
 
RIEBIŅU NOVADA DOME 

Reģistrācijas Nr. 90001882087 

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

DOMES SĒDES PROTOKOLS 
Riebiņu novada Riebiņu pagastā 

  

2018. gada 19. jūnijā         Nr. 9 

 

 

Sēde sasaukta plkst. 14.00 

Sēdi atklāj plkst. 14.04 

 

 

Sēdes darba kārtībā: 

N.p.k. Skatāmais jautājums Ziņotājs 

1. 

Par saistošo noteikumu Nr. 10/2018 „Par grozījumiem 

2018.gada 23.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2018 

„Par Riebiņu novada domes 2018.gada budžetu” projekta 

apstiprināšanu   

P. Rožinskis 

2. Par telpu patapinājuma līgumu pagarināšanu P. Rožinskis 

3. 
Rušonas pamatskolas direktores Janīnas Šelegovičas 

iesnieguma izskatīšana 

P. Rožinskis 

4. 
Riebiņu vidusskolas skolotājas Mārītes Pokšānes 

iesnieguma izskatīšana 

P. Rožinskis 

5. Latvijas Politiski represēto apvienības vēstules izskatīšana 
P. Rožinskis 

6. 
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda nokavējuma 

naudas piedziņu bezstrīda kārtībā 

P. Rožinskis 

7. Par nekustamā īpašuma atzīšanu par bezīpašnieka mantu 
P. Rožinskis 

8. Par topogrāfiskā plāna derīguma termiņa pagarināšanu 
P. Rožinskis 

9. 
Vecākā kārtībnieka Artura Onužāna iesnieguma 

izskatīšana 

P. Rožinskis 

10. Par aizņēmuma ņemšanu P. Rožinskis 

11. Par jauniešu apbalvošanu novada svētkos P. Rožinskis 

12. 
Par pienākuma vērtības noteikšanu vienam iedzīvotājam 

Riebiņu novadā 

P. Rožinskis 

13. 
Par Preiļu sadarbības teritorijas CAK nolikuma 

apstiprināšanu 

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, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Dina Staškeviča, Ineta Anspoka, Āris 

Elsts, Maigonis Mediņš, Ilga Pokšāne 

 

Domes administrācijas pārstāvji: Nekustamā īpašuma (NĪ) speciāliste Ināra Upeniece, 

Privatizācijas un atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja Aina Tumašova 

 

Nepiedalās: Andrs Sondors (aizņemts pamatdarbā) 

 

Domes priekšsēdētājs ierosina papildus izskatīt šādus jautājumus, kā darba kārtības nākamos 

jautājumus: 

18. Par nosacītās cenas apstiprināšanu nekustamajam 

īpašumam “Sarmas” 

P. Rožinskis 

19. Par adreses piešķiršanu P. Rožinskis 

20. Par uzņēmēju grantu projekta konkursa “ATTĪSTĪBA 

RIEBIŅIEM” Riebiņu novada pašvaldības finansējuma 

saņemšanai 2018. gadā konkursa rezultātu apstiprināšanu 

un granta piešķiršanu 

P. Rožinskis 

21. Iepirkumu komisijas lēmumu apstiprināšana P. Rožinskis 

22. Iesniegumu izskatīšana P. Rožinskis 

 

 

Atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija Bernāne, Margarita 

Krole, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Dina 

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

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

 

 

 

1. 

14. 
Par saistošo noteikumu Nr. 11/2018 „Par materiālo 

palīdzību Riebiņu novadā” projekta apstiprināšanu   

P. Rožinskis 

15. 

Par saistošo noteikumu Nr. 12/2018 „Par Riebiņu novada 

pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem” projekta 

apstiprināšanu   

P. Rožinskis 

16. 
Par zemes ierīcības projektu izstrādi nekustamajiem 

īpašumiem 

P. Rožinskis 

17. Iesniegumu izskatīšana P. Rožinskis 
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Par saistošo noteikumu Nr. 10/2018_ „Par grozījumiem 2018.gada 23.janvāra saistošajos 

noteikumos Nr. 1/2018 „Par Riebiņu novada domes 2018.gada budžetu” projekta 

apstiprināšanu   
Ziņo P. Rožinskis 

Novada dome izskata Finanšu komitejas un domes ekonomistes Valentīnas Bogdanovas 

lēmumprojektu par grozījumiem 2018. gada 23. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2018 „Par 

Riebiņu novada domes 2018. gada budžetu”. 

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

pašvaldībām” 44.pantu, atklāti balsojot ar 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija 

Bernāne, Margarita Krole, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Juris Sparāns, Dina 

Staškeviča, Ineta Anspoka, Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Ilga Pokšāne), pret, atturas nav, Jānis 

Kupris balsojumā nepiedalās, nolemj: 

Apstiprināt saistošo noteikumu Nr. 10/2018 „Par grozījumiem 2018. gada 23. janvāra 

saistošajos noteikumos Nr. 1/2018 „Par Riebiņu novada domes 2018. gada budžetu”” projektu  

(skatīt 1.pielikumu). 
 

 

2. 

Par telpu patapinājuma līgumu pagarināšanu 
Ziņo P. Rožinskis 

1) Novada dome izskata Finanšu komitejas un ekonomistes Valentīnas Bogdanovas 

lēmumprojektu par telpu patapinājuma līguma Nr.91/pat pagarināšanu ar ģimenes ārsti 

Svetlanu Lioznovu. 

Dome konstatē: 

Telpu patapinājuma līgums Nr.91/pat ir spēkā no 2014. gada 1.novembra. Telpas atrodas ēkā ar 

kadastra numuru 7670 012 0228 001, Aglonas ielā 1, Aglonas Stacijā, Rušonas  pagastā, 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 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija Bernāne, Margarita Krole, Ārija Pudule, 

Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Juris Sparāns, Dina Staškeviča, Ineta Anspoka, Āris Elsts, 

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

1. Pagarināt līgumu uz 3 (trīs) gadiem ar ģimenes ārsti Svetlanu Lioznovu par telpu, kas atrodas 

Aglonas ielā 1, Aglonas stacijā, Rušonas pagastā, Riebiņu novadā, patapināšanu; telpu 

kopplatība 34,7 m², ēkas kadastra Nr. 7670 012 0228 001, ģimenes ārsta prakses darbības 

nodrošināšanai. 

2. Noteikt maksu par apkuri un citiem komunālajiem pakalpojumiem saskaņā pēc Riebiņu 

novada domes sēdē apstiprinātajiem tarifiem.  

 

2)Novada dome izskata Finanšu komitejas un ekonomistes Valentīnas Bogdanovas lēmumprojektu 

par telpu patapinājuma līguma Nr.90/pat pagarināšanu ar ģimenes ārstu Dmitriju Orlovu. 

Dome konstatē: 

Telpu patapinājuma līgums Nr.90/pat tika noslēgts 2014. gada 14.novembrī. Telpas atrodas ēkā ar 

kadastra numuru 7662 005 0127 001, Viļānu ielā 2A, Riebiņos, Riebiņu  pagastā, 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 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija Bernāne, Margarita Krole, Ārija Pudule, 

Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Dina Staškeviča, Ineta Anspoka, Āris 

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



4 
 

1. Pagarināt līgumu uz 3 (trīs) gadiem ar ģimenes ārstu Dmitriju Orlovu par telpu, kas atrodas 

Viļānu ielā 2A, Riebiņos, Riebiņu  pagastā, Riebiņu novadā, patapināšanu; telpu kopplatība 

30,91 m², ēkas kadastra Nr. 7662 005 0127 001, ģimenes ārsta prakses darbības nodrošināšanai. 

2. Noteikt maksu par apkuri un citiem komunālajiem pakalpojumiem pēc Riebiņu novada 

domes sēdē apstiprinātajiem tarifiem.  

 

3) Novada dome izskata Finanšu komitejas lēmumprojektu par VAS „Latvijas Pasts”, reģ. Nr. 

40003052790, 2018. gada 8. maija vēstuli Nr.04.1.2-2/252 par 2006. gada 1. augusta telpu nomas 

līguma Nr.2006/169 pagarināšanu uz 5 gadiem, saglabājot esošo nomas maksu.  

Dome konstatē: 

Telpu nomas līgums Nr. 2006/169  ir spēkā no 2006. gada 1. augusta. VAS „Latvijas Pasts” nomā 

nedzīvojamās telpas  atrodas ēkā ar kadastra numuru 7680 004 0408 001, Skolas ielā 3, Stabulnieku 

pagastā, Riebiņu novadā. Telpas tiek izmantotas pasta pakalpojumu sniegšanai Stabulnieku pagasta 

iedzīvotājiem. 

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

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

ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija Bernāne, Margarita Krole, Ārija Pudule, 

Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Dina Staškeviča, Ineta Anspoka, Āris 

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

1. Pagarināt līgumu Nr. 2006/169 uz 5 (pieciem) gadiem ar VAS „Latvijas Pasts”, reģ. Nr. 

40003052790, par telpu 24,1 m² platībā ar kadastra Nr. 7680 004 0408 001, kas atrodas 

Skolas ielā 3, Stabulnieku pagastā, Riebiņu novadā, nomu pasta pakalpojumu 

sniegšanai. 

2. Noteikt telpu nomas maksu EUR 1,42 par m² (bez PVN). 

3. Noteikt maksu par apkuri EUR 0,85 par m² (bez PVN). 

 

 

3. 

Rušonas pamatskolas direktores Janīnas Šelegovičas iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

[ierobežotas pieejamības informācija] 

 

 

4. 

Riebiņu vidusskolas skolotājas Mārītes Pokšānes iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis, uzstājas I. Anspoka 

Novada dome izskata Finanšu komitejas lēmumprojektu par Riebiņu vidusskolas skolotājas Mārītes 

Pokšānes 2018.gada 5.jūnija iesniegumu par finansējuma EUR 960 piešķiršanu izbraukuma treniņu 

nodarbībām vieglatlētikā. 

Dome konstatē: 

1) Treniņu nodarbības organizē Preiļu novada Bērnu un jaunatnes sporta skola. Nodarbības 

notiks no 2018. gada 18. - 26. jūnijam un no 9. - 13. jūlijam. 

2) Treniņos ir aicināti piedalīties 6 skolēni un viens pedagogs. 

3) Viena dalībnieka izmaksas dienā EUR 16; kopējās izmaksas EUR 560. Budžetā finansējums 

šādam mērķim netika plānots. 

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

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

ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija Bernāne, Margarita Krole, Ārija Pudule, 

Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Dina Staškeviča, Ineta Anspoka, Āris 

Elsts, Maigonis Mediņš, Ilga Pokšāne), pret, atturas nav, nolemj: 
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1. Atbalstīt Riebiņu vidusskolas un Galēnu pamatskolas skolēnu dalību Preiļu novada 

Bērnu un jaunatnes sporta skolas organizētajās izbraukuma treniņu nodarbībās 

vieglatlētikā. 

2. Piešķirt finansējumu dalībai izbraukuma treniņu nodarbībās vieglatlētikā EUR 560 no 

kultūras (Stabulnieku kultūras nama jumta nomaiņai paredzētajiem līdzekļiem) 

budžeta. 

 

 

5. 

Latvijas Politiski represēto apvienības vēstules izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Novada dome izskata Finanšu komitejas lēmumprojektu par Latvijas Politiski represēto apvienības 

2018. gada 23. aprīļa vēstuli  par atbalstu politiski represēto personu ikgadējam salidojumam. 

Novada dome konstatē: 

Latvijas Politiski represēto apvienība lūdz atbalstu EUR 70 apmērā ikgadējā politiski represēto 

salidojuma organizēšanai, kas šogad notiks 2018. gada 25. augustā Ikšķilē. 

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

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

ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija Bernāne, Margarita Krole, Ārija Pudule, 

Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Dina Staškeviča, Ineta Anspoka, Āris 

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

Piešķirt Latvijas Politiski represēto apvienībai EUR 70 (septiņdesmit euro) politiski represēto 

salidojumam, kas notiks 2018. gada 25. augustā Ikšķilē, no projektu līdzfinansējumiem 

plānotajiem līdzekļiem. 

 
 

6. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā 

6.1. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda naudas piedziņu bezstrīda kārtībā no S. F. 
Ziņo P. Rožinskis 

[ierobežotas pieejamības informācija] 

 

6.2. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda naudas piedziņu bezstrīda kārtībā no E. H. 
Ziņo P. Rožinskis 

[ierobežotas pieejamības informācija] 

 

6.3. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda naudas piedziņu bezstrīda kārtībā SIA “KALNA 

BABRĀNI” 
Ziņo P. Rožinskis, uzstājas J. Ivanāns 

Jautājums netiek skatīts. 

 

 

6.4. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda naudas piedziņu bezstrīda kārtībā SIA “LAKIJS” 
Ziņo P. Rožinskis 

[ierobežotas pieejamības informācija] 
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6.5. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda naudas piedziņu bezstrīda kārtībā no J. L. 
Ziņo P. Rožinskis 

[ierobežotas pieejamības informācija] 

 

 

6.6. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda naudas piedziņu bezstrīda kārtībā no J.M. 
Ziņo P. Rožinskis 

[ierobežotas pieejamības informācija] 

 

6.7. 

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

[ierobežotas pieejamības informācija] 

 

6.8. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda naudas piedziņu bezstrīda kārtībā no N.  K. 
Ziņo P. Rožinskis 

[ierobežotas pieejamības informācija] 

 

6.9. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda naudas piedziņu bezstrīda kārtībā no G. S. 
Ziņo P. Rožinskis 

[ierobežotas pieejamības informācija] 

 

7. 

Par nekustamā īpašuma atzīšanu par bezīpašnieka mantu 
Ziņo P. Rožinskis 

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

par nekustamā īpašuma atzīšanu par bezīpašnieka mantu. Ir vairākas ēkas, kurām nav zināms 

īpašnieks – dzīvojamā māja un četras palīgēkas, „Bortnieki Viens”, Lomu-Bortnieku ciemā, Galēnu 

pagastā, Riebiņu novadā, ar kadastra apzīmējumiem 7648 004 0062 001; 7648 004 0062 002;  7648 

004 0062 003;  7648 004 0062 004;  7648 004 0062 005. Ir zināms, ka ēkas lietotājs VNI KIS (Valsts 

nekustamo īpašumu Kadastra informācijas sistēmā) ir reģistrēta paju sabiedrība „Galēni”, ar reģ. nr. 

47703000890. Iepriekšminētā sabiedrība 2005. gada 10. jūnijā tika likvidēta. Māja ar palīgēkām ēkām 

atrodas uz pašvaldības īpašumā esošas zemes, bet mājai un palīgēkām nav noformēti īpašuma 

piederības dokumenti. Civillikuma 968. pants nosaka, ka „Uz zemes uzcelta un cieši ar to savienota 

ēka atzīstama par tās daļu.” Saskaņā ar Civillikuma 930. pantu, nekustamās bezīpašnieka lietas 

piekrīt valstij.  

Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 

21.panta pirmās daļas 17.punktu, atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, 

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

Juris Sparāns, Dina Staškeviča, Ineta Anspoka, Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Ilga Pokšāne), pret, 

atturas nav, nolemj: 

1. Sagatavot dokumentus pieteikuma iesniegšanai tiesā par nekustamā īpašuma - „Bortnieki 

Viens”, Lomu-Bortnieku ciemā, Galēnu pagastā, Riebiņu novadā, ar kadastra apzīmējumiem 

7648 004 0062 001; 7648 004 0062 002;  7648 004 0062 003;  7648 004 0062 004;  7648 004 0062 

005   atzīšanu par bezīpašnieka mantu un piekritīgu valstij.  
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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. 

 

 

8. 

Par topogrāfiskā plāna derīguma termiņa pagarināšanu 
Ziņo P. Rožinskis 

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

par topogrāfiskā plāna derīguma termiņa pagarināšanu VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs”, 

reģistrācijas Nr. 40003356530, piederošajai „Kankuļi – 1980.g.” atradnei. 

2018. gada 25. aprīlī tika saņemts VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs”, reģistrācijas Nr. 40003356530, 

Krustpils iela 4, Rīga, iesniegums ar lūgumu pagarināt smilts-grants un smilts atradnes „Kankuļi – 

1980.g.”, kura atrodas Rušonas pagastā, Riebiņu novadā (kadastra Nr. 7670 004 0054), topogrāfiskā 

plāna derīguma termiņu līdz diviem gadiem (līdz 2018. gada 9. decembrim). 

Ministru kabineta 2012.gada 24.aprīļa noteikumu Nr.281 “Augstas detalizācijas topogrāfiskās 

informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi” 81.punkts nosaka, ka topogrāfiskais plāns ir derīgs 

tikai ar mērnieka parakstu pēc to attiecīgās saskaņošanas, pārbaudes un reģistrācijas. Topogrāfiskā 

plāna derīguma termiņš ir viens gads, skaitot no tā reģistrācijas datuma vietējās pašvaldības datubāzē, 

ja vietējā pašvaldība nav noteikusi garāku termiņu, bet ne ilgāku par diviem gadiem.  

Uzmērījums reģistrēts pašvaldības ADTI datu bāzē 2016. gada 9. decembrī ar Nr. 7670TP159664. 

Uzmērījumu izpildīja SIA „Metrum” Limbažu birojs (sertificēts mērnieks A.Plešaunieks, sert. Nr. 

BC-334). 

Ņemot vērā iepriekšminēto, pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 24.aprīļa noteikumu 

Nr.281 “Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi” 

81.punktu, atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija Bernāne, 

Margarita Krole, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Dina 

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

1. Pagarināt SIA “Metrum” izstrādātā topogrāfiskā plāna zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumiem 7670 004 0054 (uzmērījuma reģ. Nr. 7670TP159664) derīguma termiņu līdz 

2018.gada 9.decembrim. 

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. 

 

 

9. 

Vecākā kārtībnieka Artura Onužāna iesnieguma izskatīšana 
 Ziņo P. Rožinskis, uzstājas E. Vilcāns, J. Kupris, Ā. Elsts, I. Pokšāne 

Novada dome izskata Finanšu komitejas lēmumprojektu par Riebiņu novada domes vecākā 

kārtībnieka Artura Onužāna iesniegumu. Riebiņu novada domes kārtībnieki savu darba pienākuma 

veikšanai ikdienā izmanto viņu rīcībā esošo automašīnu Lada 4x4. Transportlīdzeklis ir stipri 

nolietojies un pēdējo divu gadu laikā regulāri ticis remontēts, ieguldot tajā ievērojamus līdzekļus. 

Izmantojot šādu transporta līdzekli, kurš jebkurā brīdī var kļūt nelietojams, kārtībnieku darba 

pienākumu izpilde ir stipri apgrūtināta vai pat darbs uz novada teritorijas ūdenstilpnēm apstājas. Ar 

automašīnas palīdzību kārtībnieki regulāri veic ūdenstilpņu kontroli, kas ir ļoti svarīgi ņemot vērā 

zivju pavairošanas ielaišanas projektu atbalstīšanu un realizāciju. Automašīna ir vienīgais veids, kā 

nogādāt un ielaist motorlaivas konkrētajos licencētajos ezeros uzdevumu veikšanai. Riebiņu novada 

domei nav iespēju atstāt motorlaivas novada ūdenstilpnēs uz ilgāku laiku, tādēļ laivas transportēšana 

ir neatņemama ikdienas sastāvdaļa.    
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       Atrisināt šo problēmu var, iegādājoties jaunu transportlīdzekli, kas atvieglotu un uzlabotu 

kārtībnieku darbu novada ūdenstilpnēs un sabiedriskās kārtības nodrošināšanā Riebiņu novada 

teritorijā.  

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

balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija Bernāne, Margarita Krole, Ārija 

Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Dina Staškeviča, Ineta 

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

1. Iegādāties automašīnu Riebiņu novada domes kārtībnieku darba vajadzībām 

operatīvajā nomā. 

2. Izpilddirektoram uzdot Iepirkumu komisijai veikt iepirkuma procedūru. 

 

10. 

Par aizņēmuma ņemšanu  
Ziņo P. Rožisnkis, uzstājas M. Mediņš 

Riebiņu novada dome izskata Finanšu komitejas lēmumprojektu par aizņēmuma ņemšanu 

pašvaldības prioritārā investīciju projekta īstenošanai “Ēkas fasādes vienkāršotas renovācijas 

apliecinājuma kartes sagatavošana un jumta seguma nomaiņa Riebiņu novada Stabulnieku kultūras 

nama ēkai”.  

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

balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija Bernāne, Margarita Krole, Ārija 

Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Dina Staškeviča, Ineta 

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

1. Ņemt aizņēmumu EUR 39 692,40 (trīsdesmit deviņi tūkstoši seši simti deviņdesmit divi euro, 

40 centi) pašvaldības prioritārā investīciju projekta īstenošanai “Ēkas fasādes vienkāršotas 

renovācijas apliecinājuma kartes sagatavošana un jumta seguma nomaiņa Riebiņu novada 

Stabulnieku kultūras nama ēkai”. 

2. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu pārraudzības un kontroles padomi piešķirt 

prioritārā investīciju projekta īstenošanai aizņēmumu EUR 39 692,40 (trīsdesmit deviņi 

tūkstoši seši simti deviņdesmit divi euro, 40 centi) Valsts kasē uz 10 gadiem ar Valsts kases 

noteikto procentu likmi. 

3. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar Riebiņu novada domes pamatbudžetu. 

4. Aizņēmuma pamatsummas atmaksu uzsākt 2019. gada martā. 
 
 

11. 

Par jauniešu apbalvošanu novada svētkos  
Ziņo P. Rožisnkis 

Riebiņu novada dome izskata Finanšu komitejas lēmumprojektu par jauniešu apbalvošanu novada 

svētkos. Konkursa nolikums pielikumā. Konkursa mērķis - Latvijas simtgades zīmē izcelt, godināt 

un pateikties Riebiņu novada jauniešiem, tiem pozitīvajiem piemēriem, kuri ar savu veikumu ir 

mainījuši savu un apkārtējo ikdienu. 

Riebiņu novada domes, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, atklāti 

balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija Bernāne, Margarita Krole, Ārija 

Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Dina Staškeviča, Ineta 

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

1. Apbalvot jauniešus novada svētkos saskaņā ar 2. pielikumu (no katra pagasta pa 2, Riebiņu 

un Rušonas par 3). 

2. Piešķirt katram piemiņas balvu un naudas balvu EUR 50 apmērā. 
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12. 

Par pienākuma vērtības noteikšanu vienam iedzīvotājam Riebiņu novadā 
Ziņo P. Rožisnkis 

Riebiņu novada dome izskata Finanšu komitejas lēmumprojektu par pienākuma vērtības noteikšanu 

vienam iedzīvotājam Riebiņu novadā. 

2009.gada 27.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.1250 ”Noteikumi par valsts nodevu par 

īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā” 10.punkts paredz, ja nekustamo 

īpašumu atsavina pret pienākumiem, tad pienākuma vērtību nosaka attiecīgās republikas pilsētas vai 

novada pašvaldības institūcija. Zemesgrāmatu likuma 61.panta pirmās daļa 4.punkts paredz, ka 

nostiprinājuma lūgumam jāpievieno pierādījumi par nodevu samaksu. 

Līdz ar to gadījumos, ja īpašuma atsavināšana notiek uz uztura līguma pamata, nostiprinājuma 

lūgumam jāpievieno pašvaldības izdots dokuments par pievienoto vērtību vienam iedzīvotājam, kas 

ir par pamatu valsts nodevas aprēķināšanai īpašuma atsavināšanai uz uztura līguma pamata. 

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

kas nosaka, ka dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, Ministru kabineta 

2009.gada 27.oktobra noteikumu Nr.1250 ”Noteikumi par valsts nodevu par īpašuma tiesību un ķīlas 

tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā” 10.punktu, kurš nosaka, ja nekustamo īpašumu atsavina pret 

pienākumiem, tad pienākuma vērtību nosaka attiecīgās republikas pilsētas vai novada pašvaldības 

institūcija, atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija Bernāne, 

Margarita Krole, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Dina 

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

1. Noteikt pienākuma vērtību, atsavinot nekustamo īpašumu pret pienākumiem, Riebiņu 

novadā 250,00 EUR (divi simti piecdesmit euro, 00 centi) apmērā mēnesī. 

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. 
 

 

13. 

Par CAK nolikuma apstiprināšanu 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada domes Finanšu komiteja izskata Preiļu novada domes 28.03.2018. vēstuli Nr.4-

11/348 par Preiļu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas (CAK) nolikuma apstiprināšanu 

(skat. pielikumā).  

Novada domes Finanšu komiteja saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, un 

pamatojoties uz Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 11. panta 2. punktu, atklāti 

balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija Bernāne, Margarita Krole, Ārija 

Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Dina Staškeviča, Ineta 

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

Apstiprināt Preiļu sadarbības teritorijas CAK nolikumu saskaņā ar 3. pielikumu. 

 

14. 

Par saistošo noteikumu Nr. 11/2018_ „Par materiālo palīdzību Riebiņu novadā” projekta 

apstiprināšanu   
Ziņo P. Rožinskis, uzstājas M. Krole, Ā. Elsts 

Novada dome izskata Sociālo jautājumu komitejas lēmumprojektu par saistošo noteikumu Nr. 

11/2018 „Par materiālo palīdzību Riebiņu novadā ” projektu. 

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

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

Bernāne, Margarita Krole, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Jānis Kupris, Juris 
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Sparāns, Dina Staškeviča, Ineta Anspoka, Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Ilga Pokšāne), pret, atturas 

nav, nolemj: 

Apstiprināt saistošo noteikumu Nr. 11/2018 „Par materiālo palīdzību Riebiņu novadā” 

projektu  (skatīt 4. pielikumu). 

 

15. 

 Par saistošo noteikumu Nr. 12/2018_ „Par Riebiņu novada pašvaldības sociālās palīdzības 

pabalstiem” projekta apstiprināšanu   
Ziņo P. Rožinskis, uzstājas M. Krole 

Novada dome izskata Sociālo jautājumu komitejas lēmumprojektu par saistošo noteikumu Nr. Nr. 

12/2018 „Par Riebiņu novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem” projektu. 

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

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

Bernāne, Margarita Krole, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Jānis Kupris, Juris 

Sparāns, Dina Staškeviča, Ineta Anspoka, Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Ilga Pokšāne), pret, atturas 

nav, nolemj: 

Apstiprināt saistošo noteikumu Nr. 12/2018 „Par Riebiņu novada pašvaldības sociālās 

palīdzības pabalstiem” projektu  (skatīt 5. pielikumu). 
 

 

16. 

Par zemes ierīcības projektu izstrādi nekustamajiem īpašumiem 

16.1. 

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

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

Upenieces lēmumprojektu par M. P., personas kods, 2018. gada 21. maija iesniegumu par zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 76760040292 sadalīšanu nekustamajā īpašumā „Alekss”, kadastra 

numurs 76760040292. Zemes vienība sadalāma divos zemes gabalos, kas atrodas Krievu Balbāržos, 

Silajāņu pagastā, Riebiņu novadā.  

Dome konstatē: 

 Nekustamā īpašuma „Alekss” sadalāmās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

76760040292 kopplatība ir 15,9ha, tā sadalāma 5,1 ha un 10,8 ha platībās atbilstoši Rēzeknes  

Bāriņtiesas 2018.gada 7.maijā noslēgtai Vienošanās par nekustamā īpašuma reālo sadali. 

 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 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija 

Bernāne, Margarita Krole, Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Jānis Kupris, Juris 

Sparāns, Dina Staškeviča, Ineta Anspoka, Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Ilga Pokšāne), pret, atturas 

nav, novada dome nolemj: 

1. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Alekss” ar kadastra Nr. 

76760040292, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 76760040292 (platība 15,9ha), zemes 

vienību sadalot divos zemes gabalos 5,1 ha un 10,8 ha platībās atbilstoši grafiskajam 

pielikumam.  

2. Noteikt, ka zemes gabalu platība var tikt precizēta, veicot kadastrālo uzmērīšanu dabā. 
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3. Noteikt atdalāmā zemes gabala (5,1ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc instrumentālās 

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

3.1. Noteikt atdalāmā zemes gabala (5,1ha) plānoto nosaukumu „Jaunumi”. 

4. Noteikt paliekošā zemes gabala (10,8ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc instrumentālās 

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

4.1. Noteikt paliekošā zemes gabala (10,8ha) nosaukumu „Alekss”. 

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 „Alekss”, kadastra nr. 76760040292, zemes vienību 2,8 ha 

platībā ar kadastra apzīmējumu 76760040293. 

10.1 Noteikt zemes lietošanas mērķi - mežsaimniecība (kods 0201). 

10.2 Piešķirt nosaukumu „Jaunumi”. 

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

76760040292, piešķirto adresi: „Alekss”, Krievu Balbārži, Silajāņu pagasts, Riebiņu novads 

(kods 103873171). 

  

 

16.2. 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamam īpašumam „Zaļais Bērzs” 
Ziņo P. Rožinskis 

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

Upenieces lēmumprojektu par L. K., personas kods, 2018. gada 1. jūnija iesniegumu par zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 76700110036 sadalīšanu nekustamajā īpašumā „Zaļais Bērzs”, 

kadastra numurs 76700110036. Zemes vienība sadalāma divos zemes gabalos, kas atrodas Ozolos, 

Rušonas pagastā, Riebiņu novadā.  

Dome konstatē: 

 Nekustamā īpašuma „Zaļais Bērzs” sadalāmās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

76700110036 kopplatība ir 0,1262ha, tā sadalāma 0,0631ha un 0,0631ha platībās atbilstoši 2008.gada 

10.septembra Preiļu rajona tiesas spriedumam (lieta Nr.C 25028507). 

 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 (L3, lauku zemes ciemu 

robežās)”,   izmantošanas nosacījumiem Riebiņu novada teritoriālplānojuma „Teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumiem”, atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps 

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

Kupris, Juris Sparāns, Dina Staškeviča, Ineta Anspoka, Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Ilga Pokšāne), 

pret, atturas nav, novada dome nolemj: 



12 
 

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

kadastra Nr. 76700110036, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 76700110036 (platība 

0,1262ha), zemes vienību sadalot divos zemes gabalos 0,0631ha un 0,0631ha platībās atbilstoši 

2006.gada 6.oktobra Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Valsts Mērnieks” 

izgatavotajam zemes īpašuma reālās sadales projektam (Nr. A un Nr. B).  

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

3. Noteikt atdalāmā zemes gabala (0,0631ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc 

instrumentālās uzmērīšanas) plānoto zemes lietošanas mērķi-individuālo dzīvojamo māju 

apbūve (kods 0601). 

3.1. Noteikt atdalāmā zemes gabala (0,0631ha, Nr.A) plānoto nosaukumu „Zaļais Dārzs”. 

4. Noteikt paliekošā zemes gabala (0,0631ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pēc 

instrumentālās uzmērīšanas) plānoto zemes lietošanas mērķi-individuālo dzīvojamo māju 

apbūve (kods 0601). 

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. 

 

 

17. 

Iesniegumu izskatīšana 

17.1. 

J. M. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas lēmumprojektu par J. 

M., 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. 
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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 J. M. atbilst normatīvajos aktos 

prasītajiem kritērijiem, Riebiņu novada dome, atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, 

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

Jānis Kupris, Juris Sparāns, Dina Staškeviča, Ineta Anspoka, Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Ilga 

Pokšāne), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Atļaut J. 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”. 

 

 

17.2. 

F. G. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un NĪ speciālistes I. 

Upenieces lēmumprojektu par F. G., personas kods, adrese,  2018. gada 11. jūnija  iesniegumu par 

nekustamā īpašuma sadalīšanu. 

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

Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Dina Staškeviča, Ineta 

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

1. Atdalīt no nekustamā īpašuma “Rudzīši”, kadastra Nr. 7648 003 0048, zemes vienību 8,0 ha 

platībā ar kadastra apzīmējumu 7648 003 0049, izveidojot jaunu īpašumu. 

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

3. Atdalītajam nekustamajam īpašumam piešķirt nosaukumu “Bērziņkalns”. 

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

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

 

 

17.3. 

J. B. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 
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Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un NĪ speciālistes I. 

Upenieces lēmumprojektu par J. B., personas kods, adrese,  2018. gada 11. jūnija  iesniegumu par 

nekustamā īpašuma sadalīšanu. 

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

Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Dina Staškeviča, Ineta 

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

1. Atdalīt no nekustamā īpašuma “Artemjevka”, kadastra Nr. 7680 001 0069, zemes vienību 

6,5ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7680 001 0069, izveidojot jaunu īpašumu. 

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

3. Atdalītajam nekustamajam īpašumam piešķirt nosaukumu “Upeskrasti”. 

4. Mainīt ēkām (būvēm), kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apz. 7680 001 0069, no 

““Artemjevka”, Vilciņi, Stabulnieku pagasts, Riebiņu novads” uz ““Upeskarsti”, Vilciņi, 

Stabulnieku pagasts, Riebiņu novads”. 

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

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

 

 

17.4. 

M. C. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un NĪ speciālistes I. 

Upenieces lēmumprojektu par M. C., personas kods,  dzīvesvieta, 2018. gada 7. jūnija  iesniegumu 

par nekustamā īpašuma sadalīšanu. 

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

Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Dina Staškeviča, Ineta 

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

1. Atdalīt no nekustamā īpašuma “Niedrupes”, kadastra Nr. 7662 003 0038, zemes vienību 2,6 

ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7662 003 0039, izveidojot jaunu īpašumu. 

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

3. Atdalītajam nekustamajam īpašumam piešķirt nosaukumu “Magonītes”. 

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

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

 

 

17.5. 

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., personas kods,  dzīvesvieta, 2018. gada 25. maija iesniegumu 

par nekustamā īpašuma sadalīšanu. 

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

Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Dina Staškeviča, Ineta 

Anspoka, Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Ilga Pokšāne), pret, atturas nav, nolemj: 
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1. Atdalīt no nekustamā īpašuma “Salas”, kadastra Nr. 7662 006 0089, zemes vienību 0,8 ha 

platībā ar kadastra apzīmējumu 7662 005 0638. 

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

3. Atdalīto zemes gabalu pievienot nekustamajam īpašumam “Aleksandru Zaseki”, kadastra 

Nr. 7662 005 0417. 

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

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

 

 

17.6. 

R. P. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un NĪ speciālistes I. 

Upenieces lēmumprojektu par R. P., personas kods,  dzīvesvieta, 2018. gada 25. maija iesniegumu 

par nekustamā īpašuma sadalīšanu. 

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

Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Dina Staškeviča, Ineta 

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

1. Atdalīt no nekustamā īpašuma “Avoti”, kadastra Nr. 7662 005 0290, zemes vienību 1,0 ha 

platībā ar kadastra apzīmējumu 7662 005 0291. 

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

3. Atdalīto zemes gabalu pievienot nekustamajam īpašumam “Aleksandru Zaseki”, kadastra 

Nr. 7662 005 0417. 

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

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

 

 

17.7. 

L. N. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un NĪ speciālistes I. 

Upenieces lēmumprojektu par L. N., personas kods,  dzīvesvieta, 2018. gada 6. maija iesniegumu par 

nekustamā īpašuma sadalīšanu. 

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

Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Dina Staškeviča, Ineta 

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

1. Atdalīt no nekustamā īpašuma “Plūmītes”, kadastra Nr. 7662 005 0065, zemes vienību 0,046 

ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7662 005 0066, izveidojot jaunu īpašumu. 

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

3. Atdalītajam nekustamajam īpašumam piešķirt nosaukumu “Skolas iela 14A”. 

4. Atstāt spēkā ēkai (būvei), kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7662 005 

0066, piešķirto adresi: “Skolas iela14A, Riebiņi, Riebiņu pagasts, Riebiņu novads”. 

5. 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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17.8. 

J. B. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

  Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un NĪ speciālistes I. 

Upenieces lēmumprojektu par J. B., personas kods, dzīvesvieta, 2018. gada 31. maija 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 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija Bernāne, Margarita Krole, 

Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Dina Staškeviča, Ineta 

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

1. Iznomāt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7648 002 0287 (0,2 ha) 7648 002 0405 

(0,2623 ha),  atbilstoši 1. 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. 

 

 

17.9. 

Z. G. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

  Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un NĪ speciālistes I. 

Upenieces lēmumprojektu par Z. G., personas kods, dzīvesvieta, 2018. gada 18. maija 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 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija Bernāne, Margarita Krole, 

Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Dina Staškeviča, Ineta 

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

1. Iznomāt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7678 003 0442 (0,243 ha)  atbilstoši 2. 

grafiskajam pielikumam. 

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

2. Slēgt zemes nomas līgumu uz 5 gadiem. 

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

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

 

 

17.10. 

N. A. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

  Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un NĪ speciālistes I. 

Upenieces lēmumprojektu par N. A., dzīvesvieta, 2018. gada 7. marta 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 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija Bernāne, Margarita Krole, 

Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Dina Staškeviča, Ineta 

Anspoka, Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Ilga Pokšāne), pret, atturas nav, nolemj: 
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1. Slēgt Vienošanos par 2013. gada 13. martā noslēgtā zemes nomas līguma Nr. A-1 

pagarināšanu, nosakot beigu termiņu 2023. gada 12. marts. 

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

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

 

 

17.11. 

V. I. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

  Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un NĪ speciālistes I. 

Upenieces lēmumprojektu par V. I., personas kods, dzīvesvieta, 2018. gada 6. jūnija 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 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija Bernāne, Margarita Krole, 

Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Dina Staškeviča, Ineta 

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

1. Slēgt Vienošanos par 2013. gada 12. jūnijā noslēgtā zemes nomas līguma Nr. I-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. 

 

 

17.12. 

Ā. C. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

  Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un NĪ speciālistes I. 

Upenieces lēmumprojektu par Ā. C., personas kods, dzīvesvieta, 2018. gada 1. jūnija 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 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija Bernāne, Margarita Krole, 

Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Dina Staškeviča, Ineta 

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

1. Slēgt Vienošanos par 2013. gada 12. jūnijā noslēgtā zemes nomas līguma Nr. C-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. 

 

 

17.13. 

R. P. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

  Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas un NĪ speciālistes I. 

Upenieces lēmumprojektu par R. P., dzīvesvieta, 2018. gada 23. 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 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija Bernāne, Margarita Krole, 



18 
 

Ārija Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Dina Staškeviča, Ineta 

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

1. Slēgt Vienošanos par 2013. gada 12. jūnijā noslēgtā zemes nomas līguma Nr. P-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. 

 
 

17.14. 

L. M.  iesnieguma izskatīšanu 
Ziņo P. Rožinskis 

[ierobežotas pieejamības informācija] 

 

17.15. 

O. S.  iesnieguma izskatīšanu 
Ziņo P. Rožinskis 

[ierobežotas pieejamības informācija] 

 

 

18. 

Par nosacītās cenas apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Sarmas” 
Ziņo P. Rožinskis, uzstājas A. Tumašova 

Riebiņu novada dome izskata Privatizācijas un atsavināšanas komisijas iesniegtu 

lēmumprojektu par nosacītās cenas apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Sarmas” 0,1092 ha 

platībā ar kadastra numuru 76700010333. 

Dome konstatē, ka pamatojoties uz subjekta iesniegumu un 2017. gada 18. aprīļa domes sēdes 

lēmumu Nr. 17.2 (protokols Nr. 5) „Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76700010333 

atsavināšanu” privatizācijas un atsavināšanas komisija veic atsavināšanas procedūru.  

Veicot mērniecības darbus tika konstatēts, ka šo zemes gabalu šķērso NĪVK IS reģistrēta pašvaldībai 

piederoša inženierbūve (ceļš Nr.64 „Piebraucamais ceļš Kaučera Gailīšu dārziem”, līdz ar to tika 

veikta zemes gabala ar kadastra apzīmējumu Nr.76700010333 sadalīšana, tika atdalīta ceļa zemes 

nodalījuma josla.  

Sadales rezultātā  nekustamajam īpašumam „Sarmas” ar kadastra numuru 76700010333 tika 

izveidoti divi zemes gabali 0,0262 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 76700010293 un 0,0830 ha 

platībā ar kadastra apzīmējumu 76700010313. 

Īpašuma nosacītās cenas aprēķināšanu veica novada domes nekustamā īpašuma privatizācijas un 

atsavināšanas komisija sadarbojoties ar SIA „EIROEKSPERTS” sertificētu vērtētāju. Cena ir 

aprēķināta EUR 372,57, kura sastāv no īpašuma kadastrālās vērtības EUR 177,00 un faktiskajiem 

atsavināšanas izdevumiem EUR 195,77. (1ha nosacītā cena EUR 3411,81). 

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 Riebiņu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm par (Pēteris Rožinskis, 

Jāzeps Ivanāns, Marija Bernāne, Margarita Krole, Ārija Pudule, Alberts Upenieks, Jānis Kupris, 

Juris Sparāns, Dina Staškeviča, Ineta Anspoka, Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Ilga Pokšāne), pret, 

atturas nav, Edgars Vilcāns balsojumā nepiedalās, nolemj: 

Apstiprināt īpašuma „Sarmas” ar kadastra numuru 76700010333, 0,1092 ha kopplatībā, 

nosacīto cenu EUR 372,57 (trīs simti septiņdesmit divi euro un 57 centi).  
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19. 

Par adreses piešķiršanu 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata Nekustamā īpašuma speciālistes I. Upenieces lēmumprojektu 

par adreses piešķiršanu. 

Dome konstatē: 

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 sistēmas 

noteikumi” 2., 9., 14., 17., 28. punktam, Riebiņu novada dome, atklāti balsojot ar 14 balsīm par 

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

Alberts Upenieks, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Dina Staškeviča, Ineta Anspoka, Āris Elsts, Maigonis 

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

Piešķirt ēkām (būvēm) ar kadastra apzīmējumiem 76620050827001, 76620050827002, 

76620050827003, 76620050827004, 76620050827005 un 76620050827006 adresi: “Saimniecības 

iela 8, Riebiņi, Riebiņu pagasts, Riebiņu novads”. 

 

 

20. 

Par uzņēmēju grantu projekta konkursa “ATTĪSTĪBA RIEBIŅIEM” Riebiņu novada 

pašvaldības finansējuma saņemšanai 2018.gadā konkursa rezultātu apstiprināšanu un 

granta piešķiršanu 
Ziņo P. Rožinskis, uzstājas J. Ivanāns, J. Kupris 

Riebiņu novada dome izskata attīstības un plānošanas daļas projektu vadītājas Sanitas Kabakovas 

sagatavoto lēmumprojektu par uzņēmēju grantu projektu konkursa “Attīstība Riebiņiem” Riebiņu 

novada pašvaldības finansējuma saņemšanai 2018.gadā konkursa rezultātu apstiprināšanu un granta 

piešķiršanu. 
Riebiņu novada dome, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, atklāti balsojot ar 14 

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

Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Dina Staškeviča, Ineta Anspoka, Āris 

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

1. Apstiprināt uzņēmēju grantu projektu konkursa “Attīstība Riebiņiem” Riebiņu novada 

pašvaldības finansējuma saņemšanai 2018.gadā konkursa rezultātus Riebiņu novada 

pašvaldības finansējuma saņemšanai 2018. gadā un piešķirt grantu šādiem projektiem:  

1.1. Autoservisa “Ivanovka” pakalpojumu kvalitātes uzlabošana uzņēmuma attīstībai 

un ilgtspējai- 1500,00 EUR 

1.2. Ražotās produkcijas klāsta paplašināšana izmantojot inovatīvu pieeju- 1324.07 

EUR. 

1.3. Smilšu strūklas iegāde jauna pakalpojuma radīšanai Riebiņu novadā- 1500.00 EUR. 

1.4. Skaistumkopšanas salona izveide Riebiņos- 1474.00 EUR. 

2. Paredzēt papildus finansējumu 798,07 EUR  (septiņi simti deviņdesmit astoņi eiro 07 

centi ) apmērā no projektu līdzfinansējumiem paredzētajiem līdzekļiem 2018.gada 

budžetā.  
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21. 

Iepirkumu komisijas lēmumu apstiprināšana 
Ziņo P. Rožinskis, uzstājas J. Kupris, A. Upenieks, Ā. Elsts 

Riebiņu novada dome izskata Iepirkumu komisijā pieņemtos lēmumus. 

 

 

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

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

balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, Jāzeps Ivanāns, Marija Bernāne, Margarita Krole, Ārija 

Pudule, Edgars Vilcāns, Alberts Upenieks, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Dina Staškeviča, Ineta 

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

1. Apstiprināt Riebiņu novada domes Iepirkumu komisijā pieņemtos lēmumus, izņemot 4. 

punktu “Būvprojekta “Aktīvās lauku atpūtas un ūdens tūrisma rekreācijas centra izveide 

N.p.k. Iepirkums Iepirkuma 

veids 

Uzvarētājs Summa 

EUR (bez 

PVN) 

1. Būvdarbu veikšana objektā “Riebiņu 

novada Riebiņu pagasta Riebiņu 

ciemata pašvaldības autoceļa Nr. 26 

Saules ielas posma 0,00 – 0,38 

pārbūve” 

Atklāts 

konkurss 

SIA 

“Ošukalns” 

 

147777,77 

2. Būvuzraudzība objektā “Riebiņu 

novada Riebiņu pagasta Riebiņu 

ciemata pašvaldības autoceļa Nr. 26 

Saules ielas posma 0,00 – 0,38 

pārbūve” 

Iepirkums 

saskaņā ar PIL 

9. panta 

nosacījumiem 

SIA “Firma 

L4” 

 

8700,00 

3. Zivju resursu pavairošanas 

pasākumu veikšana Riebiņu novada 

Rušona ezerā 

Iepirkums 

saskaņā ar PIL 

9. panta 

nosacījumiem 

Šmita IU 

“Rūķis” 

10429,00 

4. Būvprojekta “Aktīvās lauku atpūtas 

un ūdens tūrisma rekreācijas centra 

izveide Riebiņu novada Rušonas 

pagastā” izstrāde un autoruzraudzība 

Iepirkums 

saskaņā ar PIL 

9. panta 

nosacījumiem 

SIA 

“Campaign” 

 

19308,19 

5. Ēkas fasādes vienkāršotas 

renovācijas apliecinājuma kartes 

sagatavošana un jumta seguma 

nomaiņa Riebiņu novada 

Stabulnieku kultūras nama ēkai 

Iepirkums 

saskaņā ar PIL 

9. panta 

nosacījumiem 

SIA “RCR5” 

 

32803,64 
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Riebiņu novada Rušonas pagastā” izstrāde un autoruzraudzība”. Minēto iepirkumu rīkot 

atkārtoti. 

2. Uzdot domes priekšsēdētājam slēgt līgumus. 

 

 

22. 

Iesniegumu izskatīšana 

22.1. 

E. P. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata E. P., 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. 

   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 E. P. atbilst normatīvajos aktos 

prasītajiem kritērijiem, Riebiņu novada dome, atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, 

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

Jānis Kupris, Juris Sparāns, Dina Staškeviča, Ineta Anspoka, Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Ilga 

Pokšāne), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Atļaut E. 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 
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saņemta zvejas licence Daugavpils reģionālajā vides pārvaldē, ievērojot visus Ministru kabineta 

2007.gada 2.maija noteikumus Nr.295 „Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos”. 

 

 

22.2. 

V. L. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata V. L., 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 V. L. atbilst normatīvajos aktos 

prasītajiem kritērijiem, Riebiņu novada dome, atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, 

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

Jānis Kupris, Juris Sparāns, Dina Staškeviča, Ineta Anspoka, Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Ilga 

Pokšāne), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Atļaut V. L., 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”. 
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22.3. 

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

Riebiņu novada dome izskata Saimniecisko un īpašuma lietu komitejas lēmumprojektu par 

V. S.-Š., personas kods, iesniegumu, kurā viņš lūdz piešķirt limitu rūpnieciskajai zvejai pašpatēriņam 

ar tīklu Zolvas ezerā 2018. gadam. 

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

rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.11.apakšpunktu kas 

paredz, ka ezeros, kuri nav minēti šo noteikumu 1. un 3. pielikumā un kuros rūpnieciskā zveja 

saskaņā ar zveju regulējošiem normatīvajiem aktiem nav aizliegta, piešķirams zvejas tīklu limits – 

75 metri. Zvejas tīklu limitu pilnībā vai daļēji var aizstāt ar zivju murdu limitu, ievērojot nosacījumu, 

ka viens murds atbilst 25 metriem no tīklu garuma limita. 

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

rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.9.1 apakšpunktu, kas 

nosaka zivju murdu limitu, kas vienam zvejniekam pēc skaita nepārsniedz vienu zivju murdu ar ne 

vairāk kā 30 metru lielu sētas garumu vai spārnu atvērumu, privātajos ūdeņos un Civillikuma I 

pielikumā minētajos publiskajos ūdeņos. Zivju murdu limitu nosaka, ievērojot šo noteikumu 7.1. 

apakšpunktā noteikto pārrēķina proporciju no tīklu garuma limita. 

  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 V. S.-Š. atbilst normatīvajos aktos 

prasītajiem kritērijiem, Riebiņu novada dome, atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Pēteris Rožinskis, 

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

Jānis Kupris, Juris Sparāns, Dina Staškeviča, Ineta Anspoka, Āris Elsts, Maigonis Mediņš, Ilga 

Pokšāne), pret, atturas nav, nolemj: 

1. Atļaut V.S.-Š., personas kods, izmantot zvejā Zolvas ezerā vienu tīklu 30 m garumā, 

nosakot gada zvejas tiesību nomu 34.20 EUR ( trīsdesmit četri eiro, divdesmit centi) par 

tīklu. 

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”. 

 

22.4. 

J. P. iesnieguma izskatīšana 
Ziņo P. Rožinskis 

Riebiņu novada dome izskata J. 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 
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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 J. P. atbilst normatīvajos aktos 

prasītajiem kritērijiem, Riebiņu novada dome, atklāti balsojot atklāti balsojot ar 14 balsīm par 

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

Alberts Upenieks, Jānis Kupris, Juris Sparāns, Dina Staškeviča, Ineta Anspoka, Āris Elsts, Maigonis 

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

1. Atļaut J. 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 pārvaldē, ievērojot visus Ministru kabineta 

2007.gada 2.maija noteikumus Nr.295 „Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos”. 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 14.54 
 

Sēdes vadītājs   (personīgais paraksts)      P. Rožinskis 

Protokoliste    (personīgais paraksts)      K. Nagle 

 

Protokols parakstīts 20.06.2018. 

 
 
 

 


