildus darbu 

veikšana 2016./2017. gadā; 

 Riebiņu novada pašvaldības autoceļu 2016./2017. gada ziemas dienesta ikdienas 

uzturēšanas darbu veikšana; 

 Pārtikas produktu iegāde Riebiņu novada iestādēm 2017. un 2018. gadā; 

 Sienu remontdarbi Riebiņu novada Silajāņu kultūras namā. 

Izteikt domes lēmuma otro punktu šādā redakcijā: 

2. Uzdot domes priekšsēdētājam slēgt līgumus par iepriekš norādītajiem iepirkumu 

komisijas lēmumiem.  

 

11. 

Par atlīdzības nolikuma projektu 
Ziņo P.Rožinskis 

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

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un Riebiņu novada domes darba grupas (sastāvā: 

priekšsēdētāja vietnieks Jāzeps Ivanāns, galvenā grāmatvede Anna Erta, ekonomiste Valentīna 

Bogdanova, izpilddirektors Āris Elsts, vecākā juriste Inese Pedāne) sagatavoto lēmumprojektu par 

atlīdzības nolikuma projektu (skatīt 3.pielikumu). 

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

13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, 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, 2 atturas (Jānis Kupris, Ivans Ludāns), nolemj: 



 
 

Apstiprināt Riebiņu novada domes amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma 

projektu. 

12. 

Par amatu saraksta un darba samaksas 2017.gadam projektu 
Ziņo P.Rožinskis, uzstājas A.Pastars, J.Kupris. D.Staškeviča 

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

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un Riebiņu novada domes darba grupas (sastāvā: 

priekšsēdētāja vietnieks Jāzeps Ivanāns, galvenā grāmatvede Anna Erta, ekonomiste Valentīna 

Bogdanova, izpilddirektors Āris Elsts, vecākā juriste Inese Pedāne) sagatavoto lēmumprojektu par 

amatu saraksta un darba samaksas 2017.gadam projektu (skatīt 4.,5.pielikumus).  

Deputāts Andris Pastars ierosina lauksaimniecības konsultantiem noteikt algu 179 EUR mēnesī 

par 0,25 slodzi. 

Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, atklāti balsojot ar 6 

balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Andris Pastars, Alberts Upenieks, Maigonis 

Mediņš, Inese Kunakova), pret nav, 7 atturas (Margarita Krole, Ārija Pudule, Andrs Sondors, 

Juris Sparāns, Jānis Kupris, Ineta Anspoka, Ivans Ludāns), (2 deputāti balsojumā nepiedalās) 

nolemj: 

Lēmums nav pieņemts. 

 

Domes priekšsēdētājs ierosina balsot par amatu sarakstu un darba samaksu 2017.gadam kopumā. 

Riebiņu novada dome, 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, 3 atturas (Andrs Sondors, Jānis Kupris, Ivans Ludāns), 

nolemj: 

Apstiprināt amatu saraksta un darba samaksas 2017.gadam projektu. 

 

13. 

Par piedalīšanos projektā “Riebiņu novada Rušonas pagasta pašvaldības autoceļš Nr. 35 

Lubāni – Spuldzeņi – Rušona km 0.00 – 1.82 pārbūve” un projekta īstenošanai nepieciešamo 

finansējuma apmēru 
Ziņo P.Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Attīstības un plānošanas 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 Rušonas pagasta pašvaldības autoceļš Nr. 35 Lubāni 

– Spuldzeņi – Rušona km 0.00 – 1.82 pārbūve” un par projekta īstenošanai nepieciešamo finansējuma 

apmēru. 

Projekta kopējās izmaksas EUR 155228.84 (viens simts piecdesmit pieci tūkstoši divi simti divdesmit 

astoņi eiro 84centi). 

Novada dome, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, atklāti balsojot ar 15 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, Ivans Ludāns), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Iesniegt projektu “Riebiņu novada Rušonas pagasta pašvaldības autoceļš Nr. 35 Lubāni 

– Spuldzeņi – Rušona km 0.00 – 1.82 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 

155228.84(viens simts piecdesmit pieci tūkstoši divi simti divdesmit astoņi eiro 84 

centi)(ar PVN 21%).  

3. Paredzēt līdzfinansējumu 10% apmērā no attiecināmajām izmaksām, t.i. EUR 15522.88 

(piecpadsmit tūkstoši pieci simti divdesmit divi eiro 88 centi), tai skaitā arī PVN 21% 

apmērā, no projektu līdzfinansējumiem paredzētiem līdzekļiem 2017.gada budžetā. 

 

14. 

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

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

Salmeja, Rušona un Zolvas, Lielā Ostrova ezeros slēgtās izsoles rezultātu apstiprināšanu 
Ziņo P.Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Attīstības un plānošanas daļas vadītājas Ineses Jakoveles 

sagatavoto lēmumprojektu par rūpnieciskās (pašpatēriņa) zvejas tiesību nomas Riebiņu novada 

Rušonas pagasta Bicānu, Jašas, Kategrades, Eikša, Kaučera, Lielā Kurtaša, Lielā Salkas, Mazā 

Salkas, Salmeja, Rušona un Zolvas, Lielā Ostrova ezeros slēgtās izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

Novada dome, pamatojoties uz 1994.gada 19.maija likuma „Par pašvaldībām“ 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 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, kā arī saskaņā ar Riebiņu 

novada domes 2016. gada 20. decembra domes sēdes lēmums Nr.11 (protokola Nr.17) 

apstiprināto “Rūpnieciskās (pašpatēriņa) zvejas tiesību nomas Riebiņu novada Rušonas pagasta 

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

Rušona un Zolvas, Lielā Ostrova ezeros slēgtas izsoles noteikumiem” 2017.gada 12.janvārī tika 

rīkota zvejas tiesību nomas Riebiņu novada Rušonas pagasta Bicānu, Jašas, Kategrades, Eikša, 

Kaučera, Lielā Kurtaša, Lielā Salkas, Mazā Salkas, Salmeja, Rušona un Zolvas, Lielā Ostrova 

ezeros slēgtās izsole, atklāti balsojot ar 15 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, 

Ivans Ludāns), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Apstiprināt Rūpnieciskās (pašpatēriņa) zvejas tiesību nomas Riebiņu novada 

Rušonas pagasta Bicānu, Jašas, Kategrades, Eikša, Kaučera, Lielā Kurtaša, Lielā 

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

rezultātus. 

2. Slēgt zvejas tiesību nomas līgumus saskaņā ar 2017. gada 12. janvāra Rūpnieciskās 

(pašpatēriņa) zvejas tiesību nomas izsoles protokolu Nr.1 (Skatīt pielikumā Nr.6). 

 

15. 

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

Bicānu, Jašas, Eikša, Kaučera, Lielā Kurtaša, Lielā Salkas, Salmeja, Rušona un Lielā 

Ostrovas ezeros atklātās izsoles uz atlikušo nozvejas apjomu, zvejas rīku un zvejas vietu 

skaitu rīkošanu 
Ziņo P.Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Attīstības un plānošanas daļas vadītājas Ineses Jakoveles 

sagatavoto lēmumprojektu par rūpnieciskās (pašpatēriņa) zvejas tiesību nomas Riebiņu novada 

Rušonas pagasta Bicānu, Jašas, Eikša, Kaučera, Lielā Kurtaša, Lielā Salkas, Salmeja, Rušona un 

http://www.balvi.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=10774:9-par-rupnieciskas-paspaterina-zvejas-tiesibu-nomas-perkonu-ezera-slegtas-izsoles-noteikumu-apstiprinasanu&catid=443:12-02-2015-protokols-nr-2&Itemid=304&lang=lv
http://www.balvi.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=10774:9-par-rupnieciskas-paspaterina-zvejas-tiesibu-nomas-perkonu-ezera-slegtas-izsoles-noteikumu-apstiprinasanu&catid=443:12-02-2015-protokols-nr-2&Itemid=304&lang=lv
http://www.balvi.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=10774:9-par-rupnieciskas-paspaterina-zvejas-tiesibu-nomas-perkonu-ezera-slegtas-izsoles-noteikumu-apstiprinasanu&catid=443:12-02-2015-protokols-nr-2&Itemid=304&lang=lv
http://www.balvi.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=10774:9-par-rupnieciskas-paspaterina-zvejas-tiesibu-nomas-perkonu-ezera-slegtas-izsoles-noteikumu-apstiprinasanu&catid=443:12-02-2015-protokols-nr-2&Itemid=304&lang=lv
http://www.balvi.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=10774:9-par-rupnieciskas-paspaterina-zvejas-tiesibu-nomas-perkonu-ezera-slegtas-izsoles-noteikumu-apstiprinasanu&catid=443:12-02-2015-protokols-nr-2&Itemid=304&lang=lv
http://www.balvi.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=10774:9-par-rupnieciskas-paspaterina-zvejas-tiesibu-nomas-perkonu-ezera-slegtas-izsoles-noteikumu-apstiprinasanu&catid=443:12-02-2015-protokols-nr-2&Itemid=304&lang=lv
http://www.balvi.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=10774:9-par-rupnieciskas-paspaterina-zvejas-tiesibu-nomas-perkonu-ezera-slegtas-izsoles-noteikumu-apstiprinasanu&catid=443:12-02-2015-protokols-nr-2&Itemid=304&lang=lv
http://www.balvi.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=10774:9-par-rupnieciskas-paspaterina-zvejas-tiesibu-nomas-perkonu-ezera-slegtas-izsoles-noteikumu-apstiprinasanu&catid=443:12-02-2015-protokols-nr-2&Itemid=304&lang=lv
http://www.balvi.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=10774:9-par-rupnieciskas-paspaterina-zvejas-tiesibu-nomas-perkonu-ezera-slegtas-izsoles-noteikumu-apstiprinasanu&catid=443:12-02-2015-protokols-nr-2&Itemid=304&lang=lv
http://www.balvi.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=10774:9-par-rupnieciskas-paspaterina-zvejas-tiesibu-nomas-perkonu-ezera-slegtas-izsoles-noteikumu-apstiprinasanu&catid=443:12-02-2015-protokols-nr-2&Itemid=304&lang=lv
http://www.balvi.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=10774:9-par-rupnieciskas-paspaterina-zvejas-tiesibu-nomas-perkonu-ezera-slegtas-izsoles-noteikumu-apstiprinasanu&catid=443:12-02-2015-protokols-nr-2&Itemid=304&lang=lv
http://www.balvi.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=10774:9-par-rupnieciskas-paspaterina-zvejas-tiesibu-nomas-perkonu-ezera-slegtas-izsoles-noteikumu-apstiprinasanu&catid=443:12-02-2015-protokols-nr-2&Itemid=304&lang=lv


 
 

Lielā Ostrovas ezeros atklātās izsoles uz atlikušo nozvejas apjomu, zvejas rīku un zvejas vietu 

skaitu rīkošanu. 

Novada dome, pamatojoties uz 1994.gada 19.maija likuma „Par pašvaldībām“ 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 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, kā arī saskaņā ar Riebiņu 

novada domes 2016. gada 19. aprīļa domes sēdes lēmums Nr.14(protokola Nr.6) apstiprināto 

“Rūpnieciskās (pašpatēriņa) zvejas tiesību nomas Riebiņu novada Rušonas pagasta Bicānu, 

Jašas, Eikša, Kaučera, Lielā Kurtaša, Lielā Salkas, Salmeja, Rušona un Lielā Ostrovas ezeros 

slēgtas izsoles noteikumu”, 11.13. punktu 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, kurām saskaņā ar Zvejniecības 

likumu ir priekšrocības uz rūpnieciskās zvejas tiesību nomu, atlikušās rūpnieciskās zvejas tiesību 

nomas iespējas piedāvā atklātā izsolē, atklāti balsojot ar 15 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, Ivans Ludāns), pret, atturas nav, nolemj: 

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

pagasta Bicānu, Jašas, Eikša, Kaučera, Lielā Kurtaša, Lielā Salkas, Salmeja, Rušona 

un Lielā Ostrova ezeros atklātās izsoles noteikumus (skatīt pielikumā Nr.7) 

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

3. 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). 
 

                                                                  16. 

                                                 Iesniegumu izskatīšana 

16.1 

S.L. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P.Rožinskis 

Novada dome izskata NĪ speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par S. L., personas kods, 

dzīv. Riebiņu novadā, 2017.gada 5.janvāra iesniegumu par zemes nomu (iepriekšējais līguma 

termiņš līdz 28.12.2014., nodokļu parādu nav). 

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

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

atklāti balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Andrs Sondors, Juris 

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

Mediņš, Ineta Anspoka, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Alberts Upenieks, Ivans Ludāns), pret, 

atturas nav, nolemj: 

1. Iznomāt 0,09 ha platībā zemes gabalu zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 7648 

002 xxxx atbilstoši grafiskajam pielikumam Nr.2; 

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

3. Slēgt zemes nomas līgumu uz 5 gadiem. 

 

16.2 

L.M. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P.Rožinskis 

http://www.balvi.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=10774:9-par-rupnieciskas-paspaterina-zvejas-tiesibu-nomas-perkonu-ezera-slegtas-izsoles-noteikumu-apstiprinasanu&catid=443:12-02-2015-protokols-nr-2&Itemid=304&lang=lv
http://www.balvi.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=10774:9-par-rupnieciskas-paspaterina-zvejas-tiesibu-nomas-perkonu-ezera-slegtas-izsoles-noteikumu-apstiprinasanu&catid=443:12-02-2015-protokols-nr-2&Itemid=304&lang=lv
http://likumi.lv/ta/id/34871-zvejniecibas-likums
http://likumi.lv/ta/id/34871-zvejniecibas-likums


 
 

Novada dome izskata NĪ speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par L. M., personas kods, 

dzīv. Riebiņu novadā, 2017.gada 2.janvāra iesniegumu par zemes nomu (nodokļu parādu nav, 

iepriekšējais līguma beigu termiņš 22.11.2014.) 

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

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

atklāti balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Andrs Sondors, Juris 

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

Mediņš, Ineta Anspoka, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Alberts Upenieks, Ivans Ludāns), pret, 

atturas nav, nolemj: 

1. Iznomāt 0,08 ha platībā zemes gabalu zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 7648 

002 xxxx atbilstoši grafiskajam pielikumam Nr.3; 

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

3. Slēgt zemes nomas līgumu uz 5 gadiem. 

 

16.3 

L.M. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P.Rožinskis, uzstājas A.Pastars, I.Upeniece, I.Kunakova, J.Kupris, Ā.Elsts, M.Mediņš,  

Novada dome izskata NĪ speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par L. M., personas kods, 

dzīv. Riebiņu novadā, 2017.gada 2.janvāra iesniegumu par zemes nomu (nodokļu parādu nav, 

iepriekšējais līguma beigu termiņš 11.05.2015.) 

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

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

atklāti balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Andrs Sondors, Juris 

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

Mediņš, Ineta Anspoka, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Alberts Upenieks, Ivans Ludāns), pret, 

atturas nav, nolemj: 

1. Iznomāt 0,40 ha platībā zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7648 002 xxxx 

atbilstoši grafiskajam pielikumam Nr.4; 

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

3. Slēgt zemes nomas līgumu uz 5 gadiem. 

 

 

16.4 

J.T. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P.Rožinskis 

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

lēmumprojektu par J. T., personas kods, 2017.gada 12.janvāra iesniegumu par nekustamā 

īpašuma atdalīšanu. 

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

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

atklāti balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Andrs Sondors, Juris 

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

Mediņš, Ineta Anspoka, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Alberts Upenieks, Ivans Ludāns), pret, 

atturas nav, nolemj: 

1. Atdalīt no nekustamā īpašuma “X”, kadastra numurs 7680 001 xxxx, zemes vienību 

2,71 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7680 001 xxxx; 

2. Atdalītajai zemes vienībai noteikt zemes lietošanas mērķi – mežsaimniecība (kods 

0201); 

3. Piešķirt jaunu nosaukumu “X”. 

 

17. 



 
 

Par atkritumu apsaimniekošanas tarifa grozījumu 
Ziņo P.Rožinskis, uzstājas J.Leicis, A.Pastars, I.Jakovele, Ā.Elsts, I.Kunakova, J.Ivanāns, J.Kupris 

Novada dome izskata domes tehniskās daļas vadītāja Jura Leiča sagatavoto lēmumprojektu par 

atkritumu apsaimniekošanas tarifa grozījumu. 

Dome konstatē: 

 2015.gada 06.martā starp SIA „EKO LATGALE” un Riebiņu novada domi tika noslēgts 

Līgums Nr.21/iep par atkritumu savākšanu un izvešanu Riebiņu novada teritorijā, saskaņā 

ar kuru SIA „EKO LATGALE” sniedz atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus Riebiņu 

novada administratīvajā teritorijā (līguma darbības termiņš – līdz (06.03.2020); 

 Līguma 9.2.punktā ir atrunāts, ka apsaimniekotājam ir tiesības mainīt pakalpojumu 

sniegšanas maksu, ja mainās dabas resursu nodoklis par atkritumu apglabāšanu; 

 15.12.2016. Saeima pieņēma grozījumus “Dabas resursu nodokļa likumā” un no 2017. 

gada 1. janvāra tiek būtiski paaugstināts dabas resursu nodoklis, nosakot, ka likme par 

vienas tonnas sadzīves atkritumu apglabāšanu pieaugs no līdzšinējiem 12.00 eiro uz 25.00 

eiro. Ar katru nākamo gadu DRN tiek paaugstināts; 

 Sakarā ar to, ka līgums starp atkritumu apsaimniekotāju un Riebiņu novada domi noslēgts 

līdz 2020.gada 14.martam un DRN summa ir zināma, lai negrozītu pakalpojuma 

sniegšanas tarifu katru gadu, SIA „EKO LATGALE” lūdz pieņemt lēmumu par tarifa 

izmaiņām katram gadam atsevišķi. 

Jaunā Maksa tiek aprēķināta sekojoši (2017.gadam): 

Esošais atkritumu apsaimniekošanas tarifs Riebiņu novada administratīvajā teritorijā sastāda EUR 

11.02 par 1 m3. 

1m³ sadzīves atkritumu svars atbilstoši publiskā iepirkuma piedāvājumam – 155 kg jeb 0,155 

tonnas; 

1 tonnas sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifa pieaugums – EUR 13,00, neieskaitot PVN; 

DRN summa esošajā tarifā sastāda EUR 1,86 par1 m3 (EUR 12,00 x 0,155 t).  

DRN summa tarifā pēc paaugstināšanas būs EUR 3,88 par 1 m3 (EUR 25,00 x 0,155 t). 

1m³ sadzīves atkritumu apglabāšanas izmaksu pieaugums – EUR 2.02, neieskaitot PVN. 

Jaunā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifa aprēķins: EUR 11.02 - EUR 1.86 + EUR 3.88 = 

EUR 13.04. 

2018.gadā: 

1 tonnas sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifa pieaugums – EUR 10,00, neieskaitot PVN; 

DRN summa esošajā tarifā sastāda EUR 3.88 par1 m3 (EUR 25,00 x 0,155 t).  

DRN summa tarifā pēc paaugstināšanas būs EUR 5,43 par 1 m3 (EUR 35,00 x 0,155 t). 

1m³ sadzīves atkritumu apglabāšanas izmaksu pieaugums – EUR 1.55, neieskaitot PVN. 

Jaunā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifa aprēķins: EUR 13.04 - EUR 3.88 + EUR 5.43 = 

EUR 14.59. 

2019.gadā: 

1 tonnas sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifa pieaugums – EUR 8,00, neieskaitot PVN; 

DRN summa esošajā tarifā sastāda EUR 5.43 par1 m3 (EUR 35,00 x 0,155 t).  

DRN summa tarifā pēc paaugstināšanas būs EUR 6.67 par 1 m3 (EUR 43,00 x 0,155 t). 

1m³ sadzīves atkritumu apglabāšanas izmaksu pieaugums – EUR 1.24, neieskaitot PVN. 

Jaunā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifa aprēķins: EUR 14.59 - EUR 3.88 + EUR 6.67 = 

EUR 15.83. 

2020.gadā: 

1 tonnas sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifa pieaugums – EUR 7,00, neieskaitot PVN; 

DRN summa esošajā tarifā sastāda EUR 6.67 par1 m3 (EUR 43,00 x 0,155 t).  

DRN summa tarifā pēc paaugstināšanas būs EUR 7.75 par 1 m3 (EUR 50,00 x 0,155 t). 

1m³ sadzīves atkritumu apglabāšanas izmaksu pieaugums – EUR 1.08, neieskaitot PVN. 

Jaunā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifa aprēķins: EUR 15.83 - EUR 6.67 + EUR 7.75 = 

EUR 16.91. 

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 9 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Andrs Sondors, Margarita 

Krole, Inese Kunakova, Ineta Anspoka, Marija Bernāne, Alberts Upenieks, Ivans Ludāns), pret 

nav, 6 atturas (Ārija Pudule, Andris Pastars, Dina Staškeviča, Juris Sparāns, Maigonis Mediņš, 

Jānis Kupris), nolemj: 

1. Apstiprināt jauno sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifu EUR 13.04 bez PVN 

par 1 m3 (viena kubikmetra) sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, nosakot, ka 

Riebiņu novada administratīvajā teritorijā tarifs stāsies spēkā no brīža, kad likumīgu 

spēku iegūs atbilstoši grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā, ņemot vērā likumā 

noteikto likmi un tās piemērošanas brīdi.  

2. Pieņemt lēmumu par tarifa izmaiņām katrā nākama kalendārā gadā, norādot tarifa 

summu (bez PVN) katram gadam atsevišķi, proti: 

2018. – EUR 14.59; 

2019. – EUR 15.83; 

2020. – EUR 16.91. 

3. Saskaņā ar LR Atkritumu apsaimniekošanas likuma Pārejas noteikumu 36.punktu 

„Dabas resursu nodokļa maksājumu pieaugumu atbilstoši nodokļa likmei, kas stājas 

spēkā 2017.gada 1.janvārī, par periodu no 2017.gada 1.janvāra līdz pašvaldības 

pieņemtā lēmuma par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanu 

spēkā stāšanās brīdim proporcionāli iekļauj turpmākajos maksājumos periodā līdz 

2017.gada 31.decembrim”.  

4. Pēc tarifa stāšanās spēkā noslēgt ar SIA „EKO LATGALE” attiecīgu vienošanos pie 

Līguma un publicēt informāciju pašvaldības mājas lapā internetā un vietējā avīzē. 

 

 

18. 

Iepirkumu komisijas lēmuma apstiprināšana 
Ziņo P.Rožinskis, uzstājas J.Sparāns, A.Upenieks, I.Kunakova, Ā.Elsts, J.Kupris, I.Anspoka 

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

 

Iepirkums Iepirkuma veids Uzvarētājs Summa EUR (bez 

PVN) 

Būvdarbu veikšana 

objektā „Riebiņu 

novada Rušonas 

pagasta pašvaldības 

autoceļš Nr. 35 

Lubāni – Spuldzeņi 

– Rušona km 0.00 – 

1.82 pārbūve 

Atklāts konkurss SIA „Riviera L” 118 088.79 

Elektroenerģijas 

iegāde Riebiņu 

novada domes un 

tās iestāžu 

vajadzībām 

Atklāts konkurss SIA „INTER RAO 

LATVIJA”  

 

 

 

55 485.385 

Līgumsumma uz 2 

gadiem 

Kancelejas preču 

iegāde Riebiņu 

novada domes 

vajadzībām 

Iepirkums saskaņā 

ar PIL 8.2 panta 

nosacījumiem 

SIA „Salang – P” 32 362.37 

Higiēnas preču, 

sadzīves ķīmijas un 

speciālo mazgāšanas 

Iepirkums saskaņā 

ar PIL 8.2 panta 

nosacījumiem 

SIA „SELDING” 27072.31 

Līgumsumma uz 2 

gadiem 



 
 

līdzekļu iegāde 

Riebiņu novada 

domes vajadzībām 

 

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

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

atklāti balsojot ar 15 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Andrs Sondors, Juris 

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

Mediņš, Ineta Anspoka, Dina Staškeviča, Marija Bernāne, Alberts Upenieks, Ivans Ludāns), pret, 

atturas nav, nolemj: 

1. Apstiprināt Riebiņu novada domes Iepirkumu komisijā pieņemtos lēmumus. 

2. Uzdot domes priekšsēdētājam slēgt līgumus. 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 15.07 

 

Sēdes vadītājs                 (personiskais paraksts)   Pēteris Rožinskis 

Protokoliste      (personiskais paraksts)   Juta Vaivode 

 

Protokols parakstīts 19.01.2017. 

  



 
 

3.pielikums 

Riebiņu novada domes sēdes 

2017.gada 17.janvāra lēmumam Nr.22 

 

 
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 

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

NOLIKUMS NR.1-2017 

Riebiņu novada Riebiņu pagastā 

APSTIPRINĀTS 

Riebiņu novada domes sēdē 

2017.gada 17.janvārī (prot. Nr.1, lēm.Nr.1) 

 

Riebiņu novada domes 

amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums 
                

Izdots saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 12. un 

13.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu, 63.pantu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.pantu, 

Republikas pilsētas domes un novada domes deputātu statusa likumu, Valsts un pašvaldību 

institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, 29.01.2013. MK noteikumiem Nr.66 

„Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās 

noteikšanas kārtību” 20.11.2010. MK noteikumiem Nr.1075 „”Valsts un pašvaldību institūciju 

amatu katalogs”, 21.06.2010. MK noteikumiem N5.565 „Noteikumi par valsts un pašvaldību 

institūciju amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām” 

 

I Vispārīgie jautājumi 

1. Riebiņu novada domes (turpmāk tekstā – dome) amatpersonu un darbinieku atlīdzības 

nolikums (turpmāk tekstā – nolikums) nosaka kārtību, kādā tiek veidota vienota amatpersonu 

un darbinieku atlīdzības sistēma domē. 

2. Atlīdzība nolikuma izpratnē ir darba samaksa, sociālās garantijas un atvaļinājumi: 

2.1. Darba samaksa nolikuma izpratnē ir mēnešalga, piemaksas, prēmijas un naudas 

balvas; 

2.2. Sociālās garantijas nolikuma izpratnē ir pabalsti un kompensācijas.  

3. Par pašvaldības iestādes amatpersonām (darbiniekiem) šā nolikuma izpratnē uzskatāmas 

personas, kuras nodarbinātas pašvaldības iestādēs, pamatojoties uz darba līgumu, kuras 

ievēlētas, apstiprinātas vai ieceltas amatā vai citādi pilda noteiktus amata pienākumus 

pašvaldības iestādēs. 

4. Nolikumu apstiprina un jebkuras izmaiņas nolikumā izdara ar domes lēmumu. 

5. Priekšlikumus par izmaiņām darba samaksā var iesniegt domes priekšsēdētājs, priekšsēdētāja 

izveidota komisija, izpilddirektors un domes deputāti. Priekšlikumi tiek izskatīti Finanšu 

komitejā, kas sniedz atzinumu un sagatavo jautājumu izskatīšanai domes sēdē. 

6. Mēnešalga tiek noteikta vienlaicīgi ar amata vietas izveidošanu. 

7. Stundas tarifa likme par darbu komitejās, komisijās, darba grupās tiek noteikta ar domes 

lēmumu. Nostrādāto stundu uzskaiti domes un komiteju sēdēs veic domes lietvede,  komisiju 

un darba grupu sēdēs- komisijas priekšsēdētājs un darba grupas vadītājs.  



 
 

8. Par pamatu mēnešalgas izmaiņām var būt izmaiņas normatīvajos aktos, minimālās algas 

izmaiņas valstī, iepriekšējā gada fiksētā inflācija valstī un izmaiņas darbinieka amata 

pienākumos, kas saistīts ar darba apjomu, kā arī amata klasificēšanas rezultāti un individuālas 

kvalifikācijas un prasmju novērtējums. 

9. Par izmaiņām darba samaksas sistēmā un apmērā darbiniekiem tiek paziņots ne vēlāk kā vienu 

mēnesi iepriekš, vai pusēm vienojoties. 

10. Nolikums nenosaka atlīdzības noteikšanas kārtību izglītības iestāžu vadītājiem, viņu 

vietniekiem un pedagogiem (kuriem mēnešalgu nosaka atbilstoši 2016.gada 5.jūlija Ministru 

kabineta noteikumiem Nr.445 „Pedagogu darba samaksas noteikumi”  un Riebiņu novada 

domes lēmumiem) 

11. Novada Vēlēšanu komisijas un vēlēšanu iecirkņu komisijas locekļu atlīdzību nosaka, 

pamatojoties uz Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto kārtību. 

12. Nolikuma nosacījumu izpilde tiek finansēta atbilstoši Pašvaldības budžetā kārtējam gadam 

atlīdzībai apstiprinātajiem izdevumiem. 

13. Darba samaksa tiek izmaksāta katru mēnesi 6. datumā domes kasē vai tā tiek ieskaitīta 

darbinieka norādītajā bankas kontā. Ja izmaksu datumi iekrīt brīvdienās vai svētku dienās, tad 

darba samaksa izmaksājama pēdējā darba dienā pirms brīvdienām vai svētku dienām. 

Ārpusplāna avanss darbiniekam tiek izmaksāts uz viņa iesnieguma pamata. 

II Atlīdzības noteikšana domes deputātiem, kuri neieņem algotu amatu domē 

14. Domes deputāta mēnešalga tiek noteikta, nepārsniedzot Centrālās statistikas pārvaldes 

oficiālajā statistikas paziņojumā publicēto valstī strādājošo aizpagājušā gada mēneša vidējās 

darba samaksas apmēru, kas noapaļots pilnos euro, kurai piemēro koeficientu līdz 1,2 apmērā, 

ar domes lēmumu.  

15. Domes deputātam, kurš neieņem algotu amatu domē, mēnešalga veidojas : 

15.1. Gatavošanās domes sēdēm (neatkarīgi no domes sēžu skaita): 

15.1.1. deputātam- astoņas apmaksātas stundas mēnesī; 

15.1.2. komitejas vadītājam – astoņas apmaksātas stundas mēnesī; 

15.1.3. priekšsēdētāja vietniekam- divdesmit septiņas apmaksātas stundas 

mēnesī.  

Ja deputāts nepiedalās domes sēdē (izņemot ārkārtas domes sēdes), atlīdzība par gatavošanos sēdei 

netiek aprēķināta. 

15.2. Gatavošanās komiteju sēdēm (neatkarīgi no komitejas sēžu skaita): 

15.2.1. Deputātam- astoņas apmaksātas stundas mēnesī; 

15.2.2. komitejas vadītājam – astoņpadsmit apmaksātas stundas mēnesī; 

15.2.3. priekšsēdētāja vietniekam- divdesmit septiņas apmaksātas stundas 

mēnesī.  

Ja deputāts nepiedalās komitejas sēdē, atlīdzība par gatavošanos sēdei netiek aprēķināta. 

15.3. Darbs domes sēdē, domes apstiprinātajās komisijās, komitejās un darba grupās - atkarībā 

no nostrādāto stundu skaita, kas ir norādīts domes, komitejas, komisijas un darba grupas sēdes 

protokolā.  

15.4. Par darbu ar iedzīvotājiem, piedalīšanos sanāksmēs, sarīkojumos, semināros un cita veida 

aktivitātēs (kā domes pārstāvim) deputāts saņem atlīdzību par 7 stundām mēnesī. 

16. Deputāta darba samaksas stundas tarifa likme ir pielīdzināta domes priekšsēdētāja darba 

samaksas stundas tarifa likmei, pieņemot, ka mēnesī ir 160 darba stundas. Stundas tarifa likmi 

apstiprina dome. 

17. Domes deputātam, kurš neieņem algotu amatu domē, ir tiesības saņemt kompensāciju: 

17.1. kvalifikācijas paaugstināšanu par pašvaldības darba aktualitātēm, apmaksājot no 

pašvaldības budžeta līdzekļiem līdz EUR 70 (atbilstoši Valsts un pašvaldību amatpersonu un 

darbinieku atlīdzības likuma 27.pantam). 

17.2. transporta izdevumiem (atbilstoši Valsts un pašvaldību amatpersonu un darbinieku 

atlīdzības likuma 29.pantam).  

18. Domes deputātu, izņemot Domes priekšsēdētāja, amati nav algoti. 



 
 

19. Domes deputātiem netiek piešķirta nolikuma 42.punktā minētā prēmija. 

 

III Atlīdzība par darbu komisijās 

20. Dome ir izveidojusi šādas komisijas: Nekustamā īpašuma privatizācijas komisija (3 loc.), Administratīvā 

komisija (3 loc.), Iepirkumu komisija (5 loc.), Lauksaimniecības zemes vērtēšanas komisija (5 loc.), 

Inventarizācijas komisija (locekļu skaits pēc vajadzības), Pagastu teritoriālās komisijas (18 loc.), 

Uzņēmējdarbības attīstības komisija (3 loc.), Kultūras komisija (7 loc.), Sociālo jautājumu komisija ( 7 

loc.), Sporta komisija ( 7 loc.). 

21. Domes izveidoto komisiju locekļi par darbu sēdēs saņem darba samaksu par katru nostrādāto stundu 

saskaņā ar iesniegto darba laika uzskaites sarakstu. Stundas tarifa likmi apstiprina dome. 

22. Nostrādāto stundu skaits komisiju sēdēs nevar pārsniegt:  

22.1. Administratīvās komisijas locekļiem- līdz 35 stundas mēnesī; 

22.2. Iepirkumu komisijas locekļiem – līdz 65 stundas mēnesī. Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs saņem 

mēnešalgu saskaņā ar domes lēmumu. 

22.3.  Lauksaimniecības zemes vērtēšanas komisijas locekļiem – līdz 5 stundas mēnesī, komisijas 

priekšsēdētājam- līdz 25 stundas mēnesī; 

22.4. Inventarizācijas komisijas locekļiem – līdz 10 stundas gadā; 

22.5. Pagastu teritoriālās komisijas locekļiem- līdz 3 stundas mēnesī; 

22.6. Uzņēmējdarbības attīstības komisijas locekļiem – līdz 3 stundas mēnesī; 

22.7. Kultūras komisijas locekļiem- līdz 3 stundas mēnesī;  

22.8. Sociālo jautājumu komisijas locekļiem- līdz 3 stundas mēnesī;  

22.9. Sporta komisijas locekļiem- līdz 3 stundas mēnesī, komisijas priekšsēdētājam – līdz 35 stundas 

mēnesī. 

23. Nekustamā īpašuma privatizācijas komisiju darbība, to locekļu atalgojums un citi izdevumi 

finansējami no objekta privatizācijas rezultātā gūto ienākumu daļas, kuras apmēru noteicis 

Ministru kabinets vai pašvaldība. Naudas līdzekļu summu privatizācijas komisijas locekļu 

darba samaksai (bez sociālā nodokļa pieskaitījumiem) nosaka procentos no katra konkrētā 

pašvaldības īpašuma objekta realizācijas cenas (12.03.1994. likums „Par valsts un pašvaldību 

īpašuma privatizācijas komisijām” un Ministru kabineta 07.05.1994.noteikumi Nr.147 „Par valsts 

īpašuma privatizācijas komisiju darbības finansēšanu”). 

24. Komisiju, darba grupu locekļiem, kuri ir pašvaldības administrācijas darbinieki, ja 

savienojamā amata pienākumi neietilpst tā pastāvīgā amata  (darba) pienākumos, ir tiesīga 

saņemt darba samaksā ne vairāk kā 30% apmērā no tai noteiktās mēnešalgas. 

                  IV Domes priekšsēdētāja atlīdzība  

25. Domes priekšsēdētāja amats ir algots. 

26. Domes priekšsēdētāja mēnešalga tiek noteikta ar domes lēmumu, ņemot vērā, ka tā nevar 

pārsniegt Centrālās statistikas pārvaldes publicēto valstī strādājošo aizpagājušā gada mēneša 

vidējās darba samaksas apmēru, kurai piemēro koeficientu līdz 3,64. Mēnešalga tiek noapaļota 

pilnos eiro.  

27. Domes priekšsēdētājam par piedalīšanos domes, komiteju, komisiju un darba grupu sēdēs 

atsevišķa samaksa netiek noteikta. 

28. Domes priekšsēdētājam nav tiesību uz piemaksu par nakts darbu un piemaksu par virsstundu 

darbu vai darbu svētku dienās.  

29. Domes priekšsēdētājam piešķir atvaļinājumu šī nolikuma IX sadaļā noteiktajā kārtībā. 

30. Domes priekšsēdētājam sociālo garantiju piešķiršana tiek veikta tādā kārtībā, kāda tā šajā 

nolikumā ir noteikta pašvaldības darbiniekiem. 

31. Pašvaldības domes deputātam, kurš ir atbrīvots no iepriekšējā amata (dienesta, darba) sakarā ar 

ievēlēšanu algotā amatā domē, pēc tam, kad viņš līdz ar deputāta pilnvaru izbeigšanos ir 

beidzis pildīt šā amata pienākumus un viņu divu nedēļu laikā nevar nodrošināt ar iepriekšējo 

vai līdzvērtīgu darbu, uz domes lēmuma pamata izmaksā atlaišanas pabalstu vienas 

mēnešalgas apmērā.  



 
 

32. Pārējās tiesības novada domes priekšsēdētājam nosaka saskaņā ar likumu (Republikas pilsētas, 

domes un novada domes deputāta statusa likums). 

 

V Darbinieku amatu klasificēšanas un mēnešalgas  

noteikšanas vispārējā kārtība 

33. Pašvaldības struktūrvienību/iestāžu vadītājiem un darbiniekiem mēnešalgas apmērs tiek 

noteikts saskaņā ar nolikuma pielikumu „Riebiņu novada pašvaldības amatu saraksts”, ņemot 

vērā amata saimi, līmeni un amata līmenim atbilstošo mēnešalgu grupu. 

34. Amati tiek klasificēti atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra 

noteikumiem Nr.1075 „Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs”, norādot amatam 

piemērojamo saimi (apakšsaimi) un līmeni.  

35. Darbinieku amatiem atbilstošo saimi (apakšsaimi) un līmeni nosaka, kad attiecīgais amats tiek 

iekļauts pašvaldības amatu sarakstā. Attiecīgo amata saimi un līmeni nosaka ar domes 

priekšsēdētāja rīkojumu izveidota komisija. Darbinieku amatu klasificēšanas rezultātus izskata 

Finanšu komiteja, apstiprina domes priekšsēdētājs. 

36. Atbilstoši apstiprinātajai amatu klasifikācijai (saimes/apakšsaimes līmenim) saskaņā ar 

Latvijas Republikas Ministru kabineta 2013.gada 29.janvāra noteikumiem Nr.66„Noteikumi 

par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu, un tās 

noteikšanas kārtību” tiek piemērotas attiecīgas mēnešalgu grupas. 

37. Pieņemot darbā līgumstrādniekus (pašdarbības pulciņu vadītājus, apskaņotājus, sporta 

metodistus u.c., samaksa tiek noteikta ar domes lēmumu. 

38. Nostrādāto stundu uzskaiti veic iestāžu un struktūrvienību, komisiju un darba grupu vadītāji, 

sagatavojot darba uzskaites sarakstu, domes administrācijas darbinieku darba stundu uzskaiti 

veic pašvaldības lietvede, sagatavojot darba uzskaites tabulu. Darba tabulas līdz mēneša 

1.datumam tiek nodotas grāmatvedībai.  

39. Darbinieka amatalga no pašvaldības finansētajiem izglītības iestāžu pedagogiem tiek noteikta, 

vadoties pēc 2016.gada 5.jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 „Pedagogu darba 

samaksas noteikumi”. 

 

VI Piemaksas 

40. Piemaksas par papildus darbu (prombūtnē esoša darbinieka aizvietošana, vakanta amata 

pienākumu pildīšana, pienākumu pildīšana papildus amata aprakstā noteiktajiem 

pienākumiem) apmēru un tā izmaksas periodu iestādei/struktūrvienībai apstiprinātā budžeta 

ietvaros nosaka: 

40.1. pašvaldības izpilddirektoram ar rīkojumu domes priekšsēdētājs vai viņa prombūtnes 

laikā domes priekšsēdētāja vietnieks; 

40.2. darbiniekiem ar rīkojumu pašvaldības izpilddirektors vai domes priekšsēdētājs. 

41. Piemaksu par prombūtnē esoša darbinieka aizvietošanu nosaka ne vairāk kā 30%  apmērā no 

aizvietotāja noteiktās mēnešalgas. 

 

 

 

VII Prēmijas un naudas balvas 

42. Uz domes lēmuma pamata darbiniekam, izņemot domes priekšsēdētāju, pašvaldības domes 

deputātus, saskaņā ar ikgadējo darbības un tās rezultātu novērtējumu vienu reizi gadā var 

izmaksāt prēmiju, kuras apmērs nedrīkst pārsniegt 75% no darbiniekam noteiktās mēnešalgas 

pašvaldības budžetā pieejamo finanšu līdzekļu ietvaros.  

43. Prēmija tiek izmaksāta pamatdarbā patstāvīgi strādājošiem darbiniekiem, procentuāli no 

noteiktās mēnešalgas, kuriem darba alga tiek maksāta no pašvaldības budžeta līdzekļiem. 

Darbinieks, kurš pieņemts darbā tekošajā gadā un nav nostrādājis pilnu gadu, prēmiju 

nesaņem.   



 
 

43.1. Darbiniekam, kuram gada laikā mainījusies amata algas likme, prēmijas apmērs tiek 

rēķināts no gada vidējās amata algas likmes. 

43.2. Darbiniekiem, kuriem darba samaksā ir stundas izcenojuma likme, prēmijas apmērs 

tiek aprēķināts no gada vidējās izpeļņas. 

43.3. Darbiniekiem, kuriem gada laika ir piemēroti soda mēri, prēmijas netiek izmaksātas.  

 

VIII Pabalsti 

44. Aizejot ikgadējā apmaksātā atvaļinājumā, amatpersona (darbinieks) var saņemt piemaksu līdz 

50% no tai noteiktās mēnešalgas vienu reizi kalendārajā gadā. Piemaksa netiek pārcelta uz 

nākamo kalendāro gadu un, izbeidzot amata attiecības, tā netiek atlīdzināta. 

45. Amatpersonai (darbiniekam) uz izpilddirektora rīkojuma pamata tiek izmaksāts pabalsts sakarā 

ar ģimenes locekļa (laulātā, bērna, vecāku, vecvecāku, adoptētāja vai adoptētā, brāļa vai 

māsas) vai apgādājamā nāvi vienas  amatalgas apmērā, bet ne vairāk kā valstī noteiktās 

minimālās mēneša darba algas apmērā. Ja vairāki ģimenes locekļi atrodas darba attiecībās ar 

pašvaldību, tiesības uz pabalstu ir tikai vienam no viņiem. 

46. Amatpersonas (darbinieka) nāves gadījumā uz izpilddirektora vai priekšsēdētāja rīkojuma 

pamata ģimenes loceklim vai personai, kura uzņēmusies amatpersonas (darbinieka) 

apbedīšanu, tiek izmaksāts vienreizējs pabalsts darbiniekam noteiktās amatalgas apmērā. 

47. Darbiniekiem, izņemot Domes priekšsēdētāju, ar kurām tiek izbeigtas darba attiecības sakarā 

ar institūcijas vai amata likvidāciju, darbinieku skaita samazināšanu, darbam noteiktajām 

prasībām neatbilstošu veselības stāvokli (ieskaitot pārejošu darbnespēju), kā arī gadījumā, kad 

tiek atjaunots darbā darbinieks, kurš iepriekš veica attiecīgos darba pienākumus, atlaišanas 

pabalstu izmaksā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmēros.  

48. Ja darbiniekam, kuru atbrīvo no darba, pamatojoties uz šī nolikuma 47.punktā minēto, piedāvā 

turpināt darba pienākumu izpildi tajā pašā vai citā institūcijā un ja darbinieks šim 

piedāvājumam piekrīt, atlaišanas pabalstu tai neizmaksā. 

 

 

IX Atvaļinājumi 

49. Amatpersonu (darbinieku) atvaļinājumus, to ilgumu un piešķiršanas kārtību, kā arī citus ar 

atvaļinājumiem saistītus jautājumus regulē attiecīgās Darba likuma normas, ciktāl Valsts un 

pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā nav noteikts citādi. 

Papildus Darba likumā obligāti piešķirtajam papildatvaļinājumam var piešķirt apmaksātu 

papildatvaļinājumu līdz 10 darba dienām uz šī nolikuma vai koplīguma pamata. 

Papildatvaļinājuma izvērtēšanas un piešķiršanas kritēriji: 

49.1. Darbiniekiem, kuru nepārtrauktais darba stāžs pašvaldībā: 

49.1.1. No 2-5 gadiem – 3 darba dienas; 

49.1.2. No 5-10 gadiem- 4 darba dienas; 

49.1.3. No 10-15 gadiem – 5 darba dienas; 

49.1.4. Vairāk par 15 gadiem- 6 darba dienas. 

50. Mācību atvaļinājumu Darbiniekam piešķir Darba likumā un Valsts un pašvaldību institūciju 

amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā un pašvaldības noteiktajā kārtībā un apmērā.  

 

X Citas sociālās garantijas 
51. Uz domes priekšsēdētāja vai izpilddirektora rīkojuma pamata darbiniekam kompensē redzes 

pārbaudes un briļļu iegādes izdevumus, ja tās nepieciešamas darbiniekam darba pienākumu 

veikšanai strādāšanai pie displeja atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai. Šie 

izdevumi tiek kompensēti tikai gadījumos, kad darbiniekam veselības pārbaudes kartē ir 

ieraksts, ka darbiniekam nepieciešami darba pienākumu veikšanai piemēroti speciāli 

medicīniski optiski redzes korekcijas līdzekļi (brilles). 

52. Darbiniekam, kurš strādā attiecīgajā amatā pilnu darba laiku, nolikuma 51.punktā minētos 

izdevumus kompensē saskaņā ar domes lēmumu. 



 
 

53. Bez iepriekš atrunātām darba samaksas un sociālajām garantijām ir paredzēti šādi ar papildu 

atlīdzību saistīti pasākumi: 

53.1. darba dienas ilguma saīsināšana par divām stundām pirms svētku dienām;  

53.2. viena apmaksāta brīvdiena pirmajā skolas dienā sakarā ar bērna skolas gaitu 

uzsākšanu 1. — 4.klasē;  

53.3. trīs apmaksātas brīvdienas sakarā ar stāšanos laulībā amatpersonai (darbiniekam) vai 

tās bērnam; 

53.4. viena apmaksāta brīvdiena izlaiduma dienā, amatpersonai (darbiniekam) vai tās 

bērnam absolvējot izglītības iestādi; 

53.5. trīs apmaksātas brīvdienas sakarā ar laulātā, vecāku, bērna vai cita tuva ģimenes 

locekļa nāvi. 

54.  Amatpersonas (darbinieka) saslimšanas gadījumā darba nespējas lapa A tiek apmaksāta 100% 

apmērā, no otrās līdz desmitajai darba nespējas dienai par darba dienām. 

55. Amatpersona (darbinieks) sakarā ar smagu nelaimes gadījumu var vērsties ar iesniegumu par 

pabalsta piešķiršanu. Pabalsta piešķiršana un apmērs tiek noteikts ar domes lēmumu. 

 

XI Noslēguma jautājumi 

56. Visus jautājumus saistībā ar atlīdzību un darba attiecībām, kas nav atrunāti nolikumā, regulē 

Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums, Darba likums un 

citi saistošie normatīvie akti. 

57. Jebkuras izmaiņas nolikumā var tikt izdarītas ar domes lēmumu.  

58. Nolikums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā parakstīšanas. 

59. Riebiņu novada domes darba samaksas nolikums, kas apstiprināts Riebiņu novada domes sēdē 

2006.gada 11.aprīlī, zaudē spēku ar šā nolikuma stāšanos spēkā. 

 

 

Domes priekšsēdētājs     (personiskais paraksts)  Pēteris Rožinskis  
   
  



 
 

7.pielikums 

Riebiņu novada domes sēdes 

2017.gada 17.janvāra lēmumam Nr.15 

 

 

 

 

 

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.1-2017 

Riebiņu novada Riebiņu pagastā 

                                                                                                          APSTIPRINĀTI 

                                                                                        ar Riebiņu novada domes                                                                                      

                                                   17.01.2017. sēdes  

Lēmumu Nr.15 (prot. Nr.1) 

 

RŪPNIECISKĀS  (PAŠPATĒRIŅA) ZVEJAS TIESĪBU NOMAS RIEBIŅU NOVADA 

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

SALKAS, SALMEJA, RUŠONA UN LIELĀ OSTROVA EZEROS ATKLĀTĀS 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, Eikša, 

Kaučera, Lielā Kurtaša, Lielā Salkas, Salmeja, Rušona un Lielā Ostrova ezeros atklātā 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 25 m - 1 murds (25m), zvejas tīkli nav 

atļauti 

Rušona ezers 50 m – 2 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) 

Eikša ezers 50 m – 2 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) 

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

limits  25 m garumā  vai 1 murds) 

Pašvaldības privātie ezeri:  

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 10. februārī plkst. 10.00. 

4. Izsoles objekts 

http://likumi.lv/ta/id/271238-noteikumi-par-rupnieciskas-zvejas-limitiem-un-to-izmantosanas-kartibu-ieksejos-udenos#piel1
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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 25 m - 1 murds (25m), zvejas tīkli nav 

atļauti 

Rušona ezers 50 m – 2 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) 

Eikša ezers 50 m – 2 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) 

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

limits  25 m garumā  vai 1 murds) 

Pašvaldības privātie ezeri:  

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:  

5.1.3(trīs) murdi 25 m garumā  un 17 (septiņpadsmit) zvejas rīki 25 m garumā vai 1 murds, ar 

acu izmēru ne mazāku par 30 mm, 5(pieci) tīkli - viena tīkla garums 15 m. 

6. Izsoles pretendenti 

6.1.Izsolē var piedalīties Latvijas Republikas komercreģistrā reģistrētas juridiskas personas, kā 

arī fiziskas personas.  

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 10. februārī  plkst. 9.50. 

9.2.Pretendenti un to pārstāvji reģistrējas komisijas sagatavotā dalībnieku reģistrācijas sarakstā, 

kur norāda pretendenta vārdu, uzvārdu, kā arī uzrāda personu apliecinošu 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.Administratīvi sodītām personām par zvejas noteikumu pārkāpumu netiek dotas tiesības 

piedalīties rūpnieciskās zvejas tiesību nomas izsolē saskaņā ar rūpnieciskās zvejas tiesību 

nomas līguma nosacījumiem. 

9.5.Līdz  izsoles sākumam komisija izvērtē pretendentu atbilstību izsoles noteikumu prasībām. 

9.6.Pretendenti, kuri atbilst izsoles noteikumu prasībām, tiek atzīti par izsoles dalībniekiem un 

tiem atļauts piedalīties izsolē. 

9.7.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 atklātajā  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 – atklāta , mutiska izsole ar augšupejošu soli. 

11.7. Izsolē tiesības noslēgt līgumu par pašpatēriņa zvejas tiesību nomu  Bicānu un Rušona 

ezeros, iedalot zvejas murdu limitu 3(trim) personām – vienai personai viens zvejas murds 
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25 m garumā  un Jašas, Eikša, Kaučera, Lielā Kurtaša, Lielā Salkas, Salmeja 17 

(septiņpadsmit) personām– vienai personai viens zvejas rīka limits 25 m un Lielā Ostrovas 

ezerā ne vairāk kā 5 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), privātajās ūdenstilpnēs EUR 17.50(septiņpadsmit euro 10 centi). 

Publiskie ezeri: Izsolāmās vienības 

sākumcena vienam 

zvejas rīka limitam   

Bicānu ezers 25 m - 1 murds (katrs pa 

25m), zvejas tīkli nav atļauti 

EUR 28.50 (divdesmit 

astoņi euro 50 centi) 

Rušona ezers 50 m – 2 murdi (katrs pa 

25m), zvejas tīkli nav atļauti 

EUR 28.50 (divdesmit 

astoņi euro 50 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) 

Eikša ezers 50 m – 2 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) 

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:   

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, kurām 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 nākošajam 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.  

 

 

Domes priekšsēdētājs   (personiskais paraksts) Pēteris Rožinskis 

    
 

 

http://likumi.lv/ta/id/34871-zvejniecibas-likums

