
 

 
RIEBIŅU NOVADA DOME 

Reģistrācijas Nr. 90001882087 

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

DOMES SĒDES PROTOKOLS 
Riebiņu novada Riebiņu pagastā 

  

2018. gada 15. maijā         Nr. 8 

 

 

Sēde sasaukta plkst. 14.00 

Sēdi atklāj plkst. 14.07 

 

 

Sēdes darba kārtībā: 

N.p.k. Skatāmais jautājums Ziņotājs 

1. 

Par piedalīšanos projektā “Riebiņu novada Rušonas pagasta 

pašvaldības autoceļa Nr. 51 Lauku iela  km 0.00-0.68 

pārbūve” un projekta īstenošanai nepieciešamo finansējuma 

apmēru 

Domes 

priekšsēdētājs 

P. Rožinskis 

2. Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas 

izsniegšanu 

P. Rožinskis 

3. Par iesniegumu notāram par mantojuma atklāšanās 

izsludināšanu 

P. Rožinskis 

4. Iepirkumu komisijas lēmumu apstiprināšana P. Rožinskis 

5. Latvijas Pašvaldību savienības vēstules izskatīšana 
P. Rožinskis 

6. Par finansējuma piešķiršanu klaiņojošo dzīvnieku 

izķeršanai 

P. Rožinskis 

7. 
Par grozījumiem Riebiņu novada domes 20.02.2018. 

lēmumā Nr. 6 (prot. Nr. 4) “Par Riebiņu novada attīstības 

programmas 2019.-2025. gadam izstrādes uzsākšanu” 

P. Rožinskis 

8. Par telpu patapinājuma līguma pagarināšanu 
P. Rožinskis 

9. Par nosacītās cenas apstiprināšanu nekustamajam 

īpašumam „Liepu iela 24” 

P. Rožinskis 

10. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamam 

īpašumam „Ezernieki” 

P. Rožinskis 

11. Par zemes vienību pievienošanu un nosaukuma piešķiršanu P. Rožinskis 

12. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamam īpašumam 

„Vēsma” 

P. Rožinskis 

13. Par īres līgumu slēgšanu par nedzīvojamo telpu grupām un 

zemes nomu 

P. Rožinskis 
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Sēdi vada domes priekšsēdētājs Pēteris Rožinskis 

Protokolē lietvede Karīna Nagle 

 

Sēdē piedalās: Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija Bernāne, Margarita Krole, 

Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris 

Sparāns, Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Ilga Pokšāne 

 

 

Domes administrācijas pārstāvji: Sociālā dienesta vadītāja S. Sprindža, galv. 

grāmatvede A. Erta, Izglītības jautājumu koordinatore E. Visocka, jurists A. Grebežs, 

Nekustamo īpašumu (NĪ) speciāliste I. Upeniece, Privatizācijas un atsavināšanas 

komisijas priekšsēdētāja A. Tumašova 

 

Nepiedalās: Dina Staškeviča (aizņemta pamatdarbā), Ineta Anspoka (aizņemta 

pamatdarbā) 

 

Domes priekšsēdētājs ierosina papildus izskatīt šādus jautājumus, kā darba kārtības 

nākamos jautājumus: 

20. Par adreses likvidēšanu P. Rožinskis 

21. Par grafiskā pielikuma precizēšanu P. Rožinskis 

22. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam 

īpašumam „Kalniņi” 

P. Rožinskis 

23. Iesniegumu izskatīšana P. Rožinskis 

24. Par materiālā pabalsta piešķiršanu krīzes situācijā R. Š. P. Rožinskis 

 

Atklāti balsojot ar 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija Bernāne, 

Margarita Krole, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Jānis 

14. Par adreses piešķiršanu P. Rožinskis 

15. Par adreses maiņu P. Rožinskis 

16. 

Par kārtības, kādā Riebiņu novada izglītības iestāžu skolēni 

un skolotāji tiek apbalvoti par sasniegumiem mācību 

priekšmetu olimpiādēs, ārpusklases konkursos un sporta 

sacensībās 2017./2018.m.g. projekta apstiprināšanu 

P. Rožinskis 

17. 

Par Riebiņu novada multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu 

centra „Pakāpieni” jauniešu domes izveidi un nolikuma 

projekta apstiprināšanu 

P. Rožinskis 

18. Par gada pārskatu 
Galvenā 

grāmatvede  

A. Erta 

19. Iesniegumu izskatīšana P. Rožinskis 
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Kupris, Juris Sparāns, Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Ilga Pokšāne), pret, atturas nav, 

novada dome nolemj: 

Apstiprināt sēdes darba kārtību, iekļaujot papildus jautājumus, atliekot 3. jautājumu,  

 un sākt sēdi. 

 

 

 

1. 

Par piedalīšanos projektā “Riebiņu novada Rušonas pagasta pašvaldības autoceļa 

Nr. 51 Lauku iela  km 0.00-0.68 pārbūve” un projekta īstenošanai nepieciešamo 

finansējuma apmēru 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Finanšu komitejas un Attīstības un plānošanas daļas 

vadītājas Ineses Jakoveles 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 autoceļa Nr. 51 Lauku iela  km 0.00-0.68 pārbūve” un par projekta īstenošanai 

nepieciešamo finansējuma apmēru. 

Projekta kopējās izmaksas EUR 182803.98 (viens simts astoņdesmit divi tūkstoši 

astoņi simti trīs eiro 98 centi). 

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

ar 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija Bernāne, Margarita Krole, 

Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris 

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

1. Iesniegt projektu “Riebiņu novada Rušonas pagasta pašvaldības autoceļa Nr. 51 

Lauku iela  km 0.00-0.68 pārbūve” Lauku atbalsta dienestā Lauku attīstības 

programmas 2014.-2020. gadam pasākumā „Pamatpakalpojumi un ciematu 

atjaunošana lauku apvidos” atklātu projektu iesniegumu konkursā. 

2. Projekta apstiprināšanas gadījumā pašvaldībai paredzēt priekšfinansējumu 

EUR 182803.98 (viens simts astoņdesmit divi tūkstoši astoņi simti trīs eiro 98 

centi)(ar PVN 21%).  

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

14990.20 (četrpadsmit tūkstoši deviņi simti deviņdesmit eiro 20 centi), tai skaitā 

arī PVN 21% apmērā, no projektu līdzfinansējumiem paredzētiem līdzekļiem 

2018.gada budžetā, kā arī paredzēt neattiecināmo izmaksu, t.i. EUR 32901.96 

(trīsdesmit divi tūkstoši deviņi simti viens eiro 96 centi), tai skaitā arī PVN 21% 

apmērā. 

 

 

2. 

Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu 
Ziņo P. Rožinskis  

Riebiņu novada dome izskata Finanšu komitejas un Riebiņu novada domes jurista 

A. Grebeža lēmumprojektu par bieži sastopamo derīgo izrakteņu smilts – grants un smilts 

ieguves atļaujas izsniegšanu VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs”, reģistrācijas Nr. 

40003356530, piederošajā „Kankuļi – 1980.g.” atradnē. 

2018. gada 29. janvārī tika saņemts VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs”, 

reģistrācijas Nr. 40003356530, Vaļņu iela 15, Daugavpils, iesniegums par atļaujas 

izsniegšanu bieži sastopamo derīgo izrakteņu smilts – grants un smilts ieguvei atradnē 

„Kankuļi – 1980.g.”, kura atrodas Rušonas pagastā, Riebiņu novadā (kadastra Nr. 7670 

004 0054). 
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Atbilstoši 1994.gada 19.maija likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 11.punktam, 

kurš nosaka, ka pašvaldība var izsniegt atļaujas un licences komercdarbībai, 1996.gada 

2.maija likuma "Par zemes dzīlēm" 4.panta 1.daļas 3.punktu, kas nosaka, ka zemes dzīļu 

fonda izmantošanas pārraudzību neatkarīgi no tā piederības (īpašnieka) normatīvajos 

aktos noteiktajā kārtībā valsts vārdā veic vietējās pašvaldības, 4.panta 5.daļas 1.punktu, 

kas nosaka, ka vietējās pašvaldības savās administratīvajās teritorijās Ministru kabineta 

noteiktajā kārtībā un ievērojot Valsts vides dienesta noteiktos ieguves limitus, izsniedz 

atļaujas bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguvei, 2011.gada 29.septembra Ministru 

kabineta noteikumiem Nr.696 „Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo 

derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība” un 2007.gada 1.jūlija Ministru 

kabineta noteikumu Nr.1055 „Noteikumi par valsts nodevu par zemes dzīļu 

izmantošanas licenci, bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju un atradnes 

pasi” 4.punktu, kas nosaka, ka valsts nodeva par bieži sastopamo derīgo izrakteņu 

ieguves atļauju ir 142,29 euro, saskaņā ar 2017. gada 28. jūnija valsts SIA „Latvijas 

Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” lēmumu, protokols Nr. 43, akceptēt atlikušos 

A kategorijas smilts-grants un smilts krājumus atradnē ”Kankuļi – 1980.g.” – 23,33 

tūkst. m3 smilts - grants, 450,35 tūkst. m3 smilts, smilts – grants un smilts atradnes 

„Kankuļi – 1980.g.” izvietojuma plānu, izsniegto derīgo izrakteņu atradnes pasi (derīgu 

līdz 2042.gada 19. decembrim), atklāti balsojot ar 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, 

Jāzeps Ivanāns, Marija Bernāne, Margarita Krole, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, 

Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Āris Elsts, Maigonis 

Mediņš, Ilga Pokšāne), pret, atturas nav, Riebiņu novada dome nolemj: 

1. Izsniegt VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs”, reģistrācijas Nr. 40003356530,   

Vaļņu iela 15, Daugavpils, pēc valsts nodevas – EUR 142,29 (viens simts četrdesmit 

divi euro, 29 centi) samaksas Riebiņu novada domei, reģistrācijas Nr. 90001882087, 

kontā AS “SEB Bankā” (kods UNLALV2X, konts LV12UNLA0050005638857), 

bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju uz laiku līdz 2042. gada 19. 

decembrim smilts – grants un smilts atradnei „Kankuļi – 1980.g.”.   

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā 

(Rēzeknē, Atbrīvošanas aleja 88, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās 

dienas. 

 

 

3. 

Par iesniegumu notāram par mantojuma atklāšanās izsludināšanu 
Ziņo P. Rožinskis, uzstājas A. Grebežs  

Novada dome izskata Finanšu komitejas un Riebiņu novada domes jurista A. 

Grebeža lēmumprojektu par iesniegumu notāram par mantojuma atklāšanās 

izsludināšanu vairākiem nekustamajiem īpašumiem. 

Izskatot jautājumu par iesniegumu notāram par mantojuma atklāšanās izsludināšanu, 

konstatēts: 

1) Pēc Riebiņu novada domes nekustamā īpašuma nodokļa speciālistes sniegtajām 

ziņām novada teritorijā ir vairāki nekustamie īpašumi, kas varētu tikt atzīti par 

bezmantinieka mantu, jo mantinieki nav pieteikušies vairāk kā 12 gadus, uzkrāti 

ievērojami nekustamā īpašuma nodokļa parādi, īpašumi netiek apsaimniekoti un 

sakopti; 

2) Saskaņā ar Notariāta likuma 294. pantu mantojuma atklāšanos var lūgt izsludināt 

personas, kas pieteikušas pretenzijas uz mantojumu kā kreditori. Novada domei 

kā kreditoram ir tiesības griezties ar iesniegumu pie zvērināta notāra par 

mantojuma atklāšanās izsludināšanu; 

3) Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 6. panta pirmajā prim daļā noteikts, ka 

maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli ir administratīvais akts; 
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4) Ministru kabineta 2013. gada 2. jūlija noteikumu Nr. 364 „Noteikumi par 

zvērināta tiesu izpildītāja rīcību ar bezmantinieka mantu” 121.2. apakšpunkts un 

124.2. apakšpunkts paredz prasījumu par nodokļu maksājumiem segšanu. Tātad 

paziņojumi par nesamaksātajiem nodokļu maksājumiem, kas maksājami par 

nekustamo īpašumu – bezmantinieka mantu, ir uzskatāmi par publiskiem aktiem 

Civillikuma 416. panta otrās daļas izpratnē un ir iekļaujami notariālajā aktā par 

mantojuma lietas izbeigšanu. 

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

6. panta pirmo prim daļu, Ministru kabineta 02.07.2013. noteikumu Nr. 364 121.2. un 

124.2. punktiem, Notariāta likuma 294. pantu, atklāti balsojot ar 13 balsīm par (Pēteris 

Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija Bernāne, Margarita Krole, Ārija Pudule, Edgars 

Vilcāns, Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Āris Elsts, 

Maigonis Mediņš, Ilga Pokšāne), pret, atturas nav, nolemj: 

Vērsties pie Latgales apgabaltiesas zvērināta notāra ar iesniegumu par mantojuma 

atklāšanās izsludināšanu saskaņā ar pievienoto sarakstu: 

 

Nr. 

p. 

k. 

Vārds 

uzvārds 

Personas 

kods 

Miršanas 

datums 

Atstātais mantojums Nodokļa 

parāda 

pamat-

summa 

EUR 

1. A.B.  20.09.2005 k.n. 7676 002 0101 

Ēka 38,2 m2,  

k.apz. 7676 002 0101 001; 

Zeme platība 0,2 ha, 

k.apz. 7676 002 0101  

150,22 

2. P.B.  06.03.2000 k.n. 7676 004 0043 

Zeme platība 1,5 ha, 

k.apz. 7676 004 0043 

341,10 

3. G. Š.  25.01.2001 k.n. 7676 005 0083 

Ēka 68,50 m2, 

k.apz. 7676 005 0083 001; 

Ēka 45,50 m2, 

k.apz. 7676 005 0083 004; 

Zeme platība 3,0 ha, 

k.apz. 7676 005 0083; 

Zeme platība 1,0 ha, 

k.apz. 7676 005 0084 

637,93 

4. K.V.  26.01.2001 k.n. 7676 001 0172 

Ēka 102,90 m2, 

k.apz. 7676 001 0172 001; 

Ēka 31,50 m2, 

k.apz. 7676 001 0172 002; 

Ēka 48,10 m2, 

k.apz. 7676 001 0172 003; 

Zeme platība 3,0 ha, 

k.apz. 7676 001 0172; 

Zeme platība 1,2 ha, 

k.apz. 7676 001 0172 

636,22 

5. D.K.  12.08.2001 k.n. 7676 003 0052 

Ēka 55,30 m2, 

k.apz. 7676 003 0052 001; 

412,60 
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Zeme platība 4,0 ha, 

k.apz. 7676 003 0052 

 

 

 

4. 

Iepirkumu komisijas lēmumu apstiprināšana 
Ziņo P. Rožinskis, uzstājas A. Upenieks 

Riebiņu novada dome izskata Finanšu komitejas lēmumprojektu par Iepirkumu 

komisijā pieņemto apstiprināšanu. 

Iepirkums Iepirkuma veids Uzvarētājs Summa EUR (bez 

PVN) 

„Riebiņu novada 

pašvaldības 

autoceļu ikdienas 

uzturēšanas darbu 

veikšana 2018. 

gadā” 

Iepirkums saskaņā ar 

PIL 9. panta 

nosacījumiem 

SIA „Neitrino”  

 

 

167485,90 

“Riebiņu novada 

pašvaldības 

autoceļu ar 

saistvielām 

nesaistītu segu 

ikdienas 

uzturēšanas darbu 

(planēšana, 

profilēšana, 

nošļūkšana) 

veikšana 2018. 

gadā” 

Iepirkums saskaņā ar 

PIL 9. panta 

nosacījumiem 

SIA „Neitrino”  

 

 

 

4.daļa (Silajāņu 

pagasts) EUR  

8314,06 

5.daļa (Riebiņu 

pagasts) EUR 

14568,26 

6.daļa  (Rušonas 

pagasts)    EUR 

15532,7 

 

„ Mērniecības 

pakalpojumi 

Riebiņu novada 

domes vajadzībām 

pašvaldības objektu 

(kapsētu) 

mērniecībai” 

Iepirkums saskaņā ar 

PIL 9. panta 

nosacījumiem 

SIA “Preime” 

 

6447,11 

„Mērniecības 

pakalpojumi 

Riebiņu novada 

domes vajadzībām 

pašvaldības 

atsavināmo objektu 

mērniecībai” 

Iepirkums saskaņā ar 

PIL 9. panta 

nosacījumiem 

Anatolijs Gorevs  

 
5010,00 

„Ģimenei 

draudzīgas 

infrastruktūras 

izveidošana un 

ģimenes vērtību 

Iepirkums saskaņā ar 

PIL 9. panta 

nosacījumiem 

SIA “Jūrmalas 

Mežaparki” 

10826,60 
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aktualizēšana 

Riebiņu novadā” 

„Ielu 

apgaismojuma 

projektēšanas un 

ierīkošanas darbi 

Skolas ielā, Dārzu 

ielā un parka gājēju 

celiņam Riebiņos” 

Iepirkums saskaņā ar 

PIL 9. panta 

nosacījumiem 

SIA “Elektroserviss 

Preiļi”  

 

16219,96 

“Riebiņu novada 

pašvaldības 

autoceļu ar  melno 

segumu bedrīšu 

remonts ar 

bitumena emulsiju 

un šķembām vai 

asfaltbetonu 

ikdienas 

uzturēšanas darbu 

veikšanai 2018. 

gadā” 

Iepirkums saskaņā ar 

PIL 9. panta 

nosacījumiem 

SIA “Gludi LM” 

 

22960,00 

“Riebiņu novada 

pašvaldības 

autoceļu ar  

saistvielām 

nesaistītu segu 

ikdienas 

uzturēšanas darbu 

(planēšana, 

profilēšana, 

nošļūkšana) 

veikšana 2018. 

gadā- atkārtots 

iepirkums” 

Iepirkums saskaņā ar 

PIL 9. panta 

nosacījumiem 

SIA “Krustpils” 1. daļa Galēnu 

pagasts 12418,00 

2. daļa Stabulnieku 

pagasts 8993,60 

3. daļa Sīļukalna 

pagasts 10158,40 

 

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 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps 

Ivanāns, Marija Bernāne, Margarita Krole, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts 

Upenieks, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Ilga 

Pokšāne), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Apstiprināt Riebiņu novada domes Iepirkumu komisijā pieņemtos lēmumus. 

2. Uzdot domes priekšsēdētājam slēgt līgumus. 

 

5. 

Latvijas Pašvaldību savienības vēstules izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Novada dome izskata Finanšu komitejas lēmumprojektu par Latvijas Pašvaldību 

savienības 2018. gada 28. marta vēstuli par finansējuma piešķiršanu dekoratīvā 

gleznojuma „Latvijas pilsētas un novadi valsts simtgadei” Vecrīgā izdošanai. 

Novada dome konstatē: 

1) Mākslinieks Leonards Laganovskis ir piedāvājis atjaunot Latvijas pašvaldību 

ģerboņu gleznojumu Rīgā, Torņa ielā 4, ietverot visu novadu un pilsētu ģerboņus. 
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Gleznojuma atjaunošanu plānots pabeigt līdz Vispārējiem Latviešu Dziesmu un 

Deju svētkiem. 

2) Katras pašvaldības ģerboņa noformēšanas  izmaksas ir EUR 172. 

3) Kā pateicību katra pašvaldība saņems ierāmētu sienas gleznojuma fotogrāfiju A3 

formātā. 

Riebiņu novada dome, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par 

pašvaldībām” 21.panta  27.punktu, atklāti balsojot ar 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, 

Jāzeps Ivanāns, Marija Bernāne, Margarita Krole, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts 

Upenieks, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Ilga 

Pokšāne), pret, atturas nav, nolemj: 

Piešķirt Latvijas pašvaldību ģerboņu gleznojuma izveidei (Rīgā, Torņa ielā 4) EUR 

172 (viens simts septiņdesmit divi euro) no projektu līdzfinansējumiem plānotajiem 

līdzekļiem, finansējumu pārskaitot Latvijas Pašvaldību savienībai.  

 

 

6. 

Par finansējuma piešķiršanu klaiņojošo dzīvnieku izķeršanai 
Ziņo P. Rožinskis, uzstājas J. Ivanāns 

Novada dome izskata Finanšu komitejas un domes vecākā kārtībnieka A. 

Onužāna lēmumprojektu par finansējuma piešķiršanu. Pamatojoties uz Dzīvnieku 

aizsardzības likuma (01.01.2000.) 5.pantu, un, lai realizētu šī likuma prasību izpildi, ir 

nepieciešams finansējums. Finansējums nepieciešams, lai segtu klaiņojošo dzīvnieku 

izķeršanas un to nogādāšanu dzīvnieku patversmē, ko reglamentē Dzīvnieku aizsardzības 

likuma 10.pants un noslēgtais sadarbības līgums ar dzīvnieku patversmi “Mežavairogi”. 

Nepieciešamais finansējums ir 2000 euro. 

Riebiņu novada dome, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par 

pašvaldībām” 21.panta  27.punktu, atklāti balsojot ar 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, 

Jāzeps Ivanāns, Marija Bernāne, Margarita Krole, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts 

Upenieks, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Ilga 

Pokšāne), pret, atturas nav, nolemj: 

Piešķirt finansējumu EUR 2 000 (divi tūkstoši euro) apmērā klaiņojošo dzīvnieku 

izķeršanai un to nogādāšanai dzīvnieku patversmē. 

 

7. 

Par grozījumiem Riebiņu novada domes 20.02.2018. lēmumā Nr. 6 (prot. Nr. 4) 

“Par Riebiņu novada attīstības programmas 2019. - 2025. gadam izstrādes 

uzsākšanu” 
Ziņo P. Rožinskis 

Novada dome izskata Finanšu komitejas un Attīstības un plānošanas daļas 

vadītājas Ineses Jakoveles lēmumprojektu par grozījumiem Riebiņu novada domes 

20.02.2018. lēmumā Nr. 6 (prot. Nr. 4) “Par Riebiņu novada attīstības programmas 2019.-

2025. gadam izstrādes uzsākšanu” 

Riebiņu novada dome, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par 

pašvaldībām” 21.panta  27.punktu, atklāti balsojot ar 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, 

Jāzeps Ivanāns, Marija Bernāne, Margarita Krole, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts 

Upenieks, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Ilga 

Pokšāne), pret, atturas nav, nolemj: 

Izteikt 3. punktu šādā redakcijā: “3. Par Programmas izstrādes vadītāju apstiprināt 

Riebiņu novada domes Attīstības un plānošanas daļas projektu vadītāju Antru 

Meluškāni.”. 
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8. 

Par telpu patapinājuma līguma pagarināšanu 
Ziņo P. Rožinskis 

Novada dome izskata Finanšu komitejas lēmumprojektu par telpu patapinājuma 

līguma Nr.84/pat pagarināšanu ar ģimenes ārsti Margaritu Kroli. 

Dome konstatē: 

Telpu patapinājuma līgums Nr.84/pat ir spēkā no 2014. gada 1.novembra. Telpas atrodas 

ēkā ar kadastra numuru 7678 003 0293 004, Latgales ielā 1A,  Sīļukalnā, Sīļukalna 

pagasta Riebiņu novadā. Telpas tiek patapinātas ģimenes ārsta prakses darbības 

nodrošināšanai. 

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

27.punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā 

paredzētajos gadījumos, atklāti balsojot ar 12 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps 

Ivanāns, Marija Bernāne, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Andrs 

Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Ilga Pokšāne), pret, 

atturas nav, (Margarita Krole balsojumā nepiedalās), nolemj: 

1. Pagarināt līgumu uz 3 (trīs) gadiem ar ģimenes ārsti Margaritu Kroli par telpu 

patapināšanu, telpas kopplatībā 51,28 m², kas atrodas Latgales ielā 1A, Sīļukalnā, 

Sīļukalna pagasta Riebiņu novadā, ēkas kadastra Nr. 7678 003 0293 004, ģimenes 

ārsta prakses darbības nodrošināšanai. 

2. Noteikt maksu par apkuri un kanalizāciju pēc Riebiņu novada domes sēdē 

noteiktajiem tarifiem, par patērēto ūdeni pēc ūdens skaitītāja datiem.  

 

9. 

Par nosacītās cenas apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Liepu iela 24” 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Finanšu komitejas lēmumprojektu par nosacītās 

cenas apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Liepu iela 24” 2,06 ha platībā ar kadastra 

numuru 7648 002 0368. 

Dome konstatē, ka pamatojoties uz subjekta iesniegumu un 2016. gada 18. 

oktobra domes sēdes lēmumu Nr. 4 (protokola Nr. 14) „Par zemes gabala atsavināšanu”, 

Privatizācijas un atsavināšanas komisija veic atsavināšanas procedūru.  

Ir veikta zemes gabala uzmērīšana un īpašums ir reģistrēts Zemesgrāmatā. Īpašuma 

nosacītās cenas aprēķināšanu veica novada  domes nekustamā īpašuma privatizācijas un 

atsavināšanas komisija sadarbojoties ar  SIA „EIROEKSPERTS” sertificētu vērtētāju 

(1ha nosacītā cena - EUR 1262,14). 
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.pantu, 

saskaņā ar likumu “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to 

nostiprināšanu zemes grāmatās” atbilstoši Riebiņu novada domes īpašuma privatizācijas 

un atsavināšanas komisijas atzinumam, izvērtējusi tās rīcībā esošu informāciju, atklāti 

balsojot ar 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija Bernāne, Margarita 

Krole, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Jānis Kupris, 

Juris Sparāns, Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Ilga Pokšāne), pret, atturas nav, Riebiņu 

novada dome nolemj: 

Apstiprināt īpašuma ar kadastra numuru 7648 002 0368 (2,06 ha kopplatībā) 

nosacīto cenu EUR 2600,00 (divi tūkstoši seši simti euro un 00 centi), kas sastāv no 

zemes kadastrālās vērtības EUR 1320,00 un no mērniecības,  īpašuma reģistrācijas 

un atsavināšanas izdevumiem EUR 1280,00.  
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10. 

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

Novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un NĪ speciālistes 

I. Upenieces lēmumprojektu par J. S., personas kods, 2018. gada 2. maija iesniegumu par 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76620010069 sadalīšanu nekustamajā īpašumā 

„Ezernieki”, kadastra numurs 76620010068, sadalot zemes vienību  divos zemes gabalos, 

kas atrodas Ezerniekos, Riebiņu pagastā, Riebiņu novadā.  

Novada dome konstatē: 

 Nekustamā īpašuma „Ezernieki” sadalāmās zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 76620010069 kopplatība ir 11,2ha, tā sadalāma 2,0 ha un 9,2 ha platībās. 

 Atbilstoši Administratīvā procesa 65.panta pirmajai daļai, pamatojoties uz 

likuma „Par pašvaldībām”15.panta 13.punktu un 14.panta otrās daļas 1.punktu, uz 

„Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumiem”, Zemes ierīcības likumu, 

2016.gada 2.augusta Ministru kabineta Noteikumiem Nr. 505 „Zemes ierīcības projekta 

izstrādes noteikumi” (spēkā no 05.08.2016.), nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības 

projektu ar pašvaldības nosacījumiem, kas atbilst teritorijas plānojumā noteiktās 

funkcionālās zonas „Lauku zemes (L1), Mežu teritorijas (M)”  izmantošanas 

nosacījumiem Riebiņu novada teritoriālplānojuma „Teritorijas izmantošanas un apbūves 

noteikumiem”, atklāti balsojot ar 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, 

Marija Bernāne, Margarita Krole, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, 

Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Ilga Pokšāne), 

pret, atturas nav, Riebiņu novada dome nolemj: 

1. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Ezernieki” 

ar kadastra Nr. 76620010068, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 76620010069 

(platība 11,2ha), zemes vienību sadalot divos zemes gabalos 2,0 ha un 9,2 ha 

(lauksaimniecības zeme) platībās atbilstoši grafiskajam pielikumam.  

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

dabā. 

3. Noteikt atdalāmā zemes gabala (9,2ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc 

instrumentālās uzmērīšanas) plānoto zemes lietošanas mērķi-lauksaimniecība (kods 

0101). 

3.1 Noteikt atdalāmā zemes gabala (9,2ha) plānoto nosaukumu „Papardes”. 

4. Noteikt paliekošā zemes gabala (2,0ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc 

instrumentālās uzmērīšanas) plānoto zemes lietošanas mērķi-lauksaimniecība (kods 

0101). 

4.1 Noteikt paliekošā zemes gabala (2,0ha) nosaukumu „Ezernieki”. 

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

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

zemesgabala apgrūtinājumus, virszemes vai apakšzemes inženierkomunikācijām, ja 

tām ir noteiktas aizsargjoslas.  

6. Noteikt, ka zemes ierīcības projekts izstrādājams uz zemes robežu plāna M 1: 

10000 (vektordatu (*.dgn) vai portatīvā dokumenta (PDF) formātā). 

7. Noteikt, ka zemes ierīcības sadales projekts jāizstrādā sertificētam zemes ierīcības 

darbu veicējam.  

8. Noteikt, ka zemes ierīcības darbu projekts izstrādājams elektroniskā formā. 

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

Riebiņu novada domē. 

10. Atstāt spēkā ēkām (būvēm), kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 76620010068, piešķirto adresi: „Ezernieki”, Ezernieki, Riebiņu 

pagasts, Riebiņu novads” (kods 103407741). 
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11. 

Par zemes vienību pievienošanu un nosaukuma piešķiršanu 
Ziņo P. Rožinskis 

 Novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un NĪ speciālistes 

I. Upenieces lēmumprojektu par AS „Latvijas valsts meži”, reģ. Nr. 40003466281, 2018. 

gada 19. martā elektroniski iesniegtu Nekustamo īpašumu pārvaldes iesniegumu par 

vienpadsmit zemes gabalu ar kadastra apzīmējumiem 76480010201 25,77 ha platībā, 

76480010220 29,98ha platībā, 76480010202 19,37ha platībā, 76480010219 23,63 ha 

platībā, 76480010203 62,4ha platībā, 76480010091 88,14ha platībā, 76480010206 

143,53ha platībā, 76480050104 81,23ha platībā, 76480020500 0,464ha platībā, 7648001 

0217 7,7ha platībā un 76480010224 0,5059ha platībā apvienošanu vienā īpašumā un 

nosaukuma piešķiršanu, konstatēts, ka nekustamais īpašums ar kadastra numuru 

76480010204 sastāv no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 76480010204 

(122,90ha) un 76480010218 (27,90ha), kas atrodas Galēnu pagastā Riebiņu novadā. 

 Atbilstoši Meža likuma 4.panta otrajai daļai valstij piekrītošās un valsts īpašumā 

esošās uz valsts vārda Zemkopības ministrijas personā zemesgrāmatā ierakstītās meža 

zemes apsaimniekošanu un aizsardzību veic valsts akciju sabiedrība „Latvijas valsts 

meži”. AS „Latvijas valsts meži” Nekustamo īpašumu pārvalde veic valsts zemes vienību 

kadastrālās uzmērīšanas un robežu ierīkošanas darbus Riebiņu novada Galēnu pagasta 

teritorijā, kopplatībā 633,4399 ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc platību kadastrālās 

uzmērīšanas. 

 Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to 

nostiprināšanu zemesgrāmatās”, atklāti balsojot ar 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, 

Jāzeps Ivanāns, Marija Bernāne, Margarita Krole, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts 

Upenieks, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Ilga 

Pokšāne), pret, atturas nav, Riebiņu novada dome nolemj: 

1. Pievienot nekustamam īpašumam ar kadastra numuru 76480010204, kura 

sastāvā ietilpst zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 76480010204 (platība 

122,9ha) un 76480010218 (platība 27,9ha), kas atrodas Galēnu pagastā Riebiņu 

novadā, vienpadsmit zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 76480010201 

25,77 ha platībā, 76480010220 29,98ha platībā, 76480010202 19,37ha platībā, 

76480010219 23,63 ha platībā, 76480010203 62,4ha platībā, 76480010091 88,14ha 

platībā, 76480010206 143,53ha platībā, 76480050104 81,23ha platībā, 

76480020500 0,464ha platībā, 7648001 0217 7,7ha platībā un 76480010224 

0,5059ha, apvienojot vienā īpašumā.   

2. Atstāt spēkā zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 76480010201, 

76480010220,  76480010202, 76480010219, 76480010203 56,44ha platībā, 

76480010091, 76480010206,  76480050104 noteikto zemes lietošanas mērķi – 

zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201). 

3. Atstāt spēkā zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 76480010217 un 

76480010224 noteikto zemes lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras 

zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101). 

4. Atstāt spēkā zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 76480010203 5,96ha 

platībā, 76480020500 0,464ha platībā noteikto zemes lietošanas mērķi – zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). 

5. Nekustamam īpašumam ar kadastra numuru 76480010204, atrodas Riebiņu  

novada Galēnu  pagastā,  piešķirt nosaukumu „Valsts mežs”. 
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12. 

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

 Novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un NĪ speciālistes 

I. Upenieces lēmumprojektu par J. P., personas kods, 2018. gada 25. aprīļa iesniegumu 

par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76620040141 sadalīšanu nekustamajā 

īpašumā „Vēsma”, kadastra numurs 76620040141. Nekustāmais īpašums -  zemes 

vienību sadalāma  divos zemes gabalos, kas atrodas Sakaiņos, Riebiņu pagastā, Riebiņu 

novadā. Nekustamā īpašuma „Vēsma” sadalāmās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

76620040141 kopplatība ir 16,2ha, tā sadalāma 8,0 ha un 8,2 ha platībās. 

 Atbilstoši Administratīvā procesa 65.panta pirmajai daļai, pamatojoties uz 

likuma „Par pašvaldībām”15.panta 13.punktu un 14.panta otrās daļas 1.punktu, uz 

„Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumiem”, Zemes ierīcības likumu, 

2016.gada 2.augusta Ministru kabineta Noteikumiem Nr. 505 „Zemes ierīcības projekta 

izstrādes noteikumi” (spēkā no 05.08.2016.), nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības 

projektu ar pašvaldības nosacījumiem, kas atbilst teritorijas plānojumā noteiktās 

funkcionālās zonas „Lauku zemes (L1), Mežu teritorijas (M)”  izmantošanas 

nosacījumiem Riebiņu novada teritoriālplānojuma „Teritorijas izmantošanas un apbūves 

noteikumiem”, atklāti balsojot ar 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, 

Marija Bernāne, Margarita Krole, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, 

Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Ilga Pokšāne), 

pret, atturas nav, Riebiņu novada dome nolemj: 

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

kadastra Nr. 76620040141, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 76620040141 

(platība 16,2ha), zemes vienību sadalot divos zemes gabalos 8,0 ha (meža zeme) un 

8,2 ha (lauksaimniecības zeme) platībās atbilstoši grafiskajam pielikumam.  

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

dabā. 

3. Noteikt atdalāmā zemes gabala (8,0ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc 

instrumentālās uzmērīšanas) plānoto zemes lietošanas mērķi-mežsaimniecība (kods 

0201). 

3.1 Noteikt atdalāmā zemes gabala (8,0ha) plānoto nosaukumu 

„Mežvēsma”. 

4. Noteikt paliekošā zemes gabala (8,2ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc 

instrumentālās uzmērīšanas) plānoto zemes lietošanas mērķi- lauksaimniecība 

(kods 0101). 

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

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

zemesgabala apgrūtinājumus, virszemes vai apakšzemes inženierkomunikācijām, ja 

tām ir noteiktas aizsargjoslas.  

6. Noteikt, ka zemes ierīcības projekts izstrādājams uz zemes robežu plāna M 1: 

10000 (vektordatu (*.dgn) vai portatīvā dokumenta (PDF) formātā). 

7. Noteikt, ka zemes ierīcības sadales projektu jāizstrādā sertificētam zemes 

ierīcības darbu veicējam.  

8. Noteikt, ka zemes ierīcības darbu projekts izstrādājams elektroniskā formā. 

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

Riebiņu novada domē. 

10. Atstāt spēkā ēkām (būvēm), kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 76620040141, piešķirto adresi: „Vēsma”, Sakaiņi, Riebiņu pagasts, 

Riebiņu novads” (kods 103405867). 
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13. 

Par īres līgumu slēgšanu par nedzīvojamo telpu grupām un zemes nomu 
Ziņo P. Rožinskis 

Novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un NĪ speciālistes 

I. Upenieces lēmumprojektu par L. P., M. L., P. B. iesniegumiem par noslēgto īres tiesību 

līgumu pagarināšanu par neapdzīvotām ēkām (telpu grupām), kuras atrodas Galēnos, 

Ošupes ielā 10. 

Dome konstatē, ka īres tiesību (nomas) ilgtermiņa līgumi ir noslēgti Galēnu 

pagasta pārvaldē, pirms novada izveidošanas. Personām nav nodokļu parādu, īres 

(nomas) maksa par izīrētajām telpām tiek maksāta. 

Saskaņā ar Nekustamā īpašuma kadastra informācijas sistēmas datiem, uz  zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 76480020377 (kopplatība 0,6032ha) atrodas trīs ēkas ar 

kadastra apzīmējumiem 76480020377001, 76480020377002 un 76480020377003. P. B. 

vēlas turpināt īres tiesības uz ēkām ar kadastra numuriem 76480020377002 82,7 kv. m. 

platībā (viena telpu grupa) un 76480020377003 75,1 kv. m. platībā (viena telpu grupa). 

M. L. vēlas turpināt īres tiesības uz ēku ar kadastra numuru 76480020377003 108,3 kv. 

m. platībā (piecas telpu grupas), L. P. uz ēku ar kadastra apzīmējumu 76480020377002 

93,3 kv. m. platībā (divas telpu grupas).  

Atbilstoši Riebiņu pašvaldības plānojumam 2012.-2024.gadam teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumiem zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 

76480020377 funkcionālās zonas noteiktais zemes izmantošanas veids ir „Vienstāva un 

divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve”, atklāti balsojot ar 13 balsīm par (Pēteris 

Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija Bernāne, Margarita Krole, Ārija Pudule, Edgars 

Vilcāns, Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Āris Elsts, 

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

1. Slēgt nekustamā īpašuma nomas līgumu uz nenoteiktu laiku ar L. P., personas 

kods, par telpas ar kadastra numuru 76480020377002 īri 87,9 kv. m. platībā, 

pagrabtelpas īri 5,4 kv. m. platībā un ar ēkām saistītā zemes gabala ar kadastra nr. 

76480020377, kura kopplatība ir 0,6032ha, 879/7427 dom. daļu nomu. 

2. Slēgt nekustamā īpašuma nomas līgumu uz nenoteiktu laiku ar M. L., personas 

kods, par telpas ar kadastra numuru 76480020377003 īri 108,3 kv. m. platībā un ar 

ēkām saistītā zemes gabala ar kadastra nr. 76480020377, kura kopplatība ir 

0,6032ha, 1083/7427 dom. daļu nomu. 

3. Slēgt nekustamā īpašuma nomas līgumu uz nenoteiktu laiku ar P. B., personas 

kods, par telpas ar kadastra numuru 76480020377002 īri 82,7 kv. m. platībā, par 

telpas ar kadastra numuru 76480020377003 īri 75,1 kv. m. un ar ēkām saistītā zemes 

gabala ar kadastra nr. 76480020377, kura kopplatība ir 0,6032ha, 5465/7427 dom. 

daļu nomu. 

4. Noteikt nomas maksu 0,14 EUR (bez PVN) par kvadrātmetru. 

 

 

14. 

Par adreses piešķiršanu 
Ziņo P. Rožinskis 

Novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un NĪ speciālistes 

I. Upenieces lēmumprojektu par adreses piešķiršanu. Lai nodrošinātu valsts un pašvaldību 

institūcijas, reģistrus un informācijas sistēmas ar pilnīgiem, aktuāliem un oficiāli 

apstiprinātiem Valsts adrešu reģistra datiem, Valsts zemes dienests 2018.gada 17.aprīlī 

informējis pašvaldību par ēkām, kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

76800020010 Stabulnieku pagastā un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

76760020046 Silajāņu pagastā, lūdz izvērtēt sniegto informāciju un piešķirt adresi. 
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Atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr. 698 

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

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

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

precizēt adreses pieraksta formu, ja adrese neatbilst šajos noteikumos minētajām 

prasībām. 

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

„Adresācijas  noteikumi” 2., 9. , 15. , 28. punktam, atklāti balsojot ar 13 balsīm par 

(Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija Bernāne, Margarita Krole, Ārija Pudule, 

Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Āris 

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

1. Piešķirt ēkām (būvēm) ar kadastra apzīmējumiem 76800020010013 un 

76800020010014, kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

76800020010, adresi: „Ražības”, Ūgaiņi-Puduļi, Stabulnieku pagasts, Riebiņu 

novads. 

2. Piešķirt ēkām (būvēm) ar kadastra apzīmējumiem 76760020046001, 

76760020046002, 76760020046003, 76760020046004, 76760020046005 un 

76760020046007, kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

76760020046, adresi: „Pļavnieki”, Bikova, Silajāņu pagasts, Riebiņu novads. 

 

 

15. 

Par adreses maiņu 
Ziņo P. Rožinskis 

Novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un NĪ speciālistes 

I. Upenieces lēmumprojektu par adreses maiņu. 

Veicot datu kvalitātes pārbaudi, Valsts zemes dienests 2018.gada 17.aprīlī 

informējis pašvaldību par vairākiem objektiem Stabulnieku pagastā (zemes vienībām un 

ar to saistītām ēkām), kuriem reģistrēta viena adrese, kas neatbilst Ministru kabineta 

2015.gada 8.decembra noteikumu Nr. 698 „Adresācijas noteikumi”8.2 punktam, kas 

nosaka, katram adresācijas objektam piešķir vienu adresi.  

Valsts zemes dienests lūdz izvērtēt sniegto informāciju un, ja nepieciešams, 

piešķirt zemes vienībām un uz tām esošajām ēkām jaunu adresi atbilstoši Adresācijas 

noteikumu prasībām. 

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

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

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

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

precizēt adreses pieraksta formu, ja adrese neatbilst šajos noteikumos minētajām 

prasībām. 

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

„Adresācijas  noteikumi” 2., 9. , 15., 29. punktam, atklāti balsojot ar 13 balsīm par 

(Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija Bernāne, Margarita Krole, Ārija Pudule, 

Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Āris 

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

1. Mainīt ēkām (būvēm) ar kadastra apzīmējumiem 76800030070001, 

76800030070002, 76800030070004 un 76800030070006, kas atrodas uz zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 76800030070, adresi no “”Pīlādzīši”, Polkorona, 

Stabulnieku pagasts, Riebiņu novads” uz “”Pīlādzīši Viens”, Polkorona, 

Stabulnieku pagasts, Riebiņu novads” (kods 104645783). 

2. Mainīt ēkai (būvei) ar kadastra apzīmējumu 76800020085001, kas atrodas uz 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76800020085, adresi no “”Grantiņi”, 
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Ūgaiņi-Puduļi, Stabulnieku pagasts, Riebiņu novads” uz “”Grantiņi Viens”, Ūgaiņi-

Puduļi, Stabulnieku pagasts, Riebiņu novads” (kods 104646367). 

3. Mainīt ēkai (būvei) ar kadastra apzīmējumu 76800010076001, kas atrodas uz 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76800010076, adresi no “”Fenikss”, Vilciņi, 

Stabulnieku pagasts, Riebiņu novads” uz “”Fenikss Viens”, Vilciņi, Stabulnieku 

pagasts, Riebiņu novads” (kods 104645984). 

 

 

16. 

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

apbalvoti par sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs, ārpusklases 

konkursos un sporta sacensībās 2017./2018. m. g. projekta apstiprināšanu 
Ziņo P. Rožinskis, uzstājas E. Visocka 

Riebiņu novada dome izskata Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 

un Izglītības jautājumu koordinatores Evelīnas Visockas lēmumprojektu par Kārtības, 

kādā Riebiņu novada izglītības iestāžu skolēni un skolotāji tiek apbalvoti par 

sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs, ārpusklases konkursos un sporta 

sacensībās 2017./2018. m. g. projekta apstiprināšanu. 

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 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps 

Ivanāns, Marija Bernāne, Margarita Krole, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts 

Upenieks, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Ilga 

Pokšāne), pret, atturas nav, Riebiņu novada dome nolemj: 

Apstiprināt Kārtības, kādā Riebiņu novada izglītības iestāžu skolēni un skolotāji 

tiek apbalvoti par sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs, ārpusklases 

konkursos un sporta sacensībās 2014./2015. m. g. projektu (saskaņā ar 1. pielikumu). 

 

 

17. 

Par Riebiņu novada multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra „Pakāpieni” 

jauniešu domes izveidi un nolikuma projekta apstiprināšanu 
Ziņo P. Rožinskis, uzstājas Ā. Elsts 

Riebiņu novada dome izskata Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un 

Riebiņu novada multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra „Pakāpieni” (turpmāk - 

Centrs) vadītāja Oskara Bērziņa lēmumprojektu par Riebiņu jauniešu domes izveidi. 

       Jauniešu dome ir nepieciešama, lai nodrošinātu Riebiņu novada jauniešu interešu 

pārstāvniecību un vajadzību aizstāvību, dotu iespēju jauniešu iniciatīvām, piedāvātu 

problēmu risinājumus no jauniešu skatupunkta, sagatavojot priekšlikumus Riebiņu 

novada domei. 

Jauniešu domes mērķi ir: 

1. Veicināt jauniešu līdzdalību un personīgo izaugsmi sociālajās un kultūras 

norisēs vietējā, valsts un starptautiskā mērogā. 

2. Veicināt jauniešu iesaistīšanos jaunatnes politikas veidošanā, nodrošinot vidi, 

kurā tiek attīstītas diskusijas par jauniešiem aktuālajiem jautājumiem. 

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 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps 

Ivanāns, Marija Bernāne, Margarita Krole, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts 

Upenieks, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Ilga 

Pokšāne), pret, atturas nav, Riebiņu novada dome nolemj: 

1. Izveidot Jauniešu domi, lai nodrošinātu Riebiņu novada jauniešu interešu 
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pārstāvniecību un vajadzību aizstāvību, dotu iespēju jauniešu iniciatīvām, 

piedāvātu problēmu risinājumus no jauniešu skatupunkta, sagatavojot 

priekšlikumus Riebiņu novada domei. 

2. Apstiprināt Riebiņu novada Jauniešu domes nolikuma projektu (saskaņā ar 2. 

pielikumu). 

 

 

18. 

Par gada pārskatu 
Ziņo P. Rožinskis, uzstājas A. Erta 

Novada dome uzklausa domes galvenās grāmatvedes Annas Ertas sniegto 

informāciju par gada pārskatu un izskata sagatavoto Riebiņu novada domes 2017. gada 

pārskatu un zvērinātā revidenta ziņojumu. 

Riebiņu novada dome, izvērtējusi tās rīcībā esošu informāciju, pamatojoties uz 

likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 27. punktu, ar 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, 

Jāzeps Ivanāns, Marija Bernāne, Margarita Krole, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts 

Upenieks, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Ilga 

Pokšāne), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Pieņemt Riebiņu novada domes 2017. gada pārskatu zināšanai. 

2. Apstiprināt zvērināta revidenta ziņojumu par Riebiņu novada domes 2017. gada 

pārskatu. 

3. Apstiprināt Riebiņu novada domes 2017. gada publisko gada pārskatu. 

 

 

19. 

Iesniegumu izskatīšana 

19.1. 

M. S.-Š. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas 

lēmumprojektu par M. S.-Š., personas kods, iesniegumu, kurā viņš lūdz piešķirt limitu 

rūpnieciskajai zvejai pašpatēriņam ar vienu murdu Rušona ezerā 2018. gadam. 

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

Zvejniecības likuma 7.panta sesto daļu, 11.panta 52daļu, 25.panta pirmo daļu, Ministru 

kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas 

limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.1. punktu, 4.1.punktu, 

4.3.punktu, 5.punktu, kur saskaņā ar 2014.gada 21.oktobra pilnvarojuma līgumu Nr. 8-

21/1757, kas paredz, ka Rēzeknes novada pašvaldība uzdod un Riebiņu novada dome 

apņemas veikt licencētās makšķerēšanas nodrošināšanu un apsaimniekošanas pasākumu 

ieviešanu visā Rušonu ezera teritorijā.  

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

„Noteikumu par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos 

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

pielikumā un kuros rūpnieciskā zveja saskaņā ar zveju regulējošiem normatīvajiem 

aktiem nav aizliegta, piešķirams zvejas tīklu limits – 75 metri. Zvejas tīklu limitu pilnībā 

vai daļēji var aizstāt ar zivju murdu limitu, ievērojot nosacījumu, ka viens murds atbilst 

25 metriem no tīklu garuma limita. 

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

„Noteikumu par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos 
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ūdeņos” 7.9.1 apakšpunktu, kas nosaka zivju murdu limitu, kas vienam zvejniekam pēc 

skaita nepārsniedz vienu zivju murdu ar ne vairāk kā 30 metru lielu sētas garumu vai 

spārnu atvērumu, privātajos ūdeņos un Civillikuma I pielikumā minētajos publiskajos 

ūdeņos. Zivju murdu limitu nosaka, ievērojot šo noteikumu 7.1. apakšpunktā noteikto 

pārrēķina proporciju no tīklu garuma limita. 

 Nosakot maksu saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu 

Nr.918 “Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību 

izmantošanas kārtību” 1.4 punktu un 87.1 1. apakšpunktu.2016.gada 19.aprīļa Riebiņu 

novada domes sēdes lēmumu Nr. 6&3 „ Par rūpnieciskās zvejas rīku limita maksas 

dubultošanu ”. 

 Ņemot vērā soda reģistra datus, pārbaudot informāciju, ka M. S.-Š. atbilst 

normatīvajos aktos prasītajiem kritērijiem, Riebiņu novada dome, atklāti balsojot ar 13 

balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija Bernāne, Margarita Krole, Ārija 

Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns, 

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

1. Atļaut M. S.-Š., personas kods, dzīvesvieta, izmantot zvejā Rušona ezerā vienu 

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

(deviņpadsmit eiro, deviņdesmit divi centi) par murdu. 

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

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

maksa pašvaldībai un saņemta zvejas licence Daugavpils reģionālajā vides 

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

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

 

 

19.2. 

I. M. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas 

lēmumprojektu par I. M., personas kods, iesniegumu, kurā viņa lūdz piešķirt limitu 

rūpnieciskajai zvejai pašpatēriņam ar vienu murdu Rušona ezerā 2018. gadam. 

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

Zvejniecības likuma 7.panta sesto daļu, 11.panta 52daļu, 25.panta pirmo daļu, Ministru 

kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas 

limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.1. punktu, 4.1.punktu, 

4.3.punktu, 5.punktu, kur saskaņā ar 2014.gada 21.oktobra pilnvarojuma līgumu Nr. 8-

21/1757, kas paredz, ka Rēzeknes novada pašvaldība uzdod un Riebiņu novada dome 

apņemas veikt licencētās makšķerēšanas nodrošināšanu un apsaimniekošanas pasākumu 

ieviešanu visā Rušonu ezera teritorijā.  

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

„Noteikumu par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos 

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

pielikumā un kuros rūpnieciskā zveja saskaņā ar zveju regulējošiem normatīvajiem 

aktiem nav aizliegta, piešķirams zvejas tīklu limits – 75 metri. Zvejas tīklu limitu pilnībā 

vai daļēji var aizstāt ar zivju murdu limitu, ievērojot nosacījumu, ka viens murds atbilst 

25 metriem no tīklu garuma limita. 
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  Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumiem Nr.796 

„Noteikumu par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos 

ūdeņos” 7.9.1 apakšpunktu, kas nosaka zivju murdu limitu, kas vienam zvejniekam pēc 

skaita nepārsniedz vienu zivju murdu ar ne vairāk kā 30 metru lielu sētas garumu vai 

spārnu atvērumu, privātajos ūdeņos un Civillikuma I pielikumā minētajos publiskajos 

ūdeņos. Zivju murdu limitu nosaka, ievērojot šo noteikumu 7.1. apakšpunktā noteikto 

pārrēķina proporciju no tīklu garuma limita. 

 Nosakot maksu saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu 

Nr.918 “Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību 

izmantošanas kārtību” 1.4 punktu un 87.1 1. apakšpunktu.2016.gada 19.aprīļa Riebiņu 

novada domes sēdes lēmumu Nr. 6&3 „ Par rūpnieciskās zvejas rīku limita maksas 

dubultošanu ”. 

 Ņemot vērā soda reģistra datus, pārbaudot informāciju, ka I. M. atbilst 

normatīvajos aktos prasītajiem kritērijiem, Riebiņu novada dome, atklāti balsojot ar 13 

balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija Bernāne, Margarita Krole, Ārija 

Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns, 

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

1. Atļaut I. M., personas kods, dzīvesvieta, izmantot zvejā Rušona ezerā vienu 

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

(deviņpadsmit eiro, deviņdesmit divi centi) par murdu. 

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

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

pašvaldībai un saņemta zvejas licence Daugavpils reģionālajā vides pārvaldē, 

ievērojot visus Ministru kabineta 2007.gada 2.maija noteikumus Nr.295 „Noteikumi 

par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos”. 

 

 

19.3. 

N. Ļ. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas 

lēmumprojektu par N. Ļ., personas kods, iesniegumu, kurā viņš lūdz piešķirt limitu 

rūpnieciskajai zvejai pašpatēriņam ar vienu murdu Rušona ezerā 2018. gadam. 

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

Zvejniecības likuma 7.panta sesto daļu, 11.panta 52daļu, 25.panta pirmo daļu, Ministru 

kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas 

limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.1. punktu, 4.1.punktu, 

4.3.punktu, 5.punktu, kur saskaņā ar 2014.gada 21.oktobra pilnvarojuma līgumu Nr. 8-

21/1757, kas paredz, ka Rēzeknes novada pašvaldība uzdod un Riebiņu novada dome 

apņemas veikt licencētās makšķerēšanas nodrošināšanu un apsaimniekošanas pasākumu 

ieviešanu visā Rušonu ezera teritorijā.  

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

„Noteikumu par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos 

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

pielikumā un kuros rūpnieciskā zveja saskaņā ar zveju regulējošiem normatīvajiem 

aktiem nav aizliegta, piešķirams zvejas tīklu limits – 75 metri. Zvejas tīklu limitu pilnībā 
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vai daļēji var aizstāt ar zivju murdu limitu, ievērojot nosacījumu, ka viens murds atbilst 

25 metriem no tīklu garuma limita. 

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

„Noteikumu par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos 

ūdeņos” 7.9.1 apakšpunktu, kas nosaka zivju murdu limitu, kas vienam zvejniekam pēc 

skaita nepārsniedz vienu zivju murdu ar ne vairāk kā 30 metru lielu sētas garumu vai 

spārnu atvērumu, privātajos ūdeņos un Civillikuma I pielikumā minētajos publiskajos 

ūdeņos. Zivju murdu limitu nosaka, ievērojot šo noteikumu 7.1. apakšpunktā noteikto 

pārrēķina proporciju no tīklu garuma limita. 

 Nosakot maksu saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu 

Nr.918 “Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību 

izmantošanas kārtību” 1.4 punktu un 87.1 1. apakšpunktu.2016.gada 19.aprīļa Riebiņu 

novada domes sēdes lēmumu Nr. 6&3 „ Par rūpnieciskās zvejas rīku limita maksas 

dubultošanu ”. 

 Ņemot vērā soda reģistra datus, pārbaudot informāciju, ka N. Ļ. atbilst 

normatīvajos aktos prasītajiem kritērijiem, Riebiņu novada dome, atklāti balsojot ar 13 

balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija Bernāne, Margarita Krole, Ārija 

Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns, 

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

1. Atļaut N. Ļ., personas kods, dzīvesvieta, izmantot zvejā Rušona ezerā vienu 

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

(deviņpadsmit eiro, deviņdesmit divi centi) par murdu. 

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

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

maksa pašvaldībai un saņemta zvejas licence Daugavpils reģionālajā vides 

pārvaldē, ievērojot visus Ministru kabineta 2007.gada 2.maija noteikumus Nr.295 

„Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos”. 

 

 

19.4. 

A. P. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un NĪ 

speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par A. P., adrese,  2018. gada 20. aprīļa  

iesniegumu par nekustamā īpašuma zemes lietošanas mērķa maiņu. 

Riebiņu novada dome, pamatojoties uz MK Noteikumiem Nr. 496 “nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma mērķu noteikšanas un 

maiņas kārtība”, atklāti balsojot ar 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, 

Marija Bernāne, Margarita Krole, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Andrs 

Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Ilga Pokšāne), pret, 

atturas nav, nolemj: 

1. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7670 011 0406 (0,0867 ha platībā) 

zemes lietošanas mērķi no individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601) uz 

fizisko un juridisko personu īpašumā vai lietošanā esošo ūdeņu teritorijas (kods 

0302). 

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

Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža.  
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19.5. 

J. S. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

  Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un NĪ 

speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par J. S., personas kods, dzīvesvieta, 2018. 

gada 26. aprīļa iesniegumu par zemes nomu. 

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

27.punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā 

paredzētajos gadījumos, atklāti balsojot ar 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps 

Ivanāns, Marija Bernāne, Margarita Krole, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts 

Upenieks, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Ilga 

Pokšāne), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Iznomāt 3,2 ha platībā zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7680 004 0473 

atbilstoši 3. grafiskajam pielikumam. 

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

3. Slēgt zemes nomas līgumu uz 5 gadiem. 

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

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

 

 

19.6. 

K. U. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

  Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un NĪ 

speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par K. U., personas kods, dzīvesvieta, 2018. 

gada 20. aprīļa iesniegumu par zemes nomu. 

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

27.punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā 

paredzētajos gadījumos, atklāti balsojot ar 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps 

Ivanāns, Marija Bernāne, Margarita Krole, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts 

Upenieks, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Ilga 

Pokšāne), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Iznomāt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7648 002 0265 0,3697 ha 

platībā. 

2. Slēgt lauku apvidus zemes nomas līgumu uz 10 gadiem. 

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

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

 

 

19.7. 

Ģ. V. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

  Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un NĪ 

speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par Ģ. V., personas kods, dzīvesvieta, 2018. 

gada 26. aprīļa iesniegumu par zemes nomas pagarināšanu. 

  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 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps 

Ivanāns, Marija Bernāne, Margarita Krole, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts 

Upenieks, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Ilga 

Pokšāne), pret, atturas nav, nolemj: 
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1. Slēgt Vienošanos par 2013. gada 12. jūnijā noslēgtā zemes nomas līguma Nr. V-

1 pagarināšanu, nosakot beigu termiņu 2023. gada 11. jūnijs. 

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

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

 

 

19.8. 

V. T. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

  Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un NĪ 

speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par V. T., personas kods, dzīvesvieta, 2018. 

gada 2. maija iesniegumu par zemes nomas pagarināšanu. 

  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 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps 

Ivanāns, Marija Bernāne, Margarita Krole, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts 

Upenieks, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Ilga 

Pokšāne), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Slēgt Vienošanos par 2012. gada 26. novembrī noslēgtā zemes nomas līguma Nr. 

K-2 pagarināšanu, nosakot beigu termiņu 2022. gada 25. novembris. 

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

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

 

 

19.9. 

A. V. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

  Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un NĪ 

speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par A. V., personas kods, dzīvesvieta, 2018. 

gada 7. maija iesniegumu par zemes nomas pagarināšanu. 

  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 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps 

Ivanāns, Marija Bernāne, Margarita Krole, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts 

Upenieks, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Ilga 

Pokšāne), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Slēgt Vienošanos par 2012. gada 26. novembrī noslēgtā zemes nomas līguma Nr. 

V-2 pagarināšanu, nosakot beigu termiņu 2022. gada 25. novembris, un precizējot 

platību, nosakot, ka tā ir 0,06 ha. 

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

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

 

 

19.10. 

V. L. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

  Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un NĪ 

speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par V. L., personas kods, dzīvesvieta, 2018. 

gada 16. aprīļa iesniegumu par zemes nomas pagarināšanu. 

  Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta 
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27.punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā 

paredzētajos gadījumos, atklāti balsojot ar 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps 

Ivanāns, Marija Bernāne, Margarita Krole, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts 

Upenieks, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Ilga 

Pokšāne), pret, atturas nav, nolemj:: 

1. Slēgt Vienošanos par 2007. gada 8. novembrī noslēgtā lauku apvidus zemes nomas 

līguma Nr. L-5 pagarināšanu, nosakot beigu termiņu 2027. gada 7. novembris. 

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

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

 

 

19.11. 

Preiļu kooperatīvās sabiedrības iesnieguma izskatīšana 
Ziņo J. Ivanāns 

  Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un NĪ 

speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par Preiļu kooperatīvas sabiedrības, reģ. Nr. 

LV40003060764, 2018. gada 26. marta iesniegumu par zemes nomas attiecību 

izbeigšanu. 

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

27.punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā 

paredzētajos gadījumos, atklāti balsojot ar 12 balsīm par (Jāzeps Ivanāns, Marija 

Bernāne, Margarita Krole, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Andrs 

Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Ilga Pokšāne), pret, 

atturas nav, Pēteris Rožinskis balsojumā nepiedalās, nolemj: 

1. Izbeigt zemes nomas attiecības ar Preiļu kooperatīvo sabiedrību par zemes gabalu 

ar kadastra apzīmējumu 7648 002 0265 (mainīts kad. apz. no 7648 002 0550). 

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

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

 

 

19.12. 

L. M. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

  Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un NĪ 

speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par L. M., 2018. gada 16. marta iesniegumu 

par nekustamā īpašuma sadalīšanu. 

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

27.punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā 

paredzētajos gadījumos, atklāti balsojot ar 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps 

Ivanāns, Marija Bernāne, Margarita Krole, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts 

Upenieks, Andrs Sondors, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Ilga 

Pokšāne), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Atdalīt no nekustamā īpašuma “Jaunzaseki”, kadastra Nr. 7662 005 0432, zemes 

vienību 1,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7662 005 0435, izveidojot jaunu 

īpašumu. 

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

3. Piešķirt nosaukumu “Raudas”. 

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

Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
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19.13. 

I. P. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

[ierobežotas pieejamības informācija] 

 

 

19.14. 

I. L. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

[ierobežotas pieejamības informācija] 

 

19.15. 

I. V.  iesnieguma izskatīšanu 
Ziņo P. Rožinskis 

[ierobežotas pieejamības informācija] 

 

19.16. 

E. Z. iesnieguma izskatīšanu 
Ziņo P. Rožinskis 

Novada dome izskata Sociālo jautājumu komitejas un Stabulnieku pagasta 

teritoriālās pārvaldes vadītājas Franciškas Znotiņas lēmumprojektu par E. Z., personas 

kods, iesniegumu par dzīvokļa piešķiršanu Stabulnieku pagastā.  

[..] 

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

vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētos gadījumos, ņemot vērā 

Stabulnieku pagasta teritoriālās pārvaldes vadītājas ieteikumu,  Riebiņu novada dome, 

atklāti balsojot ar 12 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija Bernāne, 

Margarita Krole, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Juris 

Sparāns, Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Ilga Pokšāne), pret, atturas nav, Jānis Kupris 

balsojumā nepiedalās, nolemj: 

Piešķirt dzīvokli Jaunā ielā 5a/24, Stabulniekos, Stabulnieku pagastā, Riebiņu 

novadā, E. Z., personas kods. 

20. 

Par adreses likvidēšanu 
Ziņo I. Upeniece, uzstājas P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata NĪ speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par 

adreses likvidēšanu. Valsts zemes dienests (turpmāk – Dienests), veicot datu kārtošanu 

Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmā, 2018.gada 27.aprīlī informējis pašvaldību par 

būves (adrese: „Ferma 1”, Rušona, Rušonas pagasts, Riebiņu novads, adreses 

klasifikatora kods – 106036867) ar kadastra apzīmējumu 76700130086001 ieraksta 

dzēšanu no Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas 2018.gada 

28.martā. Būve atradās  uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76700130126 

Rušonas pagastā, Riebiņu novadā. Dienests lūdz izvērtēt sniegto informāciju un pieņemt 

lēmumu par adreses likvidēšanu. 

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

sistēmas noteikumi” 9., 30. punktam, atklāti balsojot ar 12 balsīm par (Pēteris Rožinskis, 

Jāzeps Ivanāns, Marija Bernāne, Margarita Krole, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts 

Upenieks, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Ilga Pokšāne), 

pret, atturas nav, Jānis Kupris balsojumā nepiedalās, Riebiņu novada dome nolemj: 

Likvidēt ēkai (būvei) ar kadastra apzīmējumu 76700130086001, kas atrodas uz 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76700130126, adresi: “„Ferma 1”, Rušona, 

Rušonas pagasts, Riebiņu novads” (kods – 106036867). 

 

 

21. 

Par grafiskā pielikuma precizēšanu 
Ziņo I. Upeniece, uzstājas P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata NĪ speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par 

grafiskā pielikuma precizēšanu. Izskatot 2017.gada 27.aprīļa SIA “Preime”, reģ. Nr. 

41503026248, iesniegto kadastrāli uzmērīto zemes robežu plānu zemes vienībai ar 

kadastra apzīmējumu 76700010293, konstatēts, ka atbilstoši zemes lietojuma –

grafiskajam pielikumam, kadastrāli uzmērītajam zemes gabalam robežu plānā  

konfigurācija neatbilst dabā uzmērītajam. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu un „Par zemes privatizāciju 

lauku apvidos”, atklāti balsojot ar 12 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, 

Marija Bernāne, Margarita Krole, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, 

Andrs Sondors, Juris Sparāns, Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Ilga Pokšāne), pret, atturas 

nav, Jānis Kupris balsojumā nepiedalās, Riebiņu novada dome nolemj: 

Precizēt Riebiņu novada domes 2017. gada 17. augusta lēmuma Nr. 17.2. „Par zemes 

gabala sadali” grafisko pielikumu - pašvaldībai piekritīgās zemes vienībai ar 

kadastra apzīmējumu 76700010293  atbilstoši 2018. gada 20. aprīļa izgatavotajam 

zemes robežu plānam. 

 

 

22. 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Kalniņi” 
Ziņo I. Upeniece, uzstājas P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata NĪ speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par S. 

P., personas kods, 2018.gada 27.aprīļa iesniegumu par zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 76620070112 sadalīšanu nekustamajā īpašumā „Kalniņi”, kadastra numurs 

76620070112. Nepieciešams zemes vienību sadalīt  divos zemes gabalos, kas atrodas 

Bečos, Riebiņu pagastā, Riebiņu novadā.  

Novada dome konstatē: 

 Nekustamā īpašuma „Kalniņi” sadalāmās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

76620070112 kopplatība ir 6,8ha, tā sadalāma 2,3 ha un 4,5 ha platībās. 

 Atbilstoši Administratīvā procesa 65.panta pirmajai daļai, pamatojoties uz 

likuma „Par pašvaldībām”15.panta 13.punktu un 14.panta otrās daļas 1.punktu, uz 

„Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumiem”, Zemes ierīcības likumu, 

2016.gada 2.augusta Ministru kabineta Noteikumiem Nr. 505 „Zemes ierīcības projekta 

izstrādes noteikumi” (spēkā no 05.08.2016.), nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības 

projektu ar pašvaldības nosacījumiem, kas atbilst teritorijas plānojumā noteiktās 

funkcionālās zonas „Lauku zemes (L1), Mežu teritorijas (M)”  izmantošanas 

nosacījumiem Riebiņu novada teritoriālplānojuma „Teritorijas izmantošanas un apbūves 

noteikumiem”, atklāti balsojot ar 12 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, 

Marija Bernāne, Margarita Krole, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, 
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Andrs Sondors, Juris Sparāns, Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Ilga Pokšāne), pret, atturas 

nav, Jānis Kupris balsojumā nepiedalās, Riebiņu novada dome nolemj: 

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

kadastra Nr. 76620070112, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 76620070112 

(platība 6,8ha), zemes vienību sadalot divos zemes gabalos 2,3 ha un 4,5 ha platībās 

atbilstoši grafiskajam pielikumam.  

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

dabā. 

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

instrumentālās uzmērīšanas) plānoto zemes lietošanas mērķi-lauksaimniecība (kods 

0101). 

3.1. Noteikt atdalāmā zemes gabala (2,3ha) plānoto nosaukumu 

„Ozolkrasti”. 

4. Noteikt paliekošā zemes gabala (4,5ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc 

instrumentālās uzmērīšanas) plānoto zemes lietošanas mērķi-lauksaimniecība (kods 

0101). 

4.1. Noteikt paliekošā zemes gabala (4,5ha) nosaukumu „Kalniņi”. 

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

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

zemesgabala apgrūtinājumus, virszemes vai apakšzemes inženierkomunikācijām, ja 

tām ir noteiktas aizsargjoslas.  

6. Noteikt, ka zemes ierīcības projekts izstrādājams uz zemes robežu plāna M 1: 

10000 (vektordatu (*.dgn) vai portatīvā dokumenta (PDF) formātā). 

7. Noteikt, ka zemes ierīcības sadales projektu jāizstrādā sertificētam zemes 

ierīcības darbu veicējam.  

8. Noteikt, ka zemes ierīcības darbu projekts izstrādājams elektroniskā formā. 

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

Riebiņu novada domē. 

10. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Kalniņi”, kadastra nr. 76620070112, zemes 

vienību 1,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 76620070339. 

10.1. Piešķirt nosaukumu „Ozolkrasti”. 

11. Mainīt ēkām (būvēm), kas atrodas uz zemes vienības (atdalāmā gabala) ar 

kadastra apzīmējumu 76620070112, piešķirto adresi: no „Kalniņi”, Beči, Riebiņu 

pagasts, Riebiņu novads uz „Ozolkrasti”, Beči, Riebiņu pagasts, Riebiņu novads” 

(kods 102929293). 

 

 

23. 

Iesniegumu izskatīšana 

23.1. 

Pieneņu „Svētā Jēzus Sirds” Romas katoļu draudzes iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis, uzstājas M. Mediņš 

Novada dome izskata Pieneņu „Svētā Jēzus Sirds” Romas katoļu draudzes 

prāvesta Aigara Bernāna 2018.gada 9.maija iesniegumu par līdzfinansējuma 

piešķiršanu projektam „Pieniņu Romas katoļu baznīcas dārza labiekārtošana ar 

stāvlaukuma izbūvi”  EUR 11374,77. 

Novada dome konstatē: 

1) Projekta „Pieniņu Romas katoļu baznīcas dārza labiekārtošana ar stāvlaukuma 

izbūvi”  kopējās izmaksas ir EUR 55425,59. 

2) Lauku atbalsta dienests ir izvērtējis iepriekšminēto projektu un akceptējis Pieniņu 

baznīcas teritorijas labiekārtošanas attiecināmās izmaksas EUR 48945,36 apmērā. 

Piešķirtais publiskais finansējums ir 90% jeb EUR 44050,82. 



26 

 

3) Pieniņu Romas katoļu draudze no savas puses ieguldīs savāktos ziedojumus EUR 

11378,12. 

4) Draudze lūdz pašvaldību nosegt projekta neattiecināmās izmaksas EUR  6480,23 

un attiecināmās izmaksas 10% apmērā jeb EUR 4894,54. Kopā EUR 11374,77. 

5) Projekta ietvaros ir plānota baznīcas dārza labiekārtošana un stāvlaukuma izbūve. 

Projekta īstenošanas termiņš- 2018.gada 30.oktobris. 

Riebiņu novada dome, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par 

pašvaldībām” 21.panta  27.punktu, atklāti balsojot ar 12 balsīm par (Pēteris Rožinskis, 

Jāzeps Ivanāns, Marija Bernāne, Margarita Krole, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts 

Upenieks, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Ilga Pokšāne), 

pret, atturas nav, Jānis Kupris balsojumā nepiedalās, nolemj: 

1. Piešķirt līdzfinansējumu Pieneņu „Svētā Jēzus Sirds” Romas katoļu 

draudzes projektam „Pieniņu Romas katoļu baznīcas dārza labiekārtošana 

ar stāvlaukuma izbūvi” 10% apmērā no projekta attiecināmajām izmaksām, 

t.i. EUR 4894,54 (četri tūkstoši astoņi simti deviņdesmit četri euro 54 centi) 

no projektu līdzfinansējumam plānotajiem līdzekļiem.   

2. Līdzfinansējumu ieskaitīt Valsts kases kontā LV94TREL990429500100B. 

 

 

23.2. 

Riebiņu pareizticīgo draudzes iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Novada dome izskata Riebiņu pareizticīgo draudzes mācītāja M.Stoiko 

2018.gada 8.maija iesniegumu par pabalsta EUR 200 apmērā piešķiršanu Sv.Nikolaja 

pareizticīgo baznīcas 125 gadu jubilejas pasākuma organizēšanai. 

Riebiņu novada dome, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par 

pašvaldībām” 21. panta  27. punktu, atklāti balsojot ar 12 balsīm par (Pēteris Rožinskis, 

Jāzeps Ivanāns, Marija Bernāne, Margarita Krole, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts 

Upenieks, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Ilga Pokšāne), 

pret, atturas nav, Jānis Kupris balsojumā nepiedalās, nolemj:: 

Piešķirt finansējumu  EUR 200  apmērā Riebiņu Sv. Nikolaja pareizticīgo  baznīcas 

125 gadu jubilejas pasākuma organizēšanai no izdevumu pozīcijas „Pārējie 

izdevumi”. 

 

23.3. 

A. T. iesnieguma izskatīšana 
 Ziņo P. Rožinskis 

  Riebiņu novada dome izskata NĪ speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu par A. 

T., personas kods, dzīvesvieta, 2018. gada 7. maija iesniegumu par zemes nomas 

pagarināšanu (platība 0,04 ha). Zemes vienībai ir mainīts kadastra numurs uz 7662 005 

0774. 

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

27.punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā 

paredzētajos gadījumos, atklāti balsojot ar 12 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps 

Ivanāns, Marija Bernāne, Margarita Krole, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts 

Upenieks, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Ilga Pokšāne), 

pret, atturas nav, Jānis Kupris balsojumā nepiedalās, nolemj: 

1. Slēgt Vienošanos par 2012. gada 26. novembrī noslēgtā zemes nomas līguma Nr. 

T-2 pagarināšanu, nosakot beigu termiņu 2022. gada 25. novembris. 

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

Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
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23.4. 

I. P. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata lēmumprojektu par I. P., personas kods, 

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

murdu Rušona ezerā 2018. gadam. 

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

Zvejniecības likuma 7.panta sesto daļu, 11.panta 52daļu, 25.panta pirmo daļu, Ministru 

kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas 

limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.1. punktu, 4.1.punktu, 

4.3.punktu, 5.punktu, kur saskaņā ar 2014.gada 21.oktobra pilnvarojuma līgumu Nr. 8-

21/1757, kas paredz, ka Rēzeknes novada pašvaldība uzdod un Riebiņu novada dome 

apņemas veikt licencētās makšķerēšanas nodrošināšanu un apsaimniekošanas pasākumu 

ieviešanu visā Rušonu ezera teritorijā.  

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

„Noteikumu par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos 

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

pielikumā un kuros rūpnieciskā zveja saskaņā ar zveju regulējošiem normatīvajiem 

aktiem nav aizliegta, piešķirams zvejas tīklu limits – 75 metri. Zvejas tīklu limitu pilnībā 

vai daļēji var aizstāt ar zivju murdu limitu, ievērojot nosacījumu, ka viens murds atbilst 

25 metriem no tīklu garuma limita. 

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

„Noteikumu par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos 

ūdeņos” 7.9.1 apakšpunktu, kas nosaka zivju murdu limitu, kas vienam zvejniekam pēc 

skaita nepārsniedz vienu zivju murdu ar ne vairāk kā 30 metru lielu sētas garumu vai 

spārnu atvērumu, privātajos ūdeņos un Civillikuma I pielikumā minētajos publiskajos 

ūdeņos. Zivju murdu limitu nosaka, ievērojot šo noteikumu 7.1. apakšpunktā noteikto 

pārrēķina proporciju no tīklu garuma limita. 

 Nosakot maksu saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu 

Nr.918 “Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību 

izmantošanas kārtību” 1.4 punktu un 87.1 1. apakšpunktu.2016.gada 19.aprīļa Riebiņu 

novada domes sēdes lēmumu Nr. 6&3 „ Par rūpnieciskās zvejas rīku limita maksas 

dubultošanu ”. 

 Ņemot vērā soda reģistra datus, pārbaudot informāciju, ka I. P. atbilst 

normatīvajos aktos prasītajiem kritērijiem, Riebiņu novada dome, atklāti balsojot ar 12 

balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija Bernāne, Margarita Krole, Ārija 

Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Āris Elsts, 

Maigonis Mediņš, Ilga Pokšāne), pret, atturas nav, Jānis Kupris balsojumā nepiedalās, 

nolemj: 

1. Atļaut I. P., personas kods, dzīvesvieta, izmantot zvejā Rušona ezerā vienu murdu 

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

(deviņpadsmit eiro, deviņdesmit divi centi) par murdu. 

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

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

maksa pašvaldībai un saņemta zvejas licence Daugavpils reģionālajā vides 
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pārvaldē, ievērojot visus Ministru kabineta 2007.gada 2.maija noteikumus Nr.295 

„Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos”. 

 

 

23.5. 

Biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts” Preiļu komitejas priekšsēdētājas Inetas 

Anspokas iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Novada dome izskata Finanšu komitejas lēmumprojektu par biedrības „Latvijas 

Sarkanais Krusts” Preiļu komitejas priekšsēdētājas Inetas Anspokas 2018.gada 20.marta 

iesniegumu par vasaras nodarbību, treniņnodarbību organizēšanu bērniem un jauniešiem 

Riebiņu vidusskolas telpās vasaras periodā. 

Pamatojoties uz I. Anspokas iesniegto informāciju, novada dome konstatē: 

Vasaras nometni ir plānots organizēt šādā datumā: 

21.- 29.jūlijs; 17 cilvēki; plānotie izdevumi telpu nomai – EUR 300; 

Sadarbības partneri: biedrība „Rušonieši- sanākam, domājam, darām”, „Preiļu veselības 

veicināšanas biedrība”, SIA „3 Vītolu staļļi”, Latgales skolu atbalsta fonds „Veronika”. 

Treniņnodarbības ir plānots organizēt šādā datumā: 

5. – 14.augusts; 25 cilvēki, plānotie izdevumi telpu nomai EUR 900; 

Sadarbības partneri: biedrība „Rušonieši- sanākam, domājam, darām”, Latvijas 

badmintona federācija, Latvijas Olimpiskās komiteja, SIA „Selding”. 

Novada dome, pamatojoties uz  likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

27.punktu un Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu “Bērnu nometņu 

organizēšana un darbības kārtība” 16. un 17.punktu, atklāti balsojot ar 12 balsīm par 

(Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija Bernāne, Margarita Krole, Ārija Pudule, 

Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Āris Elsts, Maigonis 

Mediņš, Ilga Pokšāne), pret, atturas nav, Jānis Kupris balsojumā nepiedalās, nolemj: 

1. Saskaņot vasaras diennakts nometnes “Zirgu jāšanas sporta nometne” darbību: 

1.1.nometnes organizētājs – biedrība „Latvijas Sarkanais Krusts”; 

1.2.nometnes vadītājs- pašnodarbinātā persona Aleksejs Vasiļjevs; 

 1.3. nometnes darbības laiks un vieta: no 2018.gada 21.jūlija līdz 2018.gada  

29.jūlijam, Riebiņu vidusskola, diennakts nometne; 

 1.4. nometnes dalībnieku skaits: 17 dalībnieki. 

2. Saskaņot treniņnodarbību darbību: 

      2.1.treniņnodarbību darbības laiks un vieta: no 2018.gada 5.augusta līdz 

2018.gada  14.augustam, Riebiņu vidusskola; 

  2.2. treniņnodarbību dalībnieku skaits un vecums: no 15 līdz 20 dalībniekiem 

vecumā no 10 līdz 16 gadiem. 

3. Pilnvarot Riebiņu vidusskolas direktori slēgt līgumu ar nometnes organizētāju  

par Riebiņu vidusskolas internāta telpu un inventāra nomu vasaras nometnei 

“Zirgu jāšanas sporta nometne” uz nometnes darbības laiku no 2018.gada 21.jūlija 

līdz 2018.gada 29.jūlijam, nosakot nomas maksu EUR 300 (ar PVN); 

4. Pilnvarot Riebiņu vidusskolas direktori slēgt līgumu ar biedrību „Latvijas 

Sarkanais Krusts” par Riebiņu vidusskolas sporta bāzes (stadions, skolas apkārtne, 

sporta zāle), ēdināšanas bloka un internāta telpu nomu treniņnodarbību diennakts 

pasākumiem no 2018.gada 5.augusta līdz 2018.gada 14.augustam, nosakot nomas 

maksu EUR 900 (ar PVN). 

5. Organizējot treniņnodarbības, ievērot normatīvo aktu prasības treniņnodarbību 

laikā. 
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23.6. 

A. A. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata lēmumprojektu par A. A., personas kods, 

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

murdu Rušona ezerā 2018. gadam. 

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

Zvejniecības likuma 7.panta sesto daļu, 11.panta 52daļu, 25.panta pirmo daļu, Ministru 

kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas 

limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.1. punktu, 4.1.punktu, 

4.3.punktu, 5.punktu, kur saskaņā ar 2014.gada 21.oktobra pilnvarojuma līgumu Nr. 8-

21/1757, kas paredz, ka Rēzeknes novada pašvaldība uzdod un Riebiņu novada dome 

apņemas veikt licencētās makšķerēšanas nodrošināšanu un apsaimniekošanas pasākumu 

ieviešanu visā Rušonu ezera teritorijā.  

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

„Noteikumu par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos 

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

pielikumā un kuros rūpnieciskā zveja saskaņā ar zveju regulējošiem normatīvajiem 

aktiem nav aizliegta, piešķirams zvejas tīklu limits – 75 metri. Zvejas tīklu limitu pilnībā 

vai daļēji var aizstāt ar zivju murdu limitu, ievērojot nosacījumu, ka viens murds atbilst 

25 metriem no tīklu garuma limita. 

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

„Noteikumu par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos 

ūdeņos” 7.9.1 apakšpunktu, kas nosaka zivju murdu limitu, kas vienam zvejniekam pēc 

skaita nepārsniedz vienu zivju murdu ar ne vairāk kā 30 metru lielu sētas garumu vai 

spārnu atvērumu, privātajos ūdeņos un Civillikuma I pielikumā minētajos publiskajos 

ūdeņos. Zivju murdu limitu nosaka, ievērojot šo noteikumu 7.1. apakšpunktā noteikto 

pārrēķina proporciju no tīklu garuma limita. 

 Nosakot maksu saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu 

Nr.918 “Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību 

izmantošanas kārtību” 1.4 punktu un 87.1 1. apakšpunktu.2016.gada 19.aprīļa Riebiņu 

novada domes sēdes lēmumu Nr. 6&3 „ Par rūpnieciskās zvejas rīku limita maksas 

dubultošanu ”. 

 Ņemot vērā soda reģistra datus, pārbaudot informāciju, ka A. A. atbilst 

normatīvajos aktos prasītajiem kritērijiem, Riebiņu novada dome, atklāti balsojot ar 12 

balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija Bernāne, Margarita Krole, Ārija 

Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Āris Elsts, 

Maigonis Mediņš, Ilga Pokšāne), pret, atturas nav, Jānis Kupris balsojumā nepiedalās, 

nolemj: 

1. Atļaut A. A., personas kods, dzīvesvieta, izmantot zvejā Rušona ezerā vienu 

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

(deviņpadsmit eiro, deviņdesmit divi centi) par murdu. 

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

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

maksa pašvaldībai un saņemta zvejas licence Daugavpils reģionālajā vides 

pārvaldē, ievērojot visus Ministru kabineta 2007.gada 2.maija noteikumus Nr.295 

„Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos”. 



30 

 

 

 

23.7. 

N. K. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata lēmumprojektu par N. K., personas kods, 

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

murdu Rušona ezerā 2018. gadam. 

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

Zvejniecības likuma 7.panta sesto daļu, 11.panta 52daļu, 25.panta pirmo daļu, Ministru 

kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas 

limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.1. punktu, 4.1.punktu, 

4.3.punktu, 5.punktu, kur saskaņā ar 2014.gada 21.oktobra pilnvarojuma līgumu Nr. 8-

21/1757, kas paredz, ka Rēzeknes novada pašvaldība uzdod un Riebiņu novada dome 

apņemas veikt licencētās makšķerēšanas nodrošināšanu un apsaimniekošanas pasākumu 

ieviešanu visā Rušonu ezera teritorijā.  

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

„Noteikumu par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos 

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

pielikumā un kuros rūpnieciskā zveja saskaņā ar zveju regulējošiem normatīvajiem 

aktiem nav aizliegta, piešķirams zvejas tīklu limits – 75 metri. Zvejas tīklu limitu pilnībā 

vai daļēji var aizstāt ar zivju murdu limitu, ievērojot nosacījumu, ka viens murds atbilst 

25 metriem no tīklu garuma limita. 

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

„Noteikumu par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos 

ūdeņos” 7.9.1 apakšpunktu, kas nosaka zivju murdu limitu, kas vienam zvejniekam pēc 

skaita nepārsniedz vienu zivju murdu ar ne vairāk kā 30 metru lielu sētas garumu vai 

spārnu atvērumu, privātajos ūdeņos un Civillikuma I pielikumā minētajos publiskajos 

ūdeņos. Zivju murdu limitu nosaka, ievērojot šo noteikumu 7.1. apakšpunktā noteikto 

pārrēķina proporciju no tīklu garuma limita. 

 Nosakot maksu saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu 

Nr.918 “Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību 

izmantošanas kārtību” 1.4 punktu un 87.1 1. apakšpunktu.2016.gada 19.aprīļa Riebiņu 

novada domes sēdes lēmumu Nr. 6&3 „ Par rūpnieciskās zvejas rīku limita maksas 

dubultošanu ”. 

 Ņemot vērā soda reģistra datus, pārbaudot informāciju, ka N. K. atbilst 

normatīvajos aktos prasītajiem kritērijiem, Riebiņu novada dome, atklāti balsojot ar 12 

balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija Bernāne, Margarita Krole, Ārija 

Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Andrs Sondors, Juris Sparāns, Āris Elsts, 

Maigonis Mediņš, Ilga Pokšāne), pret, atturas nav, Jānis Kupris balsojumā nepiedalās, 

nolemj: 

1. Atļaut N. K., personas kods, dzīvesvieta, izmantot zvejā Rušona ezerā vienu 

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

(deviņpadsmit eiro, deviņdesmit divi centi) par murdu. 

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

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

maksa pašvaldībai un saņemta zvejas licence Daugavpils reģionālajā vides 
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pārvaldē, ievērojot visus Ministru kabineta 2007.gada 2.maija noteikumus Nr.295 

„Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos”. 

 

 

24. 

Par materiālā pabalsta piešķiršanu krīzes situācijā R.Š. 
Ziņo P. Rožinskis, uzstājas S. Sprindža, M. Krole, E. Vilcāns 

[ierobežotas pieejamības informācija] 

Sēdi slēdz plkst. 15.26 

 

Sēdes vadītājs    (personīgais paraksts)    P. Rožinskis 

Protokoliste    (personīgais paraksts)    K. Nagle 

 

Protokols parakstīts 16.05.2018. 
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1. pielikums 
 Apstiprināts ar Riebiņu novada domes 

                                                                                                 2018.gada 15.maija sēdes 

                                                                                                 lēmumu Nr.____ 

 

                                                                                                                    PROJEKTS 

Kārtība, kādā Riebiņu novada izglītības iestāžu skolēni un skolotāji 

tiek apbalvoti par sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs, 

ārpusklases konkursos un sporta sacensībās  2017./2018. m. g. 

 
                                           I.    Mērķis un uzdevumi   
       1. Atbalstīt un sekmēt skolēnu aktivitāti, personības vispusīgu attīstību. 

       2. Pateikties pedagogiem par ieguldīto darbu, rosināt radošai darbībai. 

 

                                         II. Apbalvošanas noteikumi         

       3. Diplomu un naudas balvu saņem  skolēni, kuri ieguvuši godalgotas vietas 

           novada, starpnovadu, atklātajās, reģionālajās, valsts līmeņa mācību priekšmetu  

olimpiādēs. 

            3.1. valsts līmeņa olimpiādēs par godalgotu vietu un atzinību-EUR 30,- 

            3.2. reģionālajās olimpiādēs par godalgotu vietu un atzinību-EUR 20,- 

            3.3. starpnovadu olimpiādēs par 1.,2.,3.vietu, atzinību- EUR 15,-   

            3.4. Riebiņu novada olimpiādēs-par 1.,2.,3.vietu, atzinību-EUR 10,-                                                                       

 

        4. Diplomu un naudas balvu saņem  izglītojamie, kuri visaktīvāk 

            piedalījušies  ārpusklases konkursos:25-49p.-EUR 5,- 50-74p.-EUR 10, 

           75-99p.-EUR 15, -100-124p.-EUR 20,-125-149p.-EUR 25, 150p.un vairāk-EUR 

30 

                     Vērtēšanas kritēriji:     

             Novada konkurss:1.v.-5p., 2.v.4p., 3.v.-3p., A-2p. 

             Starpnovadu konkurss:1.v.-9p.,2.v.-8p.,3.v.-7p.,Atz.vai nominācija-6p. 

             Reģiona, vēsturiskā novada:1.v.-14p.,2.v.-13p.,3.v.-12p.,A/N-11p.,pied.-10p. 

             Valsts konkurss:1.v.-19p.,2.v.-18p.,3.v.-17p.,A/N-16p.,piedalīšanās-15p. 

             Starptautiskais konkurss:1.v.-24p.,2.v.23p.,3.v.-22p.,A/N-21p.,piedalīš.-20p. 

 

5. Par panākumiem sporta sacensībās diplomu un naudas balvu skolēni saņem pēc 

iegūtās punktu sistēmas:40-70 p.-EUR 10,-71-110 p.-EUR 15,111-150 p.-EUR20,  

151-200 p.-EUR 25,201p.un vairāk-EUR 30,- 

                  Vērtēšanas kritēriji: 

         Novada sacensības: 1.v.-5p.,2.v.-3p.,3.v.-2p.  

Starpnovadu :1.v.-10p.,2.v.-8p.,3.v.-6p. 

Latgales reģiona:1.v.-20p.,2.v.-16.p.,3.v.-12p. 

Latvijas un Starptautiskās:1.v.-45p.,2.v.-43p.,3.v.-40p.,4.v.-36p.,5.v.-30p.,6.v.-

25p. 

 

6. Pedagogiem par izglītojamo sagatavošanu tiek pasniegti pateicības raksti. 

          Atzinību un naudas balvu EUR 50 apmērā piešķir pedagogiem, 

6.1. kuru sagatavotie skolēni ieguvuši godalgotu vietu valsts olimpiādē vai trīs un   

vairāk godalgotas vietas starpnovadu, reģionālajās mācību priekšmetu olimpiādēs; 

6.2. kuru sagatavotie skolēni ieguvuši godalgotas vietas vismaz  piecos dažādos 

reģiona vai valsts līmeņa ārpusklases konkursos; 
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6.3.par skolēnu sagatavošanu Starptautiskajām, Latvijas, reģiona mēroga sporta 

sacensībām vai par augstiem rezultātiem starpnovadu sacensībās dažādos sporta 

veidos. 

                                   III. Noslēguma jautājumi  

 

  7. Apbalvošana notiek mācību gada noslēguma pasākumā Riebiņu  KC                 

2018.gada 31.maijā, plkst.10.00 

 

  Riebiņu novada izglītības jautājumu koordinatore                             E. Visocka   
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2. pielikums 

 

PROJEKTS 

 

 

 

 

RIEBIŅU NOVADA DOME 

Reģistrācijas Nr. 90001882087 

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

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

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

 
APSTIPRINĀTS 

ar Riebiņu novada domes 
2018. gada15. maija sēdes lēmumu Nr. ___ 

/protokola Nr. ___/ 
 
 

Riebiņu novada Jauniešu domes nolikums 

Izdots saskaņā ar  

likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 

 2.punktu, Jaunatnes likuma 5.panta sesto daļu 

 

I. Vispārīgie noteikumi 

1. Riebiņu novada Jauniešu dome (turpmāk – Jauniešu dome) ir Riebiņu novada 

domes izveidota institūcija. 

2. Jauniešu dome darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldībām”, 

Latvijas Republikas Jaunatnes likumu, Jaunatnes politikas pamatnostādnēm, Riebiņu 

novada jaunatnes politikas stratēģiju, šo nolikumu un citiem spēkā esošajiem 

normatīvajiem aktiem. 

3. Nolikums nosaka Jauniešu domes mērķus, uzdevumus, funkcijas, tiesības, 

pienākumus un organizatorisku struktūru. 

4. Jauniešu dome sadarbojas ar Riebiņu novada domi, domē pastāvošajām komitejām, 

komisijām un citām struktūrvienībām. 

5. Jauniešu domes darbību atbalsta un koordinē Riebiņu novada domes jaunatnes lietu 

speciālists. 

6. Par Jauniešu domes lēmumiem un izstrādātajiem priekšlikumiem regulāri tiek 

informēts par darbu ar jaunatni atbildīgais – jaunatnes lietu speciālists, kā arī Riebiņu 

novada domes deputāti; tiem ir konsultatīvs spēks un tie var tikt iesniegti Riebiņu 

novada domei, domes institūcijām, struktūrvienībām. 

7. Jauniešu dome dibināta, lai nodrošinātu Riebiņu novada jauniešu interešu 

pārstāvniecību un vajadzību aizstāvību, dotu iespēju jauniešu iniciatīvām, piedāvātu 

problēmu risinājumus no jauniešu skatupunkta, sagatavojot priekšlikumus Riebiņu 

novada domei. 

II. Jauniešu domes sastāvs 

8. Jauniešu domes sastāvā darbojas Riebiņu novada aktīvie jaunieši (jaunietis atbilstoši 

Jaunatnes likumam no 13-25 gadiem, kā arī atbilstoši Eiropas Savienības regulai – 

jaunieši vecumā līdz 30 gadiem, ja to akceptē Jauniešu dome), kuri rakstiski Jaunatnes 
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lietu speciālistam ir izteikuši vēlmi pārstāvēt jauniešu intereses un uzlabot jauniešu 

situāciju novadā. 

9. Jauniešu domes sastāvā tiek  aicināti jaunieši, kurš ir piederīgs Riebiņu novadam. 

10. Jaunieši domē darbojas līdz 20 jauniešiem, kuriem tiek piešķirtas balsstiesības, taču 

Jauniešu domes lēmumu pieņemšanas procesos un aktivitāšu organizēšanā piedalīties ir 

aicināts ikviens Riebiņu novada jaunietis, saņemot priekšrocības iekļūt Jauniešu domes 

sastāvā. 

11. Jauniešu domes sastāvs tiek apstiprināts ar Jaunatnes lietu speciālista rīkojumu. 

12. Jauniešu domes pārstāvji ievēl Jauniešu domes priekšsēdētāju, un priekšsēdētāja 

vietnieku, kā arī komunikācijas menedžeri. 

13. Jauniešu dome pēc nepieciešamības var veidot darba grupas, ieceļot grupas vadītāju 

un sniedzot atskaites paveikto, darboties saskaņā ar Jauniešu domes nolikumu. 

14. Jauniešu domes priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks, protokolists un darba grupu 

vadītāji, vadītāju vietnieki tiek ievēlēti no Jauniešu domes vidus un ir jaunietis vecumā 

līdz 25 gadiem ievēlēšanas brīdī. 

15. Jauniešu domes amatos ievēlēto personu darbības termiņš ir viens gads no 

ievēlēšanas, Jauniešu domes locekļi var tikt pārvēlēti vairākus termiņus. 

16. Jauniešu domes sēdēs piedalās jaunatnes lietu speciālists. 

 

III. Jauniešu domes mērķis 

17. Jauniešu domes mērķis ir veicināt jauniešu līdzdalību un personīgo izaugsmi 

sociālajās un kultūras norisēs vietējā, valsts un starptautiskā mērogā. 

18. Veicināt jauniešu iesaistīšanos jaunatnes politikas veidošanā, nodrošinot vidi, kurā 

tiek attīstītas diskusijas par jauniešiem aktuālajiem jautājumiem. 

IV. Jauniešu domes uzdevumi 

19. Motivēt jauniešus iesaistīties un būt aktīviem pilsoniskās sabiedrības locekļiem. 

20. Izzināt, pētīt un analizēt jauniešu intereses un problēmas Riebiņu novadā. 

21. Izskatīt ierosinājumus un priekšlikumus, kas saistīti ar jauniešu interesēm un 

vajadzību īstenošanu Riebiņu novadā. 

22. Veicināt sadarbību ar vietējās pašvaldības struktūrvienībām jautājumos, kas skar 

jauniešus Riebiņu novadā. 

23. Uzņemties starpnieka lomu starp jauniešiem Riebiņu novadā un pašvaldības 

institūcijām dažādu ar jauniešiem saistītu jautājumu risināšanā. 

24. Izstrādāt ar jauniešu interesēm un vajadzībām saistītus lēmumu projektus. 

25. Veicināt sadarbību starp pašvaldību, skolēnu pašpārvaldēm, citām jauniešu domēm 

Latvijā, dažādam starpnozaru institūcijām, nevalstiskajām organizācijām un citu 

organizāciju pārstāvjiem Latvijā un pasaulē jaunatnes lietās, īstenojot kopīgus projektus. 

26. Piedalīties projektos, kas saistīti ar jauniešiem aktuāliem jautājumiem, īstenošanā, 

informēt jauniešus par piedāvātajām projektu iespējām vietējā, valsts un starptautiskā 

līmenī. 

27. Līdzdarboties Riebiņu novada organizētājās aktivitātēs, kā arī pašiem organizēt 

pasākumus jauniešiem. 

28. Pārstāvēt Jauniešu domes viedokli vietējā, valsts un starptautiskā mērogā. 

 

 

V. Jauniešu domes darbības reglaments un pienākumi 
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29. Jauniešu domes darbu vada un sēdes sasauc tās priekšsēdētājs. 

30. Jauniešu domes sanāksmes notiek ne retāk kā reizi sešās nedēļās, un tās ir atklātas. 

31. Jauniešu domes priekšsēdētaja prombūtnes laikā viņa pienākumus veic 

priekšsēdētaja vietnieks. 

32. Jauniešu domes sēdes protokolē Jauniešu domes viens no pārstāvjiem pēc rotācijas 

principa – katru reizi cits dalībnieks. 

33. Jauniešu domes darbā var tikt pieaicinātas personas, kuras nav Jauniešu domes 

sastāvā. 

VI. Balsošanas kārtība 

34.Lēmumus Jauniešu dome pieņem balsojot. 

35. Balsošana notiek atklāti vai aizklāti (iepriekš par to vienojoties), un priekšlikums 

uzskatāms par pieņemtu ar vienkāršu balsu vairākumu. 

36. Gadījumā, ja „par” un „pret” balsojušo skaits ir vienāds, izšķirošā ir Jauniešu domes 

priekšsēdētāja balss. 

37. Jauniešu dome ir tiesīga pieņemt lēmumus, ja tās sēdē piedalās ne mazāk kā puse 

Jauniešu domes locekļu. 

38. Jauniešu domes sēdes norises vietu un darba kārtību nosaka Jauniešu domes 

priekšsēdētājs un informē par to Jauniešu domes locekļus ne vēlāk kā 3 darba dienu 

laikā pirms sēdes norises. 

VII. Jauniešu domes tiesības 

39. Jauniešu domes izvirzītajiem pārstāvjiem ir tiesības piedalīties Riebiņu novada 

domes komiteju sēdēs, kurās izskata jautājumus, kas tieši vai netieši skar jauniešu 

intereses pašvaldībā. 

40. Jauniešu domei ir tiesības Riebiņu novada pašvaldībā saņemt nepieciešamo 

informāciju par Jauniešu domes kompetencē esošajiem jautājumiem. 

41. Izstrādāt ar jauniešu interesēm un vajadzībām saistītus lēmumu projektus.  

42. Jauniešu domei ir tiesības izteikt priekšlikumus par pašvaldības budžeta līdzekļu 

sadali, nosakot prioritātes ar jauniešiem saistītās jomās. 

43.Jauniešu domei ir tiesības izteikt priekšlikumus un/vai viedokli par pašvaldības 

budžeta līdzekļu un papildus līdzekļu izmantošanu jaunatnes projektiem. 

44. Jauniešu domei ir tiesības sniegt ieteikumus Riebiņu novada domes iestādēm un 

struktūrvienībām, par projektiem, kas skar jauniešu jautājumus. 

45. Jauniešu domei ir tiesības sniegt informāciju par Jauniešu domes darbu masu 

informācijas līdzekļiem, publiskot informāciju interneta vidē. 

46. Jauniešu domei ir tiesības sniegt ieteikumus Riebiņu novada domes iestādēm un 

struktūrvienībām, par projektiem, kas skar jauniešu jautājumus. 

47. Jauniešu domei ir tiesības pretendēt uz finansējumu Jauniešu domes komunikācijas 

platformas tehniskajai uzturēšanai (mājaslapas izveidei un uzturēšanai), ja tas ir 

nepieciešams.  

VIII. Jauniešu domes finansējums 

48. Finansējums Jauniešu domei tiek piešķirts kā Riebiņu novada Jaunatnes politikas 

budžeta sastāvdaļa. 

49. Finansējums Jauniešu domes darbības nodrošināšanai un iniciatīvām var tikt 

piesaistīts, iesaistoties projektu konkursos, organizējot pasākumus jauniešiem, 

labdarības akcijas un citas aktivitātes. 
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IX. Jauniešu domes atbildība 

50. Jauniešu domes locekļi ir atbildīgi par viņiem uzticēto pienākumu godprātīgu izpildi 

un tiesību īstenošanu. 

X. Izmaiņu kārtība 

51. Jauniešu domes likvidāciju vai izmaiņas tās sastāvā, vai šī nolikuma izmaiņas var 

ierosināt pēc Jauniešu domes priekšsēdētāja, vismaz 5 Jauniešu domes locekļu vai 

Jaunatnes lietu speciālista priekšlikuma. 

 

 

Domes priekšsēdētājs      Pēteris Rožinskis 

 


